12-13 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการออกหน่วยบริ การเครื ่อนที ่ (Mobile Unit) ครั้งที ่ 1/2554 วันที ่ 12 ออกหน่วย
บริ การทีบ่ า้ นใหม่สขุ เกษม อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันที ่ 13 ออกหน่วยบริ การทีบ่ า้ นตาก อาเภอบ้าน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มกราคม 2554

ตาก จังหวัดตาก

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

คณะผู้จดั ทา

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
นางสุพรรณี สงวนพัฒน์
นายชานนท์ กิจจารักษ์ นางสาวศศิธร ศรี สายคา
นางสาวศศิกานต์ วิบลู ย์ญาณ นายชิงชัย หุมห้ อง

“เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทาภูมิสารสนเทศด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ผู้สง่ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

..................................................................

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2554 สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เยาวชนเพื่อ
การเรี ยนรู้ จัดทาภูมิสารสนเทศด้ านจัดการทรั พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ภูมิวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ” ครั ง้ ที่ 1 ณ โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อการจัดทาโครงงานวิจยั ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา เรื่ อง “การประยุกต์ใช้ ระบบ
สาระสนเทศเพื่อเฝ้ าระวังจุดเพาะพันธุ์ลกู น ้ายุงลาย ” ในเขตโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีครู และนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจานวน 39 คนเข้ าร่วมโครงการนี ้

..................................................................
..................................................................
..................................................................

การอบรมมีการสอนโปรแกรม Google Earth ซอฟต์แวร์
ด้ าน GIS เช่น QGIS สอนการดูแผนที่ และสอนการใช้ GPS เบื ้องต้ น
และลงพื ้นที่บริ เวณรอบโรงเรี ยนเพื่อจับค่าพิกัดตามจุดต่างๆแล้ วนาค่า
พิกดั ที่ได้ มาลงในคอมพิวเตอร์ และนามาวิเคราะห์ พบว่ามีพื่นที่เสีย่ งต่อ
การแพร่พนั ธุ์ลกู น ้ายุงลายเป็ นจานวนมาก เยาวชนจึงเกิดความตระหนัก
ทีจ่ ะนาข้ อมูลที่ได้ มาวางแผนในการหาแนวทางการป้องกันแหล่งพาหะ
ของลูกน ้ายุงลาย

อบรมเชิงวิชาการการจัดทาแผนที่ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รับสมัครอบต. ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม2554 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้
จัดการอบรมตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ในชื่อโครงการ”อบรมเชิงวิชาการการการจัดทาแผนที่
ภาษีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ” ซึง่ เป็ นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างแผนกช่างสารวจ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกกับสถานภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
ในครัง้ นี ้สถานภูมิภาคฯ ได้ จดั ส่งวิทยากรมาให้ ความรู้
แก่นกั ศึกษาแผนกช่างสารวจ และผู้สนใจในการจัดทาแผนที่
ภาษี มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมจานวน 100 คน ดาเนินการอบรม
ตังแต่
้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้ องคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

องค์ การบริ ห ารส่วนตาบลเป็ นหน่วยการปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ขนาดเล็ กที่ สุด แต่เ ป็ นหน่ว ยงานที่ใ กล้ ชิ ดประชาชนมากที่สุด
จึงรู้ปัญหาและความต้ องการของประชาชนเป็ นอย่างดี จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาพื ้นที่
หรื อวางแผนงบประมาณเพื่อบริ หารจัดการท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดกับประชาชนมากที่สดุ
ดังนันเพื
้ ่อให้ อบต. มีระบบฐานข้ อมูลที่ถกู ต้ องและทันสมัย ทางสถานภูมิภาคฯ จึงเปิ ดรับสมัคร อบต.เพื่อเข้ าร่วมโครงการ “อบต.
ต้ นแบบของการใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒานาท้ องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยอบต. ทีส่ นใจเข้ าร่วมโครงการนี ้จะได้ รับคาปรึกษา
และพัฒนาฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศขององค์การบริ หารส่วนตาบล

โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานใดสนใจที่จะจัดอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถติดต่อได้ ที่
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครทามาตรฐานข้อมูล

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

“เยาวชนเพื่อการเรียนรู้จัดทาภูมิสารสนเทศด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
กิจกรรมของการฝึ กอบรมประกอบด้ วยภาคบรรยายและปฏิบตั ิ เช่น
-

การให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมด้ านระบบภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
การให้ นกั เรี ยนช่วยกันคิดเพื่อหาหัวข้ อโครงงานวิจยั ด้ านการประยุกต์ใช้ กบั ระบบภูมิสารสนเทศ
การออกสารวจภาคสนามโดยใช้ เครื่ อง GPS เพื่อเก็บข้ อมูลบริเวณที่ใช้ ในการทาโครงงานวิจยั
การนาข้ อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์โดยการใช้ โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศ

โรงเรี ยนที่ผา่ นการอบรมจะได้ เข้ าร่วมนาเสนอโครงงานในงานนเรศวรวิจยั เพื่อคัดหาตัวแทน 2โรงเรี ยน ที่จะได้ เข้ า
ร่วมนาเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจาปี 2554 ในเดือนธันวาคม

Thai SDI คือ โครงการพืน้ ฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทยเป็ นระบบเครือข่ ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงและใช้ ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ร่วมกันได้ ผ่านระบบ Internet องค์ ประกอบที่สาคัญ
ของ Thai SDI ได้ แก่
1.กรอบนโยบายและการบริหารจัดการ
2.มาตรฐานข้ อมูล
3.ข้ อมูลพืน้ ฐาน
4.เครือข่ ายเพื่อการบริการข้ อมูล
สถานภูมิภาคฯได้ เห็นความสาคัญในส่ วนของการพัฒนาระดับมาตรฐานข้ อมูลในหน่ วยงานหรื อองค์ กร ดังนั น้ สถาน
ภูมิภาคฯจึงมีความประสงค์ จะรั บสมัครหน่ วยงานหรื อองค์ กรท้ องถิ่นที่สนใจเข้ ารั บการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานข้ อมูล
Thai (SDI) ของหน่ วยงาน เพื่อทาให้ หน่ วยงานหรือองค์ กรมีฐานข้ อมูลที่มีมาตรฐานรองรับ และสามารถทาให้ เกิดประสิทธิภาพ
ในการใช้ งานต่ อไปในอนาคตต่ อไป

หากสนใจเข้ าร่ วมโครงการหรื อกิจกรรมของทางสถานภูมิภาคฯ สามารถติดต่ อเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ท่ ี
ห้ อง 313-314 ชัน้ 3 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1572 , 0-5596 -1551 โทรสาร 055-96 -1572 http://www.cgistln.nu.ac.th, E-mail : cgistln@nu.ac.th

