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5. ชื่อหลักสูตร สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 3 วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:00-16:00 น.  

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลระดับองค์กรที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูล ก ำหนดกำรแสดงผลและกำรค้นหำข้อมูล เพื่อน ำเสนอข้อมูลสรุป
ส ำหรับใช้งำนในองค์กรตำมต้องกำร   

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Microsoft Access 2010 

เหมำะส ำหรับ ผู้ที่ท ำงำนด้ำนกำรวิเครำะห์และจัดกำรฐำนข้อมูลองค์กร เช่นงำนธุรกำร งำน
ส ำนักงำน งำนขำย งำนพัสดุ และงำนสำรบรรณ เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีพื้นฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ 

เน้ือหำหลักสูตร 

 รู้จักกับฐำนข้อมูล 

 กำรใช้งำนระบบ Ribbon MS Office 
 สร้ำงตำรำงฐำนข้อมูล (Tables) 
 ใส่ข้อมูลลงฐำนข้อมูล (Data) 
 ก ำหนดควำมสัมพันธ์ตำรำง (Relationship) 
 สร้ำงและจัดกำรฟอร์ม (Forms) 
 สร้ำงและจัดกำรเรียกดูข้อมูล (Query) 
 ก ำหนดรำยงำนแสดงผล (Report) 
 Workshop : สร้ำงฐำนข้อมูลองค์กร 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำนถึงขั้นปำนกลำง 

ค่ำลงทะเบียน 3,500 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 
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6. ชื่อหลักสูตร Android App Development with Java 
จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   18  ชั่วโมง   (3 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 1 วันท่ี 24-26 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
กำรพัฒนำโปรแกรมบน Android ด้วยกำรเขียนโปรแกรมพัฒนำ Android 
Application ผ่ำนเครื่องมือของภำษำ Java Eclipse IDE ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรน้ีจะ
สำมำรถพัฒนำ Android Application ได้อย่ำงมืออำชีพ 

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Java  

เหมำะส ำหรับ ผู้ที่ท ำงำนด้ำนไอทีที่สนใจ พัฒนำ Application บนมือถือ  

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี ควรมีควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรเขียน
โปรแกรมมำก่อน แต่ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องกำรเขียนโปรแกรมภำษำ Java ก่อน
กำรอบรม 

เน้ือหำหลักสูตร 

 พัฒนำกำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Java 
 เครื่องมือกำรพัฒนำ Android / Simulator 
 พัฒนำไฟล์ Project Android Application 
 GUI & Controls 
 ระบบ Graphics 
 Menus & Dialogs 
 Animations  & Toast 
 Data Storages 
 Work Shop: Publishing Projects 

ระดับของหลักสูตร ขั้นปำนกลำงถึงขั้นสูง 

ค่ำลงทะเบียน 6,500 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 
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7. ชื่อหลักสูตร สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง   (2 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 

ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำเว็บไซต์ในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เข้ำใจกำรจัดกำร
บทควำม เน้ือหำ หมวดหมู่  กำรจัดกำรแม่แบบ กำรท ำงำนกับ Module กำรจัดกำร 
Components  กำรก ำหนดสิทธ์ิของสมำชิก และกำรน ำเว็บไซต์ขึ้นสู่ Server เพื่อกำร
เผยแพร่ต่อไป 

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Joomla 2.5 

เหมำะส ำหรับ ผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์ หรือผู้สนใจทั่วไป 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 

เน้ือหำหลักสูตร 

 แนะน ำและเริ่มต้นสร้ำงเว็บไซต์ด้วย Joomla 
 แนะน ำโปรแกรมพื้นฐำนประกอบกำรอบรม 
 จัดกำรบทควำม เน้ือหำ หมวดหมู่ 
 จัดกำรแม่แบบ 
 จัดกำร Module 
 จัดกำร Component 
 ก ำหนดสิทธ์ิของสมำชิก 
 กำรตั้งค่ำระบบ 
 ระบบ Server และกำรน ำเว็บไซต์ขึ้นสู่ Server 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำนถึงขั้นปำนกลำง 

ค่ำลงทะเบียน 4,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 

 

  

 

 



 
 

http://training.ku.ac.th  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2555 

13. ชื่อหลักสูตร สร้างและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 2 วันท่ี 12-13 ธันวาคม  2555 เวลา 9.00-16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 

Microsoft Project เป็นโปรแกรมใช้ในกำรบริหำรโครงกำรโดยตัวโปรแกรมสำมำรถจัดกำรงำน เวลำ 

ทรัพยำกรที่ใช้ในโครงกำร และสำมำรถออกรำยงำนและเชื่อมโยงกำรท ำงำนกับโปรแกรม Office ส่วน

อ่ืนๆ เช่น Microsoft Outlook หรือ Microsoft Word 

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Microsoft Project, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 

เหมำะส ำหรับ 
ผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำนบริหำรโครงกำร เช่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนงำน ผู้จัดกำรโครงกำร นักบริหำร

โครงกำรในองค์กร เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 

เน้ือหำหลักสูตร 

 แนะน ำกำรจัดกำรโครงกำร  กำรจัดกำรงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย (Cost) 

 สร้ำงไฟล์งำน Project  จัดระดับและปรับปรุงทรัพยำกร 

 จัดกำรวันท่ีบนปฏิทิน (Calendar)  ติดตำมโครงกำรและแสดงรำยงำนปัญหำ (Tracking) 

 กำรจัดกำรงำนในโครงกำร (Tasks)  กำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนกับโปรแกรมอื่น 

 กำรจัดทรัพยำกร (Resource)  กำรน ำเข้ำและส่งออกไฟล์งำนในรูปแบบเอกสำร 

 กำรจัดกำรด้ำนมุมมอง (Views)  
 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำลงทะเบียน 4,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 
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15. ชื่อหลักสูตร เครื่องมือครูยุคใหม่เพื่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม 

 (เสาร์/ อาทิตย์) 

รุ่นท่ี 3 วันท่ี 1-2 กันยายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. 

รุ่นท่ี 4 วันท่ี 29-30 กันยายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 

กำรก้ำวจำกเทคโนโลยีเว็บ 1.0 สู่เว็บ 2.0 เป็นสิ่งที่ครูอำจำรย์และนักกำรศึกษำควรให้

ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำในศตรวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นกำรก้ำวผ่ำนกำรใช้ 

LMS (Learning Management System) ที่นิยมใช้อยู่เดิมมำสู่กำรใช้เครือข่ำยสังคม 

(Social Network) แทนตำมยุคสมัยที่โลกและเยำวชนมีกำรเปลี่ยนแปลง 

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Web 2.0 Tools, Social Learning Network, Social Media 

เหมำะส ำหรับ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 

เน้ือหำหลักสูตร 

 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยสังคม 

 กำรสร้ำงห้องเรียนเครือข่ำยสังคมกำรเรียนรู้ 

 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยสังคม อำทิเช่น กำรจัดกำรกลุ่ม 

ควำมปลอดภัย และควำมเป็นส่วนตัว 

 กำรใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 และสื่อสังคม 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำนถึงขั้นปำนกลำง 

ค่ำลงทะเบียน 3,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุปผชำติ ทัฬหิกรณ์ 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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16.   ชื่อหลักสูตร Security Awareness 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม  6  ชั่วโมง  (1 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม 

รุ่นท่ี 3  วันท่ี 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

รุ่นท่ี 4  วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

รุ่นท่ี 5  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

รุ่นท่ี 6  วันท่ี 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
ยกระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องและปลอดภัย รับทรำบถึง

ภัยคุกคำมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและมีวิธีกำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม 

เหมำะส ำหรับ บุคคลทั่วไป 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี  

เน้ือหำหลักสูตร 

 Information System Security  Mobile Devices 

 Passwords  Incident Response 

 Social Engineering  Acceptable Use 

 Phishing, Scam & Hoax awareness  Personal Use and Gain 

 Virus, Worm & Malicious Code  Physical Security 

 Internet Usage  Data Backup and Storage 
 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำน 

ค่ำลงทะเบียน 7,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร 
วิทยำกรจำกบริษัท อีซิคิรีตี้ (E-CQURITY) 

บรรยำย : THAI 
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17.   ชื่อหลักสูตร Network Security (3 day Training) 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม  18  ชั่วโมง  (3 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม 
รุ่นท่ี 2  วันท่ี 3-5 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
รุ่นท่ี 3  วันท่ี 19-21 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร ออกแบบและพัฒนำระบบให้ถูกต้องและปลอดภัยจำกภัยคุกคำมต่ำงๆ ทำงด้ำนไอที 

เหมำะส ำหรับ บุคคลทั่วไปที่สนใจ 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี  

เน้ือหำหลักสูตร 

Day 1 : Security Awareness | Securely Design an It Infrastructure 

 Information System Security  Virus, Worm & Malicious Code 

 Passwords  Internet Usage 

 Social Engineering  Incident Response 

 Phishing, Scam & Hoax awareness  Data Backup and Storage 

 The four essential IS layers  Response Security Controls 

 Crucial security elements  Design and implement a 
defense-in-depth security 
strategy 

