
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น” 

 
1.    หลักการและเหตุผล 

จากการที่ประเทศไทยมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากร THEOS เพื่อใหมีการนําขอมูลจากดาวเทียม THEOS มาใช
ประโยชนในการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของประเทศ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคากับการลงทุน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนขอมูลและเทคโนโลยีดานอวกาศและภูมิสารสนเทศสูทองถิ่น จึงมอบหมายใหศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแกน ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิน่” โดยมุงเนนบุคลากรในหนวยงาน
ระดับทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล  เพื่อใหบุคลากรในทองถิ่นไดมีความรูและความสามารถใน
การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม THEOS ในการจัดการและปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย และสามารถนําไปใชประโยชน
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีใชอยางยั่งยืน 

การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น”  
จึงนาจะเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนทองถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะนอกจากผูเขาฝกอบรม
จะไดรับความรูทางดานเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแลว ยังไดฝกปฏิบัติการประยุกตใช
ขอมูลจากดาวเทียม THEOS ในการจัดการและปรับปรุงฐานขอมูล และการฝกอบรมนี้นับเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐ
ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสูภูมิภาค 
 
2.    วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวยภาพถายจากดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรสูหนวยงานในระดับทองถิ่น 
 2) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชการสํารวจทรัพยากร ดวยภาพถายจากดาวเทียม THEOS และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น 
 
3.    วันเวลาและสถานที่ 

จัดการฝกอบรม 1 ครั้ง จํานวน 5 วัน ระหวางวันที่  18 - 22 เมษายน 2554 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ช้ัน 4  อาคารศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลยัขอนแกน  

 
4.    ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

บุคลากรและเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนทองถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประมาณ 30 คน  
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5.    หลักสูตรการฝกอบรม 
แบงเปนการใหความรูภาคบรรยาย  ภาคปฏิบัติการ และออกสํารวจภาคสนามโดยมีเนือ้หาในแตละสวนดงัตอไปนี้ 
1)   ภาคบรรยาย : 
 - ความกาวหนาของเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  
 - หลักการดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) และดาวเทียม THEOS 
 - ระบบพิกัด และการอานแผนที่  
 - หลักการพื้นฐาน GPS และการใชเครื่อง GPS  
 - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูล  
2)   ภาคปฏิบัติการ โดยแบงลาํดับหัวขอการปฏิบัติการออกเปน 4 ปฏิบัติการหลัก 

 - ปฏิบัติการที่ 1 : การอานแผนที่ภูมิประเทศ 
 - ปฏิบัติการที่ 2 : การสรางชั้นขอมูลพรอมออกแบบฐานขอมูล 

 ทําความเขาใจลักษณะขอมูล GIS 
 ออกแบบฐานขอมูล 

- ปฏิบัติการที่ 3 : การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่นจากภาพถายดาวเทียม THEOS   
 ปฏิบัติการที่ 3-1 : การนําเขาขอมูล จุด (Point) / Workshop การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิน่จาก
ภาพถายดาวเทียม THEOS ขอมูลจุด (ขอมูลตําแหนงโรงเรียน, หมูบาน และสถานที่สําคัญตางๆ)  

 ปฏิบัติการที่ 3-2 : การนําเขาขอมูล เสน (Line) / Workshop การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
จากภาพถายดาวเทียม THEOS ขอมูลเสน (ขอมูลถนน, ทางน้ํา ฯลฯ)  

 ปฏิบัติการท่ี 3-3 : การนําเขาขอมลู พื้นที่ (Polygon) / Workshop การจดัทําฐานขอมูลทรพัยากรทองถิ่นจาก
ภาพถายดาวเทียม THEOS ขอมูลพื้นที่ (การใชประโยชนท่ีดิน : ปาไม, แหลงน้ํา, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ)  

 - ปฏิบัติการที่ 4 : การปรับปรุงแกไขขอมูล  
 การปรับปรุงขอมูลท้ังสวน Spatial data และ Attribute data ดวยคําสั่ง Append / Update / Merge ฯลฯ  

