
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม” 

 
1.    หลักการและเหตุผล 

ตามที่ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยคอมพิวเตอร  มภีารกิจ
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม ทางดานเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
ถายทอดองคความรูและวิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใน
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน แกนักวิชาการ บุคลากร และเจาหนาท่ีท่ีสนใจ
จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน อีกทั้งบุคลากรจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อนําเทคโนโลยีการรับรูจาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชประโยชนดานการเรียนการสอนและการทําวิจัย 
 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จึงนาจะเปนประโยชน
แกหนวยงานตางๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะนอกจากผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูทางดาน
เทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแลว ยังไดฝกปฏิบัติการใชประโยชนเทคโนโลยี และ
การฝกอบรมนี้นับเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจายโอกาสทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการรับรูจาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสูภูมิภาค 
 
2.    วัตถุประสงค 
 1) เพื่อถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวยภาพถายดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
 2) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวยภาพถายดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
 3) เพื่อใหโอกาสแกนักวิชาการ และอาจารยในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดเรียนรู
เทคโนโลยี 
 
3.    วันเวลาและสถานที่ 

จัดการฝกอบรม 1 ครั้ง จาํนวน 5 วัน ระหวางวันที่  30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 
ณ หองฝกอบรมชั้น 4 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
4.    ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

บุคลากรและเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆ จากภาครัฐประมาณ 30 หนวยงาน และเอกชนประมาณ   
5 หนวยงาน ท่ีทํางานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอาจารยจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หนวยงานละ 1-2 คน จํานวนรวม 40 คน 
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5.    หลักสูตรการฝกอบรม 
แบงเปนการใหความรูภาคบรรยาย  และภาคปฏิบัติการ โดยมเีนื้อหาในแตละสวนดังตอไปนี ้
1)   ภาคบรรยาย 
 - เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) 
 - การประยุกตใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
2)   ภาคปฏิบัติการ แบงลําดับหัวขอการปฏิบัติการออกเปน 9 ปฏิบัติการหลัก 

 - ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอานแผนที่ภูมิประเทศ 
 - ปฏิบัติการที่ 2 : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรม ArcGIS เบื้องตน  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน 
 โปรแกรม ArcGIS เบื้องตน รูจักกับเครื่องมือ Arcmap / ArcCatalog/ Arctool 
 ทําความเขาใจลักษณะขอมูล GIS  

         (นําเขาช้ันขอมูลสู Arcmap เพื่อศึกษาสวน Spatial data/ Attribute data)  
 - ปฏิบัติการที่ 3 : การสรางชั้นขอมูล จากภาพถายดาวเทียม พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล  

 ปฏิบัติการที่ 3-1 : การสรางชัน้ขอมูล จุด (Point)  
 ปฏิบัติการที่ 3-2 : การสรางชัน้ขอมูล เสน (Line)  
 ปฏิบัติการที่ 3-3 : การสรางชัน้ขอมูล พื้นที่ (Polygon) 

 - ปฏิบัติการท่ี 4 : หลักการพืน้ฐาน GPS  การใชงานและการนําเขาขอมูลตําแหนงสํารวจจากเครือ่ง GPS  
- ปฏิบัติการที่ 5 : การปรับปรุงแกไขขอมูล  

 การปรับปรุงขอมูลท้ังสวน Spatial data และ Attribute data ดวยคําสั่งท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุง
ขอมูล (Append / Update / Merge ฯลฯ) 

 - ปฏิบัติการที่ 6 : การสืบคนขอมูล 
                     - ปฏิบัติการที่ 7 : การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
                     - ปฏิบัติการที่ 8 : การจัดทําแผนที่ 
 - ปฏิบัติการที่ 9 : Workshop การจัดทําขอมูลหนวยงานและเตรียมนําเสนอผลงาน 
 
6.    ผูรับผิดชอบ 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 
7.    ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1)  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบของตนเองได 
รวมท้ังการเรียนการสอน 

2) ทําใหเกิดแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยรีะดับสูง ในกิจกรรมสาธารณะ อันจะกอใหเกิดองคความรู 
และความเขาใจในพื้นที่อยางสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสูความเขาใจ และสมานฉันท 

