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รปูแบบการเรยีนการสอนในปจัจุบนัไดม้กีารใชร้ะบบ Multimedia ทัง้รปูภาพ วดีโีอ และเสยีงมาใชป้ระกอบในสือ่การสอนที่
เน้นการสาธติการน าเสนอใหผู้เ้รยีนได ้เรยีนรูไ้ดง้่าย รูส้กึเหมอืนไดเ้รยีนกบัผูส้อนจรงิ ๆ ผ่านสือ่การสอนทีม่กีารสาธติใหเ้หน็การท างาน
บนคอมพวิเตอรท์ุกขัน้ตอน เช่น บนัทกึการน าเสนอของผูส้อนผ่าน PowerPoint พรอ้มทัง้มเีสยีงบรรยายผูส้อนแทรกเขา้ไปทุกสไลดก์าร
น าเสนอ หรอืบนัทกึสาธติการท างานบนเครื่องคอมพวิเตอรจ์รงิใหผู้เ้รยีนปิดดผู่านสือ่  

โปรแกรม Camtasia Studio และ Snagit ไดม้คีวามสามารถพฒันาสือ่การสอนลกัษณะสาธติ Multimedia โดยเฉพาะ ทัง้การ
บนัทกึการท างานแบบสาธติ ใสเ่สยีงและค าบรรยายผูส้อน สรา้งชิน้งานทัง้รปูแบบ CD สือ่การสอนหรอืเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต ์เป็นสิง่ทีผู่้
เขา้อบรมจะไดร้บัในหลกัสตูรนี้ พรอ้มดว้ยการใชโ้ปรแกรม Snagit บนัทกึภาพหน้าจอท าเอกสารดว้ย 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 เกริน่น าการพฒันาสื่อการสอน 
 เริม่วางสครปิท าสื่อการสอน 
 ใชง้านโปรแกรม Camtasia Studio บนัทกึหน้าจอ 
 เขา้ใจระบบ Timeline ในการจดัการสื่อวดีโีอ 
 จดัการเสยีงบรรยายและตวัอกัษรบรรยายในสื่อการสอน 

“พฒันา สือ่การสอนรปูแบบสาธิตการน าเสนอจริงรปูแบบมลัติมีเดีย สรา้งสือ่การสอนทัง้

รปูแบบแผ่น CD หรือน าเสนอข้ึนเวบ็ไซต ์พร้อมทัง้ท ารปูภาพ 

ประกอบเอกสารอย่างมืออาชีพ”  

ผลิตส่ือการสอนด้วย  

Camtasia Studio และ Snagit 

 ใส่ Effect และ Transition 
 สรา้งชิน้งานในรปูแบบต่าง ๆ 
 ตัง้ค่าการบนัทกึหน้าจอดว้ย Snagit 
 Work Shop: ท าสื่อการสอนครบวงจร 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

บคุลากร ในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนหรือผูส้นใจ ในต าแหน่งงานการพฒันาการ
เรียนการสอนหรือองคค์วามรู้ เช่น คร ูอาจารย ์นักวิชาการ วิทยากร ท่ีปรึกษา เป็นต้น  
      ระดบัหลกัสตูร: ขัน้พ้ืนฐาน  

                อบรม 2 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 21 – 22 ตลุาคม 2556 
ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบยีนอบรม 4,000 บาท 
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การศกึษาหรอืเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารในปจัจุบนัน้ี ไม่ไดจ้ ากดัเพยีงการมหีอ้งเรยีนและผูส้อนในสถานศกึษา
เท่านัน้ การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีInternet ในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านเวบ็ไซต ์และสรา้งระบบการสอนออนไลน์ทีม่กีาร
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน หรอืเรยีกว่าระบบ E-Learning จงึเขา้มามบีทบาทใหห้ลาย ๆ องคก์รไดพ้ฒันาองคค์วามรูแ้ละ
เผยแพร่การศกึษาไดอ้ย่างอสิระ ไม่ตอ้งค านึงถงึขอ้จ ากดัดา้นเวลาและสถานที่ 

