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โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคคลทั่วไป ประจ าปี 2558 
 
 

 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการท างานอย่างมากมาย การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน    

การสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน การด าเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น ที่มหาวิทยาลัยจะจัดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่  นิสิต 
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อจะได้พัฒนาความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีและเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานสืบไป 

 
 

 เพื่อพัฒนาแนวทางในการเช่ือมโยงการน าผลการฝึกอบรมไปสู่การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
ในองค์กร 

 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรให้มีความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การปฏิบัตงิาน 

 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สงัคมและเผยแพร่ช่ือเสียงทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
 

 

 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่  0-2562-0957  
    ดาวน์โหลดใบสมัครท่ีเว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 
 สมัครออนไลน ์
    สมัครออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 

งานฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออเิล็กทรอนกิส์ ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 
ต่อ 622597, 622594, 622595, 622592  โทรสาร 0-2562-0957  
เว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

หลักการและเหตผุล 

 

การลงทะเบยีน 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  
 เงินสด ช าระได้ที่ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบรหิารและธุรการทั่วไป ช้ัน 7 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ช่ือบัญชี ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ มก. (training 2558) 

ประเภท ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 069-2-56761-3  
(กรุณาเขียนช่ือ–นามสกลุ พร้อมหลักสูตรที่สมัคร และส่งแฟกซ์ใบ Pay In มาที่ 0-2562-0957) 

 โอนเงินรายได้ของหน่วยงานใน มก. (เฉพาะบุคลากร มก.)  ให้ตั้งหนี้ช่ือ (24-B00010010) ส่วนกลาง มก. บางเขน   
รหสัโครงการ B5200/00508/58 

ติดตอ่ผู้ประสานงานด้านการเงิน คุณอรุณ นฤทุม โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622514 โทรภายใน 622514 e-Mail : cpcarn@ku.ac.th 
 



 

รายละเอียดหลักสูตร (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี http://training.ku.ac.th) 

1. การใช้ Microsoft Office ส าหรับงานการเงิน 

   (ระดบัปานกลาง – ระดับสูง) 

วันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

โปรแกรมสเปรดชีต  มีคุณสมบัติทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
มากมายมหาศาล ในหลักสูตรน้ีจะเป็นการน าวิธีประยุกต์ใช้ Microsoft Excel  
เพื่อบริหารเงินสดและงานการเงินอยา่งเจาะลึกน าเสนอมุมมองและวิธีคิดมุ่งน า 
เคร่ืองมือทุกอยา่งที ่Microsoft Excel มีอยู่มาใช้ร่วมกัน เพื่อท าให้งานที่ว่าซับซ้อน 
ไม่น่าเป็นไปได้และยากตอ่การตดัสินใจ ลดความซับซอ้นในการปฏิบตัิงาน เพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการวางแผนตดัสินใจและท างานอย่างมีความสขุมากขึน้ 

2. การสรา้งเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 

  (ระดับพื้นฐาน-ปานกลาง) 

วันที่ 24 -26 มิถุนายน 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Content Management 
System (CMS)  เขา้ใจการจัดการบทความ เน้ือหา หมวดหมู่  การจัดการแม่แบบ 
การท างานกับ Module การจัดการ Components  การก าหนดสิทธิ์ของสมาชิก  
และการน าเว็บไซต์ขึ้นสู่ Server เพื่อการเผยแพร่ต่อไป 
 

3. การสรา้งเว็บแอพพลิเคชันด้วย Yii 
Framework 

   (ระดบัปานกลาง – ระดับสูง) 
วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 

Yii framework ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และเป็น framework ที่มีประสิทธิภาพ
สูงเหมาะส าหรับใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ จุดเด่น
ของ Yii framework ได้แก่เคร่ืองมือ (widget) ต่างๆ ถูกสร้างสรรค์เอาไว้ให้เลือกใช้
อย่างครบถ้วน สามารถน ามาออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การสรา้ง Mobile App ด้วย Phone Gap / 
Apache Cordova 

   (ระดบัปานกลาง – ระดับสูง) 
วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท 

การสร้าง APP  ในปัจจุบันสามารถสร้างไดง้่ายขึ้นเน่ืองจากมีเทคโนโลยีที่สนับสนุน
หลายอย่าง แต่การสร้าง APP ส าหรับแต่ละ Plat form น้ันจ าเป็นต้องศึกษาและ
เรียนรู้ในแต่ละ Plat form น้ันโดยเฉพาะการสร้าง Mobile App ด้วย Cordova 
ผู้พัฒนาสามารถสร้าง APP เพียงคร้ังเดยีวแต่สามารถน าไป Complied เพื่อให้ได้ 
Mobile App ของแต่ละ Plat form เราเรียก APP เหล่าน้ีว่า Hybrid APP 

5. การสรา้งเว็บไซต์องค์กรด้วย WordPress 

  (ระดับพื้นฐาน-ปานกลาง) 
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

พัฒนาเว็บไซต์ขนาดเล็ก หรือการเขียนบลอ็ก (Blog) ด้วยโปรแกรม WordPress ซ่ึงมี
คุณลักษณะเด่น คอื สามารถสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบส าเร็จรูป Content 
Management System (CMS)  ดูแลข้อมูลภายในเว็บได้งา่ยขึ้น มีรูปแบบที่ไม่
ซับซ้อนและเรียนรู้วิธีใช้งานได้รวดเร็ว 

6. สนุกกับเครื่องมือหลากหลายสรา้ง Digital 
Commerce พร้อมเทคนิคการถ่ายภาพประกอบ 
  (ระดับพื้นฐาน-ปานกลาง) 
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2558 
เวลา 09.00 -16.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
 

ปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีดจิิตอลในชีวิตประจ าวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่น การใช้ 
Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram ผ่านอุปกรณ์ Smartphone  และ 
Tablet แต่สิง่ที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิง และไม่ได้ถูกน าใช้ในด้านการ
ท างานมากนัก หลักสูตรน้ีจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจท่ีจะน าเทคโนโลยดีจิิตอลเข้ามาช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้านต่าง  ๆเช่นการประชาสัมพันธ์ การท าการตลาด
ออนไลน์ E-commerce เป็นต้น 

 

 

http://training.ku.ac.th/

