การซ่อม บํารุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทีม่ คี วามรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมพืน้ ฐาน หลักสูตรนี้
จะเจาะลึกถึงการแก้ปญั หาต่าง ๆ ตัง้ แต่การแก้ปญั หาคอมพิวเตอร์ทพ่ี บบ่อยในการทํางาน เช่น การแบ่ง
Partition การติดตัง้ Windows การติดตัง้ โปรแกรมต่าง ๆ โดยให้ผอู้ บรมสามารถดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา N5501 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา

วันที่ 1
้ น้ื ฐานเกีย่ วกับอุปกรณ์ต่างๆภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
• ความรูพ
พ่วง
• ส่วนประกอบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์
• การดูสเปกซ์ของเครือ่ ง
• รูจ้ กั กับไบออส
• การ Setup Default ไบออส
• การแบ่ง Partition ให้กบั Hard disk
• การติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows
• การ Setup คียบ์ อร์ดให้ใช้ปมุ่ Grave Accent เปลีย่ นภาษา
• รูจ้ กั กับ Driver และติดตัง้ Driver
• ติดตัง้ เครือ่ ง Printer
• การติดตัง้ /ถอดถอนโปรแกรมแบบต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้งานบ่อยๆ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 8

วันที่ 2
• Lan Network เบือ้ งต้น
• การ Set ค่า IP ประจําเครือ่ ง
• การตัง้ ชือ่ เครือ่ งและ Workgroup
• การ Share File และการเข้าถึงไฟล์งานใน Network
• การ Share Printer และการติดตัง้ Share Printer
• รูจ้ กั กับ Firewall
• ทําความเข้าใจเกีย่ วกับ Malware และการทํางานของโปรแกรม Malware
• ช่องทางการแพร่กระจายตัวของ Malware ในรูปแบบต่างๆ
• รูจ้ กั กับไวรัสคอมพิวเตอร์
• การติดตัง้ ปรับแต่ง และใช้งานโปรแกรม Anti-Virus
• การตรวจจับและกําจัดไวรัส
• การป้องกันไวรัส และการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส
ู หายอันเนื่องมาจาก Malware ด้วย Easy
• วิธกี ารกูค้ นื ข้อมูลทีส่ ญ
Recovery Professional
วันที่ 3
• กระบวนการ Startup
ั หาทีเ่ กิดขณะ Startup
• ปญ
• วิธกี ารเข้าสู่ Safe Mode
ั หาระหว่าง Hardware และ Software
• แยกแยะปญ
• การ Backup ข้อมูล
• สิง่ ทีค่ วรเก็บรักษา และจดข้อมูลเก็บไว้
• สิง่ ผิดพลาดของเครือ่ งทีม่ กั พบได้บอ่ ย
• การสร้าง Image File ด้วยโปรแกรม Norton Ghost
• การทดสอบ Image File
• การนํา Image File ทีส่ ร้างไว้ขน้ึ มาใช้งาน

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 9

เรียนรู้การใช้งาน Windows 7
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเรียนรู้ ระบบปฏิบตั กิ ารรุ่นใหม่ทไ่ี มโครซอฟท์ได้พฒ
ั นาขึน้ มา ทีจ่ ะมา
แทนที่ หรือ ต่อยอดจาก Windows Vista และเข้าใจความแตกต่าง การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีจน
มาถึงระบบปฏิบตั กิ าร Windows7 ทีม่ กี ารพัฒนาการในรูปแบบใหม่ทม่ี กี ารใช้งาน ตลอดจนคุณสมบัติ
ต่างๆ วิธกี ารใช้งาน คุณสมบัติ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐาน Microsoft Windows
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา S5501 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา S5511 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําความรูเ้ บือ้ งต้นของ Windows7
• พืน้ ฐานการทํางานทัวไป
่ ปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ Windows Vista
• เรียนรูโ้ ปรแกรมใหม่ๆ ทีม่ อี ยู่ Internet Explorer 7 , Calendar, Defender,
DVD Maker
• บริการจัดไฟล์ต่างๆ ใน Windows Vista, Windows Photo Gallery
• Networks และระบบความปลอดภัยเครือข่าย

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 10

เรียนรู้การใช้งาน Android
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ บนมือถือที่เป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานที่มผี ู้ใช้อย่าง
แพร่หลาย และในปจั จุบนั เทคโนโลยี 3G กําลังเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ การพัฒนา
โปรแกรมบนมือถือจึงเป็ นเรื่องจําเป็ น ระบบปฏิบตั ิการ Android คือระบบปฏิบตั ิการบนมือถือที่
พัฒนาขึน้ โดย Google โดยบริษทั มือถือได้แก่ Motorola Samsung ได้นําระบบปฏิบตั ไิ ปใช้งานบน
โทรศัพท์มอื ถือของตน จึงถือว่ามีความน่ าสนใจเทคโนโลยีน้ี น่ าจะมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างแพร่หลาย
และรวดเร็วในอนาคต หลักสูตรนี้ จะแนะนําการใช้งานระบบปฏิบตั กิ าร Android ต่างๆ ผ่านทางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดว้ ยตัวจําลองการทํางาน
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา S5503 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา S5513 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to Android
Rationale
Architecture
Application Development
Application Life Cycle
Development Environment
Application Model
Basic Building Blocks
User Interface Widgets Controls

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 11

เรียนรู้การใช้งาน iPhone
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเรียนรูก้ ารใช้งาน iPhone (Smartphone) ไม่วา่ จะเป็ นการใช้งานโทรศัพท์ ดู
แผนที่ GPS ถ่ายรูป ถ่ายวิดโี อ ดูหนัง ฟงั เพลง แชท รับส่งอีเมล์ อ่าน E-book รันโปรแกรม ท่อง
อินเทอร์เน็ต โหลดแอพฯ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทิป เทคนิคการใช้งาน iPhone
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง (จําลองบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์)
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา S5504 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา S5514 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• Into รูจ้ กั กับ iPhone 4 และ iOS 4
• พืน้ ฐานการใช้ iPhone 4
• ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
• รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS
• ดูหนัง ฟงั เพลง (iPod)
• ถ่ายภาพและถ่ายวิดโี อ
• รับ-ส่ง E-mail
• ท่องเว็บไปกับ Safari การใช้แผนที่ Maps+Compass
• ดูคลิปวิดโี อเด็ดๆใน YouTube
• การใช้งานโปรแกรมทัวไป
่ ปฏิทนิ กับเครือข่าย ตารางนัดหมาย Notes, Stocks, Weather, Clock
• ตัง้ ค่าการทํางาน iPhone การโอนข้อมูลลง iPhone
ดาวน์โหลดโปรแกรม ติดตัง้ เปิดใช้ ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของ iTunes Store
การเชื่อมต่อกับ การโอนข้อมูล ภาพ ริงโทน เพลง วิดโี อ
• การใช้งาน iTunes
• ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน
่ App Store
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 12

การใช้งาน Internet เบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถใช้งาน ระบบ INTERNET ได้ พร้อมทัง้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อเข้ากับยุคของเทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูลได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ลักษณะวิ ชา
เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐาน Microsoft Windows
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา S5502 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเป็ นมาของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความหมายของ HomePage, WebPage, WebSite
ความหมาย และการแสดงแถบเครือ่ งมือต่างๆ
การตัง้ ค่า Home Page
การนําภาพเป็ นพืน้ หลัง การบันทึกภาพเป็ นไฟล์
การค้นหาข้อมูลบน Internet
การดาวโหลดโปรแกรม
รายชื่อ Web Site ทีน่ ่าสนใจ

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 13

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Open Office
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ (Open Source) สําหรับใช้งานสํานักงาน เช่น งานคํานวณ
งานเอกสาร และงานด้านการนํ าเสนอ ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่สามารถเปิ ดเอกสารจากโปรแกรมอื่นได้โดยไม่
ต้องพึง่ โปรแกรมนัน้ ๆ และสามารถส่งออกไปไฟล์รูปแบบอื่นๆได้ ซึ่งได้แก่ โปรแกรม Calc สําหรับใช้
ทางด้านการคํานวณ โปรแกรม Writer ทางด้านงานเอกสาร และโปรแกรม Impress สําหรับงานทางด้าน
การนําเสนอ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5501 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําการใช้โปรแกรม Cale
 อธิบายส่วนประกอบต่างๆ การบันทึก การใช้งาน
 การทํางานกับกระดาษคํานวณ การเลือกใช้เซลล์
 การทํางานของรูปแบบต่างๆ ของ Column และ Row
 การจัดการคํานวณ การใช้สตู ร
 การสร้าง แก้ไข ปรับปรุง แผนภูมิ
 การโอนย้ายเอกสารและใช้งานระหว่างโปรแกรม
 การบันทึกไฟล์งาน เพือ่ นําไปใช้กบั โปรแกรม Excel , PDF File หรือใช้รว่ มกับ
โปรแกรมอื่นในชุด OpenOffice
• การใช้โปรแกรมออฟฟิศเอกสาร (Writer)
 แนะนําการใช้งาน
 การสร้าง ลบ เลือก คัดลอก ย้าย ข้อความ
 การค้นหา แทนที่ ตกแต่งข้อความ
 การปรับตกแต่งระยะห่าง ระยะบรรทัด
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 14

 การตัง้ หน้าจอ การปรับช่องว่าง
 การตัง้ ขอบกระดาษ แทรกสัญลักษณ์พเิ ศษ แทรกตาราง
• การสร้างและการใช้งาน Presentation โดยโปรแกรม Impress
 แนะนําการใช้งาน
 การสร้าง Presentation ใหม่
 การเรียกใช้ การทํางานกับ Slide การทํางานกับมุมมองต่าง
 การจัดแต่งข้อความ รูปวาด ภาพกราฟิก
 การจัดกลุ่ม การเคลื่อนย้าย การคัดลอก
 การจัดเรียง สร้าง Slide show
 การกําหนดลักษณะพิเศษ การใส่เสียง การกําหนดการเคลื่อนไหวของสไลด์
 การกําหนดเวลาการแสดงสไลด์ การซ่อนสไลด์ การแสดงสไลด์แบบปกติ
 การโอนย้ายเอกสารและการใช้งานระหว่างโปรแกรม
 การใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมในชุด OpenOffice
 การเปิดไฟล์งานทีส่ ร้างจากโปรแกรมในชุดของ Microsoft Office ด้วยโปรแกรมชุด
OpenOffice
 การบันทึกไฟล์งานทีส่ ร้างด้วยโปรแกรมชุด OpenOffice เพือ่ นําไปใช้กบั ชุดโปรแกรม
Microsoft Office
 การบันทึกไฟล์งานทีส่ ร้างด้วยโปรแกรมชุด OpenOffice ให้เป็ น PDF File

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 15

เรียนรู้การใช้งาน iPad
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเรียนรูก้ ารใช้ iPad เป็ นเทคโนโลยีใหม่ของ Apple หลักสูตรนี้จะแนะนําให้
รู้จ ัก และใช้ง านเป็ น ทัง้ การใช้ง านเครื่อ งทัว่ ไป รวมถึง แอพพลิเ คชัน่ หลัก ที่ม าพร้อ มกับ เครื่อ ง และ
แอพพลิเคชันเสริ
่ มทีน่ ่ าใช้ ไม่ว่าจะเป็ น Safari, Mail, Photos, iTunes 10, Keynote, Pages, Numbers,
iBook, Kindle, Photoshop Express ฯลฯ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง (จําลองบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์)
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา S5505 ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา S5515 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําความรูพ้ น้ื ฐานการใช้ iPad
ท่องเว็บด้วย Safari รับ-ส่ง E-Mail สมุดรายชื่อ Contacts
ดูภาพสวยด้วย Photos ฟงั เพลง (iPod) ดูภาพยนตร์บน iPad
ดูคลิปวิดโี อเด็ดใน YouTube
การใช้ GPS และ Maps
จัดตารางนัดหมายด้วย Calendar จดบันทึกด้วย Notes
่ App Store
ดาวน์โหลดเพลงบน iTunes ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบน
ตัง้ ค่าการทํางาน iPad อ่านหนังสือด้วย iBooks
สร้างสไลด์งานนําเสนอด้วย Keynote เอกสารด้วย Pages สเปรดชีตด้วย Numbers

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 16

การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้งาน Acrobat
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มงุ่ เน้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรม สามารถใช้งานโปรแกรม Acrobat ได้เรียนรูก้ ารสร้าง
ฟอร์มในลักษณะ Electronic Form เรียนรูก้ ารใช้เครื่องมือต่างๆ การสร้างสารบัญของเอกสาร PDF ช่วย
ในการจัดเก็บเอกสารในแบบ E-Document แปลงไฟล์ให้อยูใ่ นรูปแบบ PDF ให้สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูก้ ารใช้งานเอกสาร Acrobat หรือโปรแกรม Acrobat Reader มาแล้ว
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5515 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5525 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําการใช้งาน Adobe Acrobat เบือ้ งต้น
• การแปลง MS Word , Excel , PowerPoint เป็ น ไฟล์ PDF
• การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มใน Acrobat เช่น Textbox, List Box, Option
Button, Checkbox ฯลฯ
• การปรับแต่งและกําหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือๆ เช่น การเปลีย่ น Font การใส่ส ี การ
กําหนดจํานวนตัวอักษรทีส่ ามารถป้อนได้ ฯลฯ
• การสร้างเงือ่ นไขรับข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลป้อนผิดพลาดจากที่
ต้องการ เช่น การกําหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ หรือการจํากัดค่าเช่น
อายุจะต้องไม่เกินทีก่ าํ หนดไว้ ฯลฯ
• การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคํานวณ
• การสร้างปุม่ Submit Form
• การกําหนด Security ในเอกสาร PDF
• การใช้ Digital Sign เพือ่ การรับรองเอกสาร
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 17

เรียนรู้การใช้งาน PHP Programming เบือ้ งต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ผู้เ ข้า รับ การอบรมได้มีค วามรู้แ ละความเข้า ใจเบื้อ งต้ น เกี่ย วกับ การพัฒ นาเว็บ
แอพพลิเคชัน่ โดยใช้เทคโนโลยีของภาษา Java ประกอบกับเทคโนโลยี Ajax โดยเนื้อหาจะครอบคลุม
ตัง้ แต่ภาษา HTML เทคโนโลยี Ajax ภาษา Java Script ภาษา XML การเขียนโปรแกรม Java เบือ้ งต้น
ั ่ ฟเวอร์ดว้ ยเทคโนโลยีของ Java ได้แก่ Servlet และ JSP การพัฒนาส่วน
การพัฒนาโปรแกรมบนฝงเซิ
ติดต่อกับผูใ้ ช้ดว้ ย JSF แนะนําแนวคิดเบือ้ งต้นของเว็บเซอร์วสิ การออกแบบ และพัฒนากรณีศกึ ษา
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการพัฒนาระบบงาน
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา P5501 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน และภาษา HTML เบือ้ งต้น
แนะนํา Ajax และภาษา Java Script
การพัฒนาโปรแกรมด้วย Ajax
Ajax Framework
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ XML และการใช้งาน
แนะนําภาษา Java
Servlet และ JSP เบือ้ งต้น
การพัฒนาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ดว้ ย JSF
กรณีศกึ ษา
• เว็บเซอร์วสิ เบือ้ งต้น

