Lightwave 3D
วัตถุประสงค
LightWave 3D โปรแกรมที่นักสรางภาพสามมิติ ( 3D Animator) ทั่วโลกตางยอมรับวา
เปนโปรแกรมที่สามารถสรางโมเดล ไดงาย และรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนโปรแกรมที่เรนเดอรภาพได
สมจริงที่สุดอีกดวย โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถึงวิธีการและเทคนิคการสราง
โมเดลตาง ๆ , การทํา Animation และเนื้อหาดานการทําแอ็ฟเฟคตางๆ เชน การทําควัน , การ
ระเบิด , การสรางทองฟา เปนตน
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐาน และอินเทอรเน็ตเบื้องตน
• ผูเรียนควรมีความรูดานกราฟก เชน โปรแกรม Photoshop มาบาง
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5002 วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5012 วันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• แนะนํา LightWave 3D, โครงสรางงาน 3 มิติ
 เรียนรูความสามารถของ Modeler และ Layout
 การใช Modeler เบื้องตน
 การสรางวัตถุสําเร็จรูปตางๆ
• ทําความเขาใจเรื่อง Layer
 การ Seletion รูปแบบตางๆ
 การตั้งชื่อ Surface
 การแกไขวัตถุดวยคําสั่งหมวดตางๆ เชน Move , Rotate , Stretch , Deform ,
การเพิ่ม , เติม , ตัดทอน ดวยคําสั่งตางๆ เชน Extend , Combine , Duplicate
• การแกไข Polygon
 Points (Reduce)
 การแบงยอย Points Polygons
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 9

•

•
•

•

•
•

•

•

 การเปลี่ยนแปลง object ( Convert )
 การจัดการ Layer
 การจัดการ Polygonการจัดการ Points
 การจัดการ Curver
 LightWave Panels และ Dialogs
การ Maps และ การ Morph วัตถุVertex Maps
 Weight Map Mode
 Texture Map mode
 Morph mode
 Endomorphs
 Morph Mapping
Model Project
การใชงาน Modeler รวมกับ Layout
 สวนประกอบในเมนูไฟลของ Layout
 คําสั่งเบื้องตนในโปรแกรม Layout ที่ควรเขาใจ
 Rendering Options
 การใช Surface Editor
หลักการการสราง Animation
 การ set option ตางๆ เชน Motion Blur
 Partical Blur
 Vector Blur
 Stero และ DOF
 หลักการสราง Srface วัตถุ เหมือนจริง
การกําหนด Scene Editor
 การใช Graph Editor
การจัดแสงแบบตางๆ
 Volumetrics LightingHDRI (High Dyanamic Range images)
 Radiosity
 Caustics
การใช Skelegons และการใส bone Gimbal lock
 Bone Strength
 Mytiple Strength
 การใช Inverse Kinematics
Effect + Plugin การทําควัน , ระเบิด , ลม , น้ําตก

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 10

ปราบไวรัสคอมพิวเตอร สปายแวร และสแปมเมอร
วัตถุประสงค
เนื่องดวยปจจุบันภัยคุกคามบนระบบเครือขายที่เกิดขึน้ บอยที่สุดคือการถูกจูโจมดวยโคด
ที่มุงราย (Malware) ซึ่งประกอบดวย Virus, Spam, Worm, Banner bomb, Spyware, Trojan, Back
door, Men in middle และอื่นๆ ซึ่งองคกรตองหามาตรการ และเครื่องมือในการปองกันเครือขายให
ปลอดภัยจากภัยอันตรายตางๆ เหลานี้ โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดรูจักไวรัส และ
โคดมุงรายที่มีผลตอระบบเครือขาย รวมถึงทราบถึงวิธีการ และการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกัน
ระบบเครือขาย และคอมพิวเตอรในองคกรรูจักการใชโปรแกรมปองกันไวรัส และการบํารุงรักษาระบบ
ปองกันไวรัสในองคกร
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ตองมีความเขาใจในระบบปฏิบัติการตางๆ อยางดี
• มีประสบการณทํางานดานการบริหารงานระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยาง
นอย 2 ป
• มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือผานหลักสูตรความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับ Network
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
•
•
•
•

รุนที่ 1 รหัสวิชา N5002
รุนที่ 2 รหัสวิชา N5006
รุนที่ 3 รหัสวิชา N5011
รุนที่ 4 รหัสวิชา N5012

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

4 - 5 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
5 - 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
14 - 15 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
17 - 18 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.

เนื้อหาวิชา
• เขาใจเกี่ยวกับ Malware และการทํางานของโปรแกรม Malware
• เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการนํา Malware เขามาในองคกร
• การใชโปรแกรมปองกันไวรัส
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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•
•
•
•
•

การใชโปรแกรมปองกัน Spyware
การใชโปรแกรมปองกัน Spyware
การใช Personal Firewall
วิธีการปฏิบัติตอปญหา Social Engineering
โลกความเปนจริงกับปญหาเรื่องไวรัส รวมถึงวิธีการปองกันเพื่อลดผลกระทบ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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L5001 : Java Servlets and JSP (Java Web Application)
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขาอบรมเรียนรูและอธิบายการทํางานของ Servlets รวมถึงแสดง
วิธีการที่ Servlets สามารถจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งอธิบายวา Java Server
Pages คืออะไร และใชงานอยางไร นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังรวมถึงการแชรขอมูลระหวาง Servlets
กับ JSP ซึ่งเปนเทคโนโลยีสําคัญที่ทําใหเราเรียนรูวิธีติดตอกับ XML ไดอยางรวดเร็ว
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาระบบซอฟตแวร
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C, Java, VB
• เปนผูมีความรูพื้นฐานภาษา HTML สามารถเขียน Webpage ได
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• Web Application Development
 The requirements of Web application development
 Components of an n-tier architecture
• Key components of J2EE for Web application development
 Servlets
 JSP
 XML
• Getting started with servlets
 Integrating servlets into the Web applications architecture
 Deploying servlets on Web server
 Avoiding common servlets pitfalls
• Utilizing the Java Servlet API
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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 Servlet life cycle methods
 Accessing servlet environment variables
Creating Web-based forms for user input
 Adding text fields and drop-down lists
 Linking forms to servlets
 Retrieving form data in the servlet
Extending servlets with JDBC
 Connecting to the database
 Submitting SQL statements
 Retrieving and processing data
Formatting database results
 Constructing an HTML table
 Adding drill-down features
Reading and writing cookies to personalize Web content
 Constructing cookies using Java Servlet API
 Retrieving cookies from a client request
 Sending cookies to the client
 Circumventing cookies limitations
Managing application state with sessions
 Creating a unique session for each user
 Storing and retrieving Java objects within sessions
 Implementing a shopping cart
 Controlling a session’s life span
Fundamentals of JSP
 Design goals of JSP
 JSP scriplets, expressions and declarations
 Mixing static and dynamic content
 Communicating with the client using built-in JSP server objects
State management with JSP
 Accessing cookies and sessions
 Storing common application data
Calling JSP from servlets
 Forwarding Java objects to a JSP
 Using JavaBeans to transfer data
 Servlet and JSP design patterns

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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D5001 : Systems Analysis and Design
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษาแนวคิดของการวิเคราะหและออกแบบระบบใน
มุมมองของผูพัฒนาระบบ เนื้อหาจะคลอบคลุมถึงแนวคิดเบื้องตนของการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชงาน โดยจะมีการนําทฤษฎีและเทคนิควิธตี างๆ มาชวยในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ เพื่อจะใหไดระบบที่มีประสิทธิภาพและไดรับความพึงพอใจจากผูใชงาน
ลักษณะวิชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณเกีย่ วกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
• เปนผูที่มีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•

วงจรการพัฒนาระบบ
การบริหารโครงการระบบซอฟตแวร
การเก็บรวบรวมความตองการของผูใช
การวิเคราะหระบบตามความตองการของผูใช
การออกแบบระบบตามความตองการของผูใช
การออกแบบระบบโดยใช UML

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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Microsoft PowerPoint 2003
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการนําเสนอผลงาน การสรางแผนภูมิประกอบ
ขอมูลประเภทตาง ๆ การจัดทํา Animation ใหกับวัตถุทุกชนิดบนสไลด โดยสามารถนําโปรแกรม
ดานการนําเสนอ Microsoft Power Point 2003 มาชวยในการนําเสนอขอมูลได
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมี ค วามรู พื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ ว เตอร รวมถึ ง Microsoft
95/98/2000/XP
• ผูที่มีความสนใจการการทําการเสนอรายงานดวย Presentation

Windows

จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา M5003 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา M5011 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 3 รหัสวิชา M5014 วันที่ 13 - 14 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําความสามารถของโปรแกรม
องคประกอบการใชงาน
ตนแบบวัตถุ และเลยเอาทของสไลด
การสรางและบริหารไฟลสไลด
การเลือกเลยเอาทใหสไลดและการจัดแตงขอมูล
การนําเขา Clipart และรูปภาพจากแหลงอื่น
การจัดแตงวัตถุตาง ๆ ในสไลด
การพิมพขอมูลดวย TAB และ BULLET
การสั่งพิมพสไลด

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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Norton AntiVirus For Server Administration
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถึงการปองกันไวรัส และ spyware บน
เครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย โดยใช Norton AntiVirus ซึ่งจะชวยใหเครื่อง Server ของคุณสามารถ
ปองกันสิ่งแปลกปลอมและปราศจาก virus, worms หรือ spyware ตาง ๆ ได และเรียนรูถึงการ
update ตัวปองกันไวรัสตัวใหม ๆ ไดโดยอัตโนมัติ และการUpdate ตัวปองกันไวรัสที่เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายไดอยางไร
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
• เปนผูบริหารเครือขาย หรือผูดูแลระบบ
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา N5003 วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา N5009 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• New Security History lets you review detections and other actions taken by
Norton AntiVirus
• The planning, installation and management of a Norton AntiVirus Corporate
Network.
• Establishing and using advanced Norton AntiVirus configuration options.
• Responding quickly and effectively to virus outbreaks and/or intrusion events.
• Selecting and using relevant management utilities to resolve other enterpriselevel issues.
• How to using Norton Anti Virus Detects and removes viruses, worms and
unwanted adware
• How to using Norton Anti Virus Blocks spyware automatically
• How to using Prevents virus-infected emails from spreading
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และการใชงาน Windows XP
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาการอบรมไดเรียนรูถึงสวนประกอบเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และระบบการ
ทํ า งานต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร รวมถึ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี ขึ้ น
รูปลักษณแบบใหม ชวยใหทํางานทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถในการเขารหัส
แฟ ม และโฟลเดอร เ พื่ อ ป อ งกั น ข อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ การสนั บ สนุ น ระยะไกลขั้ น สู ง สํ า หรั บ
ความสามารถในการทํางานแบบออฟไลน หรือการเขาถึงคอมพิวเตอรจากระยะไกล การสนับสนุน
ภายใน สําหรับระบบที่มีตัวประมวลผลหลายตัว ที่มีประสิทธิภาพสูง
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูมีความสนใจทั่วไป
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5003 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5008 วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครือ่ งคอมพิวเตอร
• องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
 องคประกอบดาน Hardware และ Software
• การทํางานของระบบคอมพิวเตอร
• ระบบปฏิบตั ิการในเครื่องคอมพิวเตอร
• ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP
 Using My Computer
 Using Web Applications
 Working with Windows XP Accessories
 Getting Help and Support
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 18

D5002 : Querying Microsoft SQL Server 2000 with
Transact-SQL
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนเพื่อใหผูเขาอบรมไดมีความรูและทักษะในบริหารจัดการฐานขอมูลดวย
Microsoft SQL Server 2000 และเรียนรูถ ึงการสรางฐานขอมูล การ Query ขอมูล ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เปนพื้นฐานในการเรียนรูการใชงาน SQL Server ในขั้นสูงตอไป
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักพัฒนาระบบ หรือ โปรแกรมเมอร หรือผูดูแลระบบ
• เปนผูมีความรูพื้นฐานการบริหารจัดการ Database มาพอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to Transact-SQL
Using Transact-SQL Querying Tools
Retrieving Data
Grouping and Summarizing Data
Joining Multiple Tables
Working with Subqueries
Modifying Data
Querying Full-Text Indexes
Introduction to Programming Objects

