
ประวัติการฝกอบรมดานสารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
การฝกอบรม/สัมมนาในประเทศ (ปพ.ศ. 2555 – ปจจุบัน) 
 

ช่ือหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจดั สถานท่ีอบรม ชวงเวลา 
ระบบการบริหารจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศ
(ArcGIS Desktop for GIS Workflows and 
Analysis) 

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 27-28 
กุมภาพันธ 
2555 

การ Create Map Cachein ArcGIS Server กรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 14 มกราคม
2556 

การจัดทําแผนและจัดการโครงการปรับเปลี่ยน
ไปสู IPv6 สําหรับผูปฏิบัติงานดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการหรือเทคโนโลยี รุนท่ี 4 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

1-2 สงิหาคม
2556 

โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ไอซีทีภาครัฐ (ระดับ IP) และเขารวมทดสอบ
สามารถสอบผาน (วันท่ี 27 เมษายน 2557) 
มาตรฐานวิชาชีพดานไอซีที(ITPE) ในระดับ IT 
Passport (IP) ไดรับ Certified Information 
Technology Passport Examination  

สถาบันวิทยาการ สวทช. 
(NSTDA Academy)  สํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สถาบันวิทยาการ 
สวทช. (NSTDA 
Academy)  สํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวง 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

26-28 มีนาคม
2557 

การจัดทําระบบบริหารจัดการความตอเนื่องใน
การปฏิบัติราชการตามกรอบกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 27 มิถุนายน
2557 

Risk Analysis and Protect by Yourself บริษัทกสทโทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

ศูนยบริการ
โทรคมนาคมนนทบุรี 

1-3 ตุลาคม
2557 

การใชงานอุปกรณปองกันเครือขาย FireWall
ยี่หอ Dell รุน SonicWall 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรม
คอมพิวเตอรและภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจกิายน 
2557 

การใชงานอุปกรณจัดเก็บ Log fileระบบ
เครือขาย ยี่หอSoftnix 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรม
คอมพิวเตอรและภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจกิายน 
2557 



ช่ือหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจดั สถานท่ีอบรม ชวงเวลา 
การใชงานอุปกรณปองกันและตรวจจับการบุก
รุก (Intrusion Prevention System)ยี่หอ 
Source fire 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

หองปฏิบัติการ
ฝกอบรม
คอมพิวเตอรและภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจกิายน 
2557 

IPv6 Workshop for e-Governmentครั้งท่ี 
2/2558 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) (สรอ.) 

ศูนยบริการ
โทรคมนาคมนนทบุรี 

17-19 ธันวาคม
2557 

ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยของเว็บไซตใหได
มาตรฐาน 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

อาคารเดอะไนนทาว
เวอรแกรนด 

13มกราคม
2558 

Core Android Application Development บริษัทโคดโมบายส จํากัด บริษัทโคดโมบายส 
จํากัด 

9-10 มีนาคม
2558 

JavaScript for web Developers สถาบันวิทยาการสวทช. สถาบันวิทยาการ
สวทช. 

30 มีนาคม-3 
เมษายน 2558 

สัมมนา เรื่อง แนวทางรับมือและปองกันการ
โจมตีทางไซเบอรภายใตโครงการ ThaiCERT 
GovernmentMonitoring System 
(ThaiCERT GMS) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน) 
(สพธอ.) 

โรงแรมสวสิโซเทล 
เลอคองคอรด 

12  กุมภาพันธ
2559 

สมัมนา "ThailandCybersecurityWeek 
2017" 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

อาคารเดอะไนนทาว
เวอร แกรนด 

26 - 30 
มิถุนายน2560 

Data Visualisation Workshop สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)  8 – 10 
พฤษภาคม 
2561 

Business Intelligence, Data Science & Big 
Data Analytics Workshops 

Data Cube Ordinary 
Partnership 

โรงแรม เอทัสลมุพิน ี 26 – 30 
มิถุนายน 
2561 

พลิกบทบาทภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ดวย
นวัตกรรมดิจิทัล 

สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

โรงแรม รอยัล ปริ๊น
เซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ 

29 – 31 
มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 



การฝกอบรม/สัมมนาตางประเทศ (ปพ.ศ. 2555 – ปจจุบัน) 
 

ช่ือหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจดั สถานท่ีอบรม ชวงเวลา 

ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ คณะ
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
University Delhi และงาน 
Net Com India 2006 
 

 

อินเดีย 2-8 มิถุนายน 2549 

การประชุม "International 
Conference on Computer 
Science andTechnology" 
ครั้งท่ี 17 

 

ญี่ปุน 10-15 พฤศจกิายน 
2558 

ประชุม International 
Conference on Computer 
Application 

 
เมืองซิดนีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

27 มีนาคม – 2 
เมษายน 2561 

 


