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โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของโลก ผลผลิต
ทางการเกษตรสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกร ทั้งการผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
การพัฒนาด้านการเกษตรจึงนับว่ามีความสําคัญต่อประเทศอย่างยิ่ง การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
กับด้านการเกษตร จึงเป็นส่วนสําคัญต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีผลผลิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคได้ หน่วยงานทางด้านการเกษตรก็นับว่ามีบทบาทสําคัญที่จะ
ช่วยเหลือและสงเสริมเกษตรกร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับเป็นเทคโนโลยีสําคัญที่ช่วยในการจัดการในเชิง
พ้ืนที่ เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร  

ตาม ท่ีศู นย์ ภู มิ ภ าค เทค โน โลยี อ วกาศและ ภูมิ ส า รสน เทศ  ภาคตะ วันออก เฉี ย ง เหนื อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนแก่นักวิชาการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานด้านการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้รับความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น และฝึกปฏิบัติการ ทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และได้เห็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับงานด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ในการนําไป
ประยุกต์ใช้กับงานด้านการเกษตรที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรของหน่วยงานด้านการเกษตรในส่วน
ภูมิภาค 

2) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการด้านการเกษตร  
3) เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แก่นักวิชาการ 

บุคลากร ของหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วัน เวลา และสถานที่ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 จัดการฝึกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 4 
อาคารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวนไม่ตํ่า
กว่า 35 คน  
 
5. รายละเอียดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

แบ่งเป็นการใหค้วามรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาในแตล่ะส่วนดังต่อไปนี้ 
1. ภาคบรรยาย 
- การบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” 
- การบรรยาย เรื่อง “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” 
2. ภาคปฏิบัติการ โดยแบ่งลําดับหัวข้อการปฏิบัติการออกเป็น 7 ปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ  
- ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS 
- ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชั้นข้อมูล จุด (Point) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 4 : การสร้างชั้นข้อมูล เส้น (Line) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 5 : การสร้างชั้นข้อมูล พ้ืนที ่(Polygon) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 6 : การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)   
หมายเหตุ รายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
6. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับ
งานด้านการเกษตรที่รับผิดชอบของหน่วยงานได้ 

2) สร้างเครือข่ายของหน่วยงานด้านการเกษตรที่นําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในหน่วยงาน 
3) ทําให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกิจกรรมสาธารณะ อันจะก่อให้ เกิด

องค์ความรู้ และความเข้าใจในพื้นที่อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่ความ
เข้าใจ และสมานฉันท์ 

4) สามารถกระจายความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชนบทได้โดยตรง ผ่านทางผู้เข้ารับการอบรม 
5) ทําให้สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิภาคฯ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักและเป็นผู้นําในการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม 
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กําหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร” 
ระหว่างวนัที่ 20-22 เมษายน 2559  

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสาํนักเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วันที่/เวลา หัวข้อฝึกอบรม/กิจกรรม 
วิทยากร/ผู้ดําเนิน

กิจกรรม 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.00 น. 
กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ การบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร” 

รศ.ดร.ชรัตน์  มงคลสวัสด์ิ 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.15 - 11.45 น. ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร  

11.45 - 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

12.45 - 15.00 น. ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GNSS และการใช้เครื่อง GPS อ.ณกร วัฒนกิจ 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

15.15 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชั้นข้อมูล จุด (Point) พร้อมออกแบบฐานข้อมูล น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสด์ิ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559  
09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 4 : สร้างชั้นข้อมูล เส้น (Line) พร้อมออกแบบฐานข้อมูล 

(ข้อมูลถนน, ทางน้ํา ฯลฯ) 
ผศ.อุราวรรณ  จันทร์เกษ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 5 : การสร้างชั้นข้อมูล พื้นที่ (Polygon) พร้อมออกแบบ
ฐานข้อมูล (การใช้ประโยชน์ท่ีดิน : แหล่งน้ํา, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ) 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร  

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 14.45 น. การบรรยาย เรื่อง ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร  วิทยากรจาก สทอภ. 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

15.00 - 16.30 น.  การบรรยาย เรื่อง ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร  วิทยากรจาก สทอภ. 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559  
09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 6 : การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

(GISagro) 
วิทยากรจาก สทอภ. 
 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 6 : การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISagro) 

วิทยากรจาก สทอภ. 
 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 15.15 น. ปฏิบัติการที่ 6 : การใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
(GISagro) 

วิทยากรจาก สทอภ. 
 

15.15 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

15.30 - 16.30 น.  สรุปการฝึกอบรม / มอบใบประกาศนียบัตร / พิธีปิด ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

หมายเหตุ กําหนดการและหวัข้อการฝกึอบรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 


