สรุปผลการดําเนินงานป 2546 – 2550
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2546 มีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครือขาย

เปาหมาย
เพื่อใหมีการดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อบริหารทองถิ่น (ระดับ
เทศบาล และ อบต.)

การถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สทอภ. ใน
การใหบริการวิชาการดาน Remote
Sensing และ GIS แกสังคม

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อประยุกตขอมูลภาพถายดาวเทียม
ในการทําแผนที่อุทกภัย

ตัวชี้วัด
มีระบบการประยุกต GIS เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทองถิ่นและอบต.

หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน
- วันในแตละป

มีองคความรูจากการวิจัยสามารถ
พยากรณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน
-ไดดําเนินการพัฒนาประยุกตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน-เทศบาลกาฬสินธุ
(มีเอกสารประกอบ)
-ไดดําเนินการจัดทําแผนที่เพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บภาษีดวยดาวเทียม Quick bird
(มีเอกสารประกอบ)
- ไดจัดการฝกอบรมเพื่อบริการความรูดาน
Remote Sensing ดาน GIS 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กค. –1 สค.46 จํานวนคน
=24 คน (24 * 8= 192 คน- วัน)
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สค.- 8 สค. 46
จํานวน 32 คน (32 * 5 = 160 คน - วัน)
(มีเอกสารประกอบในรายงาน)
ดําเนินการวิจัยเรื่องระบบฐานขอมูลพื้นที่
ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิเคราะหดวยภาพถายดาวเทียมเรดารแซท
(มีเอกสารประกอบในรายงาน)

การประเมินผล

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2547 มีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจ
• การถายทอดเทคโนโลยี
- การเผยแพรเพื่อพัฒนาการใช
ประโยชน
ขอมูล
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศระดับ
ทองถิ่น (สําหรับผูบริหาร)

เปาหมาย
-เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สทอภ. ใน
การใหบริการวิชาการ ดาน Remote
Sensing & GIS แกสังคม

- การเผยแพรเพื่อพัฒนาการใช
ประโยชน ขอมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศระดับ ทองถิ่น
(สําหรับเจาหนาที่)
- โครงการฝกอบรมเรื่อง "ระบบ
ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
- โครงการฝกอบรมเรื่อง "การ
สราง
ฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ"
• การวิจัยและพัฒนา
-โครงการวิจัย เรื่อง “การวางแผน
กล
ยุทธเพื่อพัฒนาจังหวัด
ดวยการบูรณา-การขอมูลเชิงพื้นที่
: การประยุกตระบบ สารสนเทศ
ภูมิศาสตรและภาพถาย
ดาวเทียม

-สรางระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการที่
ตอบสนองการวางแผนยุทธ-ศาสตร
บริหารพื้นที่จังหวัด (จ.เลย,หนองคาย,
อุดรธานี,หนองบัวลําภู)

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน-วัน

- การเผยแพรเพื่อพัฒนาฯ(สําหรับผูบริหาร)
ไดจัดขึ้นในวันที่ 5 ก.พ. 47 จํานวนคน 150 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน - วัน

-การเผยแพรเพื่อพัฒนาฯ(สําหรับเจาหนาที่) ไดจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 10-11 มี.ค. 47 จํานวนคน 98 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน - วัน

-ฝกอบรมระหวางวันที่21-28 ก.ค. 47 จํานวนผูเขา
ฝกอบรม 35 คน (มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน - วัน

-ฝกอบรมระหวางวันที่ 16-20 ส.ค. 47 จํานวนผูเขา
ฝกอบรม 38 คน(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-มีองคความรูจากการวิจัยสามารถใชบริหารเชิง
พื้นที่ในดานระบบสนับสนุนการใชที่ดินเพื่อ
พัฒนาการเกษตร ,ระบบสนับสนุนการอนุรักษพื้นที่สรางสารสนเทศ , ระบบ
สนับสนุนการฟนฟูพื้นที่สรางสารสนเทศ , และระบบสนับสนุนการปองกันภัยพิบัติ

-ขอสนเทศเชิงพื้นที่ตาง ๆ ไดจัดรวบรวมไวเปนหมวดหมู
ของแตละดาน พรอมสนับสนุนหรือเรียกใชและมีฟงกชั่น
หรือคําสั่งจัดทําไวในรูปแบบ GUI ที่อํานวยความสะดวก
ใหผูใชสามารถใชงานระบบไดงาย

การประเมินผล

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2548 มีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจ
• การถายทอดเทคโนโลยี
-โครงการฝกอบรม เรื่อง “ การ
ประยุกตใชขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการ
ปองกันภัยพิบัติ”
- โครงการสัมมนาเรื่อง “การ
สัมมนาเพื่อประชาสัมพันธการ
ใชประโยชนขอมูลภาพจาก
ดาวเทียม THEOS”
- โครงการฝกอบรมเรื่อง "การ
วิเคราะหภาพถายจากดาวเทียม
เพื่อสนับสนุนการใชประโยชน
ขอมูลภาพจากดาวเทียม
THEOS”
- กิจกรรม GISTDA DAY:
ระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร
สําหรับครูมัธยม”
• การวิจัยและพัฒนา
-โครงการศึกษาสมรรถนะ
ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมกับ
การใชประโยชน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

-เพื่อสนับสนุนงานดานปองกันภัยพิบัติ

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

- ไดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 19-26 กย. 48 จํานวนคน 25
คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-เพื่อประชาสัมพันธการใชประโยชน
ภาพถายดาวเทียม THEOS

-หลักสูตรการสัมมนาฯและจํานวนคน/วัน

-เพื่อถายทอดความรูเบื้องตนดาน Remote
Sensing

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

-การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธการใชประโยชนขอมูลภาพ
จากดาวเทียม THEOS
ไดจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 5 กค. 48 จํานวนคน 100 คน
(มีเอกสารประกอบในการสัมมนา)
แบงการฝกอบรมออกเปน 2 รุน
-รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 5-9 กย. 48 จํานวน 24 คน
-รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 12-16 กย. 48 จํานวน 28 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-เพื่อถายทอดและสาธิตการประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สําหรับครูมัธยม

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

-ไดจัดฝกอบรมในวันที่ 3 พ.ย. 48 จํานวน 40 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-เพื่อศึกษาลักษณะ เปรียบเทียบขอมูลภาพ
ถายจากดาวเทียม LANDSAT, SPOT, IRS,
IKONOS, QUICKBIRD
ตอการใชประโยชน

-สมรรถนะภาพถายแตละตัวที่มีรายละเอียด
ภาพที่แตกตางกันแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
การใชงาน

-การดําเนินการวิจัย ทําใหทราบถึง สมรรถนะของขอมูล
ภาพถายดาวเทียมแตละตัว มีความสามารถในการจําแนก
วัตถุเปาหมายที่แตกตางกัน ตามรายละเอียดของภาพ และ
ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่นําไปใช รวมถึงวัน เวลาในการ
บันทึกภาพถายของดาวเทียม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแปล
ภาพถายดาวเทียมใหมีความถูกตองยิ่งขึ้น

การประเมินผล

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2549 มีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจ
• การถายทอดเทคโนโลยี
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การรับรูจากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้น
เบื้องตน”
-โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การรับรูจากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่
อยางยั่งยืน”
-โครงการฝกอบรม “GISTDA
DAY : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา”

• การวิจัยและพัฒนา
-โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการวางแผนการใช
ที่ดินลุมน้ําชี ดวยการบูรณาการ
ขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลภาพถาย
จากดาวเทียม”

