แบบสำรวจควำมต้ องกำรใช้ บริกำรภูมิสำรสนเทศ
แบบสอบถามชุดนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความต้ องการใช้ บริการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อนาผลจากการสารวจไปกาหนดนโยบายส่งเสริม
จัดทาแผนการดาเนินงานและจัดทาหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เหมาะสมของในอนาคต ของสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับความต้ องการของท่านและหน่วยงานของท่านต่อไป
ทังนี
้ ้ หากท่านมีปัญหาในการตอบหรื อส่งแบบสอบถาม ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาได้ ที่ อีเมล์ cgistln@nu.ac.th หรื อติดต่อโทรศัพท์
055-968707 ทัง้ นี ท้ ่ า นสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทาง http://goo.gl/forms/hHE1G7YyRT และสามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่
http://www.cgistln.nu.ac.th/gistweb_2013/Qtest1.pdf/
เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็ จแล้ ว ขอความกรุณาพับตามรอยและเย็บริ มกระดาษ จากนัน้ นาส่งตู้ไปรษณีย์ที่ท่านสะดวก โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จา่ ยใด ๆ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถำม (โปรดใส่ เครื่องหมำย / ลงในช่ องที่กำหนดไว้ )
ชื่อหน่วยงาน...........................................................................................................................................................................................
สังกัด/กรม/กอง/ฝ่ าย........................................... หน้ าที่ความรับผิดชอบ..................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. โทรสาร............................................ อีเมล์..................................................................
ท่านรู้ จักเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศหรือไม่ ?
 รู้
 ไม่ร้ ู
ปั จจุบนั ท่านนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศไปใช้ ในการทางานลักษณะใด
 สื่อการเรียนการสอน
 ด้ านการวิจยั
 เก็บและทาข้ อมูล GIS
 เพื่อใช้ เป็ นแผนที่ประกอบการทางาน
 กาหนดนโยบายและแผน  อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถำนภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศภำคเหนือตอนล่ ำง มหำวิทยำลัยนเรศวร
1. ท่านรู้ จักสถำนภูมิภำคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือไม่ ?
 ไม่ร้ ู
 รู้ จาก
 เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 การบอกกล่าวของผู้อื่น
 จากหน่วยงานเครือข่าย
 จากนิทรรศการ
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................
2. ท่านเคยเข้ ำมำใช้ บริกำรของสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่และบริการใดบ้ าง
 ไม่เคย
 เคย จาก
 เคยเข้ ามาติดต่อข้ อมูลกับสถานภูมิภาคฯ  สถานภูมิภาคฯ เป็ นที่ปรึกษาโครงการ
 เคยใช้ บริการข้ อมูลจากเว็บไซต์ของสถานภูมิภาคฯ  เคยเข้ าอบรมกับสถานภูมิภาคฯ
 เคยเชิญสถานภูมิภาคฯ เป็ นวิทยากรอบรมให้
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................
3. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มีโครงการถ่ายทอดและฝึ กอบรมทางด้ านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ท่านมีควำมสนใจหรืออยำกเข้ ำร่ วมโครงกำรหลักสูตรไหนบ้ ำง ? (สามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ช่ วงเวลำ
ค่ ำลงทะเบียน
หมำยเหตุ
โปรดระบุ
หลักสูตร
(ตามแผนประจาปี )

(ตามที่กาหนดไว้ )

(แสดงความคิดเห็น)

1) หลักสูตรประจำปี / กิจกรรมประจำปี
(เป็ นหลักสูตรที่จัดทำขึน้ เป็ นประจำทุกปี เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่ ความรู้ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม

การผลิตสื่อการสอน/โครงงานภูมิสารสนเทศ
ผ่าน Google Earth

กุมภาพันธ์

มีคา่ ใช้ จา่ ย
(2,000 บาท)

 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม

การใช้ งานระบบภูมิสารสนเทศจัดทาข้ อมูล
แผนที่ด้วยโปรแกรม QGIS

กุมภาพันธ์

ฟรี
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 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม
 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม
 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม
 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม

 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม
 เข้ าร่วม  ไม่เข้ าร่วม

ค่ายภูมิสารสนเทศสัญจร (GIST Mobile
Camp)
ภูมิสารสนเทศสัญจร (GISTNU Caravan)
การใช้ งานระบบภูมิสารสนเทศในการจัดทา
ข้ อมูลแผนที่ด้วยโปรแกรม Google Earth
การพัฒนาเครือข่ายและใช้ งานระบบภูมิ
สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และ
ภัยพิบตั ิระดับท้ องถิ่น
การใช้ สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ด้ านเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
เยาวชนสร้ างสรรค์งานภูมิสารสนเทศ
(GISTDA Creative Youth)

