
 

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   
          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ubuntu และ LibreOffice  รุ่นที่ 1 
(Ubuntu and LibreOffice Workshop) 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หมายเหตุ วสท. ได้เตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้อบรมทุกท่าน 

หลักการและเหตุผล: 

          คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความประสงค์ที่จะ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในส่วนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source software) ส าหรับ
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง สามารถเพิ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการใช้
ทดแทนซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ โดยเริ่มต้นจากซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัติการ (Operating system software) และ ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 
(Office software)   
หนดะไฟพ ำ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 

 ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานซอฟต์แวรโ์อเพนซอร์ส เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ IT เพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน  
 เพิ่มทางเลือกในการใช้ซอฟต์แวรโ์อเพนซอร์ส ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ไมต่้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

จากการด าเนินงานท่ัวไปในส านักงาน 
 สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open source software) ส าหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม SME ทีมีอยู่เป็นจ านวนมาก เป็นตัวอย่างเริ่มต้นในการใช้งานซอฟต์แวรด์ังกล่าว 
 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อซอฟต์แวร์จากตา่งประเทศ 
 การทดแทน ไมโครซอฟต์วินโดว์ ด้วย Ubuntu linux desktop 
 การทดแทน ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ด้วย LibreOffice.org 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:     วิศวกรที่เกี่ยวข้อง       ผู้ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ IT   พนักงานบริษัทขนาดใหญ่          
 เจ้าของกิจการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME   พนักงานกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME   ข้าราชการ 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ IT 
-hkik=dkic]t  

ก าหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที ่6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

08.30 – 09.00 
09:00 – 12:00 

 

ลงทะเบียน 
• ความส าคญัและประโยชน์ของการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส พรอ้มแนะน าซอฟต์แวร์ทีใ่ช้

ทดแทนเชิงพาณิชย์ 
• การติดตั้ง Ubuntu linux desktop (ในการอบรมครั้งนี้ จะตดิตั้ง Ubuntu ผ่าน Virtual box 

บนเครื่องของผู้เข้าอบรม) 
• โครงสร้างไดเรกทอรี่ของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
• การติดตั้งภาษาไทยและฟอนต์ไทย 
• วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม 
• วิธีถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเตมิ 
• การบีบอัดไฟล์และแตกไฟล ์
• วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร ์
• การติดตั้งเครื่องพิมพ์ (Printer) 

 
คุณภาณุภณ  
คุณอรณุรุ่ง 

PDU 9 หน่วย 



 

 

   
  

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 • การติดตั้ง LibreOffice เวอร์ชันใหม ่

• วิธีการตั้งค่าภาษาไทยส าหรับ LibreOffice 
• การก าหนดรูปแบบเมนู  
• การตั้งค่า สไตล์ และการใช้งาน 
• การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
• การจัดหน้าเอกสาร แนวตั้ง แนวนอนในไฟล์เดียวกัน 
• การบันทึกแม่แบบและการเรียกใช้ 
• การสร้าง pdf แบบให้เปิดกลับมาแก้ไขได ้
• การสร้างสารบัญอัตโนมัต ิ
• การใช้งานเอกสารร่วมกับรูปภาพ 
• การค านวณในตารางของ LibreOffice Writer 
• การติดตามแกไ้ขเอกสาร 
• การใช้งานตารางค านวณ LibreOffice Calc 
• คีย์ลัดทีส่ าคัญ 
• ฟังชันการใช้งานเบื้องต้น 
• การค านวณและใช้งาน Vlookup 
• การอ้างอิงข้อมูลข้าม Sheet 
• การใช้ Auto list 
• การท าฟิลเตอร ์
• การท า pivot table 
• การป้องกัน sheet และ cell 
• การแทรก Chart หรือ กราฟ 
• ตั้งค่าการพิมพ์ส าหรับตารางค านวณ 
• แนะน าวิธีการสร้างสไลด ์
• การใช้งาน Template  
• การใส่ Transition  
• การพิมพ์สไลด์ในรูปแบบต่าง ๆ 

คุณภาณุภณ  
คุณอรณุรุ่ง 

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
วิทยากร: 

คุณภาณุภณ  พสุชัยสกลุ 
 
 
 
 
 

 
คุณอรณุรุ่ง  พวงระย้า 

 วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทเูดย์  
บริษัท ครีเอช่ัน โปร จ ากดั  
ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น. วันเสาร์ 11.00-12.00 น.  

 วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ทดแทน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
วิทยากรด้านจดัท าบัญชีราคาประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ 
 
 

 วิทยากร อบรม สมัมนา ด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สื่อการเรียนการสอน ท านิตยสารคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม “โอเพนซอร์สทูเดย์” 
การตลาดออนไลน์ โซเชียลมเีดียเพื่อธุรกิจ เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 



 

 

   
  

 
 
 

-ใบสมัคร-  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ubuntu และ Libreoffice รุ่นที่ 1 

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  
ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หมายเหตุ วสท. ได้เตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้อบรมทุกท่าน 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที่............. หมู่ที่ ................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

ถนน ................................... ต าบล/แขวง ....................................................อ าเภอ/เขต .............................................................................  

จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์..............................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : ........................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท์   ......................................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ......................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  ...............................................................  
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  
3)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%, คา่อาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตร ี 2,000 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
1.   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
2.   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
-  แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การช าระเงิน 

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์            เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม  ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

PDU 9 หน่วย 
 

  สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662  

E-mail : saranrat@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
 

mailto:saranrat@eit.or.th

