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รายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ 

โครงการ KU Together พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 หลักสูตรที่ 1    การใช้งาน Yammer สำหรับการจัดการความรู้ (KM) 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   3 ชั่วโมง (1 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 18 มิถุนายน 2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร Yammer เป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยทั่วทั้งองค์กร อาจ

เปรียบได้กับ Facebook ของ Microsoft โดยจะรวมเข้ากับ แอปและบริการที่ใช้งานอยู่แล้ว

ผ่าน Office 365 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม มี account ของ Office365 (@live.ku.th) 

โปรแกรมที่ใช ้ Office 365 

13.00-16.00 น. 

 

o เริ่มต้นใช้งาน Yammer 

o การสร้างและการเข้าร่วมชุมชน (Community) 

o การจัดการชุมชน (Community) 

o การสร้างโพสประเภทต่างๆ 

 หลักสูตรที่ 2    การสร้าง Dashboard ด้วย Google Data Studio 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   9 ชั่วโมง (3 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร Data Visualization เป็นการใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข 

แผนภูมิ กราฟ และอื่น ๆ อีกมากมายประโยชน์ของ Data Visualization คือ ทำให้ข้อมูลในเชิง

ปริมาณดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมได้ชัดเจน ง่ายต่อการจดจำ และนิยมนำมาใช้ประกอบ

ในการรายงาน การวิเคราะห์ สรุปผล อย่างแแพร่หลาย   

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม มี account KU Google (@ku.th) 

โปรแกรมที่ใช ้ Google Data Studio 

13.00-16.00 น. 

 

o พื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ Google Sheet  

o การเตรียมข้อมูลสำหรับทำ Data Visualization 

o ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับสรุปข้อมูลก่อนทำ Data Visulization 

o รูปแบบของ Data Visuliztion 

o การใช้งาน Google Data Studio 
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 หลักสูตรที่ 3    การคำนวณขั้นสูงด้วย MS Excel 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   6 ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564/ 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร บุคลากรจะได้เรียนรู้การสร้างฐานข้อมูลใน Excel การเรียงลำดับ การคัดข้อมูลด้วย Filter การ

คำนวณด้วย Function  

คุณสมบัติของผูเ้ข้าอบรม ใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างด ี

โปรแกรมที่ใช ้ Microsoft Excel 

13.00-16.00 น. 

 

o การสร้างฐานข้อมูลบน Excel 

o การเรียงลำดับข้อมูลด้วยคำสั่ง Sort 

o การคัดข้อมูลด้วย Filter 

o การคัดข้อมูลด้วย Slicer / Timeline 

o การจัดการข้อมูลด้วย group 

o การคำนวณด้วย Function 

  

 หลักสูตรที่ 4    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   6 ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร บุคลากรจะได้เรียนรู้การสร้าง Pivot table เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การคำนวณ 

การสร้างกราฟ และสร้างรายงานด้วย Pivot table 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ใช้โปรแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างด ี

โปรแกรมที่ใช ้ Microsoft Excel 

13.00-16.00 น. 

 

o การสร้างและแก้ไข Pivot Table 

o การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ 
o การจัดกลุ่มของข้อมูล (Grouping) 

o การคำนวณใน Pivot Table 

o การสร้างกราฟใน Pivot Table 

o การสร้างรายงานด้วย Pivot Chart 
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 หลักสูตรที่ 5    การสร้างสื่อ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   6 ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร  บุคลากรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบภาพหรือกราฟิกเพื่อเล่าเรื่องราวที่มีอยู่มากมาย หรือ

ทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปสู่บุคคลทั่วไป โดยใช้ MS PowerPoint 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ใช้โปรแกรม MS PowerPoint ได ้

โปรแกรมที่ใช ้ Microsoft PowerPoint 

13.00-16.00 น. 

 

o รูปแบบของ Info Graphic 

o ภาพกราฟิกที่นิยมใช้ใน Infographic 

o Infographic Layout 

o ออกแบบและสร้าง Infographic ด้วย PowerPoint 

 หลักสูตรที่ 6    การทำภาพกราฟิกด้วย Photoshop เบื้องต้น 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   6 ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร บุคลากรจะได้เรียนรู้การสร้างภาพ  และตกแต่งภาพเบื้องต้น ด้วย Photoshop 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี

โปรแกรมที่ใช ้ Adobe Photoshop 

13.00-16.00 น. 

 

o ส่วนประกอบของ Photoshop 

o สร้าง Section เลือกรูปแบบต่างๆ 

o การทำงานกับ Layer 

o การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการตกแต่งภาพ 

 หลักสูตรที่ 7    พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Plus 

จำนวนชั่วโมงที่อบรม   6 ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม วันที่ 2-3 กันยายน  2564 / 13.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คำอธิบายหลักสูตร บุคลากรจะไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอ หลักการตัดต่อวิดีโอ ให้น่าสนใจ เรียนรู้พื้นฐานการ

ตัดต่อ 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี

โปรแกรมที่ใช ้ Adobe Premiere Plus 

13.00-16.00 น. 

 

o เรียนรู้พื้นฐานในการตัดต่อ 
o การสร้าง Project และ Capture file  

o เรียนรู้การเปิด หรือ Save Project, การ Import Footage เพื่อนำมาใช้ใน Project 

o การ Export ชิ้นงานออกมาในรูปแบบต่างๆ 

 

 


