
แบบฟอร์มที่  3 
 

แบบเสนอข้อมูลส าหรับการคัดเลือกและตัดสนิรางวัลสหกิจศกึษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  2563 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน ระยะเวลา  
และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

ต าแหน่งและลักษณะงานที่นสิิตได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 

 ต าแหน่ง: นิสิตสหกิจ  
 งานท่ีได้รับมอบหมาย: ปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลในเขตป่าไม้ถาวร  

พนักงานที่ปรึกษาและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา  
นายพชร เสมยีนรัมย ์  ต าแหน่ง: นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัตกิาร 

 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

  ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง นิสิตสหกิจ ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 19 มีนาคม 2564 เปน็ระยะเวลา
ทั้งสิ้น 3 เดือน 20 วัน 

 

ลักษณะงาน  
1. ตรวจสอบ ถ่ายทอด จดัท า รวบรวม และจัดเก็บข้อมลูการจ าแนกประเภทที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เกี่ยวกับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับท่ีดินและปา่ไม ้
2. ตรวจสอบและรับรองแนวเขตปา่ไม้ถาวรในระวางของกรมที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 
3. จัดท าแนวเขตป่าไม้ถาวรและปา่ชุมชน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออรโ์ธสี มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000 เป็น

แผนที่ฐาน ท้ังในรูปแผ่นแผนที่และในระบบดจิิตอล 
4. ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและเอกสารกบัส านักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
5. จัดท าแผนที่ท้ายประกาศเขตวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า เขตพัฒนาทีด่ิน หรือท่ีได้รบัมอบหมาย 

 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
 โดยเริ่มจากการสอบถามว่านิสติมคีวามรู้ในด้านใดบา้ง แล้วพี่เลี้ยงจะอธิบายลักษณะงานท่ีต้องการใหฟ้ังพร้อมท้ังให้
ท าความรู้จักกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะ
ตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

 
บทคัดย่อ 

ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2504 ก าหนดขึ้นเพื่อท าการส ารวจจ าแนก
ประเภทที่ดิน เมื่อท าการส ารวจแล้วมีการน าเสนอคณะอนุกรรมการจ าแนกประเภทที่ดินประจ าจังหวัด พิจารณาความเห็น
ขั้นต้นแล้วผ่านไปยังคณะเจ้าหน้าท่ีวิชาการ คณะอนุกรรมการอ านวยการจ าแนกประเภทที่ดิน คณะกรรมการจ าแนกประเภท
ที่ดิน และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และถือมติคณะรัฐมนตรีใหม่
แทนมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดพื้นที่ใหม่นี้จะเป็นการก าหนดพื้นที่ป่าไม้ถาวร และพื้นที่ส่วนที่เหลือจะถูกจ าแนกออกเป็นที่
จัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น และมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป 

การจัดท าฐานข้อมลูป่าไม้ถาวร และข้อมลูการจ าแนกประเภทท่ีดนิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลโดย
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ในการใช้สนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการ และบริการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบ
ฐานข้อมูลบนมาตรฐานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ข้อมลูแนวเขตป่าไม้ถาวร และข้อมูลการจ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร แผนที่ต้นฉบับ แผนที่ปรับปรุง แผนที่มติคณะรัฐมนตร ี และรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน น าข้อมูลมาสรุปผลไดด้ังนี้ 1) ป่าเป็ดค่า 19,771.88 ไร ่ 2) ป่าหนองฟ้า-ภูเงิน 42,761.88 ไร ่ 3) 
ป่าดงข้ีเหล็ก-หนองกล้า-ดงสนาม 35,325.00 ไร ่ 4) ป่าดงใหญ-่ดงขวาง 49,205.00 ไร ่ 5) ป่าดงหัน-โคกสูง 66,829.38 
ไร ่ 6) ป่าอุโมงค-์หนองกุง 17,076.25 ไร ่ 7) ป่าดงมะอี่ 416,395.00  ไร ่ 8) ป่าดงแม่เผ็ด 239,840.00 ไร่ การจ าแนก
ประเภทที่ดินของจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกไดด้ังนี้ 1) เก็บไว้เป็นป่าไมถ้าวร 2) ป่าชุมชน 3) พื้นที่จัดสรรเป็นท่ีท ากินของราษฎร
หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
 
การด าเนินงาน   
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ผลการศึกษาฐานข้อมลูป่าไม้ถาวร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นท่ีป่าไม้ถาวรในมีทั้งหมด 8 ป่า คือ 
 

ล าดับ ชื่อป่า เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร) เนื้อที่ (ไร่) 

1 ป่าเป็ดค่า 31.64 19,771.88 

2 ป่าหนองฟ้า-ภูเงิน 68.42 42,761.88 

3 ป่าดงข้ีเหล็ก-หนองกล้า-ดงสนาม 56.52 35,325.00 

4 ป่าดงใหญ-่ดงขวาง 78.73 49,205.00 

5 ป่าดงหัน-โคกสูง 106.93 66,829.38 

6 ป่าอุโมงค-์หนองกุง 27.32 17,076.25 

7 ป่าดงมะอี ่ 666.24 416,395.00 

8 ป่าดงแม่เผด็ 383.74 239,840.00 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นที่ป่า จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการศึกษาฐานข้อมลูการจ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 การจ าแนกประเภทที่ดินของจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกไดด้ังนี้ 
  1. เก็บไว้เป็นป่าไม้ถาวร สัญลักษณ์ สีเขียว 

2. ป่าชุมชน   สัญลักษณ์ สีแดง 
3. พื้นที่จัดสรรเป็นท่ีท ากินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน สัญลักษณ์ สสี้ม 
การจัดท าฐานข้อมูลป่าไม้ถาวร และข้อมูลการจ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลโดย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการใช้สนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการ และบริการเชิงพื้นที่  เพื่อสร้างต้นแบบ
ฐานข้อมูลบนมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร และข้อมูลการจ าแนกประเภทที่ดิน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร แผนที่ต้นฉบับ แผนที่ปรับปรุง แผนที่มติคณะรัฐมนตรี และรายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน น าข้อมูลมาสรุปผลได้ดังนี้ 1) ป่าเป็ดค่า 19,771.88 ไร่  2) ป่าหนองฟ้า-ภูเงิน 42,761.88 ไร่  3) 
ป่าดงขี้เหล็ก-หนองกล้า-ดงสนาม 35,325.00 ไร่  4) ป่าดงใหญ่-ดงขวาง 49,205.00 ไร่  5) ป่าดงหัน-โคกสูง 66,829.38 ไร่  
6) ป่าอุโมงค์-หนองกุง 17,076.25 ไร่  7) ป่าดงมะอี่ 416,395.00  ไร่  8) ป่าดงแม่เผ็ด 239,840.00 ไร่ การจ าแนกประเภท
ที่ดินของจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกได้ดังนี้ 1) เก็บไว้เป็นป่าไม้ถาวร 2) ป่าชุมชน 3) พื้นที่จัดสรรเป็นที่ท ากินของราษฎรหรือใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืน 
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การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทกัษะ 
ประยุกต์ใช้วิชาความรู้ โดยการวิเคราะห์พื้นที่จากแผนที่ต้นฉบับ ว่าส่วนไหนของแผนที่ที่เป็นป่าไม้ถาวร ป่าชุมชน 

หรือพ้ืนท่ีจัดสรรเป็นที่ท ากินของราษฎรหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น แล้วท าการสแกนภาพ ตรึงค่าพิกัด และ Digitize ข้อมูลแต่
ละพื้นท่ี จากน้ันจึงสร้างแผนที่ข้ึนมาโดยใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการท างาน 
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่สามารถ
น าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมี รูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่ เกิน  3 หน้า A4) 
 

1. ฐานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ถาวร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ในงานตรวจสอบที่ดินระหว่างประชาชนและภาครัฐใน
การออกเอกสารสิทธิ ์

จัดท าฐานข้อมูลเพื่อช่วยลดระยะเวลาของการท างานลง เนื่องมาจากเดิมการตรวจสอบแนวเขตปา่ไมถ้าวรของราษฎรแต่
ละคน มีระยะเวลาที่นานพอสมควร เพราต้องน าแปลงท่ีดินไปเทียบกับแผนท่ีแนวเขตป่าไม้ถาวรจากแผนที่ต้นฉบับท่ีเป็นกระดาษ
จึงจ าเป็นต้องหาเลขระวางของแปลงที่ดิน จากนั้นท าการ รื้อ ค้นหาแผนที่ป่าไม้ถาวรจากแผนท่ีกระดาษ ซึ่งท าให้เสียเวลาในการ
ท างานและต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เพิ่มในการช่วยค้นหา จึงได้จดัท าโครงงานการจดัท าฐานข้อมูลปา่ไม้ถาวรขึ้นมา เพื่อช่วยลด
จ านวนทรัพยากรมนุษย์ลง และยังท าให้หาข้อมูลแปลงที่ดินของเกษตรกรได้รวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้งยังลดความผิดพลาดของการ
ท างานเพราะการตรวจสอบด้วยมอืในแต่ละครั้งมีโอกาสที่จะเกิดการซ้อนทับข้อมูลไม่ตรงกัน แต่หากว่าตรวจสอบด้วยฐานข้อมลูที่
เป็นแบบเดียวกันท้ังหมด ข้อมูลที่ได้ก็จะตรงกัน เหมือนกันท้ังหมด ท าให้โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาดลดน้อยลง ซึ่งการท า
ฐานข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นผลดตี่อองค์กร และเจ้าหนา้ที่ท่ีรับผดิชอบ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ลดความผดิพลาดของข้อมูล ทั้ง
ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทีไ่มส่มเหตุสมผลขององค์กรลง 

 
2. ฐานข้อมลูการจ าแนกประเภทที่ดิน ในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพ่ือใช้ในงานตรวจสอบที่ดินระหว่างประชาชนและ
ภาครัฐในการออกเอกสารสิทธิ ์

เป็นการจัดท าฐานข้อมูลที่น าข้อมลูที่มีอยู่จากแผนท่ีที่เป็นกระดาษมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบท่ีเรียกใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกยิ่งข้ึน เพื่อช่วยลดระยะเวลาของการท างานลง เนื่องจากต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบเดยีวกัน การจัดท าโครงงานการ
จ าแนกประเภทที่ดินขึ้นมา เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผน การบรหิารจัดการ และบริการเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบฐานข้อมูลบน
มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร แผนที่ต้นฉบับ แผนท่ีปรับปรุง แผนที่มติคณะรัฐมนตรี และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน ซึ่งการท าฐานข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อองค์กร และเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ เพราะ
มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเรยีกใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังใช้เป็นฐานต่อยอดในการพัฒนาฐานข้อมลู DATABASE ผ่านระบบ AI ใน
อนาคตได้อย่างง่ายดาย 

 
 


