
โครงการพฒันาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
หลักสูตร  การใช้งานระบบศนูยก์ลางข้อมูลภูมิสารสนเทศในรปูแบบ Web Portal 

................................................................ 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาระบบเว็บท่า (Portal) ในช่ือ LDD Portal สําหรับให้บริการข้อมูล  

ภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก นอกจากน้ียังช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีจํานวนมาก และมาจากหลายแหล่งข้อมูล
ร่วมกัน ทั้ง Spatial data และ Non-Spatial data ในลักษณะ Data Analytic บนเครือข่าย และใช้ใน  
การวางแผน และการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งสามารถปรับแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถบริหาร 
จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน เป็นการสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐด้านการบูรณาการและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นําไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open data) ส่งผลให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ภาคเอกชนเกิดการพัฒนาต่อยอด ทําให้ลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ทั้งกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลที่ถูกเปิดเผย ในส่วนของภาครัฐ 
การเปิดเผยข้อมูลภูมิสารสนเทศช่วยลดงบประมาณซ้ําซ้อนในการจัดทําข้อมูลเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน นําไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมได้อย่างย่ังยืน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นความสําคัญและประโยชน์ดังกล่าว จึงได้จัดให้มี 
การฝึกอบรม หลักสูตร การใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารเทศในรูปแบบ Web Portal เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
เข้าใจเก่ียวกับศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมฯ (LDD Web Portal) และช่วยสนับสนุน 
การทํางานของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ได้เพ่ิมทักษะและพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถเผยแพร่และนําเสนอข้อมูลผ่าน 
LDD Web Portal ได้หลายมิติ สามารถรองรับการบูรณาการข้อมูลผ่านระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมฯ และ
บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับระบบศูนย์กลางข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Portal 
2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้งานเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีได้อย่างเหมาะสม และนําเสนองาน 

ผ่าน Web Portal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. คณุสมบตัผิู้เขา้รบัการฝกึอบรม 
3.1  มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
3.2  เป็นข้าราชการท่ีรับผิดชอบในการจัดการด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน และเผยแพร่ข้อมูล  

ตามภารกิจของหน่วยงาน 
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4. ระยะเวลาการฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (จํานวน 50 ราย)  
4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 จํานวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 ราย 

ประกอบด้วย 
4.1.1 ผู้เช่ียวชาญจากส่วนกลาง  
4.1.2 ผู้เช่ียวชาญ/รักษาการผู้เช่ียวชาญ ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน  
4.1.3 ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  
4.1.4 ข้าราชการ จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ       

การสื่อสาร 
4.2 ที่ปรึกษาโครงการ  ผู้จัด  และวิทยากร  จํานวน  10  ราย 

 

5. หลกัสตูรการฝกึอบรม 
 

 วันที่ 1 ของการฝกึอบรม 
 

เวลาการอบรม รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
09.00 - 10.00 น. บรรยาย 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ LDD WEB PORTAL 
 

10.00 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  
 สร้าง Web map online 

-  การเข้าใช้งาน LDD Portal  
-  การสร้าง Web map online 

 สร้าง Web map application online  
-  การ สร้าง Web map application online  
-  การใช้ Configurable application 
 

13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  
 สร้าง Story map tour web application 

-  การสร้าง Story map tour web application 
 สร้าง GeoForm web application 

-  การเตรียมข้อมูล กรณีไม่ม ีArcMap 
-  เตรียมข้อมูล กรณีมี ArcMap 
-  การกําหนดค่าเพ่ือสร้าง GeoForm 

 

14.30 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  
 สร้าง Web AppBuilder for ArcGIS 

-  การจัดเตรียม Web map และ Feature service 
-  การสร้าง Web AppBuilder for ArcGIS 
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 วันที่ 2 ของการฝกึอบรม 
 

เวลาการอบรม รายละเอียด 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย :  

 ระบบ Operation dashboard for ArcGIS 
10.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  

 การใช้งานระบบ Operations Dashboard for ArcGIS 
-  การเตรียมข้อมูลเพ่ือนําไปใช้งานในโปรแกรม Operation Dashboard 

for ArcGIS  
-  การเข้าใช้งาน Operation Dashboard for ArcGIS 

 การสร้างและจดัการ Dashboard 
-  การเตรียมข้อมูลเพ่ือนําไปใช้งานในโปรแกรม Operations Dashboard 
-  การสร้าง Dashboard แบบ Multidisplay operation view 

