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กําหนดการอบรม 

หลักสูตร “การใชโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX GIS) ในการจัดทํา

แผนทีภาษีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

วันศุกรที่ 1 ถึงวันอาทิตยที่ 3 พฤศจิกายน 2562 

ระหวางเวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม . 

 

วันท่ี 1 วันศุกรท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 08.30 -09.00 น.  ลงทะเบียน 

 09.0 – 09.45 น.  พิธีเปด (หองประชุมใหญ 26103) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา 

     คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 09.45 – 12.00 น ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบพิกัดและระวางท่ีดินประเภทตาง ๆ  

ท่ีใชในงานแผนท่ีภาษี (หองประชุมใหญ 26103) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน 

     อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30 น ปฏิบัติการการจัดทําและปรับปรุงงานแผนท่ีแมบท  

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง  

สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมสิารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. ปฏิบัติการการจัดทําและปรับปรุงงานแผนท่ีแมบท (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย อาจารยณยศ กุลพานิช 

สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมสิารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วันท่ี 2 วันเสารท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 

 08.30 -09.00 น.  ลงทะเบียน 

 09.00 – 10.30 น.  ปฏิบัติการ : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX GIS) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 10.30 – 10.45 น พักรับประทานอาหารวาง 

 10.45 – 12.00 น ปฏิบัตกิาร : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น ปฏิบัตกิาร : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. ปฏิบัตกิาร : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 
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วันท่ี 3 วันอาทิตยท่ี 3 พฤศจิกายน 2562 

 08.30 -09.00 น.  ลงทะเบียน 

 09.00 – 10.30 น.  ปฏิบัติการ : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 10.30 – 10.45 น พักรับประทานอาหารวาง 

 10.45 – 12.00 น ปฏิบัตกิาร : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.45 น ปฏิบัตกิาร : การใชโปรแกรม ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX GIS) (ตอ) 

(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 26301) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร ผอนผัน  

อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง 

อาจารยณยศ กุลพานิช 

 14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

15.00 – 15.30 น. สรุป  

15.30 – 16.00 น. พิธีปดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร (หองประชุมใหญ 26103) 

   โดย รองศาสตราจารย ศิวพันธุ ชูอินทร 

    ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หมายเหตุ : กําหนดการ และวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


