
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมอบรบเชิงปฏิบัติกำรและทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
สำขำพนักงำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค ำ) ระดับ ๑ 

วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
 

วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กิจกรรมกำรอบรม) 
ณ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๙.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.  สถานการณ์ความต้องการแรงงานใน

ตลาดแรงงานของประเทศไทยและประชาคม
อาเซียน 

 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
วิทยำกรโดย 

- ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๑๒.๐๑ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๑ น. – ๑๖.๐๐ น.  การปฏิบัติตนของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน

การปฏิบัติงาน 

 ความรู้เกี่ยวกับทักษะมาตรฐานในการใช้
โปรแกรมประมวลผลค าในการประกอบอาชีพ 

วิทยำกรโดย 

- อาจารย์พัชรมณฑ ์ อ่อนเชด 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ฝ่ายบริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
  



วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กิจกรรมกำรอบรม) 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๙.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.  แนะน าคุณลักษณะของโปรแกรมประมวลผลค า 

ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม 

 การใช้งานเครื่องมือและค าสั่งของโปรแกรม
ประมวลผลค า 

 การจัดรูปแบบเอกสาร 

 การจัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความ  
วิทยำกรโดย 

- ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๑๒.๐๑ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๑ น. – ๑๖.๐๐ น.  การแทรกรูปภาพและตกแต่งด้วยกราฟิก 

 การสร้างตารางเก็บข้อมูล 

 การบันทึกและจัดพิมพ์เอกสาร 

วิทยำกรโดย 

- อาจารย์นิพิฐพนธ์   ฤาชา 

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
  



วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กิจกรรมกำรอบรม) 
ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 

เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๙.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.  การเตรียมพร้อมสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค า) ระดับ ๑ ภาคทฤษฎี 
วิทยำกรโดย 

- อาจารย์ไพเทิด มหายศ 

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตาก 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๑๒.๐๑ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๑ น. – ๑๖.๐๐ น.  การเตรียมพร้อมสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค า) ระดับ ๑ ภาคปฏิบัติ 
วิทยำกรโดย 

- อาจารย์ไพเทิด มหายศ 

ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตาก 

พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๓๐ น. 

 
วันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ (กิจกรรมกำรทดสอบฯ) 

ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด 
เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
๐๙.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น.  เริ่มการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

ภาคทฤษฎี สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค าระดับ ๑) 

 

๑๒.๐๑ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๑ น. – ๑๖.๐๐ น.  เริ่มการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

ภาคปฏิบัติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ประมวลผลค าระดับ ๑) 

 

หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 


