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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับรัฐบาล
มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความทันสมัยสามารถที่จะนาไปใช้เป็นกุญแจสาคัญ ประกอบการตัดสินใจ คาดการณ์
ล่วงหน้า และจาลองสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
(Global Positioning System: GPS) โดยเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถนามาประยุกต์ กับงานด้านต่างๆเช่น
ด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร การใช้ที่ดิน ผังเมือง และภัยพิบัติ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาค บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ ยังมีจานวนจากัด ซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้หลายหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ไม่สามารถนาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้
ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการจั ดการด้านภูมิส ารสนเทศมีราคาค่อนข้างสูง ทาให้ เป็นอีกข้อจากัดหนึ่งของการนา
เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานในระดับท้องถิ่น
ดังนั้น ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความสนใจจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่มีต่อเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔
โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ซึ่งเป็นฟรีซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายใน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรในระดับท้องถิ่นตลอดจนเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมากขึ้น
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการใช้งานด้านภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายในระดับภูมิภาค และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส

๒
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
รวมถึงโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
๓. เป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับท้องถิ่น ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
ในสถานศึกษา พื้นทีจ่ ังหวัดระยอง จานวน ๓๐ คน
๔. ระยะเวลาการอบรม
ดาเนินการเตรียมการอบรมที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และดาเนินการในวันที่ ๒๔ – ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕. รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
๕.๑ การบรรยาย โดยวิทยากรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จะนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ โดยเน้นปูพื้นฐานด้านโปรแกรม Quantum GIS เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด
วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และถาม
คาถามที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการจัดการท้องถิ่น
๕.๒ การปฏิบัติการ นาความรู้ที่ได้ในภาคบรรยายมาฝึกปฏิบัติการจริง โดยจะแนะนาเทคนิคต่างๆ
ของโปรแกรม เพื่อนาไปประยุกต์กับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. สถานที่จัดการอบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
๗.๑ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
๗.๒ ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจกระบวนการของข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
๗.๓ ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Quantum GIS และนามาวิเคราะห์ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในระดับพื้นฐานได้
๗.๔ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แนวทางในการใช้ข้อมูลฟรี เพื่อสนับสนุนการทางานด้าน GIS ในท้องถิ่น
๗.๕ เป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ รวมถึงโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
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๘. กาหนดการ

กาหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ พิธีเปิด
๐๙.๒๐ - ๑๐.๓๐ การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเบื้องต้น
โดย ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕–๑๒.๐๐ ปฏิบัติการ: แนะนาโปรแกรม Quantum GISและพืน้ ฐานการติดตั้งโปรแกรม
โดย ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม, นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ ปฏิบัติการ: การจาแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา
โดย ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม, นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ ปฏิบัติการ: การจาแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยสายตา (ต่อ)
วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ ปฏิบัติการ: การจาแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยคอมพิวเตอร์
โดย นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ คณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ ปฏิบัติการ: การจาแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ ปฏิบัติการ: การจาแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ ปฏิบัติการ: การส่งออกภาพแผนที่
โดย นายอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ คณะภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ ตอบข้อซักถามและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

