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หลกัการและเหตผุล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่าง       
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกําลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเน่ือง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการ ให้มีการนําร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกําลังคนในสังกัด  

 

นอกจากน้ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ Digital 
literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนําเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ความสามารถ 4 มิติ ได้แก่  

1) การใช้ (Use)  
2) เข้าใจ (Understand)  
3) การสร้าง (create)   
4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

นอกจากน้ัน ได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน ได้แก่  
1) การใช้งานคอมพิวเตอร์  
2) การใช้โปรแกรมประมวลคํา  
3) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล   
4) การใช้งานอินเตอร์เน็ต  
5) การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ  
6) การทํางานร่วมกันแบบออนไลน์  
7) การใช้งานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย  
8) การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน  
9) การใช้ดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย  
 

โครงการฝกึอบรมแผนพัฒนาบคุลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกําหนดให้ ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดําเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะกําหนด 

 

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มี
ความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการ
ด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY              

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืน ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และพร้อม               

ที่จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์  ให้สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี     

ขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4. เ พ่ือเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้าน  DIGITAL LITERACY ใ ห้ กับทุกส่ วนราชการในสั ง กัด        

กระทรวงการคลัง 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป 
 

หลกัสตูรการฝกึอบรม 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กําหนดโครงการฝึกอบรม

วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวง    
การคลัง  

 

คณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 
1.  เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง   
2.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาเบ้ืองต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป 

  3.  เป็นผู้ที่มีความต้ังใจในการฝึกอบรมและมีเวลาฝึกอบรมตามกําหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร 
4.  เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเก่ียวข้อง               

กับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนา
เพ่ิมเติมความรู้   
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การรบัสมัครและวิธกีารคดัเลือก 
๑. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมั ติจากอธิบดี หรือผู้ บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัด              

ต้องทําหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
พร้อมใบสมัคร  

๒. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา 
๓. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้าและผู้ที่ เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม             
ข้อ 1–2  

๔. มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะคัดเลือกบุคคล               

ในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่าน้ันเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัคร              
ที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายช่ือมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็น              
ลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหน่ึง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาน้ัน ๆ 

วิธีการฝึกอบรม 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
2. มีการทดสอบ/วัดผล  ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม  และจัดส่งผลการทดสอบ/วัดผล               

ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบพร้อมหนังสือส่งตัวกลับ 
 

การประเมินผล 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลา               

ที่ฝึกอบรมและจะต้องผ่านการทดสอบ/วัดผล ในหลักสูตรวิชาน้ันๆ จึงจะมีสิทธิได้รับหนังสือรับรอง
ผ่านการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาเข้ารับการฝึกอบรมช้ากว่าเวลาที่กําหนดได้ไม่เกิน 30 นาที ถ้าเกิน 30 
นาที ในวันแรกของการเปิดการฝึกอบรม จะถือว่าสละสิทธ์ิ และถ้าเกิน 30 นาที ในระหว่างการ
ดําเนินการฝึกอบรม จะถือว่าขาดเรียนในวันน้ัน 

3. ในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันหน่ึงวันใด จะต้องมีหนังสือ   
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด 

4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจธุระจําเป็น หรือป่วยไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ย่ืนใบลา
ทุกคร้ัง 
 

อน่ึง  หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์จะได้หนังสือรับรองการฝึกอบรม  สามารถจะขอรับ
หนังสือรับรองได้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 
 

ใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิทยากร 
 

 วิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรวิชาต่างๆ จะประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒิ  
 

สถานทีฝ่กึอบรม 
 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 202 และ 204 กรมสรรพสามิต 
ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต   
กรุงเทพมหานคร  10300 
 

คณะผูด้ําเนนิการโครงการ 

1. ผู้อํานวยการโครงการ  : 
นายเฉลิมศักด์ิ เลิศวงศ์เสถียร  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. คณะผูด้าํเนินการโครงการ  : 
นางบุษกร  เณรสูงเนิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ 
นางลัดดา          สุโขบล                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
ว่าที่ร้อยโทจตุพล  ไชยปัญหา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นางสาวกัลยาณี   วรบุตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นางสาวจันทร์ทิมา เอ้ืออารีย์สินสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นายสุรเชษฎ์ ช่วยไธสง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
นางสาวสาวิตรี  วาตะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาวปวีณา  คูหาคติภพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวภัทธิรา  ร่มโพธ์ิทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายศิวาวุธ         เงินโชคอํานวย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทร.  0 2126 5900 ต่อ 3212, 3503, 3509, 3316  โทรสาร 0 2273 9790 
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ตารางกําหนดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระทรวงการคลัง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหว่างวันที ่14 กันยายน 2563 – 3 พฤศจิกายน 2563 

 
ลําดับ 
ท่ี หลกัสตูรวิชา รหสัวิชา ระยะเวลา จํานวน 

วัน 
จํานวนผูเ้ข้ารบั
การฝกึอบรม

1. 
 

เรียนรู้ความสามารถใหมใ่น 
Microsoft Office 2019 

MS632019 14-18 กันยายน 2563 5 20 

2. การสร้างระบบงานอัตโนมัติและ
ฟอร์มบันทึกขอ้มูลด้วย excel 

ME630002 21-25 กันยายน 2563 5 20 

3. Powerful Report & Dashboard 
with Power BI  

AC630004 28-30 กันยายน 2563 3 20 

4. เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและ
กําจัดไวรัสใน Smartphone และ PC

AC630005 1-2 ตุลาคม 2563 2 20 

5. Python for Beginner PG630001 5-9 ตุลาคม 2563 5 20 

6. เทคนิคการสร้าง Template 
สําเร็จรูปด้วย Word สําหรับเอกสาร
ราชการ 

MW630001 14-16 ตุลาคม 2563 3 20 

7. การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย 
WordPress 

WB630001 19-21 ตุลาคม 2563 3 20 

8. หลักสูตรการใช้ Mobile 
Application สําหรับสร้างสือ่วีดีโอ
ประชาสัมพันธ์ 

AC630006 26-27 ตุลาคม 2563 2 20 

9. Motion Infographic ด้วย 
PowerPoint 

DS630003 28-30 ตุลาคม 2563 3 20 

10. การสร้างภาพจําลอง 3 มิติด้วย 
Adobe Dimension 

DS630004 2-3 พฤศจิกายน 2563 2 20 
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เรียนรู้ความสามารถใหม่ใน Microsoft Office 2019
 