 Protection Security Controls  Demonstration 

 Detection Security Controls  

Day 2 : Securing Windows | Offend and Defend your Wireless Network 

 Windows security overview  Buffer overflow prevention 
techniques 

 Important security principles  Remote Desktop Protocol (RDP) 

 User authentication  Remote logging and analysis 

 Access control  Compliance toolkit 

 Virus/Spyware/Malware  Demonstration 

 Wireless security overview  Feasible WPA Cracking via WPS 
Brute force, c/w Workshop 

 Encryption  Hotspot hacking, c/w Workshop 

 Wireless auditing toolkit  Wireless defense 

 WEP Cracking in 5 minutes, c/w 
Workshop 
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Day 3 : How to be a Script-Kiddie or “Hacker” in 1 day 

 Hacking the script-kiddie way  Scanning (Port, Vulnerability) c/w 
Workshop 

 Analogy of an attack  Privilege escalation, c/w 
Workshop 

 Arsenal of hacking tools  Covering tracks, c/w Workshop 

 Foot printing (Google, DNS) c/w 
Workshop 

 Other cool tricks 

 Penetration (Hacking thru the 
network layer, application layer) 
c/w Workshop 

 

 

ระดับของหลักสูตร ระดับปำนกลำง 

ค่ำลงทะเบียน 15,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร 
วิทยำกรจำกบริษัท อีซิคิรีตี้ (E-CQURITY) 

บรรยำย : ENG 
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18.   ชื่อหลักสูตร Wireless Security (Offending & Defending) 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม  24  ชั่วโมง  (4 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม 
รุ่นท่ี 2  วันท่ี 17-20 กันยายน  2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
รุ่นท่ี 3  วันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
ควำมปลอดภัยที่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้พื้นฐำน Linux, Command line TCP/IP Networking 

และปัญหำที่จะเกิดขึ้นหำกใช้ Wireless 

เหมำะส ำหรับ ผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำนดูแลเครือข่ำย 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำน 
o Linux and command line TCP/IP Networking 

เน้ือหำหลักสูตร 

Day 1 : Linux 

 Linux overview  Networking 

 Basic file and directory 
operations 

 Installing software 

 File viewing and editing  Installing Backtrack 

 File properties  

Day 2 : Wireless Security Introduction 

 Overview  Wireless auditing toolkit 

 IEEE 802.11 MAC Layer  Sniffing wireless network 

 Understand wireless 
communication 

 Auditing WEP Networks 6-way 

 Encryption  Lab 
Day 3 : Auditing Wireless & IEEE 802.11 Network 

 Auditing WEP Network 6-way 
(continue from day 2) 

 Auditing wireless Hotspot 
network 

 Auditing WPA/WPA2/WPA-PSK 
network 

 Lab 

Day 4 : Auditing Wireless Network & Client 

 Automated wireless auditing 
tools 

 Common attacks on wireless 
clients 

 Build WEP decryption tunnel  Auditing Bluetooth & other 
wireless topology 

 Common attacks on wireless clients  Lab 
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ระดับของหลักสูตร ระดับสูง 

ค่ำลงทะเบียน 20,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท อีซิคิรีตี้ (E-CQURITY) 

บรรยำย : ENG 
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19.   ชื่อหลักสูตร Intrusion Analysis 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม  12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 1  วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
วิเครำะห์ข้อมูลและติดตำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น อ่ำนข้อมูลจำกระบบ Log ได้อย่ำง

ถูกต้อง และทรำบถึงภัยคุกคำมในด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรป้องกันต่อไป 

เหมำะส ำหรับ 
ผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำนนักวิเครำะห์ตรวจจับกำรบุกรุก วิศวกรด้ำนเครือข่ำย  
และบุคลำกรด้ำนไอที 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี 

เน้ือหำหลักสูตร 

Day 1 : Introduction and Practical Basis Analysis 

 Overview of TCP/IP stack in 
Windows and Linux 

 OSI Layer-7 Protocols and what it 
means to Traffic Analysis 

 Understand the IP fields  TCP dump packet capture and 
analysis 

 Understand the TCP fields  Packet replay and analysis with 
Scapy and TCP Replay 

 Understand the UDP fields  

Day 2 : Advance analysis, detection and correlation events 

 Live traffic captured and analysis 
using snort 

 Log Events analysis for intrusion 
and anomaly behavior 

 Traffic analysis for intrusion and 
anomaly behavior 

 Events correlation 

 Lab-Analysis of real intrusion 
incident 

 

 

ระดับของหลักสูตร ระดับสูง 

ค่ำลงทะเบียน 17,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร 
วิทยำกรจำกบริษัท อีซิคิรีตี้ (E-CQURITY) 

บรรยำย : ENG 
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20.   ชื่อหลักสูตร Security Essential Level 2 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม  48  ชั่วโมง  (8 วัน) 

วันที่/เวลำกำรอบรม 
วันท่ี 8-9, 15-16 พฤศจิกายน 2555 และ  

วันท่ี 5-6, 12-13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:00 – 16:00 น. 

ค ำอธิบำยหลักสูตร GSEC ของสถำบัน SANS/GIAC พร้อมสอบ Certificate 

เน้ือหำหลักสูตร 

 Risk Assessment and Auditing  Network Fundamentals and IP  
Concepts and Behavior 

 Host and Network Based 
Intrusion Detection 

 Cisco Router Filters 

 Honeypots, Firewalls and 
Perimeter Protection 

 Four Primary Threats for 
Perimeter Protection 

 Security Policy  PGP, Steganography 

 Password Management  Anti-Viral Tools 

 Security Incidents Handling – The 
Six steps 

 Windows (2000, XP, 2003, Vista) 
Security Administration and 
Auditing 

 Information Warfare  ISS Security 

 Web Security  Unix Security Fundamentals 
 

ระดับของหลักสูตร ระดับสูง 

ค่ำลงทะเบียน 70,000 บำท 

วิทยำกร 
วิทยำกรจำกบริษัท อีซิคิรีตี้ (E-CQURITY) 

บรรยำย : ENG 
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21. ชื่อหลักสูตร Joomla Advance Extension Workshop 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 1 วันท่ี 17-18 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00-16:00 น.  

ค ำอธิบำยหลักสูตร 

มุ่งเน้น                                                                 
                                    e-Commerce, แกลอรี่รูปภำพ,  
ระบบดำวน์โหลดเอกสำร และระบบเว็บไซต์หลำยภำษำ พร้อมด้วยเทคนิคต่ำงๆ  
อีกมำกมำย   

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Joomla 2.5 

เหมำะส ำหรับ 
ผู้ที่ท ำงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์ หรือผู้สนใจทั่วไป 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีพื้นฐำนกำรใช้งำน Joomla หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร สร้ำงและจัดกำรเว็บไซต์
องค์กรด้วย Joomla มำก่อน 

เน้ือหำหลักสูตร  ระบบ Exte         J  mla 
 พัฒนำระบบ e-Commerce 
 พัฒนำระบบแกลอรี่รูปภำพ (Gallery) 
 พัฒนำระบบเว็บบอร์ด (Forum) 
 พัฒนำระบบจัดกำรเอกสำร (Document Download) 
 ปรับระบบข่ำวสำรหน้ำแรก 
 พัฒนำเว็บไซต์หลำยภำษำ 

ระดับของหลักสูตร ขั้นปำนกลำงถึงขั้นสูง 

ค่ำลงทะเบียน 4,500 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 
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22. ชื่อหลักสูตร สร้างงานสิ่งพิมพ์องค์กรอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher 

จ ำนวนชั่วโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง  (2 วัน) 

เวลำกำรอบรม รุ่นท่ี 1 วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9:00-16:00 น.  

ค ำอธิบำยหลักสูตร 
พัฒนำงำนด้ำนสิ่งพิมพ์ระดับองค์กรได้อย่ำงมืออำชีพ และ                     
                                                                          
                                 

โปรแกรมที่ใช้ในกำรอบรม Microsoft Publisher 2010 

เหมำะส ำหรับ ผู้ที่ท ำงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ หรือบุคลทั่วไปที่สนใจ 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีพื้นฐำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ 

เน้ือหำหลักสูตร 

 แนะน ำกำรพัฒนำงำนสิ่งพิมพ์ 
 จัดกำรเน้ือหำข้อควำม 
 จัดกำรระบบวัตถุสิ่งพิมพ์ 
 จัดระบบตำรำง 
 ระบบกำรวำงโครงสร้ำงงำนพิมพ์ 
 พัฒนำงำนสื่อบนเว็บไซต์ 
 สร้ำงสิ่งพิมพ์และเตรียมไฟล์ส ำหรับงำนพิมพ์ 
 Workshop: พัฒนำงำนสิ่งพิมพ์ 

ระดับของหลักสูตร ขั้นพื้นฐำนถึงขั้นปำนกลำง 

ค่ำลงทะเบียน 4,000 บำท 

จ ำนวนผู้เข้ำอบรมต่อรุ่น 30 คน 

วิทยำกร วิทยำกรจำกบริษัท City Hubs 

 


