
วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด ช าระได้ท่ีงานฝึกอบรม ตึกมัลติมีเดีย ส านักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 โอนเงินรายได้ เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ทา่นัน้ โดยโอนเข้าบัญชเีงินรายได้เลขท่ี 416 ย่อยพัฒนาวิชาการ 

โครงการอบรมคอมพวิเตอร์ ประจ าปี 2554 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการท างานอย่างมากมาย การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียน

การสอน การบริการ การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่า

ในองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการ

ด าเนนิงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน  

ดังนัน้จึงมีความจ าเป็น  ท่ีมหาวทิยาลัยจะจัดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้แก่บุคคลทั่วไป 

เพื่อจะได้พัฒนาความรูค้วามสามารถทางเทคโนโลยแีละเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานสืบไป 

 

 เพื่อพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการน าผลการฝกึอบรมไปสูก่ารพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชพีของบุคลากรในองค์กร 

 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองคก์รให้มีความช านาญในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการปฏิบัตงิาน 

 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ช่ือเสียงทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย   

 

 

 

 

 

 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งมาที่  0-2562-0957 หรือ  

0-2562-0951-6 ต่อ 2902 

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

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

งานฝึกอบรม ฝา่ยบริการและฝกึอบรม ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 2506, 

2507, 2514, 2574 โทรสาร. 0-2562-0957 หรือ   

0-2562-0951-6 ต่อ 2902 

เว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 
 

 

 

 

มใีบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านอบรมคอมพิวเตอร์ในแต่ละหลักสูตร 

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

 
Microsoft Office 2007 กับงานในส านักงาน 

(ระดับพืน้ฐาน) 

เรียนรู้เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 2007 ส าหรับงานในส านักงานหลากหลาย

รูปแบบ 

วันที่  23-25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

 
เทคนิคการท างานดว้ย Microsoft Word 2007  

อย่างมอือาชพี (ระดับกลาง) 

เรียนรู้การท างานกับ MS Word  ขั้นสงู การใชมุ้มมองเค้าร่าง การใชเ้คร่ืองมืออา้งองิ   

การผสาน Mail การสรา้งแมแ่บบ 

รุ่นที่ 1  :  วันที่ 7-8 มนีาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

รุ่นที่ 2 :   วันที่ 28-31 มนีาคม 2554    เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค์ 

 

การลงทะเบียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 



 
เทคนิคการท างานดว้ย Microsoft Excel 2007  

อย่างมอือาชพี (ระดับกลาง) 

เรียนรู้การท างานกับ MS Excel โดยการสรา้งกระดานค านวณทซีับซ้อน การใชฟ้ังก์ชันขั้นสงู 

สรา้งสถานการณ์การใช้และการค้นหาค่าเป้าหมาย การสรา้งและปรับปรุง Pivot Tables  

วันที่  24-25  มนีาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

 
Joomla Web Service & Extension 

(ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

 

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CMS ส าหรับผูท้ี่ต้องการพัฒนาข้อมูลบนเวบ็ไซท์ส่วนตัวทีม่ี

ผู้จัดการระบบคนเดียวไปจนถึงระบบเว็บไซท์ในระดับองคก์รที่รองรับผูดู้แลระบบหลายคน 

รุ่นที่ 1  :  วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

รุ่นที่ 2 : วันที่ 30-31 พฤษภาคม, 1-3, 6-8 มิถุนายน 2554 เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

  
มอืใหม่สรา้งเว็บไซตด์้วย Photoshop & Dreamweaver 

(ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

การใชง้านโปรแกรมส าหรับการตกแต่งภาพ และงานกราฟิกเพื่อประกอบเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจ

โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver 

รุ่นที่ 1  :  วันที่ 14-16 มถิุนายน 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

รุ่นที่ 2 : วันที่  27 มถิุนายน - 1  กรกฎาคม 2554 เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

 
Basic Flash Workshop for Web (ระดับพืน้ฐาน) 

 

โปรแกรมส าหรับท า Animation  เพื่อประกอบการท าเว็บเพจ 

วันที่  4-8  กรกฎาคม  2554    เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

 

สร้างเว็บเพจอย่างมอือาชพีดว้ย Wordpress 
(ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

โปรแกรมจัดการบรหิารข้อมูล หรือ CMS ที่อยู่ในรูปแบบของบล็อก 

วันที่  13-14 กรกฎาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

 

Social Media กับชีวิตประจ าวัน  
(ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

สังคมออนไลนท์ี่มีผู้ใช้เป็นผูส้ื่อสาร หรือเขียนเล่า เนือ้หา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ 

รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึน้เอง ท าขึน้เอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบง่ปัน  

วันที่  1-2  สิงหาคม  2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

 

Photoshop  for Web (ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง) 

 

การใชง้านโปรแกรมส าหรับการตกแต่งภาพ งานกราฟิกหลายรูปแบบ และงานกราฟิกเพื่อ

ประกอบเว็บไซต ์

รุ่นที่ 1  :  วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

รุ่นที่ 2 :   วันที่ 15-19 สิงหาคม 2554    เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

 

โปรแกรม R ส าหรับงานวิจัย (ระดับพืน้ฐาน) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิ การจัดการข้อมูลวิจัยอย่างเหมาะสม ส าหรับผูท้ี่ท างาน

ทางด้านสถิติงานวิจัย 

วันที่  23-24 สิงหาคม  2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

 

การใชโ้ปรแกรม Illustrator (ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

 

เรียนรู้วธิีการออกแบบภาพชนิดเวคเตอร์กราฟิก การใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการออกแบบและ

ตกแตง่ภาพไปจนถงึการสรา้งสรรคง์านกราฟิกที่สวยงาม 

วันที่  5-7 กันยายน  2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

ดูรายละเอียดหลักสตูร | ดาวน์โหลดใบสมัคร | สมัครออนไลน์  

ที่เว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 