วัตถุประสงค์  
  Microsoft Office 2019 เป็นรุ่นล่าสุดปัจจุบันที่ Microsoft พัฒนาและปล่อยให้ผูใ้ช้งานได้
เริ่มใช้งานกันแล้ว นับเป็นอีกก้าวสําคัญของชุด Office ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน โดยในรุ่นน้ีมาพร้อม
ความสามารถใหม่ ๆ มากมาย อาทิ 

o PowerPoint 2019 เพ่ิมเอฟเฟคต์ Morph, Zoom และรองรับการใช้ปากกามากข้ึน 
o Excel 2019 เพ่ิมฟีเจอร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหลายอย่าง เพ่ิมสูตรใหม่ๆ และปรับปรุง 

PowerPivot 
o Word 2019 เพ่ิมโหมด Focus สําหรับแสดงเอกสารอย่างเดียว, ตัวช่วยอ่านออกเสียง Read 

Aloud, ธีมสีดํา 
o Outlook 2019 เพ่ิมโหมดจัดระเบียบอีเมล Focused Inbox 
o เปลี่ยนวิธีการติดต้ังโปรแกรม จากการติดต้ังแบบเดิมมาเป็น Click-to-Run (C2R) แบบ

เดียวกับที่ใช้ใน Office 365 

ในหลักสูตรน้ีจะเป็นการแนะนําการใช้งานต้ังแต่พ้ืนฐาน ไปจนถึงเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้
งานชุด Office 2019 ได้เต็มประสิทธิภาพโดยเน้ือหาจะครอบคลุม Microsoft Word 2019, Excel 2019, 
PowerPoint 2019 และ Outlook 2019 
 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา MS632019 ระหว่างวันที่  14-18 กันยายน 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

 

เนื้อหาวิชา 
เรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ ใน Microsoft Office 2019 
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 Microsoft Translator 

 ตัวช่วยในการแปลภาษา ทั้งบนหน้าเอกสาร Word หรือจะแปลทุก Slide ใน PowerPoint 
ก็ทําได้ด้วย หรือจะเลือกแปลเพียงบางคํา บางประโยคก็สามารถทําได้เช่นกัน 

 ทําภาพเคลื่อนไหวด้วย Morph 

 แปลงภาพ หรือทําภาพเคลื่อนไหวจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เคลื่อนไหวได้เนียมและ
ราบรื่นมากๆ ดีกว่าการใช้การเคลื่อนไหวด้วยคําสั่งอ่ืนๆ 

 Zoom คําสั่งในการสลับสไลด์ไปมา 

 ปกติการเล่นสไลด์ จะไปตามลําดับจาก 1 ไป 2 และ 3..  แต่ด้วยคําสั่ง Zoom จะทําให้เรา
สามารถไปสไลด์ที่เราต้องการได้ง่าย หรือจะย้ายกลับไปมาในสไลด์เดิมก็ได้เช่นกัน 

 รองรับการสั่งผ่านปากกา Bluetooth 

 สามารถใช้ปากกา Surface หรือจะใช้ปากกาที่มี Bluetooth สั่งการได้โดยตรง อย่างเช่น 
ปากกาของ Samsung Galaxy Note 9 เป็นต้น 

 Function คําสั่งใหม่ๆ ใน Excel 

 ตัวอย่างคําสั่งใหม่ ใน Excel ได้แก่ TEXTJOIN, CONCAT, IFS 

 คําสั่งในการคํานวนใหม่บน Word 

 สําหรับคนที่มักจะใช้การคํานวณต่างๆ บน Microsoft Word คําสั่ง LaTeX ก็สามารถใช้
งานได้แล้ว 

 รองรับการใช้คําสั่ง Ink (หมึก) 

 ทําให้เราสามารถเขียนข้อความบนเอกสาร PowerPoint ได้โดยตรง หรือจะใช้คําสั่ง Draw 
เพ่ือช่วยบนหน้าจอของเราบนเอกสารใน Microsoft Word, Excel หรือ PowerPoint ก็
สามารถทําได้เช่นกัน 
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การสร้างระบบงานอัตโนมัติ 
และฟอร์มบันทกึข้อมูลด้วย excel 

 

วัตถุประสงค์  
ปัญหาที่มักพบโดยทั่วไปของการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ใช้จะเก็บข้อมูลโดยขาดการ

วางแผน ไม่มีโครงสร้าง หรือบันทึกข้อมูลแบบ Manual แต่เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น หรือมีความถี่ในการจัดทํา
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น ความยุ่งยากในการทํางานก็จะตามมา เพราะรูปแบบข้อมูลที่เก็บไว้น้ัน ไม่สามารถจัดการให้เป็น
อัตโนมัติได้ ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะบุคคล ทําให้การประมวลผลข้อมูล และการจัดทํารายงานหรือนํา
ข้อมูลไปลงแบบฟอร์มต่างๆ จะเสียเวลาเป็นอย่างมาก ทั้งยังเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย 

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรน้ีจะได้ทราบถึง วิธีการออกแบบตารางฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล ตลอดจนการนําข้อมูลที่เก็บไว้มาวิเคราะห์และประมวลผล การทํารายงานที่เป็น
อัตโนมัติ เพ่ือให้การทํางานในแต่ละวัน ง่าย สะดวก และลดความผิดพลาดของข้อมูล สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการฝึกอบรม ระบบงานจัดซื้อ ประวัติการขายสินค้า ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลการซ่อม
บํารุง ฯลฯ เป็นต้น 

 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา ME630002 ระหว่างวันที่  21-25 กันยายน 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

 

เนื้อหาวิชา 
 การวิเคราะห์ความต้องการ เพ่ือออกแบบระบบงานด้วย Excel 

 หลักการออกแบบตารางฐานข้อมูลพนักงาน(ฐานข้อมูลหลักและฐานข้อมูลย่อย) 

 หลักการออกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

 หลักการออกแบบหน้าจอผลลัพธ์ (Output) 

 หลักการออกแบบหน้าจอบันทึกข้อมูล (Input) 

