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ก ำหนดกำรจัดงำนนิทรรศกำร “รำชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 12” 
ระหว่ำงวันที่  23 – 24 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

เวลำ 8.30 น. – 17.00 น. 
ณ อำคำร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร ์มหำวิทยำลยัรำชภัฏล ำปำง 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 
08.00 น. – 09.00 น.  -     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์  
   ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 -  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวด “วำดภำพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7” รายงานตัว  
  ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 -  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด “สิ่งประดิษฐ์ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7” รายงานตัวและเตรียม

น าเสนอผลงาน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
09.00 น. – 09.30 น.  -     พิธีเปิดงาน “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๒”  
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
09.00 น. – 12.00 น. -     เริ่มแข่งขันประกวด “วำดภำพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7” ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
09.00 น. – 16.30 น. -     อบรมเชิงสัมมนาเรื่อง “กำรเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0”  
  โดย คุณอดิศร  นิลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 
  ณ ห้องประชุมสลุงค า ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 -  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กำรสร้ำง Website น ำเสนออย่ำงง่ำยด้วย Microsoft  
  Sway และกำรใช้งำน Office365”  
  โดย คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft (Thailand) Limited. 
  ณ ห้อง e-learning ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
09.00 น. – 16.30 น. -     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคกำรใช้ Excel เพื่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ”    
                                     โดย อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
  ณ ห้องกาแล 5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
10.00 น. – 10.30 น.  -     ประธำนเปิดงำนนิทรรศกำร “รำชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 12” ณ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 
10.00 น. – 18.00 น. -     แสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 -     การออกร้านและจัดจ าหน่าย สื่อด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการ 
  ตลอดช่วงเวลางาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
14.00 น. – 14.30 น.  -     รายงานตัวผู้ได้รับรางวัลการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ IT รักษ์โลก 7” / ประกวด  
  “วำดภำพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”  
15.00 น. – 15.30 น. -     พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ IT รักษ์โลก 7” / ประกวด  
  “วำดภำพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”  
16.30 น. – 17.00 น.  -     ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านรับมอบวุฒิบัตร และของที่ระลึกในงาน  
  ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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วันศุกร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 
08.30 น. – 09.00 น.  -     ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
09.00 น. – 16.30 น.  -     อบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “เริ่ม Startup ยุคดิจิตอลอย่ำงไร..ใน ปีระกำ”  
  โดย คุณสุทธิพงษ์ จันทะรัง ผู้จัดการด้านการสอนโปรแกรม บริษัท แอดวานซ์อินโนเวชั่น

เทคโนโลยี 
  ณ ห้องประชุมสลุงค า ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
09.00 น. – 16.30 น. -     อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคกำรใช้ Excel เพื่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ”    
                                     โดย อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
  ณ ห้องกาแล 5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
09.00 น. – 17.00 น.  -     ชมผลงานประกวด “สิ่งประดิษฐ์ IT รักษ์โลก 7”/ “วำดภำพ IT รักษ์โลก ครั้งที่ 7”  
10.00 น. – 17.00 น. -     แสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์  
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 -     การออกร้านและจัดจ าหน่าย สื่อด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการ 
  ตลอดช่วงเวลางาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
16.30 น. – 17.00 น.  -     ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านรับมอบวุฒิบัตร และของที่ระลึกในงาน  
  ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
17.00 น.  -     ปิดงาน 
 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรจัดงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 

ขอเชิญชม 
กำรแสดงสินค้ำและสื่อด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องดื่ม  

 ภำยในอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลอดช่วงเวลำงำน 
 

 

แผนผังสถำนที่จัดงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม หมำยเลข 054-241022 หรือ คุณนิศำรัตน์ กันทะเครอื  089-1920851 
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