
ผู้เก่ียวข้อง/
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และท า
ความเข้าใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรม
ชลประทาน และการจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

7 คร้ัง ผยม.ทส./ ยศ.ทส./ 
มท.ทส

   รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 14-15 มี.ค. 62 
(ณ สชป.13 จ.กาญจนบุรี)
   รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 20-22 มี.ค. 62 
(ณ สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช)
   รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 23-25 เม.ย. 62 
(ณ สชป.16 จ.สงขลา)
   รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 15-17 พ.ค. 62
(ณ สชป.8 จ.นครราชสีมา)
   รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 22-24 พ.ค. 62
(ณ สชป.6 จ.ขอนแก่น)
   รุ่นท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 5-7 มิ.ย. 61
(ณ สชป.4 จ.ก าแพงเพชร)
   รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 26-28 มิ.ย. 61
(ณ สชป.1 จ.เชียงใหม่)
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยภาษา PHP

(ณฐมน),ทศพร,อภิสิทธ์ิ
,ธัญลักษณ์,พงศกร
,บดินทร์/ ผสภ.ทส.

  - รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 4-6 ก.พ. 62

  - รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 11-13 ก.พ. 62

2 อบรมการเขียนโปรแกรมด้วย Python สภ.ทส./ผสภ.ทส.
3 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือ 

ส าหรับผู้สูงอายุ FaceBook Line ฯลฯ
สบ.ทส.,สภ.ทส./ผสภ.ทส

4 อบรมการใช้งาน Info Graphic ของส านัก 4 สภ.ทส./ผสภ.ทส.
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แผนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ล าดับ งานหรือโครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

http://www2.rid.go.th/main/_data/ICT_training/2019/infgis/PHP_Training/PHP.rar
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แผนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ล าดับ งานหรือโครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทัน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
บางช่วงเวลา คุณธนัส / คุณศุภชัย / 

คุณทศพล / คุณพูรัตน์
2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บางช่วงเวลา คุณสาธิตา / คุณสมพงษ์

 / คุณทศพล
3 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์
บางช่วงเวลา คุณสาธิตา / คุณสมพงษ์

 / คุณทศพล
4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ข้ันสูง
บางช่วงเวลา คุณสาธิตา / คุณสมพงษ์

 / คุณทศพล
โครงการจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการใน
ส่วนภูมิภาค (เพ่ือเพ่ิมอัตราผู้ใช้งานเครือข่าย VPN)

8 คร้ัง บค.ทส. / คุณกฤช / 
คุณสมพงษ์

  - รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 12-14 ธ.ค. 61
(ณ สชป.2 จ.ล าปาง)
  -  รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 16-18 ม.ค. 62 
(ณ สชป.7 จ.อุบลราชธานี)
  - รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 6-8 ก.พ. 62 
(ณ สชป.10 จ.ลพบุรี)
  - รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 20-22 ก.พ. 62
(ณ สชป.5 จ.อุดรธานี)
  - รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 20-22 มี.ค. 62
(ณ สชป.4 จ.ก าแพงเพชร)
  - รุ่นท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 4-7 เม.ย. 62
(ณ สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ์)
  - รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 24-26 เม.ย. 62
(ณ สชป.9 จ.ชลบุรี)
  - รุ่นท่ี 8 ระหว่างวันท่ี 8-10 พ.ค. 62
(ณ สชป.16 จ.สงขลา)
ส่วนส่ือสารโทรคมนาคม
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แผนการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ล าดับ งานหรือโครงการ/กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ

1 ฝึกอบรบหลักสูตรการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี(SYNTHESIZER)

1 คร้ัง ภาคภูมิ/จรูญ/ณัฐวุฒิ/
ณรงค์พล/วัชรินทร์/ชา

นนท์

ได้รับอนุมัติจัดโครงการ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ติดต่อวิทยากร

2 ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference 1 คร้ัง ภาคภูมิ/สมภพ/ณัฐ
วุฒิ/ณรงค์พล/นริศ/

ศุภนัฐ/
ขัยรัตน์

จัดเม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 62

จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school)
1 การผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการจัดการความรู้ 

(Infographic)
สภ.ทส. จัดเม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. 62

2 การเขียน Application Android โดยไม่ต้องเขียนโค้ด มท.ทส. จัดเม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 62

3 การออกแบบและจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการระบบส่ือสารโทรคมนาคม

ผสท.ทส.

4 เทคนิคการจัดท าไฟล์น าเสนอให้น่าสนใจ (MS 
Powerpoint)

ยศ.ทส.

5 การตรวจหาไวรัสบนเคร่ืองข้ันสูง ตค.ทส.

6 การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ ฝบท.ทส.

7 การจัดท ารายงานสินทรัพย์และการสร้างรหัสสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS

ฝบท.ทส.

8 Split tunnel VPN บค.ทส.

9 การติดด้ัง ตรวจสอบและการใช้งานเบ้ืองต้น วิทยุส่ือสาร
ย่าน VHF/FM

ผชช.สส.

10 การใช้ Smart Card สบ.ทส.

11 การใช้งานระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ผสท.ทส.

***หมายเหตุ วัน เวลา สถานท่ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม


