
ประวัตกิารฝกึอบรมดา้นสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพฒันาทีด่นิ 

 
การฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศ (ปีพ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 

 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา 
หลักสูตร ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ (ArcGIS 
Desktop for GIS 
Workflows and Analysis) 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 27-28 กุมภาพันธ์
2555 

หลักสูตร ระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่าน
เครือข่าย (Introduction to 
GIS Server) 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 29 กุมภาพันธ์ -        
1 มีนาคม 2555 

โครงการอบรมและทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพไอซีทีภาครัฐ 
(ระดับ IP) และเข้าร่วม
ทดสอบ สามารถสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที 
(ITPE) ในระดับ IT Passport 
(IP) ได้รับ Certified 
Information Technology 
Passport Examination 
 

สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์(องค์การ
มหาชน) สรอ. ร่วมกับ 
สถาบันวิทยาการ สวทช. 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

19 กันยายน - 
28 ตุลาคม 2555 

การ Create Map Cache in 
Arc GIS Server 
 

บริษัท ESRI กรมพัฒนาที่ดิน 14 มกราคม 2556 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผู้ปฏิบัติงานทาง
เทคนิคตามมาตรฐาน ISO 
27001:2013 
 

สถาบันวิทยาการ สวทช. สถาบันวิทยาการ สวทช. 2 - 5 มิถุนายน 2557 

การจัดทําระบบบริหารจัดการ
ความต่อเน่ือง ในการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบกฎหมาย
และ มาตรฐานสากล ISO 
22301:2012 
 

ศูนย์สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

27 มิถุนายน 2557 



ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา 
ระบบ LDD Wi-Fi Hot Spot 
กรมพัฒนาที่ดิน 

ศูนย์สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

8 สิงหาคม 2557 

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
เครือข่าย FireWall ย่ีห้อ 
Dell รุ่น SonicWall 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

17 พฤศจิกายน 2557 

การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บ 
Log file ระบบเครือข่าย ย่ีห้อ 
Softnix 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

18 พฤศจิกายน 2557 

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน
และตรวจจับการบุกรุก 
(Instrusion Prevention 
System) ย่ีห้อ Sourcefire 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

19 พฤศจิกายน 2557 

Government pre-CIO in 
Digital Economy Era 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

18 พฤษภาคม -     
16 มิถุนายน 2559 

การใช้งานระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลภูมิสารสนเทศใน
รูปแบบไพรเวทคลาวด์ และ
การสร้าง Map Service 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

3 - 4 พฤษภาคม 
2560 
 

การใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่สําหรับพืชเศรษฐกิจ 
ตรวจสอบและนําเข้าข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

18 - 25 พฤษภาคม 
2560 
 

โครงการ e-Government 
Forum 2017 (Digitize 
Thailand : Shaping Future 
Government) 

โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมกับ
สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

16 - 17 สิงหาคม 
2560 
 

โครงการ Big Data for 
Future Organization 
เรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต
ด้วย "Big Data" 

สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ 
 

โรงแรมปริ๊นซพ์าเลซ 
 

23 สิงหาคม 2560 
 

 



 

การฝึกอบรม/สัมมนาต่างประเทศ (ปีพ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน) 
 

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา 
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ คณะ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
University Delhi และงาน 
Net Com India 2006 

 อินเดีย 2-8 มิถุนายน 2549 

International Conference 
On Computer and 
Information Science (ICIS 
2009) 

 เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

31 พฤษภาคม -       
4 มิถุนายน 2552 

International Conference 
On Computer and 
Information Science (ICIS 
2009) 

กระทรวงเกษตรและป่าไม้
ของราชอาณาจักรภูฎาน 

ราชอาณาจักรภูฎาน 29 พฤษภาคม -       
2 มิถุนายน 2555 

ศึกษาแนวทางการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ดินด้านการเกษตร 

 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 27 กันยายน -          
4 ตุลาคม 2556 

International Conference 
on Computer 
Communication and 
Networks  

WASET สมาพันธรัฐสวิส  13 - 14 มกราคม 
2558 

International Conference 
on Computer and  
Network 
Communications ครั้งที่ 19 

World Academy of 
Science, Engineering 
and Technology 

สหราชอาณาจักร 14 – 15 มีนาคม 
2560 

 
 
 


