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โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม  ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
โครงการอบรมปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัประชาชนและบคุลากรในท้องถ่ิน ครัง้ที่ ๑๐” 

โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ดังน้ันการมี
ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ไม่ว่าจะ
ทํางานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็สามารถนําความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทั้งส่วนของตัวบุคคล ท้องถิ่น และการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทําแบบสํารวจความ
ต้องการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดโครงการ “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐” ซึ่งการจัดโครงการคร้ังน้ีได้
รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ จากการจัดโครงการคร้ังที่ผ่านมานํามาพัฒนาปรับปรุงให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 โครงการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐” จัดทํา
ขึ้นระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙  เพ่ือให้คําแนะนํา เพ่ิมเติม และถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บุคลกรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติการในคร้ังน้ี มาพัฒนางานที่ทําในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต อันนํามาซึ่งประโยชน์แก่
ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
๒. วตัถุประสงค ์

          ๑.  เพ่ือให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น           

๒.  เพ่ือให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผูใ้นใจทั่วไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระตุ้นให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น 
และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

๔.  เพ่ือประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจท่ัวไปมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ในการนําไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิ 
       
๓.  เป้าหมาย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ประชาชนทั่วไป   และบุคลากรในท้องถิ่น 
จํานวน  ๓๐๐  คน 

 



๔.  วิธีดาํเนินงาน (แผนการดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบตัิงาน) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘           พ.ศ.๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน (P)         
๒. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (D)         
๓. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (D)         
๔. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (D)         
๕. ดําเนินการตามโครงการ (D)         
๖. สรุป/ประเมินผลโครงการ (C)         
๗. นําผลการประเมินไปปรับใช้ในการ
อบรมคร้ังต่อไป (A) 

        

 
๕. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ (เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาสิ้นสดุในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
 วันเริ่มต้นโครงการ  กุมภาพันธ์ – เมษายน  ๒๕๕๙ 
 
 
๖. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้
 ๒. องค์ประกอบที่ ๓  ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 

๑. องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องสถาบัน 

 
๗. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
 ๑. ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจท่ัวไป ได้มีความรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
มากขึ้น 
 ๒. ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจท่ัวไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระตุ้นให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่นและ
ผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขิ่งขึ้น 
 ๔. ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจท่ัวไปมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ในการนําไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๘. การประเมินผลโครงการ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของหลักสูตร 
 ๒. มีผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2559 

ล าดับที่  หลักสูตร วัน - เวลา ห้อง 
9 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อบรมเฉพาะช่วงเช้าตามก าหนดวันและเวลาช่องถัดไป) 
เสาร์ 27 ก.พ. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

อาทิตย ์28 ก.พ. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
เสาร์ 5 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

อาทิตย์ 6 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
เสาร์ 12 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

อาทิตย ์13 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
เสาร์ 19 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

อาทิตย ์20 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
เสาร์ 26 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 

อาทิตย ์27 มี.ค. 2559 (เวลา 9.00 – 12.00 น.) 
(รวม 10 วัน วันละ 3 ชม. รวม 30 ชม.) 

ห้อง Self Access อาคาร 1 ชั้น 2 
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เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการสารสนเทศสู่สังคม 
(อบรมเฉพาะช่วงบ่ายตามก าหนดวันและเวลาช่องถัดไป) 

เสาร์ 27 ก.พ. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
อาทิตย ์28 ก.พ. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

เสาร์ 5 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
อาทิตย ์6 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
เสาร์ 12 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

อาทิตย ์13 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
เสาร์ 19 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

อาทิตย ์20 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
เสาร์ 26 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 

อาทิตย ์27 มี.ค. 2559 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) 
(รวม 10 วัน วันละ 3 ชม. รวม 30 ชม.) 

ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมายเหตุ   
1. เลื่อนวันอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเนื่องจากจ านวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ 
2. ผู้อบรมจะเลือกอบรมเพียง 1 หลักสูตร หรือทั้ง 2 หลักสูตรก็ได้ แต่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอบรมต่อเนื่อง 30 ชม. ของหลักสูตรนั้น  ๆจึงจะสามารถขอรับใบวฒุิบัตรได้ 
3. การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ให้อยู่ในข้อตกลงระหว่างผู้เรียน ผู้สอน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 



 

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับประชาชนและบคุลากรในท้องถ่ิน ครั้งที่ 10” 

ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2559 
 
 

 

ช่ือ-นามสกุล:  ...................................................................................................................................................  
หน่วยงาน   :  ...................................................................................................................................................  
ที่อยู่ติดต่อได้:  .................................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................  
e-Mail:  ............................................................................................................................................................  
โทรศัพท:์  .................................................................. มือถือ ...........................................................................  
 

หลกัสตูรทีส่นใจเข้าอบรม (ขอสงวนสทิธิ์ไม่เกนิท่านละ 3 หลกัสตูร) 
 1. หลักสูตร: .......................................................................................................................................  
 2. หลักสูตร: .......................................................................................................................................  
 3. หลักสูตร: ....................................................................................................................................... 
  
 

*ประเภทอาหาร:     อาหารปกติ    อาหารมังสวิรัต    อาหารมุสลิม 
* เพ่ือจัดอาหารให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ทุกหลักสูตรอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 มีอาหารว่าง, อาหารกลางวันฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรสําหรับผู้ผ่านการอบรม 
 หลักสูตรใดมผีูส้มัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 20  ท่าน  ผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิไม่เปิดในหลักสูตรน้ัน 
 กรุณายืนยันการเข้าร่วมโครงการ  3  วันก่อนการอบรม 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

สํานัก วิทยบริการและเทคโนโล ยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
โทรศัพ ท์  /  โทรสาร  0-3851-7001 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที่  
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์โทร/โทรสาร 0-3851-7001 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ http://arit.rru.ac.th   
 


