
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น”รุ่นที่ 5  

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ  เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ  ในการวางแผนจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนแก่นักวิชาการ  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อีกท้ังบุคลากรจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือน าเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความต้องการในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศอย่างมาก ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ปรับรูปแบบ การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศขั้นต้น” ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2558 จัดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 5 และ 6 
เพ่ือรองรับผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นละไม่ต่ ากว่า 35 คน การฝึกอบรม
นี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพราะนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
ได้รับความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศข้ันต้น แล้ว  ยังได้ฝึกปฏิบัติการ  ทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ และได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับงานด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ใน
การน าไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานหรือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน
ได้ การฝึกอบรมนี้นับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1)  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
2) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ  
3) เพ่ือ เผยแพร่ ถ่ายทอด และเปิด โอกาส ในการเข้าถึง เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ แก่นักวิชาการ 

บุคลากร  ตลอดจนอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา  ทั้งภาครัฐ  ภาค เอกชน และสถาบันการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. วัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 จัดการฝึกอบรม 1 ครั้ง จ านวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 4- 8 พฤษภาคม  255 8 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ไม่ต่ ากว่า  35 คน 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน า ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศข้ันต้น ไปประยุกต์ใช้กับงาน
ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 



5. หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบ่งเป็นการให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 
5.1 ภาคบรรยาย 
- ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet GIS) 

 5.2 ภาคปฏิบัติการ  แบ่งล าดับหัวข้อการปฏิบัติการออกเป็น 10 ปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ  
- ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพ้ืนฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS 
- ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชั้นข้อมูลพร้อมออกแบบฐานข้อมูล 
 ท าความเข้าใจลักษณะข้อมูล GIS 
 ท าความรู้จักเครื่องมือและการใช้งานจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

- ปฏิบัติการที่ 4 : การสร้างชั้นข้อมูล จุด (Point) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 5 : การสร้างชั้นข้อมูล เส้น (Line) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 6 : การสร้างชั้นข้อมูล พ้ืนที่ (Polygon) และออกแบบฐานข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 7 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  
 ท าการปรับปรุงข้อมูลทั้งส่วน Spatial data และ Attribute data 
 แนะน าการใช้ค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงข้อมูล  

- ปฏิบัติการที่ 8 : การสืบค้นข้อมูล 
- ปฏิบัติการที่ 9 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
- ปฏิบัติการที่ 10 : การจัดท าแผนที่   
-    Workshop การจัดท าข้อมูลหน่วยงานและน าเสนอ 

 
6. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ
ภายในหน่วยงาน หรือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนได ้
 2) ท าให้เกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ในกิจกรรมสาธารณะ อันจะก่อ
ให้ เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจในพื้นที่อย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่
ความเข้าใจ และสมานฉันท ์

 3) สามารถกระจายความรู้ และเทคโนโลยีสู่ชนบทได้โดยตรง ผ่านทางผู้เข้ารับการอบรม  
 4) ท าให้ส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์ภูมิภาค ฯ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่รู้จักและเป็นผู้น าในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภูมิ
สารสนเทศ สู่ภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม 


