
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร   โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที ่  
ต ารวจในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

******************************************************************************** 

 
๑. ชื่อโครงการ:  โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทฺภาพ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   ส านักคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

๓. คณะผู้ด าเนินงาน: บุคลากร ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีการน า

เทคโนโลยี มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย  ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ  การแพร่กระจายข่าวสารและข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว   แต่อย่างไรก็ตามในสังคมไทย ยังมีความเหลื่ อมล้ าในเข้าถึงข้อมูลระหว่างคนในเมืองกับคนต่างจังหวัด  
รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  โทษ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์  ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเ ทศ  
รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  ส าหรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ได้จัดขึ้นเพ่ือต้องการ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับต ารวจ 
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน    

 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

๒.เพ่ือให้สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
๖. เป้าหมาย  
 บุคคลทั่วไป  จ านวน  ๓๐  คน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 จัดกิจกรรมฝึกอบรมใน  วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘  เวลา   ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 



๘. แผนการด าเนนิงาน  
แผนภาพแสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ มิถุนายน  ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

กิจกรรม 

มิ.ย ก.ค. ส.ค.. 

๕๘ ๕๘ ๕๘ 
๑. ขออนุมัติโครงการและประชุมกรรมการเพื่อก าหนด
รูปแบบกิจกรรมที่สมบูรณ ์

      

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมความพร้อม  ด้าน
บุคคลากร  สถานท่ี  เอกสารประกอบการอบรม  รับ
สมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 

      

๓. จัดฝึกอบรม       

๔. สรุปผลกิจกรรม  
      

 

๙. โครงสร้างหลักสูตรและสาระส าคัญ 

 ๑. แนะน าส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
 ๒  แนะน าการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว ์
 ๓. แนะน าการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
 ๔. แนะน าการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
 ๕. แนะน าการน าเสนอผลงาน 

 
 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลจากแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์            
     ๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการใช้งานในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและการศึกษาหาความรู้ 
 
 
 
 

    

      

 



   
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยทักษิณ   วิทยาเขตพัทลุง  โทร.  ๐๗๔- ๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๐ 
ที ่ศธ ๖๔.๑๑๐.๐๒/                   วันที่   ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ   
เรียน       ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง 
    

ด้วยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้
เกิดประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง                   
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
ในการนี้   ส านักคอมพิวเตอร์  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่าน เพ่ือส่ง

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  
http://apps.tsu.ac.th/project  ภายในวันที่  ๑๗  กรกฏาคม ๒๕๕๘  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     
นายกฤษฎา คงหนู โทร.๐๗๔- ๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๐  
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา         
ณ  โอกาสนี้ 
    

             ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           
                 (อาจารย์ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท) 
                 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  

                                                 ปฏิบัติหน้าที่แทน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
โทร. ๐๗๔- ๖๐๙๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๐ 
โทรสาร ๐๗๔- ๖๐๙๖๙๙ 
 
 

 

 

 

 
 

http://apps.tsu.ac.th/project


 

 

 

 

 

 
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.   - ลงทะเบียน รับเอกสาร  
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.   - พิธีเปิด  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - แนะน าการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕  - ๑๒.๐๐ น. - แนะน าการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - แนะน าการใช้โปรแกรมประยุกต์ PowerPoint ๒๐๑๓ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. - แนะน าการน าเสนอผลงาน 
๑๔.๔๕  - ๑๖.๓๐ น. - สรุปปิดการอบรม   มอบใบเกียรติบัตร** ถ่ายภาพร่วมกัน 