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

-เพื่อถายทอดเทคโนโลยีทางดานการ
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 15-26
พฤษภาคม 2549 จํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 32 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-เพื่อถายทอดเทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการ
ประมาณคาขอมูล
-นําเสนอผลงานทางวิชาการ , การวิจัย
ของศูนยภูมิภาคฯ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้น ระหวางวันที่ 5-9 มิถุนายน
2549 จํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 30 คน
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)
-ไดดําเนินการจัดสัมมนาขึ้น ระหวางวันที่ 12-13 มกราคม
2549 จํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 215 คน
(มีเอกสารประกอบในการสัมมนา)

-หลักสูตรการสัมมนาและจํานวนคน/วัน

-สาธิตการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ แกครูนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
มีนักเรียนระดับมัธยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนใจเขา
รวมจํานวนทั้งสิ้น 93 คน จาก 5 สถาบัน ไดแก
1)โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร ,2)โรงเรียนสาธิตมอดินแดง,
3)โรงเรียนขอนแกนวิทยายน ,4)โรงเรียนกัลยาณวัตร ,
5)โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย

-เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวาง
แผนการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชี

-รูปแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และนํามา
วิเคราะหประมวลผลเพื่อสรางเปนขอสนเทศ
เฉพาะดาน สรางแผนการใชที่ดินในพื้นที่ลุม
น้ําชีตามศักยภาพของพื้นที่

-สามารถสรางแผนทางเลือก การใชดินไดมากกวาหนึ่ง
ทางเลือก และเปนแผนการใชดินที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของพื้นที่ดวย ซึ่งชวยลดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรการผลิตลงได

การประเมินผล

ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2550 มีรายละเอียดดังนี้
ภารกิจ
• การถายทอดเทคโนโลยี
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง
"การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
รับรูจากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรขั้นเบื้องตน "
-โครงการฝกอบรม: "การ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวย GIS
ขั้นสูง”

-โครงการสัมมนา: "GISTDA
DAY"
• การวิจัยและพัฒนา
-โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมิน
เชิงบูรณาการพื้นที่เสี่ยงตอการ
เกิดดิมเค็ม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยขอมูลจาก
ดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร”

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน

-เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจาย -หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน
โอกาสทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการรับรู
จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สูภูมิภาค

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 26 มีนาคม
- 5 เมษายน 2550 จํานวน 10 วัน มีผูสนใจเขารวม
ฝกอบรมจํานวน 30 คน จาก 28 หนวยงาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน
-เปนการเสนอโครงการฝกอบรมที่ตอเนื่อง
จากเดิมที่เคยจัด โดยเนนการใช GIS ขั้นสูง
เพื่อใหผูเขาฝกอบรมไดรับทราบถึงฟงกชั่นตาง
ๆ ที่สนับสนุนการวิเคราะหเชิงพื้นที่และ
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อการบรรยาย สาธิต และแสดง
-หลักสูตรการสัมมนาและจํานวนคน/วัน
นิทรรศการ การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศกับชีวิตประจําวัน แกครู นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมและอุดมศึกษา

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 25-29
มิถุนายน 2550 จํานวน 5 วัน มีผูสนใจเขารวม
ฝกอบรมจํานวน 31 คน จาก 29 หนวยงาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม)

- เพื่อแสดงการกระจายพื้นที่ศักยภาพความ
เค็มของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
บูรณาการขอมูลภายใตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร

มีรายงานการวิจัย 1 เรื่องในประกอบดวย
-การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อแสดง
การกระจายพื้นที่ศักยภาพความเค็มของดิน ชวยใหการ
จัดเก็บ และจัดการเรียกใชขอมูล รวมทั้งสรางแบบจําลอง
เชิงพื้นที่แทนการประเมินศักยภาพดินเค็มไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน
สนับสนุนการวางแผนการใชที่ดิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

-ผลงานตีพิมพเผยแพรในการประชุมประจําป
ของศูนยภูมิภาคฯ เมื่อวันที่
14 กันยายน 2550 ที่มหาวิทยาลัย
นเรศวร

-ไดกําหนดจัดงานขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2550

การประเมินผล

