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คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                   
หลักสูตร Core Servlets and Java Server โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร  มีความรู้  ความสามารถเสริมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างดี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน
2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช้ัน 2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร     มีผู้เข้าอบรม  20  คน คิดเป็นร้อยละ 100  สิ้นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมท้ังสิ้น  182,320  
บาท 

 ผลการประเมนิโครงการพบว่า  ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจํานวน 20  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100  มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังน้ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ 4.45   คิดเป็น
ร้อยละ 88.94 หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉล่ีย 4.77     
คิดเป็นร้อยละ 95.45 และ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.55 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้าน
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.06 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนํา
ความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้มสี่วนเก่ียวข้องต่อไป 

 
 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กันยายน 2554 
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บทสรปุผู้บรหิาร 
 

 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้      ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตร Core Servlets and Java Server Pages  สําหรับ
อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร ์  และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
จัดขึ้นระหว่างวันที่  5 - 9 กันยายน  2554  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้   ความสามารถ  และทกัษะของบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ทํางานเป็นทีม   
ช่วยให้การประสานงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การดําเนินงาน ได้รับงบประมาณ  182,320 บาท  มีผู้เข้าอบรม จํานวน  20  คน  สิ้นค่าใช้จ่าย  
182,320   บาท   ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน      84,000  บาท    

   ค่าใช้สอย      28,000 บาท 

   ค่าวัสดุ       70,320 บาท 

   รวม     182,320 บาท 

 

 จากการประเมินผลโครงการพบว่า   ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังนี้อยู่ใน
ระดับมากทีส่ดุ  มีค่าเฉลี่ย  4.55  คิดเปน็ร้อยละ  90.91  การประเมินวิทยากร  ผู้เขา้อบรมมคีวาม
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45  คดิเป็นร้อยละ  88.94  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม
ผู้เขา้ร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น  มีค่ามากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.77    
คิดเปน็ร้อยละ  95.45   ด้านการนําความรู้  ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.23  คิดเปน็ร้อยละ  84.55   
ด้านประสิทธิภาพจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมอบรมในด้านประสิทธภิาพ อยู่ในระดับ 
มากที่สดุ  มีคา่เฉลี่ย  4.56  หรือคิดเป็นรอ้ยละ  91.06    
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ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างคณะและอาจารย์ ส่งผลให้อาจารย์บางท่านไม่ได้รับเรื่องจาก
คณะให้เข้าฝึกอบรม 

2. อาจารย์ไม่ได้รับข่าวสารการฝึกอบรม ถึงแม้ว่าสํานักวิทยบริการฯ ประกาศลงเว็บไซต์ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. อยากให้สํานักวิทยบริการฯ  จัดอบรมทุกปี 

 

โครงการงบยทุธศาสตรเงินงบประมาณประจําป 2554 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยงาน  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร Core Servlets 
and  
                 JavaServer Pages 

ลักษณะของโครงการ 
(   ) 1.1  การสงเสริม  ความตระหนกั  ปลูกฝงจิตสํานึก 
(   ) 1.2  การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ 
( / ) 1.3  การอบรม  การประชุม  การสัมมนา  (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
(   ) 1.4  การฝกศึกษา  การศึกษาดูงาน 
(   ) 1.5  การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
(  )  1.6  อ่ืน ๆ ............................................................................. 
 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย   

 กลยุทธท่ี 
 ( / ) 1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 

(   ) 1.2  สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(   ) 1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
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(   ) 1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา และรวมมือกับศิษย
เกา 

( / ) 1.5  พฒันาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(   ) 1.6  ใหบริการวิชาการแกสังคม เพือ่สรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(   ) 1.7  สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม และรักษาส่ิงแวดลอม 
(   ) 1.8  พัฒนางานวจิัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย 
(   ) 1.9  เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            หัวหนาโครงการ    นางสาวเพชราภรณ   เพ็ชรแกว   
                                    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            
 

 

หลักการและเหตุผล   
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอรข้ันสูง รวมท้ังการเขียนโปรแกรม Web site เพื่อใหมีการพัฒนาในดาน

ตาง ๆ อยางรวดเร็ว รวมท้ังความแปลกใหมของโปรแกรม การบริการขาวสารขอมูลท่ีทันสมัย เพื่อการ

สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ   และสรางประสิทธิภาพในการใชงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการเขียนโปรแกรม Web  site  เพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  เพื่อ

สนับสนุนภาระกิจของมหาวทิยาลัยฯ อีกท้ังยังมีการเปดสอนในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร   ดังนั้นสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร   ไดใหบุคลากรเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมลิขสิทธ์ิจากไมโครซอฟทมาแลวระยะหน่ึงนั้น  

