
รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะสิ่งที่คาดวาจะไดรับไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันศุกรที ่

 15 

 มิถุนายน 

2555 

การประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการการประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรูผานระบบ จัดการเรียนรูผานระบบ 

LLeeaarrnnSSqquuaarree  รุนที่ 1รุนที่ 1  

  

  ((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.0016.00  นน..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

วิทยากร วิทยากร ::  

นายศักดิ์ชัย  ศรีมากร 

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

นางสาวณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ 

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

 

 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบ LearnSquare 

- การติดตั้งระบบ LearnSquare 

- การใชงานระบบ LearnSquare สําหรับผูสอน 

- การใชงานระบบ LearnSquare สําหรับผูเรียน 

- การประยุกตใชสื่อดิจิทัล 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ

ในการทําสื่อการสอนและมีความรู

ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอร และ

ระบบ e-DLTV 

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บกา ร ใช ง า นระบบ 

LearnSquare  

 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางสื่อ

ดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรูผานระบบ 

LearnSquare ได 

 

30 คน 

 

หองกาแล 2 

ศูนยคอมพิวเตอร  

เบอรติดตอ         

054 -241022 

 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::    1. ผูเขารับการอบรมจะไดรั1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรมบเอกสารประกอบการอบรม  หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม ทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม 4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม และบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  

55..  สําหรับผูเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้ง 2 รุน จะไดรับ สําหรับผูเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้ง 2 รุน จะไดรับ FFllaasshh  DDrriivvee  ฟรฟร  

  

  



  

รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะไดรับสิ่งที่คาดวาจะไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันเสารที ่

 16 

 มิถุนายน 

2555 

การประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการการประยุกตใชสื่อดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรูผานระบบ จัดการเรียนรูผานระบบ 

LLeeaarrnnSSqquuaarree  รุนที่ 2รุนที่ 2  

  

  ((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.0016.00  นน..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

วิทวิทยากร ยากร ::  

นายศักดิ์ชัย  ศรีมากร 

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

นางสาวณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ 

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

 

 

- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบ LearnSquare 

- การติดตั้งระบบ LearnSquare 

- การใชงานระบบ LearnSquare สําหรับผูสอน 

- การใชงานระบบ LearnSquare สําหรับผูเรียน 

- การประยุกตใชสื่อดิจิทัล 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ

ในการทําสื่อการสอนและมีความรู

ความเขาใจในการใชคอมพิวเตอร และ

ระบบ e-DLTV 

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บกา ร ใช ง า นระบบ 

LearnSquare  

 ผูเขารับการอบรมสามารถสรางสื่อ

ดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรูผานระบบ 

LearnSquare ได 

 

30 คน 

 

หองกาแล 2 

ศูนยคอมพิวเตอร  

เบอรติดตอ         

054 -241022 

 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::    1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม  หรือ แผนซีดีโปรแหรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม กรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม การอบรม และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม 4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม และบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  

55..  สําหรับผูเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้ง 2 รุน จะไดรับ สําหรับผูเขารวมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้ง 2 รุน จะไดรับ FFllaasshh  DDrriivvee  ฟรฟร  

  



รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะสิ่งที่คาดวาจะไดรับไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันศุกรที ่

 15 

มิถุนายน 

2555 

การสรางการสรางการตูนแอนิเมชัน่เพื่อการตูนแอนิเมชัน่เพื่อ

ประยุกตสือ่การเรียนการสอนประยุกตสือ่การเรียนการสอน 

  

((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.0016.00  นน..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ  

 รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

วิทยากร วิทยากร ::  

น.ส.ญาดา  เขื่อนใจ 

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

นายสลิล  โทไวยะ  

 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร 

 

 

 

 

 

- คุณสมบัติของเครื่อง Macintosh  

- การออกแบบสําหรับการทํากราฟกและมัลติมีเดีย 

- การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการสรางผลงาน

มัลติมีเดีย และ 2D Animation 

 

 

 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไปที่มี

ความสนใจในวาดภาพการตูนดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคนิค

เบื้องตนของการทํา 2D Animation 

ดวยเครื่อง Macintosh 

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง 

Macintosh การทํางานดานกราฟก 

มัลติมีเดีย และ 2D Animation 

30 คน 

 

หอง กาแล 1  

ศูนยคอมพิวเตอร  

เบอรติดตอ        

054 -241022 

 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::    1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม  หรืหรืออ  แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม หลักสูตรที่เขาการอบรม และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม 4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม แลและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานะบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  



รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย ศนูยคอมพิวเตอรจัดโดย ศนูยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะไดรับสิ่งที่คาดวาจะไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันศุกรที ่

 15 

มิถุนายน 

2555 

การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย 

FFllaasshh  ssccrriipptt  

  ((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.0016.00  นน..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

วิทยากร วิทยากร ::  

นายภาสกร  สีเหลือง 

 เว็ปมาสเตอร (Web Master) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นางสาวปรียสุพัศน  ตายัน  

 วิทยากรการอบรมประจํา 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏลําปาง 

 

 

 

 

 - เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม และความสามารถ      

   ของโปรแกรม 

 - ศึกษาหนาจอหลักของโปรแกรม เครื่องมือที่จําเปนตอง 

   ทราบในการทํางาน และการตัง้คาเบื้องตนตางๆ ของ 

   โปรแกรม 

- หลักการของการออกแบบภาพเคลื่อนไหว Timeline,  

  Movie Clip 

- การเขียนคําสั่ง Action Script  

- การใชคําสั่งในการใชงานแบบตางๆ 

- การนําผลงานไปใชในรูปแบบตางๆ 

- หลักการเคลื่อนไหวเบ้ืองตน 

- ปฏิบัติการสรางผลงานของผูเขารับการอบรม 

- ฝกปฏิบัติออกแบบชิ้นงาน 

- การนําเสนอผลงาน 

 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 นักเรียน/นักศึกษาที่มีความรูความ

