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โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

“เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพือ่สนับสนุนงานแผนที ่GIS ท้องถ่ิน” 
วนัท่ี 17-18,  24-25 พฤษภาคม, 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (เสาร์-อาทิตย)์ 

ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง 39 
จัดโดย   สถาบนัวิศวพฒัน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

หลกัการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบดว้ยรีโมทเซนซิง (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
Systems) และระบบกาํหนดตาํแหน่งพิกดัโลก (Global Positioning System) นาํมาประยกุตง์านในดา้นการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษยส์ร้างข้ึน เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เทคโนโลยีเหล่าน้ีสนับสนุนการสร้าง
ฐานขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนการติดตาม จดัการ และบริหารงานทรัพยากรทอ้งถ่ินต่างๆ ในรูปแบบแผนท่ีและขอ้มูลสถิติ เช่น งานก่อสร้าง งาน
บาํรุงรักษาทาง การจราจรและขนส่ง แผนแม่บททอ้งถ่ิน ท่ีแต่ละหน่วยงานตอ้งเก่ียวขอ้ง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูบ้ริหาร และหน่วยงานมีขอ้มูลมาสนับสนุนการตดัสินใจมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานในการติดตามงานจากฐานขอ้มูลท่ี
จดัเกบ็ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทนัสมยั  
 ในการฝึกอบรม “เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนงานแผนท่ี GIS ทอ้งถ่ิน” ทาํใหมี้ความรู้ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศ และการนาํไปประยุกตใ์ชส้นบัสนุนงานวิศวกรรมดา้นต่างๆ และภาคปฏิบติัการ (Workshop) ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานไดมี้ประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ และการประยกุตใ์ชง้านในดา้นวศิวกรรม และทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
2. เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานปฏิบติัการดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์      
3. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางดา้นการปฏิบติังานระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ของผูเ้ขา้ร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ  
4. เพ่ือเป็นการนาํความรู้เผยแพร่สู่สังคม โดยมีการนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติั       

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ในดา้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใชง้านในดา้นวิศวกรรม และ

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
2. ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ในดา้นเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ และแนวทางการประยกุตใ์ชใ้นดา้นวศิวกรรม    
3. เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน และผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
4. ไดรั้บวฒิุบตัรรับรองการฝึกอบรมจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีหน่วยพฒันาวิชาชีพวิศวกรอยา่งต่อเน่ือง (CPD) 

ซ่ึงผูอ้บรมตอ้งผา่นการประเมินผลในหลกัสูตร 
วทิยากรผู้บรรยาย :  รศ.สุเพชร จิรขจรกลุ   

ภาควชิาเทคโนโลยชีนบท (หน่วยวจิยัระบบภมิูสารสนเทศเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน)  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต 

รูปแบบ/วิธีดาํเนินการ 
ขั้นตอนการดาํเนินการ มีดงัน้ี 
1. การบรรยายภาคทฤษฎี  
2. การฝึกปฏิบติัโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  
3. มี DVD ส่ือการสอน ไวส้าํหรับทบทวนหลงัเรียนจบหลกัสูตร 

รับเพยีง 40 ท่าน 
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การบรรยาย  
วทิยากรและอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุนาํเสนอในลกัษณะหลกัการ แนวคิด วธีิการ และการวเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งเปิดโอกาสให้

วทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมอบรม ไดแ้ลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและถามคาํถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน  
การปฏิบติัการ  

นาํความรู้ท่ีไดใ้นภาคบรรยายมาฝึกปฏิบติัโดยใชข้อ้มูลภมิูสารสนเทศท่ีทนัสมยั เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง 
และรายละเอียดสูง ขอ้มูลระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ประเทศไทย โดยใชโ้ปรแกรม (Software) ดา้นภมิูสารสนเทศ รวมทั้งสาธิตการ
ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เคร่ือง GPS  

ผู้เข้ารับการอบรม  จาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  40 คน  (เน่ืองจากสถานท่ีค่อนขา้งจาํกดั) 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการอบรม 