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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Adobe Photoshop
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชโปรแกรม PhotoShop ไดอยางเต็มรูปแบบทั้งดานการ
ตกแตงภาพและออกแบบ Web Design ไดอยางสวยงาม และนาสนใจ หลักสูตรนีจ้ ะแบงเนื้อหา
ออกเปน 3 สวนดวยกัน 1. PhotoShop แนะนําการใช Tool ตางๆ ในการสรางภาพ และตกแตงภาพ,
2. Image Ready การนําภาพตางๆ มาตกแตงบน Web, 3. Tip & Trick กลวิธตี างๆ ในการตกแตภาพ
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูที่ตองการจะพัฒนา Web Pages ใหเปนที่นาสนใจ
• Web Designer หรือผูที่สนใจทั่วไป
• ควรมีความรูพื้นฐาน Microsoft Windows 95/98
• สามารถใชงานอินเทอรเน็ต และมีประสบการณการสราง Web Page มาบาง
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5003 วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5015 วันที่ 3 - 7 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 3 รหัสวิชา W5019 วันที่ 24 - 28 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• Photoshop
 ความรูเบื้องตน พื้นที่การทํางานใน PhotoShop
 พื้นฐานเกี่ยวกับรูปภาพ
 นําภาพจากแหลงตางๆ มาใช
 รูจักกับโหมดสีตางๆ
 รูจักกับไฟลกราฟกแบบตางๆ และการบันทึก
 การวาด และการระบายสี
 การแกไขความผิดพลาด
 การเลือก (Selection)
 การเทสีลนเขต (Selection)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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 การใช (Filter) และการใช (Plug-in)
 การ (Edit) และการ (Retouch)
 การใช (Layer)
 การใสตวั อักษร (Type) และการใชภาษาไทยใน PhotoShop
 การใชงาน (Channels)
 Quick Mask
 การปรับแตงสีขอภาพ
 การ Action ในโปรแกรม PhotoShop
 การควบคุมคุณภาพสี
 การปรับปรุงประสิทธิภาพโปรแกรม PhotoShop
 การวาดภาพแบบ Vector กับปากกา (Pen tool)
• Image Ready
 รูจักกับภาพกราฟกที่ใชใน WebPage
 การแปลงรูปแบบภาพและลดขนาดภาพ
 เทคนิคการสรางสวนประกอบสวย ๆ สําหรับ WebPage
 การลดขนาดภาพ (Optimization)
 การนําผลลัพธจาก Image Ready ไปใชกับ WebPage
 การแบง ภาพเดียวสามารถ Link ไปไดหลายที่ (Image Map)
 การทําภาพเคลื่อนไหว
 Rollover
 การตัดภาพ (Slice)
• Tip & Trick for Web
 นําภาพมาสรางเปนหัวพูกนั
 การออกแบบโดยใช Eye Candy 3.0
 การแตงตัวอักษรดวยรูปภาพ
 ตัวอักษร (นูนวาว , โลหะ , ประกอบกับพืน้ น้ํา)
 การออกแบบโดยใช KPT 3.0 , KPT 5
 การลดคารูปภาพ
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Google Hack
วัตถุประสงค
Search Engine เปนเครื่องมือที่ทรงคุณคา แตในทางกลับกันก็สรางโทษมหันต จากสถิติ
พบวาเว็บไซตที่คนหาจาก Google มีเว็บไซตที่มีประโยชนไมถึง 20% ที่เหลือเปนเว็บที่ไมมีประโยชน
เทานั้นยังไมพอยังเปนโทษดวย เชนเว็บเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร หรือเนื้อหาไมเหมาะสมคาดวามี
มากกวา 20-40% ของเว็บทั้งหมด หลักสูตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนการเรียนรูถึงคุณและโทษของ
Google และวิธีการปองกันการถูก Hack จากเว็บไซตไมพึงประสงค
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาพอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5004 วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5010 วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 3 รหัสวิชา P5015 วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• วิธีการสืบคนขอมูลบน Google
• การระบุชื่อองคกรที่ตองการคนหาโดยตรงเชน Itcompanion เปนตน
• การคนหา e-mail ขององคกรดวยสวนใหญ Spammer จะใชกับเพื่อคนหา E-mail เชน
@itcompanion.co.th
• การระบุ E-mail เพื่อคนหาประวัติของบุคคลนั้นกับการใชเว็บ
• ถาตองการขอมูลพิเศษใหดูวิธีการคนหาตารางดานลาง
• คําที่ชวยในการหาขอมูล
• การปองกันการ Hack บน Google
• การใชเครื่องมือปองกันการ Hack จากเว็บไซตไมพึงประสงค
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สรางสรรคเว็บไซตสไตลมืออาชีพดวยโปรแกรม Mambo
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึง Open Source Software ดาน Web Site ที่กําลังเปนที่นิยม
อยางแพรหลาย กับมืออาชีพ ดานMambo Open Source ที่จะถายทอดความรูและความชํานาญใน
การใชงาน อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรม Mambo เปนโปรแกรมการจัดการ web site ทําเรื่อง
ยากใหเปนเรื่องงาย และใชเวลานอย การใชงานสะดวก การอัพเดทขอมูลก็งาย สามารถทําไดไม
ยุงยาก และยังไดความรูเกี่ยวกับการทําเครื่องคอมพิวเตอรพีซี ใหเปนเครื่อง Server รวมถึงการใชงาน
โปรแกรม FTP ในการอัพโหลดขอมูลและยังมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย เพื่อใหทานนําไปปรับใชได
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรรวมถึง Microsoft Windows 95/98/2000/XP
• ควรมีความรูพ ื้นฐานดาน Webpage
• เปนผูที่มีความสนใจในดานการสราง Website
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5004 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5010 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•

ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต (Web Content Management System)
“Mambo” คืออะไร
ความงายของ “Mambo”
ประสิทธิภาพและความสามารถของ “Mambo”
ซอฟตแวรเปดเผยรหัส (Open Source Software)
ความตองการระบบและการติดตั้ง (Requirement & Installation)
การสรางเว็บไซตดวย “Mambo”
 สวนสําหรับผูบ ริหารเว็บไซต (Administration Section)
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•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

 คํานิยาม (Terminology)
 หลักการทั่วไป (General Concepts)
 การเขาสูระบบ (Administrator Login)
 ภาพรวมของกลุมผูใชและการควบคุมการเขาระบบ (Overview of User Groups
and Access Control)
 เมนูในการใชงานระบบ (Menu Items)
Site
การปรับแตง (Global Configuration)
 ไซต (Site)
 โลแคล (Locale)
 เนื้อหา (Content)
 ฐานขอมูล (Database)
 เซิรฟเวอร (Server)
 เมตาดาตา (Metadata)
 เมล (Mail)
 แคช (Cache)
 สถิติ (Statistics)
 SEO (Search Engine Optimization)
การจัดการเมนู (Menu Manager)
 เมนูหลัก (Main Menu)
 เมนูอื่นๆ (Others Menu)
 เมนูดานบน (Top Menu)
 เมนูผูใช (User Menu)
การเรียกดู (Preview)
สถิติ (Statistics)
การจัดการรูปแบบเว็บไซต (Template Manager)
การจัดการตําแหนงโมดูล (Modules Position)
การบริหารผูใช (User Manager)
 การเพิ่มและแกไขผูใช (Add/Edit User)
 การสงเมลไปยังผูรับจํานวนมาก (Mass mail)
เนื้อหา (Content)
การเพิ่มและแกไขเนื้อหาสวนตางๆ (Add/Edit Section)
 การจัดการหมวดหมูหลัก (Section)
 การจัดการหมวดหมูยอย (Category)
 การเพิ่มเนื้อหา (Adding Content)
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•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 รายการขอมูล/ขาวสาร (News Items)
 การแกไขเนื้อหา (Editing Content)
FAQs (ถาม-ตอบ)
 รายการ FAQs (FAQs Items)
 หมวด FAQs (FAQs Categories)
สวนประกอบของเว็บไซต (Components0
การติดตั้ง/ยกเลิก (Install/Uninstall)
ปายโฆษณา (Banners)
 การจัดการปายโฆษณา (Manage Banners)
 การจัดการลูกคาที่ซื้อพื้นที่โฆษณา (Manage Clients)
 รายชื่อบุคคลติดตอ (Contact)
หนาแรกของเว็บไซต (Front Page)
 การจัดการรายการตางๆ (Frontpage Manager)
การจัดการขอมูลรูปแบบตางๆ (Media Manager)
ระบบการดึงขาวจากที่ตางๆ (News Feeds)
 การจัดการนิวฟดส (Manage News Feeds)
 การจัดการหมวดหมู (Manage Categories)
ระบบจัดการขาวที่อยูในรูปแฟลช (Newsflash)
การสํารวจความคิดเห็น หรือ โพล (Polls)
เว็บลิงค (Weblinks)
รายการเว็บลิงค (Weblink Items)
หมวดหมูเว็บลิงค (Weblink Categories)
โมดูล (Modules)
การติดตั้ง/ยกเลิก (Install/Uninstall)
การจัดการโมดูล (Manage Modules)
การจัดแบงเนื้อหาเกา (Archive)
Random Image
เครื่องมือวัดคนเขาเว็บไวต (Statistics)
ขาวลาสุด (Latest News)
ล็อกอินโมดูล (Login Module)
เมนูหลัก (Main Menu)
ระบบจัดการเนื้อหาที่ไดรับความนิยม (Popular)
รายการที่เกี่ยวของ (Related Items)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ซินดิเคต (Syndicate)
ระบบจัดการเซ็กชั่น (Sections)
สถิติ (Statistics)
ตัวเลือกรูปแบบเว็บ (Template Chooser)
เมนูผูใช (User Menu)
ใครบางที่ออนโลน (Who’s Online)
ตัวอยางการสรางโมดูล (Insert Code)
แมมบอท (Mambot)
การใช (mosimage)
การใช (mospagebreak)
การติดตั้ง (Installers)
ระบบ (System)
โกลบอล เช็กอิน (Global Checkin)
Help
ขอมูลระบบ (System Info)
การติดตั้ง Mambo ขึ้น Hosting
เว็บที่เกี่ยวของและใหบริการ Mambo
ลิขสิทธิ์ของ GNU/GPL
ตัวอยาง Template
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Flash Basic
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจรูปแบบการทํางานพื้นฐานของโปรแกรมที่มีลักษณะ
คลายภาพยนตร คือ เคลื่อนไหวได มีเสียง และประกอบเขาดวยกันโดยแบงเปน Scene, Frame,
Timeline, Rollovers และสวนตางๆ รวมถึงการสราง Link โดยใช Macromedia Flash มาเปน
เครื่องมือชวยในการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็ก เพื่อใหการดาวนโหลดขอมูลของเว็บไซต
รวดเร็วขึ้น
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานการใชงาน MS Windows 95/98/2000/XP มากอน
• มีความรูเกี่ยวกับ Internet มาพอสมควร
• เปนผูที่ตองการออกแบบ Web Site ดวย Multimedia หรือทํา Presentation
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5005 วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5011 วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ปูพื้นฐานโปรแกรม FLASH
 แนะนําหลักสูตร และโปรแกรมที่ใชเรียนทั้งหมด
 ทําความเขาใจหลักการทํางานของ Flash
 ชมผลงานแอนิเมชั่น ที่สรางจากโปรแกรม Flash
 การวาดภาพการตูน
 การลงสีภาพการตูนแบบละเอียด
 แบบทดสอบ วาดภาพคาแรคเตอรการตนู
• การสรางแอนิเมชั่นแตละแบบ
 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน คนเดิน ฟาผา หนาการตนู
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หนาที่ 27

