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โครงการ KU Next : Digital Literacy  by OCS  

ป=การศึกษา 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 มีนโยบายให8นิสิตและบุคลากร มีทักษะความเข8าใจและใช8เทคโนโลยี

ดิจิทัล หรือ Digital Literacy  ซึ่งความหมายของ Digital literacy คือ ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ1 

และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูVในปWจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร1 โทรศัพท1 แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร1 และส่ือ

ออนไลน1 มาใช8ให8เกิดประโยชน1สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานรVวมกัน หรือใช8เพื่อพัฒนา

กระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค1กรให8มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยทักษะดังกลVาว

ครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ  คือ การใช8 (Use)  เข8าใจ (Understand)  การสร8าง (create) และเข8าถึง 

(Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได8อยVางมีประสิทธิภาพ  

สำนักบริการคอมพิวเตอร1 จึงได8จัดทำโครงการ Digital Literacy ให8แกVนิสิตของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร1 เพื่อสร8างความตระหนักรู8ในหลักการสำคัญตVางๆ เกี่ยวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy)  ให8มี

ทักษะและความสามารถตVางๆ ที่สำคัญและจำเปiนภายใต8การรู8ดิจิทัล เชVน ทักษะการสื่อสารและการจัดการ

สารสนเทศสำหรับยุคดิจิทัล การเข8าถึงการบริการในรูปแบบออนไลน1 โอกาสทางการศึกษา  เพื่อนำไปใช8ใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน และเพิ่มทักษะการเรียนรู8ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังเปmดโอกาสให8อาจารย1หรือ

นิสิตสามารถจัดกลุVมเลือกท่ีจะเข8ารับการอบรมตามหัวข8อท่ีสนใจได8 ตามวันและเวลาท่ีมีให8ในแตVละสัปดาห1 

 

2. วัตถุประสงค7 

2.1  เพ่ือให8นิสิตมีความตระหนักรู8ในหลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

2.2 เพ่ือให8นิสิตได8เพ่ิมพูนทักษะและความสามารถตVางๆ ท่ีสำคัญและจำเปiน เพ่ือนำไปใช8ในชีวิตประจำวันได8 

 

3. ผู:รับผิดชอบ 

 ฝpายฝqกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส1  สำนักบริการคอมพิวเตอร1  

 

4. เปAาหมายและคุณสมบัติผู:เข:ารFวมโครงการ 

     นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1  จำนวน  1,000  คน 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

     เดือนพฤษภาคม  2564 ถึง พฤษภาคม  2565 
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6. แผนการดำเนินงานของโครงการ (เดือน) 

รายการ 
2564 2565 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1. ขออนุมัติโครงการ              

2.  ประชาสัมพันธ<โครงการ              

3. เป>ดรับสมัครนิสิตเขAารBวม

โครงการ 

             

4. ดำเนินการอบรม              

5.  สรุปโครงการ              

 

7. รูปแบบหลักสูตร 

Module 1:  Digital Literacy (1 ช่ัวโมง)    

-  หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy)   

-  การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

-  ทดสอบความรู:พ้ืนฐานด:านคอมพิวเตอร7 ท้ังด:านฮาร7ดแวร7 ซอฟต7แวร7 ระบบปฏิบัติการ 

การใช:อุปกรณ7เคล่ือนท่ี เทคโนโลยีคลาวด7คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน7 

 

Module 2: หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร7ตามหัวข:อท่ีนิสิตสนใจ (2 ช่ัวโมง)   

                  (มีให8เลือก 8 หลักสูตร) 
 

8. วิธีการฝqกอบรม 

อบรมผVานระบบออนไลน1 ตลอดโครงการ 
 

9. วิทยากร 

 วิทยากรจากสำนักบริการคอมพิวเตอร1 
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10. ช่ือหลักสูตรอบรม 

หลักสูตรท่ี หัวข:อการอบรม 

1 Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน 

2 Digital Literacy และการคำนวณข้ันสูงด8วย MS Excel 

3 Digital Literacy และการวิเคราะห1ข8อมูลด8วย Pivot Table 

4 Digital Literacy และการสร8างกราฟวิเคราะห1ข8อมูลด8วย MS Excel 

5 Digital Literacy และการสร8างส่ือ Infographic Presentation ด8วย PowerPoint 

6 Digital Literacy และสร8าง Slide Presentation Animation อยVางไรให8นVาสนใจ 

7 Digital Literacy และการทำภาพกราฟmกด8วย Photoshop เบ้ืองต8น 

8 Digital Literacy และพ้ืนฐานการตัดตVอคลิปวิดีโอด8วย Adobe Premiere Plus 

หมายเหตุ   เวลาการอบรม 13:00-16:00 น. (3 ช่ัวโมง ตVอ หลักสูตร)  

 

11. ประโยชน7ท่ีจะได:รับ 

11.1  นิสิตมีความตระหนักรู8ในหลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

11.2 นิสิตได8เพ่ิมพูนทักษะและความสามารถตVางๆ ท่ีสำคัญและจำเปiน เพ่ือนำไปใช8ในชีวิตประจำวันได8 
 

12. วันเวลาจัดการอบรม  

12.1 เทอมต:น เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 
 

 2564 

เดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

วัน จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ 

วัน
ที่ 

  2 4  1   

5 7 9 11 6 8 4 6 

12 14 16 18 13 15 11  

19 21 23 25 20 22 18 20 

  30  27 29   

หมายเหตุ   อบรมวันละ 1 รอบ เวลา 13:00-16:00 น. (3 ช่ัวโมง ตVอหลักสูตร) 
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12.2 เทอมปลาย เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 

 2564 2565 

เดือน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ7 มีนาคม 

วัน จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ จันทร7 พุธ 

วัน
ที่ 

 1  5    2 

 8 10 12 7 9 7 9 

13 15 17 19 14 16 14 16 

20 22 24 28 21 23 21 23 

27    28    

หมายเหตุ   อบรมวันละ 1 รอบ เวลา 13:00-16:00 น. (3 ช่ัวโมง ตVอหลักสูตร) 

13. วิธีการสมัคร 

13.1 ข:อกำหนด 

1. ภาควิชา / อาจารย1ประจำวิชา เปiนผู8ติดตVอประสานงานกับเจ8าหน8าท่ีสำนักบริการคอมพิวเตอร1 

เพ่ือจัดการการอบรม โดยไมFเสียคFาใช:จFาย 

2. ผู8เข8ารับการอบรมเปiนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 จำนวนไมVต่ำกวVา 15 คนตVอหลักสูตร 

13.2 วิธีการสมัคร   

1. ภาควิชา / อาจารย1ประจำวิชา เลือกหลักสูตรท่ีสนใจจาก 8 หลักสูตร (ข8อ 10)  

2. เลือกวันวVางท่ีกำหนด (ข8อ 12) และติดตVอนัดหมายกับเจ8าหน8าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3. เม่ือได8วันเวลาการอบรมแล8ว ภาควิชา/อาจารย1ประจำวิชา ทำจดหมายแจ8งความจำนงรับบริการ 

พร8อมรายช่ือนิสิตมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร1 

4. สVงนิสิตเข8าอบรม และขอให8กำชับนิสิตให8เข8าอบรมตามวันเวลาท่ีกำหนด 

14. การรับรองเข:ารFวมอบรม 

นิสิตท่ีเข8าอบรมครบตามเวลาท่ีกำหนดจะได8 ประกาศนียบัตรเข:าอบรมอิเล็กทรอนิกส7  

จากสำนักบริการคอมพิวเตอร1 
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15. รายละเอียดหัวข:อการอบรม 8 หลักสูตร 

หลักสูตรท่ี 1    Digital Literacy และ MS Excel สำหรับการทำงานสำนักงาน 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8การจัดการข8อมูลใน Excel  การสร8างสูตรคำนวณ และ

การใช8 Function ในแบบตVางๆ  

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS Excel ได8 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o การสร8างตารางคำนวณ 

o การสร8างสูตรคำนวณ 

o การใช8 Function ในแบบตVางๆ 

  

หลักสูตรท่ี 2    Digital Literacy และการคำนวณข้ันสูงด:วย MS Excel 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8การสร8างฐานข8อมูลใน Excel การเรียงลำดับ การคัด

ข8อมูลด8วย Filter  

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS Excel ได8เปiนอยVางดี 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 
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14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o การสร8างฐานข8อมูลบน Excel 

o การเรียงลำดับข8อมูลด8วยคำส่ัง Sort 

o การคัดข8อมูลด8วย Filter 

o การคัดข8อมูลด8วย Slicer / Timeline 

 

หลักสูตรท่ี 3    Digital Literacy และการวิเคราะห7ข:อมูลด:วย Pivot Table 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8การสร8าง Pivot table เพื่อวิเคราะห1ข8อมูล การจัดกลุVม

ข8อมูล การคำนวณ และสร8างรายงานด8วย Pivot table 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS Excel ได8เปiนอยVางดี 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o การสร8างและแก8ไข Pivot Table 

o การคัดกรองข8อมูลท่ีต8องการ 

o การจัดกลุVมของข8อมูล (Grouping) 

o การคำนวณใน Pivot Table 

o การสร8างรายงานด8วย Pivot Chart 
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หลักสูตรท่ี 4    Digital Literacy และการสร:างกราฟวิเคราะห7ข:อมูลด:วย MS Excel 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8การสร8างกราฟประเภทตVางๆ ให8เหมาะสมกับงาน การ