 ฟังก์ช่ันพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับงานฐานข้อมูล 
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 ฟังก์ช่ัน OFFSET เพ่ือแสดงผลลัพธ์การอ้างอิงข้อมูลในส่วนที่ต้องการ และการต้ังช่ือช่วงข้อมูล
แบบฉลาด(Dynamic range name) 

 การแสดงข้อมูลและรูปภาพจากฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายๆ ตาราง 

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนําเข้า (Data Validation) 

 การสร้างรายการเลือก (List) และรายการเลือกแบบอัจริยะ (Dynamic List) เพ่ือความสะดวก
ในการนําข้อมูลมาเพ่ิมในงาน หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 การเขียนมาโคร (Macro) เพ่ือช่วยควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ 

 การป้องกันการแก้ไขสูตรและข้อมูลในสมุดงาน (Data Protection) 
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Powerful Report & Dashboard with Power BI 
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําเอาข้อมูลต่างๆ เข้ามาใน Power BI Desktop  ได้รู้จักการใช้คําสั่งต่างๆในการ 
Transform ข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Database พร้อมสําหรับการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว  ได้เรียนรู้
การสร้างรายงานแบบ Visual Report ที่จะมีกราฟสวยงามแบบต่างๆ สําหรับการนําเสนอแบบมืออาชีพ และ
เรียนรู้การนําเอารายงานหรือ Dashboard ที่สร้างไว้ไปแสดงใน Power BI Service เพ่ือใช้ดูข้อมูลจากมืออาชีพ 

 

ลักษณะวิชา  
 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  
 ควรมีความรู้พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เบ้ืองต้นเวอร์ช่ันใดก็ได้มาก่อน 

 

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา AC630004 ระหว่างวันที่  28-30 กันยายน 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 
 แนะนํา Power BI Desktop 

 ทําความรู้จักเก่ียวกับ Power BI Product ต่างๆ ของ Microsoft 

 การ Download และติดต้ังโปรแกรม Power BI Desktop 

 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Power BI Desktop 

 การ Connect Data เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop 

 Data Source ต่างๆ ที่สามารถนํามาเช่ือมต่อใน Power BI Desktop 

 การสร้างการเช่ือมต่อกับ Data Source 

 การ Connect Excel Workbook เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop 

 การ Connect CSV File เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop 

 การ Connect Web Page และ Cloud Storage เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop  

 การป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Power BI Desktop 
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 การ Refresh ข้อมูล 

 การจัดการกับ Data Set เพ่ือให้ข้อมูลพร้อมใช้สําหรับการวิเคราะห์ 

 การสร้าง Query เพ่ือกรองข้อมูล 

 การ Filter ข้อมูล เพ่ือให้ได้เฉพาะข้อมูลทีต้่องการเท่าน้ัน 

 การลบบรรทัดหรือคอลัมน์ที่ไม่ต้องการใช้งานทั่วไป 

 การเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง 

 การ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Database Format 

 การ Split และ Merge Column 

 การสร้างคอลัมน์ใหม ่

 การ Consolidate หลายไฟล์มารวมกัน 

 การสร้าง Data Model สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลในลกัษณะต่างๆ 

 การ Format ข้อมูลใน Data Model 

 รูปแบบต่างๆ ของการ Summarize ข้อมูลใน Data Model 

 การจัดการกับ Table ต่างๆ ใน Data Model 

 การสร้างคอลัมน์ใหมใ่น Data Model 

 การสร้าง Hierarchy ให้กับข้อมูล 

 การสร้าง Group ของข้อมูลใน Data Model 

 การสร้าง Relationship ระหว่าง Table ทั้งแบบ Manual และ Auto 

 รูปแบบต่างๆ ของ Relationship 

 เรียนรู้การเขียนสูตรใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า DAX Formula 

 การสร้างฟิลด์คํานวณด้วยใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า Measure 

 การใช้ฟังก์ช่ันต่างๆ ที่จําเป็นของการสร้าง Measure 

 การเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงเวลาด้วย Time Intelligence เช่น YTD, MTD ฯลฯ 

 การสร้าง Visual Report 

 การใช้งาน Report View ใน Power BI Desktop 

 การใช้งาน Visual ต่างๆใน Power BI Desktop เช่น Table, Matrix Table, Card, 
Multirow Card etc. 

 การปรับแต่ง Visual ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 การสร้าง Conditional Formatting ให้กับข้อมูล 

 การ Filter และ Highlight ข้อมูลใน Visual  
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 การสร้าง Slicer เพ่ือ Filter ข้อมูล 

 การจัดรูปแบบ Report ให้สวยงามอย่างรวดเร็วด้วย Report Theme 

 การใส่รูปภาพ Logo บริษัท หรือ Drawing Graphic ต่างๆ ใน Report 

 การใช้งาน Power BI Service และ Power Bi Mobile App 

 การปรับรูปแบบ Report สําหรับแสดงผลใน Mobile 

 การสมัครใช้งาน Power BI Service 

 การส่งข้อมูลจาก Power BI Desktop ไปยัง Power BI Cloud Service เพ่ือให้สามารถดู
ได้จาก Mobile Device 

 การสร้าง Dashboard จาก Report ต่างๆ 

 การ Print Dashboard หรือ Export Dashboard ไปยัง PowerPoint เพ่ือทําการพรีเซนต์ 

 การใช้งาน Power BI Mobile App ใน iOS, Android และ Windows Phone  

 การดู Dashboard หรือ Report ใน Mobile แบบ Offline 

 ข้อแตกต่างของคําสั่งระหว่าง Power BI Desktop และ Power BI Service 
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เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกําจัดไวรัส 
ใน Smartphone และ PC 

 

วัตถุประสงค์  
 ด้วยอัตราการเติบโตของอุปกรณ์ไอทีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ตลอดจนอุปกรณ์ 
สวมไส่ต่างๆ อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก็ทําให้เหล่ามิจฉาชีพต่างก็มุ่งหวังที่จะโจมตีอุปกรณ์เหล่าน้ี เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลรหัสผ่านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะถูก
จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เหล่าน้ี 
 เหตุน้ีเอง จึงทําให้ผู้ใช้ จําเป็นต้องหาทางรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่พร้อมโจมตีได้ทุกเมื่อ ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของโปรแกรมอันตรายที่อาจถูกติดต้ังมาในอุปกรณ์ การหลวงลวงผ่านอีเมล/ข้อความ/ระบบแชท 
ผ่านการเรียนรู้ต้ังแต่ที่มาของการโจมตี แรงจูงใจของเหล่าแฮกเกอร์ วิธีการในการหลวงลวงต่างๆ เพ่ือจะได้ไม่ตก
เป็นเหย่ือโดยง่าย 
 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา AC630005 ระหว่างวันที่  1-2 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

