
กําหนดการจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที ่7” 
ระหวางวันที่  15  – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
เวลา 9.00 น. – 20.00 น.  
ณ หอประชุมจันทนผา และอาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555 

 08.30 น. – 09.00 น.  -     ลงทะเบียนเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 08.30 น. – 09.00 น.  -     ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาวิชาการ 

 09.00 น. – 09.30 น.  -     ประธานเปดงานสัมมนาวิชาการ ณ หองประชุมสลุงคํา ชั้น 2 

 09.30 น. – 16.30 น. -     สัมมนาวิชาการหัวขอเรื่อง “เปดโลก Tablet สูทิศทางเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม” 

          นําโดยวิทยากร ดร. อรทัย มูลคํา 

 ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบเครือขาย และการมีสวนรวม  

 และทีมงานจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ณ หองประชุมสลุงคํา อาคารศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 2 

 09.00 น. – 16.30 น. -     อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางการตูนแอนิเมชั่น เพื่อประยุกตสื่อการเรียนการสอน”  

  โดยอาจารยสลิล โทไวยะ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  

 ณ หองกาแล 1 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร 

-     อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําสื่อการเรียนการสอน eDLTV ตามโครงการ

พระราชดําริฯ ดวย Learn Square” รุนที่ 1 

  โดย อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ และ อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ  

        อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  

 ณ หองกาแล 2 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร 

    -     อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Flash script”  

  โดยนายภาสกร สีเหลือง เว็บมาสเตอรและเว็บดีไซนเนอร ศูนยคอมพิวเตอร 

 ณ หองกาแล 3 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางงานโปสเตอรดวยกราฟกชั้นสูงบนเครื่อง Workstation”  

 โดยนางสาวภัทรกาญจน เองฉวน นักพัฒนาซอฟตแวรและมัลติมีเดีย ศูนยคอมพิวเตอร 

 ณ หองกาแล 4 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร  

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Captivate”  

 โดยนายปฎิญญา อินทราวุธ วิทยากรอบรมประจําศูนยคอมพิวเตอร  

 ณ หองกาแล 5 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร 

09.00 น. – 20.00 น. -     แสดงนิทรรศการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม- 

       ซอฟตแวร  และบริษัทผูผลิต/จําหนายชั้นนํา 

-     การออกรานและจัดจําหนาย สื่อดานคอมพิวเตอร เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการ 

      ตลอดชวงเวลางาน 

- จัดแสดงผลงานการประกวดโครงการ “รักษโลก 3” จากผูเขารวมประกวดที่ผานการ 

      คดัเลือกในแตละระดับ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

10.00 น. – 10.30 น.  -     ประธานเปดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 7” 

16.00 น. – 16.30 น.  -     ผูเขารับการอบรมรับมอบใบวุฒิบัตร และของที่ระลึกในงาน 

 



 (กําหนดการ)… หนาที่ 2 

 

วันเสารที่ 16 มิถุนายน 2555 

 08.30 น. – 09.00 น.  -    ลงทะเบียนเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแขงขันเชิงวิชาการ 

 09.00 น. – 16.30 น.  -    อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําสื่อการเรยีนการสอน eDLTV ตามโครงการพระราช- 

      ดําริฯ ดวย Learn Square” รุนที่ 2 

    โดย อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ และ อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ  

        อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  

 ณ หองกาแล 2 อาคาร 39 ศูนยคอมพิวเตอร 

09.00 น. – 20.00 น. -     แสดงนิทรรศการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม- 

       ซอฟตแวร  และบริษัทผูผลิต/จําหนายชั้นนํา 

-     การออกรานและจัดจําหนาย สื่อดานคอมพิวเตอร เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการ 

      ตลอดชวงเวลางาน 

- จัดแสดงผลงานการประกวดโครงการ “รักษโลก 3” จากผูเขารวมประกวดที่ผานการ 

      คดัเลือกในแตละระดับ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

09.00 น. – 12.00 น. -     เริ่มแขงขันการการวาดภาพดวย Microsoft Paint ระดับประถมศึกษาตอนตน 

09.00 น. – 12.00 น. -     เริ่มแขงขันการตอบคําถามแบบออนไลนดาน IT ระดับมัธยมตน รอบคัดเลือก 

10.00 น. – 10.30 น. -     จับหางบัตรผูเขารวมงานชิงรางวัลสมนาคุณ 

13.00 น. – 14.00 น. -     เริ่มแขงขันการตอบคําถามแบบออนไลนดาน IT ระดับมัธยมตน รอบตัดสิน 

- จัดแสดงผลงานและประกาศผลรางวัลการแขงขันการวาดภาพดวย Microsoft Paint ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

            15.00 น. – 15.30 น. -     จับหางบัตรผูเขารวมงานชิงรางวัลสมนาคุณ 

    -     พิธีมอบรางวัลผูที่ชนะการประกวดการแขงขันวาดภาพ ระดับประถมตอนตน 

    -     พิธีมอบรางวัลผูที่ชนะการประกวดการแขงขันตอบคําถามดาน IT ระดับมัธยมตน 

16.00 น. – 16.30 น.  -     ผูเขารับการอบรมรับมอบใบวุฒิบัตร และของที่ระลึกในงาน 

 

วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน  2555 

09.00 น. – 20.00 น. -     แสดงนิทรรศการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม- 

       ซอฟตแวร  และบริษัทผูผลิต/จําหนายชั้นนํา  

-     การออกรานและจัดจําหนาย สื่อดานคอมพิวเตอร เครื่องดื่ม และกิจกรรมนันทนาการ 

      ตลอดชวงเวลางาน 

   -     จัดแสดงผลงานการประกวดโครงการ “รักษโลก 3” จากผูเขารวมประกอบทีผ่านการ 

      คดัเลือกในแตละระดับ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

            10.00 น. – 10.30 น. -     จับหางบัตรผูเขารวมงานชิงรางวัลสมนาคุณ  

 15.00 น. – 15.30 น. -     พิธีมอบรางวัลผูที่ชนะการประกวดในโครงการ “รักษโลก 3” 

15.00 น. – 15.30 น. -     จับหางบัตรผูเขารวมงานชิงรางวัลสมนาคุณ 

20.00 น.   -     ปดงาน 

 

หมายเหตุ : กําหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 



 (กําหนดการ)… หนาที่ 3 

 

 

แผนผังสถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

สถานที�จดัอบรม 

อาคาร 39 ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

เข้าเมือง 

อ.แม่ทะ 

ทางเข้า 

สถานที�จดันิทรรศการส่งเสริม 

รักการอ่าน อาคารสาํนกัวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานที�จดันิทรรศการ 

IT Fair ครั� งที� 7 

หอประชุมจนัทน์ผา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลข 054-241022 หรือ คุณนิศารัตน กันทะเครือ  089-1920851 
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