
 

ที่ ศธ ๐๕๓๔.๙ / ว ๐๐๑       ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง  

อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 
๕๒๑๐๐ 
 

   ๓ มกรำคม ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขอเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงทักษะเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพด้ำน 
เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับประชำชนในจังหวัดล ำปำง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำหน่วยงำน  
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงทักษะเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ส ำหรับประชำชนในจังหวดัล ำปำง    จ ำนวน ๑ ชุด 
 ๒. แผ่นประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรอบรม    จ ำนวน ๑ ชุด 
 ๓. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรม     จ ำนวน ๑ ชุด 
 

เนื่องด้วย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ก ำหนด
วิสัยทัศน์ “แหล่งศูนย์รวมทรัพยำกรสำรสนเทศชั้นน ำ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหำวิทยำลัย 
๔.๐” โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจมหำวิทยำลัยในด้ำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมทักษะทำง
วิชำกำร วิชำชีพ และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ รวมถึงสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  อนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนงำนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชำชนและ
ผู้ท ำงำน เพ่ือกำรสร้ำงอำชีพหรือพัฒนำวิชำชีพด้วยกำรเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและ
เสริมสร้ำงทักษะอำชีพด้ำนเทคโนโลยีด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับชุมชนและสังคม จึงเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมใน
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ต่อไป 

 

โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ นี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเสริมสร้ำงทักษะเพ่ือกำรประกอบวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับประชำชนในจังหวัดล ำปำงดัง
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑ และเล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถก่อให้ประโยชน์แก่บุคลำกรภำยในองค์กรของ
ท่ำนได้ จึงขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่ำน รวมถึงจัดบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตรไดใ้น ๒ แนวทำง คือ  

แนวทำงที่ ๑ สำมำรถคัดเลือกหลักสูตรดังเอกสำรประชำสัมพันธ์แนบท้ำยหมำยเลข ๒ และเข้ำชม
รำยละเอียดของแต่ละหลักสูตรตำมเว็บไซต์ที่ระบุ  

แนวทำงท่ี ๒ สำมำรถก ำหนดหัวข้อหลักสูตรที่ต้องกำรฝึกอบรมพร้อมทั้งเป้ำหมำยกำรอบรม  
 

ซึ่งทั้งสองแนวทำง ขอให้ก ำหนดบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ คน และ
ประสำนมำยังศูนย์คอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดหลักสูตร ก ำหนด
วิทยำกร และช่วงเวลำกำรอบรมที่เหมำะสมส ำหรับท่ำนต่อไป  

 
 
 

 

/อนึ่ง กำรอบรม... 
 
 
 
 

 



 
 

 
อนึ่ง กำรอบรมดังกล่ำวไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดเตรียมเอกสำร

ประกอบกำรอบรม อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวันให้บริกำร ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและที่ พัก ถือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ำยบริกำรและฝึกอบรม ศูนย์
คอมพิวเตอร์ (สวท.) คุณปรียสุพัศ ตำยัน โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗-๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๓ หรือ คุณนิศำรัตน์ 
กันทะเครือ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๙๒-๐๘๕-๑  
 

  ในกำรนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ขอเรียนแจ้งให้
ทรำบว่ำส ำนักฯ มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ แต่เป้ำหมำยและงบประมำณของโครงกำร
มีจ ำนวนจ ำกัด ดังนั้น กำรบริกำรจึงขอเป็นไปตำมหน่วยงำนที่ประสำนเข้ำมำตำมล ำดับก่อนหลัง และหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์และได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนเป็นอย่ำงดี  

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณ มำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
    ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
    
        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์) 
                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
 

 
 
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส ำนักงำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗-๓๙๙ ต่อ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๓ (คุณปรยีสุพัศ ตำยัน) 
โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๑๖-๔๑๙-๓ (คณุนิศำรตัน์ วัจนสุนทร) 
โทรสำร ๐๕๔-๒๔๑๐๒๒ 
 





 

    
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัลส าหรับ ประชาชนในจังหวัดล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………..……………………นามสกลุ………….……….…………………………………………… 
ต าแหน่ง……………………………..………………สถานศึกษา/หน่วยงาน....…………………………….……………………………………………… 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………....………..….……………………….………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ……………..……….………………… เบอร์โทรสาร………………..…………….……….…………………..…………………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะส่งผู้เข้าร่วมอบรมตามรายช่ือต่อไปนี้ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเชิงวิชาการ 
๑.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๒.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๓.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๔.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๕.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๖.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๗.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๘.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๙.  ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 
๑๐.ช่ือ…………………………………..……… สกุล…………..……….………………………ต าแหน่ง………………………….…………………………. 
     หัวข้ออบรม/สัมมนา..…………….…………….…………………..………………………………………………………………….…………………… 

 
ลงช่ือ   

(                  ) 
      ………………………….…………………….. 
       ……………/…………/………..……. 
 
 

*** หมายเหต ุ*** 
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ถือเปน็ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๒. ที่นั่งในการอบรมแต่ละรายการมีจ านวนจ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ใหก้ับผู้ที่ส่งแบบตอบรับกลับมากอ่น 
๓. เอกสารแบบตอบรับนี้สามารถส าเนาได้ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เขา้ร่วมการอบรม/สัมมนาได ้
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