•

•

•

•

 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน การตูนพูดได
 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่นสไลด โชว
การใสเอฟเฟกซภาพ
 การสรางแอนิเมชั่นวิ่งตามเสนพาธ
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน รถวิ่ง, ผีเสื้อบิน
 การสรางเอฟเฟกซแอนิเมชั่น Mask
 ประยุกตใชงาน Mask กับภาพแบบตางๆ เชน ไฟสปอรตไลท, ผิวน้าํ , ภาพ
ลายเสน
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่นสีเปรยพนเปนขอความ, แวนขยาย
การเขียน Action Scripts เบื้องตน
 แนะนําภาษา ActionScripts
 คําสั่งในภาษา ActionScripts ที่มักใชงานบอยๆ
 ขอแตกตางในการใชสคริปต แตละแบบ
 แบบทดสอบสราง Photo Album ดวย Flash พรอมเปลีย่ นภาพเมาสนารักๆได
ดวย
การใสเสียง
 เริ่มใสเสียงใหกับมัลติมเี ดียกัน
 แนะนําเว็บไซตที่ใหโหลดไฟลเสียง สําหรับงานมัลติมเี ดีย
 การใสเสียงปุม กด, เสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟกซตางๆ
 การใสสคริปตควบคุมเสียง ปรับความดัง เบา
 แบบทดสอบสรางไตเติ้ล พรอมเสียงประกอบ
การเผยแพรงาน และการประยุกตใชงานแตละแบบ
 การทดสอบงานขั้นตอนสุดทาย
 การนํางานไปใชในเว็บไซต
 การนํางานไปใชในซีดีรอม
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D5003 : Introduction to SQL and PL/SQL
วัตถุประสงค
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา ระบบฐานขอมูล (Database System) เปนสิ่งจําเปน
และสิ่งสําคัญ สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในปจจุบัน ไมวาระบบฐานขอมูลดังกลาวจะเปน
ลักษณะของ Operational Database หรือ Data Warehouse Database ก็ตาม สิง่ หนึ่งที่เปนเครื่องมือ
มาตราฐาน ที่ใชงานสําหรับ ใชจัดการขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูลก็คือ ภาษาเอสคิวแอล
(SQL : Structured Query Language) และมีหลายบริษัทไดพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS
: Database Management System) ขึ้นมาเพื่อควบคุม ดูแลขอมูลและรวมถึงจัดการทํางานดานตางๆ
ในระบบฐานขอมูลโดยทําการใชงานผาน ภาษาเอสคิวแอล (SQL) โดยที่เปนที่ยอมรับกันอยาง
กวางขวางในปจจุบันวา Oracle DBMS เปนหนึง่ ในซอฟตแวร ที่ทําหนาที่จัดการและดูแลระบบ
ฐานขอมูลที่ดที ี่สุดในโลก
ดังนั้นการเรียนรูในเบือ้ งตนสําหรับการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล
Oracle ผานภาษา SQL เปนสิ่งที่จําเปนไมวาจะเปนการใชงานดาน การจัดการดานโครงสราง
(Schema) ของฐานขอมูลไดแก ตาราง (Table) วิว (View) ดัชนี (Index) การจัดการสิทธิการใชงาน
ของผูใชไมวาจะเปน System Privilege และ Object Privilege ไดแก คําสั่งใหสทิ ธิ (Grant) และคําสั่ง
ถอนสิทธิ (Revoke) และรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับขอมูล (Instance) ไมวาจะเปนการเพิ่มขอมูล
(Insert) การลบขอมูล (Delete) การอานขอมูล (Select) โดยสามารถกระทําในกลุมขอมูลที่เก็บใน
ตารางเดียว หรือหลายตาราง รวมถึงการกรองขอมูลในระดับแถว โดยสามารถดึงขอมูลในรูปแบบการ
Join ประเภทตางๆ หรือในรูปแบบ Subquery นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชงาน Aggregate Function
การจัดกลุมขอมูล การกรองกลุมขอมูลตามคุณสมบัติและการเรียงลําดับขอมูลตามความตองการผาน
SQL*Plus และอีกกรณีหนึ่งที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในปจจุบัน ก็คือการ
เขียนกลุมคําสั่งภาษา SQL เพื่อทํางานที่มีลักษณะเปนหนวยของการทํางาน (Procedure) ที่
รายละเอียดของการทํางานเปนแบบลําดับ (Sequence) แบบเลือกทํา (Selection) และแบบวนซ้ํา
(Repetition) โดยใชงานผานตัวแปร Cursor และสามารถจัดเก็บไวเพื่อเรียกใชงานตามความตองการ
เรียกวา Stored Procedure โดยที่สามารถจัดเก็บอยูในรูปแบบของ Procedures หรือ Functions หรือ
Packages หรือ Triggers ซึ่งถูกพัฒนาดวย PL/SQL (Procedure Language/ Structure Query
Language)
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่สนใจและมีความรูดานระบบฐานขอมูล
• เปนนักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
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• เปนผูดูแลระบบฐานขอมูล
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Introduction to SQL
Restricting and Sorting Data
Displaying Data from Multiple Tables
Aggregating Data Using Group Functions
Subqueries
Multiple-Column Subqueries
Producing Readable Output with SQL *Plus
Manipulating Data
Creating and Managing Tables
Including Constraints
Creating Views
Other Database Objects
Controlling Uses Access
SQL Workshop
An Introduction to PL/SQL
Writing Executable Statements
Interacting with the Oracle Server
Writing Control Structures
Working with Composite Data types
Writing Explicit Cursors
Advanced Explicit Cursor Concepts
Handling Exceptions
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N5004 : การออกแบบและติดตั้งเครือขาย Wireless LAN
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจถึงการทํางานของระบบเครือขายแบบไรสาย
(Wireless LAN) รูจักและเขาใจเทคโนโลยีระบบเครือขาย Wireless LAN สามารถติดตั้งระบบ
เครือขายและรูถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย Wireless LAN รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานดานระบบ Network มาพอสมควร
• เปนเจาหนาที่ดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย
ทฤษฎีคลื่นวิทยุและการนําไปใชงาน
รูจักกับมาตรฐานของ Wireless LAN
รูจักโครงการและกลไกการสื่อสารขอมูลของ Wireless LAN
เทคนิคการออกแบบและวางระบบเครือขาย Wireless LAN
Solution การใชงาน Wireless LAN
การรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย Wireless LAN
การสรางระบบเครือขาย Wireless LAN ขนาดเล็กและใหญ
การใชงานบริการอินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ (Wireless Hotspot)
การใชงานแชรอินเทอรเน็ตดวย Wireless LAN
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การใชโปรแกรม Calc ในงานดานการคํานวณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนสามารถใช Calc ทางดานการคํานวณไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอ
ขอมูลตัวเลขในรูปของชารทที่สวยงามได พรอมทั้งสามารถจัดการกับขอมูลจํานวนมากในเวิรกชีทได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม OpenOffice.org 2.0 Calc เปนโปรแกรมประเภทตารางคํานวณ ที่
เกงทางดานการจัดการขอมูล และการคํานวณ ซึ่งมีจุดเดนตรงที่สามารถเปดเอกสารจากโปรแกรมอื่น
ได โ ดยไม ต อ งพึ่ ง โปรแกรมนั้ น ๆ และสามารถส ง ออกไปไฟล รู ป แบบอื่ น ๆได และที่ สํ า คั ญ คื อ เป น
ซอฟตแวรเสรี (Open Source) สามารถใชงานไดฟรีไมตองเสียคาลิขสิทธิ์
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• บุคคลทั่วไปที่ความสนใจที่ตองการใช Calc ในฐานะโปรแกรมทางดานการคํานวณ
ตัวเลข เพื่อประยุกตใชในงานดาน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5005 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5012 วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 3 รหัสวิชา P5017 วันที่ 6 - 7 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ความแตกตางและความเหมือนของโปรแกรม Calc และ MS Excel
• เบื้องตนการทํางานกับ Calc
 การเปดใชโปรแกรม และเปดใชเอกสาร
 สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม Calc
 การบันทึกกระดาษคํานวณ และการเปดหนาใหม
 การปดงาน และการออกจากโปรแกรม
• การทํางานกับกระดาษคํานวณในโปรแกรม Calc
 การเลือกใชเซลลทํางานในรูปแบบตาง
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•

•

•

•

•

•

 การทํางานกับ Column และ Row
 การปรับขนาดของ Column และ Row
 การแทรก ลบ Column และ Row
 การจัดการขอมูลในเซลล
 การจัดการกับแผนงาน
 การแยกและการตรึงหนาตาง
การคํานวณใน Calc
 การคํานวณโดยการกําหนดสูตร (Formula)
 การคํานวณโดยการใชสตู รสําเร็จรูป (Function)
การจัดรูปแบบขอมูลใหกับเซลล
 การกําหนดรูปแบบใหกับขอความ
 การกําหนดรูปแบบใหกับตัวเลข
 การจัดการกับตาราง
 การแทรกรูปภาพ
การสรางแผนภูมิในกระดาษคํานวณ
 ขั้นตอนในการสรางแผนถูมิ
 แกไขแผนถูมใิ หมีความสมบูรณ
การทํางานกับฐานขอมูลในกระดาษคํานวณ
 ทําความรูจักกับฐานขอมูล
 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
 การจัดเรียงลําดับขอมูลในกระดาษคํานวณ
 การคํานวณผลลัพธของขอมูลอยางงาย
การสั่งพิมพ
 การใสเลขหนากับเอกสาร
 การกําหนดขอความหัวกระดาษ/ทายกระดาษ
 การสั่งพิมพ
 การตรวจสอบกอนการพิมพ
การโอนยายเอกสารและการใชงานระหวางโปรแกรม
 การเปดไฟลงานที่สรางจากโปรแกรม MS Excel ดวย Calc
 การบันทึกไฟลงานที่สรางจาก Calc เพื่อนําไปใชกบั โปรแกรม MS Excel
 การบันทึกไฟลงานที่สรางจาก Calc ใหเปน PDF File
 การนําขอมูลจากโปรแกรม Calc ไปใชรว มกับโปรแกรมอื่นในชุด OpenOffice
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M5004 : Microsoft Word 2003
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเข ารับการฝกอบรมไดมีความรูเ กี่ยวกับเรื่อง โปรแกรมประมวลผลคํา (Word
Processor) สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ปรับแตงความสามารถเพิ่มเติมจาก Microsoft
Word 2000 เพื่อสรางระบบการใชงานที่สมบูรณรวมถึงการใชงาน คําสั่งแมโครเบื้องตน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows 95/98/2000
• สามารถพิมพดีดได
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•

องคประกอบและความสามารถของโปรแกรม Microsoft Word 2003
การสรางและการจัดเก็บบน Microsoft Word 2003
คําสั่งและความสามารถพิเศษของ Microsoft Word 2003
การจัดทําเอกสารตนแบบ
การบริหารงานเอกสาร
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M5005 : Microsoft Excel 2003
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูดานตารางคํานวณ สถิติวิเคราะห แผนภูมิ และ
กราฟ ไปประยุกตใชงานใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel เปนซอฟตแวรดานการ
คํานวณ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทํางานในเวิรกชีท กฎเกณฑเกี่ยวกับ
การกําหนดสูตรคํานวณ การใชงานฟงกชั่นของ Excel การจัดรูปแบบเวิรกชีท การนําเสนอดวยกราฟ
การพิมพเวิรกชีท ออกทางเครื่องพิมพ
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
• ผูสนใจที่ตองการใช Microsoft Excel ดานการคํานวณตัวเลขเบื้องตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• แนะนําโปรแกรม Microsoft Excel
 แจกแจงคุณสมบัติของ Excel และสรุปลักษณะเดนทีเ่ พิม่ ขึ้นมา
 การใสสูตรการคํานวณอยางงาย
 การบันทึกเวิรก บุค การเรียกใชเวิรกบุค เกามาใชงาน
• การทํางานกับเวิรกชีท
 เทคนิคการเลือกเซลหลาย ๆ เซลโดยใชเมาส
 หลายเวิรกชีทในเวิรกบุคเดียว
 ควบคุมการสลับหนาเวิรกชีท
 ตั้งชื่อเวิรกชีทใหสื่อความหมาย
 เพิ่มเวิรกชีทใหม
 ลบเวิรกชีทออกจากเวิรกบุค
 ยายสลับตําแหนงเวิรกชีท
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 ขอมุลประเภทตาง ๆ และวิธใี สในเซล
 ระบบอัตโนมัติในการใสขอมูล
 ใช AutoFill เพื่อใสชุดขอมูล
 AutoComplete ชวยใสขอมูลที่ซ้ํา ๆ กัน และแกไขใหถกู ตอง
 เทคนิคในการแกไขเวิรกชีท
 ใสหมายเหตุใหกับเซล
 ตั้งชื่อเซลเพื่อใหเรียกใชไดงาย
 ตั้งชื่อใหมใหเซลหรือกลุมเซล
 คนหาและแทนที่ขอมูล
 การใส Hyperlink
 เรื่องของสูตรการคํานวณ
 รูจักกับสูตรคํานวณ
 กฎเกณฑเกี่ยวกับสูตรคํานวณ
 ตัวดําเนินการ (Operator) ตาง ๆ ใน Excel
 เทคนิคการสรางสูตรคํานวณ
 ชื่อเซลแบบสัมพันธ (Relative) และสัมบูรณ (Absolate)
 ชื่อแบบสัมพันธผสมสัมบูรณ
 ฟงกชั่น (Function) หรือสูตรคํานวณสําเร็จรูป
 โครงสรางของฟงกชั่น
 ความผิดพลาดของสูตรคํานวณ (Error Message)
• ฟงกชั่นของ Excel
 ฟงกชั่นทางคณิตศาสตรและตรีโกณมิติ
 ฟงกชั่นประเภทสืบคนและอางอิง
 ฟงกชั่นเกี่ยวกับขอมูล
 ฟงกชั่นทางตรรกศาสตร
• จัดแตงเวิรกชีท
 จัดแตงเวิรกชีทอัตโนมัติ (AutoFormat)
 ปรับขนาดเซล
 ปรับความกวางของคอลัมน และแถว
 กําหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร
 ใสกรอบใหเซล
 ระบายสีพื้นเซลและใสลวดลาย
 ใสรูปภาพในเวิรกชีท
 ใสรูปเปนพื้นของเวิรกชีท
 นําเสนอดวยกราฟ
 สวนประกอบของกราฟ
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 ปรับแตงสวนประกอบหลักและชุดขอมูล
 ปรับแตงรายละเอียดและความสวยงาม
 เทคนิคเกี่ยวกับกราฟที่นาสนใจ
• การพิมพเวิรกชีท
 การกําหนดรายละเอียดในการพิมพ
 การสรางขอความหัวหรือทายกระดาษ
 การสั่งพิมพเวิรกชีท
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L5002 : Java for Non-Programmer
วัตถุประสงค
หลักสูตรนีเ้ หมาะสําหรับผูไมมีความรูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
หรือผูเริ่มตนที่จะ
เรียนรูการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษา Java ซึ่งเปนภาษายอดนิยมที่สามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาโปรแกรมตาง ๆ ในปจจุบัน โดยจะมุงเนนใหเขาใจถึงโครงสราง หลักการทํางานของภาษา
Java การสราง Object การกําหนดตัวแปร ฯ และฝกเขียนโปรแกรมโดยใชภาษา Java
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีความสนในและเริม่ ตนที่จะเขียนโปรแกรมดวยภาษา Java
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Java Technology Overview
Object-Oriented Analysis and Design
Introduction to Developing and Testing Classes
Variables
Objects and Object Reuse
Operators and Decision Constructs
Loop Constructs
Methods
Encapsulation and Constructors
Arrays
Inheritance
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Microsoft Publisher
วัตถุประสงค
Microsoft Office Publisher 2003 เปนโปรแกรมที่ชวยใหการสราง ออกแบบ จัดพิมพ
เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน การทําบัตรอวยพร การทําแผนพับ ใบปลิวตาง ๆ ใหเปนเรื่องงาย
ยิ่งขึ้น เราสามารถสรางสื่อสําหรับงานพิมพ อีเมล และเว็บไดโดยใชสว นติดตอกับผูใ ชที่คุนเคย
เชนเดียวกับในโปรแกรมอื่นๆ ของชุด Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Publisher 2003 จะ
ชวยยกระดับการสรางและจัดพิมพสื่อตาง ๆ ไปสูระดับใหมที่งายดายมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้มุงเนนให
ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถ ึงการออกแบบ และสรางสื่อสําหรับงานพิมพไดอยางสวยงามและรวดเร็ว
เพื่อนํามาใชในการจัดทําสื่อตาง ๆ ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานในการใชงาน Microsoft Office
• ผู ที่ มี ค วามสนใจในการจั ด ทํ า สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า ง ๆ หรื อ เจ า หน า ที่ โ สตฯ, เจ า หน า ที่
ประชาสัมพันธ เปนตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5006 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5016 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• การใชงานเบื้องตนกับโปรแกรม Microsoft Publisher 2003
 แนะนําโปรแกรม Microsoft Publisher 2003
 หนาตาวินโดวของ Microsoft Publisher 2003
 การเก็บบันทึกเอกสาร
 การปดเอกสาร
 การสรางเอกสารใหม
 การเปดเอกสารเกามาใชงาน
 การแทรกขอความ
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 การเลื่อนไปสวนตางๆของเอกสาร
 วิธีเลือกขอความ
 ลบขอความ
 คัดลอกและยายขอความ
 ยกเลิกคําสั่งทีท่ ําไปแลวและทําซ้ํา
 ออกจากโปรแกรม Microsoft Publisher 2003
• การใชเครื่องมือพื้นฐานของ Microsoft Publisher 2003
 แนะนําแถบเครื่องมือ
 การซอนหรือแสดงแถบเครือ่ งมือ
 การเคลื่อนยายแถบเครื่องมือ
 การยอและขยายเอกสาร
 แสดงเอกสารไดหลายแบบ
• การจัดแตงเอกสารใหสวยงามตรงตามความตองการ
 การเนนขอความใหดูแตกตาง
 การเปลี่ยนสีขอ ความ
 การเปลี่ยนฟอนตและขนาดตัวอักษร
 การปรับระยะหางระหวางตัวอักษร และทําตัวยกและตัวหอย
 วิธใี สสัญลักษณที่ตองการ
 เปลี่ยนตําแหนงกั้นหนาและกั้นหลัง
 ปรับชองวางระหวางบรรทัดและยอหนา
 ตีเสนกรอบและแรเงา
 ตีเสนและใสสจี ากคําสั่ง
 เสนขอบหนากระดาษ
 การตั้งตําแหนง Tab
 เปลี่ยนตําแหนงหรือยกเลิกแท็บทีต่ ั้งไว
 เติมเลขลําดับและสัญลักษณ
 การกําหนดขอบกระดาษ
 การตั้งขนาดกระดาษ
 ขึ้นหนาใหมและยกเลิก
 แบงคอลัมนในเอกสาร
• การสั่งพิมพไฟลเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
 แสดงตัวอยางและรายละเอียดของไฟลขณะสั่งเปด
 เก็บบันทึกไฟลในรูปแบบอืน่
 ทดสอบงานตัวอยางกอนพิมพออกจริง
 สั่งพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
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• สรางสรคและประยุกตงานสิ่งพิมพหลากหลายชนิด
 การตกแตงสิ่งพิมพ
 การสรางแผนพับ
 การสรางนามบัตร
 การสรางบัตรเชิญ
 การสรางนามบัตร
 การสรางเว็บเพจ
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Advanced Microsoft PowerPoint 2003
วัตถุประสงค
ศึกษาการใชโปรแกรมไมโครซอฟตพาวเวอรพอยทในงานทางดานการนําเสนอผลงาน
โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต การปรับความเหมาะสมของงานพรีเซนเทชัน การจัดการกับสไลดแบบ
ชารทองคกร การใชกราฟฟกออปเจกตและเพิ่มรูปภาพลงในสไลด การใชไฮเปอรลิงกเพื่อเชื่อมโยงงาน
นําเสนอ การใชเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดียในงานนําเสนอ การแทรกไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และ
ไฟลภาพยนตรในสไลด โดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง การสรางสไลดเพลง รวมทั้ง การสรางสไลดเพลง
แบบคาราโอเกะ และ การสรางสไลดภาพยนตรที่ผานการตัดตอ เพื่อใหงานนําเสนอและการนําเสนอ
ผลงานมีความนาสนใจและเต็มประสิทธิภาพในระดับมืออาชีพ
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมี ค วามรู พื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ ว เตอร รวมถึ ง Microsoft
Windows
95/98/2000/XP
• ผูที่มีความสนใจการการทําการเสนอรายงานดวย Presentation
• มีความรูการใชและผานหลักสูตร Microsoft PowerPoint มากอน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา M5006 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุนที่ 2 รหัสวิชา M5013 วันที่ 3 - 4 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ทบทวนความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการใชงานโปรแกรม PowerPoint
• การทํางานและการจัดรูปแบบขอความในมุมมองแบบสไลด (Slide View)
 การสรางพรีเซนเทชันและเพิ่มสไลดตามรูปแบบที่ตองการ
 การเลือกและทํางานกับขอความ
 การแกไขและการจัดขอความในสไลด
 การคนหาและแทนทีข่ อความ
• การปรับความเหมาะสมของงานพรีเซนเทชั่น
 การใชงานเทมเพลทแบบตาง ๆ ในโปรแกรม
 การสรางเทมเพลทใหม
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หนาที่ 42