ตกแตVง การนำไปใช8ประกอบในเอกสาร 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS Excel ได8 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o การเตรียมข8อมูลสำหรับทำกราฟ 

o เลือกกราฟประเภทตVางๆ ให8เหมาะสมกับงาน 

o ตกแตVงกราฟ 

 

หลักสูตรท่ี 5    Digital Literacy และการสร:างส่ือ Infographic Presentation ด:วย PowerPoint 

คำอธิบายหลักสูตร  นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8เกี่ยวกับการออกแบบภาพหรือกราฟmกเพื่อเลVาเรื่องราวท่ี

มีอยูVมากมาย หรือทำสื่อประชาสัมพันธ1ขVาวสารไปสูVบุคคลทั่วไป โดย

ใช8 MS PowerPoint 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS PowerPoint ได8 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 
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14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o รูปแบบของ Info Graphic 

o ภาพกราฟmกท่ีนิยมใช8ใน Infographic 

o Infographic Layout 

o ออกแบบและสร8าง Infographic ด8วย PowerPoint 

 

หลักสูตรท่ี 6    Digital Literacy และสร:าง Presentation Animation อยFางไรให:นFาสนใจ 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได8เรียนรู8การสร8าง และตกแตVงสไลด1 การแทรกรูปภาพ วิดีโอ 

กำหนดการเคล่ือนไหวในแตVละสVวน การสร8างเปiนคลิปวิดีโออยVางงVาย 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม ใช8โปรแกรม MS PowerPoint ได8 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o สร8าง Presentation ให8นVาสนใจ 

o Slide Transition 

o Animation Effect / Custom Animation 

o Chart Animation สร8างความนVาสนใจให8กับ Presentation 
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หลักสูตรท่ี 7    Digital Literacy และการทำภาพกราฟ�กด:วย Photoshop เบ้ืองต:น 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญที ่เกี ่ยวกับการรู 8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และได 8เร ียนร ู 8การสร 8างภาพ  และตกแตVงภาพเบื ้องต 8น ด 8วย 

Photoshop 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม สามารถใช8เคร่ืองคอมพิวเตอร1ได8เปiนอยVางดี 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o สVวนประกอบของ Photoshop 

o สร8าง Section เลือกรูปแบบตVางๆ 

o การทำงานกับ Layer 

o การใช8เคร่ืองมือและเทคนิคในการตกแตVงภาพ 
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หลักสูตรท่ี 8    Digital Literacy และพ้ืนฐานการตัดตFอคลิปวิดีโอด:วย Adobe Premiere Plus 

คำอธิบายหลักสูตร นิสิตจะได8ทราบถึงหลักการสำคัญท่ีเก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital 

Literacy) การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน 

และเรียนรู'ข้ันตอนการสร'างวิดีโอ หลักการตัดต8อวิดีโอ ให'น8าสนใจ เรียนรู'

พ้ืนฐานการตัดต8อ 

คุณสมบัติของผู:เข:าอบรม สามารถใช8เคร่ืองคอมพิวเตอร1ได8เปiนอยVางดี 

13.00-14.00 น. 

 

Module 1 

o หลักการสำคัญตVางๆ เก่ียวกับการรู8ดิจิทัล (Digital Literacy) 

o การประยุกต1ใช8เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

o ทำการทดสอบความรู8พ้ืนฐานด8านคอมพิวเตอร1 ท้ังด8านฮาร1ดแวร1 

ซอฟต1แวร1 ระบบปฏิบัติการ การใช8อุปกรณ1เคล่ือนท่ี เทคโนโลยี

คลาวด1คอมพิวต้ิง และความปลอดภัย ทางออนไลน1 

14.00-16.00 น. 

 

Module 2 

o เรียนรู8พ้ืนฐานในการตัดตVอ 

o การสร8าง Project และ Capture file  

o เรียนรู'การเป?ด หรือ Save Project, การ Import Footage  

เพ่ือนำมาใช'ใน Project 

o การ Export ช้ินงานออกมาในรูปแบบต8างๆ 

 

16. ติดตFอประสานงาน และจองวันท่ีอบรม 

งานฝqกอบรม ฝpายฝqกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส1 

โทร : 02-5620951-6 ตVอ  622597 คุณณฐภัทร นกแก8ว , 622588 คุณสุภาพร สอนวงษ1 

เบอร1โทรศัพท1มือถือ 0963706683 (ในเวลาราชการ) 

อีเมล : tam@ku.ac.th 

 