 

เนื้อหาวิชา 
 รู้จักภัยคุมคามทางไซเบอร์แต่ละประเภท เช่น ไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ โทรจัน ฯลฯ 

 เปรียบเทียบลักษณะของปัญหาด้านความปลอดภัย (Security) และปัญหาด้านความเป็น
ส่วนตัว (Privacy) 

 แนวคิด แรงจูงใจ ผลตอบแทน และวิธีเลือกเหย่ือหรือกลุ่มเป้าหมายในการโจมตีทางไซเบอร์ 

 วิธีหลอกลวงเหย่ือของแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดี เช่น การหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ การหลอกลวง
ผ่านอีเมล เป็นต้น 

 เทคนิคการตรวจสอบ ค้นหา และวิเคราะห์ภัยคุกคามในอุปกรณ์แต่ละประเภท 
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 เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามต่างๆ เช่น การต้ังรหัสผ่านที่รัดกุม การเปิดใช้งาน
ระบบรักษาความปลอดภัย 2 ช้ัน เป็นต้น 

 รู้จักหลักการทํางาน และตัวอย่างโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามต่างๆ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส 
โปรแกรมประเภท Internet Security เป็นต้น 

 เทคนิคการปกป้องบุตรหลานจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ เช่น ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์/คลิป
วิดีโอที่มีเน้ือหาไม่เหมาะสม การจํากัดการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

 เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น วิธีกําจัดภัย
คุกคาม การรีเซตระบบ การต้ังค่าต่างๆ อย่างถูกวิธี เป็นต้น 

 รู้จักเทคนิคการแบ็คอัพ/ซิงก์ข้อมูลสําคัญต่างๆ เข้าสู่ระบบ Cloud Service เพ่ือป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 เทคนิคการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน และ
พีซี 
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Python for Beginner
 

วัตถุประสงค์  
Python นับเป็นภาษาที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถของตัวภาษา

ที่มีความหลากหลายครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการนํามาพัฒนา Web Application, Desktop App, IOT , AI , 
Machine learning เป็นภาษาที่มีความต้องการในตลาดการพัฒนาซอฟแวร์อย่างสูง ตัวภาษาเองเหมาะสําหรับผู้
เริ่มต้นในสายงานการเขียนโปรแกรม รูปแบบภาษาทําความเข้าใจง่าย เรีนนรู้ได้เร็ว มันจึงเป็นภาษาที่ถูกนํามาใช้
ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป 
  ในหลักสูตรน้ีจะเป็นการปูพ้ืนฐานให้กับผู้เริ่มต้นในสายงานโปรแกรมมิ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้
แนวทาง เรียนรู้โครงสร้างของภาษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และนําไปปรับใช้ได้ทันที ดําเนินการสอนโดยวิทยากรผู้
มีความเช่ียวชาญและมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมมิ่งมาอย่างยาวนาน ดังน้ันผู้เรียนจะสามารถเก็บเก่ียว
ประสบการณ์จากผู้สอน และได้แนวทางแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา Python เพ่ือนําไป
ต่อยอดในงานต่อไป 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา PG630001  ระหว่างวันที่  5-9 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 
 Module 1 แนะนําภาษา Python (Overview) 

 ทําไมภาษา Python ถึงเหมาะกับการเริ่มต้น 

 คุณสมบัติเด่น / ด้อย ของภาษา Python 

 Module 2 การเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดล้อม 

 การเลือกเวอร์ช่ันของ Python พร้อมการติดต้ังลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้เรียน 

 แนะนําการติดต้ัง Python 2 Version ในเครื่องเดียวกัน 

 การติดต้ังเคร่ืองมือสําหรับการเขียนโปรแกรม (Editor) โดยใช้ PyCharm  

 การต้ังค่าและ Configuration เครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน  
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 Module 3 พ้ืนฐานภาษา Python  

 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 

 ตัวแปร การกําหนดค่าและชนิดข้อมูล 

 นิพจน์ ตัวดําเนินการ และตัวถูกดําเนินการ 

 เง่ือนไข การตัดสินใจ การควบคุมทิศทาง และการทําซ้ํา 

 Module 4 รูจ้ักฟังก์ชัน (function) และการสร้างฟังก์ชันใช้งาน  

 แนวทางการสร้างฟังก์ชันในภาษา Python 

 รูปแบบการสร้างฟังก์ชันที่มีการรับค่าแบบต่าง ๆ  

 การนําฟังก์ชันไปใช้งาน 

 การกําหนดขอบเขตของตัวแปรในฟังก์ชัน   

 Module 5 โมดูลและแพ็คเกจ (Modules and Packages) ใน Python  

 แนะนําการสร้างโมดูล (module) ใน Python เบ้ืองต้น 

 การเรียกใช้งานโมดูล (module) ใน Python แบบต่างๆ  

 แพ็คเกจ (Packages) และการใช้งานใน Python 

 การนํา Package จากภายนอกมาใช้งานร่วมด้วย   

 Module 6 การจัดการแฟ้ม (file) ข้อมูลใน Python 

 การสร้างและลบแฟ้มข้อมูลใน Python 

 การเปิดอ่านไฟล์ข้อมูลประเภท Text file ใน Python 

 การอ่านไฟล์ข้อมูล text file แบบระบุบรรทัดและแบบทัง้ไฟล์ใน Python 

 Module 7 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Python (OOP in Python) 

 แนวคิดการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุใน python (oop) 

 การสร้างคลาส (Creating class) ใน python 

 การสร้าง object และเรียกใช้งาน 

 การสืบทอดของ class และคณุสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 Module 8 การจัดการข้อผิดพลาดของโปรแกรมใน Python 

