
ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2556 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ข้อมูลผู้อบรม (กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อความสะดวกในการแจ้งก าหนดการอบรมไปยังผู้สมัคร)

ค ำน ำหน้ำชื่อ ........................................................ ช่ือ ..................................................................... นำมสกุล ........................................................................  
ต ำแหน่ง .................................................................................... หน่วยงำน ............................................................................................................................  
ที่อยู่หน่วยงำน (ส ำหรับกำรออกใบเสร็จรับเงิน) ...................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................................................  
ออกใบเสร็จในนำม ชื่อบุคคล หน่วยงำนและที่อยู่    ชื่อหน่วยงำนและที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้สะดวก) ...............................................................................e-Mail ................................................................................................  

รับประทานอาหาร  ปกติ  อิสลำม  มังสวิรัติ   แพ้อาหาร  ไม่แพ้  แพ้.................................................................................  

2. ข้อมูลหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (กรุณาเลือกหลักสูตร  ท่ีต้องการเข้ารับการอบรม ) เลือกได้มำกกว่ำ 1 หลักสูตร 
หลักสูตร วันที่/เวลา ค่าลงทะเบียน 

 1. เคล็ด(ไม่)ลับกับ Windows7  27 กุมภำพันธ์ 2556 / 09.00 -16.00 น. 1,000 บาท 

 2. พื้นฐานการสร้างและจัดการเอกสารส านักงานด้วย Microsoft Office 2010  6-8 มีนำคม 2556  / 09.00 -16.00 น. 2,500 บาท 

 3. สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์องค์กรอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Publisher  18-19 มีนำคม 2556 / 09:00 – 16:00 น. 4,000 บาท 

 4. ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ระดับองค์กร ข้ันสูง  20-22 มีนำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 5,500 บาท 

 5. สร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla  25-26 มีนำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 4,000 บาท 

 6. Joomla Advance Template & Mobile Workshop  27-29 มีนำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 7,500 บาท 

 7. เจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ข้ันสูง  3-5 เมษำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 5,500 บาท 

 8. การประยุกต์ใช้ Microsoft Word 2010 ส าหรับงานส านักงาน  18-19 เมษำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 1,500 บาท 

 9. เปิดโลกพัฒนาเว็บไซต์ไร้ขีดจ ากัดด้วย HTML5/CSS3/JavaScript  22-24 เมษำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 6,500 บาท 

 10. สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์และโลโก้สุดล้ าดว้ย Adobe Illustrator  25-26 เมษำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 4,500 บาท 

 11. สร้าง Android Application อย่างมืออาชีพด้วย PhoneGap Framework  8-10 พฤษภำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 7,500 บาท 

 12. สร้างเว็บไซต์ e-Learning ด้วย Moodle  15-16 พฤษภำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 4,500 บาท 

 13. น าเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint 2010 ข้ันสูง  28-29 พฤษภำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 1,500 บาท 

 14. Security&Maintenance คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งาน   11 มิถุนำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 1,000 บาท 

 15. สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วย Photoshop & Dreamweaver  19-21 มิถุนำยน 2556 / 09.00 -16.00 น. 2,500 บาท 

 16. โปรแกรม R ส าหรับงานวิจัยสถาบัน  11-12 กรกฎำคม 2556 / 09.00 -16.00 น. 3,500 บาท 
 

กรุณาช าระเงินค่าสมัครก่อนเข้ารับการอบรม 2 สัปดาห์  
วิธีกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียน 

 เงินสด  ติดต่อช ำระเงินได้ท่ี อำคำรศูนย์บริกำรมัลติมีเดีย ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชือ่บญัชี “ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์”  
      เลขที่บัญชี 374-1-62692-0 ประเภทออมทรัพย์ (กรุณาเขียน ชื่อ–นามสกุล พร้อมหลักสูตรท่ีสมัคร และส่งแฟกซ์ใบ Pay In มาท่ี 0-2562-0957) 

  โอนเงินรายได้ มก. ผ่านระบบ ERP เฉพาะบคุลากร มก. ผูท้ี่ได้รับอนุมัติเข้ำอบรม ติดต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพ่ือกรอกรหัสบญัชีหน่วยงำน.............. 
 .........................................................................................ในกำรโอนเงินรายได้เข้ำบัญชีส านักบริการคอมพิวเตอร์ย่อยโครงการพัฒนาวิชาการ  
     รหัสหน่วยงาน B52000010 รหัสโครงการ B5200/00253/56   

 

ลงชื่อผู้สมัคร…………………………………………………… 
วันท่ี……………………………………………… 

งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน                                                                 
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 2506, 2507, 2514, 2902     โทรสาร 0-2562-0957    

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


