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	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ	
NASA ERTS-1	ซึง่เป็นดาวเทยีมส�ารวจ
ทรพัยากรดวงแรกของโลก	เมือ่วนัที	่14	
กันยายน	พ.ศ.2514	ภายใต้การด�าเนิน
งานของโครงการส�ารวจทรัพยากร 
ธรรมชาตด้ิวยดาวเทียม	ส�านกังานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ	 โดยท�าหน้าท่ี	
ประสานงาน	จัดหาข้อมูลดาวเทียม	
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ถ่ายทอด
เทคโนโลยี	ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม	
ดงูาน	และการประชุม	ท้ังระดบัประเทศ
และนานาชาติ	 ด ้วยผลส�าเร็จของ
โครงการ	จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพ
โครงการฯ	 เป็นหน่วยงานระดับกอง 
ชื่อ กองส�ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ
ด้วยดำวเทียม	ใน	พ.ศ.2522	และใน	
พ.ศ.2525	 ได้ด�าเนินการจัดตั้งสถานี 
รั บสัญญาณดาว เ ทียม ข้ึน ท่ี 	 เ ขต
ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	นับเป็น
สถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้
	 เมื่อปี	2541	รัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การท�างาน
คล่องตัวข้ึน	จึงได้ประกาศใช้พระราช
บญัญตัอิงค์การมหาชน	พ.ศ.2542	และ
ด้วยความส�าคัญของการใช้เทคโนโลยี
ด้านการส�ารวจข้อมูลระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ

ประวัติความเป็นมา

พฒันาประเทศ	ใน	พ.ศ.2543	กระทรวง
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	
ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมกอง
ส� า รวจทรัพยากรธรรมชาติ ด ้ วย
ดาวเทยีม	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ	และ	ฝ่ายประสานงานและ 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์ 	 ศูนย ์ข ้อมูลข ้อสนเทศ	
ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ตามพระ
ราชกฤษฎีกา	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	
พ.ศ.2543	 ในนามของ “ส�ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)” ตั้งแต่
วันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.2543
	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การ
มหาชน)	มตีวัย่อว่า	“สทอภ.” และมชีือ่
ภาษาอังกฤษ “Geo-Informatics and 
Space Technology Development 
Agency (Public Organization) - 
GISTDA” “จิสด้ำ”	 เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน	ซึ่ง 
มุง่เน้นการบรหิารและด�าเนนิงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 เพื่อบริการข ้อมูล 
ภูมิสารสนเทศ	บริการวิชาการต่าง	ๆ	
ตลอดจนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน



ประวัติความเป็นมา          1

สารประธานกรรมการบริหาร         4

สารผู้อ�านวยการ          5

บทสรุปผู้บริหาร          6

“แรงบันดาลใจจากจักรวาลสู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า”       8
 • จำกไทยโชต (THEOS-1) สู่ THEOS-2 :
	 	 เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของประเทศที่หลากหลายมิติ	และมีประสิทธิภาพ	 	 	 9
 • จับตำเทียนกง-1 กับภารกิจการเฝ้าระวัง	 	 	 	 	 	 	 14

“คุณค่าแห่งการพัฒนา”         16
 • จิสด้ำ กับการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งคุณค่า	 	 	 	 	 	 	 17
 • Thai Space Consortium        20

“คุณค่าแห่งการสร้างสรรค์”         22
 • Planet Basemap แบบออนไลน์ :	การสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม
	 	 เพื่อภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและความมั่นคงของประเทศ	 	 	 	 	 23
 • Application บ�ำเพ็ญ :	ความปลอดภัยในการจุดบั้งไฟด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ													 26
 • ยกระดับกำรเกษตรไทย สู่	Thailand	4.0	ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ													 28
 • โครงสร้ำงพื้นฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ	สู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ																																							30
 • กำรผลิตชั้นข้อมูล : การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่	1	ปี	2560/61																																						 34

“คุณค่าแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่ม”        36
 • GI Technology	สร้างคุณค่า	พัฒนาชาติ																																																																						 37
 • ศูนย์ทดสอบมำตรฐำน Aerospace	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบิน
	 	 และอวกาศของไทยสู่ระดับโลก	 	 	 	 	 	 	 	 47
 • จำกเทคโนโลยี GI สู่ G-Rice Thungkula :	ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา	มากคุณค่าของคนไทย												 50

สารบัญ



“คุณค่าแห่งความรู้”          52
 • UAV Startup 2018                                            53
 • จิสด้ำ กับกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ            56
 • กำรแข่งขันพัฒนำ GIS Application	เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ
	 	 (Developing	GIS	Application	for	Business	:	DGAB)	 	 	 	 	 62
 • กำรประกวดแนวคิดกำรใช้ประโยชน์และกำรประมวลผลอัตโนมัติ
  ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม “PIXEL”            64      
 • สร้ำงแรงบันดำลใจไปกับ	Thailand	Aerospace	Youth	Forum	(TAYF)	ครั้งที่	2																 66

“คุณค่าแห่งการวิจัย” 	 	 	 	 	 	 	 	 	 69
 • จำกดำวเทียมไทยโชตสู่กำรพัฒนำเครื่องมือวำงแผน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรถ่ำยภำพ 
	 	 Operation	planning	for	Thailand	Earth	Observation	Mission	(Optemis)	 	 			 70	
 • จับคลื่นสัญญำณ S-Band           72
 • โครงกำรทดลองในอวกำศ	และสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	National	Space	Exploration	(NSE)				 74

“คุณค่าแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศ”       80
 • จิสด้ำ หน่วยงำนหลักในกำรเริ่มต้นควำมร่วมมือด้ำนอวกำศระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป	 81

 • ดึงพันธมิตรด้ำนธุรกิจจำกสหรัฐอเมริกำ	ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศในประเทศไทย	 	 82
 • อีกก้ำวส�ำคัญกับจีน เพื่อพัฒนาอวกาศไทยในทุกสาขา	 	 	 	 	 	 83
 • จิสด้ำ ร่วมมือ UNOOSA	ให้ประเทศไทยเป็นฐานการพัฒนางานด้านอวกาศแก่อาเซียน	 	 83

ภาคผนวก           84
	 •	 ก.	หมายเหตุ	งบการเงิน	และบทวิเคราะห์	 	 	 	 	 	 	 85
	 •	 ข.	อัตราก�าลัง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	โครงสร้างองค์กร	คณะกรรมการบริหาร	และผู้บริหาร	สทอภ.	 94
	 •	 ค.	ข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ		 	 	 	 	 	 102
 



