ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวรไดเขารวมงานประชุมเชิงวิชาการ
The 28th Asian Conference on Remote Sensing ประจําป 2007 หรือ ACRS 2007 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ
อาคาร Putra World Trade Center (PWTC) กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยงานประชุมดังกลาวมีเจาภาพรวม 3 หนวยงาน
ประกอบดวย Ministry of Science, Technology and Innovation : MOSTI, Malaysian Centre for Remote Sensing : MACRES ประเทศ
มาเลเซีย, และAsian Association on Remote Sensing : AARS ประเทศญี่ปุน
การจัดงาน ACRS 2007 ในครั้งที่ 28 นี้ มีผูเขารวมงานจํานวนทั้งสิ้น 841 คน จาก 37 ประเทศ (รวมประเทศเจาภาพมาเลเซีย) มี
งานวิจัยที่นําเสนอทั้งสิ้นจํานวน 329 ผลงานใน 28 สาขาวิชา ซึ่งแบงเปนผลงานที่นําเสนอในภาคบรรยาย จํานวน 250 ผลงาน และเปน
โปสเตอรวิชาการ จํานวน 79 โปสเตอร โดยมีผูบริหาร คณะทํางาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาที่ของศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 18 คน
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เชารวมงานครั้งนี้ โดยเสนอผลงาน
นภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน 3 เรื่อง Rice Yield Potential From SPORT-5 โดย ผศ.ดร.สิริรัตน แสนยงค, Application of
High Resolution Satellite Image for Landuses Mapping and Flood Extent Delineation in THAILAND: UPPER PASAK RIVER
BASIN,PHETCHABUN โดย ผศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น ,Application of ortho-photo and SPOT-5 image for land use and land cover
mapping in Phetchaburi province โดย นายดํารง บุญประดับกุล และเปนการนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster Presentation) จํานวน
1 เรื่อง Implementation of High Resolution Satellite Image for Agricultural Land Use Mapping and Planning of Retention Pond in
THAILAND : YOM RIVER BASIN,SUKHOTHAI โดย ผศ.ดร.อุดมพร แพงนคร

ประธานเปดงาน The 28th Asian Conference
on Remote Sensing 2007

ผศ.ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูอํานวยการ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ นําเสนอผลงาน
นภาคบรรยาย ( Oral Presentation )เรื่อง Rice
Yield Potential From SPORT-5

ผูบริหาร คณะทํางาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาที่ของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

การแสดงของเจาหนาที่สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 รองศาสตราจารย ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล ตําแหนงกรรมการคณะทํางานศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.พรพรรณ จันทรแดง ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เปนประธานเปดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตรนานาชาติ (GIS DAY 2007) โดยศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการวัน
สารสนเทศภูมิศาสตรนานาชาติ (GIS DAY 2007) จาก บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรและเสริมสรางความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ใหแกนักเรียน เพื่อให
นักเรียนทราบถึงแนวทางในการที่จะนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในดานตางๆได และเพื่อสนับสนุนให
นักเรียนไดเรียนรูและกระตุนใหเกิดความสนใจทางดานเทคโนโลยีอวกาศฯ ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจในการศึกษาตอไปในอนาคต

รองศาสตราจารย ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล
ประธานพิธีเปดงาน GIS DAY 2007

ประธานกลาวเปดงาน GIS DAY

วิทยากร บรรยาย เรื่อง “ความหมายและ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรฯ”

ภาพบรรยากาศระหวางการสัมมนา

2007

ภาพประกวดการออกแบบแผนที่ของนักเรียน

นายสวรินทร ฤกษอยูสุข
วิทยากร

ภาพบรรยากาศระหวางการแขงขันตอบ
ปญหาชิงรางวัล

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพือ่ สุขภาพและอาชีพประชาชน ครั้งที่ 11/2550 ตําบลน้ําไคร
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2550 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง ไดออกหนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพ และ
อาชีพของประชาชน ครั้งที่ 11/2550 ณ โรงเรียนชุมชนบานนากล่ํา ตําบลน้ําใคร
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ โดยในการออกหนวยครั้งนี้ เจาหนาที่ของ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ อบรมใหความรูแกอาจารยและนักเรียนในเรื่องการ
นําขอมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชงานโปรแกรมการสรางภาพ 3 มิติ
โดยในภาคปฏิบัติ อบรมเรื่องการใชโปรแกรมการประยุกตใชแบบจําลอง
3 มิติ(3D Sketch Up) ใหแกนักเรียน เพื่อฝกทักษะการออกแบบและประยุกตใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนลาง ไดมอบแผนโปรแกรมโปรแกรมประยุกตใชแบบจําลองสามมิติใหแก
อาจารยและนักเรียน เพื่อใชประโยชนตอไป

หนวยใหบริการเคลือ่ นที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครัง้ ที่ 12/2550
ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบรูณ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวมกับสถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA) จะออกใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพ
ของประชาชน ครั้งที่ 12/2550 ในระหวางวันที่ 15- 16 ธันวาคม 2550 ณ โรงเรียนบานกลาง ตําบลวัง
ทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบรูณโดยการออกใหบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางศูนยศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง จัดอบรมใหความรูระบบภูมิสารสนเทศ
เบื้องตนและ ความรูเกี่ยวกับดาวเทียมธีออส (ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ดวงแรกของ
ประเทศไทย) ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการใชขอมูล
ดาวเทียมธีออส

โครงการคายเยาวชน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ขอเชิญเขารวมโครงการคายเยาวชน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในระหวางวันที่
20-20 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬา 700 ป จังหวัดเชียงใหม จัดขึ้นโดยศูนยภูมิภาคฯ ภาคเหนือ
รวมกับ สทอภ.และ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยภายในงาน
ไดจัดกิจกรรมและเรียนรูกระบวนการทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศดวยวิธีการงายๆ
และลลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมุงเนนใหเกิดการเรียนรูจากการปฎิบัติจริง (Learning by Doing)
คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย วิชาญ อมรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูชว ยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง และ คุณอนุชิดา ธนานุศักดิ์

ผศ.วิชาญ อมรากลุ ผูอํานวยการ ดร.สิริรัตน แสนยงค รองผูอํานวยการฝายบริหาร และเจาหนาที่ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวรเขารวม การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแหงชาติ
ประจําป 2550 เรื่อง ธีออส...ดาวเทียมของไทยสูหวงอวกาศ ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 ณ หองคอนเวนชั่น
ฮอลล โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ฯพณฯ ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนประธานเปดการประชุม และ ดร.ธงชัย จารุพพัฒน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กลาวรายงานการประชุม การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหรูถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง
ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ซึ่งจะขึ้นสูวงโคจรในเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนในหลายสาขา และสงเสริมการนําเสนอผลงานของนักวิชาการ
นักวิจัย นักศึกษา ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมจํานวนณ 720 คน จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษา

