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ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"
เรียน
สิ่งทีแ่ นบมาด้วย 1. กาหนดการฝึกอบรม
2. ใบสมัคร
3. แผนที่
ด้วยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากดาวเทียม THEOS จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น” ในระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การสารวจทรัพยากร ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม
THEOS ในการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 25 คน
ดังนั้น ศูนย์ภูมิภาคฯ เห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึง
ใคร่ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จานวน 1-2 ท่าน โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน และ
ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งศูนย์ภูมิภาคฯได้ขออนุมัติเรียบร้อย
แล้ว และขอความกรุณากรอกใบสมัครพร้อมใบรับรองของผู้บังคับบัญชา ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งมายังศูนย์ภูมิภาคฯ
ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2555 เนื่องจากรับจานวนจากัด และจะพิจารณาตามลาดับการส่งใบสมัคร หากท่านมีข้อ
สงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณอมรารัตน์ มาพระยืน โทรศัพท์ 0-4320-742 E-mail :
ammara@kku.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี สุวรรณวีระกาธร)
ผู้อานวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทร.
0-4320-2742
โทรสาร. 0-4320-2743

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”
1. หลักการและเหตุผล

จากการที่ประเทศไทยมีดาวเทียมสารวจทรัพยากร THEOS เพื่อให้มีการนาข้อมูลจากดาวเทียม THEOS มา
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จึงมีนโยบาย
ที่จะสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ ท้องถิ่น จึงมอบหมายให้ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาเนินการโครงการต้นแบบการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
จากข้อมูลดาวเทียม THEOS โดยมุ่งเน้นที่หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล
เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นได้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ในการจัดการ
และปรับ ปรุง ฐานข้อ มูล ให้ทัน สมัย และสามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ใ นการวางแผนจัด การทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีใช้แบบอย่างยั่งยืน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”
จึงน่าจะเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS ในการจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูล และการฝึก อบรมนี้นับเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการกระจายโอกาสทางการศึก ษาด้า นเทคโนโลยีก ารรับ รู้จ ากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่ภูมิภาค
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการสารวจทรัพ ยากรธรรมชาติ ด้ว ยภาพถ่า ยจากดาวเทีย มและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สู่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น
2) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้การสารวจทรัพยากรด้ว ยภาพถ่า ยจากดาวเทีย ม THEOS และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
3. วันเวลาและสถานที่
จัดการฝึกอบรม 1 ครั้ง จานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บุค ลากรและเจ้ าหน้ า ที่จ ากองค์การบริหารส่ว นท้องถิ่น ประมาณ 15 หน่ว ยงานๆ ละ 1 - 2 คน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมประมาณ 25 คน

-25. หลักสูตรการฝึกอบรม
แบ่งเป็นการให้ความรู้ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และออกสารวจภาคสนาม โดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้
1. ภาคบรรยาย
- ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics)
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผา่ นอินเตอร์เน็ต (Internet GIS)
2. ภาคปฏิบัติการ โดยแบ่งลาดับหัวข้อการปฏิบัติการออกเป็น 9 ปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ
- ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS
- ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชัน้ ข้อมูลพร้อมออกแบบฐานข้อมูล
 ทาความเข้าใจลักษณะข้อมูล GIS
 ทาความรู้จักเครื่องมือ (Arcmap / ArcCatalog / Arctool)
- ปฏิบัติการที่ 4 : การสร้างชัน้ ข้อมูล จุด (Point) และออกแบบฐานข้อมูล
- ปฏิบัติการที่ 5 : การสร้างชัน้ ข้อมูล เส้น (Line) และออกแบบฐานข้อมูล
- ปฏิบัติการที่ 6 : การสร้างชัน้ ข้อมูล พื้นที่ (Polygon) และออกแบบฐานข้อมูล
- ปฏิบัติการที่ 7 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
 ทาการปรับปรุงข้อมูลทั้งส่วน Spatial data และ Attribute data
 แนะนาการใช้คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงข้อมูล (Merge / Append / Update และ อืน่ ๆ)
- ปฏิบัติการที่ 8 : การจัดทาแผนที่
- ปฏิบัติการที่ 9 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ด้วยข้อมูลจากการออกพื้นที่ภาคสนาม
- การอภิปรายการประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศของหน่วยงาน
3. ออกสารวจพื้นที่ภาคสนาม
6. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้า รับ การอบรมมีความรู้ ความเข้า ใจ และสามารถจัด ทาฐานข้อมูล ทรัพ ยากรท้องถิ่น จากภาพถ่า ย
ดาวเทียม THEOS ของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดได้
2) ทาให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในกิจกรรมสาธารณะ อันจะก่อให้เกิด องค์ความรู้
และความเข้าใจในพื้นที่อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้าใจและสมานฉันท์
3) สามารถกระจายความรู้และเทคโนโลยีสู่ชนบทได้โดยตรง ผ่านทางผู้เข้ารับการอบรม
4) ท าให้ ส านั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภู มิ สารสนเทศ (องค์ การมหาชน) และศู นย์ ภู มิ ภาคฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักและเป็นผู้นาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทอย่างเป็นรูปธรรม

