
 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง  “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ 

เพื่อการลงทนุด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System”  

ระหว่างวนัที ่ ๒๔ สิงหาคม  -  ๓  กันยายน   ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------- 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรกรรมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘  (AEC) โดยให้วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ของสินค้าเกษตรที่สําคัญ    โดยให้พิจารณาเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น    เช่น    กระทรวงคมนาคม  โดยเฉพาะ
การสนับสนุนในเรื่องโลจิสติกส์ และดําเนินการจัดทํา Zoning สินค้าเกษตรที่สําคัญ การวางแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิต โดยใช้ระบบชลประทานเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการ
กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของสินค้าแต่ละชนิดในการผลิต การขนส่ง เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากเป็นของสด
มีอายุการใช้งานสั้น ซึ่งงานที่ต้องดําเนินการต่อไป นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่ในเสาเศรษฐกิจต้อง
สรุปวิเคราะห์ความพร้อม  ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละสินค้า จะเดินยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยให้จัดลําดับความสําคัญ ช่วงเวลา และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้มี
ความเป็นระบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
กรมและกระทรวง  เช่น การให้บริการแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปโดยอาศัยระบบ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นประจําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการและสืบค้นข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการใช้งานแก่ผู้ใช้บริการ 
   ความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 

- พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์  
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ คือ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการภาครัฐ      
(e-Government) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ
การลงทุนด้านปศุสัตว์  (Economic  Investment  Zone  of  Livestock  System)  เพื่อจัดทําพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ให้กับสถานที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ด้านปศุสัตว์  และจัดทําแผนที่เขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์  ดังนั้น  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ
การลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System ” เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์
มีทักษะ  ความรู้  และสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธภาพอย่างยิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพือ่การลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System 

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน     
ปศุสัตว์  (Economic Investment Zone of Livestock System  

๓. รายละเอียดเนือ้หาหลักสูตร  

หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ ฯ  (รุ่นที่ ๑ – ๓) 
หัวข้อที่ ๑  ผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  (ภาคทฤษฎี) 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขต
เศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  

รายละเอียดของวิชา คุณสมบัติของระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ ประกอบด้วย  

- คุณสมบัติทั่วไป 
- การจัดการระบบ  
- รายงาน/ข้อมูล  
- การใช้งานระบบบนอุปกรณ์ภาคสนาม 

วิธีการ บรรยาย   
การประเมินผล แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 

หัวข้อที่ ๒  ผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  (ภาคปฏิบัติ) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ

การลงทุนด้านปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานได้  
รายละเอียดของวิชา การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกจิ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

ประกอบด้วย  
- การเข้าใช้ระบบฯ และคุณสมบัติของผู้เข้าใช้งานระบบฯ 
- การนําเสนอข้อมูล เชิงแผนที่ 
- ระบบรายงาน สําหรับ ผูใ้ช้งานระบบ 

 รายงานแบบตาราง 
 รายงานแบบสายประเมิน 

- การใช้งานระบบบน  Android สําหรับ ผู้ใช้งานระบบ 
- ระบบจัดการขอ้มูล สําหรับ ผูใ้ช้งานระบบฯ 

 ระบบติดตามผล 
วิธีการ บรรยาย  และ  ฝึกปฏิบัติ 
การประเมินผล แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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หลักสูตรผู้ดูแลระบบ ฯ (รุ่นที่ ๔) 
หัวข้อที่ ๑  ผูดู้แลระบบ ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  (ภาคทฤษฎ)ี 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขต
เศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ รวมทัง้สามารถบริหารจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศฯ ของหน่วยงานตนเองได้ 

รายละเอียดของวิชา คุณสมบัติของระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of  Livestock System  

- คุณสมบัติทั่วไป 
- การบริหารจัดการ ในหน่วยงาน  
- รายงาน/ข้อมูล  
- Web Application 
- การใช้งานระบบบนอุปกรณ์ภาคสนาม 

วิธีการ บรรยาย   
การประเมินผล แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 

หัวข้อที่ ๒  ผูดู้แลระบบ ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  (ภาคปฏิบัติ) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อ

การลงทุนด้านปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานได้  รวมทั้งบริหารจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศฯ  ของหน่วยงานตนเองได้ 

รายละเอียดของวิชา การใช้งาน บริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ         
เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย  

- การบริหารจัดการระบบฯ ของแต่ละหน่วยงานและ
คุณสมบัติของผู้เข้าใช้งานระบบฯ  ในแต่ละหน่วยงาน 

- การจัดทําข้อมูล และนําเสนอข้อมูล เชิงแผนที่ 
- ระบบรายงาน สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 

 รายงานแบบตาราง 

 รายงานแบบสายประเมิน 
- การใช้งานระบบบน  Android สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 
- ระบบจัดการขอ้มูล สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 

 ระบบติดตามผล 
วิธีการ บรรยาย  และ  ฝึกปฏิบัติ 
การประเมินผล แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จํานวน  ๑๓๐  คน  ดังนี้ 
๑. ผู้ดูแลระบบ ฯ  ในส่วนกลาง  จํานวน   ๔๐  คน  ประกอบด้วย 
 สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์    สพพ. จํานวน  ๒  คน 