 แนวทางการจัดการข้อผิดพลาดในโปรแกรม 

 การใช้งานโปรแกรม Pycharm เพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด 

 การ debug ผา่นโปรแกรม Pycharm 

 ทดสอบโปรแกรมตัวอย่างเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการตรวจเช็ค 
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 Module 9 การเขียน Python ติดต่อฐานข้อมูล 

 ติดต้ังฐานข้อมูล MySQL หรอื PostgreSQL 

 ลง Driver สําหรับ MySQL หรือ PostgresSQL 

 การติดต้ัง Module เช่ือมต่อฐานข้อมูล 

 การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานมูลใน Python 

 ทดสอบเรียกข้อมูลมาแสดงผลใน Console 

 Module 10 การใช้งาน Git Version control ใน Python 

 ติดต้ังโปรแกรม git 

 การ Clone Project Python จากภายนอกมาใช้งานผ่านโปรแกรม git 

 การ Clone module ของ Python มาใช้งาน 

 การใช้งานคําสั่ง git เบ้ืองต้นเพ่ือทําการเก็บประวัติ 

 ทดสอบแชร์โปรเจ็กต์งานร่วมกันผ่านโปรแรม git 

 Module 11 Python GUI 

 การเรียกใช้ Module สร้าง UI 

 การสร้าง UI แบบง่ายๆ  

 การส่งค่า รับคา่จากฟอร์มใน Python GUI 
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เทคนิคการสร้าง Template สําเร็จรปูด้วย Word 
สําหรับเอกสารราชการ 

 

วัตถุประสงค์  
โปรแกรม Microsoft Office Word หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Word หรือ Word เป็น

โปรแกรมทีม่ีความโดดเด่นทางด้านงานเอกสาร (Word Processing, Text Document) ต่างๆ เช่น จดหมาย, 
หนังสือ, รายงาน, ตาราง, การเขียนโครงการ, การทําแบบฟอร์มช่วยกรอกข้อมูล, Document Template เป็น
ต้น 

เน่ืองจากยังมีผู้ใช้งาน Word หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจหรือใช้งาน Word ในลักษณะเหมือน
เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อ่ืนแล้วนํามาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ Word ไม่ถึง 
10%) ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะแท้ที่จริงแล้ว Word ได้ตระเตรียมเครื่องมือที่มีความสามารถ
ทางด้านการสร้างสรรค์งานเอกสารงานพิมพ์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น งานพิมพ์ทั่วไป งานพิมพ์เอกสารหลายๆ 
หน้า งานพิมพ์หนังสือ งานส่งจดหมายเวียน งานสําหรับการสร้างแบบฟอร์ม งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(Document Template) เป็นต้น 
            ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถของ Word มาใช้ในการทํางาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้ือหาจะเริ่มต้ังแต่ การทบทวนพ้ืนฐานการใช้งานที่สําคัญๆ (เช่น ภาพรวมของ
โปรแกรม การควบคุมหน้ากระดาษ พ้ืนฐานการพิมพ์งาน) งานพิมพ์อัตโนมัติ (เช่น การควบคุมเอกสารหลายๆ 
หน้า, การทําสารบัญอัตโนมัติ (TOC), การทาํสารบัญส่วนท้าย (Index)) งานพิมพ์แบบพิเศษ (เช่นการทํา
จดหมายเวียน (Mail Merge), การติดตามเอกสาร (Review & Track Change) รวมไปถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือเด็ดๆ และเทคนิคทีน่่าสนใจ ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้าง/ตกแต่ง/ปรับแต่งเอกสาร รวมถึงเทคนิคการ
ใช้งานเด็ดๆ ที่สามารถช่วยให้การทํางานได้เร็วขึ้น และสามารถใช้งาน Word ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% 
 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผู้เข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา MW630001 ระหว่างวันที่  14-16 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

 

เนื้อหาวิชา 
 ทบทวนพ้ืนฐานและคําสั่งที่จําเป็น 
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 ภาพรวมของโปรแกรม Word 

 แนะนําประโยชน์ของเคร่ืองไม้เครื่องมือต่างๆ 

 ปรับพ้ืนฐานความเข้าใจและการใช้งานให้ถูกต้อง เพ่ืออนาคตการใช้งานที่ดีกว่าเร็วกว่า 

 การควบคุมหน้ากระดาษ (Page Layout) เช่น ต้ังค่าหน้ากระดาษ, ส่วนหัว/ส่วนท้าย
กระดาษ 

 การควบคุมงานพิมพ์งานในลักษณะต่างๆ ด้วยเครื่องมือ Paragraph, Font 

 การทํางานกับตาราง เช่น การแทรกตาราง, การควบคุมตาราง, การจัดเรียงข้อมูล, การ
คํานวณ เป็นต้น 

 การทํางานกับรูปภาพ รูปวาด กราฟ 

 การแทรกข้อมูลอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Quick Part (แทรกข้อความหรือเน้ือหาที่ใช้บ่อย
แบบด่วนๆ) 

 เทคนิคการใช้เครื่องมือ สําหรับงานพิมพ์อัตโนมัติ 

 Auto Page 

 Auto Paragraph 

 Auto Tab 

 Auto Text 

 Auto Correct 

 Auto Completion 

 หัวใจสําคัญของ Word และเทคนิคการใช้เครื่องมือสําหรับทําหนังสือหรือเอกสารหลายๆ หน้า 
แบบอัตโนมัติ 

 การควบคุมเน้ือหาเอกสารด้วยเครื่องมือ Style and Formatting 

 การพิมพ์หัวข้ออัตโนมัติด้วยมุมมอง Outline 

 การควบคุมหัวข้ออัตโนมัติด้วยมุมมอง Navigation Pane 

 การทําสารบัญหัวข้ออัตโนมัติ (TOC: Table of Content) 

 การทําสารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง แบบอัตโนมัติ 

 การทําดัชนีคํา (Index) 

 การทําเชิงอรรถ (Footnote) 

 การทําอ้างอิงโยง (Cross-Reference) 

 ข้อมูลทางบรรณานุกรม/อ้างอิง 

 การรวมเอกสารและเช่ือมโยงข้อมูลด้วยคําสั่ง Master Document 



 
 

 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                       หน้าท่ี  20 

 เทคนิคการตกแต่ง/ปรับแต่ง/แก้ไขเอกสารอย่างอัตโนมัติ 

 สร้างต้นแบบเอกสาร (Document Template) กันดีไหม 

 แนวความคิดเก่ียวกับ Document Template 

 Document Template เหมาะกับเอกสารแบบไหน 

 การสร้าง Document Template 

 การใช้งาน Document Template 

 การแก้ไข Document Template 

 การป้องกันเอกสาร (Protect Document) 

 การป้องกันการแก้ไขเน้ือหาในเอกสาร 

 การใส่ Password ตอนเปิดไฟล์ 

 เครื่องมือสําหรับการทํางานเก่ียวกับการส่งจดหมาย (Mailing) 

 แนวความคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือสําหรับ Mailing 

 รู้จักเคร่ืองมือ Mailing ในภาพรวม 

 การเตรียมพร้อมก่อนทํางานกับคําสั่ง Mailing 

 วิธีการใช้งานคําสั่ง Mailing 

 รายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คําสั่ง Mailing 

 เครื่องมือสําหรับเอกสารที่มีการใช้งานร่วมกัน (Review) 

 แนวความคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือสําหรับ Review 

 รู้จักเคร่ืองมือ Review ในภาพรวม 

 การใช้งานเคร่ืองมือ Comment 

 การใช้งานเคร่ืองมือสําหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร (Track Change) 

 การยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง (Accept/Reject) 

 การเปรียบเทียบเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Compare) 

 การรวมเอกสารจากหลายๆ ไฟล์ (Combine) 

 การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของ Review 

 เครื่องมือสําหรับการสร้างฟอร์มเพ่ือช่วยป้อนข้อมูลได้ง่าย และสะดวก (Form Toolbar) 

 แนวความคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือสําหรับการสร้างฟอร์ม 

 รู้จักเคร่ืองมือ Form Toolbar ในภาพรวม 

 การเตรียมพร้อมก่อนลงมือสร้างฟอร์ม 
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 การใช้เลือกใช้เครื่องมือฟอร์มให้เหมาะสม เช่น Text Box, Dropdown List ช่วยป้อน
ข้อมูลจากรายการที่มี, Date Picker ช่วยป้อนวันที่อัตโนมัติ (ไม่ต้องพิมพ์เอง) เป็นต้น 

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือฟอร์ม 

 การป้องกันเอกสารเฉพาะในส่วนของเคร่ืองมือฟอร์ม 

 แนะนํา Macro เครื่องมือสําหรับช่วยลดเวลาการทํางาน เครื่องมือสําหรับสร้าง Shortcut 

 แนวความคิดเก่ียวกับ Macro 

 การเตรียมพร้อมก่อนทํา Macro 

 ทดสอบการทํางานกับ Macro 

 ตัวอย่าง/แนวทางการนํา Macro ไปปรับใช้ 

 Tips & Tricks & Techniques ที่น่าสนใจอีกคับคั่ง 

 Workshop ที่น่าสนใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
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การสร้างเว็บไซต์แบบมอือาชีพด้วย WordPress 
 
วัตถุประสงค์  
          สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วย WordPress ระบบ CMS ที่ได้ความนิยมมากที่สุด โดยผู้เรียนไม่
จําเป็นต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถนํามาสร้างเว็บไซต์หลายประเภท เช่น  Web Blog, E-Commerce 
เหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ตามท่ีต้องการ 
โดยในหลักสูตรจะสอนการใช้งานต้ังแต่พ้ืนฐานจนถึงสามารถปรับแต่ง และเพ่ิมเติมการทํางานต่างๆ 
 
ลักษณะวิชา 

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 
คณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 
ระยะเวลา 

 รหัสวิชา WB630001 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 
 พืน้ฐานการพฒันาเว็บแอปพลเิคชัน่ 

 ประเภทของเว็บแอปพลเิคชั่น 

 การทาํงานของเว็บแอปพลเิคชั่น 

 พืน้ฐาน WordPress 

 แนะนํา WordPress 

 ความต้องการระบบสําหรบัตดิตั้ง Wordpress 

 ตัวอย่างเว็บไซตท์ีใ่ช้ WordPress 

 การตดิตัง้ WordPress 

 การดาวน์โหลด WordPress  

 การตดิตัง้ WordPress 
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 ส่วนประกอบต่าง ๆ 

 หลกัการทาํงานของ Wordpress  

 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Wordpress 

 การจัดการ Themes 

 การดาวน์โหลด Themes  

 การตดิตัง้ Themes ใหม่ 

 การปรบัแต่ง Theme 

 โครงสร้างของ Theme ใน Wordpress 

 การปรบัแต่งดว้ย Editor 

 การปรบัแต่งดว้ย Chrome Browser 

 การจัดการมัลติมีเดียตา่ง ๆ 

 การเพิ่มรปูภาพ  

 การจัดการรปูภาพ 

 การเพิ่มไฟล์วีดีโอและไฟลเ์สียง  

 การจัดการคลงัมัลติมีเดีย 

 การสรา้ง Posts 

 การเพิ่ม Categories 

 การเพิ่ม Tag 

 การเพิ่ม Posts ใหม่ 

 การจัดการ Posts 

 การสรา้ง Pages 

 การเพิ่ม Pages 

 การจัดการ Pages 

 การจัดการเมน ู

 การเพิ่ม Plug-ins 

 การดาวน์โหลดและตดิตั้ง Plug-ins   

 การจัดการ Pl4ug-ins 

 Plug-ins ยอดนิยม 
 
 



 
 

 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                       หน้าท่ี  24 

 การจัดการ Widget 

 การเพิ่ม Widget 

 การตดิตัง้ Widget ใหม่ 

 การจัดการความปลอดภัย 

 การจัดการระบบ Users 

 การจัดการ Comments 

 การใช้งาน WooCommerce 

 การตดิตัง้ WooCommerce 

 การเพิ่มรายการสนิคา้ 

 การจัดการรายการสั่งซ้ือสินค้า 
 การจัดการวิธกีารชําระเงิน 

 การนํา Wordpress ตดิตั้งบน Server 

 การ Backup และ Restore ฐานขอ้มูล 

 การ Upload ไฟลต์่าง ๆ ไปยัง Server 
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หลักสูตรการใช ้Mobile Application  
สําหรับสร้างส่ือวีดีโอประชาสัมพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์  
การสร้างสื่อดิจิตอล และการทําตลาดออนไลน์ในรูปแบบ VDO Content กําลังได้รับความ

นิยมอย่างสูงในปี 2019 และเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2020 การผลิตสื่อวิดีโอในปัจจุบันทําได้ง่ายขึ้น และ
สะดวกมากขึ้น ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ซึ่งเป็นการข้ามขีดจํากัดของการผลิตสื่อในปัจจุบัน ที่ทุกคน
สามารถผลิตสื่อวิดีโอได้เอง 

เน้ือหาในหลักสูตร จะสอนการสร้างสื่อ VDO Content และเทคนิคต่างๆ ในน่าสนใจมากขึ้น 
สอนต้ังแต่การวางโครงเร่ือง เตรียมเนื้อหา ทําสตอรี่บอร์ด ถ่ายทํา และตัดต่อในมือถือ Smartphone ด้วยแอป 
KineMaster  Pro สําหรับงานตัดต่อ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถผลิตสื่อได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น การใส่เสียง การใส่ข้อความ และการใส่เอฟเฟ็กต์ ต่างๆ  KineMaster รองรับทั้งระบบ iOS และ Android  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาภาพนิ่งเดิม ให้เป็นเน้ือหาวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เล่าเรื่องได้น่าสนุก น่าติดตาม และเข้าใจ
ง่ายๆ ครบถ้วน 
 
ลักษณะวิชา  

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 

คณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม  
 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  
 

จํานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 
 

 20  คน 
 

ระยะเวลา 
 รหัสวิชา AC630006 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00-16.00 น. 

 

เนื้อหาวิชา 
 แนะนําแอพ Kinemaster และหน้าจอแอพ 

 การนําเข้าภาพวิดีโอ ภาพกราฟิก และส่วนประกอบต่างๆ 

 ไฟล์วิดีโอ 

 การบันทึกวิดีโอด้วย Kinemaster 

 Kinemaster Asset Store 

 การใส่เอฟเฟกซ ์

 การใส่เอฟเฟกซ ์
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 การย้อมสีวิดีโอ 

 การเพ่ิมสติกเกอร์ต่างๆ 

 การตัดภาพวิดีโอ 

 Timeline 

 How to Undo, Redo, Preview and Delete 

 การใช้งานเลเยอร์ 

 การครอปภาพวิดีโอ 

 การทําภาพ Slo-motion 

 การลําดับภาพในสไตล์ต่างๆ เช่น J-Cut , L-Cut  

 การเพ่ิมช่ืองาน 

 การเพ่ิมข้อความ 

 การใช้ฟังก์ช่ัน  Hand Writing 

 การใช้ฟังก์ช่ัน Overlay และการใช้งาน 

 การใช้ Chroma ทําวิดีโอเปลี่ยนฉากหลัง เช่น Green Screen 

 การเพ่ิมแทร็กเสียง และดนตรีประกอบ 

 การใส่เสียงบรรยาย 

 การเพ่ิมเสียงดนตรีประกอบ และ เสียงเอฟเฟกซ์ 

 การ Export งานวิดีโอ เพ่ือนําไปใช้งานต่างๆ 

 แนะนําแอพที่เก่ียวข้องกับงานวีดีโอเพ่ิมเติม 
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Motion Infographic ด้วย PowerPoint 
 

 
วัตถุประสงค์  
          ในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบแล้ว ในแต่ละวินาทีจะมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมายตลอดเวลา โดยเฉพาะปี 2020 แนวโน้มจะย่ิงมากขึ้น การนําเสนอข้อมูล พรีเซนเทช่ัน ให้ดึงดูดสายตา  
และน่าสนใจ จึงจําเป็นอย่างมาก  

โปรแกรม MS PowerPoint เวอร์ช่ันล่าสุด ได้เพ่ิมเคร่ืองมือและตัวเสริมที่เน้นสร้างการเคลื่อนไหว และ
ลูกเล่นเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และเป็นที่น่าจดจําได้มากขึ้น   

เน้ือหาในหลักสูตรจะสอนการใช้โปรแกรม PowerPoint ขั้นสูง สําหรับงานผลิตสื่อพรีเซนเทชั่น ที่เน้น
ด้าน Infographic อย่างถูกต้อง แก้ไขง่าย สวยงาม เข้าใจง่าย องค์ประกอบครบถ้วน ตรงประเด็น แถมด้วย
เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวระดับสูงอีกด้วย  เพราะจะไม่ได้สอนแค่ย้ายวัตถุไปมา แต่จะลงลึกถึงเทคนิคการ
ใส่ Motion ที่จําเป็น กฎเหล็กการทําอนิเมช่ัน ที่ทําให้งานเป็นธรรมชาติ และช่วยเล่าเรื่องได้มากขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น 
และน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย 
 
ลักษณะวิชา 

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 
คณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
ระยะเวลา 

 รหัสวิชา DS630003 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 
หลักการสร้าง Infograhic 
 แนะนํา Infographic คืออะไร 
 การสื่อสารข้อมูลด้วย Infographic 
 การสร้างภาพ Infographic 
 แหล่งวัตถุดิบในการสร้าง Infographic 
 ขั้นตอนการสร้างแอนิเมช่ัน Infographic 
การใช้งาน PowerPoint 
 แนะนําโปรแกรม Ms PowerPoint แต่ละเวอร์ช่ัน 
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 หน้าต่างโปรแกรม PowerPoint 
 การปรับขนาดงาน PowerPoint สําหรับงาน Infographic 
 การใส่ข้อความ และแก้ไขขอ้ความ สี ฟอนต์  
 การใส่ภาพ และการแก้ไขภาพ 
 การโหลดภาพเพ่ิมเติมจากเว็บไซด์ 
 ทําความรู้จักคณุสมบัติไฟล์ภาพต่างๆ  
 การใส่รูปทรง และการแก้ไขรูปทรง  
 การวาดรูปทรงอิสระต่างๆ เพ่ิมเติม 
 การโหลดรูปทรงเพ่ิมเติมจากเว็บไซด์ 
 เครื่องมือการใช้ที่สําคัญ ต่างๆ 