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขั้นสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
จัดโครงการอบรม หลักสูตร Core Servlets and JavaServer Pages ตามโครงการยทุธศาสตร์ปี 2554 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย     
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาระบบ เพ่ือสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ  และพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากรดานคอมพิวเตอรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีซ่ึงตองมีความรูความสามารถไดตามมาตรฐาน 
2. เพื่อนําความรูจากการฝกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทันสมัยอยูเสมอ  
3. เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกดิการเรียนรูรวมกัน  ทํางาน

เปนทีม  เกิดบรรยากาศแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูชวยเหลือใหคําแนะนําซ่ึงกันและกัน ชวยให
การประสานงานดานคอมพวิเตอรและเครือขายดําเนนิไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมาย   ท้ังส้ิน  28  คน   ประกอบดวย 
บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน     17     คน  
บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 จํานวน       1   คน 
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ     จํานวน       2     คน 
กรรมการ      จํานวน       6     คน 
วิทยากร       จํานวน       2     คน 

สถานท่ีดําเนินงาน 
หองอบรมคอมพิวเตอร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยเทเวศร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ระยะเวลาดําเนินงาน     ระหวางวนัท่ี  5 - 9  กนัยายน  2554   
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 
ป 2554

มี.ค เม.ย พ.ค มิย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย

1. ประชุมวางแผน   

2. จัดทําโครงการ   

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

4. ดําเนินโครงการ   

5. ประเมินผลโครงการ   

6. ติดตามการนําความรูไปใช
ประโยชน 
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งบประมาณ    182,320 บาท     (หนึง่แสนแปดหม่ืนสองพันสามรอยยี่สิบบาท) 
เบิกจายจากเงนิงบประมาณ ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืน 
คาใชจายพฒันาคุณภาพการศกึษา โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู  

1. คาตอบแทน  84,000               บาท 
     คาตอบแทนวิทยากรภายนอก  ( 7 ชม. x 5 วัน  x 1,200  บาท x 2 คน)   

2. คาใชสอย  28,000  บาท 

     (ผูเขาอบรมและคณะกรรมการดําเนนิงาน  จํานวน   28  คน) 

-  คาอาหารวาง    (10 ม้ือ x 28 คน x 25 บาท)          7,000    บาท 

-  คาอาหารกลางวัน     (5  ม้ือ x 28  คน x 150 บาท)       21,000     

บาท 

3.   คาวัสด ุ  70,320           บาท 

                รวมท้ังส้ิน     182,320  บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนสองพันสามรอยยี่สิบบาท) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉล่ียจายคาใชจายทุกรายการและจํานวนคนโดยเบิกจายตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

 

รายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรม 
เป็นหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสตูร Core Servlets and 

JavaServer  Pages   เน้ือหาหลักสูตรประกอบด้วย 

วันจันทรท์ี่  5 กันยายน  2554 
1.  Java Servlet Architecture 

1. Concepts in Web Framework Design 
2. Model-View-Controller (MVC) Pattern 
3. Introduction to Model 2 Framework 
4. Action Interfaces and Action Handlers 
5. Action Factory 
6. Action Routers 
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 วันอังคารที่  6  กันยายน  2554 
7.  Event  Handling 

8. Lifecycle events and listeners 
9. Extending the event handling framework for the Model-2 framework 
10. Sensitive form resubmissions 
11. Declarative  handling of sensitive form resubmissions 

12.   Internationalization 
13. Locates, Charsets and Unicode 
14. Resource bundles 
15. List and Property Resource Bundles 
16. Formatting locate-sensitive information 
17. Detecting locates from browser language preferences 
18. Using  custom tags to implement internationalized web pages 

วันพุธที่  7  กันยายน  2554 
19.  JSTL Core Tag Library 

20. Overview of JSTL 
21. Overview of JSTL Core Tag Library 
22. The JSTL Expression Language 
23. Working with Scopes 
24. Controlling flows with conditions 
25. Controlling flows with loops 
26. Importing text 
27. Redirecting requests 
 

วันพฤหสับดีที ่ 8  กันยายน  2554 
28.   JSTL XML Tag Library 

29. Introduction to XPath and XSLT 
30. Importing and Parsing XML documents 
31. Accessing XML document elements 
32. Controlling flows based on XML documents 
33. Transforming XML with JSTL 

34.   JSTL Formatting Tag Library 
35. Overview of internationalization and localization 
36. Reading and printing numbers 
37. Reading and printing currencies 
38. Reading and printing dates 

วันศุกร์ที่  9  กันยายน   2554 
39.  Security 

40. Overview of security concepts 
41. Principals and Roles 
42. Declarative Authentication 
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43. Authentication Type 
44. Basic Authentication / Digest Authentication 
45. Form-Based Authentication 
46. SSL and Client Certificate Authentication 
47. Customizing Authentication 
48. Programmatic  Authentication 
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ตารางเวลาการอบรม 

วัน/เวลา 8.30  –  12.00   น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30   น. 

