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หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบ ในหลักการรางแนว
ทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือใหใชเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนภาครัฐ โดยใหขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เรงพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผูอ่ืนอยางตอเนื่อง และ ใหทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
องคกรกลางบริหารงานบุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ ใหมีการนํารางแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลดังกลาวไปปรับใชในการพัฒนาและเสริมสรางกําลงัคนในสังกัด  

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมีแนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ  ในมิติท่ี 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy) ซ่ึงไดใหความหมายของ 
Digital literacy คือ ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการ
นําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางาน
รวมกัน หรือใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ไดแก  

1) การใช (Use)  
2) เขาใจ (Understand)  
3) การสราง (create)   
4) เขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น ไดแบงประเภทของทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท้ัง 9 ดาน ไดแก  
1) การใชงานคอมพิวเตอร  
2) การใชโปรแกรมประมวลคํา  
3) การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล   
4) การใชงานอินเตอรเน็ต  
5) การใชโปรแกรมตารางคํานวณ  
6) การทํางานรวมกันแบบออนไลน  
7) การใชงานเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย  
8) การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน  
9) การใชดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย  

รวมท้ังแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐกําหนดใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หนวยงานท่ีมีภารกิจ
ดานการจัดฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริมและ

โครงการฝกอบรม DIGITAL LITERACY กระทรวงการคลัง   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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สนับสนุนการเรียนรูรวมท้ังจัดดําเนินการเพ่ือใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐแตละกลุมไดรับการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลตามท่ี ก.พ. จะกําหนด 

กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถดาน DIGITAL LITERACY  ใหสามารถใชปฏิบัติงานในทุกสวนราชการในสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
ใหมีความรูทางดาน DIGITAL LITERACY  และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของหนวยงานตางๆ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ในฐานะเปนศูนยพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังดาน DIGITAL LITERACY  จึงไดจัดให
มีการฝกอบรมวิชาการดาน DIGITAL LITERACY  ใหแกบุคลากรของกระทรวงการคลัง โดยไดจัดใหมีการ
ฝกอบรมเปนประจําทุกป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถดาน DIGITAL LITERACY    

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเตรียมบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานดานอ่ืน ใหมีความรูทางดาน DIGITAL LITERACY  และพรอมท่ี

จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรไดในอนาคต 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร   ใหสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยี

ข้ันสูงมาใชในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
4. เพ่ือเผยแพรความรู ทางวิชาการดาน DIGITAL LITERACY  ใหกับทุกสวนราชการ  ในสังกัด

กระทรวงการคลัง 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหพัฒนาความสามารถรองรับแผน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตอไป 
 

หลักสูตรการฝกอบรม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดกําหนดโครงการฝกอบรม

วิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในหลักสูตรวิชาตาง ๆ สําหรับบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลัง  

 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 
1. เปนขาราชการ พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

2. เปนผูสําเร็จการศึกษาเบื้องตนอยางนอยระดับ ปวช. ข้ึนไป 

3. เปนผูท่ีมีความตั้งใจในการฝกอบรม  และมีเวลาฝกอบรมตามกําหนดเวลาในแตละหลักสูตร 

4. เปนผูเตรียมตัวปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเก่ียวของกับ 

การปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเปนผูตองการพัฒนา

เพ่ิมเติมความรู  
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การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก 
1. ผูสมัครตองไดรับอนุมัติจากอธิบดี หรือผูบังคับบัญชาตนสังกัด และหนวยงานตนสังกัดตอง     

ทําหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงคขอสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม

พรอมใบสมัคร  

2. ผูสมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีไดระบุไวในรายละเอียดแตละ      

หลักสูตรวิชา 

3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม จะตองแจงเปนลายลักษณ

อักษร จากหนวยงานตนสังกัดลวงหนา  และผูท่ีเขารับการฝกอบรมแทนจะตองมีคุณสมบัติตาม         

ขอ 1 – 2 ดวย 

4. มีการทดสอบความรูพ้ืนฐานกอนเขารับการฝกอบรม 

5. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลใน

สังกัดท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมเทานั้นเขารับการฝกอบรม โดยจะคัดเลือกผูสมัครท่ี

หนวยงานตนสังกัดสงรายชื่อมาเปนลายลักษณอักษรและจะแจงใหตนสังกัดทราบเปนลาย

ลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง กอนการเปดฝกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ 

วิธีการฝกอบรม 
1. ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับฟงการบรรยาย / ฝกปฏิบัติดวยเครื่องคอมพิวเตอร  

2. มีการทดสอบ/วัดผล ในวันสุดทายของการฝกอบรม และจัดสงผลการทดสอบ/วัดผลให 

หนวยงานตนสังกัดทราบพรอมหนังสือสงตัวกลับ 

การประเมินผล 
1. ผูเขารับการฝกอบรมในแตละวิชาตองเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาท่ี

ฝกอบรมและจะตองผานการทดสอบ/วัดผล ในหลักสูตรวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิไดรับหนังสือ

รับรองผานการฝกอบรมเม่ือจบหลักสูตร 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะมาเขารับการฝกอบรมชากวาเวลาท่ีกําหนดไดไมเกิน 30 นาที ถาเกิน 

30 นาที ในวันแรกของการเปดการฝกอบรม จะถือวาสละสิทธิ์ และถาเกิน 30 นาที ใน

ระหวางการดําเนินการฝกอบรม จะถือวาขาดเรียนในวันนั้น 

3. ในกรณีท่ีมีราชการเรงดวนไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดในวันหนึ่งวันใด จะตองมีหนังสือ   

รับรองจากหนวยงานตนสังกัด 

4. ในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีกิจธุระจําเปน หรือปวยไมอาจเขารับการฝกอบรมได ใหยื่น

ใบลาทุกครั้ง 

อนึ่ง  หากผูเขารับการฝกอบรมมีความประสงคจะไดหนังสือรับรองการฝกอบรม  สามารถจะขอรับ
หนังสือรับรองไดจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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คาใชจายในการฝกอบรม 
 

ใชเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

วิทยากร 
 

 วิทยากรผูบรรยายในหลักสูตรวิชาตางๆ จะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  
 

สถานท่ีฝกอบรม 
 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 หองอบรมคอมพิวเตอร 202  กรมสรรพสามิต 
ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต   
กรุงเทพมหานคร  10300 
 

คณะผูดําเนินการโครงการ 

 1. ผูอํานวยการโครงการ  : 
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศเสถียร  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2. คณะผูดําเนินการโครงการ  : 
นางบษุกร เณรสูงเนิน  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
นางลัดดา  สโุขบล   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
นางอริน  เกียรติสถิตกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
น.ส. กัลยาณี   วรบุตร   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
วาท่ีรอยโทจตุพล ไชยปญหา  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
น.ส.จันทรทิมา เอ้ืออารียสินสุข  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
นายสุรเชษฎ ชวยไธสง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ  
นายศิวาวุธ        เงินโชคอํานวย   เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 
                 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
โทร.  0 2126 5900 ตอ 3503, 3403, 3507    โทรสาร 0 2273 9790 
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ตารางกําหนดการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรม DIGITAL LITERACY กระทรวงการคลัง   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ลําดับ

ท่ี 
รหัสวิชา ช่ือหลักสูตร วันท่ี 

จํานวน
วัน 

จํานวน
คน 

1 DS620001 การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL 
CONTENT 

18-22 มีนาคม  
2562 

5 20 

2 PG620001 การออกแบบและจัดการฐานขอมูลดวย 
Microsoft Access 

25-29 มีนาคม  
2562 

5 20 

3 OP620001 การใชงานโปรแกรม Office ดวย Google 
Drive (Google Docs) 

  1 เมษายน  
2562 

1 20 

4 MS622016 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016 22-26 เมษายน  
2562 

5 20 

5 DS620002 เรียนรูการใชงานโปรแกรม PowToon 22-24 พฤษภาคม 
2562 

3 20 

6 WB620001 การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย 
WordPress 

27-29 พฤษภาคม  
2562 

3 20 

7 OP620002 การสรางแบบสํารวจอัจฉริยะ ดวย Google 
Form 

30  พฤษภาคม  
2562 

1 20 

8 MP622016 Microsoft PowerPoint 2016 11-13  มิถุนายน  
2562 

3 20 

9 ME620001 Functional & Data Analytics Using 
Microsoft Excel 

24-25  มิถุนายน  
2562 

2 20 

10 PG620002 การเขียนโปรแกรมดวย Excel VBA 26-28  มิถุนายน  
2562 

3 20 
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การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT  
 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูการออกแบบและเทคนิคการตกแตงภาพ   สามารถนําไปใชใน

