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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรพื้นฐาน “การข้ึนทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน  

ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” รุ่นที่ 1 
  โดย ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

           
 

1. ชื่อโครงการ  การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน 
ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” รุ่นท่ี 1 

 

๒. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ    
    ๒.๑ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา   

 โทร.๐ ๓๘๑๐ ๒๒90 โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๕๗๙๘  www.uniserv.buu.ac.th 
    ๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายสกุล ศิริกิจ     ผู้รักษาการแทนรองหัวหน้าศูนย์ประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  โทร. ๐๓๘ ๑๐๒ ๒90 

          ผู้ประสานงานโครงการ    นางสาวพรทิพย์ อภัยวงค์   นักวิชาการศึกษา  
            โทร. ๐๓๘ ๑๐๒ 290  
            E - mail : eiabuu25@gmail.com 
            Line : eiaburapha 

 

3. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก มีผู้สนใจน าไป
ประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพในมุมมองใหม่ๆ การน าไปประยุกต์ใช้งานกับ
การเกษตร เป็นต้น จากสถิติการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน 
(Drone) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) พบว่า ต้ังแต่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มี ผู้ขึ้นทะเบียน
จ านวนท้ังส้ิน 14,509 เครื่อง  
 ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีการก าหนดเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขก่อนท าการบิน และระหว่างท าการบิน ดังนั้น ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่ง
ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรุ้เบ้ืองต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อควรระวัง  
 ในการนี้ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การขึ้น
ทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) 
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ขึ้น เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจการใช้งานอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอกมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งาน
ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 
                              

4. วัตถุประสงค์                                                                                                                      
4.1 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อควรระวังของผู้บังคับหรือ

ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) 
 4.2 เพื่อจัดเตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภท

อากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ได้ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
     5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวนัท่ี 22 กรกฎาคม -             
9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
     5.2 จัดอบรมวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2562 

         5.3 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานสรุปประเมินผลโครงการภายในวันท่ี 20 ตุลาคม         
พ.ศ. 2562 
 

6. สถานที่จัดฝึกอบรม  

     ห้องประชุม 101 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

7. กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน 
   เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการและประชาชนท่ัวไป จ านวน 20 คน 
 

8. ค่าลงทะเบียน 
      ค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าบริหารจัดการโครงการ) 
 

9. หัวข้อการอบรม  
    การบรรยาย รวมจ านวน 8 ช่ัวโมง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
     9.1 การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อควรระวังของผู้บังคับหรือปล่อย
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” 
     9.2 การสาธิตการบังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก 
(Drone) 
     9.3 การบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน” 

     9.4 การจัดเตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภท
อากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       10.1 ผู้ผ่านการอบรมสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยข้องและข้อควรระวังของผู้
บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)  
       10.2 ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดเตรียมเอกสารส าหรับข้ึนทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ได้ 
 

๑1. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ  
      ๑1.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
   ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและวิทยากร และความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
        ๑1.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   จ านวนผู้ผ่านการอบรมท่ีได้รับความรู้ และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับ  
ดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรอบรม  
หลักสูตรพื้นฐำน “กำรขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอำกำศยำนซ่ึงไม่มีนักบิน  

ประเภทอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก (Drone)” รุ่นที่ 1 
    ณ ห้องประชุม 101 ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ  

 
 
 

วัน ศุกร์ ท่ี  20 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖2 
 
๐๘:3๐ – ๐9:0๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. การบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อควรระวงัของผู้บังคับหรือ 

ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบนิ ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” 
๑๐:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. การสาธิตหลักปฏิบัติการบังคับอากาศยานซึ่งไม่มนีักบิน ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบิน 

จากภายนอก (Drone) 
๑๓:๐๐ – ๑5:3๐ น. การบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน”  
๑5:3๐ – ๑6:3๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการในการจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือ      

ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบนิ ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  ๑. วิทยากร ตลอดหลักสูตร โดย เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐:๓๐ – ๑๐:๔๕ น. และ ๑๔:๓๐ – ๑๔:๔๕ น.                           
                  3. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.  
 



 
 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม  
หลักสูตรพื้นฐาน “การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน  

ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)” รุ่นที่ 1 
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 

    ณ ห้องประชุม 101 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 
วันท่ี.......................................................... 
 

ช่ือหน่วยงาน............................................................................................................... 
มีความประสงค์เข้าอบรมฯ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการ  
โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่ โทรศัพท์ (มือถือ) 
1    
2    
3    
4    
5    

 
วิธีการช าระค่าลงทะเบียน : (กรุณาท าเครื่องหมาย หน้า  วิธีการท่ีท่านช าระค่าลงทะเบียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 1) วิธีการช าระค่าลงทะเบียน ด้วยเงนิโอน คนละ 2,800 บาท จ านวน............คน รวมเป็นเงิน.............................บาท 

วันท่ีโอนเงิน ................................... /หมายเลข CR ใบโอนเงินธนาคาร เลขรหัสอ้างอิง (กรณีโอนออนไลน์)  
   .............................................................................. 

 2) วิธีการช าระค่าลงทะเบียน ด้วยเงนิสด คนละ 2,800 บาท จ านวน...........คน รวมเป็นเงิน................................บาท 
(*กรณีเหตุขัดข้อง : ไม่สามารถโอนเงินได้ทัน ให้น าเงินสดมาช าระค่าลงทะเบียนฯ กับเจ้าหน้าท่ีหน้างานได้) 
 
 

ลงช่ือ ...................................................................... ผู้ตอบรับ 
โทร.(มือถือ)............................................................... 

 
 

*ส่งใบสมคัร/เอกสาร ได้ง่ายๆ มาที่ Line  
ด้วยวิธีการ สแกน QR Code น้ี 

**กรุณาติด  ส าเนา ใบโอนเงิน /ใบน าฝาก (Pay-in slip) ของธนาคาร/หรือ ส าเนา เลขรหัส
อ้างอิง (กรณีโอนเงนิออนไลน์) เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีก่ารเงินฯ ได้ด าเนนิการตรวจสอบหลกัฐาน
ในการโอนเงิน ต่อไป 
ติดต่อสอบถาม คุณพรทิพย์  โทร. 08 6518 3309 , 0 3812 2290  
ช าระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชี/โอนเงินออนไลน์ ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” บัญชีเลขที่ 386-1-00442-9 และถ่ายส าเนาใบโอน
เงิน (Pay-in slip) ของธนาคาร /หรือหลักฐานการโอนเงินออนไลน์ และส่งใบสมัครมาได้ง่ายๆ ผ่านทาง  
ไลน์ (Line) ด้วยวิธีการสแกน QR Code 
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