
การฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร  “การใช้งานฐานข้อมูลแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน  

เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ (GIS)” 
 

 
1.  หลกัการและเหตผุล 
 

กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จัดทําระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือการ
บริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ (GIS) ขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรสามารถย่ืนคําขอแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ผ่านระบบ Internet ได้แบบ Online Real Time และแสดงผลข้อมูลทั้งในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ
แสดงในรูปแบนแผนที่ และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประกอบการ
วางแผน เพ่ือจัดสรรเป้าหมาย บริหารจัดการงบประมาณ ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ยังสามารถตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า ซึ่งจะ
สามารถแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งที่ต้ัง ขนาดของพ้ืนที่ในแผนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งองค์ประกอบและ
ปัจจัยอ่ืนๆ ในเชิงพ้ืนที่ โดยโครงการดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
เชิงพ้ืนที่  (Executive Information System-EIS) ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่มีอยู่เดิม  ซึ่งจะทําให้กรมพัฒนา
ที่ดินสามารถนําข้อมูลมาตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา และรวดเร็วทันเวลากับ
สถานการณ์ 

 

กองแผนงาน  จึงได้จัดฝึกอบรม “การใช้งานฐานข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือ
การบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ (GIS)” ขึ้น  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป 

  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทานเพ่ือการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ (GIS) 

2.2   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ือ
การบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ (GIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม 

เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน  ศูนย์สารสนเทศ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  และสถานีพัฒนา
ที่ดิน  77  สถานี   

     
4.   จํานวนผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม และระยะเวลาการฝกึอบรม 

 จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม   126  ราย  ระยะการฝึกอบรมแบ่งเป็น  5  รุ่น  ดังน้ี 
-  รุ่นที่ 1  จํานวน 23 ราย  วันที่   9  มิถุนายน  2557 
-  รุ่นที่ 2  จํานวน 24 ราย  วันที่  10  มถิุนายน  2557   
-  รุ่นที่ 3  จํานวน 26 ราย  วันที่  11  มถิุนายน  2557 
-  รุ่นที่ 4  จํานวน 28 ราย  วันที่  12  มถิุนายน  2557 
-  รุ่นที่ 5  จํานวน 25 ราย  วันที่  13  มถิุนายน  2557 

  



รุ่นที ่ วัน/เดือน/ป ี ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม หมายเหต ุ
1 9  มิถุนายน  2557 -   เจ้าหน้าที่จาก กองแผนงาน   

     
-   เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์สารสนเทศ  
     

-   เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
และเจ้าหน้าทีจ่าก สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี  
นครนายก  ลพบุรี  นครปฐม  สระบุรี  
สุพรรณบุรี  อ่างทอง  นนทบุรี  สมุทรปราการ  
สิงห์บุรี  ชัยนาท อยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
(หน่วยงานละ  1  ราย) 

   
รวมทั้งสิน้  23  ราย 

 

จํานวน  4  ราย 
 

จํานวน  5  ราย 
 

จํานวน  14  ราย 

2 10 มิถุนายน 2557 -   เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 
และเจ้าหน้าทีจ่าก สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 
สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  
และปราจีนบุร ี(หน่วยงานละ  1  ราย) 

 

-   เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  
 
-   เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  

บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  และสุรินทร ์(หน่วยงานละ   
2 ราย) 

 

-   เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
และ เจ้าหน้าทีจ่าก สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  
กาญจนบุรี  เพชรบุรี  สมทุรสาคร  
ประจวบคีรีขันธ์  และสมุทรสงคราม 
(หน่วยงานละ 1 ราย) 

 
รวมทั้งสิน้  24  ราย 

 

จํานวน  8  ราย 
 
 
 
 

จํานวน  1  ราย 
 

จํานวน  8  ราย 
 
 
 

จํานวน  7  ราย 



 
รุ่นที ่ วัน/เดือน/ป ี ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม หมายเหต ุ
3 11 มิถุนายน 2557 - เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  

 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  
อุดรธานี  มหาสารคาม  หนองคาย กาฬสินธ์ุ  
สกลนคร  หนองบัวลําภู  และบึงกาฬ 
(หน่วยงานละ 2 ราย) 

 

- เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8  
และ  เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดิน 
อุตรดิตถ์  และพิจิตร (หน่วยงานละ 1 ราย) 

 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  
เพชรบูรณ์  และเลย  (หน่วยงานละ 2 ราย) 
 

รวมทั้งสิน้  26  ราย 
 

จํานวน  1  ราย 
 

จํานวน  16  ราย 
 
 
 
 

จํานวน  3  ราย 
 
 
 

จํานวน  6  ราย 

4 12 มิถุนายน 2557 - เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  
 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  
นครพนม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร   ศรสีะเกษ  
มุกดาหาร และอํานาจเจริญ (หน่วยงานละ    
2 ราย) 