โปรแกรม พรีเซนเตชั่น  เชน  Photoshop เรียนรูการจัดวาง การใชสี การใชตัวอักษร การสราง เทมเพลต 
การสรางแบ็คกราวน เพ่ือใหงานพรีเซนเตชั่นสวยงาม นาสนใจ ทันสมัย 

 

ลักษณะวชิา  

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัตผิูเขารับการฝกอบรม  
 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร 
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา DS60001  ระหวางวันท่ี  18-22  มีนาคม  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• เริ่มตนกับ Infographic 

• Infographic คืออะไร 

• องคประกอบของ Infographic 

• ประโยชนหลักของ Infographic 

• จุดเดนของการสื่อสารดวย Infographic 

• Infographic ท่ีดีเปนแบบไหน 

• นํา Infographic ไปใชกับงานแบบไหนไดบาง 

• หาไอเดียสรางสรรค Infographic ไดจากไหนบาง 

• ตัวอยาง Infographic นาสนใจ 

• รูปแบบของ Infographic 

• Infographic ท่ีมักใชงานกันมีอยูหลายรูปแบบหลายลักษณะ  

• Infographic อธิบายขอมูล 

• Infographic แจกแจงขอมูล 

• Infographic เปรียบเทียบขอมูล 
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• Infographic แสดงสถิติหรือผลสํารวจ 

• Infographic แสดงลําดับข้ันตอนของขอมูล 

• Infographic แสดงความเชื่อมโยงของขอมูล 

• Infographic แสดงขอมูลตามลําดับเวลา 

• Infographic แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตร 

• Infographic แบบผสมผสาน 

• การเตรียมขอมูลสําหรับ Infographic 

• สวนประกอบของขอมูลใน Infographic 

• หัวใจของการเตรียมขอมูลสําหรับทํา Infographic 

• เทคนิคยนยอขอมูลใหสั้น 

• วิธีแปลงขอมูลธรรมดาใหเปน Infographic 

• ตัวอยางการแปลงขอมูลธรรมดาเปน Infographic 

• ภาพกราฟกท่ีมักใชใน Infographic 

• ภาพไอคอน 

• ภาพการตูน 

• ภาพสัญลักษณ 

• ภาพกราฟกท่ัวไป 

• ภาพถาย 

• รูปทรงเรขาคณิต 

• เสนและลูกศร 

• ชารตและไดอะแกรม 

• แผนท่ี 

• แบ็คกราวด 

• กราฟกอ่ืนๆ 

• เรียนรูเรื่องการออกแบบ Infographic 

• หลักสําคัญในการออกแบบ Infographic 

• สไตลการออกแบบ Infographic 

• แบนราบ (Flat) 

• เหมือนจริง (Photorealistic) 

• 3 มิติ (3D) 
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• เนนโครงราง (Outline) 

• การเลือกใชสีในการออกแบบ Infographic 

• เขาใจเรื่องภาพ Vector กับ Bitmap 

• ออกแบบ Infographic ดวย Adobe Illustrator 

• รูจักโปรแกรม Adobe Illustrator ในเบื้องตน 

• สรางไฟลใหม, บันทึกไฟลงาน, เอ็กซพอรตไฟลงานแบบตางๆ  

• เริ่มสรางเสนและรูปทรงตางๆ ดวย Adobe Illustrator 

• กลุมเครื่องมือสรางเสน 

• กลุมเครื่องมือสรางรูปทรง 

• กําหนดสีสันใหอ็อบเจกตและเสนขอบ 

• กําหนดสีใหอ็อบเจกตและเสนขอบ 

• กําหนดสีแบบ Gradient 

• การตัด รวมวัตถุดวย Pathfinder และ Shape Builder tool 

• สรางตัวอักษรใน Adobe Illustrator 

• การใช Glyph 

• เทคนิคการลงสีดวย Live Paint 

• Workshop ตางๆ  

• ออกแบบ กราฟ และ Effect ดวย Adobe Illustrator 

• การสราง Symbol 

• การออกแบบกราฟ แบบตางๆ  

• การใช Symbol รวมกับกราฟ  

• การใส Effect สําหรับออกแบบ Infographic 

• Workshop ตางๆ  

• ออกแบบ Infographic ดวย Adobe Photoshop 

• รูจักโปรแกรม Adobe Photoshop ในเบื้องตน 

• สรางไฟลใหม, บันทึกไฟลงาน, เอ็กซพอรตไฟลงานแบบตางๆ  

• การปรับสีรูปภาพตางๆ 

• การใชงาน Layer  

• สรางตัวอักษรใน Adobe Photoshop 

• การสรางไฟล Gif Animation 
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• การลบภาพแบบตางๆ 

• การลบภาพแบบละเอียด Refine Mask 

• การใช Layer Styles 

• การวาด Shape ใน Photoshop 

• การแกไข Shape 

• การใชไฟล Illustrator รวมกับ Photoshop 

• การ Save ไฟลแบบตางๆ 

• ออกแบบ Infographic ดวยเครื่องมือออนไลนฟรี 

• แนะนําเครื่องมือ และเว็บท่ีสรางงาน Infographic ฟรี 

• เรียนรูการออกแบบ Infographic ท่ี Piktochart  

• เรียนรูการออกแบบ Infographic ท่ี Visual.ly 

• แนะนําเว็บไซตท่ีเก็บ Template สําหรับสราง Infographic 

• การนําผลงาน Infographic แสดงผลหรือเผยแพรบนเว็บ 
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การออกแบบและการจัดการฐานขอมูลดวย 
 Microsoft Access 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูการออกแบบระบบอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางระบบงาน

ดวย Access และเขาใจระบบการติดตอกับผูใชโดยสามารถใชคุณสมบัติตางๆ ของ Access   ในการสราง
ระบบ เชน การสรางฐานขอมูลตาราง หนาจอและรายงานอัตโนมัติ และสามารถนําเอา Macro และ Access 
Basic มาควบคุมการทํางาน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการประยุกตสรางสรรคงานและพัฒนางานฐานขอมูลดวย 
Access 

 

ลักษณะวิชา   

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานการใชงาน รวมถึง Microsoft Windows  

• ผูท่ีมีความสนใจในงานดานเอกสาร 
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 
 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา PG620001  ระหวางวันท่ี  25-29  มีนาคม  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• ภาพรวมของ  Microsoft Access 

• ความรูเบ้ืองตนในการใชงานโปรแกรม 

• การจัดการฐานขอมูลและการสรางตาราง 

• การสราง Queries 

• การสราง Form  

• Macro 

• การสราง Report 

• การสรางรหัสผาน 

• การรักษาความปลอดภัย 
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การใชงานโปรแกรม Office ดวย Google Drive 
(Google Docs) 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรู Google Documents หรือ Google Docs ซ่ึงเปนบริการออนไลนท่ี

สามารถจัดการเอกสารไดแบบไมมีคาใชจายเพียงมีอีเมลของ Gmail และเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวางการใช
งาน จะสามารถสราง แกไข เผยแพรเอกสารไดโดยไมจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมงานเอกสาร เชน MS 
Office หรือ Open Office ลงในเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถแชรเอกสารใหกับผูอ่ืนเพ่ือใหชวยแกไข
ขอมูลไปพรอมๆ กันได Google Docs เปนบริการออนไลนท่ีไมคิดคาใชจาย เปนสวนหนึ่งในชุดบริการ
ออนไลน Google Apps ซ่ึงประกอบดวย Gmail, Google Sites, Google Calendar และ Google Docs 
อีกท้ังเรียนรูการใชงาน Drop box และ Skype 

 

ลักษณะวชิา  

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัตผิูเขารับการฝกอบรม  
 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานในการใชงาน Microsoft Windows  

• ควรมี Google account 
จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา OP620001  ระหวางวันท่ี  1 เมษายน  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• ภาพรวมของ Google Docs  

• เริ่มตนสมัครและเขาใชงาน Google Docs 

• สรางแบบสอบถามดวย Form 

• เผยแพรแบบสอบถาม 

• สรุปและประมวลผลการตอบแบบสอบถาม 

• การทํางานรวมกันในแบบออนไลน 

• สรางเอกสาร และกําหนดสิทธิผูใชงานรวมกัน 

• ติดตามการใชงาน และแกไขเอกสารรวมกัน 

• Upload เอกสารท่ีมีเพ่ือใชงานรวมกันหรือเผยแพร 

• ประเภทและขอจํากัดของขนาดไฟล 
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การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชและประยุกตให

เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยโปรแกรมสําเร็จรูปในชุด Microsoft Office 2016 แบบตอเนื่อง 
ประกอบดวยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เบื้องตน เพ่ือให
ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการไดทราบถึงความสามารถ คุณสมบัติของโปรแกรมดังกลาว และเปนพ้ืนฐานใน
การนําคุณสมบัติความสามารถของโปรแกรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
ตนเองในอนาคตอีกดวย 
 

ลักษณะวิชา 

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows  
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา MS622016  ระหวางวันท่ี  22-26  เมษายน  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• ความรูเก่ียวกับ Microsoft Office 2016 