มีนาคม

ฟรี

มีนาคม
พฤษภาคม

ฟรี
ฟรี

มิถนุ ายน

ฟรี

มิถนุ ายน

ฟรี

พฤศจิกายน

ฟรี

2) หลักสูตรเหมำจ่ ำย
(เป็ นหลักสูตรที่จัดขึน้ ตำมควำมต้ องกำรของผู้เรี ยน ซึง่ ค่าใช้ จ่ายตลอดหลักสูตรขึ ้นอยู่กบั เนือ้ หำ จำนวนชั่วโมง และจำนวนผู้เข้ ำอบรม

โปรดระบุ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ

 สนใจ  ไม่สนใจ

 สนใจ  ไม่สนใจ

 สนใจ  ไม่สนใจ
 สนใจ  ไม่สนใจ

หลักสูตร

ช่ วงเวลำ

ค่ ำลงทะเบียน

(ที่ต้องการให้ จดั
อบรม)

(ราคาทีค่ ิดว่าจ่ายได้ /
คน)

หมำยเหตุ
(แสดงความคิดเห็น)

Google Earth I การจัดเก็บและนาเสนอ
ข้ อมูล
Google Earth II การสร้ างแบบจาลอง 3 มิติ
QGIS I การใช้ งานระบบภูมิสารสนเทศขัน้
พื ้นฐาน
QGIS II การใช้ งานระบบภูมิสารสนเทศขันสู
้ ง
QGIS III การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื ้นที่ด้วย
แบบจาลองภูมิสารสนเทศ
PostGIS ระบบฐานข้ อมูลเชิงพื ้นที่
GeoServer ระบบบริการข้ อมูลภูมิสารสนเทศ
บนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต
PostGIS- GeoServer การพัฒนาและ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเตอร์ เน็ต
Web Map Application I การพัฒนาแผนที่
บนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตด้ วย Google maps
API
Web Map Application II การพัฒนาแผนที่
บนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตด้ วย OpenLayers
และ GeoExt
การพัฒนา Application แผนทีบ่ นอุปกรณ์
พกพา iOS
การพัฒนา Application แผนทีบ่ นอุปกรณ์
พกพา Android
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4. หากท่านต้ องการให้ สถานภูมิภาคฯ จัดอบรมหรือถ่ายทอดความรู้นอกเหนือจากหลักสูตรในข้ อ 3 ท่านต้ องการให้ จดั อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องใด ?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

ส่ วนที่ 3 กำรให้ บริกำร Internet GIS แผนที่ออนไลน์ ของสถำนภูมิภำคฯ (เว็บไซต์ http://www.cgistln.nu.ac.th)

Internet GIS

1. ท่านมีความสนใจบริกำร Internet GIS เรื่องใดบนเว็บไซต์ของเราบ้ าง (สำมำรถตอบได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
 ระเบียงเศรษฐกิจ
 พื ้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
 ลุม่ น ้าน่าน
 ไฟป่ าแม่ฮอ่ งสอน
 แผนที่ภาษา
 หอพักรอบมอนอ
 การทางานของบัณฑิต
 พื ้นที่เหมาะสมปลูกยางพารา
 ข้ อมูลพื ้นฐานระดับหมูบ่ ้ าน  โครงารน ้า จ.พิษณุโลก
 โครงการน ้า จ.เพชรบูรณ์  แผนที่ออนไลน์ จ.เพชรบูรณ์
 ท่องเที่ยวเขตเมืองเก่าพิษณุโลก
2. การบริการด้ าน Internet GIS ของเรา สามารถช่วยให้ ทา่ นนาไปใช้ ประโยชน์ ด้ำนใดได้ บ้าง ?
 เป็ นแหล่งข้ อมูล
 เป็ นแหล่งเรียนรู้
 นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน  เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาระบบ
 อื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................................................
3. หากต้ องการรับบริการจากสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านต้ องกำรใช้ บริกำรใน
รูปแบบใด
 รับการอบรมเชิงบรรยาย  รับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ  อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

** ขอความกรุณาส่งกลับมายังสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร หรื อ Fax : 055-968807 (มีตอ่ ด้ านหลัง)
ขอบคุณที่สละเวลำกรอกข้ อมูล
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แสตมป์

กรุ ณำส่ ง
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ตึก A ชัน้ 4
99/9 หมู่ 9 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
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