
ประวัติการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาท่ีดิน 

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

ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา 
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(ArcGIS Desktop for GIS Workflows and 
Analysis) 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 27-28 
กุมภาพันธ์ 
2555 

การ Create Map Cache in ArcGIS Server กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 14 มกราคม
2556 

การจัดทําแผนและจัดการโครงการปรับเปลี่ยน
ไปสู่ IPv6 สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทํา
แผนปฏิบัติการหรือเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 

บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอท ีจํากัด 
(มหาชน) 

1-2 สิงหาคม
2556 

โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ไอซีทีภาครัฐ (ระดับ IP) และเข้าร่วมทดสอบ
สามารถสอบผา่น (วันที่ 27 เมษายน 2557) 
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที(ITPE) ในระดับ IT 
Passport (IP) ได้รับ Certified Information 
Technology Passport Examination  

สถาบันวิทยาการ สวทช. 
(NSTDA Academy)  สํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สถาบันวิทยาการ 
สวทช. (NSTDA 
Academy)  สํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

26-28 มีนาคม
2557 

การจัดทําระบบบริหารจัดการความต่อเน่ืองใน
การปฏิบัติราชการตามกรอบกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 27 มิถุนายน
2557 

Risk Analysis and Protect by Yourself บริษัท กสท  โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) 

ศูนย์บริการ
โทรคมนาคมนนทบุรี 

1-3 ตุลาคม 
2557 

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย FireWall 
ย่ีห้อ Dell รุ่น SonicWall 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจิกายน 
2557 

การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บ Log file ระบบ
เครือข่าย ย่ีห้อ Softnix 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจิกายน 
2557 



ชื่อหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา 
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุก
รุก (Intrusion Prevention System) ย่ีห้อ 
Source fire 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ห้องปฏิบัติการ
ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และภูมิ
สารสนเทศ 

17 พฤศจิกายน 
2557 

IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ 
2/2558 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สรอ.) 

ศูนย์บริการ
โทรคมนาคมนนทบุรี 

17-19 ธันวาคม
2557 

ยกระดับความม่ันคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้
มาตรฐาน 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์แกรนด์ 

13 มกราคม 
2558 

Core Android Application Development บริษัท โค้ดโมบายส์ จํากัด บริษัท โค้ดโมบายส์ 
จํากัด 

9-10 มีนาคม
2558 

JavaScript for web Developers สถาบันวิทยาการ สวทช. สถาบันวิทยาการ 
สวทช. 

30 มีนาคม-3 
เมษายน 2558 

สัมมนา เรื่อง แนวทางรับมือและป้องกันการ
โจมตีทางไซเบอร์ภายใต้โครงการ ThaiCERT 
Government Monitoring System 
(ThaiCERT GMS) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส(์องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) 

โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด 

12  กุมภาพันธ์ 
2559 

สัมมนา "Thailand Cyber security Week 
2017" 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) 

อาคารเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ แกรนด์ 

26 - 30 
มิถุนายน 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 

การประชุม "International 
Conference on Computer 
Science and Technology" 
ครั้งที่ 17 

 

ญี่ปุ่น 10-15 พฤศจิกายน 
2558 

 