 Select  
 Group 
 Align  
 Arrange 

รูปแบบการวางโครงสร้าง Infographic 
 การเลือกใช้ Infographic แต่ละรูปแบบให้เหมาะกับเน้ือหาที่นําเสนอ 
 การใช้หลักการศิลปะ ออกแบบ infographic ให้สวยงาม และน่าสนใจ 
 ส่วนประกอบหลักๆ ใน Infographic 
 ข้อห้ามสําหรับงาน infographic 

Motion Infographic 
 แนวคิดการสร้างภาพ infographic แบบเคลื่อนไหว 
 การใช้ Transition แบบต่างๆ 
 การใช้ Animation แบบต่างๆ 
 ประเภทของ Animation 
 การใช้กฎเหล็ก Animation  
 การต้ังคา่และทิศทางเพ่ิมเติม ระดับสูง 
 การกําหนดระยะเวลา และดีเลย์ 
 การเคลื่อนไหววัตถุตามเส้น 
 การแก้ไขวัตถุตามเส้น ระดับสูง 

การบันทึกและเผยแพร ่
 การบันทึกไฟล์งานต้นฉบับ 
 การเซฟไฟล์แบบต่างๆ สําหรับงานแต่ละประเภท 
 การฝังฟอนต์และกราฟิก วิดีโอ ใน PowerPoint 
 การเซฟไฟล์วิดีโอสําหรับเผยแพร่ 
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การสร้างภาพจําลอง 3 มิติด้วย Adobe Dimension
 
วัตถุประสงค์  
          เทรนด์การออกแบบปี 2020 จะมีผสมผสานระหว่างงาน 2 มิติ และ 3 มิติ มากขึ้น เช่น ข้อความจะไม่
พิมพ์สีเรียบๆ ธรรมดา แต่จะวางต้ัง เอียง หมุนได้  และวางร่วมกับสินค้า วัตถุ 3 มิติอ่ืนๆ ทําให้งานดูน่าใจ สะดุด
ตามากข้ึน   

ในหลักสูตร จะเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม  Adobe Dimension CC ที่ช่วยให้นักออกแบบนําภาพ 2 มิติ
มาใช้งานกับภาพ 3 มิติได้อย่างลงตัว เหมาะกับงานออกแบบภาพน่ิง แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพ 3 มิติ
สําหรับโฆษณา โดยเราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้การออกแบบภาพ 3 มิติเองทั้งหมด เพราะเมื่อนําภาพหรือโลโก้ที่ได้ 
ออกไปวางลงบนวัสดุ เช่น กล่องหรือโมเดลต่างๆ ก็จะประมวลผลทั้งเรื่องแสงและความสูงตํ่าต่างๆ ออกมาให้
อัตโนมัติ ซึ่งการทํางานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนออกแบบ จัดวางวัตถุ ใส่ข้อความ และเลือกวัสดุที่ต้องการ และ
อีกส่วนคือส่วนการเรนเดอร์ภาพเพ่ือนําไปใช้กับ Photoshop และ Illustrator ต่อไป 

 
ลักษณะวิชา 

 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  1  คนต่อ 1 เครื่อง 
 
คณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลกูจ้างช่ัวคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
 ควรมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์  

 
จํานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 20  คน 
 
ระยะเวลา 

 รหัสวิชา DS630004 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00–16.00 น.   

เนื้อหาวิชา 
 แนะนําโปรแกรม 

 ภาพรวมโปรแกรม Dimension 

 อินเทอร์เฟสโปรแกรม  

 แนะนําเรื่องกล้อง 

 การต้ังค่าฉากหลัง 

 การเรนเดอร์ภาพตัวอย่าง 
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 การใช้งาน Design Mode 

 การสร้างโปรเจค 

 การใช้ Asset ส่วนประกอบสําเร็จรูป 

 การปรับแต่งโมเดล ย้าย หมนุ ย่อ-ขยาย 

 การจัดแสง 
 การต้ังค่ากล้อง 
 การต้ังค่าเรนเดอร์ 

 การใช้กล้อง Camera 

 กล้องแบบต่างๆ 

 การเซฟค่ากลอ้ง 

 การใช้หมุนกลอ้ง (Orbit) 

 การเลื่อนกล้อง (Pan) 

 การต้ังค่าระยะชัด 

 การใช้โหมดเรนเดอร์ 

 แนะนําการเรนเดอร์ 
 การต้ังขนาดงาน 

 การต้ังค่าความเร็ว และ คุณภาพงาน 

 ฟอร์มแมตไฟล ์

 การค้นหาโมเดล 3D และการใช้ไลบรารี่ 

 เริ่มต้นการใช้ Asset 

 โมเดล 3D จากเว็บไซต์ Adobe Stock 

 การนําเข้าโมเดล 3D จากเว็บอ่ืนๆ 

 การต้ังค่าพ้ืนผิวโมเดล Materials 

 การเตรียมพ้ืนผิว 

 การนํามาใส่โมเดล 

 การแสดงผลลายพ้ืนผิว 

 การต้ังค่า Link และ Unlink ลายพ้ืนผิว 

 การสร้างลายพ้ืนผิวด้วย Adobe Capture CC 

 แนะนําแอพ Adobe Capture CC 

 การสร้างพ้ืนผิว 
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 การนํามาใช้กับโปรแกรม Adobe Dimension 

 การต้ังค่าเพ่ิมเติม 

 การเลือกวัตถุ 

 การเลือกวัตถุด้วย Select Tool 

 การเลือกวัตถุด้วย Magic Wand Tool 

 การใส่ภาพกราฟิกมาใส่โมเดล 

 เริ่มสร้างโปรเจคใหม ่

 การสร้างกราฟิกกับฉากหลัง 

 การสร้างภาพกราฟิกเพ่ิมเติม 

 การใส่กราฟิกระดับสูง 

 การต้ังค่าภาพฉากหลัง 

 การใส่ภาพฉลากหลัง 

 การปรับแต่งมุมมองให้ถูกต้อง 

 การต้ังค่าแสง 

 แสงรูปแบบต่างๆ 

 การต้ังค่าแสงแวดล้อม 

 การต้ังค่าแสงดวงอาทิตย์ 

 การปรับแต่งค่าแสง 

 การนําไปใช้งาน 

 งานจาก Adobe Dimension ที่นิยมใช้งาน 

 การใช้งานร่วมกับ Adobe Photoshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