•
•

•

•

•

•

 การใชแบบสี
 การดัดแปลง แกไข สไลดมาสเตอร
การจัดการกับสไลดแบบชารทองคกร (Organization Chart)
การใชกราฟฟกออปเจกตและเพิ่มรูปภาพลงในสไลด
 การใช Drawing Toolbar เพื่อกําหนดรูปทรงเรขาคณิต
 การนําเขารูปภาพโดยใช Clip Art Gallery
การนําเสนอผลงาน
 กระบวนการพัฒนาสไลดโชว
 การกําหนดเทคนิคการเปลี่ยนภาพสไลด
 การกําหนดเทคนิคการแสดงขอความ
 เทคนิคขณะการนําเสนอผลงาน
การใช Hyper Link
 แนวความคิดพื้นฐานของการทําไฮเปอรลิงก
 การสรางไฮเปอรลิงกเพื่อเชื่อมโยงงานนําเสนอไปยังไฟลเอกสารภายนอก
 การลบไฮเปอรลิงกที่ไดสรางไว
 การปรับแกไขไฮเปอรลิงกทไี่ ดสรางไว
การใชเทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดียในงานนําเสนอ
 แนวความคิดเกี่ยวกับการนําสื่อที่หลากหลายมาใชในการฉายสไลด
 การนํารูปภาพมาใชบนสไลด
 การใชรูปภาพเปนพื้นหลังของสไลด
 การแกไขคุณลักษณะบางประการของรูปภาพ
 การนําไฟลเสียงมาใชบนสไลด
 การกําหนดรายละเอียดในการแสดงเสียงบนสไลด
 การนําไฟลภาพยนตรมาใชบนสไลด
 การกําหนดรายละเอียดในการแสดงภาพยนตรบนสไลด
 การตัดตอภาพยนตร
 การแทรกไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง และไฟลภาพยนตรในสไลด
 ศึกษาจากกรณีตัวอยาง การสรางสไลดเพลง
 ศึกษาจากกรณีตัวอยาง การสรางสไลดเพลงแบบคาราโอเกะ
 ศึกษาจากกรณีตัวอยาง การสรางสไลดภาพยนตรที่ผานการตัดตอ
การจัดพิมพ
 ออปชั่นและรายละเอียดตาง ๆ ในการพิมพ
 การพิมพเอกสารประกอบการฟงและบรรยายสไลด
 การพิมพเอาทไลน
 การกําหนดเทคนิคการแสดงขอความ
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Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร)
วัตถุประสงค
ในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมีผลกระทบกับองคกรในหลายๆ ดาน เชน ดานบุคลากร ดาน
กระบวนการทํางานใหม แรงตอตานในการนําระบบงานใหมมาใช ฯลฯ กวารอยละ 50% ของการวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบาง Application ไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากไมไดดําเนินการดานการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในระหวางการดําเนินโครงการ และหลังระบบเสร็จสิ้นพรอมใชอยางถูกตอง ทํา
ใหการลงทุนขององคกรเปนการลงทุนที่สญ
ู เปลา หลักสูตรนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อใหผูบริหารทราบ ถึง
ผลกระทบในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
องคกรและวิธีการบริหารจัดการเพื่อใหการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนไปอยางราบรื่นและองคกรได
ประโยชนสูงสุดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มาใชในองคกร
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายสัมมนาวิชาการ
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
• ฝกภาคปฏิบัติเปนรายกลุม
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูบริหาร หรือผูนําองคกรในการเปลี่ยนในเทคโนโลยีมาปรับใชในองคกร
• เปนผูมีความรูพื้นฐานดาน Internet มาพอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5007 วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5011 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร
• ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร
• ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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• ภาพรวมการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร
• การวิเคราะหความพรอมในการเปลี่ยนแปลงขององคกร (Readiness Assessment)
• การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
องคกร (Change Analysis)
• การสื่อสารในระหวางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร (Communication)
• การบริ ห ารผู มี ส ว นร ว มในระหว า งการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นองค ก ร
(Stakeholder Management)
• การวางแผนดานการฝกอบรม (Training)
• Workshop เพื่อการปฏิบัติ
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W5006 : PHP using MySQL Database for Web
Development
วัตถุประสงค
PHP เปนภาษาที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูงในการพัฒนาโปรแกรมการทํางานบน Web
(Web Programming หรือ Web Development) เนื่องจากการใชงานงาย และรวดเร็ว อีกทั้งยังเปน
ฟรีแวร จึงทําให PHP ไดรับความนิยมมากขึ้นไปอีก นอกจากนั้น PHP ยังสามารถเขาถึงระบบฐาน
ขอมูลไดอีกหลายประเภทอีกดวย MySQL ก็เปนระบบจัดการฐานขอมูลสัมพันธ (RDBMS: Relational
Database Management Systems) ตัวหนึ่งซึ่งไดรับความนิยมอีกทั้งยังเปนฟรีแวรฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และเปน Open Source Software สามารถนําคําสัง่ SQL มาใชกับ MySQL ไดดวย
โดยมุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและที่มาของ MySQL และ
PHP และสามารถพัฒนาระบบงานบน WEB ดวยการเขียน PHP Script ได สามารถสรางและพัฒนา
งานกับขอมูลที่อยูใน Web Server และเรียนรูถึงความเขาใจเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลบน Web
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักพัฒนาระบบ หรือนักพัฒนา Website หรือผูดูแล Website
• มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Internet และสามารถใชภาษา HTML ได
• มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• Developing with the PHP Scripting Language using MySQL for Web
Application
• Overview of PHP language capabilities and applications fit
• PHP and the web server architecture model
• Building and installing PHP from source code
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHP configuration parameters and php.ini file
PEAR, coding standards and other PHP resources
Built-in & user-defined functions
Register globals and coding for security
Handling, reporting and logging errors
File and directory access operations
Using GET, POST, SESSION and other variables
Processing, controlling and validating form input
Creating dynamic forms and tables with PHP
Working with templates and templating techniques
Working with cookies , Session management and session variables
PHP database APIs
Retrieving, updating, and inserting data using MySQL
Database-driven ecommerce programming project
Administering and Programming MySQL Databases
Overview of MySQL RDBMS features and applications
MySQL RDBMS architecture and platform environment
Relational database concepts and terminology
Starting up, shutting down, and controlling the MySQL server daemon
MySQL configuration files
Primary keys, foreign keys & normalization rules
MySQL server, client components and utilities
MySQL table types and indexes
MySQL identifiers
Grant tables and controlling privileges
Column data types
Creating databases and tables
SQL and building queries
Sorting and limiting query results
Pattern matching
Update statements
Relating tables with JOIN
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•
•
•
•
•
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•

Case sensitivity, comparison considerations and SQL quotes issues
Table locking strategies and issues
Database optimization, tuning, and security
Backup, restore and replication operations
Populating and dumping databases
Checking and repairing tables
Database administration tools
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การตกแตงภาพและสรางสรรคงานศิลปะดวยโปรแกรม
GIMP
วัตถุประสงค
GIMP ยอมาจาก GNU Image Manipulation Program เปนโปรแกรมตกแตงภาพที่มี
ความสามารถไมแตกตางกับโปรแกรม Adobe PhotoShop โดยมีเวอรชันทั้งสําหรับ Windows และ
Linux กลาวคือ ไมวาจะใชระบบปฏิบัติการอะไรก็ตาม สามารถใชโปรแกรมตกแตงกราฟกคุณภาพดีใช
งานไดฟรีๆ เหมือนกัน โปรแกรม GIMP มีวิธีการใชงานที่คลายคลึงกับ โปรแกรม Adobe
PhotoShop เปนอยางมาก ความสามารถของโปรแกรม GIMP เกือบจะเทียบเทากับ PhotoShop ทุก
ประการ อาทิเชน มีฟลเตอร และปลั๊กอินในการทําเอฟเฟกตตางๆ เชน การไลเงา การสรางตัวนูน
ใหกับภาพ สนับสนุนเลเยอรและแชนแนล สนับสนุนการสราง คุณสมบัติโปรงแสงของไฟล PNG
ชวยเก็บ Screenshot ได และสามารถอานไฟลไดหลายชนิด ไมวาจะเปน JPEG, GIF, PNG, TIFF
รวมถึงอานไฟลของ PhotoShop (.PSD) และ Paint Shop Pro (.PSP) ได
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่สนใจเรียนรูการตกแตงภาพดวยตนเอง
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5007 วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุนที่ 2 รหัสวิชา W5018 วันที่ 19 - 21 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ความรูพื้นฐานการใชโปรแกรม GIMP
 ความเปนมาของ GIMP
 มีอะไรใหมใน GIMP
 คุณสมบัตเิ ปรียบเทียบกับการใชโปรแกรม Adobe PhotoShop
 หนาจอของ GIMP
 การใชงานเมนูคําสั่ง กลองเครื่องมือ เมนูลัด แถบสถานะ และ พาเล็ตตางๆ
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• การใชงานพื้นฐานในโปรแกรม GIMP
 การจัดการไฟลประเภทตางๆใน GIMP
 การสรางไฟลใหม
 การบันทึกไฟล
 การเปดไฟลทมี่ ีอยูแลว
 การทํางานกับวินโดวรูปภาพ
 การปดไฟล
 การยอ/ขยายภาพดวยเครือ่ งมือ Zoom
 การเลื่อนดูภาพดวยเครื่องมือ Hand
 การใชงานพาเล็ต Navigator
 แสดงวินโดวในมุมมองแบบตางๆ
 การใชไมบรรทัด
 การใชเสนไกด
 การใชเสนกริด
 การปรับแตงเสนไกดและเสนกริด
 การดัดแปลงเครื่องมือใหมขึ้นใชเอง
 การกําหนดโฟลเดอรของปลั๊กอินและพื้นที่ดิสกสําหรับการทํางานของโปรแกรม
• ภาพกราฟกและการนํามาใช ในโปรแกรม GIMP
 ภาพบิตแมพและภาพเวคเตอร
 การนําภาพมาใชในโปรแกรม
 ความละเอียดของภาพ
 การปรับขนาดของภาพ
 การเพิ่มพื้นทีข่ องรูปภาพ
 การตัดภาพ
 ออปชันในการบันทึกไฟลบางประเภท
 สรางอัลบั้มภาพตัวอยาง
 สรางอัลบั้มภาพในรูปแบบของเว็บเพจ
 การพิมพรูปภาพ
 การตัดฉากหลังออกจากออบเจ็กต
 การลบฉากหลัง
• การใชเลเยอร
 รูจักกับพาเล็ตเลเยอร
 การสรางเลเยอรใหม
 การกอปปภาพจากไฟลอื่น
 การกอปปเลเยอรในไฟลเดียวกัน
 การลบเลเยอร
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 การเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสีเลเยอร
 การเลือกเลเยอรที่ตองการใชงาน
 การเปลี่ยนลําดับเลเยอร
 การซอน/แสดงเลเยอร
 การลิงคเลเยอร
 การจัดเรียงออบเจ็กตในเลเยอร
 การจัดระยะหางระหวางออบเจ็กตในเลเยอร
 การล็อคเลเยอร
 การรวมเลเยอร
 การกําหนดคาความโปรงใสของเลเยอร
 การผสมเลเยอร
 การสรางเอฟเฟกตใหเลเยอร
 การใชเอฟเฟกตสําเร็จรูป
• การปรับรูปทรงออบเจ็กต
 การปรับขนาด
 การปรับหมุน
 การบิดออบเจ็กต
 การบิดออบเจ็กตอยางอิสระ
 การบิดแบบปรับสัดสวนที่ปรากฏตอสายตา
 การหมุนออบเจ็กตเปนมุมฉากหรือ 180 องศา
 การพลิกออบเจ็กต
 การปรับรูปทรงแบบอิสระ
 การปรับรูปทรงออบเจ็กตโดยใชคําสั่ง
 การหมุนหรือกลับรูปภาพทัง้ ภาพ
• การใชสีในโปรแกรม GIMP
 Color Model
 โหมดสีของ GIMP
 การแปลงโหมดสี
 การเปลี่ยนโหมดสีไปเปน Bitmap
 แปลงจาก Bitmap กลับไปเปน Grayscale
 การแปลงภาพไปเปนโหมด Indexed Color
 ความลึกของสี
 สี Foreground และ Background
 การเลือกสีดวย Color Picker
 การเลือกสีโดยใชพาเล็ต Color
 การเลือกสีจากภาพ
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•

•

•

•

 การตรวจสอบคาสี
 การเทียบสีโดยใชเครื่องมือในโปรแกรม
การวาดภาพ
 กลุมเครื่องมือระบายสี
 การกําหนดขนาดและลักษณะของหัวแปรง
 การสรางหัวแปรงใหม
 ออปชันตางๆบนพาเล็ตการวาด
 ออปชันของเครื่องมือการวาดเสน
 ออปชันของเครื่องมือแปรงสี
 ออปชันของเครื่องมือที่ทํางานเกี่ยวกับการลบ
 การสราง Pattern ใหม
 การเติมสีและลวดลายดวยเครื่องมือตางๆที่มีอยู
 การสรางสี Gradient ขึ้นเอง
 การเติมสี
 การเติมเสนดวย
 การสรางภาพฉากหลัง
การสรางตัวอักษรและขอความ
 การสรางขอความแบบตางๆ
 การสรางขอความแบบหลายบรรทัด
 ออปชันเกี่ยวกับตัวอักษร
 ออปชันเกี่ยวกับยอหนา
 การแกไขหรือปรับแตงขอความ
 การตรวจสอบตัวสะกด
 การคนหาและแทนทีข่ อความ
 การบิดขอความใหเปนรูปรางตางๆ
 การตกแตงขอความ
 การปรับแตงสีและแสงเงาของรูปภาพ
 หลักการปรับแตงสีและแสงเงาใน GIMP
การใช Channel เพื่อสรางเอฟเฟกตพิเศษ
 พาเล็ต Channels
 การปรับแตงสีโดยใชแชนแนล
 การสรางเอฟเฟกตพิเศษใหภาพโดยการแยกและรวมแชนแนล
 การสราง Spot Channel
 การผสมแชนแนลดวยคําสัง่ ตางๆ
การใชฟลเตอร (Filter)
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 การใชฟลเตอรกับเลเยอร
 การใชฟลเตอรกับ Selection
 การใชฟลเตอรเดิมซ้ํา
 สรางภาพพื้นผิวดวยฟลเตอร
 การปรับภาพ Background ใหตอเนื่องกัน
 ตัวอยางผลจากฟลเตอรตางๆของ GIMP
• การตกแตงและแกไขภาพ
 การทําสําเนาภาพ
 การใชเครื่องมือ Blur
 การใชเครื่องมือ Sharpen
 การสรางภาพเบลอ
 การปรับภาพใหคมชัด
 การเกลี่ยสี
 การตกแตงภาพ
 การบิดเบือนภาพ
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N5005 : Implementing and Administering Microsoft
Internet Information Services (IIS 6)
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหสามารถติดตั้งและจัดการเกี่ยวกับ IIS 6.0 เชนการออกแบบ Website,
การกําหนด Security และการบํารุงรักษา IIS 6.0 และการจัดการ Website และ Application ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับ Monitoring IIS 6.0 Performance and Security ได
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูดูแล Website
• มีความรูพื้นฐานดาน Internet มาเปนอยางดี
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ IIS
วิธีการติดตั้งและการกําหนด Security บน IIS 6.0
วิธีการกําหนด Security ใหกับ Web Server และ website
วิธีการเพิ่ม Website และ FTP Sites
วิธีการจัดการ IIS Metabase
วิธีการจัดการ Web Sites และ Applications
วิธีการ Monitoring IIS 6.0 Performance and Security
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M5007 : Advanced Microsoft Word 2003
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหสามารถใชงาน Microsoft Word 2003 ในขั้นสูง เพื่อชวยสรางเอกสาร
ใหสวยงามไดอยางรวดเร็ว และมีประสิ ท ธิภาพ อาทิ การตกแตงเอกสารใหสวยงามให ออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ การสรางตารางและจดหมายเวียน การใสรูปภาพ การนําสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เขามาใชใน
เอกสาร เปนตน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมี ค วามรู พื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ ว เตอร รวมถึ ง Microsoft
95/98/2000/XP
• มีความรูการใชและผานหลักสูตร Microsoft Word มากอน
• สามารถพิมพดีดได

Windows

จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

คําสั่งและความสามารถพิเศษของ Microsoft Word 2003
การจัดทําเอกสารตนแบบ
การบริหารงานเอกสาร
การสรางเอกสารโบวชัวรในรูปแบบตาง ๆ
การสรางตาราง และ กราฟ
การใสรูปภาพในเอกสาร
การสรางจดหมายเวียน
การพิมพเอกสาร
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N5007 : IT Risk Management
วัตถุประสงค
ในโลกแหงยุคดิจิตอลนี้ องคกรทั้งหลายตางก็ใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอัตโนมัติ
ในการบริหารขอมูล เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย “พันธกิจ” ของตนเองใหดีขึ้น ดังนั้นการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจึงมีบทบาทสําคัญในการปกปองขอมูลที่เปนสินทรัพยขององคกร
และนั่นหมาย
รวมถึงการปกปอง “พันธกิจ” ขององคกรใหรอดพนจากความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับไอทีอีกดวย ขั้นตอน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ทรงประสิทธิภาพนั้น คือองคประกอบที่สําคัญ สําหรับโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยใหกับระบบไอทีที่ดี เปาหมายหลักของกระบวนการ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องคกรก็คือ การปกปององคกร และความสามารถในการดําเนินพันธกิจขององคกร ใหบรรลุผลสําเร็จ
ไมใชแคเพียงการปกปองสินทรัพย IT หรือองคกรเทานั้น โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขารับการอบรมได
เรียนรูถึงหลักเบื้องตนของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การนํา Risk Management มา
ใชในองคกร ศึกษาถึงขอดี ขอเสียของ IT Risk Management
ลักษณะวิชา
• เปนการสัมมนาวิชาการ
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูบริหาร หรือผูนําองคกรในการเปลี่ยนในเทคโนโลยีมาปรับใชในองคกร
• เปนผูมีความรูพื้นฐานดาน Internet มาพอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•

Risk Management Fundamental &
Concept Overview
Risk Management Guide for Information
Technology System
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การพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นดวย ASP.NET AJAX
วัตถุประสงค
เนื่องดวยปจจุบันไดเกิดเทคโนโลยีใหมในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นที่นําเอาความสามารถ
ของไคลเอนต ส คริ ป ต แ ละเซิ ร ฟ เวอร ส คริ ป ต ม าผสมผสานกั น โดยจุ ด เด น ของเทคโนโลยี AJAX
(Asynchronous JavaScript and XML) นั้นอยูที่ความสามารถในการแสดงผลบนบราวเซอรใดๆที่
รองรับการทํางานของจาวาสคริปต และสามารถเพิ่มความเร็วในการแสดงผลที่เครื่องปลายทางไดเปน
อยางดี
ดังที่กลาวมาขางตนนั้น จุดประสงคของการอบรมเพื่อใหนักพัฒนาเว็บสามารถเรียนรู
เทคโนโลยีใหมที่จะเปนประโยชนในอนาคต
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนโปรแกรมเมอร
• เปนผูที่เคยอบรมหรือสามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซตแบบไดนามิคดวยเฟรม
เวิรคใดเฟรมเวิรคหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ASP.NET, PHP หรือ JSP เปนตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา L5003 วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา L5008 วันที่ 3 - 7 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ASP.NET 2.0
การใช Server Control ประเภทตางๆดังนี้
Button
List Control
Databound Control
การเชื่อมตอระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยี ADO.NET
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี Microsoft Atlas
การใช Atlas Server Control ตางๆดังนี้
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•
•
•
•
•
•
•
•

UpdatePanelControl
TimerControl
การใช Control Tool Kit ตางๆดังนี้
Animation
ConfirmButton
Slider
UpdateProgress
PopupControlExtender
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Flash 8 for Multimedia CD
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเรียนรูถึงการทํางานซีดีรอมมัลติมีเดีย ไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
ทําแอนิเมชั่นของหนวยงาน หรือสรางสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแตการวาดภาพโลโกหนวยงาน
ดวย Flash การลงสีแบบตางๆ จากนั้นการนําภาพมาสรางแอนิเมชั่น เชน ภาพวิ่ง ภาพกระพริบ ภาพ
มีแสงรูปแบบตาง ๆ สามารถนําไปประยุกตงาน E-Card ได จากนั้นเรียนรูการสรางงานมัลติมีเดีย
การใสเอฟเฟกซแบบตางๆ การใสเสียง การใสไฟลวิดีโอ และ การเขียนสคริปตเพื่อโตตอบผูชม
สามารถนําไปสรางซีดีรอมมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณแบบ
ผูเรียนจะไดฝกทักษะกับตัวอยางงาน
แอนิเมชั่นแบบตางๆ เชน เมนูเว็บเพจ, สไลดโชวภาพ, ซีดีรอมมัลติมีเดีย เปนตน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานการใชงาน MS Windows 95/98/2000/XP มากอน
• มีความรูเกี่ยวกับ Internet มาพอสมควร
• เปนผูที่ตองการออกแบบ Web Site ดวย Multimedia หรือทํา Presentation
• มีความสามารถในการใชโปรแกรม Macromedia Flash มาอยางดี และผานหลักสูตร
Flash มาแลว
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5008 วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5014 วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ปูพื้นฐานโปรแกรม FLASH
 แนะนําหลักสูตร และโปรแกรมที่ใชเรียนทั้งหมด
 ทําความเขาใจหลักการทํางานของ Flash
 ชมผลงานแอนิเมชั่น ที่สรางจากโปรแกรม Flash
 การวาดภาพการตูน
 การลงสีภาพการตูนแบบละเอียด
 แบบทดสอบ วาดภาพคาแรคเตอรการตนู
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• การออกแบบหนาจออินเตอรเฟส และแทรกภาพบิตแมพ
 การลงสีสวนประกอบอินเตอรเฟส เชน ปุม แถบเมนู
 การจัดวางอินเตอรเฟสแบบตางๆ
 การแทรกภาพบิตแมพจาก Photoshop
 การแกไขภาพบิตแมพ การตัดภาพแบ็คกราวน
 แบบทดสอบ ออกแบบอินเทอรเฟสมัลติมีเดีย
• การสรางแอนิเมชั่นแตละแบบ
 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน คนเดิน ฟาผา หนาการตูน
 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน การตูนพูดได
 การสรางแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่นสไลด โชว
• การใสเอฟเฟกซภาพ
 การสรางแอนิเมชั่นวิ่งตามเสนพาธ
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่น เชน รถวิ่ง, ผีเสื้อบิน
 การสรางเอฟเฟกซแอนิเมชั่น Mask
 ประยุกตใชงาน Mask กับภาพแบบตางๆ เชน ไฟสปอรตไลท, ผิวน้าํ , ภาพ
ลายเสน
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่นสีเปรยพนเปนขอความ, แวนขยาย
• การจัดโครงสรางงานระดับสูงดวย Symbol
 เมื่อเราสามารถสรางแอนิเมชั่นพื้นฐานไดคลองแลว เราก็สามารถนําแอนิเมชั่น
ซอนกันหลายๆ ระดับ
 ขอแตกตางระหวาง Symbol แตละแบบ
 แบบทดสอบสรางแอนิเมชั่นเอฟเฟกซประกอบเว็บไซต พรอมปุมคลิกได
• การเขียน Action Scripts เบื้องตน
 แนะนําภาษา ActionScripts
 คําสั่งในภาษา ActionScripts ที่มักใชงานบอยๆ
 ขอแตกตางในการใชสคริปต แตละแบบ
 แบบทดสอบสราง Photo Album ดวย Flash พรอมเปลีย่ นภาพเมาสนารักๆได
ดวย
• การสราง Text Effect ดวย SwishMAX
 แนะนําโปรแกรม SwishMAX
 ขอแตกตางระหวาง SwishMAX กับ Flash
 การใสเอฟเฟกซกับขอความ และ รูปภาพ
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 แบบทดสอบ สรางสไลดโชวภาพ เหมือนปายโฆษณาสินคา
• การใสเสียง
 เริ่มใสเสียงใหกับมัลติมเี ดียกัน
 แนะนําเว็บไซตที่ใหโหลดไฟลเสียง สําหรับงานมัลติมเี ดีย
 การใสเสียงปุม กด, เสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟกซตางๆ
 การใสสคริปตควบคุมเสียง ปรับความดัง เบา
 แบบทดสอบสรางไตเติ้ล พรอมเสียงประกอบ
• การแทรกไฟล VDO และ โครงงาน Multimedia CD
 แนะนําฟอรแมตไฟลวิดีโอ
 การโอนไฟลวดิ ีโอ ใสใน Flash
 การสรางปุมควบคุมการเลนวิดีโอ เชน เลน หยุด
 การใชงาน Components
 เริ่มตนโครงงาน Multimedia CD
 การแบงหนาเนื้อหา แตละแบบ
 แบบทดสอบ สรางงานมัลติมีเดีย ซีดี
• สคริปตเพิ่มเติม และ การนําไปใชงานกับ PowerPoint
 การใสสคริปต Loading
 การใสสคริปตสําหรับโปรเจคเตอร
 การเซฟงาน และ การ Publish งาน Flash
 การสรางซีดี Auto run และ การเผยแพรงาน
 สรุปเนื้อหาทั้งหมด และ ตอบคําถามนักเรียน
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Advanced Microsoft Excel 2003
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหสามารถใชงาน Microsoft Excel 2003 ขั้นสูง สามารถจัดการกับ
ขอมูลตัวเลข การใชงานกับฟงกชั่นที่หลากหลายมาทํางานรวมกัน และสามารถกําหนดสูตรการใชงาน
ได ต ามความต อ งการ นํ า ความรู ด า นตารางคํ า นวณ สถิ ติ วิ เ คราะห แผนภู มิ และกราฟ ไป
ประยุกตใชงานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟไดหลากหลายรูปแบบ
เปนตน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมี ค วามรู พื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ ว เตอร รวมถึ ง Microsoft
95/98/2000/XP
• มีความรูการใชและผานหลักสูตร Microsoft Excel มากอน

Windows

จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา M5008 วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา M5012 วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•

การวิเคราะหขอมูลและการทํางานรวมกัน
การนําเสนอขอมูลแบบตาง ๆ
การใชฟงกชั่นพื้นฐาน และฟงกชั่นกลุมตรรกะ (ฟงกชั่น IF)
การสรางและปรับปรุงแกไขกราฟในรูปแบบตาง ๆ
การจัดการเกี่ยวกับการพิมพในรูปแบบตาง ๆ
การใชสูตรคํานวณขั้นสูง
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N5008 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Network
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Network, OSI Model รูปแบบของการ
ตอเชื่อมระบบ Network แบบตาง ๆ ขอดีและขอเสียและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน ตลอดจนเปรียบเทียบ
การใชระบบปฏิบัติการเครือขายแบบ Server Base กับ Peer to Peer และเรียนรูความแตกตาง
ระหวาง Windows XP และ Windows 2000 Server/ Server 2003
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานดานระบบ Network มาพอสมควร
• มีความรูเกี่ยวกับ Windows 2000/XP/20003 มาบาง
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Networks
ชนิดและองคประกอบของ Networks
การออกแบบ Networks
การติดตอสื่อสารดานอุปกรณไรสาย
Network Adapter Cards
The OSI 7 Layers Models
รูปแบบการสงขอมูล
การติดตั้งและบริหารจัดการเครือขาย
Networks in Multivendor Environments
การบริหารจัดการ User ในระบบเครือขาย
Ensuring Network Data Security
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D5004 : Programming a Microsoft SQL Server 2000
Database
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรมในการดึงและจัดการขอมูลรวมถึงฐานขอมูลของ
SQL Server 2000 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุนเนนใหสามารถใช Transact – SQL Statement
ในการจัดการระบบ เขาใจถึงการทํางาน และสามารถเลือกใช Index ไดอยางเหมาะสม, เขาใจและ
เลือกใช Views, Store Procedures, User – defined Function และ Triggers ไดอยางเหมาะสม
และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอใชงานขอมูลจาก Server หลาย ๆ ตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งวิเคราะหจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Query Statement และสามารถจัดการ Locks ที่
เกิดขึ้นกับระบบได
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักพัฒนาระบบ/ ผูดูแลระบบ / นักโปรแกรมเมอร
• มีความรูพื้นฐานดานฐานขอมูลเปนอยางดี
• มีความรูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•

ระบบการทํางานของ SQL Server 2000
องคประกอบของ Transact-SQL Statement
การสรางและจัดการ Database และ Filegroup โดยใช Transact-SQL Statement
การสรางและจัดการ Table และ User–defined Data Type โดยใช Transact-SQL
Statement
• ความถูกตองของขอมูลและการใช Constraints และ Rule ในการควบคุมความถูกตอง
ของขอมูล
• การทํางาน การสราง และการจัดการ Index
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• การทํางาน การสราง และการจัดการ เกี่ยวกับ Programming Object ไดแก Views,
Stored Procedures, User – defined Function, และ Triggers
• การเขียนโปรแกรมติดตอใชงานขอมูลจาก Server หลาย ๆ ตัว
• การวิเคราะหและการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Query Statement ที่เขียนขึ้น
• การจัดการเกี่ยวกับ Transactions และ Locks ในระบบ
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D5005 : Fundamental of Database System concept and
Database Design
วัตถุประสงค
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา ระบบฐานขอมูล (Database System) เปนสิ่งจําเปน
และสิ่งสําคัญ เนื่องจากเปนที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ หมดขององคกร เพื่อรองรับการใชงานสําหรับ
ระบบสารสนเทศในปจจุบัน
ดังนั้นผูที่ใชงานและผูทเี่ กี่ยวของกับการพัฒนาหรือใชงานระบบ
สารสนเทศควรมีความรูและความเขาใจในระบบฐานขอมูลไมวาจะเปน แนวคิด องคความรู การ
ออกแบบ การบริหารจัดการฐานขอมูลในองคกร รวมถึงการทํางานในระบบการจัดการฐานขอมูล
ลักษณะวิชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญในสาขาระบบฐานขอมูล
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่สนใจและมีความรูดานระบบฐานขอมูล
• เปนนักพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
• เปนผูดูแลระบบฐานขอมูล
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•

แนวคิดระบบแฟมขอมูล
แนวคิดระบบฐานขอมูล
สถาปตยกรรมฐานขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
การออกแบบฐานขอมูลดวยวิธี Entity/Relationship Diagram
การออกแบบฐานขอมูลดวยวิธี Normalization (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF,
5NF)
• แนวคิดการปรับแตงการออกแบบฐานขอมูล
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•
•
•
•
•

การประมวลกลุมคําสั่ง
การคืนสภาพขอมูล
การใชขอมูลรวมกัน
โครงสรางและสวนประกอบฐานขอมูลระดับกายภาพ
กลไกในการเขาถึงฐานขอมูล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 67

Microsoft Office 2003 เบื้องตน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจการใชโปรแกรม Microsoft Office 2003 และ
เรียนรูถึงความแตกตางของการใชงาน Office 2003 รวมกับ Office เวอรชั่นอื่นๆ รวมถึงเทคนิคในการ
ทํางานตางๆ
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows XP
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา M5009 วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา M5010 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00น.
เนื้อหาวิชา
• ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Microsoft Office 2003
• ความสามารถใหมของ Office 2003
• การใชงาน Word , Excel , PowerPoint
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W5009 : 3D Studio Max
วัตถุประสงค
3D Studio Max เปนโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผูใชมากที่สุดในโลก
3dsMax ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ไดเพิ่มประสิทธิภาพที่นาสนใจเขาไปอีกมากมายทั้ง
เรื่อง Model , Animation , Render และ FX ตางๆ จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการสรางงาน
ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใชในงานประชาสัมพันธ การสรางภาพเสมือนจริง โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูตั้งแตพื้นฐาน หลักการ และโครงสรางงาน 3 มิติ , การขึ้นโมเดลรูปแบบตางๆ , การ
ปรับแตงโมเดล , การใสพื้นผิวตางๆ เชน แกว โลหะ , หิน การจัดแสงรูปแบบตางๆ เชน การจัดแสงใน
หอง , การจัดแสงการแจง, การจัดแสงแบบ 3 point เรียนรูการทํา Animation และการใสเอฟเฟกต
ตางๆ เชน ควัน , ผาปลิว , แสงเลเซอร , ระเบิด เปนตน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานการใชงาน MS Windows 95/98/2000/XP มากอน
• มีความรูเกี่ยวกับ Internet มาพอสมควร
• มีความสามารถในการใชโปรแกรม Photoshop หรือ Flash มาอยางดี
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intro & User Interface การสรางวัตถุพื้นฐานตางๆ
การแกไขวัตถุเบื้องตนและสรางวัตถุระดับ Spline 2D
การใชคําสั่ง Loft และ Boonlean การสรางวัตถุ
การสรางวัตถุซับซอนรูปทรง Freeform และการตูน Charactor
กลอง Camera และ Light แสง
Material และ Map รูปแบบตางๆ
Animation
Effect And Dynamic
Morph , IK , Character Studio
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Microsoft Visio 2003
วัตถุประสงค
Microsoft Visio 2003 เปนโปรแกรมสรางแผนผังอันชาญฉลาดที่จะชวยคุณในการจัดทํา
โครงสรางแผนผังของระบบเครือขายที่ซับซอน โปรเซสการทํางาน โฟวลการทํางานของโปรแกรม ผัง
องคกร และแผนผังอื่น ๆ ดวยเครื่องมือและอินเทอรเฟชใหม ๆ ที่ปรับใหมีหนาตาเหมือนกับ Office
XP ทั้งยังมี task pane เพื่อใหความชวยเหลือในการทํางานตาง ๆ ทั้งยังสนับสนุนเทคโนโลยี
AutoRecover และ AutoCorrect ใหคุณแกไขแผนผังจากโปรแกรม Office ไดโดยตรง เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมสามารถใชโปรแกรม Visio ในการออกแบบโครงสรางแผนผังของระบบเครือขายที่ซับซอน
โปรเซสการทํ า งาน โฟว ล การทํ า งานของโปรแกรม ผั ง องค ก ร และแผนผั ง อื่ น ๆ และรูวิ ธี ก ารใช
โปรแกรม visio ในการ Import/Export ไปใชงานรวมกับโปรแกรมอื่นๆ
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอรรวมถึง Microsoft Windows 95/98/2000/XP
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5009 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา P5014 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําการใชงานโปรแกรม Visio
การจัดการเกี่ยวกับไฟล
การใชงาน Shape
การทํางานเกี่ยวกับขอความ (Text)
การเชื่อมตอรูปทรงวัตถุ
การจัดการ Shape โดย Layer
การนําออบเจ็กซจากโปรแกรมอื่นมาใช
การจัดการเกี่ยวกับหนากระดาษ
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L5004 : Database Programming with JDBC
วัตถุประสงค
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวาเพื่ อติ ดตอฐานขอมูล สามารถทํ าได งาย โดยอาศัย
โปรแกรมย อ ย(Class Library) ที่ ไ ด รั บ การพัฒ นาโดยบริ ษั ท ต า งๆซึ่ งมี โ ครงสรา งหลั ก ของคํา สั่ ง ที่
เหมือนกันที่เรียกวา JDBC สําหรับหลักสูตรนี้จะกลาวถึงความสามารถของ JDBC ของ ORACLE 8i
และ MySQL วาสามารถทําอะไรไดบาง ตั้งแตการเขียนโปรแกรม SELECT, INSERT, UPDATE และ
DELETE แบบทั่วไปจนถึงการสราง Database Store Procedure และเรียกใชผาน JDBC, การใช
SQLJ, การใชงาน JDBC ใน Type 1, 2, 3 และ 4, การทํางานกับขอมูลประเภท LOB, การทํา
Database Connection Pooling
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักวิเคราะหระบบ, นักพัฒนาระบบงาน และผูดูแลระบบงาน
• มีความรูดานการเขียนโปรแกรม
• มีความรูดานภาษา HTML, ASP, Java มาพอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

ทําความเขาใจ JDBC Driver
การใชงาน SELECT, INSERT, UPDATE และ Delete
การใชงาน Statement, PrepareStatement และ CallableStatement
การเขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูลผาน JDBC type 1, 2, 3 และ 4
การใชงาน Connection ขั้นสูง
การใชงาน Statement ขั้นสูง
การใชงาน ResultSet แบบ Updatable
การใชงานขอมูลประเภท BLOB และ CLOB
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•
•
•
•
•
•

การใชงาน Oracle Store Procedure ในหลายรูปแบบ
การใชงาน Database Metadata
การใชงาน DataSource
การใชงาน Connection Pooling
การใชงาน RowSet
การใชงาน SQLJ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 72

เจาะระบบ ตรวจสอบ และปดชองโหวของระบบปฏิบัติการ
Window XP
วัตถุประสงค
เนื่องดวยปจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของไวรัส และ Hacker มีประมาณเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
มากตามเทคโนโลยีในปจจุบัน การพัฒนา Software
ใหม ๆ อยางเชน Windows
ซึ่งเปน
ระบบปฏิบัติการยอดฮิตสําหรับผูใชทั่วไป การที่ Windows จะมีชองโหวให Hacker เขามาทําลายขอมูล
ของเรานั้นจึงเปนเรื่องงาย หลักสูตรนี้จงึ มุงเนนใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูเกี่ยวกับการเจาะระบบ
ของนัก Hacker การตรวจสอบและปดชองโหวตาง ๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยใหกับองคกรมีความจําเปนและสําคัญอยางมาก
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูเกี่ยวกับ Windows 2000/XP/20003 พอสมควร
• มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Internet เปนอยางดี
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา N5010 วันที่ 1 - 3 สิงหคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุนที่ 2 รหัสวิชา N5013 วันที่ 24 - 26 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

ความแตกตางระหวาง Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
การบริหารจัดการ Services ตาง ๆ บน Windows
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Active Directory System
เรียนรูการใช Vulnerability Scanner และ การใช Security Audit Tool ในการเจาะ
ระบบและตรวจสอบ Microsoft Windows Platform
เรียนรูวิธีการปดชองโหว (Hardening) ระบบ Microsoft Windows XP และ Windows Server
2003 ดวย Group Policy Object ตามขอแนะนําของ Microsoft
เรียนรูการใชงาน Patch Management เบื้องตนดวย Windows Software Update Sevice
(WSUS)
เรียนรูเทคนิควิธีการจัดการของ Hacker
เทคนิคการปองกันการ Hacker
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L5005 : Advanced Java Programming
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเขาใจคุณลักษณะขั้นสูงที่เพิ่มเติมเขามาใน Java 5.0 และ
รูจักการใชงาน class libraries ที่จําเปน เพื่อที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใชเตรียมสอบ Certified Java Programmer โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตทบทวนแนวคิดของการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบ Generics , Autoboxing และ Unboxing, enums, varargs,
Collecttion Frameworks, การเขียนโปรแกรมแบบพรอมกัน การวิเคราะหแนวขอสอบสําหรับการสอบ
Certified Java Programmer
ลักษณะวิชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ (Certified Java Programmer Standard Edition 5.0)
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C, Java, VB
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•

บทที่ 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา Java
บทที่ 2 AutoBoxing, Unboxing และการเขียนโปรแกรมแบบ Generics
บทที่ 3 Collection Frameworks
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมแบบพรอมกัน
บทที่ 5 enums, varargs, และ Java API ที่นาสนใจ
บทที่ 6 วิเคราะหแนวขอสอบ Certified
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L5006 : Exchanging and Transforming Data using XML
and XSLT
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ใหกับนักพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนและแปลง
ขอมูลโดยการใช Extensible Markup Language (XML) และ Extensible Stylesheet Language
Transformations (XSLT) โดยมุงเนนอธิบายในเชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับ XML และ XSLT อีกทั้งยังมี
ตัวอยางที่นาสนใจวึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานจริงดวย
ลักษณะวิชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญ (Certified Java Programmer Standard Edition 5.0)
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาเว็ปโดยใช HTML และ XML
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Visual Basic หรือ
VBScript หรือ Javascritpt มาพอสมควร
• เปนนักพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมเมอร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
Module 1: ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ XML และ XSLT
• การแทนขอมูลดวย XML
• การแปลงเอกสาร XML ดวย XSLT
• การใช XML และ XSLT เพื่อใชในการแกปญหาตาง ๆ
Module 2: การเลือกและการหา Nodes โดยใช XPath
• แนะนําเกี่ยวกับ XPath
• การเขาถึงขอมูลของ Node
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• การคนหาเอกสารโดยใช Location Path
• การใชงานเครื่องมือในการจัดการและฟงคชั่นตาง ๆ ใน Location Path
Module 3: แนะนําเกี่ยวกับ XSLT
• แนะนําเกี่ยวกับ XSLT
• ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับ Template (Template Rules)
• การปรับปรุงแกไขขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับ Template
Module 4: การปรับเปลี่ยนและการรวม Style Sheets
• การจัดเรียง Document Content
• การควบคุม Document Output
• การรวมและการนําเขา Style Sheet
Module 5: การพัฒนาดปรแกรมดวย XSLT
• การกําหนด Template
• ตัวแปรและพารามิเตอร
• การใชงาน Repetition และ Conditional Processing
• การใช XSLT Extension Elements และ ฟงคชั่นตาง ๆ
Module 6: การกําหนดไวยกรณภาษา XML และประเภทของขอมูล
• การกําหนดและการใช XML Schemas
• การกําหนดองคประกอบตาง ๆ ใน XML Schema
• การกําหนดคุณลักษณะของ XML Schema
• การกําหนดประเภทขอมูล XML Schema
• XML Schemas และ ADO
Module 7: การสรางและเปลี่ยนแปลงโครงสราง XML ดวย XSLT
• การสรางโครงสรางใหมดวย XSLT
Module 8: Cross-Referencing Documents โดยใช XSLT
• การเขาถึงเอกสาร XML มากกวาหนึ่งเอกสารใน Style Sheet เดียว
• แนะนําเกี่ยวกับ Cross-References
• การสราง Cross-References ในเอกสารที่เปนผลสัมฤทธิ์
Module 9: การควบคุมเปลี่ยนแปลงเอกสาร XML โดยใช SAX
• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ SAX
• การใช SAX Interfaces
Module 10: การผสมผสานหลักการทัง้ หมดเพื่อทํางานรวมกัน
• ขอบเขตและจุดมุงหมายของ Northwind Traders Web Site
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PageMaker
วัตถุประสงค
หลักสูตรสําหรับผูที่ตองการเรียนรูกระบวนการออกแบบ และผลิตงาน Printing Graphic
Design อยางมืออาชีพ ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูขั้นตอนการออกแบบงานสิ่งพิมพชนิดตางๆ
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows 95/98/2000
• ควรมีความรูการใชงานโปรแกรม Microsoft Office มาเปนอยางดี
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา P5013 วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุนที่ 2 รหัสวิชา P5018 วันที่ 17 - 21 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) การใชงาน Page Maker เบื้องตน
การเปด Page Maker
การใชเมนู
สวนประกอบของหนาตางในโปรแกรม
สวนประกอบของสิ่งพิมพ
การทําสิ่งพิมพ
การกําหนดแบบฟอรมของตัวหนังสือ
การเพิ่มเติมสวนประกอบของรูปภาพ
การพิมพขอความใน Page Maker
การจัดการกับไฟล
การใชงาน Help
2) การกําหนดหนาและการพิมพ
การกําหนดรูปแบบของหนา
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• การจัดการกับหนา
• การพิมพจาก Page Maker
3) การใชเครื่องมือ Text
• การทํางานกับเครื่องมือ Text
• การกําหนดแบบฟอรมของคาแรกเตอร
• การพิมพคาแรกเตอรพิเศษ
• การแกไขความผิดพลาด
• การทํางานกับบล็อกขอความ
4) การใช Story Editor
• การทํางานของ Story Editor
• การใช Story Editor
• การคนหาขอความ
• การแกไขขอความ
• การตรวจสอบการสะกดคํา
• การเปลี่ยนกลับไปยัง Layout View
5) การกําหนดแบบฟอรมของพารากราฟ
• การเลือกพารากราฟเพื่อกําหนดแบบฟอรม
• การจัดแนวพารากราฟ
• การยอหนาของพารากราฟ
• การสรางตารางแบบคอลัมน
• การเพิ่มระยะหางทางดิ่ง
• การขึ้นตนใหม
6) การใชงาน Style
• ประโยชนที่ไดจากการใชสไตล
• การใชแผงสไตล
• การกําหนดสไตล
• การแกไขสไตล
• การลบสไตล
• การทํารายการของชื่อสไตล
• การใชสไตลใน Story Editor
• การกอบปสไตลจากอีกสิ่งพิมพหนึ่ง
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7) การนําเขาของตัวหนังสือและการไหลของตัวหนังสือ
• วิธีนําเขาไฟล
• การนําเขาไฟลของโปรแกรมประมวลผลคํา
• สไตลของการนําเขา
• การนําเขาไฟล ASCII
• การนําเขาขอมูลของสเปรดชีต
• การทําเรื่องใหสัมพันธกับไฟลขอความ
• การทํางานกับบล็อกขอความ
8) เทคนิคการกําหนดแบบฟอรมตัวหนังสือแบบพิเศษ
• การสรางเอฟเฟกตพิเศษ
• การเปลี่ยนความกวางของคาแรกเตอร
9) การใชเครื่องมือ Graphics
• การเขียนรูปภาพ
• การกําหนดความกวางและสไตลของเสน
• การใชการระบายใหเต็ม
• การจัดการกับรูปภาพ
• การวางเสนตรงไวกับพารากราฟ
• การสรางรูปภาพที่อยูในแนวเดียวกัน
10) การนําเขารูปภาพ
• ภาพบิตแมปและภาพเวกเตอร
• การเตรียมรูปภาพใหกับ Page Maker
• การวางรูปภาพ
• การตัดคํารอบรูปภาพ
• การวางรูปภาพใหอยูในแนวเดียวกัน
• การปรับปรุงรูปภาพที่นําเขา
• การเชื่อมโยงไฟลตางๆ
• การนําเขารูปภาพจาก Clipboard
• การใชการเชื่อมโยงและการใสออบเจ็กต
11) การทํางานกับสี
• การกําหนดสี
• การจัดการกับสี
• การพิมพสี
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• การสรางหองสมุดสีตามความตองการ
12) การใช Table Editor
• ขอดีของ Table Editor
• การสรางตาราง
• การกําหนดแบบฟอรมของตาราง
• การทํางานกับตัวเลข
• การแกไขตาราง
13) การจัดการสิ่งพิมพ
• การกําหนดหนาหลัก
• ขอดีของการใชแมแบบ
• การสรงแมแบบของจดหมายแจงขาว
• การเชื่อมโยงไฟลเขากับแมแบบ
• การใชแมแบบสําหรับโครงการใหญ
• การใชแมแบบของ Page Maker
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D5006 : Data Warehousing and Data Mining
วัตถุประสงค
ในปจจุบันการจัดเก็บขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร มิไดมีความหมายครอบคลุมเพียงการ
บันทึกขอมูลประจําวันสําหรับการทํารายงาน
แตครอบคลุมไปถึงการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทํางานลงไปในระบบเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับทราบถึงกระบวนการในการนําขอมูลเพือ่ ใชในการวิเคราะห
ดวยแนวคิดของการทําคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาระบบคลังขอมูล
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีความเกี่ยวของกับงานบริหารขอมูล
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการโปรแกรมเบื้องตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวคิดฐานขอมูล
ตัวแบบขอมูลเชิงสัมพันธ
Entity Relationship
SQL
การออกแบบฐานขอมูลดวยทฤษฎีการทําใหเปนบรรทัดฐาน
การประยุกตใช SQL
Data Warehouse Introduction
Basic of Data Warehouse
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Adobe Indesign
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงสูแนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ ขั้นสูง ดวยโปรแกรม Adobe Indesign อัน
เปนโปรแกรมที่เปนมาตรฐานใหมในการออกแบบสิ่งพิมพ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของโปรแกรม
Adobe Illustrator และ Adobe PageMaker เขาดวยกัน ซึ่งนับเปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมสูงมาก
โดยใชออกแบบสําหรับนิตยสารตางประเทศ ในหลักสูตรนี้ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูขั้นตอนการออกแบบ
แตละขั้น โดยเริ่มจากกระบวนการคิดภาพรวมของหนังสือ การวางโครงสรางของหนังสือทั้งเลม การ
ออกแบบตนแบบ เพื่อควบคุม ธีมของหนังสือ วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแกไขปญหาตามลําดับขั้นตอน
ของการทํางาน
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows 95/98/2000
• ควรมีความรูพื้นฐานโปรแกรม Microsoft Office
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• รุนที่ 1 รหัสวิชา W5013 วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน ที่ 2 รหัสวิชา W5017 วันที่ 10 - 14 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• Adobe InDesign Environment
 InDesign Environment Elements
 Document Navigation
 Basic Documents
 Document Setup
 Creating Text
 Working with Graphics
• Master Pages
 Creating Masters
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•

•

•

•

•

 Applying Masters
 Importing and Threading Text
 Lesson Introduction
 Importing Text
 Threading Text
 Changing Text Threads
Colors, Swatches, and Gradients
 Colors, Swatches, and Gradients
 Gradients
 Applying Fills and Strokes to Frames and Type
 Formatting Type
 Character Formatting
 Paragraph Formatting
 Styles
 Text Inset Spacing
Graphics , Layout and Transparency
 Placing and Manipulating Graphics
 Text Wrap
 Layers
 Reviewing Graphics and Layout
 Transparency
 Applying Transparency
 Transparency Effects and Blending Modes
 Printing with Transparency
Using Tables
 Lesson Introduction
 Creating Tables
 Formatting Tables
 Lesson Lab: Reviewing Tables
Creating Acrobat PDF Files
 PDF Files for the Web
 PDF Presets
 PDF Files for Printing
Using Tools
 Using the selection tools
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 Using the pen tool
 Using the type tool
 Drawing with the pencil tool
 Creating lines with the line tool
 Using the frame tools
 Using the shape tools
 Rotating Objects
 Scaling Objects
 Shearing Objects
 Using the free transform tool
 Using the eyedropper tool
 Using the gradient tool
 Using the button tool
 Using the scissors tool
 Using the hand tool
 Using the zoom tool
• Working with Layouts
 Designing a page quickly
 Creating page numbers
 Sizing, positioning and rotating objects.
 Creating a color background on your page
 Changing page numbers through the pages palette
 Using the layers palette
 Placing objects on the master pages
 Aligning and distributing objects Locking the position of objects
• Working with Text
 Changing the properties of type
 Changing the leading of type
 Changing the kerning between letters
 Changing tracking of type
 Modifying paragraph properties
 Applying a drop shadow to an image
 Using placeholder text
 Linking text frames together
 Using the story editor
 Changing text frame options
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หนาที่ 84

