
การพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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21st Century Skills
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The Changing Nature of Work
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New Workforce Skills
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Engaged Learning
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Five Mind :Howard Gardner

• จิต (Mind) ทั้ง 5 ประการที่มีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้านในโลกยุคศตวรรษที่ 21
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• จากหนังสือ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง : Stephen R. Covey
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การใช้คอมพิวเตอร์

• การใช้งาน MICROSOFT WINDOWS

• การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์
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การใช้โปรแกรมเพือ่การปฏิบัติงานด้านเอกสาร

• การใช้โปรแกรม Microsoft Word ส าหรับงานด้านเอกสาร 

• การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ส าหรับการน าเสนอ

• การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจดัท าตาราง 
การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล

• การใช้โปรแกรม Microsoft Visio เพื่อการจัดท าแผนภาพ 
เขียนแบบ
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ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต

• การสืบค้นข้อมูล ด้วย GOOGLE

• การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการและงานวิจยั

• การสืบค้นข่าว Clipping
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การใช้โปรมแกรมเพื่อการสนับสนุน
การท างานในส านักงาน

• การใช้โปรแกรม Microsoft Outlook 

• การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
• E-mail

• Social Network
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OUTLOOK :กล่องจดหมาย
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OUTLOOK :ตารางนัดหมาย
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OUTLOOK :การเตือนการนัดหมาย



OUTLOOK :ที่อยู่ติดต่อ
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OUTLOOK : TASK ,งานที่ด าเนินการ
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การเชื่อมโยง ของMS OUTLOOK กับ ...

• เชื่อมโยงกับ E-mail

• โทรศัพท์มือถือ

• I Phone ,IPAD

• ฯลฯ
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INTERNET 
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วงจรสื่อสาร(Internet Bandwidth)ของประเทศไทย

ที่มา : http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec=home
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700 Gbps

280 Gbps



สถิติการใช้งาน INTERNET

ที่มา : http://internet.nectec.or.th/webstats/home.iir?Sec=home
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18 ล้านคน



สถิติการใช้งานอินเทอร์เนต็ แยกตามจังหวัด

ที่มา : http://poll.truehits.net/reports/report.php
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ความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ต

ที่มา : http://poll.truehits.net/reports/report.php
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http://www.google.com/earth/
http://www.google.com/analytics/index.html
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http://www.google.co.th/intl/en/options/



25

การสืบค้นแบบต้องการหาfileที่มีนามสกุลเฉพาะ

• PPT

• XLS

• DOC

• PDF

xxxxx filetype:yyy
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การใช้ Google ค้นหาสิทธิบัตร(Patent)

• ค้นหาข้อมูลการจด
สิทธิบัตร

http://www.google.com/patents?hl=en
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การใช้ Google ค้นหาสิทธิบัตร(Patent) :ต่อ
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การแปลภาษาบนWebpage โดย Google

• การแปลภาษาบน 
website โดยใช้ 
Google

http://translate.google.com/
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การใช้ Google ค้นหาหนังสือ หรือ e-Book : ต่อ
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การใช้ Google ค้นหาหนังสือ หรือ e-Book : ต่อ
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GOOGLE TREND
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More than 500 million active users

50% of our active users log 

on to Facebook in any given day

About 70% of Facebook users are 

outside the United States 
ที่มา : http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#!/press/info.php?statistics
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http://www.wikipedia.org/
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http://www.wikipedia.org/
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การใช้ประโยชน์จาก Social Network

• E-Learning

• WEB SITE

• CONTACT

• PR

• CRM
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ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต

• หมั่น Update Patch อย่างสม่ าเสมอ
• ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus และหมั่น Update Virus 

Signature
• ติดตั้งโปรแกรม Personal Firewall 
• ติดตั้งโปรแกรม Anti-MalWare, Anti-SpyWare
• ระวัง e-mail content และระวัง Attachment ที่มากับ 

e-mail 
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ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

• หมั่น Backup ข้อมูลส าคัญเก็บไว้
• ก าหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยจากการโจมตี
• ระวังเวลา download โปรแกรมต่าง ๆ ผ่านทาง 

Internet Browser 
• เข้ารหัสไฟล์ที่มีความส าคัญไว้ก่อน
• มีวินัยกับตนเอง และมีความระแวดระวังในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา
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การพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการใช้งาน
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การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

• การจัดฝึกอบรม www.arit.rmutt.ac.th

• แหลง่เรียนรู้ www.library.rmutt.ac.th

• การบริการให้บริการต่างๆ www.ict.rmutt.ac.th
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http://www.ict.rmutt.ac.th/


บริการต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ
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อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

• ปีละ 30 โครงการ

• ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

• ห้อง ราชมงคล เธียร์เตอร์
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http://www.ar.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/DSC08529.jpg
http://www.ar.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/DSC08545.jpg
http://www.ar.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/03/DSC08531.jpg


บริการ SMS

• ส่งไปยังบุคคล

• กลุ่มบุคคล

• ข้อความเหมือนกนั

• ข้อความต่างกัน
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NEWS Clipping

• กฤตภาคขา่ว ออนไลน์จากหนังสือพิมพ์รายวัน
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http://www.library.rmutt.ac.th



ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
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http://www.library.rmutt.ac.th

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://search.proquest.com/autologin
http://www.ieee.org/ieeexplore
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://isiknowledge.com/
http://www.ar.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2010/08/crcnetbase1.jpg
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml


ฐานข้อมูล Turnitin

• ตรวจสอบและป้องกันการ
ละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ออนไลนส์ามารถเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลได้ที่  
http://library.rmutt.ac.th

www.turnitin.com
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http://www.library.rmutt.ac.th

http://library.rmutt.ac.th/
http://library.rmutt.ac.th/
http://www.turnitin.com/
http://www.turnitin.com/


ฐานข้อมูล Corpus และ DB Hoover 

• ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหา
ข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศ
ไทย

• พร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบ
เพื่อใช้ ในการวิ เคราะห์ธุ รกิจและ
อุตสาหกรรมได้อย่างแม่นย า 
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• ฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจด
ทะเบียนต่างประเทศมี ข้อมูลบรษิัท
ทั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท

•  ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก
 โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้น
ได้จากชื่อบริษัท ชือ่บุคคล และ ประเภท
อุตสาหกรรมที่ต้องการได้

http://www.library.rmutt.ac.th

http://library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/04/logo-Corpus.jpg
http://library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2011/04/logo-hovers.png


RMUTT BLOG

• ถ่ายทอดความรู้

• แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

• การจัดการความรู้

• เผยแพร่เอกสาร
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http://www.blog.rmutt.ac.th/



RMUTT Intellectual Repository คลังปัญญา

รวบรวมและเผยแพร่

• เอกสารความรู้

• งานวิจัย

• วิทยานิพนธ์

• บทความ

• ข่าวสารความรู้
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http://www.rtir.rmutt.ac.th/



ขอบคุณครับ

54