 

-  เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และ 
เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน  
และลําพูน (หน่วยงานละ 1 ราย)  

 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่    
และลําปาง (หน่วยงานละ 2 ราย) 

 

- เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และ
เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินน่าน  แพร่  
และพะเยา (หน่วยงานละ 1 ราย) 

 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  
  

รวมทั้งสิน้  28  ราย 
 

จํานวน  1  ราย 
 

จํานวน  14  ราย 
 
 
 
 

จํานวน  3  ราย 
 
 
 

จํานวน  4  ราย 
 
 

จํานวน  4  ราย 
 
 
 

จํานวน  2  ราย 



 
รุ่นที ่ วัน/เดือน/ป ี ผู้เขา้รบัการฝกึอบรม หมายเหต ุ
5 13 มิถุนายน 2557 - เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  

และ เจ้าหน้าทีจ่าก สถานีพัฒนาที่ดินตาก  
และอุทัยธานี  (หน่วยงานละ 1 ราย) 
 

- เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์  
กําแพงเพชร  และสุโขทัย (หน่วยงานละ       
2 ราย) 

 

-  เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  
และ เจ้าหน้าทีจ่าก สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์
ธานี  ระนอง  พังงา  นครศรีธรรมราช  ชุมพร  
กระบ่ี  และภูเก็ต (หน่วยงานละ 1 ราย) 

 

-  เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  
และ  เจ้าหน้าที่จาก สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา 
สตูล  ยะลา  พัทลุง  นราธิวาส  ปัตตานี  และ
ตรัง (หน่วยงานละ 1 ราย) 

 
รวมทั้งสิน้  25  ราย 

 

จํานวน  3  ราย 
 
 
 

จํานวน  6  ราย 
 
 
 

จํานวน  8  ราย 
 
 
 
 

จํานวน  8  ราย 

 

5.    วิธีการจัดฝึกอบรม 
บรรยาย  และฝึกปฏิบัติ  

 
6.     หลกัสตูรการฝกึอบรม  

 
เวลา รายละเอียด หมายเหต ุ

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

 

09.00 – 09.30 น. พธิเีปดิการฝกึอบรม 
 

 

09.30 – 10.00 น. บรรยาย หัวขอ้ 
o แนะนําระบบจัดการฐานข้อมูลเกษตรแหล่งนํ้า         

ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 

 

10.00 – 11.00 น. บรรยายและฝกึปฏบิตัิ หัวขอ้ 
o การเข้าสู่ระบบ 
o การใช้งานกลุ่มเครื่องมือของระบบ   
o การจัดการข้อมูลต้ังต้นพ้ืนฐานของระบบ 

 

 



เวลา รายละเอียด หมายเหต ุ
11.00 - 12.00 น. 

 
 

บรรยายและฝกึปฏบิตั ิหัวขอ้ 
o การจัดการข้อมูลต้ังต้นพ้ืนฐานของระบบ (ต่อ) 

 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. บรรยายและปฏบิตั ิหัวข้อ 
o การคัดเลือกรายช่ือเกษตรกรเพ่ือนําเสนอขอต้ัง

งบประมาณฯ 
o การจัดการสัญญาผู้รับเหมาและรายละเอียด         

การขุดบ่อนํ้า 
 

 
 

14.30 – 16.00 น. บรรยายและปฏบิตั ิหัวข้อ 
o การเปลี่ยนแปลงยกเลิกรายช่ือเกษตรกรในโครงการฯ 
o การเปลี่ยนแปลงแทนที่รายช่ือเกษตรกรในโครงการฯ  
o  การแสดงผลรายงาน 

 

 
 
 

16.00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ 
 

 

 
 

หมายเหตุ : เวลา  10.30 – 10.50 น.  
  เวลา  14.30 – 14.50 น.  
 
7.    งบประมาณในการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าฝึกอบรมในส่วนของค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบ้ียเลี้ยง  เบิกจ่าย ตามระเบียบ 
       ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ จากต้นสังกัดของผู้เข้าฝึกอบรม 
 
8.   สถานทีใ่นการฝึกอบรม 

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ 
 
9.   วิทยากรในการฝึกอบรม  

วิทยากรจาก บริษัท ดาต้า  มายน่ิง  จํากัด  จํานวน  2  ราย           
 

10.   ผู้รบัผดิชอบการจัดการอบรม  
เจ้าหน้าที่จัดการอบรม จํานวน   2   ราย                   
         

11.  ทีป่รกึษาโครงการ  
นางตุลญา จงสกุล  ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
 
 
 

รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 



12.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ทางด้านการใช้งานฐานข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขต

ชลประทานเพ่ือการบริหารจัดการในเชิงพ้ืนที่ (GIS) และสามารถนําความรู้ที่ได้จาการฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
  ------------------------------------------------------------ 


