
๑ 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “อากาศยานไร้คนขับเพื่อการส ารวจ” 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งด้านความสามารถและ

สมรรถนะ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบินปฏิบัติภารกิจได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับในอดีต อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้
การควบคุมง่ายขึ้นรวมไปถึงการสั่งงานให้ตัวอากาศยานบินปฏิบัติภารกิจได้เองโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้อากาศยาน
ไร้คนขับถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะในการสร้างสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
นอกจากประโยชน์ในงานด้านสื่อแล้วภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับได้ถูกน ามาใช้ในงานส ารวจและ
จัดท าแผนที่อีกด้วย ภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าภาพถ่ายที่ได้จาก
ดาวเทียมและอากาศยานทั่วไปคือมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาก นอกจากนี้ยังสามารถบินส ารวจหรือถ่ายภาพได้ทันที
และบ่อยครั้งตามต้องการโดยไม่มีปัญหาเรื่องเมฆบดบัง และข้อได้ เปรียบที่ส าคัญที่สุดคือความละเอียดของ
ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่สูงกว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูงกว่าสิบ
เท่า ท าให้สามารถน าภาพถ่ายมาใช้ในการวิเคราะห์ส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน วัตถุ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการ
ภาพที่มีความละเอียดสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอยู่ในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้ม
ว่าอากาศยานไร้คนขับจะมีราคาถูกลงยิ่งขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้งานอากาศยานไร้คนขับในด้านการ
ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่จะมีมากขึ้น ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มี
การน าอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการส ารวจและได้รวบรวมองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อากาศยาน        ไร้คนขับเพ่ือการส ารวจ” เพ่ือ
เผยแพร่ประโยชน์และการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในงานส ารวจให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือที่หน่วยงานท้องถิ่น
จะสามารถน าไปใช้ในการส ารวจบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบต่อไปได้ในอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
๑)  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับส าหรับการส ารวจสู่บุคลากรของหน่วยงานในส่วน

ภูมิภาค 
๒)  เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน วัตถุ หรือ

สิ่งปลูกสร้าง  
๓)  เพ่ือเผยแพร่ ถ่ายทอด และเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอากาศยาน      

ไร้คนขับ แก่นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

๓. วัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 จัดการฝึกอบรม ๑ ครั้ง จ านวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔ 
อาคารส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



๒ 

 

๔. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับไป
ประยุกต์ใช้กับงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบและในการเรียนการสอนได้ 
 
๕. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

แบ่งเป็นการให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ภาคบรรยาย 
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องต้น (๓S) 
- ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการส ารวจ (UAV) 

 ๕.๒ ภาคปฏิบัติการ  แบ่งล าดับหัวข้อการปฏิบัติการออกเป็น ๓ ปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติการที่ ๑ : การรับรู้จากระยะไกลและภาพถ่ายจากดาวเทียม 
- ปฏิบัติการที่ ๒ : หลักการพื้นฐาน GNSS 
- ปฏิบัติการที่ ๓ : การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการส ารวจ 
-    Workshop การน าเสนอการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในหน่วยงาน 

 
๖. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกับศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                 คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑)  ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ด้านอากาศยานไร้คนขับไป            
ประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนได ้

๒)  ท าให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในงานส ารวจ 
๓)  ท าให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในงานส ารวจ ซึ่งจะสามารถพัฒนา         

ไปสู่การพัฒนางานส ารวจและการใช้นวัตกรรมในส่วนภูมิภาค 
๔)  สามารถกระจายความรู้ และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานในภูมิภาคได้โดยตรง ผ่านทางผู้เข้ารับ           

การอบรม 
๕)  ท าให้ส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิภาคฯ         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักและเป็นผู้น าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม 
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๘.  ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “อากาศยานไร้คนขับเพื่อการส ารวจ” 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน 2563   

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๔ อาคารส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วันที่/เวลา หัวข้อฝึกอบรม/กิจกรรม 
วิทยากร/ผู้ด าเนิน

กิจกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการปฏิบัติการ  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. ปฏิบัติการที่ ๑ : การรับรู้ระยะไกลและภาพถ่ายทางอากาศ ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๑๕ - ๑๔.๔๕ น. ปฏิบัติการที่ ๒ : หลักการพื้นฐาน GNSS และการใช้เครื่อง GPS นายศรณัย์ อภิชนตระกูล 
และคณะ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  บรรยาย ความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับใน
การส ารวจ (UAV) 

นายศรณัย์ อภิชนตระกูล 
และคณะ 

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ : การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการส ารวจ นายศรณัย์ อภิชนตระกูล 
และคณะ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. ปฏิบัติการที่ ๓ (ต่อ) : การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการ
ส ารวจ 

นายศรณัย์ อภิชนตระกูล 
และคณะ 

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๑๕ - ๑๔.๔๕ น. Workshop: การประยุกต์ใช้งานอากาศไร้คนขับ นายศรณัย์ อภิชนตระกูล 
และคณะ 

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  Workshop: การน าเสนอการประยุกต์ใช้งานอากาศไร้คนขับ 
ประเมินผล / สรุป / พิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผศ.อุราวรรณ  จันทร์เกษ 
และคณะ 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