 Auto flowing your story into columns
 Setting text wrap
 Typing text on a path
 Creating a table
 Creating bullet characters
 Changing type with character styles
 Loading fonts into InDesign
 Placing an Excel spreadsheet into InDesign
• Working with Images
 Placing images on the page
 Cropping and resizing images
 Understanding linked images
 Applying a clipping path to an image
 Feathering the edge of images
 Applying rounded corners to images
 Changing the transparency of objects
 Copy and paste from Adobe Illustrator
 Bleeding images
 Placing a photo inside text
 Creating a compound path
 Setting blend modes to images
• Working with Color
 General color information
 Creating a new color swatch
 Selecting a Pantone spot color from a library
 Creating a gradient
• Saving and Exporting
 Saving your page
 Packaging your page
 Creating a PDF eBook
 Creating a press quality PDF
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D5007 : Microsoft Access 2003
วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มุงเนนใหสามารถใชงาน Microsoft Access 2003 ซึ่งเปนโปรแกรมทางดาน
การจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ที่สามารถเรียนรูและทําความเขาใจไดงาย
ผูเขารับการ อบรมจะไดเรียนรูแนวความคิดพื้นฐานของการจัดการกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การ
จัดการกับตารางขอมูล (Table) การจัดการกับตารางสืบคนขอมูล (Query) การจัดการกับหนาจอการ
ปอนและแกไขขอมูลในตาราง (Form) การจัดการกับรายงานขอมูลในตาราง (Report) รวมทั้งการสราง
มาโครเพื่อชวยในการทํางานใหสะดวกยิ่งขึ้น
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมี ค วามรู พื้ น ฐานการใช ง านคอมพิ ว เตอร รวมถึ ง Microsoft
95/98/2000/XP
• มีความรูพื้นฐานทางดานฐานขอมูลมาพอสมควร

Windows

จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พื้นฐานการสรางระบบงานบน Microsoft Access
องคประกอบ และเครื่องมือที่ใชสรางระบบงาน
โครงสรางระบบติดตอผูใช และวิธีการติดตอผูใช
การออกแบบสรางระบบ Menu และ Toolbar
การสรางปุมคําสั่ง (Command Button)
การสราง การเรียกใช และการกําหนดเงื่อนไขใหกับ Macro
การประสานงานระหวาง Form กับ Macro
การสรางฟอรมเริ่มตนการทํางาน
การเขียนโปรแกรมดวย Access Basic
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D5008 : Administering a Microsoft SQL Server 2000
Database
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของ SQL Server และมีทักษะ
ในการจัดการและดูแลระบบ Microsoft SQL Server 2000 โดยมุนเนนใหสามารถเลือกใช Edition
ของ SQL Server 2000 ใหเหมาะสมกับองคกร, สามารถออกแบบและจัดการ Database File, การ
จัดการเกี่ยวกับ User account และสิทธิของ User ไดอยางเหมาะสมกับองคกร
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูเบื้องตนในการใชฐานขอมูลและภาษา SQL
• เปนนักพัฒนาระบบ หรือผูดูและฐานขอมูล
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• ระบบการทํางานและองคประกอบของ SQL Server
• Edition ตาง ของ SQL Server 2000 การติดตั้งและการ upgrade จาก Version กอนหนา
• ลักษณะการเก็บขอมูลและชนิดของ Database File รวมถึงการจัดการและออกแบบใน
การเก็บขอมูล
• การ Authenticate User ของ SQL Server และการจัดการเกี่ยวกับ User และสิทธิ
ของ User
• หนาที่ของผูดูแลระบบ รวมถึงการสรางและจัดการ Automated Task
• รูปแบบและการจัดการ Backup และ Restore ฐานขอมูล
• การดูแลประสิทธิภาพของระบบ
• การโอนถายขอมูลโดยใช DTS Tool
• การจัดการระบบใหสามารถรองรับและใหบริการผูใชไดตลอดระยะเวลาที่ผูใชตองการ
• การ Replicate ขอมูลระหวาง Server
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L5007 : Software Testing and Quality Assurance
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษาแนวคิดของการทดสอบและการประกันคุณภาพ
ซอฟตแวร เนือ้ หาจะประกอบไปดวยการทดสอบซอฟตแวรแบบ Black box และ White box ขั้นตอน
การทดสอบแบบ Unit testing, integration testing, system testing และ acceptance testing รวมไป
ถึงวิธีการตางๆ ในการประกันคุณภาพซอฟตแวรเพื่อใหซอฟตแวรมปี ระสิทธิภาพตามขอกําหนดความ
ตองการของผูใชงาน
ลักษณะวิชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาและทดสอบซอฟตแวร
• ซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเขารวมสัมมนา
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาระบบซอฟตแวร
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 3 - 5 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•

Functional testing
Structural testing
Unit, integration, system, and acceptance testing
Static verification and validation
Software testing process and documentation
Software measurement and metrics
Quality control in testing process
Standards for software testing and quality assurance
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W5016 : Web Application Programming Using PHP
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมศึกษาแนวทางและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน
หลักการ
รับสงขอมูลในระบบอินเตอรเน็ต สถาปตยกรรมของการสื่อสารขอมูลระหวางเว็บเซอรฟเวอรและเว็บเบ
ราเซอร รูปแบบของภาษาในการเขียนโปรแกรม โดยใชภาษาสคริปและ CGI สมัยใหมที่ใชกันทั่วไป
บนเครือขายอินเตอรเน็ตดังเชนภาษา PHP ในการพัฒนา Web Application
เพือ่ สงเสริม
และสนันสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตในการประยุกตใชกบั งานในดาน
ตางๆ
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพื้นฐานในการใชงาน Internet
• มีความรูเบื้องตนในการเขียนโปรแกรม HTML
• มีความรูเบื้องตนในการใชฐานขอมูลและภาษา SQL
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 10 - 12 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
• โครงสราง Web Application
• การติดตัง้ WebServer และ PHP
• คําสั่งภาษา PHP ชนิดขอมูล, ตัวดําเนินการ, การคํานวณ, คําสั่งควบคุม, ฟงกชั่น
ตางๆ
• การสงขอมูลระหวาง HTML กับ PHP
• การทํา Counter
• การทํา Graph ในรูปแบบของรูปภาพ
• การเขียนโปรแกรมติตอกับ TEXT File
• การจัดทํา GuestBooks
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•
•
•
•
•

การ Upload ขอมูลเขา Server
ความรูเบี้องตนของฐานขอมูล (SQL)
การติดตั้งODBC
การใช PHP ติดตอฐานขอมูล
กรณีศึกษา : จัดสรางระบบการรับขอมูลสั่งซื้อ
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L5009 : Java Mobile Technology
วัตถุประสงค
หลักสูตรนีเ้ ปนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในอุปกรณไรสายดวยภาษาจาวา
(Java ME) โดยจะเริ่มดวยการแนะนําวิธีติดตั้งระบบ และจะกลาวถึงวิทยาการและเทคนิคตางๆ ที่จะ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณไรสาย
อาทิเชน
การโปรแกรมที่ขับเคลื่อนดวย
เหตุการณ (Event Driven Programming) และ การโปรแกรมโดยใชรูปแบบ (Design Pattern)
หลังจากนั้นจะกลาวถึงองคประกอบตางๆ
ของภาษาจาวาที่จะนํามาใชโดยอางอิงถึงภาษาจาวารุน
มาตราฐาน (Java SE) การออกแบบและพัฒนาสวนติดตอกับผูใ ช (User Interface) ระบบเครือขาย
(Network IO) การใชสื่อผสม (Multimedia) รวมไปถึงการใชภาษาไทยในอุปกรณไรสาย และการ
ปรับปรุงโปรแกรม (Optimization) เพื่อใหใชงานไดดีในอุปกรณไรสาย
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาระบบซอฟตแวร
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C, Java, VB
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 10 - 14 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
Day 1: Overview
• Introduction
• Setting up
• Comparison to Java SE
• Design Pattern
Day 2: Generic User Interface API
• Simple User Interface
• Container User Interface
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• Custom Item
Day 3: Generic IO
• Persistent Storage
• Networking
• Bluetooth
Day 4: Multimedia
• Custom User Interface
• Game API
• Media API
Day 5: Application
• I18N
• Optimization
• Standards for software testing and quality assurance
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L5010 : OO Application Analysis and Design for Java
Technology
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการใช Object Oriented เพื่อใชในการ
ออกแบบและวิเคราะห (OOA&D) และการใช Unified Modeling Language (UML) เรียนรูเ กี่ยวกับ
การใชออกแบบแพทเทินส (Design Patterns) โครงรางออบเจ็ตคกับไดนามิค (Object and
Dynamic models) การออกแบบระบบ (system design) และเทคนิคการแบงพารติชั่น (partitioning
techniques)
วิเคราะหความตองการของระบบเพื่อใชในการตัดสินใจวาจะใชยูสเคส
(use
cases) รูปแบบของปญหาและความตองการของระบบ (domain model of the problem domain ,the
Requirements model) อยางไร สรางรูปแบบสถาปตยกรรม(the Architecture model) เพื่อสนับสนุน
นอนฟงกนอลชั่นรีไควรเมนทส (NFRs) และพัฒนาเงือ่ นไขคําสั่งตาง ๆ ออกแบบระบบเพื่อสนับสนุน
ฟงกชั่นนอลรีไควรเมนทส (FRs) เปนตน
ลักษณะวิชา
เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนผูที่มีประสบการณทางดานการพัฒนาระบบซอฟตแวร
• เปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา C, Java, VB
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 17 - 21 กันยายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
Module 1: Introducing Object-Oriented Analysis and Design
• Define OOA+D
• Define "Analysis" and "Design"
• Understand the role of objects and classes
• Define the key features of OO programming
• Detail the nature and benefits of the iterative, incremental lifecycle of projects
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• Introduce the major phases of a system development effort
Module 2:Introducing the UML
• UML definition
• Introduce the primary diagrams used in the UML
• Introduce the Package notation and Stereotypes
Module 3: Requirements and Initial Analysis
• Describe the process of gathering information
• Define "Candidate Objects" and the role of domain experts
• Specify the role of the data dictionary
• Analyse the role "Risk Assessment" plays in system development
• Introduce Use Cases and Use Case Scenarios
• Introduce Activity Diagrams, Packages and Component
• Deployment diagrams
Module 4: Analysis of System Objects and Classes - Part I
• Understanding the Analysis Phase
• Role of "Key Abstractions"
• Develop Object Diagram and Class Diagram
• Define Associations and Multiplicity
• Define Complex and Qualified Associations
Module 5: Analysis of System Objects and Classes - Part II Modeling Inheritance
• Modeling Polymorphism and Abstract Classes
• Modeling Reflexive Associations
• Analysing for Aggregation, Composition, Propagation and Delegation
• Java Interfaces
Module 6: Analysis of Dynamic Models
• Define the role and function of Sequence Diagrams
• Define the role and function of Collaboration Diagrams
• Define the role and function of State Transition diagrams
• Define the role and function of Activity Diagrams
Module 7: Patterns
• Introduce "Patterns"
• Facade
• Singleton
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• Factory
• Composite
• Observer
• MVC
• State Pattern
Module 8: The Object Model in Design - Part I
• Encapsulation: get/set attributes
• Design attributes and data types
• Define constraints, methods, and static data and methods
• Role of Constructors
• State Transition diagrams in Design
• Activity diagrams in Design
Module 9: The Object Model in Design - Part II
• Categorise classes
• Coding for Composition, Aggregation, and Association
• Explain the concept of "Direction of Traversal"
• get/set/add/remove constructors and static associations
• Explain link access methods
• Submethods from Inheritance
• Delegation and complex operations
Module 10: The Dynamic Model in Design
• Sequence diagrams in Design
• Collaboration diagrams in Design
Module 11: System Design
• Packages and subsystems
• Frameworks
• Role of cohesion and coupling
• System performance issues
• Revisiting Components and Deployment
• Role of network and databases
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D5009 : Creating Reporting Solutions using Microsoft
SQL Server 2000 Reporting Services
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการสรางและออกแบบรายงานดวย Microsoft
Reporting Services บน SQL Server 2000
ลักษณะวิชา
• เปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ 1 คนตอ 1 เครื่อง
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• เปนขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เปนนักพัฒนาระบบ หรือ โปรแกรมเมอร หรือผูดูแลระบบ
• ตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับ SQL Server 2000 และการบริหารจัดการ Database มา
พอสมควร
จํานวนผูเขารับการอบรม
• 20 คน
ระยะเวลา
• ระหวางวันที่ 24 - 26 กันยายน 2550 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้อหาวิชา
•
•
•
•
•
•

Discover how to build business intelligence reports
Leverage the power of report wizards to quickly build charts
Create and manage interactive reports by easily integrating business data
Utilize the Reporting Services Designer to author chart reports
Create a custom security design for deployment
Deploy and render reports in multiple formats via the web-based Report
Manager
• Set up Report Builder for ad-hoc reporting using Report Models
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