กองแผนงาน     กผง. จํานวน  ๒  คน 
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์    สอส.  จํานวน  ๒  คน 
กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ  กพก.  จํานวน  ๒  คน 
สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์  สคบ.  จํานวน  ๒  คน 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   กสส. จํานวน  ๒  คน 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ สพส.  จํานวน  ๒  คน 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    สสช.  จํานวน  ๒  คน 
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  สทป.  จํานวน  ๒  คน 
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   สตส. จํานวน  ๒  คน 
กองสารวัตรและกักกัน    กสก. จํานวน  ๒  คน 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์    อยส.  จํานวน  ๒  คน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร  ศทส.  จํานวน  ๗  คน 
สํานักงานเลขานุการกรม    สลก. จํานวน  ๑  คน 
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์    กวป. จํานวน  ๑  คน 
กองการเจ้าหน้าที่     กกจ. จํานวน  ๑  คน 
กองคลัง      กค. จํานวน  ๑  คน 
สํานักกฏหมาย     สกม. จํานวน  ๑  คน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน    ตสน. จํานวน  ๑  คน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    กพร. จํานวน  ๑  คน 
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กปต. จํานวน  ๑  คน 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์    สทช. จํานวน  ๑  คน 

๒. ผู้ใช้งานระบบ ฯ ในส่วนภูมิภาค  จํานวน  ๙๐  คน   ประกอบด้วย 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑  จํานวน  ๒  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๒  จํานวน  ๑  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓  จํานวน  ๒  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๔  จํานวน  ๒  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๕  จํานวน  ๒  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๖  จํานวน  ๑  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  จํานวน  ๑  คน 
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ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๘  จํานวน  ๑  คน 
ผู้แทนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๙  จํานวน  ๑  คน 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สาํนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จํานวน  ๑  คน 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สาํนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด  รวม ๗๖ คน  

๖. ระยะเวลา และสถานที่การจดัฝึกอบรม  

  ดําเนินการจัดฝึกอบรม  ดังนี้   
  รุ่นที่ ๑  จัดฝึกอบรมผู้ใชง้านระบบ  จํานวน ๔๐ คน    
   ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สํานกังานปศุสัตว์เขต ๑  เขต ๒  เขต ๗  จํานวน ๓๐ คน 
   และเจ้าหน้าทีส่่วนกลาง จํานวน ๑๐  คน  ได้แก่  กผง.   สพพ.   สอส.   กพก. 
   และศทส.    โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งานใน 
   วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคทฤษฏี  ณ  โรงแรมสวนดุสติ  เพลส   
   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  โดยศูนย์เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
   วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคปฏิบัติ ณ  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    (มหาวทิยาลัยสวนดุสิต)   โดยบริษัท อีคารท์สตูดิโอ จํากัด  เป็นรับผิดชอบ 
   ค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
  รุ่นที่ ๒  จัดฝึกอบรมผู้ใชง้านระบบ  จํานวน ๔๐ คน    
   ให้แก่  เจ้าหนา้ที่ในพื้นที่สํานกังานปศุสัตว์เขต ๓  เขต ๕  เขต ๖ จํานวน ๓๐ คน 
   และเจ้าหน้าทีส่่วนกลาง จํานวน ๑๐  คน  ได้แก่  สคบ.  กสส.  สพส.  สสช. 
   และศทส.   โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมผู้ใชง้านใน 
   วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคทฤษฏี  ณ  โรงแรมสวนดุสติ  เพลส   
   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  โดยศูนย์เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
   วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคปฏิบัติ ณ  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)   โดยบริษัท อีคารท์สตูดิโอ จํากัด  เป็นรับผิดชอบ 
   ค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
  รุ่นที่ ๓  จัดฝึกอบรมผู้ใชง้านระบบ  จํานวน ๔๐ คน    
   ให้แก่  เจ้าหนา้ที่ในพื้นที่สํานกังานปศุสัตว์เขต ๔ เขต ๘ เขต ๙  จํานวน ๓๐ คน 
   และเจ้าหน้าทีส่่วนกลาง จํานวน ๑๐  คน ได้แก่  สทป.  สตส.  กสก.  อยส. 
   และศทส.   โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมผู้ใชง้านใน 
   วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคทฤษฏี  ณ  โรงแรมสวนดุสติ  เพลส   
   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  โดยศูนย์เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
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   วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘   จัดอบรมภาคปฏิบัติ ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)   โดยบริษัท อีคารท์สตูดิโอ จํากัด  เป็นรับผิดชอบ 
   ค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
  รุ่นที่ ๔  จัดฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในส่วนกลาง  จํานวน ๔๐ คน   

ให้แก่  เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลระบบ ฯ ในสว่นกลาง  จํานวน   ๔๐  คน  คือ   สํานัก/กอง     
  โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมใน 

   วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  จัดอบรมภาคทฤษฏี ณ ห้องประชุมถิรทินรตัน์  ช้ัน ๕   
   ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศสุตัว์  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  
   วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๘    จัดอบรมภาคปฏิบัติ ณ  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
    (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)   โดยบริษัท อีคารท์สตูดิโอ จํากัด  เป็นรับผิดชอบ 
   ค่าใช้จ่ายในวันดังกล่าว  