ในหลกัสตูรนี้จงึไดใ้หผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ฒันาเวบ็ไซต ์E-Learning ดว้ยโปรแกรม Moodle เป็นโปรแกรมสรา้งเวบ็ไซตร์ะบบ
บรหิารเนื้อหาการสอนและการเรยีนรู ้(Learning Content Management System – LCMS) ทีไ่ดร้บัความนยิมและมกีารท างานสรา้ง
เวบ็ไซต ์ E-Learning ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ปจัจุบนัมผีูน้ า Moodle ไปสรา้งระบบ E-Learning กว่า 160 ประเทศทัว่โลก และตวั 
Moodle เองยงัไดพ้ฒันาความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 ดาวน์โหลดและตดิตัง้ Moodle และโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งบนเครือ่ง 
 ตัง้ค่าเวบ็ไซตท์ัว่ไป (Configuration) 
 จดัการระบบสมาชกิ 
 สรา้งหอ้งเรยีน ชัน้เรยีน หรอืหลกัสตูร (Course) 
 จดัการไฟลป์ระกอบการเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ลงสือ่ประกอบการเรยีน (Medias) 

“พฒันาเวบ็ไซตน์วตักรรมการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากดั ด้วยความสามารถระบบ

ห้องเรียนออนไลน์ของ Moodle”  

สร้างเวบ็ไซต ์E-Learning ด้วย  
Moodle (รุน่ท่ี 2) 

 ระบบการบา้น (Assignments) 
 ระบบ Chat 
 ระบบเวบ็บอรด์ (Forum) 
 ระบบ Blog และหน้าเพจสว่นตวั 
 ระบบปฏทินินดัหมาย (Calendars & Events) 
 จดัการระบบฐานขอ้มลูและ Backup 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีอยู่ในต าแหน่งงานการพฒันาการเรียนการสอน
หรือองคค์วามรู้ เช่น คร ูอาจารย ์นักวิชาการ วิทยากร ท่ีปรึกษา เป็นต้นโดยผูเ้ข้าอบรมไม่จ าเป็นต้อง
มีความรู้เร่ืองการพฒันาเวบ็ไซต์มาก่อน | ระดบัหลกัสตูร: ขัน้พ้ืนฐานถึงปานกลาง 

              อบรม 2 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 24 - 25 ตลุาคม 2556 
ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบยีนท่านละ 4,500 บาท 
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Phonegap เป็น Framework (ลขิสทิธิ ์OpenSource) ทีน่ ามาใชใ้นการพฒันา Mobile Application ทีร่องรบัทุก OS ไมว่่าจะเป็น 

iOS, Android, Windows Phone, Black Berry เป็นตน้ โดยคอนเซปของ PhoneGap คอืใชก้ารพฒันา Application ดว้ยภาษา HTML5 | 

CSS | JavaScript แลว้น าเขา้การสรา้งเป็น Mobile Application ของแต่ละ OS ดว้ย PhoneGap Framework ท าใหน้กัพฒันาสามารถ

พฒันา Application ไดใ้นทุก OS ปจัจุบนั PhoneGap ไดร้บัความนิยมน ามาพฒันา Application บนมอืถอือย่างมากมาย ทีแ่มแ้ต่บรษิทั 

Adobe ไดซ้ือ้ไปพฒันาเขา้กบัโปรแกรมของฝ ัง่ตน เช่น DreamWeaver เป็นตน้ 

ในหลกัสตูรนี้จงึมุ่งเน้นใหผู้เ้ขา้อบรมใช ้PhoneGap Framework ในการน ามาพฒันา Application บนมอืถอื (โดยในการอบรมจะ

มุ่งเน้นการพฒันาบน Android) โดยใชพ้ืน้ฐานการพฒันาโปรแกรมดว้ย HTML5 | CSS | JavaScript น ามาพฒันาร่วมกบั Library ของ 

PhoneGap Framework 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 ตดิตัง้โปรแกรมทีจ่ าเป็นในการพฒันา Eclipse | PhoneGap 
 สรา้ง PhoneGap Project บน Tools 
 พฒันา Application ระบุต าแหน่ง (Accelerometer) 
 พฒันาการระบุต าแหน่งบนแผนที ่(Location & Map) 
 การจดัการเกบ็ขอ้มลู File Storage | SQLite  

“พฒันา Android Application ใน Platform ต่าง ๆ ด้วยสดุยอด Framework  

เน้น Workshop ตัง้แต่พฒันา HTML5 ไปสู่การพฒันา Application ด้วย PhoneGap ”  

สร้าง Android Application มืออาชีพด้วย  

PhoneGap Framework (รุ่นท่ี 2) 

 จดัการระบบทีต่ดิต่อ (Contacts) 
 พฒันา Application จดัการ ภาพ | เสยีง | 

วดีโีอ 
 จดัการเขา้ระบบ Native Event 
 พฒันาระบบ DOM และ JQuery Mobile 
 Workshop 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนผูส้นใจ ในสายงานการพฒันาโปรแกรมหรอื IT โดยผูเ้ข้า

อบรมจะต้องมีความรูเ้บือ้งต้นในการพฒันาภาษา HTML5 | CSS  มาก่อนการอบรม   

ระดบัหลกัสูตร: ขัน้ปานกลางถึงขัน้สูง 

                อบรม 3 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2556 

ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์ | ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,025 บาท (รวม VAT แล้ว) 
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ในปจัจุบนัมโีปรแกรมสรา้งเวบ็ไซตพ์รอ้มระบบบรหิาร จดัการ (Content Management System – CMS) ทีใ่หผู้พ้ฒันา
สามารถพฒันาเวบ็ไซตท์ีม่รีะบบฐานขอ้มลูพรอ้มกบัระบบจดัการ ขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างรวดเรว็และไม่ตอ้งใชค้วามรูเ้รื่องการเขยีน
โปรแกรม พฒันาเวบ็ไซตม์ากนกัท าใหไ้ดร้บัความนิยมในหมู่เจา้ของเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการ พฒันาเวบ็ไซตใ์นหน่วยงานตนอย่างมี
ประสทิธภิาพ Joomla เป็นโปรแกรมลขิสทิธิ ์Open Source  - CMS (สามารถใชง้านไดฟ้รไีม่เสยีค่าใชจ้่าย) ประกอบดว้ยสว่นเวบ็ไซตท์ี่
แสดงเน้ือหาใหผู้ท้ีม่าเยีย่มชม และสว่นระบบจดัการเนื้อหาบนเวบ็ไซตส์ าหรบัผูด้แูลระบบ  

ในหลกัสตูรนี้ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถใชง้านและสรา้งเวบ็ไซตไ์ดด้ว้ยตนเองจาก Joomla ดว้ยเน้ือหาฟงักช์นัระดบัองคก์ร 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 แนะน าและเริม่ตน้สรา้งเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 
 แนะน าโปรแกรมพืน้ฐานประกอบการอบรม 
 จดัการบทความ เนื้อหา หมวดหมู่ 
 จดัการแมแ่บบ 
 จดัการ Module 

“เปิดอบรมต่อเนือ่งตามกระแสเรียกร้อง! โปรแกรมรางวลัการพฒันาเวบ็ไซตอ์งคก์รยอด

เยีย่ม!   Step-to-Step สร้างเวบ็ไซตใ์นองคก์รด้วย Joomla 3.x  

ใครๆ กเ็ขียนเวบ็ได้ไม่ต้องรู้เรือ่งเขียนโปรแกรม”  

สร้างและจดัการเวบ็ไซตอ์งคก์รด้วย  
Joomla 3.x (รุ่นท่ี 7) 

 จดัการ Components 
 ก าหนดสทิธิข์องสมาชกิ 
 ตัง้ค่าระบบ 
 ระบบ Server และการน าเวบ็ไซตข์ึน้สู่ 

Server 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนหรือผูส้นใจ ในต าแหน่งงานพฒันาเวบ็ไซต ์
เช่น เจ้าหน้าท่ีด้านสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ ์นักวิชาการคอมพิวเตอร ์เป็นต้น ทัง้น้ีผู้
เข้าอบรมไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เร่ืองการเขียนเวบ็ไซตม์าก่อน | ระดบัหลกัสูตร: ขัน้พ้ืนฐาน  

                อบรม 2 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 11 –12 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) 
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ในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนหรอื AEC ของประเทศไทย การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใน
องคก์รเป็นสิง่จ าเป็นในการน้ีในหลกัสตูรจงึเป็นการประยุกตก์ารใช ้Extensions ต่าง ๆ มาปรบัระบบเวบ็ไซตท์ีพ่ฒันาดว้ย Joomla ใหม้ี
ฟงักช์นัรองรบัการสารสนเทศขอ้มลูขา่วสารทัง้ในและนอกประเทศ ตอบรบัความพรอ้มในการเขา้สูยุ่ค AEC ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เป็นมอือาชพี 

เน้ือหาในหลกัสตูรจะเป็นการประยุกตต์ดิตัง้ระบบเวบ็ไซตห์ลายภาษา ระบบเวบ็บอรด์ ระบบดาวน์โหลดเอกสาร ระบบแกลลอรี่
รปูภาพ เสรมิการเชื่อมต่อกบัระบบ Social Network และปรบัแต่ง Template ส าหรบัเน้นการพฒันาเวบ็ไซตล์งในทุกอุปกรณ์ 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 เกริน่น าหลกัสตูร แนะน าการพฒันาเวบ็ไซตร์องรบั AEC 
 ประยุกต/์ตดิตัง้ระบบเวบ็บอรด์ 
 ตดิตัง้ระบบ Photo Gallery 
 เชื่อมต่อระบบ Social Network 
 ตดิตัง้ระบบจดัการเอกสารบนหน้าเวบ็ไซต ์ 

(Download Documentation) 

น าเวบ็ไซต ์Joomla ของคณุก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน AEC ได้อย่างมืออาชีพ ด้วย 

Workshop พฒันาระบบหลายภาษา, รองรบัการแสดงผลบนอปุกรณ์ Mobile, Social Link-

ing, Portal Media, ระบบ Gallery, Forum และ Download และอีกมากมาย 

Joomla 3.x Advance Extensions 
for AEC's Website (รุ่นท่ี 1) 

 ตดิตัง้ Extensions กลุ่ม JQuery ควบคุม  
Content 

 จดัการระบบเวบ็ไซตห์ลายภาษา 
 พฒันาระบบ Templates ในการรองรบั Respon-

sive Design มากขึน้ 
 Workshop ครบเครื่องพฒันาเวบ็ไซต ์Joomla ใน

การรองรบัเวบ็ไซต ์AEC 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 
บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนหรอืผูส้นใจ ในต าแหน่งงานพฒันาเวบ็ไซต ์เช่น เจ้าหน้าท่ีด้าน

สารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าท่ีประขาสมัพนัธ ์นักวิชาการคอมพิวเตอร ์เป็นต้น ทัง้น้ีผูเ้ข้าอบรมจะต้องประสบการณ์การใช้
งาน Joomla หรอืผา่นการอบรมหลกัสูตร Joomla มาก่อน | ระดบัหลกัสูตร: ขัน้ปานกลางถึงขัน้สูง 

                อบรม 3 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 13 - 15 พฤศจิกายน 2556 

ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบียนอบรม 8,025 บาท (รวม VAT แล้ว) 
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                อบรม 2 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบียนอบรม 4,280 บาท (รวม VAT แล้ว) 

การบรหิารโครงการ (Project Management) ในปจัจุบนัไดม้บีทบาทและความส าคญัในการท างานในองคก์รเป็นอย่างมาก 
ทัง้นี้การบรหิารโครงการโดยทัว่ไปแลว้เป็นความรูแ้ละขัน้ตอนด าเนินงานในสว่นของการวางแผน การจดัการ การบรหิารทรพัยากร 
เพื่อท าใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ตามเป้าหมายไดถู้กตอ้งตามทีว่างแผนไว ้โดยมหีวัใจส าคญัคอืการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่าง เวลา 
ราคา และคุณภาพ ในทรพัยากรทีก่ าหนดเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายตามตอ้งการในงานสายงานต่างๆ ไดแ้ก่ งานทรพัยากรบุคคล งานซ่อม
บ ารุงใหญ่ประจ าปี(Shut Down) งานสขุภาพและการสาธารณสขุ ความปลอดภยัในการท างาน งานโครงการก่อสรา้งหรอืโครงการ
ใหม่ต่างๆ ขององคก์ร   

ในหลกัสตูรนี้จงึน า Microsoft Project ซึง่เป็นโปรแกรมใชใ้นการบรหิารโครงการโดยตวัโปรแกรมสามารถจดัการงาน เวลา
ทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ และสามารถออกรายงานและเชื่อมโยงการท างานกบัโปรแกรม Office สว่นอื่น ๆ ดา้นการบรหิารจดัการ
เวลา เช่น Outlook หรอื Word  โปรแกรมทีใ่ชใ้นการอบรม Microsoft Project/Word/PowerPoint สอดแทรกระหว่างการอบรม 

รายละเอียดหลกัสตูร  

          1.แนะน าการบรหิารโครงการพรอ้มตวัอย่าง เช่น        6.การจดัการดา้นมุมมอง (Views)  

ก่อสรา้ง,สขุภาพ,Shut Down, ฝึกอบรมและความปลอดภยั               7.การจดัการงบประมาณ ค่าใชจ้่าย (Cost)                                                       

          2. สรา้งไฟลง์าน Project                                                       8.จดัระดบัและปรบัปรุงทรพัยากร  

          3.จดัการวนัทีบ่นปฏทินิ (Calendar)                                         9.ตดิตามโครงการและแสดงรายงานปญัหา (Tracking) 

     4.การจดัการงานในโครงการ (Tasks)                                       10.การเชื่อมโยงการท างานกบัโปรแกรมอื่น 

     5.การจดัการทรพัยากร (Resource)                                         11.การน าเขา้และสง่ออกไฟลง์านในรปูแบบเอกสาร 

“บริหารจดัการโครงการของคณุอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีคณุภาพ Microsoft Project พร้อมด้วย Work-

shop เน้นการเขียนและบริหารโครงการได้จริงในสายงานบคุล (HR) สายสขุภาพ (Health) สายความอาชีวอนามยั

และปลอดภยั (Safety) และงานวิศวกรรม (Engineer)” 

บริหารโครงการมืออาชีพด้วย  Microsoft Project  
Plus HR | Health | Safety | Engineer Workshop (รุ่นท่ี 6) 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั 

บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนของสายการผลิต สายบริการและสายก่อสรา้ง ในต าแหน่งการบริหาร
โครงการ เช่น นักวิเคราะหน์โยบาย นักวิเคราะหแ์ผนงาน ผูจ้ดัการโครงการ วิศวกร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั นักวิชาการ

สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารงุ เป็นต้น 
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ดว้ยในปจัจุบนั การพฒันาสื่อในโลกออนไลน์นัน้เป็นทีนิ่ยมในการน ามาประชาสมัพนัธ ์การตลาด สนิคา้และ
บรกิารขององคก์รหรอืธุรกจิเกอืบทัง้หมด ดว้ยสภาพการแขง่ขนัในการพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใหด้งึดดูผูเ้ขา้ชมดว้ยลกูเล่น 
การน าเสนอจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกัพฒันาเวบ็ไซต์ 

ในหลกัสตูรน้ี ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้านเทคนิคและ Workshop การพฒันากราฟิกและโครงสรา้ง
เวบ็ไซตอ์ยา่งมอือาชพีใหน่้าสนใจยิง่ขึน้ ประกอบดว้ย การวาง Mockup ส ีเนื้อหา CSS ลกูเล่นความน่าสนใจในรปูแบบ 
web 2.0 

เน้ือหาหลกัสตูร  

 แนะน า Workflow เวบ็ไซต ์
 จดัการระบบหน้าจอ Screen 
 ดไีซน์โครงสรา้งดว้ยระบบ Layer 
 จดัการวตัถุในเวบ็ไซต ์
 จดัการขอ้ความและ CSS 

“สร้างสรรค ์Graphic ส าหรบัหน้าเวบ็ไซตข์องคณุอย่างมืออาชีพ ด้วยการออกแบบหน้า

โครงและวตัถ ุเสริมแต่งให้เวบ็ไซตค์ณุออกมาโดดเด่น อย่างมืออาชีพ”  

ครบเครือ่งพฒันางาน Graphic 

ส าหรบั Web Design มืออาชีพ 

 จดัวางวตัถุในโครง Pixel 
 พฒันากราฟิกวตัถุในระบบฟอรม์ ปุม่ ตาราง 
 จดัการ Optimize กราฟฟิก 
 Workshop การพฒันา Mockup จนเขา้สูไ่ฟล์

เวบ็ไซตจ์รงิ 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

บคุลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนหรือผูส้นใจในสายงานการพฒันาเวบ็ไซต ์ 

ระดบัหลกัสูตร: ขัน้พ้ืนฐานถึงปานกลาง 

              อบรม 3 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน 2556 
ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์| ค่าลงทะเบยีนท่านละ 6,500 บาท 
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                อบรม 2 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 2 - 3 ธนัวาคม  2556 
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เน้ือหาหลกัสตูร  
 หลกัการออกแบบและทศิทางการตลาด SMEs 

 หลกัการออกแบบเพื่อใหต้รงใจกลุ่มเป้าหมาย 

 กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

 เขา้ใจโหมดส ี

 รูจ้กัเครื่องมอืต่างๆ ของโปรแกรม ในการท างาน 

 การจดัการระบบเลเยอร ์พาแนล 

 การเปิดภาพ – ดงึภาพเขา้มาใชใ้น Photoshop 

การเปิดเสรทีางการคา้และการรวมตวักนัของประชาคม เศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นการคา้ทีส่งู ใน

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืผลติภณัฑต่์างๆ มไิดข้ึน้อยู่กบัชนิดและคุณภาพของสนิคา้เพยีงอย่างเดยีว หากแต่ยงัขึน้อยู่กบัรปูแบบและ

ภาพลกัษณ์ของบรรจุภณัฑจ์งูใจภายนอกของสนิคา้ นัน้ดว้ยท าใหบ้รรจภุณัฑม์บีทบาทส าคญัยิง่ต่อการจ าหน่วยสนิคา้และผลติภณัฑ ์

ต่างๆ บรรจุภณัฑจ์งึช่วยในการเพิม่ปรมิาณการขาย และเพิม่มลูค่าของสนิคา้ ส าหรบั SMEs ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งสรา้งจุดแขง็ทาง

การคา้ เพื่อการจ าหน่ายสนิคา้เพื่อใหส้ามารถเทยีบเคยีงกบัคู่แขง่ในประเทศอื่น ๆ ได ้ 

หลกัสตูรน้ีเหมาะกบั 

ผูป้ระกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP บคุคลกรหน่วยงานราชการและหน่วยงานด้าน

ธรุกิจท่ีสนใจงานออกแบบและปรบัแต่ง ไฟลก์ราฟฟิกรปูภาพในการน าไปใช้ประยกุตท์ าส่ือน าเสนอ

ประเภทต่างๆ                                                                                                                                                  

      ระดบัหลกัสูตร: ขัน้ปานกลาง ผูเ้ข้าอบรมควรมีพืน้ฐานการใช้งานโปรแกรมกราฟิกหรอืตกแต่งรปูมาก่อน  

   “ก้าวสู่ศกัยภาพการแข่งขนัด้าน SMEs ของท่านอย่างมืออาชีพ ด้วย Workshop การใช้สดุยอด

เครือ่งมือด้านกราฟิกพฒันาบรรจภุณัฑด้์วยตวัคณุเอง”  

หลกัสตูรก้าวสู่ศกัยภาพการแข่งขนั AEC ด้วยการใช้  
Photoshop & Illustrator สร้างบรรจภุณัฑ ์SMEs 
อย่างมืออาชีพ   (รุ่นท่ี 1) 

 การเพิม่ลกูเล่นโดยสรา้งเอฟเฟ๊กตด์ว้ย Layer Style 

 Workshop ประกอบงานออกแบบลวดลายบนบรรจุภณัฑ ์

 เขา้ใจ Vector กราฟฟิค นามสกุลทีแ่ตกต่าง 

 หน้าต่างพาเนลทีค่วรรูจ้กัใน Illustrator 

 การสรา้งภาพจากรปูทรงเลขาคณิตทีม่อียูใ่นเครื่องมอื 

 เรยีนรูก้ารสรา้งเสน้ Path และจดุแองเคอร ์

 Workshop ท า LOGO ประกอบชิน้งาน วางเลเอา้ทก์ล่อง 
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ปจัจบุนัแนวทางการพฒันาเวบ็ไซตไ์ดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาเวบ็ไซตใ์นรปูแบบ Responsive Design ทีท่ าใหห้น้า
เวบ็ไซตแ์สดงผลไดใ้นทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Mobile หรอื Tablet ไดอ้ย่างเหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการอ่านขอ้มลู
โดยทีเ่รามเีวบ็ไซตเ์พยีงแต่ชุดเดยีว ไมต่อ้งพฒันาชุดเวบ็ไซตส์ าหรบัอุปกรณ์ต่าง ๆ เฉพาะทีม่คีวามซ ้าซอ้นและดแูลยาก 

ดงันัน้ในหลกัสตูรนี้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถพฒันาเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นขัน้ตอนดว้ยเทคโนโลย ีHTML5 | CSS3 | Bootstrap 
Framework และ JQuery ทีม่คีวามสามารถในการรองรบัการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ไดอ้ย่างสวยงาม และสะดวกในการพฒันาต่อยอด
ไดง้่าย การนัตผีููเ้ขา้อบรมไดเ้วบ็ไซตท์นัทเีมื่อเสรจ็สิน้การอบรม 

รายละเอียดหลกัสตูร 

 แนะน าคอนเซป Responsive Design 

 สรา้ง Mockup และ Flexible HTML 

 จดัการ Web Graphics ส าหรบัการแสดงผล Auto-Resize 

 คอนเซป CSS 

“ครบเครือ่งสร้าง และออกแบบเวบ็ไซตที์แ่สดงได้ในทกุอปุกรณ์ (Responsive Design) ด้วย

เทคโนโลยีทีส่ะดวก สวยงาม รวดเรว็ HTML5, Bootstrap และ JQuery Workshop  

ตัง้แต่เริม่ต้นจนใช้งานได้จริง” 

ครบเครือ่งสร้างเวบ็ไซตแ์สดงในทุกอปุกรณ์ 
(Responsive Website) (รุ่นท่ี 2) 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั 

บุคลากรในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนผูส้นใจดา้นการพฒันาเวบ็ไซต ์โดยผูเ้ข้าอบรมควรมีความรูพ้ืน้ฐานด้านการ

พฒันาเวบ็ไซตห์รอืภาษา HTML มาก่อน | ระดบัหลกัสูตร: ขัน้ปานกลาง 

 ควบคุม Screen 

 Bootstrap Framework 

 เสรมิแต่งลกูเล่นดว้ย JQuery 

 Workshop: JQuery Scripts 

 Workshop สรา้งเวบ็ไซต ์

                อบรม 3 วนั 9:00 - 16:00 น. | วนัท่ี 16 - 18 ธนัวาคม 2556 

ณ อาคารมลัติมีเดีย ม.เกษตรศาสตร ์|  ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,420 บาท (รวม VAT แล้ว) 



สวสัดกิาร เอกสารประกอบอบรม | อาหารว่าง | อาหารกลางวนั | เครือ่งคอมพวิเตอร ์| ใบประกาศผ่านหลกัสตูร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.cityhubs.net 

หรอืสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิทีส่ายตรงฝา่ยประสานงาน  088-557-3497-8 

รายละเอียดการด าเนินการเบิกจ่าย 
 ขา้ราชการและเจา้หน้าทีร่ฐั วสิาหกจิ สามารถเขา้รว่มอบรมไดโ้ดยไมถ่อืเป็นวนัลาและมสีทิธิเ์บกิ

ค่าลงทะเบยีนและค่าใชจ้่ายไดต้าม ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจดังาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 

 หลกัสตูรอบรมทุกหลกัสตูร ทางบรษิทัตน้สงักดัสามารถน าไปลดหยอ่นภาษไีด ้200% ตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 

ช่องทางการสมคัร  
 สมคัรผ่านเวบ็ไซต ์http://www.cityhubs.net  
 ส่งขอ้มลูการสมคัรไดท้ี ่E-Mail: info@cityhubs.net  

 โทรศพัทแ์จง้ชื่อผูส้มคัรไดท้ี ่088-5573497, 086-8599287 
 
 
 

ทางเราสามารถออกหนงัสอืเชญิเขา้รว่มอบรม ใบเสนอราคาหรอืเอกสารประกอบการเบกิจ่าย
หน่วยงานของแต่ละหลกัสตูรไดเ้มือ่ผูส้มคัรไดม้กีารสมคัรเขา้ระบบทนัท ี

 
 

ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี  
สายด่วนฝ่ายประสานงาน  

โทร. 088-5573497, 086-8599287 ค่ะ 

http://www.cityhubs.net
mailto:info@cityhubs.net

