สรุปผลการดําเนินโครงการ ภายใตโครงการ
SPOT/THEOS Enhancement Programe

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง ระบบสารสนเทศงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล

เมื่อวันที่ 26- 27 เมษายน พ.ศ.2550 ผศ.วิชาญ อมรากลุ ผูอํานวยการ และผศ. ดร.สิริรัตน แสนยงค รองผูอํานวยการฝายบริหาร และ
เจาหนาที่ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง เขารวมสรุปการประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินโครงการภายใต
โครงการ SPOT Enhancement Programme ณ หองมรกต โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเจาภาพรวมในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนาจํานวนทั้งสิ้น 77 คน จาก 54
หนวยงาน
วัตถุประสงคเพื่อใหมีการนําเสนอความกาวหนาของการดําเนินโครงการของหนวยงานที่เขารวมโครงการ อันจะเปนการถายทอดเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศที่แตละหนวยงานไดดําเนินการ เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และเพื่อเผยแพรผลงานดานการประยุกตใช
ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม SPOT การสัมมนาครั้งนี้ประกอบดวยการนําเสนอผลการดําเนินโครงการของหนวยงานที่เขารวมโครงการ การอภิปราย
ผลการดําเนินงาน ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมกันระหวางหนวยงานผูเขารวมโครงการ และการออกสํารวจภาคสนามเพื่อศึกษาพื้นที่ของโครงการ
ประเมินทรัพยากรปาไมและที่ดินแบบเรงดวนในพื้นที่ลุมน้ําโขง มีหนวยงานที่เขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ
โดยสรุปภาพรวมของผลการดําเนินโครงการ สวนใหญอยูในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล และการจัดทํารายงาน ซึ่งผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้
ไดรับทราบแนวทางการดําเนินการ เทคนิค วิธีการ และความรูใหม ๆ ที่นาสนใจและการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใชประโยชน ซึ่งโครงการตาง ๆ
ที่ดําเนินการ สามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ โครงการรูปแบบการศึกษาวิจัย และโครงการที่มีการนําไปใชงานจริงในภารกิจของหนวยงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ที่ผานมา ทางศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องระบบสารสนเทศงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล ณ อาคารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หอง 209
โดยมีนายทวีสิน อํานวยพันวิไล เปนวิทยากรบรรยายการใชโปรแกรมระบบสารสนเทศงานคลังขององคการบริหารสวนตําบล
วัตถุประสงคเพื่อ อบรมการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลและเพื่อใหเจาหนาที่งานคลังขององคการ
บริหารสวนตําบลแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศงานคลังใหตรงตามความตองการของเจาหนาที่งานคลังมาก
ที่สุด
การจัดอบรมในครั้งนี้ ทางศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯไดแจกโปรแกรมระบบสารสนเทศงานคลังขององคการบริหารสวนตําบลใหกับ
เจาหนาที่งานคลังขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหเจาหนาที่นําไปประยุกตใชในองคกรใหเกิดประโยชน และไดมีการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นระหวางเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกับผูพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศงานคลังฯ เพื่อปรับปรุงระบบใหตรงตามความตองการ
ของผูใชงานและถูกตองสมบรูณมากยิ่งขึ้น

กลาวตอนรับ โดย ผศ.ภิรมย ออนเส็ง
รองผูอํานวยการศูนยภูมิภาคฯ

วิทยากรบรรยายการใชโปรแกรมระบบ
สารสนเทศงานคลังของอบต.

ผูเขารวมอบรมการใชโปรแกรมระบบ
สารสนเทศงานคลังของ อบต.

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครัง้ ที่ 4/2550
ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบรูณ

การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ผูอํานวยการ สภส.

ภาพแสดง นิทรรศการแสดงผลงาน โดย
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ผูอํานวยการ สภส.

การนําเสนอผลการดําเนินงาน ของศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ขอนแกน โดย ผศ.ดร.ชรัตน มงคลสวัสดิ์

ภาพการนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแกน โดย
ผศ.ดร.ชรัตน มงคลสวัสดิ์

การนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคเหนือตอนลาง ม.
นเรศวร โดย ผศ.วิชาญ อมรากุล

ภาพการนําเสนอผลการดําเนินงานของ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ภาคเหนือตอนลาง

เมื่อวันที่ 21- 22 เมษายน 2550 ผศ.วิชาญ อมรากลุ ผูอํานวยการ
ดร.สิริรัตน แสนยงค รองผูอํานวยการฝายบริหาร และเจาหนาที่ ศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง ไดออกหนวยใหบริการ
เคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของประชาชน ครั้งที่ 4/2550 ณ โรงเรียนบานศิลา
ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบรูณ ไดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประ
ยุกต ใชขอมูลภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานอาสาสมัครหมูบาน (อสม.) องคการ
บริหารสวนตําบล(อบต.) เจาหนาที่สาธารณสุข และทหาร เพื่อใหเจาหนาที่นํา
ความรูไปประยุกตใชในองคกรตอไป

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครัง้ ที่ 5/2550
ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับ
สถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA) จะออกใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของ
ประชาชน ครั้งที่ 5/2550 ในระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2550 ณ โรงเรียนบานน้ําหมัน ตําบลน้ําหมัน อําเภอ
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
โดยการออกใหบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางศูนยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนลาง ไดเตรียมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อใหความรูกับ
ผูนําชุมชนและเจาหนาที่องคการปกครองสวนทองถิ่นใชในการวางแผนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในพื้นที่เขือ่ นภูมิพล จังหวัดตาก
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป พ.ศ. 2550 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพโดย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในระหวางวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งโครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ซึงดําเนินการโดย รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย วิชาญ อมรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูชว ยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง และ คุณสุพรรณี สงวนพัฒน

THEOS Family Event in the Park
เมื่อวันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2550 ณ สวนวชิรเบญจทิศ (สวนรถไฟ) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
: สทอภ. ไดจัดกิจกรรมครอบครัวสุดสนุกกับดาวเทียมธีออส ภายในงานมีการแสดงวาวดาวเทียมธีออส ขนาด 1:2 และวาวพระอาทิตย เปนวาว
Rokkaku (วาว 6 เหลี่ยม มีตนกําเนิดจากประเทศญี่ปุน) ภาพพระอาทิตยคูกับพระจันทร อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกสนานผสานความรูอีกมากมายภายใน
งาน อาทิเชน ชมนิทรรศการดาวเทียมธีออส ทดลองประดิษฐวาวธีออส อยางงายๆ จากกระดาษ A4 เรียนรูสวนประกอบที่สําคัญของดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยจากวาวดาวเทียมธีออส วาดภาพระบายสีพระอาทิตยบนวาว เพื่อเฉลิมฉลอง “ปสุริยฟสิกสสากล” วาวที่
ไดรับเลือกจะนําไปรวมกันเปนโคงวาว เพื่อนําขึ้นแสดงบนทองฟาเหนือสวนรถไฟ และกิจกรรมยิง “จรวดขวด PET” เพื่อระลึกถึง การครบรอบ 50 ป
ยุคอวกาศ
บรรยากาศภายในงาน เต็มไปดวยความสดใส สนุกสนาน และรอยยิ้มของนองๆ หนูๆ ที่เขารวมกิจกรรม และรวมถายภาพประทับใจกับพี่
จิสดา และพี่ธีออสใจดี ที่มาทักทายนอง ๆ รอบๆบริเวณงาน พรอมกันนี้นองๆ ยังไดรับความรู และของที่ระลึกจาก สทอภ. ติดมือกลับบานทุกคน

วาวดาวเทียมธีออส

ระบายสีวาวธีออส

ตกแตงวาวธีออส

ที่มา http://www.gistda.or.th
พี่ธีออส กับ พี่จิสดา ทักทายผูมารวมงาน

