
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สําหรับนักศึกษาแรกเขา 2558 

.............................................................................. 

1. ช่ือโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

สําหรับนักศึกษาแรกเขา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ อาจารย ดร.นิฏฐิตา  เชิดชู หนวยงาน สํานักคอมพิวเตอร 

3. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดมอบหมายใหทางสํานักคอมพิวเตอรพัฒนา ดูแล และรับผิดชอบ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหสามารถนํามาบริหารจัดการสารสนเทศดานตาง ๆ ภายในองคกรใหมี

อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝกอบรมการใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหกับ อาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ใหมีความรูความสามารถในการนําสารสนเทศไปใชไดอยางเต็มศักยภาพของ

ระบบ 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ทางสํานักคอมพิวเตอรจึงไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชงานระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สําหรับนักศึกษาแรกเขา  เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจ

การใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาสามารถใชงานระบบสารสนเทศในขณะอยู

ในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตองถูกวิธี อีกท้ังยังเปนการนําระบบสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. วัตถุประสงคโครงการ 

สรางความรูความเขาใจในการใชงานระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ ใหกับนักศึกษาแรกเขา 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาแรกเขาทุกคน  

 

6. รูปแบบกิจกรรม  

 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

7. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ 

 9 กรกฎาคม 2558  - 23 กรกฎาคม 2558  ณ สํานักคอมพิวเตอร 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในการใชงานระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาได 

2. ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาไดมีการใชงานอยางเต็มศักยภาพ 

9. แนวทางการประเมินโครงการ 

ส่ิงท่ีตองการประเมิน  แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูท่ีเก่ียวของ 

      วิธีท่ีใชในการประเมิน  ตอบแบบประเมิน 

      ผูประเมิน  ผูเขารวมโครงการ 

 

 



 

เนื้อหาในการอบรม จํานวน 3 ชั่วโมง 

1. กฎ ระเบียบตางๆ และการปฏิบัติตนในการใชหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

2. ชี้แจงการติดตอสอบถามขอมูลของสํานักคอมพิวเตอร 

3. สมัครและแนะนําการใชงานระบบ Single Sign on 

4. แนะนําการใชงานการลงทะเบียนสอบการสอบมาตรฐานไอที 

5. แนะนําการใชงานระบบการจัดการเรียนรูออนไลน 

6. แนะนําการใชงานระบบ E-mail สําหรับนักศึกษา 

7. แนะนําการใชงานระบบสารสนเทศทะเบียนวัดผล 

8. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ พรบ. คอมพิวเตอร 

 

*** เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สําหรับนักศึกษาแรกเขา 2558 

วัน เวลา หองอบรม หมูเรียน โปรแกรมวิชา จํานวน คณะ 

9-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/3 พลศึกษา 50 คณะครุศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/2 การศึกษาปฐมวัย 50 คณะครุศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/12 การประถมศึกษา 50 คณะครุศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 50 คณะครุศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/33 พยาบาลศาสตร 50 คณะพยาบาลศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/8 คอมพิวเตอร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

10-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/54 นิติศาสตร 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/53 นิติศาสตร 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/52 รัฐประศาสนศาสตร 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/51 รัฐประศาสนศาสตร 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/50 รัฐประศาสนศาสตร 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/49 รัฐประศาสนศาสตร 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/48 รัฐประศาสนศาสตร 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/45 ออกแบบนิเทศศิลป 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/44 ออกแบบนิเทศศิลป 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/43 ออกแบบดิจอทัลอารต 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/42 ออกแบบดิจอทัลอารต 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/40 บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สําหรับนักศึกษาแรกเขา 2558 

วัน เวลา หองอบรม หมูเรียน โปรแกรมวิชา จํานวน คณะ 

13-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/4 สังคมศึกษา 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/39 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/38 การพัฒนาชุมชน 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/37 การพัฒนาชุมชน 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/36 การพัฒนาชุมชน 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/35 การทองเท่ียวและการโรงแรม 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/34 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/17 - 18 ภาษาจีน - ศิลปศึกษา 60 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/11 ดนตรีศึกษา 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/10 ภาษาอังกฤษ 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/74 การบัญชี 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/73 การบัญชี 50 คณะวิทยาการจัดการ 

15-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/72 การบัญชี 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/71 การจัดการโลจิสติกส 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/70 การจัดการโลจิสติกส 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/69 ธุรกิจระหวางประเทศ 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/68 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/67 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 คณะวิทยาการจัดการ 

 



ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สําหรับนักศึกษาแรกเขา 2558 

วัน เวลา หองอบรม หมูเรียน โปรแกรมวิชา จํานวน คณะ 

16-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/66 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/65 คอมพิวเตอรธุรกิจ 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/64 การบริหารทรัพยากรมนุษย 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/63 การเงินและการธนาคาร 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/62 การตลาด 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/61 การตลาด 50 คณะวิทยาการจัดการ 

17-ก.ค.-15 08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/9 ภาษาไทย 50 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/75 วิทยาศาสตรท่ัวไป 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/7 คอมพิวเตอร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/6 คณิตศาสตร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/5 คณิตศาสตร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/41 การจัดการอาหาร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

20-ก.ค.-15 

  

  

  

  

  

08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/60-78 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/59-77 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/58 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/57 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/56 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/55 การจัดการท่ัวไป 50 คณะวิทยาการจัดการ 

 



ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  สําหรับนักศึกษาแรกเขา 2558 

วัน เวลา หองอบรม หมูเรียน โปรแกรมวิชา จํานวน คณะ 

21-ก.ค.-15 

  

  

  

  

  

08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/32 - 30 วศ.โทรคมนาคม +วศ.อิเล็กทรอนิกส 100 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/31 วิศวกรรมโยธา 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/76 การเงินและการธนาคาร 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/29 เคม ี(วท.บ.) 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/28 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ) 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/27 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

22-ก.ค.-15 

  

  

  

  

  

08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/26 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/25 วิศวกรรมซอฟแวร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/24 วิทยาการคอมพิวเตอร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/23 สาธารณสุขศาสตร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/22 เทคโนโลยีการผลติพืช 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/21 ชีววิทยา (วท.บ.) 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

23-ก.ค.-15 

  

  

  

  

  

08.30 น. - 12.00 น. ป. 1 58/20 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

13.00 น. - 16.30 น. ป. 1 58/15-16 เคมี - ชีววิทยา 60 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ป. 2 58/14,58/19 ฟสิกส - ธุรกิจศึกษา 80 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ป. 2 58/13 อุตสาหกรรมศลิป 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

08.30 น. - 12.00 น. ศูนยการเรียนรู 58/47 นิเทศศาสตร(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 50 คณะวิทยาการจัดการ 

13.00 น. - 16.30 น. ศูนยการเรียนรู 58/46 นิเทศศาสตร(ประชาสัมพันธ) 50 คณะวิทยาการจัดการ 

 