เขาใจในการใชคอมพิวเตอร  

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการสรางภาพเคลื่อนไหว

ดวย Flash script 

30 คน 

 

หองกาแล 3 

ศูนยคอมพิวเตอร  

เบอรติดตอ         

054 -241022 

 

(สําหรับนักเรียน/

นักศึกษา) 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::    1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม  หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยหรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม ไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรมผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม  และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม 4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม แลและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานะบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  



รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย ศนูยคอมพิวเตอรจัดโดย ศนูยคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะไดรับสิ่งที่คาดวาจะไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันศุกรที ่

 15  

มิถุนายน 

2555 

การสรางการสรางสื่อการสอนสื่อการสอนดวยดวย

คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพอยางมืออาชีพ  

  ((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.0016.00  นน..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

วิทยากร วิทยากร ::  

นายปฎิญญา  อินทราวุธ 

 ฝายบริการและฝกอบรม  

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏลําปาง 

นายวชิระ  นันตี  

 วิทยากรการอบรมประจํา 

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏลําปาง 

 

 

 - ทําความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม และ 

   ความสามารถของโปรแกรม 

 - ศึกษาหนาจอหลัก (interface) ของโปรแกรม  

 - เรียนรูเมนูและเครื่องมือ และการตั้งคาเบื้องตนตางๆ     

   ของโปรแกรม 

-  เรียนรูการใสขอความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว 

-  เรยีนรูการใชลูกเลนตางๆเพื่อเพ่ิมความนาสนใจ 

-  เรียนรูการสรางแบบทดสอบรูปแบบตางๆ 
-  เรียนรูวิธีการนําผลงานไปใช 

-  ฝกปฏิบัติออกแบบชิ้นงาน 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไปที่มี

ความสนใจในการทําสื่อการสอนและมี

ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น ก า ร ใ ช

คอมพิวเตอร  

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการสรางสื่อการสอน,

หรือใชสื่อเพื่อการนําเสนองาน ได 

30 คน 

 

หองกาแล 5 

ศูนยคอมพิวเตอร  

เบอรติดตอ         

054 -241022 

 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::    1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม  หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบหรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม รม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิว4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม เตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม และบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  

  



รายละเอียดการฝกอบรมรายละเอียดการฝกอบรมเชิงวิชาการเชิงวิชาการ  
จัดโดย จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีและสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

วันที่วันที่  

อบรมอบรม  
อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร  หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ//วิทยากรวิทยากร  หัวขอการฝกอบรมหัวขอการฝกอบรม  

คุณสมบัติผูรับการอบรมคุณสมบัติผูรับการอบรม  

//  สิ่งที่คาดวาจะสิ่งที่คาดวาจะไดรับไดรับ  

จํานวนรับจํานวนรับ

((จํากัดจํากัด))  
สถานที่สถานที่  

วันศุกรที ่

 15 

มิถุนายน 

2555 

การสรางงานมัลติมีเดียและกราฟกการสรางงานมัลติมีเดียและกราฟก

ชั้นสูงบนเครื่อง ชั้นสูงบนเครื่อง Workstation 

  

((อบรม 6อบรม 6  ชั่วโมงชั่วโมง  9.00 9.00 ––  16.00น16.00น..))  

หัวหนาโครงการ หัวหนาโครงการ ::  

ผศ.นพนันท สุขสมบูรณ  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประธานสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

วิทยากร วิทยากร ::  

ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ 

 ผูชวยศาสตราจารย  

น.ส.ภัทรกาญจน  เองฉวน  

 นักพัฒนาซอฟตแวร และมัลติมีเดีย

ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏลําปาง 

 

 

 

 

 

- คุณสมบัติของเครื่อง Workstation 

- หลักการเบ้ืองตนในการออกแบบงานกราฟก 

- องคประกอบ และการจัดการองคประกอบ 

   ในการออกแบบ 

- ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือพื้นฐานของ 

   โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบกราฟก 

- ฝกปฏิบัติการทําชิ้นงานเบ้ืองตน 

- การประยุกตใชโปรแกรมในการสรางชิ้นงาน 

คุณสมบัติ คุณสมบัติ :: 

 นักเรียน/นักศึกษา/บุคคลทั่วไปที่มี

ความสนใจในทํากราฟกมัลติมีเดีย 

และ กา ร เ ขี ย นแบ บด ว ย เค รื่ อ ง 

Workstation 

 

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ สิ่งที่คาดวาจะไดรับ :: 

 ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ

เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง

Workstationทํ า ง านด านกราฟ ก 

มัลติมีเดีย การออกแบบ และการ

เขียนแบบ 

30 คน 

 

หองกาแล 4 

ศูนยคอมพิวเตอร 

เบอรติดตอ        

054 -241022 

 

  

หมายเหตุ หมายเหตุ ::  1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม1. ผูเขารับการอบรมจะไดรับเอกสารประกอบการอบรม  หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม หรือ แผนซีดีโปรแกรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ตลอดการอบรม   

2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเ2. สถานที่/หองจัดอบรม อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ ขารับการอบรม กรุณาตรวจสอบกอนการอบรมไดที่ 

http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair7/  

33..  ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม ผูเขารับการอบรมทุกทานจะไดรับวุฒิบัตร ของหลักสูตรที่เขาการอบรม และของที่ระลึกและของที่ระลึก  

4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม 4. ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดเตรียมอาหารวางชวงเชาและชวงบายสําหรับผูเขารับการอบรม และบริกและบริการอาหารกลางวันสําหรับทุกทานารอาหารกลางวันสําหรับทุกทาน  
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