5 ก.ย. 2554

 

 

6 ก.ย. 2554

 

 

 

 

7 ก.ย. 2554

49. Java Servlet Architecture 
50. Concepts in Web Framework  Design 
51. Model-View-Controller (MVC) Pattern 
52. Introduction to Model 2 Framework 

 
53. Event  Handling 

54. Lifecycle events and listeners 
55. Extending the event handling framework 

for the Model-2 framework                       -  
Sensitive form resubmissions                  -     
Declarative  handling of sensitive form              
Resubmissions 

56. JSTL Core Tag Library 
57. Overview of JSTL 
58. Overview of JSTL Core Tag Library 
59. The JSTL Expression Language 

   Working with Scopes 

60. Java Servlet Architecture 
61.   Action  Interfaces  and  Action  Handlers 
62.   Action  Factory 
63.   Action  Routers 

 
64. Internationalization 

65.   Locates, Charsets and Unicode 
66.   Resource bundles 
67.   List and Property Resource Bundles 
68.   Formatting locate-sensitive information 
69.   Detecting locates from browser language preferences 

       -    Using  custom tags to implement internationalized web pages 

70. JSTL Core Tag Library 
71.  Controlling flows with conditions 
72.  Controlling flows with loops 
73.  Importing text 
74.  Redirecting requests 

วัน/เวลา 8.30  –  12.00   น.  13.00 - 16.30   น. 
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8  ก.ย. 2554 75.JSTL XML Tag Library 
76. Introduction to XPath and  XSLT 
77. Importing and Parsing XML documents 
78. Accessing XML document elements 
79. Controlling flows based on XML documents 
80. Transforming XML with JSTL 

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

81.JSTL Formatting Tag Library 
82. Overview of internationalization and localization 
83. Reading and printing numbers 
84. Reading and printing currencies 
85. Reading and printing dates 

 

9 ก.ย. 2554 86.Security 
87. Overview of security concepts 
88. Principals and Roles 
89. Declarative Authentication 
90. Authentication Type 

 

 

91. Security 
92. Basic Authentication / Digest Authentication 
93. Form-Based Authentication 
94. SSL and Client Certificate Authentication 
95. Customizing Authentication 

-   Programmatic  Authentication 
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การประเมินผลโครงการ 

1. สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝกอบรม 
2. ประเมินจากผลงานของผูรับการอบรม 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ความสามารถ เพื่อสนับสนนุภาระกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท้ังทางดานการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอน 

3. ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนดานการพัฒนาระบบเครือขาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ใหมีความสามารถทัดเทียมกับตางประเทศ  

4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีมาก
ข้ึน 

 
การรายงานผล 

 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานท่ีกองนโยบายและแผนกําหนด และสงรายงานฉบับ
สมบูรณเม่ือโครงการแลวเสร็จ 

 

----------------------------------------------- 
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รายงานผลการดาํเนนิงาน 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  

หลักสูตร Core Servlets and JavaServer Pages 

 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ผลผลิต   ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบรายจ่ายอ่ืน  ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการการพัฒนาการ       
จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักสูตร Core Servlets and JavaServer 
Pages  จัดขึ้นระหว่างที่ 5 - 9 กันยายน  2554  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สํานักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1. ผลการดําเนนิงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1. ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาจารย์สายสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
และบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   พระนคร  จํานวน  
20  คน 

2. งบประมาณที่ได้รับ  182,320  บาท   เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจริง       182,320  
บาท  ประกอบด้วย 

   ค่าตอบแทน   84,000  บาท   

   ค่าใช้สอย   28,000  บาท 

   ค่าวัสดุ    70,320  บาท 

   รวม           182,320  บาท 

 

  1.3  จากการสาํรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด  มีค่าเฉลีย่  4.55  คิดเป็นร้อยละ  90.91   จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  20  คน 
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2. ผลการประเมินความรู้ตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการนาํความรู้ไปใช้
ประโยชน์ และด้านประสิทธภิาพ 

2.1  ด้านวิทยากร   จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากรอยู่ใน   