 

13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  
 สร้างและจัดการ Dashboard 

-  การสร้าง Dashboard แบบ Single operation view 
-  การเพ่ิม Widget ให้กับ Operation View 

 

14.30 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝกึปฏบิตัิ :  
 Collector for ArcGIS 

-  การใช้งาน Mobile Application Collector for ArcGIS ในระบบ iOS  
-  การใช้งาน Mobile Application Collector for ArcGIS ในระบบ 

Android 
 

 
 วันที่ 3 ของการฝกึอบรม 
 
 

เวลาการอบรม รายละเอียด 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รบัเอกสาร 
09.00 - 10.00 น. บรรยาย : ระบบฐานข้อมูลแผนทีท่างเลือกพชืเศรษฐกิจ ผ่าน Web Application 

 ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ ระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางเลอืกพืชเศรษฐกิจ 
ผ่าน Web Application 

 การใช้งานเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 
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เวลาการอบรม รายละเอียด 
10.00 - 12.00 น. บรรยายและแบง่กลุ่มฝกึปฏบิตัิ : ระบบฐานข้อมูลแผนทีท่างเลือกพืชเศรษฐกิจ 

ผ่าน Web Application (ต่อ) 
 การใช้งานฟังก์ชันค้นหาข้อมูล 
 การใช้งานฟังก์ชันวิเคราะห์พ้ืนที่ 
 การใช้งานฟังก์ชันปรับปรุงพ้ืนที่ (Red line) 
 

13.00 - 14.30 น. บรรยายและแบง่กลุ่มฝกึปฏบิตัิ : ระบบฐานข้อมูลแผนทีท่างเลือกพืชเศรษฐกิจ 
ผ่าน Web Application (ต่อ) 
 การใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบพ้ืนที่ 
 การใช้งานฟังก์ชันรายงาน 

14.30 - 16.00 น. บรรยายและแบง่กลุ่มฝกึปฏบิตั ิ: การใช้งานระบบฐานข้อมูลแผนทีท่างเลือกพชื
เศรษฐกิจ ผา่น Mobile Application 

 การใช้งานเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 
 การใช้งานฟังก์ชันค้นหาข้อมูล 
 การใช้งานฟังก์ชันวิเคราะห์พ้ืนที่ 
 การใช้งานฟังก์ชันปรับปรุงพ้ืนที่ (Red line) 
 การใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบพ้ืนที่ 

 
 

หมายเหตุ :   1. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
- รอบเช้า     เวลา 10.30 – 10.45 น.   
- รอบบ่าย    เวลา 14.30 – 14.45 น. 

  2. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. 
 

6. วิธีการฝกึอบรม 
การบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

 

7. สถานที่ในการฝกึอบรม 
 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมพัฒนาที่ดิน 
 

8. วิทยากรในการฝกึอบรม 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิสารสนเทศ และคณะ 
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9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ผู้จัดฝึกอบรมได้จัดอาหารกลางวันทุกวัน (นับจากวันลงทะเบียนถึงวันปิดการฝึกอบรม) ในกรณีที่ผู้ที่ 

เข้ารับการฝึกอบรมมีความจําเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมเติม จึงขอความกรุณาให้เบิกจ่ายจาก
หน่วยงานที่สังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าที่พักก่อน-หลัง และระหว่างการฝึกอบรม 
 

10. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
10.1 นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์  ผู้อํานวยการกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ 
10.2 นางสาวสุรีรัตน์  ดิษชัง  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
10.3 นายพิสิฐ ป้องวิเชียร  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
10.4 นางสาวปิยวรรณ  คุ้มวงศ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

11. ทีป่รึกษาโครงการ 
11.1 นางอรนาฏ   โอวาทตระกูล  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11.2 นางจันทร์เพ็ญ   ลาภจิตร  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ 
 
 

12. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานระบบศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในรูปแบบ Web 

Portal ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
12.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานเคร่ืองมือต่างๆ ในการจัดการงานตามภารกิจของ 

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําเสนองาน หรือตอบคําถามผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเผยแพร่ความรู้และทักษะของ Web Portal ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจ  
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 