	 ในปี	พ.ศ.	2561	ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการด�าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์	4	ปี	(พ.ศ.	2561-2564)	ภายใต้วิสัยทัศน์ของ

องค์กร	“GISTDA	to	be	Value	Based	Organization	
in	Geo-Space	Intelligence	Deliveries	by	2020”	
ในขณะเดียวกัน	 เป็นช่วงรอยต่อที่คณะกรรมการ
บริหาร	“จิสด้า”	ชุดใหม่ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งในกลาง

ปี	2561	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	โดยมีภารกิจส�าคัญที่ต้อง
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องสู่ความส�าเร็จ	คือ	โครงการระบบ

ดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา	(THEOS-2)	ที่ได้มีการลงนาม
กับคู่สัญญาแล้ว	

 
 นอกจากน้ี	ในอนาคตอกี	4	ปีข้างหน้า	คณะกรรมการบรหิารฯ	ยงัเลง็เหน็ 

ความเปลี่ยนแปลงของ	Space	Technology	และความท้าทายในมิติต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างรวดเร็ว	จึงมุ่งเน้นก�าหนดทิศทางให้	“จิสด้า”	เป็นหน่วยงาน 

เชิงนโยบายที่ตอบโจทย์หลักของประเทศ	(National	Agenda)	โดยผลักดันการน�าระบบ 
Integrated	Area	Based	Solutions	ไปสู่การปฏิรูประบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นท่ี 

ที่จะมี	Impact	สูงกับประเทศ	ในรูปแบบของ	Actionable	Intelligence	Policy	

	 ในนามของคณะกรรมการบริหารฯ	ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้มุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติหน้าที ่
ให้สัมฤทธิ์ผล	เพื่อให้	“จิสด้า”	เป็นหน่วยงานที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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	 เป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย 
ทุกภาคส่วนต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	
ความคดิสร้างสรรค์	ตลอดจนการวจัิยและพฒันาตามวสิยัทัศน์	
Thailand	 4.0	 เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
	 ตลอดระยะเวลา	18	ปี	“จิสด้า”	ได้พัฒนาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมด้านอวกาศอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ของประเทศ	และให้หน่วยงานสามารถใช้งานได้ 
ตามภารกิจเพื่อการบริหารจัดการภูมิสารสนเทศที่เป็นเอกภาพ	และให้เป็น
ปัจจุบันทันต่อสถานการณ์	อาทิ	Geo-Informatic	Portal	แหล่งรวมสารสนเทศ
เชิงพื้นที่และการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อน�าไปสู่การเชื่อมโยง	5M	ได้แก่		Mapping,	
Monitoring,	Modeling,	Measurement,	และ	Management		ให้เป็น	Singularity	
platform	เชิงนโยบายที่เรียกว่า	Actionable	 Intelligence	Policy	หรือ	AIP	 เพื่อสร้าง 
ความยั่งยืนและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศ		
	 นอกจากนี้	 “จิสด้า”	ยังได้พัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศ	ผ่าน	Space 
Krenovation	Park	(SKP)	ที่อยู่ในพื้นที่	EEC	ให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นรากฐานรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกจิ,	อตุสาหกรรมอวกาศ,	การบนิในประเทศและภมูภิาคอาเซยีน	ซึง่รวมถงึการสร้างศกัยภาพในการคดิค้น
เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าที่ประเทศไทยจะต้องก้าวไปให้ถึงการส�ารวจอวกาศ
และการส�ารวจดาวเคราะห์	ในอนาคตที่ต้องอาศัยงานวิจัย	งานวิจัยขั้นแนวหน้า	(Frontier	Research)	มารองรับ
	 ท้ายที่สุดนี้	“จิสด้า”	จะประสบความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ได้เพราะมาจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน	
กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร	ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่	“จิสด้า”	ทุกท่าน	และที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือ 
หน่วยงานพันธมิตรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษาจากท้ังใน	และต่างประเทศ	ตลอดจน
ภาคประชาชนที่มีส่วนช่วยส่งคุณค่าจากอวกาศสู่สังคมได้อย่างแท้จริง

ดร. อำนนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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สาร
ผู้อ�านวยการ



	 	ในขณะเดียวกัน	“จิสด้า”	ก็ได้
ขับเคลื่อนและสานต่อ	พร้อมกับพัฒนา
โครงการต่างๆ	ไปพร้อมๆกัน	ผ่านทาง
กิจกรรมหลากหลาย	ที่ได้เชิญชวนให ้
นักวิจัย	วิศวกรและประชาชนทั่วไปที่
สนใจได้เข้ามามส่ีวนร่วมมากขึน้ทัง้ด้าน
วิจัย	 พัฒนาระบบ	อุปกรณ์เครื่องมือ	
รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ	ด้วย	 	ซึ่ง 
“จิสด้า”	เป็นหน่วยงานที่คอยให้การ
สนับสนุนหลักและผลักดันให้ผลงานที่

บทสรุปผู้บริหาร
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	 นับตั้งแต่	“จิสด้า”	 ได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจ 

เพ่ือการพัฒนาหรือธีออส	2	เมื่อปีที่ผ่าน	ท�าให้ในปีน้ี	“จิสด้า”	ได้เดินหน้าโครงการ	

THEOS-2	อย่างเต็มที่	 เพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เข้ารอบได้มกีารผลติออกมาเป็นผลงาน
จริงๆ	ด้วยเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน
ภาครฐัและภาคเอกชน	จงึท�าให้หลายๆ
โครงการและกิจกรรมในปีนี้ประสบ
ความส�าเร็จเกินความคาดหมาย	อาทิ
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แรงบันดาลใจจากจักรวาล 
สู่สิ่งที่ดียิ่งกว่า
	 การด�าเนินโครงการ	THEOS-2	
ซึ่งเป็นการทดแทนและต่อยอดจาก
ระบบ	THEOS-1	ในปัจจุบนั	ถอืเป็นการ
สร้างและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

คุณค่าแห่งการพัฒนา
	 กบัภารกจิให้การสนบัสนนุบรกิาร 
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
แก่หน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้น�าไปใช  ้
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ	

คุณค่าแห่งการสร้างสรรค์	
	 เป ็นการพัฒนาเทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	แอปพลิเคชั่น 
บ�าเพ็ญ	หรือ	การพัฒนาระบบสั่งการ 
รถเกี่ยว	เป็นต้น

คุณค่าแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
	 เป็นการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับ
การสร้างมลูค่าเพิม่และเพิม่มลูค่าให้กบั
ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ	เช่น	ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลา	มากคุณค่าของคนไทย,	การ
พฒันาศนูย์ทดสอบมาตรฐาน	Aerospace 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศของไทยสู่ระดับโลก	เป็นต้น

คุณค่าแห่งความรู้
	 โดยผ่านกิจกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ	ที่ได้จัดข้ึนเพื่อเป็นการเฟ้นหา 
นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่	และยัง
ถือได้ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กับเยาวชนในการน�าเสนอแนวคิด
และสิ่งประดิษฐ์	 ซ่ึง	“จิสด้า”	ถือเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนอยู ่
เบื้องหลังของงานวิจัยหรือประดิษฐ์ 
คิดค้นหลักๆ	

คุณค่าแห่งการวิจัย
	 การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ระบบการควบคุมและสั่งการดาวเทียม	
ช้ินส่วนอปุกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ดาวเทียมที่ท�าได้ด้วยคนไทย	ต่อยอด
โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะ
ไร้แรงโน้นถ่วง	 (NSE)	ถือว่าเป็นการ
สนับสนุน	และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ	ขึ้นอีกด้วย

คณุค่าแห่งความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ
	 ถือ เป ็นอีกหนึ่ งภารกิจของ 
“จิสด้า”	ในการสร้างเครือข่ายความ
ร ่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
เป็นการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้นวัตกรรม
ใหม่ๆ	เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ
น�าไปพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องมือ 
ที่จะน�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติได้
	 ซึ่งการด�าเนินงานของ	“จิสด้า”	
ในปีน้ีได้ด�าเนินการครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อรังสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และ 
ตอบสนองความต้องการในการน�าไป 
ใช้งานของทุกภาคส่วนเป็นการส่งมอบ
คุณค ่าจากเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศ		ให้คนไทยได้เข้าถงึ	รู้จกั	
ใช้งานได้จริง	และเห็นความส�าคัญว่า 
สิ่งเหล่านี้ เป ็นเรื่องใกล้ตัวท่ีทุกคน
สามารถน�าไปใช้เพื่อพัฒนาทั้งในด้าน
คุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจ	 สังคม	และ
ความมัน่คงของประเทศ	ให้มัง่คัง่	ยัง่ยนื
ตลอดไป





นับตั้งแต่
ประเทศไทยได้ส่ง                   
ดาวเทียม ‘ไทยโชต’ ขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 10 ปี  
เพื่อท�าหน้าที่บันทึกภาพระยะไกลจากอวกาศสู่พื้นดิน ดาวเทียมไทยโชตจัดว่าเป็น
ดาวเทยีมหลกัของระบบส�ารวจโลกด้วยดาวเทยีมของไทยในปัจจบุนั ทีท่�างานร่วมกบั
ดาวเทียมของต่างประเทศอีกกว่า 20 ดวง 
 การด�าเนินงานของระบบดาวเทียมของไทยที่ผ่านมานั้น ได้รับการยอมรับ 
ว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย การประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้สร้าง 
คุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อประเทศ โดยข้อมูลภาพถ่ายถูกใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น 

ดร.คทา เกียรติมานะโรจน์

เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ของประเทศในหลากหลายมิติ
และมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับประกอบการตัดสินใจทั้ งใน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพื่อการบริหารจัดการด้านน�้า เกษตร 
ป่าไม้ การระวังป้องกันภัย การจัดการ
ด้านภยัพบิตั ิการวางแผนการพัฒนาเมอืง 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก
 และเพื่อให้การบริหารจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ของประเทศไทยในอนาคตได้มี

    จากไทยโชต (THEOS-1)
           สู ่THEOS-2
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ระบบที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการ
ตดิตาม วเิคราะห์ ประเมนิ ตัดสนิใจ และ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ของประเทศ
อย่างละเอียด ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานตามภารกิจที่ส�าคัญได้อย่าง
รวดเรว็ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทัง้ยกระดบั
โครงสร ้างพื้นฐานของประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
คณะรัฐมนตรไีด้มีมตเิมือ่วนัที ่14 มนีาคม 
2560 มอบหมายให้ส�านักงานพัฒนา
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เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เป็น                                          
ผู ้ด�าเนินการจัดหาและพัฒนาระบบ 
THEOS-2 โดยเป็นการต่อยอดจากระบบ 
THEOS-1 ในปัจจุบัน 
 ซึ่ง ดร. คทา เกียรติมานะโรจน์                  
ผู ้อ�านวยการส�านักโครงการธีออส-2                          
ได้เล่าว่า  โครงการธีออส -2  (THEOS-2)  
ได้น�าแนวคิด AIP (Actionable Intel 
ligence Policy) และการวิเคราะห์ข้อมลู 
Big Data มาใช้ เพื่อให้เกิดการท�างาน

อย ่ างมีประสิทธิภาพสู ง สุดและ
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกมิติ เพื่อ
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถวาง
นโยบายในการพฒันาประเทศแบบ
องค์รวมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงสามารถด�าเนินงานตาม

ภารกิจที่ก�าหนดไว้ท้ัง 6 ด้าน ได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการ
จัดการเกษตร ด ้านการจัดการน�้า                       
ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านความ
มัน่คงของรัฐและสงัคม ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ด้านการ
จดัการเมอืงและพืน้ท่ีระเบยีงเศรษฐกจิ 
 โครงการธีออส-2 ได ้รับการ
ออกแบบ โดยมองความต้องการใช้งาน
ของผู ้ใช้เป็นหลักแล้วท�าออกมาเป็น
ระบบ มากกว่าการเป็นแค่แอพพลิเคชั่น
แยกชิ้น และมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรง
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ตามความต้องการและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย
เสริมสร ้ างศักยภาพและความแข็ งแกร ่ ง ให ้กับประเทศ 
ในอุตสาหกรรมอวกาศและบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ด้วย
การจดัสร้างดาวเทยีมขนาดเล็กภายในประเทศ ซึง่เป็นหนึง่ใน
มาตรการส�าคญัของรัฐบาลทีต้่องการวางรากฐานให้ประเทศ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถ เพือ่ให้
ประเทศไทยเข้าสู ่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างเต็ม                                   
รูปแบบ ที่ส�าคัญยังเป็นการช่วยพัฒนาธุรกิจ และ
อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูให้มคีวามก้าวหน้า
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
  ดร.คทาฯ ยงักล่าวอกีว่า จดุเด่นของ ธอีอส-2 คอื
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงของการบริหารจัดการ
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่หนึ่ง ๆ นั้นต้องใช้ความ 
เชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติ และจ�าเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
และรอบด้าน ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย
กันแล้วท�าการวิเคราะห์ เช่น การจัดการด้านการเกษตร มีความเชื่อมโยง
กบัการจดัการน�า้ สภาพอากาศ ศกัยภาพของพ้ืนที ่ผงัเมือง ความต้องการ
ของตลาด การขนส่ง ปัจจยัด้านภยัพบิตั ิการควบคมุโรค 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  



ทาง “จิสด้า” จึงได้ออกแบบระบบที่เรียกว่า Actionable Intelligence Policy Platform หรือ AIP 
Platform ที่จะช่วยกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย สามารถสร้างแบบจ�าลอง What-if analysis ซึ่งจะช่วย

ให้เรามองเห็นภาพกว้างของปัญหาแบบองค์รวมและสามารถวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ มีความสมดุล และความถูกต้อง ทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา เพื่อน�าไปสู่ทางเลือกการตัดสินใจ
ที่ดีที่สุดที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
 เราจะใช้เวลาในการพัฒนา AIP Platform 2 ปี ช่วงปีแรกเป็นเรื่องของการออกแบบ ปีที่ 2 เป็นส่วนของการพัฒนา และ

หลังจากปีที่ 2 เป็นต้นไปเป็นขั้นตอนน�าไปทดลองใช้งานและปรับแต่ง รวมถึงการขยายการด�าเนินการสู่พื้นที่
อื่นๆ ปัจจุบัน “จิสด้า” ได้เริ่มเก็บข้อมูลส�าหรับการออกแบบ AIP Platform ในพื้นที่ EEC และจังหวัด

น่าน โดยเราได้ลงพ้ืนทีจ่ริง ท�างานไปพร้อมกับหน่วยงานในพืน้ที ่และเรียนรูไ้ปด้วยกัน แก้ไขปัญหาไป
ด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือการที่เราต้องเชื่อมโยงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  มาท�างานร่วมกัน และน�า

เคร่ืองมอืนีไ้ปใช้ประโยชน์ ทัง้ในส่วนของระดบันโยบาย หน่วยปฏบิตั ิและหน่วยตดิตาม
ที่ส�าคัญคือภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้วย
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 เวลาท�างานเร่ือง AIP เราจะใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง ดังนั้น เวลาลงไปในพื้นที่
เราจะต้องท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ในหลายกระทรวงในแต่ละจงัหวดั ดงันัน้ 
หน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีต้องเข้าใจว่า
เครื่ องมือนี้ จะน� ามาประยุกต ์และ 
ใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่ได้อย่างไร เพราะ
เค้าต้องร่วมกนัวเิคราะห์ว่า หากเอามาใช้
ในพื้นที่ของเค้าจะต้องมีองค์ประกอบ
อะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง เพราะแต่ละพื้นที่มี
ข้อจ�ากัดและเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ 
AIP ที่พัฒนาขึ้นจึงไม ่ เหมือนกันใน                               
ทุกพื้นที่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AIP 
จึงต้องใช้เวลาในการร่วมพัฒนาไปด้วย
กันอย่างต่อเนื่อง

 ท้ายสุด ดร.คทาฯ ได้กล่าวสรุป
สั้น ๆ ส่งท้ายว่า โครงการธีออส-2 ยังให้
ความส�าคญัต่อการเพ่ิมขดีความสามารถ 
โดยการพฒันาดาวเทยีมขนาดเลก็ทีส่ร้าง
เองโดยคนไทย ประกอบและทดสอบใน
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายว่าธีออส-3 
และต่อ ๆ ไปนั้นไทยจะด�าเนินการเอง   
 ธีออส-2 จึงถือเป็นมิติใหม่ของ
ว งการ เทค โน โลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศของชาต ิทีจ่ะมบีทบาทในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท�างาน
กันอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน                       
ต่างๆ ทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั
การศึกษา รวมถึงภาคประชาชน อีกทั้ง
ยงัช่วยเพิม่ศกัยภาพและต่อยอดงานวจิยั

พัฒนานวัตกรรมด ้ านอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศของประเทศ เพื่อน�าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) 
เพื่อสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ                                
เพราะธีออส-2 เป็นของคนไทยท่ีทุก                    
ภาคส่วนต้องร่วมพฒันาและใช้ประโยชน์
นั่นเอง
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	 โดยทั่วไปของพื้นฐานการออกแบบดาวเทียม 
ระยะเวลาปฏิบัติภารกิจหน้าจะถูกก�าหนดในขั้นตอน
ออกแบบ		 	ซึ่งข้ึนอยู่กับภารกิจและวงโคจร 
ของดาวเทียม	เมื่อหมดอายุการใช้งาน
แล้วจะมีการปรับวงโคจรให  ้
ลดต�่าลงมาจนตกลงสู ่
พื้นโลก		 	

กับภารกิจการเฝ้าระวัง
จับตาเทียนกง-1

เทียนกง-1	ที่มีขนาดใหญ่และน�้าหนักถึง	8.5	ตัน 
ของประเทศจีน	เป็นท่ีสนใจจากท่ัวโลก	 ซ่ึงประเทศไทย	

โดยจิสด้าในฐานะหน่วยงานหลักท่ีปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ 
ของไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น 

ความสูง	การโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1ด้วยโปรแกรม	EMERALD 
ที่จิสด้าพัฒนาขึ้น	แบบ	Real-time	tracking	
	 นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 
ซึง่มผีูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมด�าเนนิงาน	และจดัท�าแผนการปฎบัิตกิาร
รองรบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารภยัควบคู่ไปด้วย	โดยเมือ่วนัที	่29	มนีาคม		2561	
จิสด้าได้จัดเสวนา	“นับถอยหลังเทียนกง-1	ตกสู่โลก:	บทสรุปจากห้วงอวกาศ” 
ณ	ลานเอเทรี่ยม	2	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ล	เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องให้กับส่ือมวลชนและประชาชนได้เข้าใจไม่ตื่นตระหนก 
กบัเหตุการณ์ดังกล่าว
	 จิสด้า	ได้คาดการณ์ต�าแหน่งท่ีตกสูพ่ืน้โลกครัง้สดุท้ายด้วยระบบ	EMERALD	
พบว่า	สถานีอวกาศเทียนกง-1	จะตกสู ่พื้นโลกในวันท่ี	 2	 เมษายน	2561 
เวลา	7:15	น.	บรเิวณตอนกลางของมหาสมทุรแปซิฟิกตอนใต้	ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมลู 
การคาดการณ์ของ	Space	surveillance	network:	SSN	และภายหลังจาก 

ซึ่งพื้นที่การ ตกลงสู ่โลกส่วน
มากจะก�าหนดให้ตกในบริเวณทะเล
มหาสมทุรซะเป็นส่วนใหญ่	เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้ชิ้นส่วนของดาวเทียมที่เผาไหม้ 
ไม่หมดในชัน้บรรยากาศก่อนตกถงึโลก
กระทบกบัอาณาบรเิวณทีม่สีิง่ปลกูสร้าง	
หรือ	สถานที่ส�าคัญทางภูมิศาสตร์	ซึ่ง
การตกของชิ้นส่วนต่างๆ	จากอวกาศ	 
จะได้รับความสนใจทีแ่ตกต่างกนัออกไป	
เช่นเดียวกันการตกของสถานีอวกาศ
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สถานีอวกาศเทียนกง-1	ตกสู่พื้นผิวโลก	ทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการยืนยัน
ต�าแหน่งที่สถานีอวกาศเทียนกง-1	ตกที่ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้	ณ	เวลา	
07:15	น.	(เวลาในประเทศไทย)

	 จากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวท�าให้ประเทศไทย	 เกิดการต่ืนตัว 
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ	รวมถึงการพัฒนาระบบ	software	
ที่ใช้ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศต่างๆ	มากยิ่งข้ึนซ่ึงถือว่า 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�าหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคต	หากเกิด
เหตกุารณ์ทีม่ลัีกษณะเช่นเดยีวกบั	เทยีนกง-1	อนัจะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ	ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	และประหยัด 
งบประมาณให้กับประเทศได้อีกด้วย





	 “จิสด้า”	ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ของประเทศด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูสิารสนเทศ	มภีารกจิหลกั	
คือ	การให้บริการภาพข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทยีม	และได้พัฒนาเรือ่ยมาจนเปน็
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนา	
Application	และ	Solution	ต่างๆ		

กับการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งคุณค่า
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เพื่อตอบโจทย ์ความต ้องการของ 
หน่วยงานภายนอกหรือการสนับสนุน
ภารกิจของประเทศ	และด้วยวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร	“จิสด้า”	เล็งเห็นว่าการ
เป ็นผู ้ ให ้บริ การข ้ อมู ลภาพถ ่ าย
ดาวเทียมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
ครอบคลมุหรอืตอบโจทย์ความต้องการ

ของประเทศและนโยบายส�าคัญต่างๆ	
ครบถ้วน	ดังนั้น	“จิสด้า”	จึงได้จัดท�า
แผนยุทธศาสตร์	ปี	2561-2564	 ให้
รองรบันโยบายส�าคญัต่างๆ	รวมถงึเป็น
องค์กรแห่งคุณค่า	ที่ส่งมอบคุณค่าหรือ 
	Value	จากองค์ความรู	้ความเชีย่วชาญ	

“จิสด้า”
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บุคลากรและเครื่องมือต่างๆ	 ท่ีมี	 เพื่อ
ให้สามารถยกระดับ	“จิสด้า”	 เป็น
หน่วยงานที่มีความยั่งยืน
	 การสร้างคณุค่าจะเกดิขึน้ได้นัน้
ต ้องพัฒนาและเริ่มจากภายใน
องค์กร	ทัง้ด้านโครงสร้าง	รปูแบบการ
บรหิาร	รวมถงึการพฒันาความรูค้วามสามารถ	ทัศนคติของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งคุณค่าและ 
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร	 เพื่อให้ภารกิจท่ีได้รับ 
มอบหมายประสบความส�าเร็จ	 สามารถส่งคุณค่าไปยัง 
หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีเยี่ยม	ทั้งในระดับบุคคล	
ชุมชนท้องถ่ิน	หน่วยงานต่างๆ	หรอืระดบันโยบายของประเทศ	
ทั้งนี้	 เพื่อให้	“จิสด้า”	 เป็นองค์กรแห่งคุณค่าอย่างแท้จริง 
ในระหว่างปี	2561	จงึได้มกีารด�าเนนิงานต่างๆ	เพือ่เตรยีมพร้อม 

รองรับการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า	ดังนี้
	1.	การปรับโครงสร้างโดยเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร

บุคคล	เพื่อด�าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง	“จิสด้า”	ให้เป็นองค์กร 
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แห่งคุณค่า	เช่น	การปรับโครงสร้าง	การพัฒนาบุคลากร	การส่งเสริมและยกระดับ
การท�างานของส�านักต่างๆ	ผ่านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
	 2.		การปรับโครงสร้างภารกิจส�าคัญ	6	ด้าน	ที่เป็นภารกิจในอนาคต	อันจะ
ส่งผลให้	“จสิด้า”	มคีวามยัง่ยนืและสามารถด�าเนนิงานในรปูแบบองค์กรแห่งคณุค่า
อย่างแท้จริง
	 3.		การพัฒนาบุคลการ	ด้าน	KSA	คือ	ด้าน	Knowledge	ให้ความรู้ในการ

ท�างานที่สร ้างคุณค่า	 Skill	 ทักษะ	 และ	 
Attitude	 ทัศนคติ	 เพื่อให ้ เข ้าใจ	

ตระหนัก	 เล็งเห็นความส�าคัญ 
และของการสร้างคุณค่าจาก
ตนเองไปยังภารกิจท่ีได้รับ 
มอบหมาย

	 4.	การพัฒนาเครื่องมือด้าน
การบริหารจัดการภายในองค์กร	

เช่น	ระบบการบริหารโครงการและงบ
ประมาณ	(Project	Based	Management)	การน�า	Value	Creation	

Model	(VCM)	และ	3C’s	(Cluster,	Co-creation,	Connectivity)	มาใช้เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากการด�าเนินงานแผนงานหรือ
โครงการต่างๆ	เป็นต้น
	 โดยสรุปแล้ว	ในปีงบประมาณ	2561		“จิสด้า”	ได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร	ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรให้ยกระดับการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า	
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างใหม่และยุทธศาสตร	์ 
สทอภ.	รวมถงึการพฒันาเครือ่งมอืต่างๆ	เพือ่รองรบัการด�าเนนิงานตามโครงสร้าง
ภารกิจ	6	ด้านในอนาคต



	 ในทกุๆ	ปี	มหาวิทยาลยั					
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
สามารถผลิตบัณฑิต										