• การใชงาน Microsoft Word  2016 เบื้องตน 

• แนะนําคุณสมบัติใหมและชุดเครื่องมือใน Microsoft Office Word 2016 

• พ้ืนฐานการใชงาน Microsoft Office Word 2016 

• จัดรูปแบบและตกแตงเอกสารใหสวยงาม 

• ตรวจสอบและแกไขขอความในเอกสารใหถูกตอง 

• การใชสไตล (Style) และเท็มเพลต (Template) สําเร็จรูป 

• การจัดการเอกสารดวย Navigation Pane  

• แทรกรูปภาพและการตกแตงใหนาสนใจ 

• จัดคอลัมนแบบหนังสือพิมพ , การสรางและจัดการตาราง, แผนภูมิแบบตางๆ , ขอความ
ศิลป 

• การใชงาน Microsoft  Excel 2016 เบื้องตน 

• ทําความรูจัก Microsoft Office Excel 2016 

• ฟเจอรใหมของ Excel 2016 

• เปดโปรแกรม Excel 2016 ข้ึนมาใชงาน 
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• แนะนําสวนตางๆ ของโปรแกรม Excel 2016 

• ชุดเครื่องมือของโปรแกรม Excel 2016 

• ปรับแตงเมนูคําสั่งและชุดเครื่องมือกอนใชงาน 

• วิธีปรับเปลี่ยนเมนูภาษาไทย/อังกฤษ 

• การจัดแตงเวิรกชีท  

• การสรางและตกแตงตารางได 

• การกําหนดเสนขอบและสี 

• การพิมพเวิรกชีท 

• การใชฟงกชั่นอัตโนมัติ , สรางสูตรคํานวณดวยตนเองและอัตโนมัติ , สรางแผนภูมิ 

• Pivot Table / Pivot Chart 

• Macro 

• Tips เทคนิคการทํางานกับ Microsoft Excel 

• การใชงาน Microsoft PowerPoint 2016 เบื้องตน 

• คุณสมบัติใหมของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 

• การสรางผลงานนําเสนออยางรวดเร็ว  

• การสรางและจัดการสไลด  

• การทํางานกับขอความในสไลด  

• จัดแตงขอความดวยรูปแบบใหม (WordArt) 

• การจัดรูปแบบและตกแตงแผนสไลด  

• การใชงานตัวเลือก Artistic Effects 

• การใชงาน Smart Art Graphics         

• การตกแตงสไลดโดยใชออบเจ็คอ่ืนๆ  

• การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ  

• การทํางานดวยคุณสมบัติ Smart Object ในการจัดวางภาพและกราฟก 
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เรียนรูการใชงานโปรแกรม PowToon  
 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดศึกษา APPLICATION ท่ีใชสราง VIDEO / PRESENTATION  ท่ีมีเอกลักษณ

แตกตาง มีการนําเสนอโดยใชภาพการตูนเคลื่อนไหวตาง ๆ มาชวยทําใหงานนาสนใจมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
PowToon  สามารถแทรกรูปภาพ เสียง VIDEO การตูน และ ANIMATION ท่ีหลากหลาย ไฟลในการนําเสนอ
ยังถูกจัดเก็บในรูปของ VIDEO และสามารถอัพโหลดลง YouTube ไดทันทีอีกดวย 

 

ลักษณะวิชา  

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร  
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 
 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา DS620002 ระหวางวันท่ี  22-24  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• แนะนําสื่อแอนิเมชั่นในปจจุบัน 

• ประเภทของสื่อแอนิเมชั่น 

• ตัวอยางสื่อแอนิเมชั่นแบบตางๆ 

• ข้ันตอนการสรางงานแอนิเมชั่น 

• แนะนํา Powtoon 

• การสมัครใชงาน Powtoon 

• การใชงาน Powtoon เบื้องตน 

• การใชงาน Template 

• การสรางงานจาก Blank Template 

• ขนาดงาน สําหรับนําไปใชดานตางๆ 

• การใสรูปภาพ และ ขอความตางๆ 

• การใสเสียงบรรยาย และ ดนตรีประกอบ 

• การแกไข Timeline 

• การใส Transition 

• การปรับแตงชิ้นงาน 
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• การเลือกใชฟอนต 