      ระดับ  มาก  มคี่าเฉล่ีย  4.45  คิดเป็นร้อยละ 88.94   

2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจ  หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งที่ 

      อบรม  เพิ่มขึ้น  อยู่ในระดับ มากที่สดุ  มีค่าเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ 95.45 

2.3  ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนําความรู้ที่ได้จากการ 

      อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ มาก มีคา่เฉล่ีย 4.23 คดิเป็นร้อยละ 84.55  

2.4  ด้านประสทิธิภาพ  จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ   

      อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย 4.56 หรือคิดเป็นร้อยละ  91.06    
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แบบสรุปผลการประเมนิผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  
Core Servlets and JavaServer Pages  

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด  20  คน 

 

ตารางที่  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบคุคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

               ชาย  15 83.33% 

               หญิง 5 16.67% 

 

ตารางที่  2  การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการอบรม 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉล่ีย  0.50-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มากที่สุด 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

น้อย 

(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 

(ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
ระดับ 

ด้านวิทยากร        

1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 7 15 0 0 0 4.32 มาก 
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(31.82%) (68.18%) (0.00%) (00.00%) (00.00%) (86.36%) 

2. สามารถอธิบายเน้ือหาได้ชัดเจนและตรง 

   ประเด็น 

6 

(27.27%) 

16 

(72.73%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

4.27 

(85.45%) 

มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 7 

(31.82%) 

15 

(68.18%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.32 

(86.36%) 

มาก 

4. สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น 10 

(45.45%) 

12 

(54.55%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.45 

(89.09%) 

มาก 

5. วิทยากรมีจํานวนเพียงพอเหมาะสม 14 

(63.64%) 

8 

(36.36%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

4.64 

(92.73%) 

มากที่สุด 

6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 15 

(68.18%) 

7 

(31.82%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

4.68 

(93.64%) 

มากที่สุด 

รวม      4.45 

(88.94%) 

มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ        

1. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ก่อนการอบรม 0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

6 

(27.27%) 

16 

(72.73%) 

1.27 

(25.45%) 

น้อยที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้หลังการอบรม 17 

(77.27%) 

5 

(22.73%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.77 

(95.45%) 

มากที่สุด 

ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์        

1. นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 5 

(22.73%) 

17 

(77.27%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.23 

(84.55%) 

มาก 

2. สามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่เพ่ือนร่วมงานได้   13 

(59.09%) 

9 

(40.91%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

4.59 

(91.82%) 

มากที่สุด 

3. มีความม่ันใจการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 10 

(45.45%) 

12 

(54.55%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.45 

(89.09%) 

มาก 

ด้านประสิทธิภาพ        

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14 8 0 0 0 4.64 มากที่สุด 
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(63.64%) (36.36%) (0.00%) (00.00%) (00.00%) (92.73%) 

2. การประสานงาน อํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 

    

11 

(50.00%) 

11 

(50.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

4.50 

(90.00%) 

มากที่สุด 

3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 12 

(54.55%) 

10 

(45.45%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.55 

(90.91%) 

มากที่สุด 

4. วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกมีความเหมาะสม 13 

(59.09%) 

9 

(40.91%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.59 

(91.82%) 

มากที่สุด 

5. ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม   11 

(50.00%) 

11 

(50.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(00.00%) 

0 

(00.00%) 

4.50 

(90.00%) 

มากที่สุด 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการอบรมคร้ังนี้  
12 

(54.55%) 
10 

(45.45%) 
0  

 (0.00%) 
0.00  

 (0.00%) 
0.00  

 (0.00%) 
4.55  

 (90.91%) 
มากที่สุด 

รวม  

 

    4.56 

(91.06%) 

มากที่สุด 
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สร้างปุ่มใ

โปรแกรม
ให้สร้าง 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตร

ใน android  

สําหรับการพั
มอย่างง่ายๆ ซึ
project ตาม

ร Java	Serve

 

พัฒนาแอพพลิ
ซึ่งการสร้างปุ่ม
มน้ี 

r	Pages	

ลิเคช่ันบนระบ
มน้ีจะใช้วิธีกา

บบปฏิบัติการ
ารเขียนโดย x

 

 

ร android 
xml เป็นตัวกํา

 ซึ่งครั้งน้ีจะ
าหนดลักษณะ

ะเป็นการสร้าง
ะของปุ่มน้ันเอ

	21	

งปุ่มในตัว
องเริ่มแรก
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ซึ่งเราจะ
director

 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตร

ต้องสร้างไฟล์
ry res เริ่มแร

ร Java	Serve

ล์ xml และกาํ
กให้เราทํากา

 

r	Pages	

าหนดค่าของไ
รแก้ไข้ไฟล์ใน

ไฟล์ xml ที่อยู
น res/layout/

ยู่ใน resource
/main.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e ของตัว appplication ซึง่

	22	

งจะอยู่ใน 
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มันจะมีการแสดงผลเป็นแบบ Graphical Layout แต่เน่ืองด้วยจะทําการกําหนดลักษณะปุ่มด้วย xml เลยทํา
การคลิกที่แถบ xml จากน้ันทําการแก้ไข้โคด้ตามโค้ดน้ี 

view sourceprint? 

01.<?xml version=<em>"1.0"</em> encoding=<em>"utf-8"</em>?>  

02.   

03.<LinearLayout xmlns:android=<em>"http://schemas.android.com/apk/res/android"</em>  

04.   

05.android:orientation=<em>"vertical"</em>  

06.   

07.android:layout_width=<em>"fill_parent"</em>  

08.   

09.android:layout_height=<em>"fill_parent"</em>  

10.   

11.>  

12.   

13.<TextView 

14.   

15.android:layout_width=<em>"fill_parent"</em>  

16.   

17.android:layout_height=<em>"wrap_content"</em>  

18.   

19.android:text=<em>"@string/main_title"</em>  

20.   

21./>  

22.   
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23.<Button 

24.   

25.android:layout_width=<em>"fill_parent"</em>  

26.   

27.android:layout_height=<em>"wrap_content"</em>  

28.   

29.android:text=<em>"@string/thaicoding_label"</em>/>  

30.   

31.<Button 

32.   

33.android:layout_width=<em>"fill_parent"</em>  

34.   

35.android:layout_height=<em>"wrap_content"</em>  

36.   

37.android:text=<em>"@string/facebook_label"</em>/>  

38.   

39.</LinearLayout> 

หลังจากน้ันให้ทําการแก้ไขไฟล์ string.xml ที่อยู่ใน res/values/ โดยให้คลิกทีแ่ถบ xml เพ่ือทําการแก้ไขค่า 
xml หรือใครจะ add เพ่ิมในแถบ Resources ก็ได้ ทําการแก้ไขไฟล์ตามน้ี 

view sourceprint? 

01.<?xml version=<em>"1.0"</em> encoding=<em>"utf-8"</em>?>  

02.   

03.<resources>  

04.   

05.<string name=<em>"hello"</em>>Hello World, TestButton!</string>  
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06.   

07.<stri

08.   

09.<stri

10.   

11.<stri
underlin

12.   

13.<stri
underlin

14.   

15.</res

 

 

 

ลองกด c

อบรม หลักสูตร

ng name=<

ng name=<

ng name=<
ne;">Thaico

ng name=<
ne;">Facebo

sources> 

ctrl + F11 ก็

ร Java	Serve

<em>"app_n

<em>"main_

<em>"thaico
oding</span

<em>"facebo
ook</span>

จะได้แนวนอน

r	Pages	

name"</em

_title"</em>

oding_label"
></string>  

ook_label"<
></string>  

นดังรูป 

>>TestButt

>>Thaicodin

"</em>><sp
  

</em>><sp
 

on</string>

ng.net</strin

pan style="t

an style="te

  

ng>  

text-decora

ext-decorati

ation: 

ion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	25	



โครงการอ
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตรร Java	Server	Pages	

 

 

 

	26	



โครงการอ
 

อบรม หลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร Java	Server	Pages	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	27	



o0innl !t!ll|lltlr!tqr0lnnrto!nfi
Iailulunnr:uar_rl0bF

iuii 26 ff,R,2554

tl0

uuun$0n?1il
drr:rtnr: ;iliniyru!3nr:Lras rynluTadatratryl6 !y:.i4tcuFtiI 5.ob bdbc(ooc( rio uolx.t

d oo oaa".'r"zlrq& i"i, 1n { irurnr baa<
6or uoouri6ioln:rnr:fl nor:rrynTdadar:ar.rryrarfi onr:Guui

Core Servlets and JavaServer Paqes

tiur oBnr:16 r.iru :oloBnrrrddrurynlulaEar:auryor uav norna'.1

6'ru iirfniyu!3nr:uasurnluladarsauryfi ri.r14uo6'0Io:lnr:flnor:rnrnlulaEar:auryrorfio

nrrriaui raa'n4m: Core Servlets and JavaServer pages :vv'jxrlud a -.r riuursu bddd
tJ

ru r.ioror:rnorfrr rnai riu kr iirfniylu!inr:uracrynldau'ar:auryfi Inurino'.tuornriu.lrrJ:sr.rru
2a26n ri;irr?onr:finurd'ruirerrfiranf uavrrnlulad w:rEJiirudu nirlddruvrisuurnruarrnr:6nrgr

Tn:inr:nr:frsuurnlii'nnr:finu1er'trLqronraarinr:fiorur uri ura-u In:.rnr:flnol:lrvrnlulad
Ad

a15a! tllfl t1'{O n15 tSUU:

J s,
1.1 [: uul]'r tyl 0 L1J : oyt 01: n l't

o. or1i66'oln:rnr:dlnol:luunluladar:aurvrrrfianr:riuuf ua-nan: Core Servlets and

JavaServer Pages :sra'jrliufi e - c< niuElruu baaa
s

1J1.,/ b dlUn?flU!5fl15ttAs tUn L! LAUdrSA!tl1fl qil .tur.tu

(vfi r uau urj orafi uao.ryi'uarr5o o dfr Iuryr firu)

b. oui6rrrarn:uirirrLln:rnr: rirrru b< nu (qirdror:r nruvn::lLnr:uaciyrurn:)
o.i :'r u t o11 tturl

m. orpi61# lr{qfirgful fifigorL:du liJu{dlriuvro:orcjru rflt.rriu 6lo,le,ooo 1r1yl

(ra fi l ua uvfi I ufi r. a o r vriul r vr dt I )

li
il

(il'rj':aaram:ror:riir-n: orpr:vna)

,Yu.. ,,rr. * f.,1'..,r.,.. rJ.r.) ridruranr:;itinivutSnr:tlavtlinluladar:arltvfi

. 'r, s r l)'j' \
,./r;J^ t l.. . ..r,r',. ,J, Ut),n,* 'o"tla latt t":tlv.'*

(\ \ | u tuavllt 4an'1!4 n'lt vfirmot'nf61
, 4. /q/A/_\A1/d\r,n lt '.r,{_/r,4.ap^- 4l,,.ln,rl-lu ,,,<l 

t, *, ;5artrn ea6()ri, t, /

.-hva liv,ra r [i".,., ,.-t ),,, ,lr,t,,rr" "."\,-,),-..or ,]..,

'Ji:C,!;/r.-r,,,-'ic r rn-q <-' nr,:/-,r* ''; i" *':r. i.!r<: "^ ral- t, d,l {.a..g
.n:, >'q- -6,.. ^r"-l*"-r,lr*^r r,^., 

j.r*l lqn.* -.c ,r_ CA:(
.i,.. -re t'* Z1ta.*

')s{-=}1.r,\ry

fl.J y0n0!: n01.r1,!?tft05

odte,cnbo lj'lyl



,l* .,o. ::u*) 
o.**,)

,$pil.$,*, 
1d "il,,rp 6r-r

*.$.{nN lr,r^ 
"-,, l rlnAr^, J,

, io n"^i.*,,,l.n -,rl^r,i..J o1J

a'tr.i:

ls- Ar, st

a-t,1
J{ sosy



In:rnr:.:uuvsrlraor{riururJ:crLrml:cd1fl bddd
oiruivrurnraniuacrvrnlulad

14u?rJ{'ru dT rinivrtruBnr:unsrrnlulaEar:autmn

doTn:rnr: In:rnr:flnou:rL lrnluladar:aunrnrfionr:Guuf ua-nan: core serv[ets and

JavaServer Pages

#nuru:ro,rln:rnr:
( )o.o nr:dltairl nrrror:vvfn rJqnilrimdrfln

( )o.b nr5f,rlaru nr:riertrr nr:oufnd
(/ ) o.ar n1:o1r:r nr:rJ:vttL nr:a'rjlur (vrlitrnr:/rfil!fr16nr:)
( )o.< nr:flnfinur nr:6nurn{ru
( ) o.d nr:o-of,v;5finli nr:r'oltu
( I o.b ou 1 .............,..........

a't'ttldonnao{nuuvl561cl9t5tla3nau 51,o.t 141?Ylulau

naq ovr

( / ) o.o 1:rurnr:uaham:tllJt-rolri:'ll
( .l cl.b a51{n'l1 tt1lR1.lyl'l.i1lJ1t1Il0v{1svl1,l

( ) o.sn li ur: d'o n r: tfi l: n
( ) o.< risuulindnrgr rua srirufi n'l#riuvrin ur n:rqutjdfi 4 rurir rua vitLfi o rYl fi udrdr

( / ) o.a risuurn'nunlrroitlna1n:vrrnr:6nrvrvn:v6'r
( ) o.u lfruinr:itrnr:urid,rnr tfioairruavllinrurorf,vilouu-ova"nurt:uofiolrotfiu.:

) o,.s, fi 1i!a!uuavf,ra'rurrudrurir:{fi a!iqrut::rl uas:hurilurodol

) o.a vr'Flur.iruiiu/u;nn::!/?{l:vfi urj rfr l\1:rurnr: rfi orJ:vlutdrfr {Ynfitd
( )o.c( tzuutu iuasriruvoootrin':tLi:dnruutlurdn

riiuft orsoulnt.:nr: eirrinilrulinliuavtvnldaddlia!tvlfi
ri'rradrln:rnr: urlarrurt:ra:ni tfit:urir

:oleitlruranr:rirfnivru!3nr:rtnvulrnTdadar:autvrn

i:',r-

1o:lnr:ol:uta-nqn: Javaserver



yann't:uas[]1Flfla

fl olriurvrivra rdu rvnlula6:rtlqnan:vun:ldfr nr:rVorur:c!!ilaFr1t-tla6
^ .Z J a s <j.r va - .t v

d15AUtllflt[6vnO!111!n051U4{ 51t]v{nlllflUULll:Un:! Web srte [1'lOLv1.ln15Yl9lll-1111]9l1Um1j'l
Z q ' e ;a - J | .q ill,

oril{5?o15?:?}.rf{n?'l}.ru!an[vilrorhJ:un:r n1i!Snrtdr']d1ido4afrri'uario rfio nr:ei+ail Lr.{

vairltj:;?uBnrn'tunr:'tdlrudruuvefiuTad ar:aulva uavnr:tduu!na1n5 n't'ltJlFr?'l a1 '150 t|'al
. J ova ,i s r d .i
L!:urr5 Web site tv'{o L14 nllt!aerl-l[ua i1J0.lt]1Fl Lu Lau Lv,J0dL!elun1:vnQfl0 i1]v1?11u14 u "l

- J-. .iJ c "Y: c.'-q '-a--- -Snvr"lri"iinr:rilnaou [uartrfrtfitJ1{o{filnr:frruur:vw.t1!no!fi1[nai d'lun;irrinivrulinr:*as

rvnluTa6alrautvfi r.rl.r'rivru ld'u t nlula6:rtunalr:sun: loitfi!naln:tdlholxlnvael
-^d v )E

L!5rLn: atAv601n L! tFr5S 0Yivlll1llAl l v U vvU.iULJ

-J 4 a,
d'niurfroriJunr:{euu1!na1n:frluno!firtstoiuavLnSorjrlrilqltowurivara"u r

vnldrurynluladdl5aur fiuastniarirUno!firufloi drriniyul3nr:rrastltP uladdl:duty6 6i

i'oln:rnr:ol:l udnagls Core Servlets and Javaserver Pages nuln:lnl58rf,flldaitl 2554

Inxnni'ruurnr:o-on'r:finuar,'liylltvnluladar:autvtnrfionr:rie,ui rfi o1#rlnarn:touLvrfivrurd'u

firnuf nnrmurrn uavfi'nuy'lunl:fl'Frur:vu! ifioai-tarllnr:viotouyriyura"u - rrdsvrlfu1;"

fifun1l,rfl 1: [5 uufl 1:d 0u

innrJ:sald
o. rfi olTzuurnrui nruaur:n uasfinvvlo{llna1n5dluFlo fi'lLelaflfrfr'usionr:

ruJ6 uu$lawo.r lvrnluTaddl 6'oli nrrrriol'lr.larrllsnldorrurot :5ru

io. rfiorirnrrrLlolnn15fino!:! l irrJllrTnrurrvu.i'ruPro fi?rnoiflo.iu41ivruldulfi

fi rl:vfi vrBnrn0ldu ravi'l.tdtiuo?ta!o

*. rfiot#rlnarn:to.: vlivlu'ta-uLltnlulad:rtllnarT :cun: tfionr:tiuu{iuriu d'xru

rflufi! rio!::tj,tn1flri.in15Ltanr!dauGa!fthurra6otf'rirrruvrjrdrriu$avn'u cjrU

lfrnr:rJ:varulrudruoolfi ':r,sroiutacun6odruri'lrfi utlldodrrfi rJ:vfi vBnru

druru o6'/ n!
d'ruru o nu

drrrl b nu

druru b nu

drurl b n!

nei u}v ru fr'l3u toa n! !5vnorltixu

!na1n56i"rfni ul3nr:uasiltnluladar:auuvn

!naln:ci1find{ta3t.]ilrnr:uavlruYvtfi uu

1rnaln:n v!5v'l:i5nQ

n:l}.ln1:

?11U1n5

dn'tuvloltuu.i'lu
vlolo1:rnorfirrnoi drfinivralSnr:uag rvnldadalidlrtllFl 4udrlrrrni :rvlivltl1fr8

nrnlula6: rtrLlnatr: vun:

:cusrrarer'r rfiu.rru :vu'irriufi d - G{ nLU'luL bddd

;,1'-1'

1n:rnr:ol:rvahqqt: Javaserver



IJUOOUnl:O',][UU{',]U

nonit tJ uaa<
ll.n ur.u vi.n t. n.n a.n n.u fl.n v{.u

1. tJ:vflllrruc..ru I

z. o'olirln:rnr: I

s,J3. LAU0!n:'1n15tv,lO10OUtn I I

+. rirrfiulrr:rnr: I

s. rJ:c rfiurua1n:r nrr I

o. 6nnrrLnr:drnruftrlld
rl:vIu{il

T

rurjtsurru odb,6nbou'tYt (r,tdlrrau*rJovfiudo.:fl'u61uiosEauu1il)

uinqiluornuiulul:vrrru r.raat6o {'drrionr:finurrir!i urflraflituavtvrnlula6 w:ruiiru6!

rirldrjrufinrurqrunrunr:6nur In:lnr:nr:niruurnt:o-otnt:finurnuqvronraninr:riouur

lvlivrulfru lnr:rnr:ilnat:ltvnluladar:aurvrqrdonr:Gur.i

o. filnourr u dd,ooo ulvl

rirnorjttyuiuurnlnlulon (eltr]. x diu x o,boo lJ',lvl x b nl-J)

u. rirl{aau bd,ooo , ulyl
(r{rdror:rLrravnnrsn::rnrrrirtiulru iiruru toa ou)

- rirorvr:'jrl (oo fio x bd nu x bd !1v) si,ooo !'rvl

- drorvt:narqil (a do * roa nrl x odo !1v) bo,ooo ll'lvl

s'. firiag! sto,g|bo u'lvl

t.utf.tdu odb,mbo !1il (ild{uaulldnuiiuaalr{uaruiou6f,uuril)

- J ' o -5--.-'! ' _ ir Ys'- - -:
'run4E to6r-?to6uiil8Fi1'hidruln:runr:*aviirurunulnutindranrrlxrilfrld:-loqri6

\n

In: rnr:ol:ln nh4flt Javaserver



ilu ar [6 uofi a-nC nrn'll?ln ou:
lfl ur.ra-n4n:nr:vtieirur:vwtvrnluladaliautvfi tfi onl:Guuf u6'nqn: core Servlets and

JavaSenver Pages ufiourua'nao:l:sno!6ru

iui'uvrid s rYusreru 2ss4

. Java Servlet Architecture

- Concepts in Web Framework Design

- Model-View-Controller(MVC) Pattern

- lntroduction to Model 2 Framework

Action Interfaces and Action Handlers

- Action Factory

- Action Routers

i'udrnr:fi 6 riuu'ruu 2554

. Event Handting

- Lifecycte events and tisteners

- Extending the event handling framework for the Modet-2 framework

- Sensitive form resubmissions

Declarative handting of sensitive form resubmissions

. lnternationatization

- Locates, Charsets and Unicode

- Resource bundtes

- List and Property Resource Bundles

- Formattinstocate-sensitiveinformation

- Detecting locates from browser language preferences

- Using custom tags to imptement internationatized web pages

iuqsd z rYuulflu 2554

. JSTL Core Tag Library

- Overview of JSTL

- Overview of JSTL Core Tag Library

- The JSTL ExPression Language

- Working with Scopes

- Controlling flows with conditions

- Controtling flows with looPs

- lmPorting text

- Redirecting requests

In:tnr: ol:ut nhgflt Javaserver



iuvrnriau6fi 8 riutnuu z5s4

. JSTL XML Tag Library

lntroduction to XPath and XSLT

- lmporting and Parsing XML documents

- Accessing XML document etements

- ControlLins flows based on XML documents

- Transforming XMI with JSTL

. JSTL Formatting Tag Library

- Overview of internationatization and locatization

- Reading and printing numbers

- Readrng and printing currencies

- Reading and pr;nting dates

iu4nid e riutnsu 255q

. Security

- Overview of security concepts

- Principals and Rotes

- DeclarativeAuthentication

Authentication Type

Easic Authentication / DiSest Authentication

Form-Based Authentication

- SSL and Client Certificate Authentication

- CustomizingAuthentication

- Programmatic Authentication

1n:.tnr: ol:ura'nqn: Javaserver
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