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 18

Microsoft Word 2007 Basic
วัตถุประสงค์
การใช้โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชนั 2007 ในการสร้างและจัดการเอกสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่เพียงแต่ สามารถทํางานกับการอินเทอร์เฟสแบบใหม่ในเวอร์ชนั นี้เท่านัน้ แต่ยงั รวมไป
ถึงการใช้คําสังในการจั
่
ดเอกสารให้ดูสวยงามแบบมืออาชีพ เริม่ ตัง้ แต่แนะนํ าส่วนประกอบบนหน้าโปรแกรม
เครือ่ งมือและคําสังต่
่ างๆ การสร้างและจัดการเอกสาร, การทํารายงาน การปรับแต่งฟอนต์ ระยะบรรทัดและ
ย่อหน้า การออกแบบกราฟิคทีม่ รี ปู แบบสีสนั สําเร็จรูป และตารางสําเร็จรูป พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Word 2003
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านเอกสาร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5511 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5521 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• การใช้โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชนั 2007
• หน้าตาวินโดว์ของ Word 2007
• การเก็บบันทึกเอกสาร
• การปิดเอกสาร
• การสร้างเอกสารใหม่
• การเปิดเอกสารเก่ามาใช้งาน
• การแทรกข้อความ
• การเลือ่ นไปส่วนต่างๆของเอกสาร
• วิธเี ลือกข้อความ
• ลบข้อความ
• คัดลอกและย้ายข้อความ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 19

• ยกเลิกคําสังที
่ ท่ าํ ไปแล้วและทําซํ้า
• ออกจากโปรแกรม Word 2007
• แจกแจงคุณสมบัตขิ อง Word 2007 และสรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มา
• การใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานของ Word 2007
• แนะนําการใช้ Ribbon
• การซ่อนหรือแสดงแถบเครือ่ งมือ
• การเคลือ่ นย้ายแถบเครือ่ งมือ
• การใช้ทาสก์เพน
• เปิดและปิดการใช้งานทาสก์เพน
• การใช้งานทาสก์เพน
• การย่อและขยายเอกสาร
• แสดงเอกสารได้หลายแบบ
• การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาใน Word 2007
• การจัดแต่งเอกสารให้สวยงามตรงตามความต้องการ
• การเน้นข้อความให้ดแู ตกต่าง
• การเปลีย่ นสีขอ้ ความ
• การเปลีย่ นฟอนต์และขนาดตัวอักษร
• การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และทําตัวยกและตัวห้อย
• วิธใี ส่สญ
ั ลักษณ์ทต่ี อ้ งการ
• เปลีย่ นตําแหน่งกัน้ หน้าและกัน้ หลัง
• ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า
• ตีเส้นกรอบและแรเงา
• ตีเส้นและใส่สจี ากคําสัง่
• เส้นขอบหน้ากระดาษ
• การตัง้ ตําแหน่ง Tab
• เปลีย่ นตําแหน่งหรือยกเลิกแท็บทีต่ งั ้ ไว้
• เติมเลขลําดับและสัญลักษณ์
• การกําหนดขอบกระดาษ
• การตัง้ ขนาดกระดาษ
• ขึน้ หน้าใหม่และยกเลิก
• แบ่งคอลัมน์ในเอกสาร
• การจัดรูปแบบตัวอักษรแบบหย่อนลง (Drop Cap)
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาใน Word 2007
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 20

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับ Network
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ Network, OSI Model รูปแบบของการ
ต่อเชื่อมระบบ Network แบบต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสียและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็ น ตลอดจนเปรียบเทียบ
การใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเครือข่ายแบบ Server Base กับ Peer to Peer และเรียนรูค้ วามแตกต่างระหว่าง
Windows XP และ Windows 2000 Server/ Server 2003
ลักษณะวิ ชา
เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพ้ น้ื ฐานด้านระบบ Network มาพอสมควร
• มีความรูเ้ กีย่ วกับ Windows 2000/XP/2003 มาบ้าง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รหัสวิชา N5502 ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ Network
ชนิดและองค์ประกอบของ Network
การออกแบบ Network
การติดต่อสือ่ สารด้านอุปกรณ์ไร้สาย
Network Adapter Cards
The OSI 7 Layers Models
รูปแบบการส่งข้อมูล
การติดตัง้ และบริหารจัดการเครือข่าย
Networks in Multivendor Environments
การบริหารจัดการ User ในระบบเครือข่าย
Ensuring Network Data Security
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การออกแบบรายงานด้วย Crystal Reports
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้สามารถเรียนรูก้ ารใช้งานโปรแกรม Crystal Reports ให้ผเู้ ข้าอบรมมี
ความรูใ้ นรูปแบบ วิธกี ารใช้งานของเทคโนโลยีสมัยใหม่เกีย่ วกับการใช้ Crystal Reports เพื่อสร้างรายงาน
จากฐานข้อมูลและใช้ Crystal Reports เพื่อเพิม่ แผนภูมลิ งบนรายงานแสดงรายงานทีส่ ร้างจาก Crystal
Reports ด้วย Visual Basic ได้ ซึง่ โปรแกรมนี้ช่วยในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ทจ่ี ะเริม่ ก้าวเข้ามาแทนที่
เทคโนโลยีรปู แบบเดิมๆ ซึง่ ใช้อยูใ่ นปจั จุบนั
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เป็ นนักพัฒนาระบบงานหรือนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
• มีความรูพ้ น้ื ฐานในการเขียนโปรแกรม
• มีความรูห้ รือเคยผ่านหลักสูตรเกีย่ วกับภาษา Visual Basic, การเขียน Web ด้วย ASP
หรือ PHP
• มีความรูค้ วามเข้าใจในการใช้รายงาน Crystal Reports หรือผ่านการอบรมหลักสูตร
Report and Query with Crystal Reports Programming
• มีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ Web Application หรือภาษา HTML เบือ้ งต้น
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา P5503 ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•

พืน้ ฐานการใช้งาน Crystal Reports
ทําความรูจ้ กั กับ Crystal Reports
สร้างรายงานด้วยเครือ่ งมือ Crystal Reports Designer
การติดตัง้ ออบเจ็กต์จากเมนู
การเขียนโปรแกรมควบคุมรายงาน
ออบเจ็กต์ Crystal Reports Viewer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การสร้างออบเจ็กต์บน Crystal Reports Designer จากโปรแกรม
พืน้ ฐานการสร้างรายงานแบบจัดกลุ่มข้อมูล
การติดต่อฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมเพือ่ ติดต่อฐานข้อมูล
การสร้างออบเจ็กต์ RecordSet ด้วยคําสัง่ Open
การเขียนโปรแกรมเพือ่ สร้างออบเจ็กต์ CrossTab, Graph
การเขียนโปรแกรมสร้างออบเจ็กต์ Graph
การเขียนโปรแกรมเพือ่ สร้างฟิลด์ฟอร์มลู ่า, ออบเจ็กต์ UnboundField, Summaryfield
การเขียนโปรแกรมสร้างออบเจ็กต์ SpecialVarField, Subreport
ออบเจ็กต์ Database
FieldDefintion
การจัดกลุ่มในออบเจ็กต์ Report
ออบเจ็กต์ Report
ออบเจ็กต์ Application
ออบเจ็กต์ OLE
ออบเจ็กต์และการทํางานบนเว็บเพจ
การควบคุมรายงานบนเว็บเพจ
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Microsoft Excel 2007 Basic
วัตถุประสงค์
ศึกษาภาพรวม ตัง้ แต่ ความรูเ้ กี่ยวกับอินเทอร์เฟสการทํางานกับโปรแกรมใหม่ท่แี ตกต่าง
จากเวอร์ช นั 2003 กฎเกณฑ์เ กี่ย วกับ การกํา หนดสูต รคํา นวณ การใช้ง านฟ งั ก์ช ัน ของเอกเซล การ
จัดรูปแบบเวิรก์ ชีท การพิมพ์เวิรก์ ชีทออกทางเครื่องพิมพ์ รวมทัง้ โดยเน้นรายละเอียดต่างๆทีส่ าํ คัญและ
จําเป็ นในการทํางานกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลในเวอร์ชนั ใหม่ เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกับไฟล์
เวิรก์ บุ๊คในเวอร์ชนั ก่อนหน้านี้ได้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Excel 2003
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านการคํานวณ
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5512 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5522 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชนั 2007
• แจกแจงคุณสมบัตขิ อง Microsoft Excel 2007 และลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มา
• แนะนําหน้าและการใช้งาน Ribbon ของ Microsoft Excel 2007
• การใส่สตู รคํานวณแบบง่ายๆ
• การเก็บบันทึกเวิรก์ บุ๊ค
• การปิดเวิรก์ บุ๊ค
• การแก้ไขเวิรก์ บุ๊คทีส่ ร้างไว้แล้ว
• การเปิดเวิรก์ บุ๊คเก่าขึน้ มาใช้
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• การทํางานกับเวิรก์ ชีท
• คุณสมบัตใิ หม่ของ Microsoft Excel เวอร์ชนั 2007
• เทคนิคการเลือกเซลหลายๆเซลโดยใช้เมาส์
• การจัดการหลายเวิรก์ ชีทในเวิรก์ บุ๊คเดียว
• การควบคุมการสลับหน้าเวิรก์ ชีท
• ตัง้ ชื่อเวิรก์ ชีทให้สอ่ื ความหมาย
• การเพิม่ เวิรก์ ชีทใหม่
• การลบเวิรก์ ชีทออกจากเวิรก์ บุ๊ค
• การย้ายสลับตําแหน่งเวิรก์ ชีท
• ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธใี ส่ในเซล
• ระบบอัตโนมัตใิ นการใส่ขอ้ มูล
• ใช้ AutoFill เพือ่ ใส่ชุดข้อมูล
• AutoComplete ช่วยใส่ขอ้ มูลทีซ่ ้าํ ๆกัน
• AutoCorrect ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
• เทคนิคการแก้ไขเวิรก์ ชีท
• ใส่หมายเหตุให้กบั เซล
• ตัง้ ชื่อเซลเพือ่ ให้เรียกใช้ได้งา่ ย
• ตัง้ ชื่อใหม่ให้เซลหรือกลุ่มเซล
• ค้นหาและแทนทีข่ อ้ มูล
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในเวอร์ชนั นี้
• เรือ่ งของสูตรคํานวณ
• ดูผลลัพธ์จากแถบสถานะ (AutoCalculate)
• รูจ้ กั กับสูตรคํานวณ
• ความผิดพลาดของสูตรคํานวณ (Error Message)
• พิมพ์เวิรก์ ชีท
• กําหนดรายละเอียดการพิมพ์
• ความหมายของตัวเลือกต่างๆ
• สร้างข้อความหัวหรือท้ายกระดาษเอง
• สังพิ
่ มพ์เวิรก์ ชีท
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การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Basic
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบการทํางานพืน้ ฐานของโปรแกรมที่มลี กั ษณะ
คล้ายภาพยนตร์ คือ เคลื่อนไหวได้ มีเสียง และประกอบเข้าด้วยกันโดยแบ่งเป็ น Scene,
Frame,
Timeline, Rollovers และส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้าง Link โดยใช้ Macromedia Flash มาเป็ นเครื่องมือ
ช่วยในการสร้างภาพเคลื่อนไหวทีม่ ขี นาดเล็ก เพือ่ ให้การดาวน์โหลดข้อมูลของเว็บไซต์รวดเร็วขึน้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูเ้ กีย่ วกับ Internet มาพอสมควร
• เป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการออกแบบ Web Site ด้วย Multimedia หรือทํา Presentation
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา W5502 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แนะนําเนื้อหา การใช้เครือ่ งมือ โปรแกรม FLASH
การสร้างแอนิเมชัน่ แบบ Tween และ Frame by frame
การใส่เอฟเฟ็กซ์ภาพ
การสร้าง Movies clip และ Instant Symbol
การเขียน Action Scripts เบือ้ งต้น
การวาดรูปชิน้ งานด้วยลายเส้น และการทํา Animation
การใส่เสียง
เทคนิคการสร้างและแก้ไขภาพรูปแบบต่างๆ
การเผยแพร่งาน และการประยุกต์ใช้งานแต่ละแบบ
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เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2008
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเรียนรูก้ ารออกแบบฐานข้อมูล SQL Server 2008 ความสําคัญของ
Schema ในการทํางาน การเขียนคําสัง่ เครือ่ งมือในการจัดการระบบฐานข้อมูล และปรับแต่งในแบบต่างๆ
ในการใช้งานฟงั ก์ชนต่
ั ่ างๆของฐานข้อมูล SQL Server 2008 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีพน้ื ฐาน RDBMS มาก่อน
• มีประสบการณ์ดา้ นการออกแบบฐานข้อมูลมาบ้าง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รหัสวิชา D5501 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• Creating Databases and Database Files
• Creating Databases
• Creating Filegroups
• Creating Schemas
• Creating Database Snapshots
• Creating Data Types and Tables
• Creating Data Types
• Creating Tables
• Creating Partitioned Tables
• Creating and Tuning Indexes
• Planning Indexes
• Creating Indexes
• Optimizing Indexes
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• Implementing Data Integrity by Using Constraints and Triggers
• Data Integrity Overview
• Implementing Constraints
• Implementing Triggers
• Using XML
• Using the XML Data Type
• Retrieving XML by Using FOR XML
• Shredding XML by Using OPENXML
• Introducing XQuery
• Creating XML Indexes
• Implementing XML Schemas
• Implementing Views
• Introduction to Views
• Creating and Managing Views
• Optimizing Performance by Using Views
• Implementing Stored Procedures
• Implementing Stored Procedures
• Creating Parameterized Stored Procedures
• Working With Execution Plans
• Handling Errors
• Implementing Functions
• Creating and Using Functions
• Working with Functions
• Controlling Execution Context
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Microsoft PowerPoint 2007 Basic
วัตถุประสงค์
ศึก ษาการใช้โ ปรแกรมไมโครซอฟต์พ าวเวอร์พ อยท์ใ นงานทางด้า นการนํ า เสนอผลงาน
เวอร์ช นั 2007 ซึ่ง เป็ น เวอร์ช นั ใหม่ล่ า สุด โดยครอบคลุ ม เนื้ อหาตัง้ แต่ ความรู้เ กี่ย วกับ การทํา งานใน
โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ การใช้งานในรูปแบบอินเทอร์เฟสใหม่ๆ การสร้างและจัดการสไลด์ การทํางาน
กับข้อความในสไลด์ การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์ การตกแต่งสไลด์โดยใช้ออบเจ็คอื่นๆ เช่น การ
วาดตาราง การนํ าเสนอด้วยกราฟ โดยมีความต้องการให้ผอู้ บรมสามารถเห็นภาพรวมการใช้โปรแกรม
เวอร์ชนั แบบรวดเร็ว และสามารถทํางานร่วมกันในไฟล์นําเสนอของโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์
ทัง้ เวอร์ชนั ใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft PowerPoint 2003
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการเสนอรายงานด้วย Presentation
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5513 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5523 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร์ชนั 2007
• มีอะไรใหม่ใน PowerPoint เวอร์ชนั 2007
• วิธเี รียกใช้ PowerPoint เวอร์ชนั 2007
• เรียกใช้ Ribbon
• ย่อหรือขยายหน้าจอของโปรแกรม
• ยกเลิกคําสังที
่ เ่ พิง่ ทําไปหรือทําคําสังเดิ
่ มซํ้า
• การออกจากโปรแกรม PowerPoint

