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โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร  สําหรับบุคคลท่ัวไป ประจําป 2560 

---------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการทํางานอยางมากมาย การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน   

การบริการ การส่ือสาร การจัดการสารสนเทศในองคกรใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ           

จะเห็นไดวาในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมผลผลิต     

ลดตนทุนการดําเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

ดังน้ันจึงมีความจําเปน ท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกบุคลากร นิสิต มก.         

และบุคคลท่ัวไป เพ่ือจะไดพัฒนาความรูความสามารถทางเทคโนโลยีและเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสืบไป 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

2.1

เพ่ือพัฒนาแนวทางในการเช่ือมโยงการนําผลการฝกอบรมไปสูการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรในอง

คกร 

2.2

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรใหมีการนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติ

งานใหทันยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

2.3 เพ่ือเปนการบริการวิชาการแกสังคมและเผยแพรช่ือเสียงทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  

3. ผูรั้บงานพัฒนาวชิาการ   

ฝายฝกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส  สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. บุคคลเป้าหมาย 

บุคคลท่ัวไปจากหนวยงานราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังส้ินประมาณ 125 คน 

หมายเหตุ   ท้ังน้ีไมจํากัดสิทธ์ิหากบุคลากร มก. หรือนิสิต มก. จะเขารวมโครงการ 

5. คุณสมบัติของผูเ้ขา้อบรม 

บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมอบรม และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติท่ีไดระบุไวในแตละหลักสูตร 



2 

6. สถานท่ีฝึกอบรม 

สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

7. สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ 

งานฝกอบรม ฝายฝกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส สํานักบริการคอมพิวเตอร 

โทร. 0-2562-0951-6 ตอ 622597, 622595, 622594, 622592 

โทรสาร. 0-2562-0950 / 0-2562-0957 

โทรศัพทมือถือ. 0946982074 (ในเวลาราชการ) 

e-Mail Address: kutraining@gmail.com 

เว็บไซต: http://training.ku.ac.th 

8. วธีิการสมัคร และการชาํระเงนิ 

1) เงินสด ชําระไดท่ีสํานักบริการคอมพิวเตอร ช้ัน 7 

2) เช็คขีดครอม ส่ังจาย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

3) โอนเงินเขาบัญชีธนาคารทหารไทย  ดาวนโหลดแบบฟอรมชําระเงินผานธนาคารทหารไทย 

(กรุณาแฟกซสําเนาใบโอนเงิน มาท่ี 0-2562-0957 หรือสง E-Mail มาท่ี cpcarn@ku.ac.th) 

4) บุคลากร มก. โอนเงินรายไดหนวยงาน มก. เขาบัญชีรายได สํานักบริการคอมพิวเตอร (B5200/00391/60) 

9. หลักสูตรท่ีเปิดอบรม 

หลักสูตรท่ี  1  การประยุกตใชงาน Microsoft Excel เพ่ือการรายงานผลดวย Dashboard 

หลักสูตรท่ี  2   การใชงาน Microsoft Word เพ่ือการจัดทําหนังสือ 

หลักสูตรท่ี  3   Big data analysis using R 

หลักสูตรท่ี  4   การสรางแบบฟอรมออนไลนดวย Google Form & Add On อยางมืออาชีพ 

หลักสูตรท่ี  5   InfoGraphic กับการทํางานยุคใหม 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_QIXnVhdYc-M09kWXRCSEdjNGs/view?usp=sharing
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10. รายละเอียดหลักสูตร 

1.  ช่ือหลักสูตร :    การใชง้าน Microsoft Word เพ่ือการจัดทาํหนังสอื 

จํานวนช่ัวโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม   27 - 28 มิถุนายน 2560  / 9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คําอธิบายหลักสูตร  เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความชํานาญในการใชโปรแกรม Microsoft Word 

จัดทําหนังสือในแบบรูปเลม ผูเรียนจะไดเรียนรูเทคนิคเพิ่มเติมตางๆ เชน 

การตั้งคาหนากระดาษและรูปแบบแกษรเพ่ือใชเปนคาเริ่มตนในการพิมพเอกสาร , 

การจัดทําสารบัญที่นับเลขหนาจากหลายไฟล เปนตน 

โปรแกรมที่ใชในการอบรม  Microsoft Word 2013 

เหมาะสําหรับ  ผูที่ทํางานทางดานเอกสาร ทําหนังสือ คูมือ เอกสารวิจัย 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  สามารถใชโปรแกรม Microsoft Word 2013 ไดเปนอยางด ี

