
โครงการบรกิารวิชาการแกชุ่มชน 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทแีก่ชมุชน ระยะที่ 2 

หลกัการและเหตผุล 

ตามแผนยุทธศาสตร ์15 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันา

โครงการบริการวชิาการที่มคุีณภาพเพื่อพฒันาชุมชน และสงัคมอย่างย ัง่ยนื  โดยมกีารบริการวชิาการแก่ชุมชนและสงัคมเป็นส่วน

หน่ึงของการด าเนินงานพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  ในพื้ นที่เป้าหมาย ไดแ้ก่ จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้  

ส านกัคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผิดชอบดา้นไอซีที โดยร่วมกบัคณะและสาขาที่

เกี่ยวขอ้งไดจ้ดัโครงการเกี่ยวกบัดา้นไอซีทเีพื่อถ่ายทอดความรูแ้ละการพฒันาไอซีทแีก่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  อีกท ัง้ในปจัจุบนั

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ฏิรูปการเรียนรูใ้หน้กัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน และบุคลากร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด เพื่อใหเ้ป็นสงัคมแห่งการ

เรียนรู ้ยกระดบัขดีความสามารถดา้นไอซีที  ใหม้กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ีจากการติดตามประเมนิผลโครงการ

พฒันาศกัยภาพดา้นไอซทีแีก่ชมุชน ส าหรบั นกัเรยีน ครู บคุลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าชมุชน และบคุลากร องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันครนายก มคีวามตอ้งการในการติดตัง้และใชง้านคอมพวิเตอรเ์สมอืน การส ารองขอ้มูลดว้ยระบบคลาวด ์ 

การกูค้ืนขอ้มูล  การติดตัง้และใชง้านโปรแกรมช่วยเหลือระยะไกล โดยการจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมในระบบ

คอมพิวเตอรอ์ย่างมอือาชีพเป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาการปฏิบตัิงานเพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท ัว่ถึง มกีารน า

ค ว า ม รู ้จ า ก ผู ้เ ชี่ ย ว ช าญม า ต่ อ ยอดกับค ว า ม รู ้เ ดิ ม ใ ห ้เ พิ่ ม ขึ้ น  เ พื่ อ น า ไ ป ใ ช ้ใ น ก า รปฏิ บ ัติ ง า น ไ ด ้จ ริ ง แ ล ะ 

ในชีวิตประจ าวนัได  ้รวมท ัง้ยงัน าเสนอใหม้ีแนวทางการพฒันาการส่งเสริมใหผู้น้ าทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน ใหม้ีศกัยภาพในการ

เสรมิสรา้งใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรูเ้พือ่รองรบัประชาคมอาเซยีนและสนบัสนุนนโยบายจงัหวดัอจัฉริยะตน้แบบ โดยการการ

พฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบรหิารจดัการเวบ็ไซต ์(CMS)  เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูหน่วยงาน แหลง่คน้หาขอ้มลูขา่วสารที่

ทนัสมยัใหแ้ก่ประชาชน   

ส านกัคอมพิวเตอรแ์ละคณะวิศวกรรมศาสตร ์ เห็นความส าคญัของการน าไอซีทีมาใชใ้นการส่งเสริมนกัเรียน ครู 

บคุลากรทางการศึกษา รวมถงึผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าชมุชน และบคุลากร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครนายก สามารถประยุกตไ์อซี

ท ีหรอืแลกเปลีย่นเรียนรู ้ฝึกทกัษะในการใชป้ระโยชนจ์ากไอซทีเีพือ่เตรียมความพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี จงึไดจ้ดั

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซทีแีก่ชุมชน ระยะที ่2 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน และบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครนายก  มีความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ดา้นการพฒันาเว็บไซต์

หน่วยงานดว้ยระบบบรหิารจดัการเวบ็ไซต ์(CMS) 

2. เพื่อใหน้กัเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน และบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครนายก มคีวามรู ้ทกัษะและฝึกปฏบิตัิงานในการติดตัง้และซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ย่างมอือาชีพ ดา้นการพฒันา

เวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(CMS) 

  



ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2559 ถงึเดอืนมถินุายน 2560 

สถานที่ด าเนินการ 

ส านกัคอมพวิเตอร ์ มศว องครกัษ ์

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1. นกัเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิ่น ผูน้ าชุมชน และบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายกมี

ความรูค้วามเขา้ใจทางดา้น คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ดา้นการพฒันาเว็บไซตห์น่วยงานดว้ยระบบ

บรหิารจดัการเวบ็ไซต ์(CMS) 

2. นกัเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน และบคุลากร องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครนายก มี

ความรู ้ทกัษะจากการฝึกปฏบิตัิงาน ในการตดิตัง้และซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอรอ์ย่างมอือาชพี ดา้นการพฒันา

เวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์(CMS) 

  



ก าหนดการ 

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นไอซีทแีก่ชมุชน ระยะที่ 2  

ณ  ส านักคอมพวิเตอร ์ มศว  องครกัษ์ 

กจิกรรมฝึกอบรม 

กจิกรรมที่ 1 การจดัการและประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมืออาชีพ 

วนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทางจากมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

07.30  น. ถงึส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมอื

อาชีพ” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมอือาชพี”(ต่อ) 

16.30 - 18.00  น. ประชมุตดิตามผลการอบรม 

18.00 - 19.00  น. รบัประทานอาหารเยน็ 

19.00 - 21.00  น. เดนิทางกลบั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

วนัศกุรท์ี่ 17 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทางจากมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

07.30  น. ถงึส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมอือาชพี” (ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การจดัการและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรม 

ในระบบคอมพวิเตอรอ์ย่างมอือาชพี” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทางกลบั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

 

 



 

กจิกรรมที่ 2 การพฒันาเว็บไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบรหิารจดัการเว็บไซต ์(CMS)  

วนัพฤหสับดีที่ 23 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทางจากมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

07.30  น. ถงึส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

(CMS)” 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

(CMS)” (ต่อ) 

16.30 - 18.00  น. ประชมุตดิตามผลการอบรม 

18.00 - 19.00  น. รบัประทานอาหารเยน็ 

19.00 - 21.00  น. เดนิทางกลบั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

วนัศกุรท์ี่ 24 กมุภาพนัธ ์2560 

06.00  น. เดนิทางจากมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร 

07.30  น. ถงึส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ ์

07.30 - 08.00  น. รบัประทานอาหารเชา้ 

08.30 - 09.00  น. ลงทะเบยีน 

09.00 - 12.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

(CMS)” (ต่อ) 

12.00 - 13.00  น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00  น. 
อบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง “การพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานดว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซต ์

(CMS)” (ต่อ) 

16.00 - 18.00  น. เดนิทางกลบั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 


