
 
 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ปงีบประมาณ 2560 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11” 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นการมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างาน ไม่ว่าจะท างานใน
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็สามารถน าความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งส่วนของ
ตัวบุคคล ท้องถิ่น และการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
ประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี ในการนี้เพื่อให้การจัดโครงการฯ มีความต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการฯ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11” ขึ้นมา ณ โอกาสนี้ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้ง
ที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560  โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ส าหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ซึ่งผลที่ได้จะท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ มาพัฒนางานที่ท าในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต อันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ตนเอง 
องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ 
          1.  เพ่ือให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมมากข้ึน           

2.  เพ่ือให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้ในใจทั่วไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระตุ้นให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

4.  เพ่ือประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไปมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ในการน าไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิ 
 

3.  กลุม่เป้าหมาย 

    บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในท้องถิ่น จ านวน  400  คน 
 



4.  วิธีด าเนินงาน (แผนการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559                                        พ.ศ. 2560                                       
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (P)      
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (D)      
3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (D)      
4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (D)      
5. ด าเนินการตามโครงการ (D)      
6. สรุป/ประเมินผลโครงการ (C)      
7. น าผลการประเมินไปปรับใช้ในการ
อบรมครั้งต่อไป (A) 

     

 

5. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
 วันเริ่มต้นโครงการวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560 
 

6. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 
 1. องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่   5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระตุ้นให้ประชาชน บุคลากรในท้องถิ่นและผู้สนใจ
ทั่วไป ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขิ่งข้ึน 
 

8. การประเมินผลโครงการ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร 
 2. มีผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ 
 2. ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



11. หลกัสูตรอบรมจ านวน 10 หลกัสูตร  
อบรมระหว่างวันที่ 15 ธนัวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 
 

 

ล าดับ 
 

รายชื่อหลักสูตร จ านวน
วันอบรม 

วันอบรม 
ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 900 
ห้องสมุด 

1 เทคนิค “การใช้ Microsoft Word  
เพื่อการใช้งานภายในส านักงาน” 

2 วันพฤหัสฯที่ 15 ธ.ค 2559  
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค 2559  

 

2 เทคนิค “การใช้ Microsoft Excel 
เพื่องานด้านธุรกิจ” 

2 วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค 2559 
วันอังคารที่ 20 ธ.ค 2559 

 

 
 

3 เทคนิค “การใช้ Microsoft 
PowerPoint เพื่อน าเสนอแบบมอื
อาชีพ” 

2 วันพฤหัสฯที่ 22 ธ.ค 2559 
วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค 2559  

 

4 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริง
บนอุปกรณส์มาร์ทโฟน 

2 วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค 2559 
วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค 2559  

 

5 การพัฒนา Android App ส าหรบั 
Mobile Device และ 
Smartwatch 

2 วันจันทร์ที่ 26 ธ.ค 2559 
วันอังคารที่ 27 ธ.ค 2559  

 

6 การออกแบบและตกแต่งภาพ
กราฟฟิกด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

2 วันพฤหัสฯที่ 5 ม.ค 2560 
วันศุกร์ที่ 6 ม.ค 2560  

 

7 การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการ 

2 วันเสาร์ที่ 7 ม.ค 2560 
วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค 2560 

  

8 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปแบบมืออาชีพ 

2 วันจันทร์ที่ 9 ม.ค 2560 
วันอังคารที่ 10 ม.ค 2560  

 

9 เทคนิค “การใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อการประชาสัมพันธ์” 

2 วันพฤหัสฯที่ 12 ม.ค 2560 
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค 2560  

 

10 เทคนิค “การซ่อมบ ารุง
ไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกัน
ไวรัส” 

2 วันเสาร์ที่ 14 ม.ค 2560 
วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค 2560  

 

 

 หมายเหตุ  - ทุกหลักสูตรเริ่มอบรมเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
  - ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร 
  - ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบตอบรับการเขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11” 

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 
 

 

ชื่อ-นามสกุล:  ................................................................................................................................................  
หน่วยงาน   :  ................................................................................................................................................  
ที่อยู่ติดต่อได้:  ...............................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
E-Mail:  .........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ที่ท างาน:  .................................................... โทรศัพท์มือถือ .............................................................   
 

หลักสูตรที่สนใจเข้าอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ไม่เกินท่านละ 3 หลักสูตร) 
 1. หลักสูตร: .....................................................................................................................................  
 2. หลักสูตร: .....................................................................................................................................  
 3. หลักสูตร: .....................................................................................................................................   
 

*ประเภทอาหาร:     อาหารปกติ    อาหารมังสวิรัต    อาหารมุสลิม 
* เพ่ือจัดอาหารให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ทุกหลักสูตรอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 มีอาหารว่าง, อาหารกลางวันฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 หลักสูตรใดมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 20 ท่าน  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดในหลักสูตรนั้น 
 กรุณายืนยันการเข้าร่วมโครงการ  3  วันก่อนการอบรม 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3851-7001 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที ่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์โทร/โทรสาร 0-3851-7001 

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

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