1. ผูเ้ขา้อบรมมีความสนใจในการศึกษาระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยสีาํรวจขอ้มูลระยะไกล (RS) ระบบกาํหนด
ตาํแหน่งบนพ้ืนโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) ท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการบริหารงานส่วนทอ้งถ่ิน 

2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ร่วมฝึกอบรมไดต้ลอดหลกัสูตร 
วธีิประเมินผลโครงการ :  ผูเ้ขา้รับการอบรม ตอ้งผา่นการประเมินผลภายใตข้อ้กาํหนดดงัน้ี 

1. เขา้รับการอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. เขา้ร่วมกิจกรรมในการศึกษาอบรมตามกระบวนการของหลกัสูตร 
3. สามารถจดัทาํแผนท่ีในการฝึกอบรมไดค้รบถว้น และมีผลงานผา่นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดได ้

 
กาํหนดการฝึกอบรม  “เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศเพือ่สนับสนุนงานแผนที ่GIS ท้องถิ่น” 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วนั ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น. 
 

วนัเสาร์ที ่17 พฤษภาคม 2557 
แบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศเบ้ืองตน้   
ปฏิบติัการ : การติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ (ในระหวา่งการบรรยาย) 
แนวคิดการประยกุตเ์ทคโนโลยภีมิูสารสนเทศเพ่ืองานพฒันาทอ้งถ่ิน/ความรู้เบ้ืองตน้รีโมทเซนซิง เพ่ือติดตามทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
ปฏิบติัการ : การแสดงผลและแปลผล ขอ้มูลภาพถ่ายจากดาวเทียม รีโมทเซนซิง 
ปฏิบติัการ : การแสดงผลขอ้มูล GIS เบ้ืองตน้     การใชง้านขอ้มูล GIS แสดงทรัพยากรประเทศไทย 

วนัอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 
ปฏิบติัการ : การสร้างและนาํเสนอแผนท่ี Layout 
หลกัการเบ้ืองตน้ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก จีพีเอส (GPS) และระบบพิกดัแผนท่ี ทบทวนการใชค้่าพิกดัในงาน GIS 
ปฏิบติัการ : การใชเ้คร่ืองมือจีพีเอส บนสมาร์ทโฟน และการหาค่าพิกดัตาํแหน่ง 
                    การแปลงค่าพิกดั Lat/Long เป็น Grid UTM  /   การนาํค่าพิกดั GPS  สร้างเป็นขอ้มูล GIS 
ปฏิบติัการ : การตรึงพิกดัภมิูศาสตร์แผนท่ีระวาง UTM (Georeferencing) 
แนวคิดการสร้างขอ้มูลระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ : ขอ้มูลเชิงเชิงพ้ืนท่ี Spatial Dataปฏิบติัการ : การเขียนลายเส้นแปลงท่ีดิน (Digitizing) : 
Point หมุดหลกัเขตปฏิบติัการ :   การคาํนวณค่าพิกดัภมิูศาสตร์ x,y coordinate 

วนัเสาร์ที ่24 พฤษภาคม 2557 
ปฏิบติัการ : การเขียนลายเส้นแปลงท่ีดิน : Line ขอบเขตแปลงท่ีดิน และคาํนวณความยาว 
ปฏิบติัการ : การเขียนลายเส้นแปลงท่ีดิน : Polygon แปลงท่ีดิน และคาํนวณพื้นท่ี 
ปฏิบติัการ : การเช่ือมโยงแผนท่ีกบัรูปภาพ สายทาง และอุปกรณ์ประกอบทาง เพ่ือสนบัสนุนการติดตาม และบาํรุงรักษาสายทาง 
ปฏิบติัการ : การ Merge ต่อแผนท่ีระวาง 
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เอกสารจากกระทรวงการคลงั 

   

วนัอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 
ปฏิบติัการ : การเขียนลายเส้นแปลงท่ีดิน : Line ขอบเขตแปลงท่ีดิน และคาํนวณความยาว 
ปฏิบติัการ : การเขียนลายเส้นแปลงท่ีดิน : Polygon แปลงท่ีดิน และคาํนวณพื้นท่ี 
ปฏิบติัการ : การเช่ือมโยงแผนท่ีกบัรูปภาพ สายทาง และอุปกรณ์ประกอบทาง เพ่ือสนบัสนุนการติดตาม และบาํรุงรักษาสายทาง 
ปฏิบติัการ : การ Merge ต่อแผนท่ีระวาง 
แนวคิดการสร้างขอ้มูลระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ : ขอ้มูลเชิงเชิงตาราง Attribute Data 
ปฏิบติัการ : การบนัทึกขอ้มูลเชิงตารางลงในแปลงท่ีดิน (Attribute Data) /การเช่ือมโยงตาราง (Join Table) รายละเอียดแปลงท่ีดิน 
ปฏิบติัการ : การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเบ้ืองตน้ใน Attribute Data  /  การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย Query Builder และสร้างขอ้มูล GIS ใหม่ 

วนัเสาร์ที ่31 พฤษภาคม 2557 
แนวคิดการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี GIS Analysis ในรูปแบบต่างๆ 
ปฏิบติัการ : การวเิคราะห์เชิงพ้ืนท่ีแบบเวกเตอร์ : คาํสั่ง Clip Buffer Union Intersect etc. 
ปฏิบติัการ : ประยกุตว์เิคราะห์ : กรณีศึกษา หาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับตั้งโรงงาน 

วนัอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 
แนวคิดการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี GIS Analysis ในรูปแบบแรสเตอร์ 
ปฏิบติัการ : การวเิคราะห์เชิงพ้ืนท่ีแบบแรสเตอร์ : Interpolation    /   การพยากรณ์คุณภาพอากาศ / ปริมาณนํ้าฝน 
ปฏิบติัการ : การจดัช่วงชั้นภาพอากาศ / ปริมาณนํ้าฝน (Reclassify) 
ปฏิบติัการ : การวเิคราะห์ระดบัความสูง (Digital Elevation Model) และการวิเคราะห์ระดบันํ้าท่วม (Flood Zone) 
แบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจหลงัการฝึกอบรม (Post-Test) 

หมายเหตุ : ในการฝึกอบรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการฟรีในห้องอบรม 
โดยจะติดต้ังโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.2 (การใช้งานได้ 60 วนั) 
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โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 

“เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศเพือ่สนับสนุนงานแผนที ่GIS ท้องถิ่น” 
วนัท่ี 17-18, 24-25 พฤษภาคม, 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (เสาร์-อาทิตย)์ 

ณ หอ้งประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง 39 
จัดโดย  

สถาบนัวศิวพฒัน์  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ขอสํารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี ้    (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพือ่ความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
 

ช่ือ – นามสกลุ    ..................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...................................... เลขท่ีสมาชิกสภาวศิวกร ............................  

โทรศพัท ์(มือถือ) ...................................................... E-Mail: ............................................................................  

ท่ีอยูห่น่วยงาน/บริษทั  ..................................................................................................................................................................................................  

เลขท่ี .......................... หมู่ท่ี .................................. อาคาร ...........................................................    ซอย   .....................................................................  

ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .............................................................. อาํเภอ/เขต .........................................................  

จงัหวดั ...........................................  รหสัไปรษณีย ์......................... โทรศพัท ์........................................... โทรสาร .....................................................  

ผูป้ระสานงานโดย .....................................................  โทรศพัท ์ ...............................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................................................................................   สาํนกังานใหญ่  หรือ   สาขา  .............................................  

ค่าลงทะเบียน (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง,  เอกสารบรรยาย  และ วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3% ) 

 สมาชิก วสท.     10,000  บาท/คน 

 พนกังานรัฐ/วสิาหกิจ/บุคคลทัว่ไป   11,000  บาท/คน 

การชําระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ชาํระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟตข์วามือ)  
 เชค็  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนาม  

  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์ เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สาํเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้อบรม ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ  
 ส่งแฟกซ์มาท่ี 02-1844597-8, 0-2319-2710 
 

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 

โทรศพัท ์0-23192410-3 ต่อ ธิดาวรรณ   โทรสาร 0-23192710-1   E-Mail: tidawan@eit.or.th / eit@eit.or.th 

รับเพยีง 40 ท่าน 


