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Fundamental of XML for Web Services & 

Applications 

 

XML (Extensive Markup Language) Xml เป็นฟอร์แมตภาษาที่ใช้เน้น ส่วนที่เป็น
ขอ้มูลและโครงสร้าง โดยสามารถก าหนดชื่อแทก็ และชื่อแอตทบิวิต์ ได้ตามความ
ต้องการของผูส้ร้างเอกสาร โดยเอกสารนัน้จะต้องมคีวามเป็น Well-formed เอกสาร 
xml จงึเป็นแค่แทก็ซ์ไฟล์ชนิดหนึ่ง ที่มแีทก็เปิดและเทก็ปิดครอบขอ้มูลไวต้รงกลาง

เท่านัน้ ท าให้เอกสาร xml ถูกใชใ้นการตดิต่อกบัระบบที่ต่างกนั เนื่องจากความง่ายในการสร้างเอกสาร การน า
เอกสาร xml ไปใชง้านจะสนใจแต่ขอ้มูลทีถู่กเน้นดว้ยแทก็ มากกวา่Well-formed เป็นไวยากรณ์พืน้ฐานของเอกสาร 
xml ตวัอย่างเชน่ ชือ่เมอืง อุณหภูม ิความกดอากาศ ส่วน HTML เป็นการก าหนด tag ต่างๆ ทีจ่ะท าใหข้อ้มูลแสดง
ออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งขอ้มูลจะสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นตารางหรอื text ธรรมดา 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของภาษา HTML ปจัจุบนั XML ซึ่งเป็นภาษา ที่ก าลงัเป็นที่นิยม เพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ ในการใชภ้าษา  programming  ได้อย่างเตม็ที่และเน้นหลกัประโยชน์ในเรื่องของ  Web Services  ซึ่ง
สามารถใชไ้ดก้บัโปรแกรมทีห่ลากหลาย  

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหรู้แ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบั XML 
o เพื่อใหรู้ก้ารออกแบบโครงสรา้งขอ้มูลดว้ย XML 
o เพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษา Web Services 
o เขา้ใจส่วนประกอบต่างๆ ของ Web Services 
o เรยีนรูว้ธิใีนการสรา้ง Web Services จากภาษา java หรอื .NET 
o เขา้ใจตวัอย่างของ web service ทีใ่ชง้านปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o กลุ่มผูส้นใจทัว่ไป 
o เจา้หน้าทีด่า้นไอททีีส่นใจพฒันาความรูด้า้น XML 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูด้า้นโปรแกรม HTML มาบา้ง 
o มคีวามรูด้า้นภาษา Java หรอื ASP.net มาบา้ง 
o สามารถใช ้Internet ได ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 24 ชัว่โมง (4 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 11,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic HTML+CSS (คอรส์เขยีนเวบ็พืน้ฐาน) 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Basic PHP and MySQL (คอรส์อบรม php พืน้ฐาน) 

เนื้อหาการอบรม: 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั XML 

o XML Schema Definition Language (XSD) 
o Namespaces 
o Document Type Definition (DTD)  
o Extensible Style sheet Language for Transformation (XSLT) 
o DOM & SAX (Programming for XML) 
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ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเวบ็ 

o Benefits of Web Services 
o HTTP & XML 
o Web Service VS Web application 
o Web Service Architecture 
o SOAP (Simple Object Access Protocol) 
o WSDL (Web Service Description Language) 
o Building Web Service using Java & .NET 
o Hot Issue : SOA (Service Oriented Architecture) 
o The future of Web Services Web Service Architecture Usage Scenarios 

 

 