• การเลือกใชสีใหสวยงาม 

• เอฟเฟกซแบบตางๆ 

• การใสวิดีโอ 

• การบันทึกงาน และ การจัดการงาน 

• การแปลงไฟล Export 

• การแชรผลงานผานสื่อโซเชียลตางๆ 
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การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย WordPress 
 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําเทคโนโลยีการออกแบบและสรางเว็บไซต

ดวย  Wordpress 4.8.2 (เวอรชั่นใหม)  โดยไมตองมีพ้ืนฐาน ไมตองเขียนโคด สามารถสรางเว็บไซตใน
รูปแบบท่ีสรางงาย อัพเดทเร็ว สวยงาม  ซ่ึงสคริปต Wordpress ถือวาเปนมาตรฐานใหมสําหรับงานเว็บไซต 
ในรับความนิยมอยางสูงท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก เพราะใชงานงาย มีลูกเลนเยอะ อัพเดทตลอดเวลา 
ผูเรียนจะสามารถสรางเว็บไซตองคกร หนวยงาน ไดดวยตนเอง เพ่ือเผยแพรขอมูลผานเครือขายเน็ตเวิรกได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ลักษณะวิชา  

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร 

• ใชงานอินเตอรเน็ตได 
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 
 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา WB620001  ระหวางวันท่ี  27-29  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา  

• พ้ืนฐานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น 

• ประเภทของเว็บแอปพลิเคชั่น 

• การทํางานของเว็บแอปพลิเคชั่น 

• พ้ืนฐาน WordPress 

• แนะนํา WordPress 

• ความตองการระบบสําหรับติดตั้ง Wordpress 

• ตัวอยางเว็บไซตท่ีใช WordPress 

• การติดตั้ง WordPress 

• การดาวนโหลด WordPress  

• การติดตั้ง WordPress 

• สวนประกอบตาง ๆ 

• หลักการทํางานของ Wordpress  
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• สวนประกอบตาง ๆ ของ Wordpress 

• การจัดการ Themes 

• การดาวนโหลด Themes  

• การติดตั้ง Themes ใหม 

• การปรับแตง Theme 

• โครงสรางของ Theme ใน Wordpress 

• การปรับแตงดวย Editor 

• การปรับแตงดวย Chrome Browser 

• การจัดการมัลติมีเดียตาง ๆ 

• การเพ่ิมรูปภาพ  

• การจัดการรูปภาพ 

• การเพ่ิมไฟลวีดีโอและไฟลเสียง  

• การจัดการคลังมัลติมีเดีย 

• การสราง Posts 

• การเพ่ิม Categories 

• การเพ่ิม Tag 

• การเพ่ิม Posts ใหม 

• การจัดการ Posts 

• การสราง Pages 

• การเพ่ิม Pages 

• การจัดการ Pages 

• การจัดการเมนู 

• การเพ่ิม Plug-ins 

• การดาวนโหลดและติดตั้ง Plug-ins   

• การจัดการ Plug-ins 

• Plug-ins ยอดนิยม 

• การจัดการ Widget 

• การเพ่ิม Widget 

• การติดตั้ง Widget ใหม 

• การจัดการความปลอดภัย 

• การจัดการระบบ Users 

• การจัดการ Comments 

• การใชงาน WooCommerce 

• การติดตั้ง WooCommerce 
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• การเพ่ิมรายการสินคา 

• การจัดการรายการสั่งซ้ือสินคา 

• การจัดการวิธีการชําระเงิน 

• การนํา Wordpress ติดตั้งบน Server 

• การ Backup และ Restore ฐานขอมูล 

• การ Upload ไฟลตาง ๆ ไปยัง Server 
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การสรางแบบสํารวจอัจฉริยะ ดวย Google Form 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการสรางแบบสํารวจออนไลน รวมถึงการจัดเก็บ

เอกสารออนไลน และเปนพ้ืนฐานในการนําคุณสมบัติความสามารถของ Google Form   ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาตนเองในอนาคตอีกดวย  โดย Google Form หนึ่งในบริการ Web 
Application ของกลุม Google Docs เปนบริการออนไลนท่ีไมคิดคาใชจายเพียงแคมี Google account   
 

ลักษณะวิชา 

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึง Microsoft Windows  

• ควรมี Google account  
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา OP620002   วันท่ี  30  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• ทําความรูจัก Google Form 

• เริ่มตนการใชงาน Google Form 

• สรางแบบฟอรมและแบบสอบถามออนไลน 

• การเพ่ิมคําถาม 

• การเพ่ิมหัวขอและรายละเอียด [Add title and description] 

• การเพ่ิมรูปภาพ 

• การเพ่ิมวิดีโอ 

• การเพ่ิมสวน หรือหนา 

• การตกแตงธีม การดูตัวอยาง และการตั้งคา 

• การตั้งคาใหแบบสอบถามเปลี่ยนเปนขอสอบยอยดวย Google Form 

• การนํา Google Form ท่ีสรางสําเร็จแลวไปใชงาน 

• การตอบกลับจากผูทําแบบฟอรม  

• การจัดการขอมูลท่ีไดจากทําแบบสํารวจจาก Google Form 
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Microsoft PowerPoint 2016 
 

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดศึกษาการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ่ึงเปนเวอรชันใหมลาสุด 
ในการนําเสนอผลงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาต้ังแต ความรูเก่ียวกับการทํางานในโปรแกรม การสรางสไลด 
สรางแมแบบ การจัดรูปแบบไฟลรูปภาพ และการใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ ในเวอรชัน 2016   
 

ลักษณะวิชา 

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• ควรมีความรูพ้ืนฐานการใชงานคอมพิวเตอร, Microsoft Office 

• ผูท่ีมีความสนใจในงานดานเอกสาร 
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา MP622016  ระหวางวันท่ี  11-13  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• ภาพรวมของ PowerPoint 2016 

• การใชงานเมนูตางๆ ของ PowerPoint 2016  

• การสรางและจัดการทํางานกับขอความในสไลด  

• การจัดรูปแบบและตกแตงแผนสไลด  

• สรางแมแบบ (Template)  เรียกใชแมแบบท่ีสรางใหม  

• การใชงาน Master ตางๆ  ใน PowerPoint เชน Slide Master, Title Master, Note 
Master, Handout Master 

• การตกแตงสไลดโดยใชออบเจ็คอื่นๆ  

• การนําเสนอขอมูลดวยตาราง  

• การวาดภาพและทําอักษรประดิษฐ  

• การปรับแตงเมนูตางๆ ใหทํางานไดตรงกับความตองการของคุณ  

• การใชงาน Backstage View  

• รูปแบบไฟลตางๆ ของ PowerPoint 2016 เชน .pptx, potx, .pptm ฯลฯ  

• การ Save ไฟลเปนรูปแบบของ PDF หรือ XPS (รูปแบบใหม)  

• รูปแบบใหมของ View ใน PowerPoint 2016  

• รูปแบบใหมของการใชคําส่ัง Paste ใน PowerPoint 2016  
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• การใชงานรวมกันระหวาง PowerPoint 2010 กับ PowerPoint 2016 

• การ Save ไฟลกลับไปยัง PowerPoint 2003,2010 

• ปญหาท่ีตองพบเมื่อ Save ไฟลไปยัง PowerPoint 2003 พรอมท้ังวิธีการแกไข  

• การสราง ใชงานรูปภาพ การจัดรูปแบบ การใสไฟลรูปภาพและวิดีโอในสไลด 

• รูปแบบใหมของการสราง การสรางเอกสารจาก Template ใน PowerPoint 2016  

• รูปแบบใหมของการจัดกลุมสไลดเปน Section ใน PowerPoint 2016  

• รูปแบบใหมของการแกไขและตกแตงรูปภาพในสไลด  

• รูปแบบใหมของจัดรูปแบบดวย Theme  

• หลักการทํางานของ Theme ใน PowerPoint  

• การปรับแตงและแกไข Theme  

• ความสามารถใหมของการ Remove Background ออกจากรูปภาพได โดยไมตองอาศัย
โปรแกรมอื่น  

• การลิงคไฟล YouTube มาใสในสไลด  

• การแกไขจํากัดของการใสไฟลภาพและวีดิโอ ใน PowerPoint 2003 เชน การตัดตอวีดิโอ
ในสไลดไดโดยตรง โดยไมตองอาศัยโปรแกรมอื่น หรือการเปล่ียน Shape ของวีดิโอจากรูป
ส่ีเหล่ียมใหเปนรูปวงกลม ฯลฯ  

• การใชงาน Smart Art  

• รูปแบบใหมของการใชงาน Smart Art ท่ีมาแทน Diagram ใน PowerPoint 2003  

• รูปแบบใหมของการใชงาน Chart ใน PowerPoint 2016  

• การสราง Effect ใหกับ Presentation 

• รูปแบบใหมของการ Transition ใน PowerPoint 2016  

• การ Copy Animation Effect จาก Object หน่ึงไปยังอีก Object โดยไมตองสราง 
Effect ใหม  
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Functional & Data Analytics Using  
Microsoft Excel 

