สถานภูมิภาคเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่ าง จั ดท าหลั กสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2554
ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา รวมทั้งภาคเอกชน ที่มีการบริหารและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgistln.nu.ac.th

ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2553

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 3 ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000
โทรศัพท์ 0-5596-1572 ,0-5596-1551 โทรสาร 0-5596-1572 http://www.cgistln.nu.ac.th E-mail : cgistln@nu.ac.th

ผู้ส่ง

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ สทอภ. ครบรอบ 10 ปี สทอภ. ได้จัดพิธีทาบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมส่วนกลาง
ชั้น 6 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการผู้อานวยการสานั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์ การมหาชน) และนางปราณี ต ดิษ ริ ยะกุล
รองผู้อานวยการ สทอภ. เป็นประธานในพิธี รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. พร้อมด้วยผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน

โครงการวิจัย
„ การติดตามและประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาฟางข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ราบลุ่มภาคภาคเหนือตอนล่างในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน 2553โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม THEOS
„ พบว่าในช่วงเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2553 พื่นที่ที่ศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เกษตรกรได้เผาฟางข้าวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด
0.97 ล้านไร่ จะมี CO2 ที่ปล่อยไปสู่บรรยากาศจานวน 0.57 ล้านตัน/ฤดูกาล

โครงการวิจัย
„ ความเป็นไปได้ของข้อมูล THEOS ในการประมาณคาร์บอนในดินจากการเผาในพื้นที่นาข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
„ ระบบพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
„ สถานภูมิภาคฯ ได้ทาการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเพื่อเรียนรู้การจัดทาระบบ
ภูมิสารสนเทศสาหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 8 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งพบว่าได้
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ทั้งหมด 90 ชั้นข้อมูล (Layer)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
„ จัดทาข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
„ จัดทาจดหมายข่าวรายเดือน ส่งให้หน่วยงานต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทาการสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารของสถานภูมิภาคฯ ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็น /พึงพอใจต่อจดหมายข่าวของสถานภูมิภาคฯ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 72.68
„ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อเรียนรู้การจัดทาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
„ สถานภู มิภ าคฯ จัด อบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร “เยาวชนเพื่อเรีย นรู้ก ารจั ด ทาระบบภู มิสารสนเทศเพื่อจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม” จานวน 8 ครั้ง 8 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตท้องถิ่นของเยาวช เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวกล้อมในเท้องถิ่น และนามาสร้างสรรค์โครงงานวิจัย
„ สัมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ2553 (GISTDA Day 2010)”
„ สถานภูมิภาคฯ จัดกิจกรรม (GISTDA Day 2010) เพื่อประชาสัมพันธ์ดาวเทียมธีออส และสร่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับครู นักเรียน และนิสิต โดยดาเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจานวน 96 คน ครั้งที่ 2 ดาเนินการจัดกิจกรรม วันที่ 24 พฤษภาคม
2553 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น 122 คน
„ สัมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6/2553”
„ กิจกรรมการนาเสนอโครงงานวิจัยระดับเยาวชน ดาเนินการจัด วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจานวน 152 คน
„ นิทรรศการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
„ กิจกรรมการจัดแสดงการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมธีออส กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ โถงหน้าห้อง
ไอน์สไตน์ ชั้น 2 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ3วันจานวนทั้งสิ้น 1,532 คน
„ สัมนาวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ศูนย์ภูมิภาค”
„ สถานภูมิภาคฯ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา” วันที่ 7 ‟ 8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนทศ ระหว่าง 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ และร่วมนาเสนองานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
„ ระบบพัฒนาฐานข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
„
„
„
„
„
„
„
„

จัดทาข่าวสารและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร สนเทศ
การประขุมสัมมนา 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ
โครงการสัมมนาวิชาการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” 5 ศูนย์ภูมิภาคฯ
“สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2554 “GISTDA Day 2011”
การสัมมนาวิชาการ “สัมมนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7/2554
นิทรรศการ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม THEOS
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ภูมิวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

โครงการบริการวิชาการ
„ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต (Internet GIS Map) เพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการงบประมาณประจาปีของท้องถิ่น
„ ออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