เนื้อหาหลักสูตร  o  ทําความเขาใจกับการจัดทําหนังสือ 

o  การสรางแมแบบเอกสาร (Style) เพื่อจัดรูปแบบเอกสารไวใชงาน ไดแก 

·  การจัดยอหนาเอกสาร (Paragraph) , การจัดตําแหนงขอความในยอหนา 

·  การจัดรูปแบบอักษร (Font) เพ่ือใหเปนคาเริ่มตน 

·  การสรางรูปแบบอักษรที่มีลําดับหัวขอ 

·  การตกแตงขอความดวย สีพื้น/เสนขอบ 

·  การจัดตําแหนงขอความแบบ Tab 

·  การทํางานกับ Section เพื่อทําการ 

o  การทํางานกับหัวกระดาษทายกระดาษ (Header and Footer) 

o  การใสเลขหนาเอกสาร 

O การใสเลขหนาขั้นสูง แบบผสมเอกสารท่ีมีเลขหนาทั้งแนวตั้งและแนวนอนในไฟลเดียวกัน 

o  การสรางสารบัญ และดัชน ี

o  การแทรกสัญลักษณพิเศษในเอกสาร 

o  การแทรกสูตรทางเคมี หรือทางคณิตศาสตร 

o  การคนหาและแกไขคําผิดทั้งเอกสารอยางรวดเร็ว 

o  การจัดเก็บเอกสารฟอรแมต PDF 

o เรียนรูเก่ียวกับ Quick Parts ที่ใชสําหรับนําขอความสําเร็จรูปมาใสในเอกสาร และการสราง           

Quick Parts ไวใชงาน 

ระดับของหลักสูตร  ขั้นพื้นฐาน-ปานกลาง 
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คาลงทะเบียน  3,000 บาท 

จํานวนผูเขาอบรมตอรุน  25 คน 

  

2.  ช่ือหลักสูตร :    การประยุกตใ์ชง้าน Microsoft Excel เพ่ือการรายงานผลดว้ย Dashboard 

จํานวนช่ัวโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง   (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม  29 - 30 มิถุนายน 2560  / 9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คําอธิบายหลักสูตร  Dashboard คือ หนากระดานที่ใชในการสรุปขอมูลแบบ Executive ในมุมมองตางๆ 

เพื่อใหสามารถดูไดงายๆ ใชเวลาในการตีความสั้นๆ และสามารถตอบโจทยในทางธุรกิจได 

ใชในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของขอมูลตลอดเวลา 

Dashboard สรางโดยเครื่องมือโปรแกรมงายๆ ในการชวยทํา Dashboard มีหลายเครื่องมือ 

หากเปนโปรแกรมท่ีเรามีอาจจะเปน Excel โดยใชความสามารถของ Pivot Table, Pivot Chart 

แตหากขอมูลมีจํานวนมาก อาจจะใชเครื่องมือในการทํา Business Intelligence (BI) เพิ่มเติมอยาง 

PowerPivot, PowerView, PowerMap 

โปรแกรมที่ใชในการอบรม  Microsoft Excel 2013 

เหมาะสําหรับ  บุคลากรในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนผูสนใจ 

1. ที่ตองการสรุปผลขอมูลจํานวนมากๆ ใหไดประสิทธิภาพ 

2. ผูที่ตองการพัฒนาPivot Table / Pivot chart ใหยืดหยุน (Dynamic Pivot Table and 

Chart) 

3. ผูที่ตองการคํานวณ ประมวลผล Pivot Table ในขั้นสูง และนําผล Pivot Table มาใชงานตอ 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  ใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ไดเปนอยางด ี

เนื้อหาหลักสูตร  o รูจักกับ Pivot Table 

·  ความหมายและประโยชนของ Pivot Table 

·  Pivot Table กับการสรุปขอมูล 

·  การเตรียมขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 

·  การสรางและการแกไข Pivot Table 

·  การอานคาจาก Pivot Table 

·  การคัดกรองขอมูลที่ตองการ 

·  การจัดกลุมขอมูล (Grouping) 

·  การดูในมิติตาง ๆ 

·  สูตรคํานวณใน Pivot Table ไดแก Sum Average Max Min Count เปนตน 

o การสรุปผลตางๆ ในตาราง Pivot Table ที่มีประโยชน 

·  การสรุปโดยแสดงเปน Percent ของยอด Grand Total 

·  การดู Percent Change 

·  การดู Change 
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· การดู Ranking 

·   การดู ยอดสะสม 

o  การใสฟลดการคํานวณ (Calculate Field) 

o  การตกแตง Pivot Table (Design) 

o  การกําหนดการสรุปผล (Report Layout) ทั้ง Compact, Outline และ Tabular 

o  การกรองขอมูลดวย Slicer และ Timeline กรณีศึกษา & Workshop 

o  การทํา Dashboard 

o  การสราง Chart ในรูปแบบตาง ๆ ประโยชนของกราฟแตละประเภท 

·  กราฟแทง Column Chart 

·  กราฟแนวนอน Bar Chart 

·  กราฟวงกลม Pie Chart 

·  กราฟเสน Line Chart 

o  การคัดกรองขอมูลที่ตองการ (Filter) ในมุมมองตางๆ 

o  Workshop การ Refresh ขอมูล 

o  Dynamic Pivot Table and Dynamic Pivot Chart 

o  การใชฟงกชั่นกับ Chart อาทิ ฟงกชั่น Offset , Index , Choose 

o  การใชงานฟงกช่ัน GetPivotData 

o  การปรับแตงขั้นสูงและการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น (Troubleshooting) 

o  การแกปญหา จาก Pivot Table จาก Excel 2003 

o  การแกปญหาเร่ืองของขอมูลท่ียังไมพรอมใชงาน 

o  การต้ังคาให Update ขอมูลใหอัตโนมัต ิ

ระดับของหลักสูตร  ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง 

คาลงทะเบียน  4,000 บาท 

จํานวนผูเขาอบรมตอรุน  25  คน 
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3. ช่ือหลักสูตร :  การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ดว้ย Google Form Online & Add on อยา่งมืออาชีพ 

จํานวนช่ัวโมงท่ีอบรม   12  ช่ัวโมง   (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม  23 - 24 พฤษภาคม 2560 / 9.00 - 16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คําอธิบายหลักสูตร    Google Form เปนโปรแกรมท่ีใชสรางแบบฟอรมออนไลน แบบสอบถามออนไลน 

สามารถสงแบบฟอรม/แบบสอบถามทางออนไลนไปสูผูรับไดโดยงาย 

ประหยัดเวลาในการจัดสง ประหยัดทรัพยากรกระดาษในการจัดทําแบบฟอรม/แบบสอบถาม 

เม่ือผูตอบไดรับสามารถกรอกขอมูลในแบบฟอรมออนไลน 

ทําใหผูจัดทําแบบฟอรมไดรับขอมูลโดยตรงลดความผิดพลาดในการคียขอมูลได 

         นอกจากน้ียังมีชุดคําส่ังเพ่ือชวยการทํางานใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 

โดยสามารถติดต้ัง Google Add-on สําเร็จรูป สําหรับใชกับ Google 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ Application 

และไดผลลัพธตามความตองการของผูใชงาน 

โปรแกรมท่ีใชในการอบรม  Google Form and Add on 

เหมาะสําหรับ  บุคลากรในองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนทีตองการทํา form online 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของ Form ดวย Add on ชวยงาน 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

เน้ือหาหลักสูตร  o  รูจัก Google Form 

o  การสรางฟอรมออนไลน 

o  การแกไขปรับปรุงฟอรมออนไลน 

o  การนําฟอรมออนไลนไปใชงาน 

o  การแชรสิทธ์ิใหผูตอบฟอรมออนไลน 

o  การทํางานกับขอมูลคําตอบของฟอรมออนไลน 

o  แนะนํา Google Add-on 

o  ติดต้ัง Google Add-on ลงใน  Google Form 

o  การต้ังคา Google Add-on 

o  เขียน Workflow งานท่ีรับผิดชอบ 

o  ประยุกตใช Google Add-on ตาม Work Flow ท่ีเขียน 

o  นําเสนอผลงาน 
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ระดับของหลักสูตร  ข้ันปานกลาง 

คาลงทะเบียน  3,000 บาท 

จํานวนผูเขาอบรมตอรุน  25 คน 

 4. ช่ือหลักสูตร:     การวเิคราะหข์อ้มูลงานวจัิยดว้ย โปรแกรม R 

จํานวนช่ัวโมงท่ีอบรม   12  ช่ัวโมง   (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม   วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2560 / 9.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คําอธิบายหลักสูตร  ขอมูลขนาดใหญ หรือ Big data  อาจพิจารณาดวยคุณสมบัติ 3V คือ มีขนาดใหญ 

(Volume) เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว (Velocity) และมีรูปแบบท่ีหลากหลาย (Variety) 

โดยขอมูลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บและประมวลผลดวยรูปแบบใหมซ่ึงเปนการประมวลผลแบบกระ

จาย (distributed)  หลักการจัดการฐานขอมูลเปนแบบ NOSQL 

ซ่ึงอาจจะแตกตางจากระบบเดิมซ่ึงมักเปนฐานขอมูลแบบสัมพันธ (Relational Database) 

เราจะจัดการและวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีอยางไร 

เน่ืองดวยสารสนเทศหรือฐานความรูสําหรับการดําเนินธุรกิจท่ีจะตองอาศัยการวางแผนเชิงกลยุ

ทธและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ีขอมูลหรือสารสนเทศอาจไดมาจากหลายแหลงและตองไดมาในเวลาอันรวดเร็ว 

และอยูในรูปแบบท่ีผูบริหารสามารถเขาใจไดงายและสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีตรงกับความต

องการไดหลายมุมมองตามความตองการ  สามารถดูขอมูลยอนหลังพรอมท้ังผลการวิเคราะห 

การเปรียบเทียบ อันจะนําไปสูการตัดสินใจ   

ซ่ึงมุมมองในอดีตเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ันอาจไมเพียงพอตอการตัดสินใจหรื

อการบริหารองคการ ดังน้ันองคการจึงจําเปนตองพัฒนาระบบคลังขอมูล (data warehouse) 

และพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence หรือ BI) 

เพ่ือใหไดสารสนเทศแบบอัตโนมัติท่ีผูบริหารระดับสูงใชในการวางแผนเชิงกลยุทธและการตัดสิ

นใจ 

โปรแกรมท่ีใชในการอบรม  โปรแกรม R 

เหมาะสําหรับ  • ผูท่ีตองการเรียนรูการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

(Big data) ดวยภาษา R 

• ผูท่ีทํางานดานไอที  สถิติ  วิเคราะหขอมูล ผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน  และผูท่ีสนใจ 

• ผูท่ีตองการวางแผนเชิงกลยุทธและติดตามความเปนไปของนโยบายองคกร 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

เน้ือหาหลักสูตร  o  ภาษา R เบ้ืองตน 
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o  Big data analysis 

o  Statistical  concepts 

·  Summary statistical measurements 

·  Probability distributions: Discrete distributions and continuous 

distributions 

·      Hypothesis testing 

o  Exploratory data analysis (EDA) with graphics 

·  Stem and Leaf plots 

·  Box plots 

·  Histograms 

·  Quantile -  Quantile plots (Q-Q plots) 

·  Autocorrelation plots 

o  Statistical methods 

·  Descriptive statistics 

·  Comparison mean for two and more than two populations:    t-test, One 

way ANOVA and Chi-squared test 

·  Correlation analysis: Regression analysis 

·  Data reduction: PCA and FA 

·  Classification techniques: Data clustering and linear discriminant 

ระดับของหลักสูตร  ข้ันปานกลางถึงข้ันสูง 

คาลงทะเบียน  4,500 บาท 

จํานวนผูเขาอบรมตอรุน  25 คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

5.  ช่ือหลักสูตร      :    Infographic กับการทาํงานยุคใหม่ 

จํานวนช่ัวโมงที่อบรม   12  ชั่วโมง   (2 วัน) 

วัน/เวลาการอบรม  วันท่ี 22 - 23 มิถุนายน 2560 / 9.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ) 

คําอธิบายหลักสูตร  Infographic ยอมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟกซึ่งบงชี้ถึงขอมูล ไมวาจะเปนสถิต ิ

ความรู ตัวเลข ฯลฯ เรียกวาเปนการยนยอขอมูลเพื่อใหประมวลผลไดงาย 

ซ่ึงเหมาะสําหรับผูคนในยุคไอทีที่ตองการเขาถึงขอมูลซับซอนมหาศาลในเวลาอันจํากัด 

และในปจจุบันกําลังเปนที่นิยมใน Social Media 

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผูท่ีสนใจที่จะออกแบบสื่อโดยเครื่องมือท่ีใชงานงายผาน Web Application เชน 

Canva , Piktochart เปนตน เพ่ือเพิ่มความนาสนใจ สะดวก และรวดเร็วในการสรางสื่อในยุคของ 

Digital Content 

โปรแกรมที่ใชในการอบรม  Web Browser, Social Media, Web Application 

เหมาะสําหรับ  ผูที่ทํางานทางดานการประชาสัมพันธ หรือภาพลักษณขององคกร หรือผูสนใจทั่วไป 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

เนื้อหาหลักสูตร  o  เร่ิมตนกับ Infographic 

o  รูปแบบของ Infographic 

o  ภาพกราฟกที่นิยมใชใน Infographic 

o  การเตรียมขอมูลสําหรับ Infographic 

o  สืบคนภาพกราฟกจากอินเทอรเน็ต ลิขสิทธิ์ภาพ และการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

o  Infographic Layout 

o  ออกแบบ และสราง Infographic ดวย Microsoft Office (Word / Excel /PowerPoint) 

o  ออกแบบ และสราง Infographic ดวย Web Application Tools 

o  Workshop: สราง Infographic ในรูปแบบที่เหมาะสมกับขอมูล 

o  เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับ Infographic 

o  นําเสนอผลงาน และการนํา Infographic ไปใชในโอกาสตางๆ 

ระดับของหลักสูตร  ขั้นพ้ืนฐานถึงขั้นปานกลาง 

คาลงทะเบียน  3,000 บาท 
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จํานวนผูเขาอบรมตอรุน  25 คน 

 


