กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT กรมประชาสัมพันธ์
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554
วันที่
19 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

20 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

วันที่
19 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

20 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

การปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมอย่างถูกวิธี แล้วผู้ใหญ่จะไม่
กวนใจหนูอีกแล้ว...แหละ
พักรับประทานอาหาร
กลางวัน
การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างไรถึง
จะทาให้ Unique IP และความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานกับเครือข่ายสารสนเทศของ สปข.5
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
จะทาอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศมีความปลอดภัย
จากสิ่งที่มองเห็นแต่สัมผัสไม่ได้
พักรับประทานอาหาร
กลางวัน
ระบบการพิสูจน์ตัวตนคืออะไร
สาคัญอย่างไร ศสช.จะมาบอกให้ทราบ

13.00-16.00 น.
ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารการเงินการคลัง กันดีกว่า
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Social network อย่างไร จึงจะได้ใจ
ลูกพระอินทร์แฟนเพจ

13.00-16.00 น.
e mail prd ก็น่าใช้ดี แต่ทาไมชอบใช้
e mail ฟรี ติดต่อราชการกัน..จังเลย
Radio Online & TV Internet
ลูกพระอินทร์ซะอย่างทาเองได้อย่างไร
จัดการให้ ระบบ VDO Conference
ภาพแจ่ม เสียงแจ๋ว
แล้วมารู้จัก Open Meeting กันดีกว่า

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ สปข.5 ไม่สามารถหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ ต้องรบกวนให้ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย นะ
2. ทุกวันและทุก Class การประชุมเชิงปฏิบัติการจะพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในเวลา 10.15 น. และ 14.15 น. วันละ 2 มื้อเท่านั้น
กลัวน้าหนักเพิ่ม และอย่างสังสรรค์เฉพาะกลุ่มกันนาน ให้รีบกลับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกันต่อนะจ๊ะ

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT กรมประชาสัมพันธ์
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2554
วันที่
23 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

วันที่
23 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

การปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมอย่างถูกวิธี แล้วผู้ใหญ่จะไม่
กวนใจหนูอีกแล้ว...แหละ
พักรับประทานอาหาร
กลางวัน
การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อย่างไรถึง
จะทาให้ Unique IP และความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
การปฏิบัติงานกับเครือข่ายสารสนเทศของ สปข.6
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
จะทาอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศมีความปลอดภัย
จากสิ่งที่มองเห็นแต่สัมผัสไม่ได้
พักรับประทานอาหาร
กลางวัน
ระบบการพิสูจน์ตัวตนคืออะไร
สาคัญอย่างไร ศสช.จะมาบอกให้ทราบ

13.00-16.00 น.
ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารการเงินการคลัง กันดีกว่า
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Social network อย่างไร จึงจะได้ใจ
ลูกพระอินทร์แฟนเพจ

13.00-16.00 น.
e mail prd ก็น่าใช้ดี แต่ทาไมชอบใช้
e mail ฟรี ติดต่อราชการกัน..จังเลย
Radio Online & TV Internet
ลูกพระอินทร์ซะอย่างทาเองได้อย่างไร
จัดการให้ ระบบ VDO Conference
ภาพแจ่ม เสียงแจ๋ว
แล้วมารู้จัก Open Meeting กันดีกว่า

หมายเหตุ
3. ในกรณีที่ สปข.6 ไม่สามารถหาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ ต้องรบกวนให้ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย นะ
4. ทุกวันและทุก Class การประชุมเชิงปฏิบัติการจะพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในเวลา 10.15 น. และ 14.15 น. วันละ 2 มื้อเท่านั้น
กลัวน้าหนักเพิ่ม และอย่างสังสรรค์เฉพาะกลุ่มกันนาน ให้รีบกลับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการกันต่อนะจ๊ะ

แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT กรมประชาสัมพันธ์
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554
วันที่
19 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

20 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

วันที่
19 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

การปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รับประทาน
1………………………………………………………
อาหารกลางวัน
2………………………………………………………

13.00-16.00 น.
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารการเงินการคลัง
1………………………………………………………
2………………………………………………………

การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์
1………………………………………………………
2………………………………………………………

เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Social network
1………………………………………………………
2…………………………………………………….

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

การปฏิบัติงานกับเครือข่ายสารสนเทศของ สปข.5
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พักรับประทานอาหาร
เครือข่ายสารสนเทศให้ความปลอดภัย
กลางวัน
โดยระบบการพิสูจน์ตัวตน รวมทั้งจัดการ
ให้ ระบบ VDO Conference
และ Open Meeting
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

13.00-16.00 น.
การใช้ e mail prd
Radio Online & TV Internet

1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT กรมประชาสัมพันธ์
ณ สานักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2554
วันที่
23 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

24 พฤษภาคม 2554

ลงทะเบียน

วันที่
23 พฤษภาคม 2554

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน

การปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1………………………………………………………
รับประทาน
2………………………………………………………
อาหารกลางวัน
การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์
1………………………………………………………
2………………………………………………………

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

การปฏิบัติงานกับเครือข่ายสารสนเทศของ สปข.6
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พักรับประทานอาหาร
เครือข่ายสารสนเทศให้ความปลอดภัย
กลางวัน
โดยระบบการพิสูจน์ตัวตน รวมทั้งจัดการ
ให้ ระบบ VDO Conference
และ Open Meeting
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

13.00-16.00 น.
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารการเงินการคลัง
1………………………………………………………
2………………………………………………………
เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
Social network
1………………………………………………………
2…………………………………………………….

13.00-16.00 น.
การใช้ e mail prd
Radio Online & TV Internet

1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT กปส.
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :๑. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
๒. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
- เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ และการจัดบุคลากรตามโครงสร้างการปฏิบัติงานจริง
๓. ระบบการบริหารการเงินการคลัง
- เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน และด้านพัสดุ
๔. การบริหารจัดการเว็บไซต์
- เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๕. ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและกระจายเสียงแพร่ภาพ
- เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ
Content ที่เผยแพร่ผ่าน Social Network
หมายเหตุ
๑. กรณีหน่วยงานใดมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาหน่วยงาน ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้
๒. กรุณาแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมฯ ทางหมายเลข Fax ๐๒ ๖๑๘ ๒๔๐๐ หรือ e mail :
duangporn_n@prd.go.th หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถาม คุณดวงพร โทร. ๐๒ ๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ
๑๐๑๔ และ ๑๐๑๕ หรือมือถือ AIS ๐๘๑ – ๗๕๓ ๒๙๙๖ และ DTAC ๐๘๒ ๓๓๘ ๖๙๙๒

