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Course: 
Effectively Information seeking from the Internet 
Essential skill for improving today’s Knowledge Worker Productivity 

 
Course ID: BN040003 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor: 
 
หวัข้อบรรยาย 

 การใช้ Internet เพ่ือหาข้อมลูอยา่งมีประสทิธิผล  

 เข้าใจการทํางานของ Internet และ Search Engine เบือ้งต้น 

 การใช้ Desktop Search เพ่ือหาข้อมลูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 การใช้ Parameter ตา่งๆของ Google และการใช้ Google Advanced Search 

 การใช้ Search Agent และ Web Search Agent ตา่งๆ เพ่ือหาข้อมลู 

 รู้จกักบั Mass Collaboration หรือ Web 2.0 เวบ็ไซต์ ท่ีเป็น Resource ของข้อมลูในด้านตา่งๆ 

 รู้จกักบั Bit Torrent หรือ P2P Network ในการค้นหาข้อมลู 

 การค้นหาข้อมลูภาพจากอินเตอร์เน็ต 

 การค้นหาข้อมลูด้านตา่งๆในอนิเตอร์เน็ต  

 ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูวิจยั บทความ หนงัสือ ขา่วสาร แคตาลอ็กสนิค้า แผนท่ี และอ่ืนๆ 

 ข้อมลูทางการศกึษา E-Learning ตา่งๆ 

 การค้นหาข้อมลู Multimedia จากอนิเตอร์เน็ต 

 การ Capture ภาพจากหน้าจอเพ่ือนํามาใสใ่น Power Point 

 การ Capture Multimedia และ Flash เพ่ือนํามาใสใ่น Power Point 

 การใช้ Web Collaboration Tools เชน่ Yoono, Del.icio.us, Digg.com และ Resource ตา่งๆในอินเตอร์เน็ต 
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Why Boston Network? 
 

 World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

 Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top business 
practitioners who have been in the trenches 

 Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% customer 
satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

 Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in latest 
business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to 
Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive 
participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 


