
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานป 2551 – 2552 
ศูนยภมูิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ผลการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภารกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน การประเมินผล 

• การถายทอดเทคโนโลยี 
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การรับรูจากระยะไกล และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน" 

 
-เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการรับรู

จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตรสู

ภูมิภาค 
 

 

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน  
 

 
-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 21 เมษายน-

1 พฤษภาคม 2551   จํานวน 10 วัน    มีผูสนใจเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 33 คน  จาก 28 หนวยงาน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม) 

 

- โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การวิเคราะหขอมูล

เชิงพื้นที่ดวย GIS" 

-เปนการเสนอโครงการฝกอบรมที่ตอเนื่องจาก

เดิมที่เคยจัด โดยเนนการใช GIS ขั้นสูงเพื่อให

ผูเขาฝกอบรมไดรบัทราบถึงฟงกชั่นตางๆ ที่

สนับสนุนการวิเคราะหเชิงพื้นที่และสามารถ

นําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน  
 

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 23-27  

มิถุนายน  2551    จํานวน 5 วัน    มีผูสนใจเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 29 คน จาก 26 หนวยงาน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม) 

 

-โครงการฝกอบรมเรื่อง 

"GISTDA DAY" 

-เพื่อการบรรยาย สาธิต  และแสดงนิทรรศการ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ

ชีวิตประจําวัน แกครู นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมและอุดมศึกษา 

 

-หลักสูตรการสัมมนาและจํานวนคน/วัน  
 

-ไดดําเนินการจัดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2551 
ณ หองประชุมชั้น 2  อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูเขารวมกิจกรรม

จากโรงเรียน 12 โรงเรียน จํานวน 93 คน และนศ. ระดับ

มหาวิทยาลัย 138  คน รวมทั้งสิ้น 231 คน 

 

• การวิจัยและพฒันา 

-การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

การใชที่ดินในเขตทุงกุลารองไห

ดวยขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 
 

 
-เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงจากผลการ

พัฒนาทุงกุลารองไห 

 

งานวิจัยตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในที่

ประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 
 

 
-ผลงานตีพิมพเผยแพรในการประชุมประจําปของ

ศูนยภูมิภาคฯ  เมือ่วันที่  

8  กันยายน  2551  ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 



          ผลการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภารกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน การประเมินผล 

-โครงการการใชขอมูลจาก

ดาวเทียมเรดารแซทหลาย

ชวงเวลาเพื่อกําหนดขอบเขต

พื้นที่น้ําทวมซ้าํซาก 

-เพื่อตรวจวัดพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก จากขอมูล

ดาวเทียม RADARSAT 5 ป และความสัมพันธ

ของพื้นที่น้ําทวมกบัลักษณะลุมน้ํา ปริมาณ

น้ําฝน การใชที่ดินและอื่นๆ 

 
ผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ 

 
มีรายงานการวิจัย 1 เรื่อง ที่แสดงพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 5 ป

และลักษณะของลุมน้ําตลอดจนปริมาณน้ําฝน น้ําทวม 

 

• การวิจัย 
 โครงการศึกษามาตรฐานระบบ

ภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ 

ISO/TC211 มาตรฐาน ISO 

19126:Profile-FACC Data 

Dictionary  

 

 
-มีมาตรฐานสากลของรหัสรูปแบบความ

เชื่อมโยงของระบบฐานขอมูลภูมศิาสตร 
 

 
ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 

 
มีรายงานการศึกษามาตรฐานนําเสนอ สทอภ. 

 

โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐาน

ระบบภูมสิารสนเทศ ISO/TC211 

ISO 19135:Procedures for 

registration of geographical 

information items 

 

-มีมาตรฐานสากลดานการจัดระบบลงทะเบียน

จัดเก็บระบบการดาํเนินการดานภมูิสารสนเทศ 
 
ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 

 
มีรายงานการศึกษามาตรฐานนําเสนอ สทอภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ผลการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภารกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน การประเมินผล 

• การถายทอดเทคโนโลยี 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"การรับรูจากระยะไกล และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน 

 
-เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาดานเทคโนโลยีการรับรู

จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตรสู

ภูมิภาค 

 

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน  
 

 

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 18-22  พ.ค. 

2552   จํานวน 5 วัน    มีผูสนใจเขารวมฝกอบรมจํานวน 

30 คน  จาก 24 หนวยงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม) 

 

- โครงการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ " 

-เปนการเสนอโครงการฝกอบรมที่ตอเนื่องจาก

เดิมที่เคยจัด โดยเนนการใช GIS ขั้นสูงเพื่อให
ผูเขาฝกอบรมไดรบัทราบถึงฟงกชั่นตางๆ ที่

สนับสนุนการวิเคราะหเชิงพื้นที่และสามารถ

นําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน  
 

-ไดดําเนินการจัดฝกอบรมขึ้นระหวางวันที่ 13-17 

กรกฎาคม 2552   จํานวน 5 วัน    มีผูสนใจเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 29 คน จาก 21 หนวยงาน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม) 

 

- โครงการคายเยาวชนตะลุยอวกาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  " 

-เพื่อการบรรยาย สาธิต  และแสดงนิทรรศการ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ

ชีวิตประจําวัน แกครู นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมและอุดมศึกษา 

 

-หลักสูตรการฝกอบรมและจํานวนคน/วัน  
 

 
-ไดดําเนินการจัดโครงการขึ้นระหวางวันที่ 19-21 

มิถุนายน 2552   จํานวน 3 วัน    มีผูสนใจเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 190  คน  จาก 20 โรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(มีเอกสารประกอบในการฝกอบรม) 

 

-โครงการฝกอบรมเรื่อง 

"GISTDA DAY" 

-เพื่อการบรรยาย สาธิต  และแสดงนิทรรศการ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ

ชีวิตประจําวัน แกครู นักเรียนในระดับชั้น

มัธยมและอุดมศึกษา 

 

-หลักสูตรการสัมมนาและจํานวนคน/วัน  
 

-ไดดําเนินการจัดงานในวันที่ 7 สิงหาคม  2552 

ณ หองประชุมชั้น 2  อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผูเขารวมกิจกรรม

จากโรงเรียน 12 โรงเรียน จํานวน 96 คน และนศ. ระดับ

มหาวิทยาลัย 20  คน รวมทั้งสิ้น 116  คน 

 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินงาน  ในปงบประมาณ 2552 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภารกิจ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน การประเมินผล 

• การวิจัยและพฒันา 

-การวิจัยและพัฒนากระบวนการ

ใชประโยชนจากขอมูลภูมิ

สารสนเทศ: เรื่อง “การวิเคราะห
พื้นที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขง 
ดวยขอมูลดาวเทียม 

 

 

-เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราดวยขอมูล

ภาพถายดาวเทียม และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

 

งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 
 

 
-เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชการดาวเทียมธีออส

เทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

ระหวางวันที่ 8-9 กันยายน 2552 ณ โรงแรมณุศา 

พลาญาโฮเต็ล แอนด สปา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

หนาที่ 18-42 

 

 

- การวิจัยและพัฒนา

กระบวนการใชประโยชนจาก

ขอมูลภูมิสารสนเทศ: เรื่อง “แนว
ทางการวิเคราะหความแหงแลง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวย
ดัชนีขอมูลดาวเทียม” 

- เพื่อสํารวจรูปแบบความแหงแลง โดยใชดัชนี

พืชพรณทีเ่กี่ยวของกับความแหงแลง 

งานวิจัยนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ 1 เรื่อง 
 

- เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชการดาวเทียมธีออส

เทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

ระหวางวันที่ 8-9 กันยายน 2552 ณ โรงแรมณุศา 

พลาญาโฮเต็, แอนด สปา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี 

หนาที่ 131-150. 
 

 

- การประชาสัมพนัธดาวเทียม 

THEOS และเสนอผลงานของ
ศูนย   

- เพื่อประชาสัมพนัธและเผยแพรความรู

เกี่ยวกับดาวเทียม ธีออส และสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีการนําความรูทางดานเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศมาใชในการวางแผน 

และการตัดสินใจในดานตางๆในการดําเนิน

ชีวิตได 

หองแสดงนิทรรศการเปดใหเขาชมทุกวันทํา

การในเวลา 08.30 – 16.30 น. 
แสดงนิทรรศการกึง่ถาวร ดาวเทียมธีออส (THEOS) 

ตั้งอยูที่ภายในอาคารศูนยสารสนเทศ ทางเดินเชื่อมตอ กบั

อาคารสํานักวิทยบริการ ติดกับหอง AMERICAN 

CONNER 

 

 

 


