
  

โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

หลักการและเหตุผล 

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2560 - 2567) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริหารวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ คือ 
SAP 1, 2, 3 ซึ่งสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร โดยมีวัตถุเพ่ือ
จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ส านักคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ในเทคโนโลยีและการประยุกต์ไอซีทีที่
หลากหลายมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ เช่น การประยุกต์เครื่องมือพ้ืนฐาน
ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยหรือโปรแกรม SWU IT Tools ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ มาใช้ในงานต่างๆ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างบุคลากรและนิสิตให้
มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการ
น านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารมาพัฒนาในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และถือเป็นการ
ตอบโจทย์ทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทอลต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลยัได้รับความรู้เครื่องมือพ้ืนฐานด้านไอซีทีของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชงิของการปฏิบัต ิ

2. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย ์และบุคลากรเปน็ผู้รู้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและรูส้ารสนเทศจากการใช้
ไอซีทีอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสรา้งสรรค ์

3. เพ่ือกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการน านวตักรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสือ่สารมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น 

4. เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร ์15 ป ีของมหาวิทยาลยัมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ)  

นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ านวน  555  คน 



โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ส านักคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า  2 

โปรแกรมการอบรม 

1. โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course On Demand) 
โปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) เป็นโปรแกรมการอบรมท่ี คณาจารย์ บุคลากร 

หรือหน่วยงานสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้ส านักคอมพิวเตอร์จัดอบรมในรายวิชาหรือหัวข้อการอบรมด้านไอซีทีหรือ
การประยุกต์ไอซีทีเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีตามวันเวลาที่ต้องการ ผู้สนใจสามารถท าบันทึกแจ้งความประสงค์
มายังส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาจัดบริการอบรมให้เป็นกรณีไป (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 email: danaim@g.swu.ac.th และนางสาวจิตติมา ช่างไม้ โทร.15048 email: 
jittimac@g.swu.ac.th) 

2. โปรแกรมการอบรมด้านไอซีที เป็นหลักสูตรอบรมเพ่ือการประยุกต์ใช้เครื่องมือพ้ืนฐานด้านไอซีทีของ
มหาวิทยาลัยหรือโปรแกรม SWU IT Tools ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ มาใช้ในงานต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดการด าเนินงาน 

การรับสมัคร ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสมัครเข้าอบรมตามหัวข้อต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน 
ระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

 เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 1 ชุด (ถ้ามี) 
 การจัดเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมในทะเบียนประวัติบุคลากร (http://huris.swu.ac.th) 

สถานที่อบรม 

 ส านักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี     

 ส านักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   อาคารเรียนรวม ส านักคอมพิวเตอร์  

ผลที่คาดว่าผู้อบรมจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะ สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
2. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และสามารถน าไปประยุกต์ในการท างาน การศึกษา และการ

ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะด้านไอซีทีที่เหมาะสมส าหรับความ
พร้อมสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน 



ตารางอบรม : ประสานมิตร

   โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

สามารถสมัครและตรวจสอบรายช่ือ การเข้าอบรมตามหัวข้อต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  http://train.swu.ac.th

1 25 มี.ค. 62 09.00 - 12.00 น. 3 30
SWU GAFE (Google Apps) ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน 

(G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)
ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) คณจำรย์และบุคลำกร

2 25 มี.ค. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 กำรใช้ Microsoft Excel ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) นิสิต

3 29 มี.ค. 62 09.00 - 12.00 น. 3 30 กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์และกำรก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) นิสิต คณจำรย์และบุคลำกร

4 1 เม.ย. 62 09.00 - 12.00 น. 3 30 การใช้ Microsoft Excel ประสานมิตร ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) คณจารย์และบุคลากร

5 2 เม.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 30 กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) นิสิต

6 3 เม.ย. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 กำรใช้งำน Google Forms ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) คณจำรย์และบุคลำกร

7 23 เม.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 20 กำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ด้วย WordPress ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) คณจำรย์และบุคลำกร

8 24 เม.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 20 เรียนรู้กำรใช้งำนและสร้ำงงำนกรำฟิกด้วย Adobe Photoshop ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) คณจำรย์และบุคลำกร

9 25 เม.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 20 กำรสร้ำงอินโฟกรำฟิกเพ่ือกำรส่ือสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) คณจำรย์และบุคลำกร

10 26 เม.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 30 กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) คณจำรย์และบุคลำกร

11 29 เม.ย. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 กำรใช้ Microsoft Excel ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (01-34-1102) คณจำรย์และบุคลำกร

12 30 เม.ย.-1 พ.ค. 62 09.00 - 16.00 น. 12 20 ออกแบบงำนสร้ำงสรรค์ด้วย Adobe Illustrator ประสำนมิตร ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) คณจำรย์และบุคลำกร

หมายเหตุ :  ล าดับ 4  วันท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวข้อ การใช้ Microsoft Excel 

                 (รับเฉพาะผู้สมัครเข้ารับการอบรม หัวข้อ การใช้ Microsoft Excel ข้ันสูง จากโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2561 ซ่ึงยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเน่ืองจากผู้สมัครมีจ านวนมาก)

สถานท่ี ห้อง เหมาะส าหรับล าดับ วันเดือนปี เวลา
จ านวน

 (ชม.)

รับสมัคร 

(คน)
หัวข้ออบรม



ตารางอบรม : องครักษ์

   โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

สามารถสมัครและตรวจสอบรายช่ือ การเข้าอบรมตามหัวข้อต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบรับสมัครออนไลน์  http://train.swu.ac.th

1 26 มี.ค. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์และกำรก ำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) นิสิต คณจำรย์และบุคลำกร

2 28 มี.ค. 62 09.00 - 16.00 น. 6 30 กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) นิสิต

3 2 เม.ย. 62 09.00 - 12.00 น. 3 30
SWU GAFE (Google Apps) ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน 

(G.SWU-Mail, Google Calendar, Google Drive)
องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) คณจำรย์และบุคลำกร

4 2 เม.ย. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 กำรใช้งำน Google Forms องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) คณจำรย์และบุคลำกร

5 4 เม.ย. 62 13.00 - 16.00 น. 3 30 เรียนรู้ระบบปฏิบัติกำร Windows และกำรลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้น องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) นิสิต คณจำรย์และบุคลำกร

6 25 มิ.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 30 กำรสร้ำงงำนน ำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) คณจำรย์และบุคลำกร

7 26 มิ.ย. 62 09.00 - 12.00 น. 3 30 กำรใช้ Microsoft Excel องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) คณจำรย์และบุคลำกร

8 27 มิ.ย. 62 09.00 - 16.00 น. 6 25 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle ส ำหรับอำจำรย์ องครักษ์ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1 (02-3-0301) คณจำรย์และบุคลำกร

สถานท่ี ห้อง เหมาะส าหรับล าดับ วันเดือนปี เวลา
จ านวน

 (ชม.)

รับสมัคร

(คน)
หัวข้ออบรม


