ตารางกิจกรรมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เดือนมิถุนายน 2565
ว.ด.ป. / เวลา

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม

ระหว่างวันที่
เข้ าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มทั กษะภาษาอั งกฤษด้ วยตนเอง
1 มิ.ย.- 30 มิ.ย.2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ณ ห้องปฎิบัติการ
เวลา 09.00 – 12.00 ทางภาษา (Sound Lab) จั ดโดย กลุ่ มงานบริการฯ (กิ จกรรม
นาฬิกา
เริ่มจัด ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65)

บุคลากรศูนย์วิทยฯ

ระหว่างวันที่
1 มิ.ย.- 17 มิ.ย.2565
เวลา 08.30 – 16.30
นาฬิกา

บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Read & Learn ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 จัดโดยกลุ่มงานบริการฯ
(กิจกรรมเริ่มจัด ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 17 มิ.ย.65)

บุคลากรศูนย์วิทยฯ

ระหว่างวันที่
1 มิ.ย.- 30 มิ.ย.2565
เวลา 08.30 – 16.30
นาฬิกา

ห้ อ งสมุ ด ประจ าศาลเข้ า ร่ ว มโครงการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.256 5 ครั้ ง ที่
2/2565 จานวน 80 ศาล (โครงการเริ่มจัด ตั้งแต่วันที่
17 พ.ค. – 29 ก.ค.65)

กลุ่มงานสนับสนุนฯ

7 มิ.ย.65
บุ คลากรเข้ าร่ ว มรั บ ฟั งการบรรยาย เรื่ อ ง การปรั บ ตั ว
เวลา 12.00 – 14.00 ในยุ ค Next Normal ด้ วย Digital Move Fast วิ ท ยากรโดย
นาฬิกา
นางสาวเจนจิรา ศรีดี กรรมการบริหารบริษัท ยัว เอ็มเคที จากัด
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ าน Digital Marketing ณ ศู นย์ วิ ท ยฯ ชั้ น 6
อาคารศาลอาญา จั ดโดยกลุ่ มงานห้ องสมุ ดฯ ถ่ า ยทอดสด
สั ญ ญาณภาพและเสี ย ง (Streaming) และ Facebook live
เพจสื่อศาล
ประชุ มข้ อขั ดข้ องและพั ฒนาระบบ โครงการจ้ างพั ฒนาและ
9 มิ.ย. 2565
เวลา 13.30 – 16.00 ปรั บปรุ งโปรแกรมระบบห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ศาลยุ ติ ธรรม
และระบบบริ หารจั ดการห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ศาลยุ ติ ธรรม
นาฬิกา
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

บุคลากรศูนย์วิทยฯ

17 มิ.ย.65
บุ คลากรเข้ าร่ วมรั บฟั งการบรรยาย เรื่ อง การเสริ มสร้ างความ
เวลา 12.00 – 14.00 เข้ มแข็ งทางจิ ต ใจด้ วยจิ ตวิ ท ยาเชิ งบวก วิ ท ยากรโดย
นาฬิกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณั ฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์วิทยฯ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา
จัดโดยกลุ่มงานบริการฯ ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง
(Streaming) และ Facebook live เพจสื่อศาล

1. กลุม่ งานบริการฯ
2. กลุม่ งานพัฒนาฯ
3. กลุม่ งานสนับสนุนฯ
4. กลุม่ งานห้องสมุดฯ

บุคลากรศูนย์วิทยฯ

-๒-
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23 มิ.ย. 2565
ประชุ มข้ อขั ดข้ องและพั ฒนาระบบ โครงการจ้ างพั ฒนาและ
เวลา 13.30 – 16.00 ปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
นาฬิกา
และระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ศาลยุติธรรม
จ านวน 2 ระบบ ระหว่ างผู้ แทนกลุ่ มงานในศู นย์ วิ ทยฯ และ
เจ้าหน้าที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จากัด (มหาชน) ผ่านระบบ
Google Meet
27 มิ.ย.65
บุ ค ลากรรั บ ฟั ง การบรรยาย เรื่ อ ง “ ขั้ น ตอนการแสดง
เวลา 14.00 – 15.30 ความประสงค์ ข อรั บ ความช่ ว ยเห ลื อ ตามระเบี ยบ
นาฬิกา
คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ผู้ต้องหา คู่ความ ผู้เสียหาย หรือเป็นคู่กรณี ผู้ถูกฟ้องคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พ.ศ.2557”
ผ่ า นการถ่ า ยทอดสั ญ ญาณภาพและเสี ย ง (Streaming)
โดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จั ด โดย ส านั ก กิ จ การดคี
สานักงานศาลยุติธรรม

ผู้เข้าร่วม

1. กลุม่ งานบริการฯ
2. กลุม่ งานพัฒนาฯ
3. กลุม่ งานสนับสนุนฯ
4. กลุม่ งานห้องสมุดฯ
บุคลากรศูนย์วิทยฯ

