
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 
 

 

 

 

 

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

 

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 

 

 

เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 

Adobe Photoshop (ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ความรู้พื้นฐานการใช้

งานกล้องดิจิตอลได้อย่างถกูวิธี หลักการท างานเบือ้งต้นของอุปกรณ์ตา่งๆ และน าภาพถ่ายมา

ตกแตง่อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop  

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554    เวลา 9.00 -16.00 น. 

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

 

หลักการและเหตุผล 

 

วัตถุประสงค์ 

 

การลงทะเบียน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

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


 

 

 

การใชโ้ปรแกรม Illustrator (ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

 

เรียนรู้วธิีการออกแบบภาพชนิดเวคเตอร์กราฟิก การใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการออกแบบและ

ตกแตง่ภาพไปจนถงึการสรา้งสรรคง์านกราฟิกที่สวยงาม 

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

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท 

  
มอืใหม่สรา้งเว็บไซตด์้วย Photoshop & Dreamweaver 

(ระดับพืน้ฐานถึงระดับกลาง) 

การใชง้านโปรแกรมส าหรับการตกแต่งภาพ และงานกราฟิกเพื่อประกอบเว็บไซต์ สร้างเว็บเพจ

โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver 

รุ่นที่ 2 : วันที่  12 – 16 กันยายน 2554 เวลา 17.30-20.30 น. 

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

 

 
สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 

(ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง) 

 

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม CMS ส าหรบัผู้ที่ต้องการพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์ผู้จัดการระบบคนเดียว 
ไปจนถึงระบบเว็บไซต์ในระดับองค์กรที่รองรับผู้ดูแลระบบหลายคน 

รุ่นที่ 1  :  วันที่ 19 - 20 กันยายน 2554    เวลา 9:00 -16:00 น. 
รุ่นที่ 2 : วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2554    เวลา 9:00 -16:00 น. 

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท 
 
 

สร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle V2  
(ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง) 

เรียนรู้การใช้โปรแกรม Moodle ส าหรับสร้างเว็บไซต์ระบบบริหารเนื้อหาการเรียนการสอนและ 
การเรียนรู้ (Learning Content Management System –LCMS) ที่ได้รับความนิยม 

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2554    เวลา 9:00 -16:00 น.  
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท 

 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 

ดูรายละเอียดหลักสูตร | ดาวน์โหลดใบสมัคร | สมัครออนไลน์  

ที่เว็บไซต์ http://training.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

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


 

ใบสมัครอบรมคอมพวิเตอร์ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2554 คร้ังที่ 3 

ส านักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ข้อมูลผู้อบรม (กรุณาปอ้นข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการแจ้งก าหนดการอบรมไปยังผู้สมัคร)

ค าน าหน้าชื่อ ..........................................ชื่อ ................................................ นามสกุล...................................................  

ต าแหน่ง ............................................................. หนว่ยงาน ..........................................................................................  

ที่อยู่ (ติดตอ่ได้สะดวก) .................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

เบอร์โทรศัพท์ (ติดตอ่ได้สะดวก) .................................................. e-Mail .....................................................................  

รับประทานอาหาร  ทั่วไป  อิสลาม  มังสวริัติ  

2. ข้อมูลหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (กรุณาเลือกหลักสูตร  และเลือกรุ่นท่ีต้องการเข้ารับการอบรม) 

หลักสูตรเทคนคิการถา่ยภาพและตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop  

ผู้สมัครกรุณาระบุยีห่้อ/รุน่ของกล้องดิจิตอลดว้ยค่ะ 

หลักสูตร วันที ่/ เวลา ค่าลงทะเบียน 

 โปรแกรม R ส าหรับงานวิจัย  23 - 24 ส.ค. 54 / 09.00-16.00 น. 3,500 บาท 

 เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม 
Adobe Photoshop ยี่ห้อ/รุ่นของกล้อง................................. 

 30 - 31 ส.ค. 54 / 09.00-16.00 น. 3,500 บาท 

 การใช้โปรแกรม Illustrator  5 - 7 ก.ย. 54 / 09.00-16.00 น. 3,500 บาท 

 มือใหม่สร้างเว็บไซต์ด้วย Photoshop & 
Dreamweaver 

|รุ่นที่ 2| 12 - 16 ก.ย. 54 / 17.30-20.30 น. 2,000 บาท 

 สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla วันที่ 19 - 20 ก.ย. 54 / 09.00-16.00 น. 
วันที่ 19 - 20 ต.ค. 54 / 09.00-16.00 น. 

3,900 บาท 

 สร้างเว็บไซต์ E-Learning ด้วย Moodle V2 วันที่ 17 - 18 ต.ค. 54 / 09.00-16.00 น. 4,500 บาท 
 

 

วธีิการช าระค่าลงทะเบียน  เงินสด ท่ี ส านักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

ช าระเงนิสดในวันท่ี ..............................................................................  

  บุคลากร มก. โอนเงินรายได้จากหน่วยงาน เข้าบัญชเีงินรายได้ส านักบริการคอมพวิเตอร์เลขท่ี ๔๑๖  

 ยอ่ยพัฒนาวิชาการ เฉพาะบคุลากร มก. เท่านั้น 

 

ลงชื่อผู้สมัคร…………………………………………………… 

วันท่ี……………………………………………… 

 

งานฝกึอบรม ฝ่ายบรกิารและฝึกอบรม ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์  

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 

 


