
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะครุศาสตร  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะวิทยาศาสตร  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โทร  ๗๙๐๑ 

ท่ี  อว ๐๖๒๔.๘ /        วันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓   

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   

ชั้นปที่ ๔     

เรียน  คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  

เอกสารแนบ  กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะฯ     จํานวน 1 ชุด 

ตามที่ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินโครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

ในการนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธให

นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ในคณะของทานเขารวมโครงการดังกลาวตามกําหนดการในตารางที่แนบมาดวยนี้   ใน

ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

อาคารนวัตปญญา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                   

 

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

 

 

 



กําหนดการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางดานเทคโนโลย ี  

วันที่ 21- 23 ก.พ. 2563 ณ อาคารนวัตปญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 1 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 485 คน  

คณะวิทยาศาสตร (คณิตศาสตร เคมี 

ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งทอ 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สถิติประยุกต) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 2 วันท่ี 21 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 484 คน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี

กอสราง เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟา เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร) 

คณะครุศาสตร (ศิลปศึกษา การศึกษา

ปฐมวัย สังคมศึกษา) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  



 

นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 3 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 454 คน  

คณะครุศาสตร (คณิตศาสตร ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ดนตรีศึกษา 

(วิชาเอกดนตรีไทย) เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา นาฏศิลป พล

ศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 4 วันท่ี 22 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 469 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร 

ประมง สัตวศาสตร) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร) 

คณะวิทยาการจัดการ (การเงินและการ

ธนาคาร การสื่อสารมวลชน การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 



นักศึกษา คณะ (สาขาวิชา) หัวขอการอบรม ชื่อหอง 

รุนที่ 5 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

09.00 – 12.00 น. จํานวน 476 คน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (การ

พัฒนาสังคม คอมพิวเตอรศิลปะและการ

ออกแบบ ดนตรี บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

รุนที่ 6 วันท่ี 23 ก.พ. 2563 เวลา 

13.00 – 16.00 น. จํานวน 471 คน 

คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด 

คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการ บัญชี 

เศรษฐศาสตร (แขนงวิชาเศรษฐศาสตรการ

จัดการธุรกิจ) เศรษฐศาสตร (แขนงวิชา

เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร)) 

- ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การใชงานระบบปฏิบัติการ Windows, การใชงานโปรแกรม Microsoft Word, 

การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel, การใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 

- ระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และเทคโนโลยอีินเทอรเน็ตและการใชงาน 

17107 วินิตปญญา 4 

17108 วินิตปญญา 5 

17109 วินิตปญญา 6  

17110 วินิตปญญา 7  

17111 วินิตปญญา 8  

17211 จิตปญญา 1  

17205 หองสุตปญญา  

17206 หองประชุมวงษแกว  

17201 หองประชุมหงสพันธ 

17103 นันทนปญญา 2  

 

 