 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ในระดับท่ีลึกข้ึน โดยเนนใน

เรื่องเทคนิคการใชงานทางดานขอมูลและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดแก การสรางสูตรตางๆท่ีจําเปนสําหรับการ
ทํางานกับขอมูล การคนหาขอมูลท่ีซับซอน การทํา Report ดวยเทคนิคของสูตรตางๆ การประยุกตใช Pivot 
Table ฯลฯ ท่ีสําคัญเทคนิคเหลานี้สามารถใชไดกับ Excel ทุกเวอรชั่น    
 

ลักษณะวิชา 

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง  

• ผานการอบรมหลักสูตร Microsoft Excel หรือมีพ้ืนฐานการใชงาน Microsoft Excel  
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา ME620001  ระหวางวันท่ี  24-25  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• เทคนิคการใชคียลัดตางๆและเมาสในการจัดการขอมูล   

• สรางการแจงเตือนตางๆ   

• การสรางกฎควบคุมการกรอกขอมูล   

• การแสดงขอความเพ่ือแจงเตือน  เม่ือมีการกรอกขอมูลผิดเง่ือนไขท่ีกําหนด 

• การปองกันสูตรและขอมูลท่ีสําคัญใน Sheet และแฟม   

• เทคนิคการจัดการกับขอมูลท่ีซํ้ากันอยู อยางรวดเร็ว 

• เทคนิคการสรางสูตรหาผลรวม คาเฉลี่ย คาสูงสุด หรือต่ําสุด ท่ีมีเง่ือนไขมากๆ ไมจํากัด 

• เทคนิคการหาผลรวมหรือนับจํานวนแบบมีเง่ือนไขมากๆ ไมจํากัด   

• เทคนิคการใชงาน Analysis Tool Pak  

• เทคนิคการสราง Report เพ่ือแสดงผลสรุปขอมูลท่ีถูกบันทึกอยูในหลายๆ Sheet  

• การใชฟงกชั่นเพ่ือจัดการกับขอความ  

• เทคนิคการปรับแตงฟงกชั่น VLOOKUP ใหคนหาขอมูลจากตารางได   

• การสรางสูตรสําหรับใชคนหาและแยกแยะขอมูลท่ีซํ้ากัน 

• การคนหาขอมูลดวยดวย Advance Filter  
• การใช Pivot Table เพ่ือสรางรายงานเชิงวิเคราะห  



 
 

 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                       หนาท่ี  23 

การเขียนโปรแกรมดวย Excel VBA 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูและทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา VBA และสามารถนําไป

ประยุกตใหเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยโปรแกรมภาษา VBA เปนภาษาท่ีรวมอยูในชุด Microsoft Excel 
2016 เบื้องตน ทําใหผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการไดทราบถึงความสามารถ คุณสมบัติของโปรแกรมภาษา
ไปพัฒนาเพ่ิมเติมจากท่ีโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ไมมี   สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบน Excel 
ชวยลดเวลาและลดข้ันตอนท่ีซํ้าซอน  ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานไดเปนอยางด ี

 

ลักษณะวิชา 

• เปนการบรรยายและฝกปฏบิัติ  1  คนตอ 1 เครื่อง 
 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• เปนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงการคลัง 

• มีพ้ืนฐานการใชงานโปรแกรม Excel และสนใจงานดานการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน Excel 
 

จํานวนผูเขารับการอบรม 

• 20  คน 
 

ระยะเวลา 

• รหัสวิชา PG620002  ระหวางวันท่ี  26-28  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00–16.00 น.   
 

เนื้อหาวิชา 

• เริ่มตนดวยแมโคร 

• เริ่มตนดวย Excel VBA 

• เริ่มลงมือเขียน VBA 

• VBA กับการจัดการขอมูลในเซลล,  Worksheet และ Workbook 

• VBA กับการปรับแตงเซลล 

• คําสั่ง ตัวแปร และโปรแกรมยอย 

• ตัวดําเนินการและการคํานวณ 

• การกําหนดชวงเซลล 

• การเขียนคําสั่งแบบเง่ือนไข 

• การเขียนคําสั่งแบบวนรอบ 

• การทํางานกับเครื่องมือฟอรม 

• นําเหตุการณมาทํางานรวมกับชุดคําสั่งท่ีเขียน 

• สราง PivotTable ดวยการเขียนโปรแกรม 

• สรางกราฟดวยการเขียนโปรแกรม 

• ทํางานดานการติดตอกับโปรแกรมอ่ืน 
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