
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง 

(BMA GIS ONLINE) 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 
 
 

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารการุณยสภา  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 
 

โดย 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 



๑ 
 

 
 

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร  
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)  ประจ าปี ๒๕6๒ 

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

                   เวลา 
วันที่ 

09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น. 

พ. 2๐ มีนาคม 256๒ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ์ การใช้งานระบบ BMA GIS Online การวิเคราะห์และการออกแบบ  
- แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบ GIS ใน
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคอภิปราย : วิทยากร 2 ท่าน 
1. นายสดุใจ ยี่สุ่นแสง 

ผู้อ านวยการกองสารสนเทศภูมศิาสตร ์
    ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นางนภาวรรณ ลิ่วกีรติยตุกุล 
    หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย 
    กองสารสนเทศภูมศิาสตร ์
    ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
 

- Concept GIS Online   
- ประโยชน์การใช้งาน BMA GIS Online  
- ขั้นตอนการใช้งานระบบ BMA GIS  
   Online 
 
 
 
 
 

ภาคอภิปราย : วิทยากร 2 ท่าน 
1. นางนภาวรรณ ลิ่วกีรติยตุกุล 
    หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย 
    กองสารสนเทศภูมศิาสตร ์
    ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นางสาวสภุาพรรณ วิวัฒนะ         
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
    ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
    ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
     

- การวิเคราะห์และการออกแบบการใช้งาน GIS ผ่านระบบ Smart Phone   

- การพัฒนาระบบ GIS ผ่าน Web Application / Mobile Application 
 
 
 

 
 

 
ภาคปฏิบัต ิ: วิทยากร 2 ท่าน 
1. นายกิตติ  สิรโิสภณวัฒนา          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
                                             ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2. นายจิรายุทธ  ชุมภู                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
                                             ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 

 

 

 

 
 



๒ 

 

 
 

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) :  
อบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE)  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ ส านักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 รุ่น 

                   เวลา 
วันที่ 

09.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น. 14.30 - 16.00 น. 

พฤ. 2๑ มีนาคม 256๒ การใช้งานโปรแกรม Autodesk Map Guide การใช้งานโปรแกรม Autodesk Map Guide 
- การจัดเตรียมระบบเพื่อน าเสนอข้อมูลแผนที ่ผ่าน Web Application / Mobile Application 
- การออกแบบรูปแบบการแสดงข้อมูลแผนท่ีและข้อมลูประกอบ 
 
ภาคปฏิบัต:ิ วิทยากร 4 ท่าน 
๑. นายปฐมพงษ์   ค าด ี               ต าแหน่ง Programmer 
                                            บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
๒. นางสาวสภุาพรรณ วิวัฒนะ        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
                                            ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
3. นายกิตติ  สิรโิสภณวัฒนา          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
4. นายจิรายุทธ  ชุมภู                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 

- การสร้างรูปแบบการแสดงข้อมูลแผนที่และข้อมลูประกอบ 
- การออกแบบรายงาน 
 
ภาคปฏิบัต:ิ วิทยากร 4 ท่าน 
๑. นายปฐมพงษ์   ค าด ี               ต าแหน่ง Programmer 
                                            บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
๒. นางสาวสภุาพรรณ วิวัฒนะ        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
                                            ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3. นายกิตติ  สิรโิสภณวัฒนา          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4. นายจิรายุทธ  ชุมภู                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 

ศ. ๒๒ มีนาคม  256๒ การประยุกต์ใช้ GIS  การประยุกต์ใช้ GIS  
- การพัฒนาระบบเพื่อใช้งาน GIS ผ่าน Web Application / Mobile Application 
 
ภาคปฏิบัต:ิ วิทยากร 4 ท่าน 
๑. นายปฐมพงษ์   ค าด ี               ต าแหน่ง Programmer 
                                            บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
๒. นางสาวสภุาพรรณ วิวัฒนะ        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
                                            ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
3. นายกิตติ  สิรโิสภณวัฒนา          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์
4. นายจิรายุทธ  ชุมภู                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์

- การพัฒนาระบบเพื่อใช้งาน GIS ผ่าน Web Application / Mobile Application 
 
ภาคปฏิบัต:ิ วิทยากร 4 ท่าน 
๑. นายปฐมพงษ์   ค าด ี               ต าแหน่ง Programmer 
                                            บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
๒. นางสาวสภุาพรรณ วิวัฒนะ        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
                                            ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3. นายกิตติ  สิรโิสภณวัฒนา          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ   
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4. นายจิรายุทธ  ชุมภู                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร 
                                             ฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร ์



 
 
 
 
 
 

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แนวคิดและนโยบายการใช้ระบบ GIS ในกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


































