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โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
หลกัสตูรบคุลากรยคุใหมก่้าวทนัเทคโนโลยีทีท่นัสมัย 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีทําให้การปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการนําเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเกือบทุกระบบงาน การปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จําเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การทุกระดับ ต้องมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบ้ืองต้นได้ โดยเฉพาะ กรมชลประทาน 
ได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกให้บริการเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการอยู่ตลอดเวลา 
เช่น เว็บไซต์กรมชลประทาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบติดตามการประเมินผล(PMQA) ระบบ 
Service center ศูนย์ความรู้กลาง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบฐานข้อมูลการเกษตร ระบบฐานข้อมูลน้ําฝน   
เป็นต้น  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีทักษะ ความรู้ เข้าใจ
ถึงลักษณะการทํางานของคอมพิวเตอร์ และมีความรู้พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
รวมทั้งการบํารุงรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วย
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 

เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชํานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร เรียนรู้และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์และแก้ไขปัญหาการใช้

งานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
3. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ 
 

หัวข้อวิชาในหลักสูตร 
1 ทฤษฎี อุปกรณ์ โครงสร้าง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กร      1.5  ช่ัวโมง 
2 การประกอบติดต้ังอุปกรณ์ ช้ินส่วนของคอมพิวเตอร์      0.5  ช่ัวโมง 
3 ฝึกปฏิบัติการประกอบติดต้ังอุปกรณ์ช้ินส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์  1.0  ช่ัวโมง  
4 การติดต้ังระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์      1.0  ช่ัวโมง 
5 ฝึกปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์  2.0  ช่ัวโมง 
6 การติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์      1.0   ช่ัวโมง 
7 ฝึกปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์  2.0   ช่ัวโมง 
8 การจัดการกับปัญหาทางด้านมัลแวร ์(Virus, Worm, Adware, Spyware, Trojan)         1.0  ช่ัวโมง  
9 ฝึกปฏิบัติการจัดการกับปัญหาทางด้านมัลแวร ์         2.0  ช่ัวโมง  
10 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้เนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  1.0   ช่ัวโมง 
11 ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  2.0   ช่ัวโมง 
12 การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับการใช้งาน              1.5  ช่ัวโมง 
13 การใช้อุปกรณ์ Tablet  เบื้องต้น      1.5  ช่ัวโมง 

  รวม         18   ช่ัวโมง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ วิธีการ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบ้ืองต้น สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ ทุกสายงานทุกระดับ ที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะและความชํานาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จํานวน  2 รุ่น ประมาณรุ่นละ  30  คน 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 จํานวนรุ่นละ 3 วันทําการ 
 รุ่นที่  1/2558    วันที่   2-4  กุมภาพันธ์  2558  (เวลา 08.30-16.00 น.) 
 รุ่นที่  2/2558    วันที่   9-11  กุมภาพันธ์  2558  (เวลา 08.30-16.00 น.) 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 405 ช้ัน 4  ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน  
 
เทคนิคการฝึกอบรม 

1. บรรยาย และฝึกปฏิบัติในห้องฝึกอบรม 
2. ถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming 

 

วิทยากรในการฝึกอบรม 
            วิทยากรจาก กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ชลประทาน จาํนวน 2 คน 
  1.  นายราชพล  หิรญัรักษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ          วิทยากร, ผู้ช่วยฯ 
  2.  นายกฤษดา  พุทธัง  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  วิทยากร, ผู้ช่วยฯ 
 

การประเมินผลและติดตามผลโครงการฝึกอบรม 
1.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการฝึกอบรม ดังนี้    

        1.1  จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ตํ่ากว่าจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมายโครงการที่กําหนดไว้ (30 คน) 
        1.2  ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 

1.2.1  ประเมินความรู้ ความเข้าใจ  โดยการทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 
1.2.2  ประเมินพฤติกรรมการเรยีนรู้ และการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม       

        1.3  ประเมินผลการวางแผนการนําความรู้จากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
        1.4  ประเมินความคุ้มค่าด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการฝึกอบรม เปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
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2.  ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถาม 
3.  ติดตามผลการฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ประมาณ 3 – 6  เดือน ดังนี้ 

3.1  ติดตามผลการนําความรู้ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

3.2  ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3.3  ติดตามประโยชน์ของโครงการฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ผลงานหรือบริการของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์ช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 

ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ) 
1.   จํานวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริงต้องไม่ตํ่ากว่าจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

โครงการที่กําหนดไว้ (30 คน) 
2.   ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
3.   ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการฝึกอบรม มีการวางแผนนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
4.   จํานวนค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ตํ่ากว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 2 
5.   ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ

ฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ตํ่ากว่า ค่อนข้างมาก 

ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ) 
1.  ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการนําความรู้ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
2.  ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
3.  ร้อยละ 70 ของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เห็นว่า โครงการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทํา Workshop และ

อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 81,600 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ใช้
งบประมาณจากต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 1.  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง) 
 2.  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ผู้รับผิดชอบและประสานงาน 
 1.  นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
 2.  นายราชพล  หิรญัรักษ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
 3.  นายภาณุวัฒน์  จัตุรัส   นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
 4.  นายกฤษดา  พุทธัง   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  
 5.  นายประธาน ใจชาญสุขกิจ  ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 
 6.  นายภัทรพล ดีไทย   ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 
 
 

สถานที่ติดต่อรายละเอียด 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร    กรมชลประทาน   สามเสน  โทร. 2259,  2468 , 2779 , 2952 (ภายใน),  3333 (VoIP)    
0-2667-0952 (สายตรง) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  http://network.rid.go.th 
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รายละเอียดหวัข้อวิชา 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรบคุลากรยคุใหม่ก้าวทนัเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

 

1. ทฤษฎี อุปกรณ์ โครงสร้าง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กร      1.5  ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์และเข้าใจ
หลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
แนวทางการฝกึอบรม 

- องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
- หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในกรมชลประทาน 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต  
2. การประกอบติดต้ังอุปกรณ์ ช้ินส่วน ของคอมพิวเตอร์      0.5  ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้การประกอบชิ้นส่วนที่สําคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายขั้นตอนการติดต้ังอุปกรณ์และชิ้นสว่นต่างๆ ชองคอมพิวเตอร์ 
- บรรยายวิธีการทดสอบการใช้งานเมื่อติดต้ังสําเร็จ 
- บรรยายวิธีการสังเกตและแก้ไขแก้ปัญหาการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต  
3. ฝึกปฏิบัติการประกอบติดต้ังอุปกรณ์ ช้ินสว่น ของคอมพิวเตอร์      1.0  ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วนที่สําคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- ฝึกปฏิบัติติดต้ังอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ชองคอมพิวเตอร์ 
- ทดสอบการใช้งานเมื่อติดต้ังสําเร็จ 
- ฝึกการสังเกตและแก้ไขแก้ปัญหาการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ 

เทคนิคการฝกึอบรม  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
4. การติดต้ังระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์      1.0  ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้ในการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows การสํารองข้อมูล
ก่อนการติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายความรู้เกี่ยวกับการสํารองข้อมูล การฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต 
5. ฝึกปฏิบัติการติดต้ังระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์      2.0  ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติในการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows การสํารองข้อมูล
ก่อนการติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- ฝึกปฏิบัติการสํารองข้อมูล 
- ฝึกปฏิบัติการฟอร์แมตเครื่องคอมพิวเตอร์และติดต้ังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการฝกึอบรม  ฝึกปฏิบัติ   
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6. การติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์      1.0    ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้ในการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีบนเครื่อง เช่น 
Microsoft Office , Anti Virus Program , โปรแกรมบีบอัดไฟล์ , โปรแกรมจัดการด้านภาพ-เสียง เป็นต้น 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายโปรแกรมพื้นฐานทีค่วรมีในคอมพวิเตอร์ และประโยชน์การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน 
- บรรยายขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต  
7. ฝึกปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานลงบนคอมพิวเตอร์      2.0    ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติในการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีบนเครื่อง เช่น 
Microsoft Office , Anti Virus Program , โปรแกรมบีบอัดไฟล์ , โปรแกรมจัดการด้านภาพ-เสียง เป็นต้น 
แนวทางการฝกึอบรม 

- ฝึกปฏิบัติการติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ 
เทคนิคการฝกึอบรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

8. การจัดการกับปัญหาทางด้านมัลแวร ์(Virus, Worm, Adware, Spyware, Trojan)         1.0    ช่ัวโมง  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้เบ้ืองต้นกับมัลแวร์ และสามารถจดัการปัญหาด้านมัลแวร์
เบื้องต้นได้ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมัลแวร ์
เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต  

9. ฝึกปฏิบัติการจัดการกับปัญหาทางด้านมัลแวร์ (Virus, Worm, Adware, Spyware, Trojan)    2.0    ช่ัวโมง  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านมัลแวร์เบ้ืองต้นได้ 
แนวทางการฝกึอบรม 

- ฝึกปฏิบัติติดต้ังโปรแกรมกําจัดมัลแวร ์
- ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหามลัแวร์  

เทคนิคการฝกึอบรม  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
10. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  1.0    ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เป็นการจําลองเหตุการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ
วิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชง้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต  

11. ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์  2.0    ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์  เป็นการจําลองเหตุการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ
ฝึกปฏิบัติวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว 
แนวทางการฝกึอบรม 

- ฝึกปฏิบัติวิธีการป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
เทคนิคการฝกึอบรม  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
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12. การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับการใช้งาน              1.5    ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย และอุปกรณ์
ประกอบ สามารถเลือกซื้อได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
- ข้อดี ข้อเสีย ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละชนิด 
- เทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต 
13. การใช้อุปกรณ์ Tablet  เบื้องต้น      1.5    ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น Tablet เช่น iPad 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการฝกึอบรม 

- บรรยายประโยชน์การใช้อุปกรณ์ Table สาํหรับการปฏิบัติงาน 
- การใช้งานอุปกรณ์ Tablet โดยใช้ iPad เป็นตัวอย่างในการสาธิต 

เทคนิคการฝกึอบรม การบรรยายและการสาธิต 
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กําหนดการ   โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรบคุลากรยคุใหม่ก้าวทนัเทคโนโลยทีีท่นัสมัย   

จํานวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วันทําการ 
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 
วันแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม 
 
 

08.30-09.00 น. 
09.00-10.30 น. 
 
 
10.30-11.00 น. 
 
11.00-12.00 น. 
 
 
13.00-14.00 น. 
 
14.00-16.00 น. 
 
 
09.00-10.00 น. 
 
10.00-12.00 น. 
 
 
 
13.00-14.00 น. 
 
14.00-16.00 น. 
 
 
09.00-10.00 น. 
 
10.00-12.00 น. 
 
 
 
13.00-14.30 น. 
 
14.30-16.00 น.  

ลงทะเบียน  
ทฤษฎี อุปกรณ์ โครงสร้าง หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในองค์กร (นายราชพล หิรัญ
รักษ์) 
การประกอบติดต้ังอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์(นายราชพล หิรัญรักษ์) 
ฝึกปฏิบัติ การติดต้ังอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์(แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม) (นายราชพล 
หิรัญรักษ์ และนายกฤษดา พุทธัง) 
การติดต้ังระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ 
(นายกฤษดา พุทธัง) 
ฝึกปฏิบัติ การติดต้ังระบบปฏิบัติบนคอมพิวเตอร์  
(แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม) (นายราชพล หิรัญรักษ์ 
และนายกฤษดา พุทธัง) 
การติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งานลงบน
คอมพิวเตอร์(นายราชพล หิรัญรักษ์) 
ฝึกปฏิบัติ การติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต้องใช้งาน
ลงบนคอมพิวเตอร์ 
(แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม) (นายราชพล หิรัญรักษ์ 
และนายกฤษดา พุทธัง) 
การจัดการกับปญัหาทางด้านมัลแวร์(Virus, Worm, 
Adware, Spyware, Trojan) (นายกฤษดา พุทธัง) 
ฝึกปฏิบัติ การจัดการกับปัญหาทางด้านมัลแวร์  
(แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม) (นายราชพล หิรัญรักษ์ 
และนายกฤษดา พุทธัง) 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน หรือ
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานได้ (นายกฤษดา พุทธัง) 
ฝึกปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  
(แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ 2 กลุ่ม) (นายราชพล หิรัญรักษ์ 
และนายกฤษดา พุทธัง) 
การเลือกซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับการใช้งาน 
(นายราชพล หิรัญรักษ์) 
การใช้อุปกรณ์ Tablet เบื้องต้น (นายราชพล หิรัญรักษ์) 

 
วิทยากรจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
 

 
หมายเหตุ 
 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
 กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 ***************************************** 