๗. วิทยากร  

๑. นายสุนทร  รัตนจํารูญ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
๓. วิทยากรจากบริษัท  อีคาร์ท  สตูดิโอ  จํากัด 

๘. งบประมาณ  

ใช้เงินงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (Economic 
Investment Zone of Livestock System” ไม่อยู่ในแผนงานโดยปรับจากประเภทค่าวัสดุเวชภัณฑ์  เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๑,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)   
ในแผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว์ และ     
ขอรับรองว่าการปรับประเภทในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและเป้าหมายการผลิตตามท่ีกําหนดไว้ 

๘. ที่ปรึกษาโครงการ  

๑. นายอยุทธ์   หรินทรานนท ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
๒. นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๙. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์ 
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑. นายสุนทร  รัตนจํารูญ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. นายปิยวิทย์  ธรรมบุตร  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
๓. นางสาวพานฐิศา  หิรญัญะสริิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 

๑๐. คณะทาํงาน 

๑. นางสาวนัยนา สุขใสแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒. นางสญาภา  อินทร์ดิบ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๑๑. การประเมินผลโครงการ 

๑. ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม 
๒. ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
(Economic Investment Zone of Livestock System 

๒. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  
(Economic Investment Zone of Livestock System  

…………………………………………………… 
 
 



 
กําหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ 

เพื่อการลงทนุด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System ” 
รุ่นที่ 1 ผู้ใช้งานระบบฯ  ระหว่างวนัที ่ 24 – 25 สิงหาคม 2558  
รุ่นที่ 2 ผู้ใช้งานระบบฯ  ระหว่างวนัที ่ 26 – 27 สิงหาคม 2558   
รุ่นที่ 3 ผู้ใช้งานระบบฯ  ระหว่างวนัที ่31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 

ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
(มหาวิทยาลัยสวนดสุิต)   

----------------------------------- 
วันที่ 1  การฝกึอบรมภาคภาคทฤษฏี สําหรับ ผู้ใช้งานระบบ 

ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยสวนดสุติ)   

เวลา 08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งมอบนโยบาย 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น. การดําเนินการระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว ์

(Economic Investment Zone of  Livestock System 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.45 น. บรรยายระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพือ่การลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of  Livestock System 
เวลา 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  บรรยายระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพือ่การลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of  Livestock System 

วันที่ 2  การฝกึอบรมภาคปฏิบัติ   สําหรบั ผู้ใช้งานระบบ 

ณ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดสุติ)   

เวลา 08.30 – 10.30 น.  การนําเสนอข้อมูล เชิงแผนที่ 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น. ระบบรายงาน สําหรับ ผู้ใช้งานระบบ 

- รายงานแบบตาราง 
- รายงานแบบสายประเมิน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.45 น. การใช้งานระบบบน  Android สําหรับ ผู้ใช้งานระบบ 
เวลา 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  ระบบจัดการขอ้มูล สําหรับ ผู้ใชง้านระบบ 

- ระบบติดตามผล 
- ตอบข้อซกัถาม สรุปผล  

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



 
กําหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ 

เพื่อการลงทนุด้านปศุสัตว์ (Economic Investment Zone of Livestock System ” 
รุ่นที่ 4 ผู้ดูแลระบบฯ  ระหว่างวนัที ่ 2 - 3  กันยายน   2558   

ณ ห้องประชมุถิรทินรัตน์  ชั้น 5  ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศุสัตว์  
และห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดสุติ)   

----------------------------------- 
วันที ่ 2  กันยายน  2558   การฝึกอบรมภาคทฤษฎี สาํหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 

ณ ห้องประชมุถิรทินรัตน์  ชั้น 5  ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศุสัตว์ 

เวลา 08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งมอบนโยบาย 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น. การดําเนินการระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว ์

(Economic Investment Zone of  Livestock System 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.45 น. บรรยายระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพือ่การลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of  Livestock System 
เวลา 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  บรรยายระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพือ่การลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of  Livestock System 

วันที ่ 3  กันยายน  2558   การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ   สําหรบั ผู้ดูแลระบบฯ 

ณ  ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดสุติ)   

เวลา 08.30 – 10.30 น.  การนําเสนอข้อมูล เชิงแผนที่ 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น. ระบบรายงาน สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 

- รายงานแบบตาราง 
- รายงานแบบสายประเมิน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.45 น. การใช้งานระบบบน  Android สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 
เวลา 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
เวลา 15.00 – 17.00 น.  ระบบจัดการขอ้มูล สําหรับ ผู้ดูแลระบบฯ 

- ระบบติดตามผล 
- ตอบข้อซกัถาม สรุปผล  

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



 

แผนที่ โรงแรมสวนดสุิต เพลส เขตดสุิต กรุงเทพฯ  
(มหาวิทยาลัยสวนดสุิต)   

 

 
 
 
รถประจําทาง  สาย  12 , 18,28,108,125,ปอ539,ปอ515,ปอ542 
 
 
 



 
 
 

 