-38. กาหนดการฝึกอบรม
กาหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที/่ เวลา
หัวข้อฝึกอบรม/กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 1 (ต่อ) : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) : หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชั้นข้อมูลพร้อมออกแบบฐานข้อมูล
- ทาความเข้าใจลักษณะข้อมูล GIS
- ทาความรู้จักเครื่องมือ (Arcmap / ArcCatalog / Arctool)
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 4 : การสร้างชั้นข้อมูล จุด (Point) และออกแบบฐานข้อมูล
(ข้อมูลตาแหน่งโรงเรียน, หมู่บ้าน และสถานที่สาคัญต่างๆ)
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 5 : สร้างชั้นข้อมูล เส้น (Line) และออกแบบฐานข้อมูล
(ข้อมูลถนน, ทางน้า ฯลฯ)

วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
รศ.ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
นายฉัตร จันทลือชา
นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
นายฉัตร จันทลือชา
นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
นายฉัตร จันทลือชา
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
นายพงษ์เทพ วรรณรส
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
นายฉัตร จันทลือชา
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
นายพงษ์เทพ วรรณรส
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
น.ส.ศันสนีย์ มณีโชติ
นายพีรพล กมลรัตน์
น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
น.ส.ศันสนีย์ มณีโชติ
นายพีรพล กมลรัตน์
น.ส.เบญจพร หิรัญกุล
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
น.ส.ศันสนีย์ มณีโชติ
นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก

-48. กาหนดการฝึกอบรม (ต่อ)
วันที/่ เวลา
หัวข้อฝึกอบรม/กิจกรรม
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555
09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 6 : การสร้างชั้นข้อมูล พื้นที่ (Polygon) และออกแบบ
ฐานข้อมูล
(การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าไม้, แหล่งน้า, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ)

วิทยากร/ผู้ดาเนินกิจกรรม
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
นายฉัตร จันทลือชา
น.ส.เบญจพร หิรัญกุล
น.ส.ภัทรพร พิมดี

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 6 (ต่อ) : การสร้างชั้นข้อมูล พื้นที่ (Polygon) และออกแบบ ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
นายฉัตร จันทลือชา
ฐานข้อมูล
น.ส.เบญจพร หิรัญกุล
(การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าไม้, แหล่งน้า, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ)
น.ส.ภัทรพร พิมดี

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 7 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
- การปรับปรุงข้อมูลทั้งส่วน Spatial data และ Attribute data ด้วยคาสั่ง น.ส.วาสนา พุฒกลาง
น.ส.เบญจพร หิรัญกุล
Merge / Append / Update / ฯลฯ
น.ส.ภัทรพร พิมดี

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 8 : การจัดทาแผนที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555
08.00 - 16.30 น. ออกสารวจพื้นทีภ่ าคสนาม

อ.ชัยพล กีรติกสิกร
น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
นายพีรพล กมลรัตน์
น.ส.ศันสนีย์ มณีโชติ
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
นายพงษ์เทพ วรรณรส
นายฉัตร จันทลือชา

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 9 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ด้วยข้อมูลจากการออกพื้นที่ อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
น.ส.วาสนา พุฒกลาง
ภาคสนาม
นายพีรพล กมลรัตน์
- การปรับปรุงข้อมูลทั้งส่วน Spatial data และ Attribute data

นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.15 น.
12.15 - 13.15 น.
13.15 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet GIS)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การอภิปรายการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น. การนาเสนอผลงาน
ประเมินผล / สรุป / พิธีปิด

อ.พิพัธน์ เรืองแสง
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกาธร
อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ