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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• การสร้างผลงานนําเสนออย่างรวดเร็ว
• คุณสมบัตใิ หม่ทเ่ี พิม่ เข้ามาในเวอร์ชนั นี้
• การเริม่ สร้างผลงาน
• การทดลองฉายสไลด์
• การบันทึกไฟล์สไลด์
• การปิ ดไฟล์
• การเรียกผลงานทีเ่ คยทําไว้กลับมาแสดง
• การดูสไลด์ในมุมมองแบบต่างๆ
• การสร้างและจัดการสไลด์
• สร้างงานนําเสนอเปล่า (Blank Presentation)
• สร้างชุดสไลด์ได้อย่างมืออาชีพด้วย AutoContent Wizard
• สร้างสไลด์จากแม่แบบทีม่ ใี นเครือ่ ง
• กําหนดขนาดสไลด์ใหม่
• เพิม่ สไลด์แผ่นใหม่
• รูจ้ กั กับเค้าโครงสไลด์และตัวยึด
• วิธยี า้ ยหรือจัดลําดับสไลด์ใหม่
• การลบแผ่นสไลด์
• การซ่อนสไลด์
• ย่อ/ขยายการแสดงสไลด์
• ก๊อปปี้ สไลด์
• แทรกสไลด์จากไฟล์อ่นื
• คุณสมบัตใิ หม่ทเ่ี พิม่ เข้ามาในเวอร์ชนั นี้
• การทํางานกับข้อความในสไลด์
• ใส่ขอ้ ความในตัวยึด
• เลือกข้อความ
• ลบข้อความ
• คัดลอกหรือย้ายข้อความ
• เท็กซ์บอ็ กซ์
• หัวข้อย่อยและเลขลําดับ
• ตกแต่งข้อความ
• ปรับข้อความให้พอดีกบั ตัวยึด
• คัดลอกรูปแบบของข้อความ
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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• ค้นหาคําและการแทนทีค่ าํ
• ตรวจการสะกดคําโดยอัตโนมัติ
• ใส่ขอ้ ความในรูปร่างอัตโนมัติ (AutoShape)
• ข้อความในมุมมอง Outline
• การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์
• คุณสมบัตใิ หม่ทเ่ี พิม่ เข้ามาในเวอร์ชนั 2007
• เพิม่ ลวดลายและสีสนั ให้งานนําเสนอเหมือนอย่างมืออาชีพ
• โครงร่างสี (Color Scheme)
• เปลีย่ นพืน้ หลังให้มลี วดลาย
• กําหนดให้สไลด์ทุกแผ่นเหมือนกัน (Slide Master)
• สร้างแม่แบบ (Template)
• เรียกใช้แม่แบบทีส่ ร้างใหม่
• การใส่ขอ้ ความส่วนหัวและท้ายสไลด์
• ใส่วนั ทีแ่ ละเวลา
• ใส่และกําหนดลําดับทีเ่ ริม่ ต้นของสไลด์
• การตกแต่งสไลด์โดยใช้ออบเจ็คอื่นๆ

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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การใช้งาน Microsoft Sliverlight
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทีม่ คี วามรูโ้ ปรแกรม Microsoft Silverlight ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีส่ ามารถ
ทํางานข้ามบราวเซอร์ ข้ามแพลตฟอร์ม ใช้ได้ทงั ้ Windows และ Mac OS X คล้ายๆ กับ Flash Player
รวมไปถึ ง ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Linux เพื่ อ ให้ ร องรับ การทํ า งานทางด้ า นมัล ติ มี เ ดี ย ภาพอนิ เ มชั น่
ภาพเคลื่อนไหว บนเว็บไซต์
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Application ด้วย .NET Framework
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ASP.NET
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา P5502 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• Introducing Silverlight ทําความรูจ้ กั กับ Silverlight ทัง้ เครือ่ งมือและองค์ประกอบต่างๆในการ
สร้างชิน้ งาน
• Silverlight Controls ทําความรูจ้ กั กับการใช้งาน Controls ประเภทต่างๆเพือ่ การสร้างส่วนติดต่อ
กับผูใ้ ช้ (User Interface)
• Layout and Styling เรียนรูถ้ งึ รูปแบบการจัดวาง Layout และการใช้งาน Style เพือ่ ความส่วยงาม
ในการสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface)
• Data and RIA Services เชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้าสู่ Silverlight ด้วยเทคโนโลยี ADO.NET และ RIA
Services
• Rich Imaging จัดการกับภาพกราฟฟิกขัน้ สูงด้วยเทคโนโยลยี DeepZoom และ Photosynth
• Media, Webcams, and Video เพิม่ ลูกเล่นให้กบั Silverlight Application ด้วยการแทรกเสียง
วีดโี อ และภาพจาก Webcam
• Transformation and Animation สร้างสรรค์ชน้ิ งานให้น่าสนใจด้วยการเปลีย่ นรูปทรงวัตถุ
(Transformation) และสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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• Building Desktop Applications สร้าง Silverlight ให้ทาํ งานได้แบบ Desktop Applications
• Integrating with the Browser เชื่องโยงการทํางานระหว่าง Silverlight Application เข้ากับ
Browser ด้วย JavaScript
• Accessing Network Services เข้าถึงการใช้งาน Network Services เพือ่ สร้าง Data Service
• Windows Phone Development เริม่ ต้นพัฒนา Application เพือ่ รันบน Windows Phone 7
• Windows Phone Features เรียนรูค้ วามสามารถของ Windows Phone 7 และการสร้างส่วน
ติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface)
• Expression Blend for Windows Phone เรียนรูก้ ารสร้าง Windows Phone 7 Application ด้วย
Expression Blend 4
• Getting Started with XNA Game Development for Windows Phone เริม่ ต้นพัฒนาเกมส์ดว้ ย
XNA สําหรับรันบน Windows Phone 7
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การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษาการใช้ WordPress ซึ่งเป็ นโปรแกรมฟรีแวร์ทม่ี รี ะบบใน
การช่วยจัดการเนื้อหาบนเว็บ หรือเรียกว่า Contents Management System (CMS) คล้ายกับโปรแกรม
PHP Nuke, Joomla, Mambo, OScommerce, Magento เป็ นต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ทป่ี ระสิทธิภาพ
สวยงาม และสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความเป็ นหน้าเว็บได้อย่างง่ายและเป็ นที่นิยมและสร้างเว็บไซต์
อย่างมากมาย ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในอนาคตได้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจเกีย่ วกับ Internet และการสร้าง Web site
• มีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการสร้างสรรค์เว็บไซต์
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รหัสวิชา W5508 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา

• แนะนําภาพรวม และทําความเข้าใจ เรือ่ งเว็บรูปแบบสมัยใหม่
• ทําความรูจ้ กั เว็บรูปแบบสมัยใหม่
• รูจ้ กั WordPress เบือ้ งต้น ก่อนปฏิบตั กิ าร
• การติดตัง้ WordPress และการจัดการเบือ้ งต้น
• ข้อความรู้ ก่อนติดตัง้ WordPress
• สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียม โปรแกรมทีจ่ าํ เป็ น และรองรับการทํางาน WordPress
• การติดตัง้ WordPress แบบ step-by-step
• ภาพรวม และองค์ประกอบภายใน หน้า Control Panel ของ WordPress
• การจัดการปรับค่าเบือ้ งต้น ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับ ผูด้ แู ลเว็บ (web admin)
• เรียนรูก้ ารทํางานในเมนูต่างๆ ของ WordPress เช่น Post, Page, Link, Media,
Appearance, Plugin, Tools, Settings
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• เริม่ ต้นสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress
• การสร้างเมนู และ หน้าต่างๆ ใน WordPress การเพิม่ Page การเพิม่ ลิงค์
• จัดการ บทความ ภายในเว็บ
• การปรับแต่งบทความ ด้วยการใช้รปู แบบ HTML เบือ้ งต้น (เฉพาะส่วนทีจ่ าํ เป็ น ไม่เน้นเขียน
โปรแกรม)
• การสร้าง ปรับแต่งบทความ และหน้าตาเว็บไซต์ ด้วยเครือ่ งมือ Media Library - Gallery
(รวมภาพ เสียง ไฟล์วดิ โิ อ)
• การสร้าง และจัดการ เมนูต่างๆ ใน WordPress ให้เหมือนเมนู มืออาชีพ
• การใส่ลงิ ค์ (Link) และใช้ลงิ ค์ อย่างเหมาะสม
• เสริมลูกเล่น และองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บ
• การทํางานด้วย Plug-in ต่างๆ การหา Plugin การติดตัง้ Plugin
• การทํา Activation และ Config ค่าต่างๆ
• การทํางานร่วมกับ social network ค่ายดังต่างๆ อาทิ facebook, twitter, youtube เป็ นต้น
• การสร้าง slide show แอนนิเมชัน่ แบบเว็บมืออาชีพ
• การเก็บค่าสถิติ ต่างๆ ภายในเว็บ (web stat)
• การทํางานกับ WordPress Theme (template – แม่แบบ)
• การจัดการทําความเข้าใจ Theme
• การ download ติดตัง้ และใช้งาน Theme ใหม่
• เทคนิคการเลือก Theme การติดตัง้ Theme และ ทําการ Activation
• ปรับแต่ง SEO ให้ WordPress
• ทําความเข้าใจ SEO เบือ้ งต้น
• ใช้เครือ่ งมือ WordPress SEO ต่างๆ ปรับเว็บไซต์ WordPress ให้แรงขึน้ ได้
• การจัดการระบบสมาชิก, User Management
• การเพิม่ user หรือสมาชิกใน Wordpress
• สิทธิของสมาชิ
ก Wordpress (Role)
์
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ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
(Introduction to Computer Security)
วัตถุประสงค์
เพื่อได้เรียนรูถ้ งึ วิวฒ
ั นาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามที่มากับวิวฒ
ั นาการ
สามารถรับมือและป้องกันเบือ้ งต้น เกีย่ วกับภัยต่างๆ ทีค่ ุกคามคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิธแี ก้ไขในเบือ้ งต้น
ได้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา N5503 ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•