 - การนําเสนอผลงาน 
3)   ออกสํารวจพื้นที่ภาคสนาม 

 
6.    ผูรับผิดชอบ 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 
7.    ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่นจากภาพถาย
ดาวเทียม  THEOS ของหนวยงานที่ตนเองสังกัดได  
 2) ทําใหเกิดแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีระดับสูงในกิจกรรมสาธารณะ อันจะกอใหเกิดองคความรู 
และความเขาใจในพื้นที่อยางสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสูความเขาใจและสมานฉันท 
 3) สามารถกระจายความรูและเทคโนโลยีสูชนบทไดโดยตรง ผานทางผูเขารับการอบรม 
 4) ทําใหศูนยภูมิภาค ฯ และมหาวิทยาลยั คงความเปนผูนําในการถายทอดเทคโนโลยีสูชนบทอยางเปนรูปธรรม 
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8.    กําหนดการฝกอบรม 
 

กําหนดการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น” 

ระหวางวันที่ 18-22 เมษายน 2554 ณ หองฝกอบรมชั้น 4 อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันจันทรท่ี 18 เมษายน 2554  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.00 น. ความกาวหนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
(Geo-informatics) 

รศ.ดร.ชรัตน  มงคลสวัสดิ์ 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.15 - 11.15 น. หลักการดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) 
และดาวเทียม THEOS 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 

11.15 - 12.15 น. ระบบพิกัด และการอานแผนที่ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

12.15 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.45 น. หลักการพื้นฐานและการใช GPS  ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00- 16.30 น.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูล ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554  

09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 1 : การอานแผนที่ภูมิประเทศ อ.ทัศพร  ธนจาตุรนต 
อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 2 : การสรางชั้นขอมูลพรอมออกแบบฐานขอมูล 
- ทําความเขาใจลักษณะขอมูล GIS 
- ออกแบบฐานขอมูล 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 

12.15- 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15- 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 3-1 : การสรางชั้นขอมูลพรอมออกแบบฐานขอมูล 
- ขอมูล จุด (Point)   

อ.ทัศพร  ธนจาตุรนต 
น.ส.ศิโรรัตน  มงคลสวัสดิ์ 

14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00- 16.30 น.  ปฏิบัติการที่ 3-1 (ตอ) : Workshop การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
จากภาพถายจากดาวเทียม THEOS  
- ขอมูลจุด (ขอมูลตําแหนงโรงเรียน, หมูบาน และสถานที่สําคัญตางๆ) 

อ.ทัศพร  ธนจาตุรนต 
น.ส.ศิโรรัตน  มงคลสวัสดิ์ 
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8.    กําหนดการฝกอบรม (ตอ) 
 

วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันพุธท่ี 20 เมษายน 2554  

09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 3-2 : การสรางชั้นขอมูลพรอมออกแบบฐานขอมูล 
- ขอมูล เสน (Line) 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 3-2 (ตอ) : Workshop การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
จากภาพถายดาวเทียม THEOS  
- ขอมูลเสน (ขอมูลถนน, ทางน้ํา ฯลฯ) 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 

12.15- 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15- 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 3-3 : การสรางชั้นขอมูลพรอมออกแบบฐานขอมูล 
- ขอมูล พ้ืนที่ (Polygon) 

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

14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00- 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 3-3 (ตอ) : Workshop การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
จากภาพถายดาวเทียม THEOS  
- ขอมูลพ้ืนที่ (การใชประโยชนที่ดิน : ปาไม, แหลงน้ํา, พ้ืนที่เกษตรกรรม ฯลฯ) 

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

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554    

09.00- 16.30 น. ออกสํารวจภาคสนาม ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
อ.อุราวรรณ, อ.ทัศพร 

วันศุกรท่ี 22 เมษายน 2554  

09.00- 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 4 : การปรับปรุงแกไขขอมูล  
- การปรับปรุงขอมูลทั้งสวน Spatial data และ Attribute data ดวยคําสั่ง 
Append / Update / Merge ฯลฯ 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
อ.ทัศพร  ธนจาตุรนต 

10.30- 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45- 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 4 (ตอ) : การปรับปรุงแกไขขอมูล 
- การปรับปรุงขอมูลทั้งสวน Spatial data และ Attribute data ดวยคําสั่ง 
Append / Update / Merge ฯลฯ 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
อ.ทัศพร  ธนจาตุรนต 

12.15- 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15- 14.45 น. เตรียมการนําเสนอผลงานอภิปราย ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
อ.อุราวรรณ, อ.ทัศพร 

14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00- 16.30 น.  การนําเสนอผลงาน 
ประเมินผล / สรุป / พิธีปด 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
อ.อุราวรรณ, อ.ทัศพร 

 