3) สามารถกระจายความรู และเทคโนโลยีสูชนบทไดโดยตรง ผานทางผูเขารับการอบรม 
4) ทําใหมหาวิทยาลัย คงความเปนผูนําในการถายทอดเทคโนโลยีสูชนบท อยางเปนรูปธรรม 
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8.    กําหนดการฝกอบรม 
กําหนดการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยกุตใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม” 
ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2554 ณ หองฝกอบรมชั้น 4 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2554  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.00 น. เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) รศ.ดร.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.15 - 11.15 น. การประยุกตใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

11.15 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอานแผนที่ภูมิประเทศ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 14.30 น. ปฏิบัติการที่ 1 (ตอ)  : ระบบพิกัดและการอานแผนที่ภูมิประเทศ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 - 16.30 น.  ปฏิบัติการที่  2 : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรม  ArcGIS 
เบื้องตน 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน 
- โปรแกรม ArcGIS เบื้องตน รูจักกับเครื่องมือ Arcmap / ArcCatalog/ Arctool 

อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

วันอังคารที่  31 พฤษภาคม 2554  

09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 2 (ตอ) : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและโปรแกรม ArcGIS 
เบื้องตน 
- ทําความเขาใจลักษณะขอมูล GIS (นําเขาช้ันขอมูลสู Arcmap) 

อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 3-1 : การสรางชั้นขอมูล จุด (Point) จากภาพถายดาวเทียม 
พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

12.00- 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00- 14.00 น. ปฏิบัติการที่ 3-1 (ตอ) : การสรางชั้นขอมูล จุด (Point) จากภาพถาย
ดาวเทียม พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

14.00- 15.00 น. ปฏิบัติการที่ 3-2 : การสรางชั้นขอมูล เสน (Line) จากภาพถายดาวเทียม 
พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

15.00- 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.15- 16.30 น.  ปฏิบัติการที่ 3-2 (ตอ) : การสรางชั้นขอมูล เสน (Line) จากภาพถาย
ดาวเทียม พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 
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วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันพุธท่ี 1 มิถุนายน 2554  
09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 3-3 : การสรางชั้นขอมูล พ้ืนที่ (Polygon) จากภาพถาย

ดาวเทียม พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 3-3 (ตอ) : การสรางชั้นขอมูล พ้ืนที่ (Polygon) จากภาพถาย
ดาวเทียม พรอมการออกแบบตารางจัดเก็บขอมูล 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

12.00- 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00- 15.15 น. ปฏิบัติการที่ 4 : หลักการพื้นฐาน GPS  การใชงาน ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

15.15- 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.30- 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 4 (ตอ) : การนําเขาขอมูลตําแหนงสํารวจจากเครื่อง GPS ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสดิ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน 2554    

09.00- 10.45 น. ปฏิบัติการที่ 5 : การปรับปรุงแกไขขอมูล  
- การปรับปรุงขอมูลทั้งสวน Spatial data และ Attribute data ดวยคําสั่งที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงขอมูล (Append / Update / Merge ฯลฯ) 

อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

10.45- 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

11.00- 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 6 : การสืบคนขอมูล อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

12.15- 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15- 15.00 น. ปฏิบัติการที่ 7 : การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

15.00- 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.15- 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 8 : การจัดทําแผนที่ อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 
น.ส.วาสนา พุฒกลาง 

วันศุกรท่ี 3 มิถุนายน 2554  

09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 9 : Workshop การจัดทําขอมูลหนวยงาน อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 9 (ตอ)  : Workshop การจัดทําขอมูลหนวยงาน อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 

12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00- 14.30 น. ปฏิบัติการที่ 9 (ตอ)  : เตรียมนําเสนอผลงาน ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 

14.30- 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45- 16.30 น.  การนําเสนอผลงาน / ประเมินผล / สรุป / พิธีปด ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
อ.อุราวรรณ จันทรเกษ 
อ.ทัศพร ธนจาตุรนต 

 


