ตารางกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เดือนพฤษภาคม 2565
ว.ด.ป. / เวลา

กิจกรรม

ระหว่างวันที่
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ทั กษะบุ คลากรภาษาอั งกฤษ
2 พ.ค.- 30 มิ.ย.2565 ด้ วยตนเอง ณ ห้ องปฎิ บั ติ การทางภาษา (Sound Lab)
เวลา 09.00 – 12.00 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้ ง ที่ 3 จั ดโดย
นาฬิกา
กลุ่มงานบริการฯ

ผู้เข้าร่วม

บุคลากรศูนย์วิทยฯ

ประชุ มข้ อขั ดข้ องและพั ฒนาระบบ โครงการจ้ างพั ฒนาและ 1. กลุม่ งานบริการฯ
ปรั บปรุ งโปรแกรมระบบห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ศาลยุ ติ ธรรม 2. กลุม่ งานพัฒนาฯ
และระบบบริ หารจั ดการห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ศาลยุ ติ ธรรม 3. กลุม่ งานห้องสมุดฯ
จ านวน 2 ระบบ ระหว่ างผู้ แทนกลุ่ มงานในศู นย์ วิ ทยฯ และ
เจ้ าหน้ าที่ บริษั ท ล็ อกซเล่ ย์ ออบิ ท จ ากั ด (มหาชน) ผ่ านระบบ
Google Meet
บุ คลากรรั บฟั งการบรรยาย เรื่ อง “บริ การสั งคมหรื อ
9 พ.ค. 2565
บุคลากรศูนย์วิทยฯ
เวลา 09.00 – 16.30 สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับเกี่ยวกับการกาหนดจานวนชั่วโมง ”
ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) โดย
นาฬิกา
วิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ จัด โดย สานัก ส่งเสริมงานตุลาการ
สานักงานศาลยุติธรรม
11 พ.ค. 2565
บุคลากรรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ ความรู้เกี่ยวกับการให้
บุคลากรศูนย์วิทยฯ
เวลา 13.30 – 15.30 ได้รับเงิน ค่าตอบแทนพิ เศษ” ผ่านการถ่ายทอดสัญ ญาณ
นาฬิกา
ภาพและเสี ย ง (Streaming) โดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จัดโดย สานักการเจ้าหน้าที่ สานักงานศาลยุติธรรม
ระหว่างวันที่
บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Read & Learn ประจ าปี
บุคลากรศูนย์วิทยฯ
17 พ.ค.- 17 มิ.ย.2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 จัดโดยกลุ่มงานบริการฯ
เวลา 08.30 – 16.30
นาฬิกา
18 พ.ค. 2565
บุ ค ลากรรั บ ฟั ง การบรรยาย เรื่ อ ง “ การน าเทคโนโลยี
บุคลากรศูนย์วิทยฯ
เวลา 09.30 – 11.30 มาปรั บ ใช้ กั บ งานบริ ห ารงานบุ ค คล” ผ่ านการถ่ ายทอด
นาฬิกา
สั ญ ญ าณ ภ าพ แ ละเสี ย ง (Streaming) โด ยวิ ท ยาก ร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จั ด โดย ส านั ก การเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม
25 พ.ค. 2565
ประชุ มข้ อขั ดข้ องและพั ฒนาระบบ โครงการจ้ างพั ฒนาและ 1. กลุม่ งานบริการฯ
เวลา 13.30 – 16.00 ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม 2. กลุม่ งานพัฒนาฯ
นาฬิกา
และระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ศาลยุติธรรม 3. กลุม่ งานห้องสมุดฯ
จ านวน 2 ระบบ ระหว่ างผู้ แทนกลุ่ มงานในศู นย์ วิ ทยฯ และ
เจ้าหน้าที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จากัด (มหาชน) ผ่านระบบ
Google Meet

5 พ.ค. 2565
เวลา 13.30 – 16.00
นาฬิกา