วิวฒ
ั นาการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
ภัยคุกคามต่างๆทีค่ วรทราบ
รูปแบบการโจมตี
สาธิตถึงวิธกี ารและภัยของปญั หาต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับมือกับปญั หาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศภายในองค์กร
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การตกแต่งภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย GIMP
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มงุ่ เน้นให้สามารถใช้งานโปรแกรม GIMP ซึง่ เป็ นโปรแกรมประเภท free ware
สําหรับงานตกแต่งภาพทีม่ คี วามสามารถไม่แตกต่างกับโปรแกรม Adobe PhotoShop อาทิเช่น มี
ฟิลเตอร์ และปลักอิ
๊ นในการทําเอฟเฟ็ กต์ต่างๆ เช่น การไล่เงา การสร้างตัวนูนให้กบั ภาพ สนับสนุ นเลเยอร์
และแชนแนล สนับสนุ นการสร้าง คุณสมบัตโิ ปร่งแสงของไฟล์ PNG ช่วยเก็บ Screenshot ได้ และ
สามารถอ่านไฟล์ได้หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็ น JPEG, GIF, PNG, TIFF รวมถึงอ่านไฟล์ของ PhotoShop
(.PSD) และ Paint Shop Pro (.PSP) ได้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการตกแต่งภาพด้วยตนเอง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา W5505 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ความรูพ้ น้ื ฐานการใช้โปรแกรม GIMP
 ความเป็ นมา มีอะไรใหม่ใน GIMP
 คุณสมบัตเิ ปรียบเทียบกับการใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop
 การใช้งานเมนูคาํ สัง่ กล่องเครือ่ งมือ เมนูลดั แถบสถานะ และ พาเล็ตต่างๆ
• การใช้งานพืน้ ฐานในโปรแกรม GIMP
 การจัดการไฟล์ประเภทต่างๆใน GIMP
 การสร้าง บันทึก เปิ ด ปิ ดไฟล์
 การทํางานกับวินโดว์รปู ภาพ ย่อ/ขยายภาพ เลื่อนดูภาพ
 การใช้งานพาเล็ต Navigator แสดงวินโดว์ในมุมมองแบบต่างๆ
 การปรับแต่งเส้นไกด์และเส้นกริด
 การกําหนดโฟลเดอร์ของปลักอิ
๊ นและพืน้ ทีด่ สิ ก์สาํ หรับการทํางานของโปรแกรม
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• ภาพกราฟิกและการนํามาใช้ ในโปรแกรม GIMP
 ภาพบิตแมพและภาพเวคเตอร์ ภาพมาใช้ในโปรแกรม
 ความละเอียด ปรับขนาด เพิม่ พืน้ ทีข่ องรูปภาพ ตัดภาพ
 ออปชันในการบันทึกไฟล์บางประเภท
 สร้างอัลบัม้ ภาพตัวอย่าง สร้างอัลบัม้ ภาพในรูปแบบของเว็บเพจ พิมพ์รปู ภาพ
 การตัดฉากหลังออกจากออบเจ็กต์ การลบฉากหลัง
• การใช้เลเยอร์
 รูจ้ กั กับพาเล็ตเลเยอร์ สร้างเลเยอร์ใหม่
 การก๊อปปี้ ภาพจากไฟล์อ่นื ไฟล์เดียวกัน
 การลบเลเยอร์ เปลีย่ นชื่อและเปลีย่ นสีเลเยอร์
 การกําหนดลําดับ ซ่อน/แสดง ลิงค์ จัดเรียงออบเจ็กต์ในเลเยอร์
 การจัดระยะห่าง ล็อค รวมเลเยอร์ กําหนดค่าความโปร่งใสของเลเยอร์
 การผสมเลเยอร์ สร้างเอฟเฟ็กต์ให้เลเยอร์ ใช้เอฟเฟ็กต์สาํ เร็จรูป
• การปรับรูปทรงออบเจ็กต์
 การปรับขนาด หมุน บิดออบเจ็กต์ ปรับสัดส่วน
 การหมุนออบเจ็กต์เป็ นมุมฉากหรือ 180 องศา
 การพลิก ปรับรูปทรงแบบอิสระ ปรับรูปทรงออบเจ็กต์โดยใช้คาํ สัง่
 การหมุนหรือกลับรูปภาพทัง้ ภาพ
• การใช้สใี นโปรแกรม GIMP
 Color Model โหมดสีของ GIMP
 การเปลีย่ นโหมดสีไปเป็ น Bitmap แปลงจาก Bitmap กลับไปเป็ น Grayscale
 การแปลงภาพไปเป็ นโหมด Indexed Color
 ความลึกของสี สี Foreground และ Background
 การเลือกสีดว้ ย Color Picker พาเล็ต Color
 การเลือกสีจากภาพ ตรวจสอบค่าสี เทียบสีโดยใช้เครือ่ งมือในโปรแกรม
• การวาดภาพ
 กลุ่มเครือ่ งมือระบายสี กําหนดขนาดและลักษณะของหัวแปรง สร้างหัวแปรงใหม่
 ออปชันต่างๆบนพาเล็ตการวาด เครือ่ งมือการวาดเส้น เครือ่ งมือแปรงสี
 การสร้าง Pattern ใหม่ เติมสีและลวดลายด้วยเครือ่ งมือต่างๆทีม่ อี ยู่
 การสร้างสี Gradient ขึน้ เอง เติมสี เติมเส้น การสร้างภาพฉากหลัง
• การสร้างตัวอักษรและข้อความ
 การสร้างข้อความแบบต่างๆ แบบหลายบรรทัด
 ออปชันเกีย่ วกับตัวอักษร ย่อหน้า
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 การแก้ไขหรือปรับแต่งข้อความ การตรวจสอบตัวสะกด ค้นหาและแทนทีข่ อ้ ความ
 การบิดข้อความให้เป็ นรูปร่างต่างๆ ตกแต่งข้อความ ปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ
 หลักการปรับแต่งสีและแสงเงาใน GIMP
• การใช้ Channel เพือ่ สร้างเอฟเฟ็กต์พเิ ศษ
 พาเล็ต Channels ปรับแต่งสีโดยใช้แชนแนล
 การสร้างเอฟเฟ็กต์พเิ ศษให้ภาพโดยการแยกและรวมแชนแนล
 การสร้าง Spot Channel ผสมแชนแนลด้วยคําสังต่
่ างๆ
• การใช้ฟิลเตอร์ (Filter)
 การใช้ฟิลเตอร์กบั เลเยอร์
Selection
 การปรับภาพ Background ให้ต่อเนื่องกัน
 ตัวอย่างผลจากฟิลเตอร์ต่างๆของ GIMP
• การตกแต่งและแก้ไขภาพ ทําสําเนาภาพ
 การใช้เครือ่ งมือ Blur , Sharpen
 การสร้างภาพเบลอ การปรับภาพให้คมชัด การเกลีย่ สี ตกแต่งภาพ บิดเบือนภาพ
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การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Illustrator
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผอู้ บรมสามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้อย่างเต็มรูปแบบทัง้ ในด้านการสร้างงาน
กราฟิก ได้อย่างสวยงาม เข้าใจและสามารถสร้างงานกราฟิก การใช้งานเครื่องมือพืน้ ฐานต่างๆ การวาด
ภาพ และการนําภาพมาใช้งานร่วมกัน การตกแต่งชิน้ งาน โดยการระบายสีให้กบั วัตถุดว้ ยวิธตี ่างๆ การนํา
ผลงานทีส่ ร้างไปเผยแพร่ในรูปแบบของสือ่ ต่างๆ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านการสร้างงานกราฟิก
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา A5501 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา A5511 ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อธิบายจุดเด่นและภาพรวมของโปรแกรม Illustrator
ข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมประเภท Raster และ Vector
ข้อแตกต่างของโหมดสี CMYK และ RGB เพือ่ การเริม่ ต้นสร้างงานทีถ่ ูกต้อง
ทําความรูจ้ กั กับแถบเครื่องมือต่างๆ เช่น Tool Box, Menu Bar, Option Bar รวมทัง้
Palette ต่างๆ
การใช้งาน Selection Tool รวมทัง้ คียล์ ดั ต่างๆ เพือ่ การทํางานทีร่ วดเร็ว
การสร้างรูปทรงพืน้ ฐานต่างๆ อย่างละเอียด
การเปลีย่ นสีวตั ถุและการใช้งาน Color Guide ช่วยจับคูส่ ใี นการออกแบบ
Direct Selection Tool แก้ไขโครงสร้างของรูปทรง เช่น Anchor, Path, Handle เพื่อให้
เกิดรูปทรงใหม่
เครือ่ งมือกลุ่ม Pen Tool เพือ่ สร้างสรรค์รปู ทรงทีม่ คี วามซับซ้อน
การสร้างและปรับแต่งเส้นอย่างละเอียด
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทดลองทําแบบฝึกหัด เพือ่ การเตรียม Artwork ทีถ่ ูกต้อง
การ Save งาน Format ต่างๆ และการ Export
ฝึกควบคุมเครือ่ งมือ Pen Tool การวาดเส้นตรง, เส้นโค้ง
การใช้งาน Pen Tool ร่วมกับ Grid และ Guide
ทดลองสร้างงานกราฟิกด้วย Pen Tool
จัดระเบียบ และระยะห่างของวัตถุดว้ ย Align
เชื่อม, เจาะ, แยก วัตถุหลายชิน้ เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ ตามหลักการออกแบบเบื้องต้น
ด้วย Pathfinder
การไล่เฉดสีเพือ่ ให้กราฟิกดูมมี ติ ดิ ว้ ย Gradient
การหมุนวัตถุดว้ ย Rotate Tool เพือ่ กําหนดองศา และจํานวนทีแ่ น่นอน
สลับด้านวัตถุกรณีทก่ี ราฟิกสมดุลกันทัง้ 2 ด้าน ด้วย Reflect Tool
การใช้งาน Pattern และการสร้าง Pattern อย่างง่ายๆ
การพิมพ์ขอ้ ความ และปรับแต่งรายละเอียดของตัวอักษร
วิธีดาวน์ โหลด และติดตัง้ ตัวอักษร รู้จกั กับตัวอักษรประเภทต่างๆ เพื่อการนํ าไปใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน
ทดลองสร้างนามบัตรอย่างถูกวิธดี ว้ ย Bleed, Ruler, Guide
การสร้างตัวอักษรประดิษฐ์ดว้ ยคําสัง่ Create Outline
ทดลองสร้างตัวอักษรประดิษฐ์, ตราสัญลักษณ์ และพาดหัวในรูปแบบต่างๆ
ดัดตัวอักษรให้โค้งงอด้วย Make With Warp
การวางหรือพิมพ์ขอ้ ความในรูปทรงด้วย Area Type Tool
การวางหรือพิมพ์ขอ้ ความบนเส้น ด้วย Type On A Path Tool
ทดลองสร้างตราสัญลักษณ์ดว้ ย Area Type Tool ร่วมกับ Ruler และ Guide
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การใช้โปรแกรม OpenProj ในการออกแบบ
และบริหารจัดการติดตามโครงการอย่างเป็ นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูอ้ บรมสามารถเข้าใจถึงการทํางานของ OpenProj ได้อย่างละเอียดถูกต้อง ใน
ประเด็น ที่เ กี่ย วข้องกับ การบริหารโครงการได้อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเริ่ม จากเรื่อ งทัวไปเกี
่
่ย วกับ
OpenProj การป้อนข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ ปฏิทนิ พืน้ ฐาน การเปลีย่ นแปลงเวลาทํางานในปฏิทนิ การ
ป้อนข้อมูลเกีย่ วกับงาน ประเภทความสัมพันธ์ของงาน การกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของงาน การ
จัดการกับทรัพยากร ปญั หาการเรียกใช้ทรัพยากรซํ้าซ้อน การติดตามงาน การพิมพ์รายละเอียดของ
โครงการออกทางเครือ่ งพิมพ์ รวมทัง้ การจัดรูปแบบรายงานแบบต่างๆ ของโครงการ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5504 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโปรแกรม OpenProject
• การป้อนข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ
 การป้อนข้อมูลเกีย่ วกับโครงการ ปฏิทนิ พืน้ ฐาน (Base Calendar)
 การเปลีย่ นแปลงเวลาทํางานในปฏิทนิ การแก้ไขเวลาทํางาน การเลือกวันที่
่
่งวันและหนึ่งสัปดาห์
 การสร้างปฏิทนิ ขึน้ มาใหม่ การกําหนดจํานวนชัวโมงในหนึ
 การจัดการกับปฏิทนิ พืน้ ฐานทีส่ ร้างขึน้
• ป้อนข้อมูลเกีย่ วกับงาน
 การป้อนชื่องาน (Task Name) การกําหนดให้เป็ นงานใหญ่ (Summary Task)
 การกําหนดให้งานเป็ น Milestone
 การสร้างงานทีต่ อ้ งทําเป็ นประจําภายในโครงการ (Recurring Task)
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 การป้อนระยะเวลาของงาน (Task Duration)
 การคํานวณระยะเวลาของงานแบบ PERT Analysis
 การป้อนความสัมพันธ์ของงาน (Task Relationships)
 ประเภทความสัมพันธ์ของงาน แบบ Finish To Start แบบ Start To Start แบบ
Finish To Finish และแบบ Start To Finish
 Lag และ Lead Time
 การกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของงาน Link Task ด้วย Task Dependency
Task Information
 สร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการใช้หน้าจอด้านล่าง
 การป้อนข้อจํากัดของงาน กําหนดข้อจํากัด ยกเลิกข้อจํากัดให้กบั งาน
• การจัดการกับทรัพยากร
 การป้อน กําหนด รายละเอียดของทรัพยากร ระยะเวลาทีท่ รัพยากรสามารถทํางาน
ให้กบั โครงการได้
 การกําหนดเวลาทํางานและเวลาไม่ทาํ งานของทรัพยากร
 การกําหนดอัตราค่าใช้จา่ ยอื่นๆของทรัพยากร
 แนวความคิดในการมอบหมายงานให้ทรัพยากร
 ประเภทของงาน (Task Type) การเปลีย่ นประเภทของงาน
 แนวความคิดเรือ่ ง Effort Driven
 การมอบหมายงานให้ทรัพยากร (Assign Resources) ด้วยการใช้
Assign
Resources ด้วยหน้าจอด้านล่าง Task Information
 การยกเลิกการมอบหมายงานให้ทรัพยากร
 การกระจายชัวโมงการทํ
่
างานด้วยคําสัง่ Work Contour
• การพิมพ์ออกทางเครือ่ งพิมพ์
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การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital Compact
และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ หลักการทํางานของกล้องดิจติ อล สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงานต่างๆ มีความเข้าใจเรือ่ งภาพดิจติ อล สามารถนําไปใช้งานแต่ละแบบได้
เป็ นอย่างดี เช่น ถ่ายภาพบุคคลจากนางแบบ จากทิวทัศน์ จากสิง่ ของ โดยวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์
วิจารณ์ แนะนําภาพถ่ายของผูเ้ ข้ารับการอบรมแต่ละคน และเรียนรูก้ ารใช้โปรแกรม Photoscape ซึง่ เป็ น
โปรแกรมฟรีแวร์สาํ หรับตกแต่งภาพถ่ายและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ได้ ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนํา
ความรูต้ ่างๆ ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
• Workshop นอกสถานที่ ทดลองถ่ายภาพโดยใช้กล้องดิจติ อลทีจ่ ดั เตรียมมา ถ่ายภาพ
นางแบบ สิง่ ของ ทิวทัศน์ ฯลฯ
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพ
• ต้องมีกล้องดิจติ อลมาใช้ในการอบรมเป็ นของตนเอง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา W5504 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา W5514 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับกล้องถ่ายภาพดิจติ อล และการถ่ายภาพอย่างถูกวิธี
• แนะนําฟงั ก์ชนพื
ั ่ น้ ฐานของกล้องดิจติ อล
• การจําแนกประเภทของกล้องดิจติ อล
• พืน้ ฐานเบือ้ งต้นในการถ่ายภาพ
• การควบคุมแสงและเงา ด้วยวัสดุอุปกรณ์
• การควบคุมทิศทางของแสงและเงา
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• การควบคุม White balance และการชดเชยแสง
• การใช้ขาตัง้ กล้อง และการตัง้ เวลาถ่ายภาพ (ตามฟงั ก์ชนกล้
ั ่ องของผูอ้ บรม)
• ทดลองถ่ายสินค้า และจัดแสงในมุมมองต่างๆ
• การใช้งานโปรแกรม Photoscape
• แนะนําเครือ่ งมือต่างๆ
• แก้ไขขนาดภาพให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
• การปรับแต่งแสง สีภาพ
• การใส่กรอบภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ
• การแก้ไขภาพเฉพาะจุด
• การจัดการไฟล์ภาพจํานวนมาก
• ภาคปฏิบตั นิ อกสถานที(่ แนะนําตามฟงั ก์ชนกล้
ั ่ องของผูอ้ บรม)
• แนะนําทิศทางของแสงและเงาในสถานทีจ่ ริง
• ทดลองปรับไวท์บาลานซ์ให้เหมาะสมกับสภาพแสง
• เทคนิคการวัดแสง กรณีทต่ี วั แบบมีความซับซ้อนของแสงเงา
• เทคนิคการชดเชยแสง กรณีตวั แบบย้อนแสง หรือวัตถุสอี อ่ นมาก เข้มมาก
• การปรับค่ารูรบั แสง เพือ่ เพิม่ ระยะชัดตืน้ ในภาพบุคคล หรือระยะชัดลึก
• การปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ เพือ่ หยุดความเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น นกบิน
• ทดลองจัดองค์ประกอบภาพตามหลักการถ่ายภาพเบือ้ งต้น
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Microsoft Excel 2007 Intermediate
วัตถุประสงค์
ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ในงานทางด้านการคํานวณให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยทบทวนเนื้อหาตัง้ แต่ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการทํางานในเวิรก์ ชีท กฎเกณฑ์เกีย่ วกับการ
กําหนดสูตรคํานวณ การใช้งานฟงั ก์ชนั ของเอกเซล การจัดรูปแบบเวิรก์ ชีท การนํ าเสนอด้วยกราฟ การ
พิมพ์เวิรก์ ชีทออกทางเครื่องพิมพ์ รวมทัง้ รายละเอียดต่างๆทีส่ าํ คัญและจําเป็ นในการทํางานกับโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอกเซล รวมทัง้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีซ่ บั ซ้อนด้วย PivotTable สูตรฟงั ก์ชนั ต่างๆ ทีค่ วรรู้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Excel 2003
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านการคํานวณ
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5532 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5542 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ทบทวน แนะนําเมนู การใช้งานเบือ้ งต้นของโปรแกรม Microsoft Excel 2007
• การทํางานกับเวิรก์ ชีท
• เทคนิคการเลือกเซลหลายๆเซลโดยใช้เมาส์
• หลายเวิรก์ ชีทในเวิรก์ บุ๊คเดียว
• ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธใี ส่ในเซล
• ใส่หมายเหตุให้กบั เซล
• ค้นหาและแทนทีข่ อ้ มูล
• ใส่ไฮเปอร์ลงิ ค์เพือ่ เชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น
• การล็อคเซลล์อา้ งอิงด้วย เครือ่ งหมาย String($)
• ซ่อนหรือแสดงเวิรก์ บุ๊คและเวิรก์ ชีต, ป้องกันเฉพาะเซลและเวิรก์ ชีตหนึ่งๆ
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• การจัดการกับชุดข้อมูลจํานวนมากด้วย Excel
• สร้างลิสต์ขอ้ มูล
• จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม
• จัดเรียงข้อมูลให้เป็ นระเบียบ (Sort)
• วิธกี ารตรวจสอบและป้องกันจัดการความถูกต้องข้อมูล โดยการสร้างเงือ่ นไขในการรับข้อมูลใน
เซล เช่น เมื่อต้องการให้ผใู้ ช้ป้อนใช้เฉพาะค่าตัวเลข เท่านัน้ หากผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลเกิดขอบเขตที่
กําหนด ให้แจ้งเตือนและไม่ยอมรับข้อมูลทีป่ ้ อนผิดเงือ่ นไข ฯลฯ หรือการบังคับให้ผใู้ ช้เลือกค่าใน
ลักษณะของ list รายการตัวเลือกเท่านัน้ เพื่อให้เป็ นแบบฟอร์มและต้องการป้องกันมิให้ผอู้ ่นื กรอก
ข้อมูลทีผ่ ดิ ลงไป ..
• คําสังเลื
่ อกดูเฉพาะข้อมูลทีต่ อ้ งการ (AutoFilter), แบ่งกลุ่ม
• หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชัน้
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย PivotTable และ PivotChart
• เริม่ สร้าง PivotTable จัดการกับ PivotTable
• ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคํานวณ, การเปลีย่ นตาราง
• การสร้าง ใช้งาน และตกแต่ง PivotChart
• การเลือกและจัดการช่วงเซลข้อมูลเพิม่ และการลบ PivotTable
• เทคนิคการหาค่าเป็ นค่าเฉลีย่ %
• เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็ นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ
• ทดลองปรับแต่ง PivotTable ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่าง
• การใช้สตู รคํานวณยอดนิยม
• การหาผลรวม
• เทคนิคการสร้างสูตรคํานวณ
• ฟงั ก์ชนั (Function) หรือสูตรคํานวณสําเร็จรูป
• สร้างสูตรคํานวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ
• ฟงั ก์ชนั ทางตรรกศาสตร์ เช่น if , And, Or, Sumif
• ฟงั ก์ชนการค้
ั่
นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, indirect
• ฟงั ก์ชนเพิ
ั ่ ม่ เติมอื่นๆ
• นําเสนอด้วยกราฟ
• เริม่ สร้างกราฟอย่างง่ายและเรือ่ งพืน้ ฐานเกีย่ วกับกราฟ
• รูจ้ กั ส่วนประกอบของกราฟ
• ปรับแต่งส่วนประกอบหลักและชุดข้อมูล
• ปรับแต่งรายละเอียดและความสวยงาม
• เทคนิคเกีย่ วกับกราฟทีน่ ่าสนใจ
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• พิมพ์เวิรก์ ชีท
• กําหนดรายละเอียดการพิมพ์
• ความหมายของตัวเลือกต่างๆ
• สร้างข้อความหัวหรือท้ายกระดาษเอง
• ดูตวั อย่างชีทงานก่อนพิมพ์ (Print Preview)
• สังพิ
่ มพ์เวิรก์ ชีท
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โปรแกรมสําเร็จรูป 2007
(Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เ ข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้และประยุกต์ใ ห้
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยโปรแกรมสําเร็จรูปในชุด Microsoft Office 2007 แบบต่อเนื่อง
ประกอบด้วยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เบือ้ งต้น เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารได้ทราบถึงความสามารถ คุณสมบัตขิ องโปรแกรมดังกล่าว และเป็ นพืน้ ฐาน
ในการนําคุณสมบัตคิ วามสามารถของโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานเพื่อ
พัฒนาตนเองในอนาคตอีกด้วย
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีพน้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึง Microsoft Windows XP
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5507 ระหว่างวันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ความรูเ้ กีย่ วกับ Microsoft Office 2007
• การใช้งาน Microsoft Word 2007 เบือ้ งต้น
` แนะนําคุณสมบัตใิ หม่และชุดเครือ่ งมือใน Microsoft Office Word 2007
` พืน้ ฐานการใช้งาน Microsoft Office Word 2007
` จัดรูปแบบและตกแต่งเอกสารให้สวยงาม
` ตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสารให้ถูกต้อง
` การใช้สไตล์ (Style) และเท็มเพลต (Template) สําเร็จรูป
` สร้างและปรับแต่งตาราง (Table) บนหน้าเอกสาร
` แทรกรูปภาพและการตกแต่งให้น่าสนใจ
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• การใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบือ้ งต้น
` ทําความรูจ้ กั Microsoft Office Excel 2007
` ฟีเจอร์ใหม่ของ Excel 2007
` เปิ ดโปรแกรม Excel 2007 ขึน้ มาใช้งาน
` แนะนําส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Excel 2007
` ชุดเครือ่ งมือของโปรแกรม Excel 2007
` ปรับแต่งเมนูคาํ สังและชุ
่
ดเครือ่ งมือก่อนใช้งาน
` วิธปี รับเปลีย่ นเมนูภาษาไทย/อังกฤษ
` การจัดแต่งเวิรก์ ชีท
` การสร้างและตกแต่งตารางได้
` การกําหนดเส้นขอบและสี
` การพิมพ์เวิรก์ ชีท
• การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007 เบือ้ งต้น
` คุณสมบัตใิ หม่ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
` การสร้างผลงานนําเสนออย่างรวดเร็ว
` การสร้างและจัดการสไลด์
` การทํางานกับข้อความในสไลด์
` การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์
` การตกแต่งสไลด์โดยใช้ออบเจ็คอื่นๆ
` การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ์
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การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย
Microsoft Access
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มงุ่ เน้นให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรูพ้ น้ื ฐานการออกแบบฐานข้อมูล ตัง้ แต่การติดตัง้ และ
เริม่ ต้นใช้งาน Microsoft Access สร้างฐานข้อมูลและจัดการ Table ตัง้ แต่เริม่ ต้นสร้างฐานข้อมูลและ
ตาราง การออกแบบและสร้างตาราง การป้อนข้อมูลเข้าสูต่ ารางและการ Import ข้อมูล การออกแบบ
สร้างและจัดการ Form อย่างมืออาชีพ การใช้งานและจัดการข้อมูลด้วย Query นําเสนอข้อมูลด้วย
Report วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบมืออาชีพด้วย PivotTable และ PivotChart เพื่อช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมนําไป
ประยุกต์ในการทํางานให้สะดวกยิง่ ขึน้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านฐานข้อมูลมาพอสมควร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา D5502 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา D5512 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• พืน้ ฐานการทํางานกับโปรแกรม Access
• คุณสมบัตหิ ลักของ Microsoft Access
• องค์ประกอบของฐานข้อมูล Access
• เปิดจากไฟล์ฐานข้อมูลทีส่ ร้างไว้แล้ว
• ส่วนประกอบหน้าจอ Access และวินโดว์ Database
• การทํางานของปุม่ คําสังในวิ
่ นโดว์ Database
• สร้างและทํางานร่วมกับฐานข้อมูล
• สร้างฐานข้อมูลใหม่ดว้ ยตัวเอง
• สร้างฐานข้อมูลใหม่ดว้ ย Database Wizard
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• วิธกี าํ หนดโครงสร้างไฟล์เริม่ ต้นใน Access
• เปิ ดใช้ฐานข้อมูลทีส่ ร้างไว้แล้ว
• ปิ ดไฟล์ฐานข้อมูล/ปิ ดโปรแกรม Access
• โครงสร้างฐานข้อมูล
• โครงสร้างและการทํางานกับตาราง (Table )
• สร้าง Table ด้วย Wizard
• สร้างและแก้ไข Table ในมุมมอง Design
• ส่วนประกอบในมุมมอง Design
• หลักการสร้าง Table เพือ่ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• การแทรกฟิลด์
• การลบฟิลด์
• การเปลีย่ นชื่อและลําดับของฟิลด์
• จัดเก็บโครงสร้าง Table ทีส่ ร้างใหม่
• แก้ไขโครงสร้างของ Table เดิม
• สร้างคียแ์ ละดัชนี
• สร้างคียห์ ลักและคียร์ วม
• สร้างดัชนี (Index)
• จัดการ Table ในวินโดว์ Database
• เปลีย่ นชื่อ Table
• คัดลอก Table
• ลบ Table
• สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table
• การควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของข้อมูลใน Access
• การจับคู่ (Join) ข้อมูลใน Access
• วิธสี ร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table
• แก้ไขความสัมพันธ์ระหว่าง Table
• ลบความสัมพันธ์ระหว่าง Table
• ทํางานกับข้อมูลใน Datasheet
• วิธปี ้ อนข้อมูล
• แก้ไขข้อมูลใน Datasheet
• การย้ายและคัดลอกข้อมูล
• การลบเรคคอร์ด
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้ าที่ 52

• การแทรกเรคคอร์ด
• ย้ายคอลัมน์ใน Datasheet
• ซ่อน/แสดงคอลัมน์
• ตรึงคอลัมน์
• ปรับแต่งรูปแบบ Datasheet
• การเรียงลําดับ ค้นหา และแทนทีข่ อ้ มูล
• เรียงลําดับข้อมูล (Sort)
• การใช้ตวั กรองข้อมูล (Filter)
• โครงสร้างและการทํางานกับคิวรี (Query)
• ประเภทของ Query
• สร้าง Query ในมุมมอง Design
• ส่วนประกอบในมุมมอง Query Design
• Select Query
• จัดกลุ่มข้อมูลและคํานวณค่าผลสรุป
• กําหนดคุณสมบัตขิ อง Query
• นิพจน์และเงือ่ นไขทีซ่ บั ซ้อน
• การอ้างอิงชื่อฟิลด์ในนิพจน์และเงือ่ นไข
• สร้างเงือ่ นไขด้วย And, Or และ Between…And
• สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์
• โครงสร้างและการทํางานกับฟอร์ม (Form)
• ส่วนประกอบของฟอร์ม
• การแบ่งส่วน (Section) ของฟอร์ม
• วิธกี ารในการสร้าง Form
• การสร้าง Form ด้วย AutoForm
• การปรับแต่งรูปแบบด้วย AutoFormat
• สร้าง Form ด้วย Form Wizard
• สร้างและแก้ไข Form ในมุมมอง Design
• ส่วนประกอบในมุมมอง Design ของฟอร์ม
• ปรับขนาดและเคลื่อนย้ายคอนโทรลบน Form
• ขัน้ ตอนการสร้าง Form
• ออกแบบและสร้างฟอร์มแบบซับซ้อนโดยทํางานกับคอนโทรลแบบต่างๆ
• คอนโทรลเท็กซ์บอ็ กซ์
• คอนโทรลคอมโบบ็อกซ์
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• คอนโทรลลิสต์บอ็ กซ์
• คอนโทรลแบบออบชันกรุป๊
• คอนโทรลแบบเฟรม
• คอนโทรลแบบอิมเมจ
• คอนโทรลแบบลาเบล
• คอนโทรลแบบปุม่ คําสัง่
• คอนโทรลแบบแท็บ
• คอนโทรลปุม่ ทอกเกิล้ ปุม่ ออปชัน่ และ เช็คบ็อกซ์
• คอนโทรลเพจเบรก
• การใส่วนั ทีแ่ ละเวลา
• การสร้างฟอร์มหลักและฟอร์มย่อย
• การปรับแต่ง บันทึกและเรียกใช้ฟอร์ม
• กําหนดคุณสมบัตขิ องฟอร์ม
• คุณสมบัตบิ างตัวของคอนโทรลทีค่ วรทราบ
• โครงสร้างและการทํางานกับรายงาน (Report )
• ส่วนประกอบในรายงาน
• วิธกี ารสร้างรายงาน
• สร้างด้วย AutoReport
• ทูลบาร์ Print Preview
• สร้างด้วย Report Wizard
• สร้างและแก้ไขรายงานในมุมมอง Design
• สร้างปุม่ คําสังเชื
่ ่อมโยง Form กับ Report
• สร้างด้วย Chart Wizard
• การเพิม่ ส่วนประกอบในแผนภูมิ
• การเพิม่ /ลบชุดข้อมูลในแผนภูมิ
• การสร้างรายงานด้วย Label Wizard
• การนําข้อมูลจากภายนอกมาใช้ใน Access
• การนําเข้า (Import) ข้อมูล
• วิธี Import ข้อมูลจากฐานข้อมูล Access ด้วยกันเอง
• การวิธี Import ข้อมูลจากไฟล์สเปรดชีตของ Excel
• วิธี Import ข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์
• การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น
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Microsoft Word 2007 Intermediate
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ มุง่ เน้นมีความสามารถการใช้งาน Microsoft Office Word 2007 เพิม่ ขึน้ จากขัน้
พื้น ฐาน ไม่ ว่ า จะเป็ น การจัด รู ป แบบข้อ ความ แทรกภาพ การสร้า งตารางบัน ทึก ข้อ มูล การจัด ทํ า
หนังสือเวียน จัดหน้ากระดาษ พร้อมทัง้ แนะนํ าทิปเทคนิคการใช้งานรวมทัง้ อธิบายความเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของเมนูเดิม และเมนูใหม่ เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การอบรมสามารถใช้ Microsoft word ได้เต็มประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Word 2007
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านเอกสาร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5531 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5541 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทบทวนแนะนําเครือ่ งมือต่างๆ พืน้ ฐานการใช้งาน Microsoft Office Word 2007
การใช้ แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่างๆ
การใส่ใบปะหน้า ( Cover page )
การใช้คาํ สังการวางแบบพิ
่
เศษ Paste Special ในรูปแบบต่าง ๆ
การแบ่งเอกสารด้วย Break และ Section
เทคนิคการแบ่งคอลัมน์เป็ น 2 ส่วนในหน้าเดียว
เทคนิคการสลับหน้ากระดาษเป็ นแนวตัง้ และแนวนอนในไฟล์เดียวกัน
เทคนิคการสร้างและจัดการแผนภูม ิ (Chart) ในระดับสูง
การสร้างและจัดการกับกราฟิก SmartArt
การใส่ลายนํ้า (Watermark)
เทคนิคการแก้ปญั หาเกีย่ วกับกรณีทค่ี ยี บ์ อร์ดชอบสลับเปลีย่ นภาษา เองแบบ อัตโนมัติ
สร้างและการจัดตกแต่งชุดรูปแบบ (Styles and Formatting)
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• รูจ้ กั กับวิธกี ารจัดลําดับเนื้อหาในเอกสาร ด้วยมุมมองแบบ Outline
• การแบ่งเอกสารที่ยาวมากๆออกเป็ นสัดส่วน
หรือแยกเป็ นเอกสารย่อยด้วย Master
Document
• การใช้ลายเซ็นดิจติ อล การจํากัดสิทธิผู์ ใ้ ช้ และการกําหนดให้เป็ นขัน้ สุดท้าย
• การสร้าง Forms โดยใช้ Word เช่น การใช้เครือ่ งมือ Dropdown, Option Button ต่างๆ
• การจ่าหน้า ซองจดหมายด้วย Envelopes
• การสร้างและจัดการ Label ติดซองจดหมาย
• การสร้าง จดหมายเวียน (Mail Merge) อย่างง่าย ๆ
• การใช้ ทีค่ นั ่ (Bookmark) และการอ้างอิงไปยังส่วนอืน่ บนเอกสาร (Cross-reference)
• การสร้างข้อความอ้างอิงเชิงอรรถ และข้อความอ้างอิงท้ายเอกสาร (Footnotes and
Endnotes)
• การสร้าง สารบัญ และดัชนี (Table of Contents and Index) อัตโนมัติ
• การตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสาร (Track Changes)
• การบันทึกเอกสารเป็ น ฟอร์แมต PDF
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เรียนรู้การใช้งาน ACDSee
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษาการใช้ โปรแกรม ACDSee ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้สาํ หรับ
การเปิ ดดูรูปภาพ (View) ผูอ้ บรมจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการดึงภาพจะสื่อเก็บข้อมูลต่างๆ การดูภาพใน
มุมมองต่างๆ การค้นหา การเลือก กาจัดเรียงรูปภาพ การจัดกลุ่ม การจัดลําดับความสําคัญของภาพ การ
บันทึกภาพจากวิดโี อเป็ นภาพนิ่ง การสร้าง Video รูปภาพ การปรับแต่งรูปภาพ ปรับแต่งสี โทนสีอย่าง
ง่าย การสร้างข้อความ สร้างเอฟเฟ็ คให้กบั ภาพ โดยสามารถนํ าไปประยุกต์ใช้งานการจัดเก็บเลือกภาพ
จากโปรแกรม ACDsee ได้เต็มประสิทธิภาพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา

• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา W5509 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา W5519 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• แนะนําภาพรวม และทําความเข้าใจ โปรแกรม ACDSee
• เริม่ ต้นใช้งาน ACDSee 8
• การนําภาพเข้าสูค่ อมพิวเตอร์
• เลือกดูรปู ภาพ
• การจัดการกับไฟล์ภาพ
• สร้าง/แสดงไฟล์มลั ติมเี ดีย
• การปรับแต่งภาพ
• การนําภาพออกไปใช้งาน
• สร้างสไลด์โชว์
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เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผูอ้ บรมจะได้เรียนรู้
เนื้อหาการ Retouch ตกแต่งรูปภาพแบบต่างๆ, การสร้างภาพ Special Effect, การปรับสีภาพ, การสร้าง
ลวดลาย Texture, การสร้างภาพเพือ่ งานสิง่ พิมพ์, งานโทรทัศน์ และงาน Presentation
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับโปรแกรมกราฟิก
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านการตกแต่งภาพ และการทําภาพกราฟิก
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา W5503 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา W5513 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูเ้ บือ้ งต้น พืน้ ทีก่ ารทํางานใน Photoshop
พืน้ ฐานเกีย่ วกับรูปภาพ นําภาพจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้
รูจ้ กั กับโหมดสีต่างๆ ไฟล์กราฟิกแบบต่างๆ และการบันทึก
การกําหนดความละเอียดของภาพ เพือ่ ให้เหมาะสมกับงาน
Selection การกําหนดพืน้ ทีแ่ ก้ไขงาน
การทํางาน การจัดการกับ Layer
วิธกี าร save งาน และ Format ทีใ่ ช้ในการ save งาน
Workshop การใช้ Selection
การไล่เฉดสี Gradient
การขยายพืน้ ที่ Selection , Canvas
การทํา Add Layer Mask (การซ่อนภาพบางส่วนใน Layer)
Workshop การ Blend ภาพหลาย ๆ ภาพเข้าหากัน, สร้าง Icon แก้วใส
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การพิมพ์ขอ้ ความ การใส่คา่ Layer Style ให้กบั Text
สร้างโปสการ์ด และใส่คา่ Layer Style ให้กบั ภาพ
การสร้างลวดลายพืน้ ผิวต่าง ๆ โดยใช้ Layer Style
Workshop สร้าง Text Effect เช่น ตัวแก้ว ตัวเหล็ก ตัวนูน และเรืองแสง
การเปลีย่ นสีภาพทัง้ ภาพ และเปลีย่ นสีเฉพาะส่วน ด้วยคําสัง่ Hue/Saturation
การปรับแสง ด้วยคําสัง่ Level, Color range, Replace Color, Color Balance
การแก้ไขภาพย้อนแสง ด้วยคําสัง่ Shadow/Highlight
คําสังแก้
่ ไขสีภาพ ด้วยกลุ่มคําสัง่ Adjustment
Workshop แก้ไขสีภาพรถ และใส่ลวดลาย
การ Retouch ภาพด้วย เครื่องมือ Stamp Tool , Healing Brush , Patch Tool และ
เครื่องมือ Retouch ทีม่ เี พิม่ ขึน้ มาในเวอร์ชนั ่ CS3 เช่น Spot Healing Brush, Vanishing
Point
การเปลีย่ นภาพขาว-ดํา เป็ นภาพสี
Workshop Retouch ภาพจากกล้องดิจติ อล และปรับแต่งสีโทนต่าง ๆ
การวาดรูป Vector ใน Photoshop
การใช้ Brush Preset การ Di-cut ภาพทัวไป
่ ด้วยเครือ่ งมือ Pen Tool
การ Di-cut ด้วยคําสัง่ Extract การ Di-cut ภาพขัน้ สูง โดยใช้ Channel Palette
การใช้งาน Photoshop ระดับสูง
ทดลองทํา Workshop จากต่างประเทศ
สรุปการใช้งาน Photoshop ด้วยแบบทดสอบจากต่างประเทศ
การใช้งาน Photoshop ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
สรุปการใช้งานทัง้ หมด
Review ฟงั ก์ชนการใช้
ั่
งานใหม่ๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
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เรียนรู้การใช้งาน Social Network
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผอู้ บรมสามารถเข้าใจเทคโนโลยี Social Network ทีก่ ําลังแพร่หลายในปจั จุบนั เข้าใจ
ถึงการสือ่ สาร คุณประโยชน์จากการใช้งาน รูปแบบ เว็บไซต์ ของสังคมออนไลน์ทม่ี กี ารใช้งานในปจั จุบนั
พร้อมทัง้ รูปแบบ คุณประโยชน์ โทษของการเข้าใช้งานของสังคมออนไลน์รปู แบบต่างๆ พร้อมทัง้ แนะนํา
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกระทรงการคลัง
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา T5502 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา T5512 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•

แนะนําความรูเ้ บือ้ งต้น Social Network
อธิบายความหมาย คุณสมบัติ ประโยชน์ และโทษการใช้งาน
เว็บไซต์ต่างๆ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปจั จุบนั
ทําความเข้าใจ และวิธกี ารเล่นในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทน่ี ิยมในปจั จุบนั
วิธกี ารเข้าใช้ การสมัครเป็ นสมาชิก
แนะนํา web Site Social Network ของกระทรวงการคลัง
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การบริหารจัดการโครงการ Project management
วัตถุประสงค์
เนื่องจากในปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้กระบวนการ
บริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การวางแผนและการบริหารโครงการที่ดี จะทําให้
สามารถใช้ระยะเวลา และทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดอย่างคุม้ ค่า ดังนัน้ แนวคิดการบริหารโครงการเป็ น
แนวคิดทางการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถนําไปประยุกต์ ใช้กบั การทําโครงการสําหรับธุรกิจ
ทุกประเภท ตลอดจนโครงการของหน่ วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
หลักสูตร “การบริหารโครงการ” จะทําให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขนั ้ ตอน และกระบวนการของบริหาร
โครงการอย่างเป็ นระบบ สามารถนํ าความรูท้ ไ่ี ด้นําไปใช้บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและแลกเปลีย่ นความรูก้ ารจัดการโครงการ
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสนใจ หรือเกีย่ วข้องกับการวางแผน การจัดการโครงการ
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 30 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5505 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• การวิเคราะห์โครงการและขอบเขตของการบริหารโครงการ (Project Analysis & Project
Scope Management)
• การบริหารเวลาของโครงการ (Project Time Management)
• การบริหารต้นทุนของโครงการ (Project Cost Management)
• การนํา Program Microsoft Project มาใช้ในการบริหารโครงการ(Using the Program
Microsoft Project for Project Management)
• การบริหารความเสีย่ งของโครงการ (Project Risk management)
• การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ (Project Human Resources Management)
• การบริหารการสือ่ สารของโครงการ (Project Communication Management)
• การติดตามตรวจสอบและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
• การปิ ดโครงการ (Project Closeout)
• การนําเสนอและวิจารณ์งานกลุม (Project Presentation & Comments)
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การใช้โปรแกรมสถิติ R
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจยั
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ โปรแกรม R เป็ นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สทางด้านสถิติ
สําหรับงานวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ นระดับสูง โดยเริม่ ตัง้ แต่การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตใิ น
ระดับเชิงพรรณนา (Description Statistics) จนถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential
Statistics) อันประกอบไปด้วย การวิเคราะห์คา่ กลาง การวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง การกําหนดและการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) แบบต่างๆ การประมาณค่าความเชื่อมัน่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) แบบปจั จัยเดียวและสองปจั จัย การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5503 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ภาพรวมของโปรแกรมสถิติ R สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และงานวิจยั
 ความสามารถของโปรแกรม
 พืน้ ฐานใช้งานโปรแกรมสถิติ R
 การติดตัง้ และส่วนประกอบต่างของโปรแกรม
• ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม R
 การสร้างแฟ้มข้อมูล
 การตัง้ ชือ่ ตัวแปร
 การกําหนดระดับการวัด
 ชนิดของตัวแปร
 การกําหนด Label
 การกําหนดค่าข้อมูลสูญหาย
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 การกําหนดความกว้างของ Column
 การบันทึกแฟ้มข้อมูล
 การบันทึกแฟ้มข้อมูลทีส่ ร้างใหม่
 การบันทึกแฟ้มข้อมูลทีเ่ คยบันทึกแล้ว
 การอ่านข้อมูลในกระดาษทําการ R
 การอ่านข้อมูลจากแฟ้มทีส่ ร้างโดยโปรแกรมอื่นๆ
• สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
 การแสดงค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาแยกตามชนิดตัวแปร
 สูตรทีใ่ ช้ในการคํานวณค่าสถิตติ ่างๆของข้อมูลเชิงปริมาณ
 สถิตทิ ใ่ี ช้วดั ค่ากลางของข้อมูลเชิงปริมาณ
 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลเชิงปริมาณ
 ลักษณะของเส้นโค้งความถี่
 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการสรุปข้อมูลเชิงกลุ่ม
 การสร้างตารางแจกแจงความถีแ่ บบจําแนกทางเดียว
 การสรุปลักษณะของตัวแปรเชิงปริมาณแยกตามลักษณะของตัวแปรเชิงกลุ่ม
 การสรุปลักษณะของตัวแปรเชิงปริมาณแยกตามตัวแปรเชิงกลุ่ม 1 ตัว
• การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน (Estimation and Hypothesis Testing)
 ความหมายและหลักการของการประมาณค่า
 การประมาณค่าเฉลีย่ ประชากรแบบช่วง
 การประมาณค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 ประชากร
 ความหมาย และหลักการของการทดสอบสมมติฐาน
 เงือ่ นไขของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
 ขัน้ ตอนการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
 หลักเกณฑ์การปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน H0
 การทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับค่าเฉลีย่ ประชากร
่
พธ์ของ R สําหรับการทดสอบค่าเฉลีย่ ประชากร
 คําสังและผลลั
 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 ประชากร
 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 ประชากรเมือ่ สุม่ ตัวอย่างจากแต่
ละประชากรอย่างเป็ นอิสระกัน
 เมือ่ ไม่ทราบค่าแปรปรวนของประชากรทัง้ สองทราบเพียงแต่มคี า่ ไม่เท่ากัน
 เมือ่ ไม่ทราบค่าแปรปรวนของประชากรทัง้ สองทราบเพียงแต่วา่ เท่ากัน
 คําสังและตั
่
วอย่างของการใช้ R สําหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ 2
ประชากร
 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 ประชากรแบบจับคู่
 การสร้างตัวแปรสําหรับทดสอบแบบจับคูข่ อง R
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• การวิเคราะห์ของแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)
 หลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน
 การสร้างตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน
 ชนิดของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
 การใช้สถิตทิ ดสอบค่าสแควร์ในการทดสอบความเป็ นอิสระกันของตัวแปร 2 ตัว
• การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)
 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
 การทดสอบความเหมาะสมของสมการความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
 สัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ
 การตรวจสอบเงือ่ นไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น
 การตรวจสอบค่าเฉลีย่ ของค่าคลาดเคลื่อน
 การตรวจสอบค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อน
 การตรวจสอบความเป็ นอิสระกันของค่าคลาดเคลื่อน
 การใช้คาํ สังของ
่
R ในการวิเคราะห์ความถดถอย
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เทคนิคการจัดตกแต่งภาพด้วย Light Room
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ โปรแกรมสําหรับจัดแต่งภาพ Light Room เป็ นโปรแกรม
จัดการภาพถ่ายสําหรับช่างภาพเพือ่ ใช้จดั การภาพถ่ายปริมาณมากๆ และใช้จดั การไฟล์ RAW (สนับสนุ น
ถึง 150 formats) ให้ทราบถึงการอิมพอร์ตภาพ , การทําเทคนิคจัดภาพ, การเล่นแสง, การจัดเก็บภาพ
การนําสือ่ ขึน้ website
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้นระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP,
• มีความรูพ้ น้ื ฐาน Photoshop, การถ่ายภาพ
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา W5507 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การติดตัง้ โปรแกรม
แนะนําส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Light Room
นําภาพถ่ายของคุณเข้ามาใน Light Room
ถ่ายภาพแบบต่อสายตรง
การสร้าง File Naming Template
การตัง้ ค่า Preferences สําหรับการอิมพอร์ตภาพ
ข้อดีของฟอร์แมต (Adobe DNG)
การทําเทมเพลต Metadata
การจัดการ การคัดแยกรูปภาพ
การจัดระเบียบภาพด้วยการสร้างคอลเล็กชัน่
การค้นหาภาพทีต่ อ้ งการได้ในชัวพริ
่ บตา
การเปลีย่ นชื่อภาพทีม่ ใี นเครือ่ งอยูแ่ ล้ว
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธแี บ็คอัพฐานข้อมูลอัตโนมัติ
ปรับจุดเล็กจุดน้อยให้สวยโดนใจด้วย Quick Develop
การแก้ไขภาพด่วนผ่านโมดูล Library
ปรับแก้ภาพหนเดียว แต่ได้ทงั ้ กลุ่ม
การเซฟภาพทีผ่ า่ นมือ Quick Develop มาแล้วให้เป็ น JPEC
วีธปี รับแก้ภาพตรงจุดทีส่ าํ คัญให้น่ามอง
การตัง้ white balance ในโมดูล Develop
การปรับแต่งส่วนสําคัญๆ
การเซฟภาพ JPEC,TIFF, PSD หรือ DNG
การกําจัดจุดอ่อนภายในภาพ
ปรับภาพให้คมชัด และกําจัดน๊อยส์
แก้ไขความคลาดเคลื่อนของสี
การลด-เพิม่ ขอบมืด การตัดและปรับภาพให้ตรง
วิธตี ดั ภาพแบบไร้ขดี จํากัด
การ Calibrate กล้องแบบง่ายๆ ด้วย light room
การแปลงจากภาพสีเป็ นขาว-ดํา
สร้างภาพขาว-ดํา แบบง่ายๆ ในคลิกเดียว(ด้วย Quick Develop)
การใส่เอฟเฟ็กต์ Split Tone ให้ภาพขาว-ดํา
การเปิ ดแสดงภาพบนหน้าจอ
การดึงภาพมาเป็ นแบ็คกราวด์ของสไลด์
การใส่เสียงเพลงและกําหนดรูปแบบการเล่น
การพิมพ์ภาพให้งามจับใจ
การพิมพ์ภาพหลายๆภาพในหน้าเดียว
การตัง้ ค่าพิมพ์ขนั ้ สุดท้ายและการจัดการสี
การเพิม่ กรอบเก๋ๆ ให้งานพิมพ์
การนํารูปโชว์ขน้ึ บนเว็บไซต์
ก่อนสร้างเว็บแกลลอรี่
การปรับแต่งเว็บแกลลอรีใ่ ห้สวยเฉียบ
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โปรแกรมสําเร็จรูป 2010
(Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
วัตถุประสงค์
ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ซึ่งเป็ นเวอร์ชนั ใหม่ล่าสุด ซึง่ ประกอบไป
ด้วย Microsoft word ในการสร้างและจัดการเอกสาร Microsoft Excel ในงานทางด้านการคํานวณ และ
Microsoft PowerPoint ในการนําเสนอผลงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาตัง้ แต่ ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานใน
โปรแกรม การใช้งานคุณสมบัตแิ ต่ละอย่างในเวอร์ชนั ่ 2010 พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Office
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านเอกสาร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5567 ระหว่างวันที่ 17 – 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• Microsoft Word เวอร์ชนั 2010
• การใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานของ Word 2010
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาใน Word 2010
• การจัดแต่งเอกสารให้สวยงามตรงตามความต้องการ
• การทํางานกับตาราง
• การตรวจและแก้ไขข้อความ
• การนํารูปภาพมาใช้ในข้อความ
• Microsoft Excel เวอร์ชนั 2010
• คุณสมบัตใิ หม่ของ Microsoft Excel เวอร์ชนั 2010
• เทคนิคการเลือกเซลหลายๆเซลโดยใช้เมาส์
• การจัดการหลายเวิรก์ ชีทในเวิรก์ บุ๊คเดียว
• การควบคุมการสลับหน้าเวิรก์ ชีท
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• ตัง้ ชือ่ เวิรก์ ชีทให้สอ่ื ความหมาย
• การเพิม่ เวิรก์ ชีทใหม่
• การลบเวิรก์ ชีทออกจากเวิรก์ บุ๊ค
• การย้ายสลับตําแหน่งเวิรก์ ชีท
• ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธใี ส่ในเซล
• ระบบอัตโนมัตใิ นการใส่ขอ้ มูล
• ใช้ AutoFill เพือ่ ใส่ชดุ ข้อมูล
• AutoComplete ช่วยใส่ขอ้ มูลทีซ่ ้าํ ๆกัน
• AutoCorrect ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง
• เทคนิคการแก้ไขเวิรก์ ชีท
• ใส่หมายเหตุให้กบั เซล
• ตัง้ ชือ่ เซลเพือ่ ให้เรียกใช้ได้งา่ ย
• ตัง้ ชือ่ ใหม่ให้เซลหรือกลุ่มเซล
• ค้นหาและแทนทีข่ อ้ มูล
• ใส่ไฮเปอร์ลงิ ค์เพือ่ เชือ่ มโยงไปยังเอกสารอืน่
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในเวอร์ชนั นี้
• Microsoft PowerPoint เวอร์ชนั 2010
• คุณสมบัตใิ หม่ทเ่ี พิม่ เข้ามาในเวอร์ชนั นี้
• การสร้างและจัดการสไลด์
• การทํางานกับข้อความในสไลด์
• การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์
• สร้างแม่แบบ (Template)
• เรียกใช้แม่แบบทีส่ ร้างใหม่
• การตกแต่งสไลด์โดยใช้ออบเจ็คอืน่ ๆ
• การนําเสนอข้อมูลด้วยตาราง
• เครือ่ งมือปรับแต่งตาราง
• การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ์
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในเวอร์ชนั นี้
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การบันทึกการทํางานหน้ าจอคอมพิวเตอร์ด้วย
Camtasia Studio
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการบันทึกการทํางานหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ โดยจะเก็บบันทึกการทํางานทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ กับหน้าจอและยังสามารถ บันทึกวีดโี อจาก
กล้องวีดโี อและบันทึกเสียงพูดหรือคําอธิบาย ผ่านทางไมโครโฟน ในขณะทีก่ าํ ลังแนะนําการใช้งาน
โปรแกรมไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ช่วยในการสร้างงานหรือผลิตสือ่ การสอนในลักษณะของไฟล์วดี โิ อ สามารถ
สร้างงานการนําเสนอ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีประสบการณ์ในการสร้างงานมัลติมเี ดียมาก่อน โปรแกรม
Camtasia Studio สามารถสร้างงานสําหรับการผลิตสือ่ Online ผ่านโลก Internet หรือในรูปแบบงาน CD
ได้โดยง่าย สามารถสร้างงานมาตรฐานได้หลายฟอร์แมต เช่น AVI, SWF, FLV, WMV, MOV, RM, EXE,
หรือ Animation GIF
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• มีความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Power Point
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา W5506 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•

