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DSA012 : การด าเนนิการ และการพฒันาระบบงาน ERP ดว้ย ODOO Opensource 

 
หลกัการและเหตผุล : 

         หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรพัฒนาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการน าผลติภัณฑ ์Opensource Odoo มาใช ้

ในเชงิธรุกจิ และสามารถทีจ่ะเขยีนโปรแกรมภาษา Python โดยทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานมากอ่นเพือ่ด าเนนิการปรับปรุง

ผลติภัณฑ ์Odoo ทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้เหมาะสมกับความตอ้งการของผูพั้ฒนา  

ส าหรับรายละเอยีดในดา้นการพัฒนาดา้นเทคนคิของผลติภัณฑ ์Odoo - หลกัสตูรฝึกอบรมทางเทคนคิ Odoo นี้
ครอบคลมุจากคลาส Odoo ทีอ่อกแบบมาเพือ่น าคณุตัง้แตเ่ริม่ตน้จากการตดิตัง้ Odoo ไปจนถงึการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ 

Odoo โมดลู หรอืรายงานตา่งๆ โดยหลกัสตูรนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจวา่ Odoo Framework เขา้กนัไดอ้ยา่งไรกับ
โครงสรา้งแอพพลเิคชนัของ Odoo ทีม่อียูแ่ลว้จ านวนมากทีพ่รอ้มใชง้าน 

วตัถปุระสงค ์: 

 เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกับ ERP และผลติภัณฑ ์Odoo ตา่งๆ 

 เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถน า Odoo ไปด าเนนิการใชง้านเป็น ERP ในองคก์รได ้

 เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถเขยีนโปรแกรมเพิม่เตมิ Odoo ทีม่อียู่ 

 สามารถทีจ่ะจัดท า หรอืปรับแตง่รายงานได ้

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 ผูบ้รหิารระดับสงู บคุลากรทีต่อ้งการน า odoo ไปพัฒนาเป็นเชงิพาณชิย ์นักเรยีนนักศกึษาทีส่นใจในการเรยีนรู ้

ERP 
 

เนือ้หาหลกัสูตร : 
1. แนะน าเกีย่วกบั Odoo และการท าความเขา้ใจในผลติภัณฑ ์

2. การด าเนนิการตดิตัง้ Odoo บนระบบปฏบิตักิาร Linux 

3. การเริม่ตน้บรหิารงาน Odoo ระบบบัญชรีายชือ่บน Odoo 

4. การปรับแตง่คา่ก าหนดใน Odoo 

5. การออกแบบ และการตดิตัง้โมดลูบน Odoo 

6. แนะน าเกีย่วกบัพืน้ฐานการพัฒนาระบบงาน Odoo 

7. การจัดเตรยีมสิง่แวดลอ้มในการพัฒนา เครือ่งแมข่า่ยและ Odoo 

8. ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง และการปรับแตง่ Odoo 

9. การสรา้งแอพพลเิคชนับน Odoo 

10. การใช ้Odoo Python Primer 

11. การพัฒนาทกัษะในการเขยีนแอพพลเิคชนั Odoo 

12. การพัฒนาระบบขัน้ 

13. การขยายการพัฒนา Odoo ในระดบัขัน้ถัดไป 

14. การสรา้ง และการปรับแตง่รายงาน 

15. ความเขา้ใจเกีย่วกบั Odoo API 

วทิยากร : 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 
 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Technology Specialist 

 Microsoft Certified System Engineer: Security 

 Microsoft Certified System Administration: Messaging 

 Microsoft Certified Professional 

 Microsoft Certified Trainer 

 Microsoft Certified IT Professional 

 Microsoft Certified Database Administration 

 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 15,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

         สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

 

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

