แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2559
จัดโดย สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ หองปฏิบัติการ INC 21 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................ตําแหนง...........................................................มือถือ......................................................
หนวยงาน........................................................................โทรศัพท...................................โทรสาร................................... อีเมล........................................................
มีความประสงคเขารวมอบรม (กรุณาใสเครื่องหมาย √ ในชอง ใหตรงกับหลักสูตรและรอบเวลาที่ทานสนใจเขารวมอบรม)
ชื่อหลักสูตร

1. การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา PHP & MySQL เบื้องตน
2. การพัฒนาเว็บไซตดวย PHP Framework เบื้องตน
3. การสรางและบริหารจัดการเว็บไซตองคกรดวย Joomla
4. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (e-Book)
5. การออกแบบกราฟกและสิ่งพิมพดวยโปรแกรม illustrator
6. การตัดตอวิดีโอดวยโปรแกรม Premiere Pro

จํานวน
วันอบรม

จัดอบรมในวันที่

เวลา

อัตราคา
ลงทะเบียน

จํานวน
ผูเขาอบรม

2 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

21-22 เม.ย. 2559
25-26 เม.ย. 2559
27-28 เม.ย. 2559
17 พ.ค.2559
18 พ.ค. 2559
19 พ.ค. 2559

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
750 บาท
750 บาท
750 บาท

30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน

วิธีการลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 ได 2 ทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนอบรมออนไลนไดที่ เว็บไซต http://www.digital.cmru.ac.th/training
2. สงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 053-885924 หรือ ทางกลองขอความ (Inbox) Facebook : http://www.facebook.com/cmru.digital.training
ชําระคาสมัครอบรม ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท (053)885924 มือถือ 086-9109985 (งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ)
การออกใบเสร็จ ผูเขาอบรมจะไดรับใบเสร็จรับเงินในวันลงทะเบียนบริเวณหนางาน
หมายเหตุ
- หากหลักสูตรใดมีผูเขารวมอบรมไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการอบรม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
- ทางทีมงานขออนุญาตใหสิทธิ์ผูเขารวมอบรม ที่สมัครและชําระคาอบรมมากอน
- ทางทีมงานไดจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวางใหกับผูรวมอบรมทุกทาน
- ผูเขารวมอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2559
จัดโดย สํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ณ หองปฏิบัติการ INC 21 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... สถานะ อาจารยและบุคลากร นักศึกษา ชั้นปที่............................
สังกัด คณะ/หนวยงาน ................................................................ โทรศัพท.................................... มือถือ................................... อีเมล..............................................
มีความประสงคเขารวมอบรม (กรุณาใสเครื่องหมาย √ ในชอง ใหตรงกับหลักสูตรและรอบเวลาที่ทานสนใจเขารวมอบรม)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสําหรับนักศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา PHP & MySQL เบื้องตน
การใชงาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน
การสรางและบริหารจัดการเว็บไซตองคกรดวย Joomla
การสรางแบบสอบถามออนไลนโดยใช Google Form
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(PC Maintenance)
การใชงานโปรแกรม SPSS เบื้องตน
หลักสูตรสําหรับอาจารยและบุคลากร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับ Admin หนวยงาน
การใชงานโปรแกรม SPSS เบื้องตน

จํานวน
วันอบรม

วันที่

เวลา

คาลงทะเบียน

จํานวน
ผูเขาอบรม

2 วัน
1 วัน
2 วัน
3 ชั่วโมง
1 วัน/10คน

23-24 พ.ค. 2559
25 พ.ค. 2559
26-27 พ.ค. 2559
13 มิ.ย. 2559
14,15,16 มิ.ย. 2559

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-16.00 น.

-

30 คน
30 คน
30 คน
30 คน
30 คน

2 วัน

20-21 มิ.ย. 2559

09.00-16.00 น.

-

30 คน

1 วัน
2 วัน

22 ก.ค. 2559
25-26 ก.ค. 2559

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.

-

30 คน
30 คน

วิธีการลงทะเบียน
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร สามารถลงทะเบียนโดยไมเสียคาใชจาย ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได 2 ทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนอบรมออนไลนไดที่ เว็บไซต http://www.digital.cmru.ac.th/training
2. สงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 053-885924 หรือ ทางกลองขอความ (Inbox) Facebook : http://www.facebook.com/cmru.digital.training
หมายเหตุ
- หากหลักสูตรใดมีผูเขารวมอบรมไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการอบรม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา
- ผูเขารวมอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
- ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณพรรณนิภา ดวงใย โทรศัพท 053-885924 มือถือ 086-9109985 (งานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ)