แนะนําโปรแกรม Camtasia Studio และ โปรแกรมในชุดของ Camtasia Studio
เตรียมความพร้อมของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
วิธกี ารติดตัง้ Camtasia Studio
ขัน้ ตอนการเข้าสูโ่ ปรแกรม
รูจ้ กั โปรแกรม Camtasia Studio
• แนะนําหน้าตาและเครือ่ งมือของ Camtasia Studio
• Workshop
• การสร้างงานใหม่
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•
•
•
•

• การบันทึกวีดโี อและเสียงด้วย Camtasia Recorder
• Workshop
• การปรับแต่งลูกเล่น Camtasia Studio
• การ Save ไฟล์งาน
การตัดต่อวีดโี อ Camtasia Studio
การตัดต่อเสียงด้วย Camtasia Audio Editor
จัดทําเมนูดว้ ยและสร้าง CD ด้วย Camtasia MenuMaker
การนําไฟล์ไปใช้งาน Produce video as (การ save เป็ น format ต่างๆ)
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New Technology update เทคโนโลยีมือถือ
โมบาย Notebook และ Software Technology
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รบั ทราบถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้าน
Hardware
สําหรับผูใ้ ช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทวไป
ั ่ ด้าน Desktop Notebook ipad ในท้องตลาด โดยการเชิญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเทคโนโลยีหลักทีส่ าํ คัญในปจั จุบนั เช่น Intel, HP- Hewlett Packard, Apple Computer
(ipad, iphone) ฯลฯ มาแนะนําให้ความรู้ Update ข้อมูลทีท่ นั สมัย เป็ นทีน่ ิยมล่าสุด และทราบถึงแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ลักษณะวิ ชา
• สัมมนาวิชาการ
• บรรยาย โดยผูเ้ ชีย่ วชาญในเทคโนโลยีนนั ้ ๆ
• ซักถามแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูใ้ ช้งานคอมพิวเตอร์ทวไป
ั่
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 40 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา S5506 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• เป็ นการนําเสนอ ทางด้าน Hardware Desktop Notebook ในท้องตลาดจากผูแ้ ทน
เทคโนโลยีชนั ้ นํา
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Microsoft PowerPoint 2010
วัตถุประสงค์
ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึง่ เป็ นเวอร์ชนั ใหม่ล่าสุด ในการนําเสนอ
ผลงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาตัง้ แต่ ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานในโปรแกรม การสร้างสไลด์ สร้างแม่แบบ
การจัดรูปแบบไฟล์รปู ภาพ และการใช้งานคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ในเวอร์ชนั 2010
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Office
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านเอกสาร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5571 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ภาพรวมของ PowerPoint 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่างๆ ของ PowerPoint 2010
• การสร้างและจัดการทํางานกับข้อความในสไลด์
• การจัดรูปแบบและตกแต่งแผ่นสไลด์
• สร้างแม่แบบ (Template) เรียกใช้แม่แบบทีส่ ร้างใหม่
• การใช้งาน Master ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title Master, Note Master,
Handout Master
• การตกแต่งสไลด์โดยใช้ออบเจ็คอืน่ ๆ
• การนําเสนอข้อมูลด้วยตาราง
• การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ์
• การปรับแต่งเมนูต่างๆ ให้ทาํ งานได้ตรงกับความต้องการของคุณ
• การใช้งาน Backstage View
• รูปแบบไฟล์ต่างๆ ของ PowerPoint 2010 เช่น .pptx, potx, .pptm ฯลฯ
• การ Save ไฟล์เป็ นรูปแบบของ PDF หรือ XPS (รูปแบบใหม่)
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• รูปแบบใหม่ของ View ใน PowerPoint 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้คาํ สัง่ Paste ใน PowerPoint 2010
• การใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint 2003 กับ PowerPoint 2010
• การ Save ไฟล์กลับไปยัง PowerPoint 2003
• ปญั หาทีต่ อ้ งพบเมือ่ Save ไฟล์ไปยัง PowerPoint 2003 พร้อมทัง้ วิธกี ารแก้ไข
• การสร้าง ใช้งานรูปภาพ การจัดรูปแบบ การใส่ไฟล์รปู ภาพและวิดโี อในสไลด์
• รูปแบบใหม่ของการสร้าง การสร้างเอกสารจาก Template ใน PowerPoint 2010
• รูปแบบใหม่ของการจัดกลุ่มสไลด์เป็ น Section ใน PowerPoint 2010
• รูปแบบใหม่ของการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพในสไลด์
• รูปแบบใหม่ของจัดรูปแบบด้วย Theme
• หลักการทํางานของ Theme ใน PowerPoint
• การปรับแต่งและแก้ไข Theme
• ความสามารถใหม่ของการ Remove Background ออกจากรูปภาพได้ โดยไม่ตอ้ งอาศัย
โปรแกรมอืน่
• การลิงค์ไฟล์ YouTube มาใส่ในสไลด์
• การแก้ไขจํากัดของการใส่ไฟล์ภาพและวีดโิ อ ใน PowerPoint 2003 เช่น การตัดต่อวีดโิ อใน
สไลด์ได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมอื่น หรือการเปลีย่ น Shape ของวีดโิ อจากรูป
สีเ่ หลีย่ มให้เป็ นรูปวงกลม ฯลฯ
• การใช้งาน SmartArt
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน SmartArt ทีม่ าแทน Diagram ใน PowerPoint 2003
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Chart ใน PowerPoint 2010
• การสร้าง Effect ให้กบั Presentation
• รูปแบบใหม่ของการ Transition ใน PowerPoint 2010
• การ Copy Animation Effect จาก Object หนึ่งไปยังอีก Object โดยไม่ตอ้ งสร้าง Effect
ใหม่
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Green IT เทคโนโลยีสาํ หรับอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจ คําว่า Green IT หรือ Green Technology ถูกนํามาใช้ใน
การอธิบายการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นทีก่ ารประหยัดพลังงานให้มากทีส่ ุด อันส่งผล
แปรผัน ตรงถึง อัต ราการสร้า งและปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์สู่บ รรยากาศ โดยได้มีก ารนํ า
แนวความคิดนี้มาใช้ผลักดันในทัง้ วงการอุตสาหกรรมและทางด้าน IT โดยปจั จุบนั ในหลายประเทศได้
ดําเนินการอย่างจริงจังในอันทีจ่ ะผลักดันให้แนวความคิดนี้ได้รบั การปฏิบตั จิ นสําเร็จ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยาย
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5507 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• Basic Concept
กล่าวถึงการใช้ทรัพยากร IT และ เรือ่ งทัวไปของ
่
Green IT
• Energy Efficiency and Power Management
กล่าวถึงการใช้พลังงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เราใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ว่ามีสดั ส่วนการใช้และสูญเสีย
อย่างไร, หลักการเบือ้ งต้นในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
• Data Center Requirement and Design
กล่าวถึงความต้องการทีเ่ กิดขึน้ จากแนวความคิด Green IT ทีม่ ผี ลต่อการออกแบบห้อง
คอมพิวเตอร์กลางขององค์กร
• Consolidation
กล่าวถึงเทคนิคการควบรวมการใช้งานของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆในแง่มมุ ของ
การประหยัดพลังงาน
• Virtualization
กล่าวถึงเทคนิคสําคัญทีเ่ ป็ นพระเอกในการควบรวมการใช้งานระบบงานต่างๆ ทีห่ น่ วยงานใช้อยู่
• Cloud computing
กล่าวถึงเรือ่ งของเทรนด์ใหม่ในวงการ IT คือคลาวด์คอมพิวติง เปรียบเทียบกับระบบการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ในปจั จุบนั
• Government and Green IT กล่าวถึงแนวความคิด Green IT กับนโยบายองค์กรภาครัฐ
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Microsoft PowerPoint 2007 Intermediate
วัตถุประสงค์
ศึกษาการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยท์ในงานทางด้านการนําเสนอผลงาน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาตัง้ แต่ การปรับความเหมาะสมของงานพรีเซนเทชัน การจัดการกับสไลด์แบบชาร์ทองค์
กร การใช้กราฟฟิ กอ๊อปเจกต์และเพิม่ รูปภาพลงในสไลด์ การใช้ไฮเปอร์ลงิ ก์เพื่อเชื่อมโยงงานนํ าเสนอ
การใช้เทคโนโลยีทางด้านมัลติมเี ดียในงานนําเสนอ การแทรกไฟล์รปู ภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์ภาพยนตร์
ในสไลด์ เพื่อให้งานนํ าเสนอและการนํ าเสนอผลงานมีความน่ าสนใจและเต็มประสิทธิภาพในระดับมือ
อาชีพ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft PowerPoint 2003
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในการเสนอรายงานด้วย Presentation
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รุน่ ที่ 1 รหัสวิชา M5533 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
• รุน่ ที่ 2 รหัสวิชา M5543 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ทบทวน แนะนําเครือ่ งมือ การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007
• การกําหนดพืน้ หลังให้กบั ภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ
• การกําหนดภาพเคลื่อนไหวให้กบั ออฟเจ็กต์ ขณะนํ าเสนอ ลักษณะการเคลื่อนไหวของ
ออบเจ็กต์
• การตัง้ ค่าการกระทําต่างๆ ใส่ลกั ษณะพิเศษ ( โดยละเอียด* )
่
น้ ส่วนของ กราฟิก SmartArt
• การสร้างและจัดการกับวิธกี ารอนิเมชันแยกชิ
• การใส่เสียงต่างๆ ให้กบั รูปภาพ ( Sound Effect )
• การใส่เสียงเพลงประกอบคลอไปกับสไลด์หน้าต่างๆ
• การใส่เสียงและคลิปภาพยนต์โดยเป็ นออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ ด้วยรูปแบบต่าง ๆ
• การแทรกไฟล์ Flash Animation ( *.swf )
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• การสร้าง Presentation ทีเ่ ป็ นภาพอย่างรวดเร็ว ด้วยคําสังอั
่ ลบัม้ รูป ( Photo Album )
• สร้างการเชื่อมโยง ( Hyperlink ) ขัน้ สูงและการสร้างปุม่ ควบคุม ( Action )
• การใส่หวั กระดาษและท้ายกระดาษ, ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งานต้นแบบภาพนิ่ง ( Master)
ต่างๆ ในPowerPoint เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master เช่น
การกําหนดให้โล้โก้หรือ ชื่อบริษทั ปรากฏทุกสไลด์อตั โนมัติ
• การจัดรูปแบบของทุกสไลด์ให้สวยงามพร้อมกันอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ ColorScheme ใช้
ควบคุมพืน้ ฐานของการจัดรูปแบบการแสดง Format ของทุก Slide ให้เหมือนกัน เช่น สีของ
Font, Shadow, Hyperlink หรือ สีของ Drawing Object ทัง้ หมด เป็ นการประหยัดเวลาในการ
แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
• การนําเสนอภาพนิ่ง การปรับตัง้ ค่าการนําเสนอต่างๆ, ทดลองจับเวลาการนําเสนอ
• การเปลีย่ นภาพนิ่งในระหว่างงานนําเสนอ ด้วยรูปแบบต่างๆ
• การกําหนดให้แสดงบางสไลด์เท่านัน้ ด้วยคําสัง่ Custom Show
• เทคนิคการควบคุมการฉาย Presentation เช่น การกระโดดข้ามบางสไลด์ไปอย่างรวดเร็ว
เพือ่ ให้จบทันกับเวลา โดยผูช้ มไม่ทราบเลยว่าได้ขา้ มบางสไลด์ไป
• เทคนิคการสลับการบรรยายระหว่าง PowerPoint กับโปรแกรมอื่นๆ พร้อมกัน เช่น
ต้องเปิดโปรแกรม Excel เพือ่ นําเสนอตัวเลขใน Excel สามารถทีจ่ ะสลับหน้าจอไปยัง Excel ได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งปิ ดหรือเลิกใช้งาน PowerPoint แล้วเปิดใหม่
• เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงเมือ่ มีรปู ภาพเป็ นจํานวนมาก
• การบันทึกสไลด์งานเป็ นภาพกราฟิก ( Save as Metafile )
• ทดลอง print งานนําเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ
• การใช้มมุ มองของผูน้ ําเสนอ แบบสองจอภาพ สําหรับผูบ้ รรยาย และผูฟ้ งั
• การนําเสนองานนอกสถานที่ (Pack and Go Wizard) เทคนิคการแก้ปญั หาของการ Present
นอกสถานที่ โดยเฉพาะในกรณีทไ่ี ม่มี PowerPoint ติดตัง้ หรือการปญั หาเรือ่ งของการ Copy ไฟล์
ต่างๆ ทีม่ กี ารเชื่อมโยงกัน ,การนํา Font ทีเ่ ครือ่ งอื่นไม่มใี ห้สามารถแสดง
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วางแผนและติดตามโครงการด้วย
Microsoft Project
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
Microsoft Project โดยมีการนํ ามาประยุกต์ใช้งาน ทําให้การบริหารงานต่างๆ รวดเร็ว และสามารถ
วิเคราะห์ปญั หา และควบคุมปจั จัยต่าง ๆ เช่น วัน เวลาของโครงการ ทรัพยากรบุคคลได้ ตลอดจน
สามารถมองภาพรวมของโครงการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผบู้ ริหารโครงการ
ทํางานได้งา่ ยขึน้ และติดตามผลงานได้ตลอดเวลา
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีพน้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึง Microsoft Office
• เป็ นผูท้ ส่ี นใจงานด้านการวางแผนโครงการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5506 ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความรูพ้ น้ื ฐานการทํางานทัวไปเกี
่
ย่ วกับ Microsoft Project
การสร้างและปรับแต่งโครงการ
งานย่อยและการจัดการกับงานย่อย
การจัดการกับทรัพยากร (Resources)
การปรับแต่งทรัพยากรให้ดที ส่ี ดุ
การจัดการงาน
การกําหนดและการจัดการเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย
การติดตามความคืบหน้าของงานและวิธปี ระเมินผล
การกรองข้อมูลและการนําเสนอข้อมูล
การ Copy และการย้ายข้อมูลของโครงการ
การรวมโครงการเข้าด้วยกัน
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Microsoft Word 2010
วัตถุประสงค์
ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft word ซึง่ เป็ นโปรแกรมในการสร้างและจัดการเอกสาร
โดยครอบคลุ มเนื้อหาตัง้ แต่ ความรู้เ กี่ยวกับความแตกต่างของเวอร์ชนั ่ 2010 และ 2003 การสร้าง
เอกสาร ใช้งานคุณสมบัตแิ ต่ละอย่างในเวอร์ชนั ่ 2010 พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Office
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจในงานด้านเอกสาร
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5551 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ภาพรวมของ Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่างๆ ของ Word 2010
• การใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานของ Word 2010
• สรุปลักษณะเด่นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาใน Word 2010
• การปรับแต่งเมนูต่างๆ ให้ทาํ งานได้ตรงกับความต้องการของคุณ
• การใช้งาน Backstage View
• รูปแบบไฟล์ต่างๆ ของ Word 2010 เช่น .docx, dotx, .docm ฯลฯ
• การ Save ไฟล์เป็ นรูปแบบของ PDF หรือ XPS (รูปแบบใหม่)
• รูปแบบใหม่ของ View ใน Word 2010 เช่น Full Screen Reading ฯลฯ
• การใช้งานร่วมกันระหว่าง Word 2003 กับ Word 2010
• การ Save ไฟล์กลับไปยัง Word 2003
• ปญั หาทีต่ อ้ งพบเมือ่ Save ไฟล์ไปยัง Word 2003 พร้อมทัง้ วิธกี ารแก้ไข
• ระบบความปลอดภัยของ Word 2010
• การป้องกันเอกสารให้ปลอดภัยจาก Virus ด้วย Protect View
• หลักการทํางานของ Protect View ใน Word 2010
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• การสร้างและ Save เอกสารใน Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการสร้าง Document ใน Word 2010
• การ Recovery Unsave Document เป็ นคุณสมบัตใิ หม่ทช่ี ่วยให้คุณสามารถเปิ ดเอกสารทีย่ งั
ไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้
• การจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามใน Word 2010
• การสร้าง Text Effect ให้กบั ตัวอักษรเพือ่ ให้ดสู วยงามมากขึน้
• รูปแบบใหม่ของ Bullet and Numbering ฯลฯ
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Style ใน Word 2010 ทีช่ ่วยให้การจัดรูปแบบเอกสารง่ายและ
รวดเร็ว
• รูปแบบใหม่การจัดรูปแบบของตารางให้สวยงามอย่างรวดเร็วใน Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Quick Style Gallery ทีจ่ ะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลา
ตกแต่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้าง Header ให้ม ี Logo บริษทั ไปเก็บใน Gallery เพือ่ ที่
เรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ
• รูปแบบใหม่ของการใส่หน้าปกให้กบั เอกสาร หรือการแทรกหน้าเปล่า ฯลฯ
• การทํางานกับตาราง
• รูจ้ กั ตาราง สร้าง กรอกข้อมูลและการเลือ่ นเคอร์เซอร์
• การเลือกเซ็ล แถวและคอลัมน์
• การปรับขนาดตาราง เพิม่ แถวและคอลัมน์ เพิม่ เซล์ รวมและแยกเซล
• เรียนรูก้ ารตกแต่งตาราง การเรียงลําดับข้อมูลในตาราง
• สไตล์และเทมเพลท(Style and Template)
• การเรียกใช้และติดตามการจัดรูปแบอัตโนมัติ
• การสร้างสไตล์และแก้ไขใหม่
• สร้างเอกสารจากเทมเพลท ดาว์นโหลดเทมเพลม สร้างเทมเพลทไว้ใช้เอง
• วาดภาพและทําอักษรประดิษฐ์
• การเคลือ่ นย้ายและปรับขนาด เติมข้อความในรูปภาพ
• เปลีย่ นแบบเส้น สีสนั และหัวลูกศร ตกแต่งด้วยลวดลายและสี
• ใส่เงาและ Effect แบบ 3D
• การสร้างจดหมายเวียน
• การสร้างจดหมายเวียน
• สร้างรายชือ่ ด้วยตารางของ Word2010
• การแก้ไขจดหมายเวียน
• สร้างซองจดหมายเวียน สร้างลาเบล
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• การจัดรูปแบบ Page Setup ใน Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Page Setup ใน Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Header and Footer
• การค้นหาข้อความในเอกสารของ Word 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Find ด้วย Search Navigation Pane เพือ่ การค้นหาทีส่ ะดวก
และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ ตาราง รูปภาพ โดยสามารถเห็นได้ทนั ทีว่าข้อความที่
ค้นหานัน้ อยูใ่ นเอกสารหน้าไหนบ้าง โดยไม่ตอ้ งใช้ Scrollbar เลือ่ นหน้าแต่อย่างใด
• การกําหนดให้ Word ช่วย Highlight ข้อความทีค่ น้ หา โดยสามารถแยกสีของข้อความที่
ค้นหาแต่ละคําให้แตกต่างกัน
• การใช้งานรูปภาพและ Diagram ใน Word 2010
• เครือ่ งมือใหม่ๆ ของการปรับแต่งรูปภาพใน Word 2010 เช่น การลบภาพ Background
ออก หรือการใส่ Effect ให้กบั รูปภาพ ฯลฯ
• รูปแบบใหม่ของการสร้าง Diagram ใน Word 2010 ทีส่ วยงามกว่าใน Word 2003 เป็ นอย่าง
มาก
• ความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการใช้งาน Textbox ใน Word 2010
• รูปแบบใหม่ของ WordArt ใน Word 2010
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การออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
พัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบ โดยใช้งานจากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ที่
มีความนิยมสูง โดยผูเ้ ข้าอบรมจะมีความรูค้ วามสามารถในการใช้งานต่างๆเกีย่ วกับการสร้างเว็บไซต์ การ
ออกแบบและการตกแต่งเว็บไซต์ การแทรกรูปภาพ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
การสร้างฟอร์มเพื่อรองรับข้อมูลจากผูใ้ ช้งาน การสร้างเลเยอร์เพื่อใช้ในการตกแต่งเอกสารเว็บเพจ การ
แทรกมัลติมเี ดียลงในเว็บไซต์ การเผยแพร่เว็บไซต์ เช่น การขอพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับเว็บไซต์ การขอใช้บริการ
การนําเว็บไซต์ขน้ึ สูอ่ นิ เตอร์เน็ต เป็ นต้น
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจและมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ Internet และการสร้าง Web site
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา W5501 ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทําความรูจ้ กั กับโปรแกรม Dreamweaver
การสร้างแม่แบบ Template การใช้งาน Template และ Library
การจัดวางโครงร่างของเว็บเพจด้วย Table และ CSS
การใช้งานและการตกแต่งตัวอักษร การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ
การเติมลูกเล่นให้กบั หน้าเว็บ และการแทรกไฟล์มลั ติมเี ดีย
การใช้เลเยอร์ ฟอร์ม และเฟรมในการจัดการเว็บเพจ
การเพิม่ ลูกเล่นให้กบั เว็บเพจด้วย Javascrips
การทําลิงค์ จุดเชื่อมโยงของเว็บเพจ
การอัพโหลดเว็บไซต์ทท่ี าํ ขึน้ Server
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Microsoft Excel 2010
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ซึง่ เป็ นเวอร์ชนั
ใหม่ ในงานทางด้านการคํานวณ โดยครอบคลุมเนื้อหาตัง้ แต่ ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานในโปรแกรม การ
สร้างเอกสาร การคํานวณ สูตรต่างๆ การสร้าง chart พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากเดิม ใน
Excel 2003 เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยายและฝึกปฏิบตั ิ 1 คนต่อ 1 เครือ่ ง
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ควรมีความรูพ้ น้ื ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Office
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา M5561 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
• ภาพรวมของ Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งานเมนูต่างๆ ของ Excel 2010
• การปรับแต่งเมนูต่างๆ ให้ทาํ งานได้ตรงกับความต้องการของคุณ
• การใช้งาน Backstage View
• ข้อกําหนดของ Excel 2010 ทีจ่ ะต้องรูก้ ่อนใช้งาน เช่น จํานวน Row และ Column, จํานวน
Memory ทีส่ ามารถใช้งานได้สงู สุด ฯลฯ
• รูปแบบไฟล์ต่างๆ ของ Excel 2010 เช่น .xlsx, xltx, .xlsm, .xlsb ฯลฯ
• การ Save ไฟล์เป็ นรูปแบบของ PDF หรือ XPS (รูปแบบใหม่)
• รูปแบบใหม่ของ View ใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้คาํ สัง่ Paste ใน Excel 2010
• การใช้งานร่วมกันระหว่าง Excel 2003 กับ Excel 2010
• การ Save ไฟล์กลับไปยัง Excel 2003
• ปญั หาทีต่ อ้ งพบเมือ่ Save ไฟล์ไปยัง Excel 2003 พร้อมทัง้ วิธกี ารแก้ไข
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• การสร้างเอกสารใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการสร้าง Workbook ใน Excel 2010
• การ Recovery Unsave Document เป็ นคุณสมบัตใิ หม่ทช่ี ว่ ยให้คณ
ุ สามารถเปิดเอกสารทีย่ งั
ไม่ได้ Save มาแก้ไขใหม่ได้
• การใช้งาน Conditional Formatting และ Style
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Conditional Formatting ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม เช่น การแสดง Data
Bar การ Highlight ตัวเลขแบบอัตโนมัติ หรือการแสดงแบบ iCon Set ฯลฯ
• รูปแบบใหม่ของการจัดรูปแบบข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Style
• การใช้งานเรือ่ งสูตรต่างๆ
• รูปแบบใหม่ของการใช้งานฟงั ก์ชนที
ั ่ ง่ า่ ยกว่าเดิม
• ข้อจํากัดของการใช้งานสูตรทีห่ ายไปจาก Excel 2003
• สูตรต่างๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามาใหม่ของ Excel 2010
• การใช้งาน Chart ใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Chart ใน Excel 2010
• การสร้าง Chart Template เพือ่ การจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว
• รูปแบบใหม่ของ Chart ทีเ่ รียกว่า Spark line Chart
• การใช้งาน Database ใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการ Sort ข้อมูลใน Excel 2010 เช่น การ Sort สีตวั อักษร ฯลฯ
• ข้อจํากัดของการ Sort ข้อมูลทีห่ ายไปจาก Excel 2003
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Filter ทีง่ า่ ยและสะดวกกว่าเดิม
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน PivotTable ทีเ่ ปลีย่ นไปจาก Excel 2003
• การใช้งาน Slicer กับ PivotTable
• รูปแบบใหม่ของการ Format Database ให้สะดวกและสวยงามอย่างรวดเร็ว
• การจัดรูปแบบ Page Setup ใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Page Setup ใน Excel 2010
• รูปแบบใหม่ของการใช้งาน Header and Footer
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เรียนรู้และเข้าใจก่อนเข้าสู่โลกของ Cloud Computing
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรียนรู้ เรื่องของ Cloud Computing ความเป็ นมาภาพรวม
ประโยชน์ การนําไปใช้งาน รวมถึงการพัฒนาระบบด้วย Cloud Computing ทีจ่ ะเปลี่ยนโฉมหน้าการ
ทํางานในปจั จุบนั ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ลักษณะวิ ชา
• เป็ นการบรรยาย
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• พืน้ ฐานความรูด้ า้ น Server Infrastructures และ Network Infrastructures
• มีความสนใจด้านเทคโนโลยี
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา T5506 วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา

• An Introduction to Cloud Computing
• What Cloud Computing Isn’t / What Cloud Computing Is
• From Collaboration to the Cloud: A Short History of Cloud Computing
• Client/Server Computing: Centralized Applications and Storage Peer-to-Peer Computing:
Sharing Resources
• Distributed Computing: Providing More Computing Power
• Collaborative Computing: Working as a Group
• Cloud Computing: The Next Step in Collaboration
• The Network Is the Computer: How Cloud Computing Works
• Understanding Cloud Architecture
• Understanding Cloud Storage
• Understanding Cloud Services
• Companies In the Cloud: Cloud Computing Today
• Why Cloud Computing Matters
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• Are You Ready for Computing In the Cloud?
• The Pros and Cons of Cloud Computing
• Who Benefits from Cloud Computing?
• Collaborators
• Road Warriors
• Cost-Conscious Users
• Cost-Conscious IT Departments
• User with Increasing Needs
• Who Shouldn’t Be Using Cloud Computing?
• The internet-Impaired
• Online Workers
• The Security Conscious
• Anyone Married to Existing Applications
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Google Hack
วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้ นให้สามารถเรียนรูก้ ารใช้งาน Google ให้มากกว่าที่รูจ้ กั ในฐานะที่เป็ น
search engine เพียงอย่างเดียว จากที่เห็นว่าหน้ าแรกของ Google นันแสนจะเรี
้
ยบง่ายมีเพียงแบบฟอร์ ม
้ อศักยภาพแห่งความเป็ น Search
การค้ นหาและปุ่ มคําสัง่ เพียงไม่กี่ปมุ่ แต่ว่าเบื ้องหลังความเรี ยบง่ายนันคื
Engine ขนานแท้ ซึง่ จะเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะทําให้ คณ
ุ สามารถเข้ าถึงขุมทรัพย์ข้อมูลอันมหาศาลได้ และ
หากว่าคุณสามารถที่จะใช้ งาน Google ได้ อย่างเต็มศักยภาพแล้ วละก็ เครื อข่ายเว็บทังหมดก็
้
จะกลายเป็ น
เหมืองทองแห่งความรู้ให้ กบั คุณไปโดยฉับพลัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมได้ใช้งาน Google ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
• เป็ นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
• ผูท้ ม่ี คี วามสนใจความก้าวหน้าของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
• 24 คน
ระยะเวลา
• รหัสวิชา N5504 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น.
เนื้ อหาวิ ชา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Hack คืออะไร?
สิง่ ที่ Google Hack มีในปจั จุบนั
รูจ้ กั พืน้ ฐานการทํางานของ Google Hack
การใช้งานของ Search Engine ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เทคนิคมองหาสิง่ ทีต่ อ้ งการในเสีย้ ววินาที
การสืบค้นขัน้ สูง (Advanced Search)
การใช้งาน Google Image / Google Map / Google Translate
การเจาะระบบ และหาข้อมูลคอมพิวเตอร์ดว้ ย Google
การสืบหาข้อมูลช่องโหว่ ความเสีย่ งและภัยคุกคามจาก Google
การค้นคว้า หาวิธกี ารป้องกันภัยคุกคาม ความเสีย่ งและช่องโหว่จาก Google
การหาเหตุผลว่าเว็บนัน้ ติดอันดับได้อย่างไร?
การแปลเว็บเป็ นภาษาต่างๆของ Google
การค้นหาแผนทีจ่ าก Google map
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