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เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิ ดการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาปี 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริ หารสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวรายงาน
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรื อ สทอภ.(GISTDA) ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งประกอบด้ วย กรมแผนที่ทหาร สมาคมสารวจข้ อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทย สมาคมระบบข่นส่งและจราจรอัจฉริ ยะไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สามาคมการสารวจ
และการแผนที่ จัดการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจาปี 2553 : geoinfotech 2010 ภายใต้ ชื่องานว่า
”1 ทศวรรษ สอทภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย” ระหว่างวันที่15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทัง้ นีม้ ีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมประมาณ 1,200 คน จากหน่วยงานภาครั ฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา
สาระของการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย,การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทงในและต่
ั้
างประเทศ การเสวนา “1 ทศวรรษ
สทอภ. กับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” และ “อุตสาหกรรมภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในทศวรรษหน้ า ” การนาเสนอ
บทความวิชาการด้ านการเกษตร, ป่ าไม้ , การใช้ ประโยชน์ที่ดิน, การบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า, สิ่งแวดล้ อมและภัยพิบตั ิ รวมถึงมีหน่วยงาน
ของไทยและต่างประเทศ จานวน 46 แห่ง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ตัวแทนสถานภูมภิ าคฯภาคเหนือตอนล่าง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ ส่งโรงเรี ยนเข้ าร่ วมการแข่นขัน การนาเสนอ

โครงงานวิจยั การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน จานวน 2 โครงงาน ได้ แก่ โรงเรี ยนทุ่งทรายวิทยา จ.กาแพงเพชร และ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ซึง่ ผู้เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วย เยาวชนและอาจารย์จานวน 443 คน จากโรงเรี ยนที่

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“เยาวชนเพื่อการเรียนรูจ้ ัดทาภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปญั ญาท้องถิน่ ”
ปั จจุบันเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะมี

เข้ าร่ วม จานวน 47 โรงเรี ยน

บทบาทต่อการพัฒนาชุมชนจนไปถึงระดับประเทศ เราจะนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมในการจะตัดสินใจ
การวางแผน ในการทางานต่างๆเพื่อให้ มีความเสียหายน้ อยที่สุด โดยการนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการ
บริหารสิ่งแวดล้ อม ภัยพิบตั ิตา่ งๆ และการสร้ างเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อรองรับต่อความต้ องการ เทคโนโลยีที่
มีมากขึ ้นทุกวัน สถานภูมิภาคฯได้ เล่งเห็นถึงความสาคัญที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศสู่เยาวชนใน
ส่วนภูมิภาค เพื่อเป็ นการสร้ างพื ้นฐานการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ ภูมิสารสนเทศอย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะได้ นาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อตนเอง ชุมชน โรงเรียน
ดังนัน้ สถานภูมิภาคฯจึงได้ จัด ทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ “เยาวชนเพื่อการเรี ยนรู้ จัดท าภูมิส ารสนเทศด้ า นจัด การทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรี ยนทุง่ ทรายวิทยาได้ รับรางวัลดีเด่นในการนาเสนอเรื่ อง การศึกษาถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกระจาบ ตาบลทุง่ ทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร จากจานวนโครงการทังจ
้ านวน 13 โครงงาน รางวัลที่ 2 เป็ นของโรงเรี ยนท้ ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม นาเสนอเรื่ อง การตรวจสอบ
คุณภาพน ้าบริ เวณรี สอร์ ทในตาบลท้ ายหาด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ประกอบไปด้ วย
1. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก นาเสนอเรื่ อง การศึกษาการแพร่ ระบาดโรคข้ าว โรคใบจุดสีน ้าตาล และใบขีดสีน ้าตาล
บริ เวณพื ้นที่ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม นาเสนอเรื่ อง GIS มรดกและวัฒนธรรมเมืองแม่กลอง
3. โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร นาเสนอเรื่ อง การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดารงอยู่
ของหอยพิม บริ เวณชายทะเล
4. โรงเรี ยนแคทรายวิทยา จ.ราชบุรี นาเสนอเรื่ อง การสารวจแหล่งโบราณสถานและแหล่งเรี ยนรู้ ในตาบล

สิ่งแวดล้ อม ภูมิวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง" โดยเปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ ซึ่งโรงเรี ยนสามารถร่วมกันเรี ยนรู้
ปั ญหาจากแหล่งชุมชนหรื อโรงเรี ยน และนามาประยุกต์ใช้ กับ เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อสร้ างความรู้ สาหรับนาไปใช้ ประโยชน์ ต่อชุมชนหรื อโรงเรี ยนต่อไปใน
อนาคต หากโรงเรียนใดมีความสนใจ สามารถติดต่อได้ ตามที่อยูด่ ้ านล่าง แจ้ งความจานงค์ในการเข้ าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ก่อนสิ ้นเดือนมีนาคม2554

รั บสมัครอบรมอบต.และหน่ วยงานอื่นๆ
ในปี 2554 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเป้าหมายเพื่อมุง่ พัฒนาและเตรี ยมความพร้ อม
ของบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ทังหมด
้
จานวน 6 หลักสูตร โดยผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในปี งบประมาณ 2554นี ้ จะได้ สิทธิ์ในการเข้ าเรี ยกใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ต (Internet GIS Map)
ฟรีเป็ นระยะเวลา 1 ปี มีหลักสูตรดังต่อไปนี ้
รหัสและชื่อหลักสูตร

ในระดับ บุค คลทั่วไป มี ผ ลงานวิจัย ที่ เข้ าร่ วมทัง้ หมดจานวน 67 ผลงาน แบ่งการนาเสนอเป็ น 2 วัน คื อ วันที่ 16- 17 ธัน วาคม 2553
ณ ห้ อง Sapphire 1-3 อิมแพ็ค คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ

1.ด้ า นการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ อัล กอริ ทึ ม และเทคนิ ค ใหม่ ๆ ด้ า นภูมิ ส ารสนเทศ งานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ รางวัล ดี เ ด่ น คื อ นายศั ก ดิ์ ด า หอมหวล และ
รศ.ดร. ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจยั เรื่อง การจาลองการลามเชิงพื ้นที่ของจุดภาพความร้ อน
2.ด้ านการประยุกต์ใช้ ภมู ิสารสนเทศ งานวิจยั ที่ได้ รับรางวัลดีเด่น คือ นายชาติชาย ไวยสุระสิงห์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจยั เรื่อง การประยุกต์ใช้ แบบจาลองความสูงและการตัดสินใจโดยใช้ กระบวนการลาดับชันเชิ
้ งวิเคราะห์เพื่อการประเมินศักยภาพลุม่ น ้าชีใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยพลังน ้าขนาดเล็ก
3.ด้ านการสารวจรังวัดและการแผนที่ งานวิจยั ที่ได้ รับรางวัลดีเด่น คือ นายอรุณ บุรีรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจยั เรื่อง
การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ ระบบดาวเทียมนาหน
4. ด้ านภูมิสารสนเทศผ่านอินเทอร์ เนต/มาตรฐานภูมิสารสนเทศ งานวิจยั ที่ได้ รับรางวัลดีเด่น คือ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ สทอภ.
วิจยั เรื่อง หนึ่งทศวรรษ การพัฒนาด้ านมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

จานวนวัน
(วันเดือนปี )

จานวนรั บ
ผู้เข้ าอบรม
30

ค่ าลงทะเบียน
(บาท)
ฟรี

อบรม 3 วัน
(กุมภาพันธ์ 2554)

30

ฟรี

- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี
- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี
- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี
-โปสเตอร์ แผนที่การใช้ ที่ดินของตาบลผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม ขนาด 80*120 cm.
- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี
- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี

5401 การใช้ และบูรณาการข้ อมูลของ
หน่วยงานกับระบบแผนที่บนอินเทอร์ เน็ต
(สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น)
5402 การพัฒนาและเผยแพร่ ข้อมูลกับ
ระบบแผนที่บนอินเทอร์ เน็ต (สาหรับ
หน่วยงานและผู้ใช้ ทวั่ ไป)
5403 การใช้ GPS เพื่อกาหนดตาแหน่ง
และการนาทาง
5404 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศสาหรับผู้บริ หารเพื่อการพัฒนา
ท้ องถิ่น

อบรม 3 วัน
(กุมภาพันธ์ 2554)

อบรม 1 วัน + ภาคสนาม 2 วัน (มีนาคม
2554)
อบรม 2 วัน + ดูงานต่างประเทศ 7 วัน
(พฤษภาคม 2554)

20

3,000

15

65,000

5405 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศสาหรับครูมธั ยม
5406 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกาศ
และ
ภูมิสารสนเทศสาหรับนักวิจยั

อบรม 2 วัน + ฝึ กเขียนโครงงาน 2 วัน
(สิงหาคม 2554)
อบรม 2 วัน + ฝึ กเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั 2
วัน (สิงหาคม 2554)

20

5,000

20

8,000

สิทธิประโยชน์
- ทดลองใช้ ข้ อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศบน
อินเทอร์ เน็ตของสถานภูมิภาค ฯ ได้ ฟรี 1 ปี

สนใจติดต่ อได้ ท่ ี ห้ อง313–314 ชัน้ 3 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961572, 055-961551 โทรสาร 055-961572 E-Mail : cgistnu@nu.ac.th สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับการเข้ ารับการฝึ กอบรมเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศที่ Website: http://www.cgistln.nu.ac.th