Thai Space Consortium 

Consortium	ขึ้น	
เพื่อรวบรวมคนเก่งให้

ได ้มีโอกาสส่งต ่อความรู  ้
และร่วมพฒันาเทคโนโลยดีาวเทยีม

และอวกาศของไทยได้อย่างต่อเนื่อง	
เพราะในทกุวันนีไ้ทยเรามีความสามารถ 
มากพอที่จะสร้างดาวเทียมเองได้แล้ว	
การที่นักวิจัย	นักวิทยาศาสตร์	หรือ
วิศวกรได้มารวมกลุ่มกัน	จะก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ึงกันและกัน	
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	ท�าให้
เกดิความช�านาญด้านเทคโนโลยอีวกาศ
มากขึ้นตามวิสัยทัศน์	Thailand	4.0	
นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกันพัฒนา
อุตสาหกรรม	Aerospace	และช่วย

ผลักดันเทคโนโลยีอวกาศไปสู ่การ 
ต่อยอดเทคโนโลยีอื่นๆ	ได้อีก
	 ซึ่ งทาง	 “จิสด ้า”	 เองก็มี 
ความพร้อมทั้งด้านสถานที่และ
บุคลากร	ในการด�าเนินโครงการนี้ 
อย่างเต็มท่ีเพราะเมื่อ	THEOS-2	 
ส�าเร็จตามเป ้าหมายแล ้ว	 ท้ัง
บุคลากร	นักวิจัย	และวิศวกรก็จะ 
เข ้ า ร ่ วมกลุ ่ ม 	 Tha i land	 Space 
Technology	 Consortium	ทันท ี
เพือ่ร่วมส่งต่อ	ความรูแ้ละประสบการณ์
ท่ีได ้จากการโครงการ	 THEOS-2	 
แก่ท่านอื่นๆ	ต่อไป

จบใหม ่รวมไปถึง
บุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็น
จ�านวนมาก	คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ถือได้ว่า
เป็นอนาคตของชาติที่มีความส�าคัญ 
ไม่น้อยไปกว่าสาขาอาชีพอื่นๆ	 เลย 
ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที	่
เพือ่เป็นก�าลงัในการช่วยพัฒนาประเทศ
ให้เป็น	Thailand	4.0	รวมถึงจะก้าว 
ขึ้นไปเป็นผู้น�าระดับแถวหน้าของภาค
พื้นเอเซียอาคเนย์ได้อย่างภาคภูมิใจ
	 “จิสด้า”	จึงได้จับมือกับ	NARIT	
และ	 S iam-Photon	 จัดตั้ งกลุ ่ม																			
Thailand	 Space	 Technology															
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	 Thailand	Space	Technology	Consortium	นบัเป็นโครงการต่อเนือ่งระยะยาว 
ที่มีการแบ่งการท�างานออกเป็นครั้งละ	10	ปี	มีการวางเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
เม่ือส้ินสุดปีที่	5	ประเทศไทยจะมีต้องดาวเทียมดวงท่ี	1	เป็นของ 
คนไทยเอง	และในช่วงปีที่	4	ก็จะท�าการพัฒนาดาวเทียม 
ดวงที่	2	ควบคู่กันไปด้วยเพ่ือไม่ให้การท�างานหยุดชะงัก 
หรือขาดช่วง	เพราะหากมีเหตุสะดุดกลางคันอาจจะส่งผลให้
บุคลากรภายในที่มีความรู ้ความสามารถต้องผันตัวไปพัฒนา 
ด้านอื่น	ๆ	แทน	
	 จึงนับได้ว ่าโครงการน้ีนอกจากจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยอีวกาศอย่างยัง่ยนืแล้ว	ยงัเป็นการพฒันาคนพร้อมในการช่วย
วางรากฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและการบินอีกด้วย	และ
เป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการสั่งซ้ือ
เทคโนโลยอีวกาศจากต่างประเทศได้
เป็นจ�านวนมหาศาล	อีกทั้งยัง 
ก่อให้เกิดวงจรธุรกิจอุตสาหกรรม
อวกาศที่จะสร้างงานสร้างอาชีพของคนไทย 
ได้อีกช่องทางหนึ่ง	





   “จสิด้า” เป็นหน่วยงานทีม่คีวามมุ่งม่ันในการเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านการใช้ประโยชน์เทคโนโลยจีากอวกาศสูผ่นืดิน โดยมภีารกจิหลกัในการ

เป็นตัวกลางจัดหาข้อมูลจากดาวเทียมที่ “จิสด้า” ไม่ได้รับสัญญาณเอง 
เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อน�าไปใช้พัฒนาประเทศและ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งมีหลายกรณีที่พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม แต่ม ี

งบประมาณจ�ากัด ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
“จิสด้า” จึงได้จัดสรรงบประมาณ

ส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนข้อมูล

การสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ
และความมั่นคงของประเทศ
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จากดาวเทียมและข้อมลูภมูสิารสนเทศ 
แก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดมูลค่า 
ส�าหรบัภารกจิส�าคญัๆ ของรัฐบาล อาทิ 
การบรหิารจดัการภยัพบิตั ิ ความม่ันคง
ของประเทศ การสนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องจากพระราชด�าร ิเปน็ต้น  ทั้งนี้ 
รู ปแบบของการสนับสนุนข ้อมู ล 

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. การให้บริการข้อมูล Planet 

Basemap แบบออนไลน์ ที ่
“จสิด้า” ร่วมกบับรษิทั Planet 

 Labs Inc. ให้บรกิารข้อมูล
จากดาวเทียม ที่มีความ

ละเอียด 4.77 เมตร  
โดยเปิดให้หน่วยงาน

แบบออนไลน์

Planet 
Base Map
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ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคง กว่า 50 หน่วยงาน ได้ลงทะเบียนเพื่อสืบค้นชุดข้อมูลพ้ืนท่ีประเทศไทยรายไตรมาส 
และดงึฐานข้อมลูภาพไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางโปรแกรมประยกุต์ภมูสิารสนเทศ ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้สามารถน�าไปต่อยอด
พัฒนาโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคต โดยภายหลังจากการฝึกอบรมฯ  
ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครฐัได้แสดงข้อคดิเหน็ว่า โปรแกรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์กับภารกิจของ 
หน่วยงานและสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางรูปธรรมได้อย่างแท้จริง  นับได้ว่า “จิสด้า” ถือเป็น 

หน่วยงานแรกของประเทศที่ได้น�าข้อมูลชุดดังกล่าวมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
แก่หน่วยงานภาครัฐ 

  2. การจดัหาข้อมลูจากดาวเทียมความละเอยีด
สูงที่ “จิสด้า” ไม่ได้รับสัญญาณเอง เพื่อให้บริการกับ
ภาครัฐที่ประสงค์จะใช้ข ้อมูลจากดาวเทียม 
เพื่อภารกิจต่างๆ ดังนี้ ภารกิจเร่งด่วนของ
หน่วยงานภาครัฐ/รัฐบาล ความมั่นคง
ของประ เทศ  การส นับส นุน

โครงการ 
อัน เนื่ อ งมาจาก

พระราชด�าร ิหรอืกิจกรรมเพือ่
แก้ไขปัญหาภยัพบิตั ิซึง่หน่วยงาน
ที่ขอรับการสนับสนุน อาทิ กองทัพ
ภาคที่  2   มูลนิธิพระราชนิ เวศน ์
มฤคทายวันในพระอุปถัมภ ์ฯ  ศูนย ์ 
ปฏิบัติการพื้นที่จังหวัดน่าน   ส�านักงาน 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิ เศษเพ่ือการท ่องเที่ยวอย ่างยั่ งยืน
(องค์การมหาชน) เป็นต้น



ความปลอดภัยในการจุดบั้งไฟ
            ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

Application บ�าเพ็ญ 

	 ปัจจุบันปริมาณการคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค
อาเซียนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มีความจ�าเป็นต้อง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางอากาศให้มีประสิทธิภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	 โดย	 “จิสด้า” 
ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ส�านกังาน 
การบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย	กระทรวงคมนาคม	พัฒนา 
เครือ่งมอืเพือ่บรหิารจดัการด้านคมนาคมและความปลอดภยั 

ทางอากาศมากว่า	 3	ปี	 ที่ เรียกว่า 
GISAVIA	 ระบบท่ีเ ช่ือมต ่อข ้อมูล
สารสนเทศการบินและการใช ้งาน 
ห้วงอากาศไว้ด้วยกัน	สามารถท�างาน
แบบเรียลทามรองรับการใช้งานด้าน
ความมั่นคง	และพลเรือน
	 การจุดบ้ังไฟ	เป็นหนึ่งในปัจจัย
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคม
ทางอากาศ	 จากสถิติ เมื่อป ี	 2560 
รับแจ้งการจุดบั้งไฟกว่า	19,000	บั้ง	

และมีนักบินพบเห็นบ้ังไฟขณะ
ท�าการบินกว่า	50	ครั้ง	แม้ว่า 
จะมีมาตรการและข้อบังคับ 
ในการขออนญุาตปล่อยบ้ังไฟ
แล้วก็ตาม	แต่ยังขาดการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร	
ท�าให้ไม่สามารถวเิคราะห์ 
ผลกระทบด้านความ
ป ล อ ดภั ย กั บ ก า ร
ค ม น า ค ม ท า ง
อากาศได้ทั้งหมด	
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	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานการบินพลเรอืน
แห่งประเทศไทย	บริษัทท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ท้ังนี้	ระบบบ�าเพ็ญจะเช่ือมโยงข้อมูล	
Big	Data	จากหน่วยงานต่างๆ	อาทิ	ข้อมูลทะเบียนประวัติ
บุคคลตามเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง	
เช ่น	 สถานีบริการน�้ามัน	 โรงพยาบาล	 โรงเรียน	หรือ 
แหล่งชมุชน	จากกระทรวงมหาดไทย	ข้อมูลเขตปลอดภยัในการ 
เดินอากาศ	ข้อมูลเส้นทางการบิน	ข้อมูลพื้นท่ีจ�ากัดการบิน	
จากกระทรวงคมนาคม	ข้อมูลพ้ืนที่หวงห้าม	จากกระทรวง
กลาโหม	ข้อมลูแสดงเวลาและเทีย่วบนิ	จากสายการบนิต่างๆ		
รวมถงึ	ข้อมลูประกนัภยั	จาก	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เป็นต้น	
	 บ�าเพ็ญ	 จึงถือเป็นตัวอย่างของการใช้	Big	Data	 
มาวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัยด้านคมนาคมทางอากาศของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
	 ส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจใช้งานหรือติดตามกิจกรรมการ 
จุดบ้ังไฟ	สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น	“Bumpen”	 
ได้แล้วที	่Play	Store	ส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร	Android	และ
ในส่วนของระบบปฏิบัติการ	 IOS	คาดว่าจะเสร็จพร้อม 
ให้ใช้งานเร็วๆ	นี้

รวมถึงบริษัท
สายการบินต่างๆ	 จึงร่วม
คิดหาทางออกเพื่อแก ้ ไขป ัญหา 
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน	และมอบหมายให้	“จิสด้า”	พัฒนา
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการควบคุมการจุดบั้งไฟ 
ทีเ่รยีกว่า	“บ�าเพ็ญ”	เป็นระบบทีพั่ฒนาต่อยอดจาก	GISAVIA	 
ซึ่งท�าหน้าที่ด้วยกัน	3	ส่วน	ได้แก่
	 ส่วนท่ี	 1	 การออกใบอนุญาตให้จุดบั้งไฟ	 โดยมี 
นายอ�าเภอเป็นผู้มีอ�านาจ	ซึ่งต้องอาศัยการเช่ือมโยงข้อมูล 
ที่ส�าคัญจากหน่วยงานต่างๆ	 	ท�าให้การออกใบอนุญาต 
มีความรอบคอบ	ลดขั้นตอนการด�าเนินงานจากเดิม	7	วัน	
เหลือเพียง	1	วัน	
	 ส่วนที่	 2 แจ้งเตือนล่วงหน้าให้หน่วยงานท่ีดูแล 
ท่าอากาศยานและการจราจรทางอากาศ	อาทิ	บริษัท	 
ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัทวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	รวมถึงบริษัทสายการบินต่างๆ	 
ได้รับแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และรวดเร็ว	ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภัยทางอากาศ
	 ส่วนที่	3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับ
ประเทศ	ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมการจุดบั้งไฟ	ได้อย่างง่ายดาย



	 ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีผลผลิต	และ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมส่งออกติดอันดับต้นๆ	ของโลก 
อีกด้วย	รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การวางแผนระบบการเพาะปลกู	รวมถงึสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ในทุกๆ	ด้านที่จะท�าให้เกษตรกรได้รับความรู้	และความเข้าใจ
ในการใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน	รวมถึงรู้จักน�าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดต้นทุน	สร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร	 จึงท�าให้เกิดเป็นโครงการความร่วมมือด้านการ
ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการด้าน
การเกษตรอัจฉริยะ	โดยความร่วมมือระหว่าง	3	หน่วยงาน	คือ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	 จิสด้า	 และมหาวิทยาลัย 
Hokkaido	แห่งประเทศญี่ปุ่น	ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ	(MOU)	ร่วมกนัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการด้านการเกษตร
อจัฉรยิะ	หรอื	Smart	Farming	ให้กบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมของไทย	
และเพื่อมุ่งพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้เกิด

ยกระดับการเกษตรไทย
       สู่ Thailand 4.0

ด้วยการประยุกต์ใช้
  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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ประโยชน์สูงสุด	และยังเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยสู ่
Thailand	4.0	
	 โครงการดังกล่าว	มุง่เน้นการด�าเนนิงานความร่วมมอืใน	
6	เรื่องหลักด้วยกัน	คือ	
	 1.	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	
	 2.	 การจัดการด้านการเกษตรอัจฉริยะ	
	 3.	 การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร	 เพ่ือ 
การเกษตรอัจฉริยะ	
	 4.	 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะในด้าน 
การผลิต	การอารักขาพืช	และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ 
การแปรรูป
	 5.	 การสาธิตการใช ้เครื่องจักรกลเกษตรแบบใช  ้
สมองกลฝังตัว	
	 6.	 การพัฒนาก�าลังคนในด้านต่างๆ	อาทิ	การให้ทุนใน
ระดับปริญญาโท-เอก	การจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การในระยะสั้นและระยะยาว	
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	 นับว่าเป็นโครงการที่ใช้ระบบการบูรณการเทคโนโลยี 
ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน	อาทิ	เทคโนโลยีการผลิตแบบแม่นย�า	
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	การใช้นวัตกรรมและ
เครื่องจักรกลเกษตรทันสมัย	และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
แบบอัจฉริยะ	เป็นต้น
	 เหตผุลประการส�าคัญอกีประการหนึง่ที่เป็นจุดเริ่มต้น 
การจัดท�าความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั	Hokkaido	แห่งประเทศ 
ญีปุ่น่	กด้็วยการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยด้ีานเกษตรทีม่คีวาม
ก้าวหน้าของมหาวทิยาลัยแห่งนี	้เพ่ือเน้นการแก้ปัญหาทีท้่าทาย
ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมของเกาะฮอกไกโด	เนื่องจากจังหวัด	
Hokkaido	มีช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานตลอดเกือบทั้งปี	จึงท�าให้
ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูกสั้นมาก	กล่าวคือใน	1	ปี	สามารถ
เพาะปลูกได้เพียงแค่	5	เดือน	และพืชที่เพาะปลูกหลายชนิด 
มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย	อาทิ	ข้าว	พืชตระกูลถั่วและ
พืชเชิงเดี่ยว	นอกจากนั้นแล้ว	ปริมาณเกษตรกรค่อนข้างมีอยู่
อย่างจ�ากัด	จากการเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุคล้ายๆ	กับ
หลายๆ	ประเทศดังนั้น	การพัฒนาและน�าเอาเทคโนโลยีไปใช้
ในระบบการเกษตรจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
	 มหาวทิยาลัยแห่งนี	้มีความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร
อัจฉริยะระดับโลก	มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ที่ประสบความส�าเร็จทั้งด้านนโยบายและปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการเกษตรแบบเกษตรอัจฉริยะ	ซึ่งเป็นการน�าเอา
วิทยาการเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศมาปรับใช้เพือ่ให้ได้ผลผลติ
ที่คุ้มค่าและตรงตามเป้าหมาย	ซึ่งมี	“จิสด้า”	เป็นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น	โดยการใช้ข้อมูล
จากดาวเทยีม	และ	UAV	ระบบระบตุ�าแหน่งบนภาคพืน้ดนิ	หรอื	
GNSS	สถานตีรวจวดัสภาพอากาศเพือ่การเกษตรในพืน้ทีร่วมถงึ
เทคโนโลยีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิลมากทีส่ดุ	เช่นการตดิตามสถานการณ์การเพาะปลกู	
การคาดการณ์และเตอืนภยัเพือ่ลดความเสยีหายต่อผลผลิตพืช 
จากพิบัติภัยธรรมชาติและศัตรูพืชการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการเกษตร	เป็นต้น
	 ที่ผ่านมา	โครงการความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศในการจดัการด้านการเกษตรอจัฉริยะ	
ได้ท�าการทดสอบรถแทรกเตอร์ไร้คนขบั	(Unmanned	tractor)	

โดย	Unmanned	Tractor	นีเ้ป็นการพัฒนากล่องอิเลก็ทรอนิกส์
ควบคมุทีจ่ะน�าไปตดิตัง้กบัรถ	Tractor	เพือ่บงัคบัรถให้สามารถ
ขบัเคลือ่นได้โดยปราศจากคนขบั	ซึง่เป็นระบบการท�างานทีน่�าเอา 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้ง	3	ด้านมาพัฒนาใช้งานร่วมกัน	คือ	
	 เทคโนโลยีส�ำรวจระยะไกล	หรือ	Remote Sensing 
เป็นการส�ารวจจากระยะไกลโดยที่คนไม่ต้องไปยังพื้นที่นั้นๆ 
ใช้การสั่งการจากเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น	เช่น	การใช้ดาวเทียม
ถ่ายภาพพื้นที่ที่ต้องการ	เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพพร้อมพิกัดที่ตั้ง
ของภาพนั้น	และสามารถเห็นรายละเอียดของพ้ืนที่ได้ว่า 
พื้นที่ใดมีการเพาะปลูกพืชบนพื้นผิวโลก
	 เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ	หรือ GIS (Geographic 
Information System)	คือ	การจัดการข้อมูลในเชิงพื้นท่ี 
ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้	บริหารข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
และเกิดการประมวลผล	โดยน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูล 
ตั้งต้น	เช่น	ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแปลงผลให้ได้ข้อมูล
พื้นที่การเกษตร	จ�าแนกชนิด	อายุ	ปริมาณผลผลิตของพืช	
เป็นต้น	
	 ระบบระบุต�ำแหน่งบนพ้ืนโลก	หรือ GPS (Global 
Positioning System) ปัจจุบันเรียกเทคโนโลยี	GNSS 
เป็นการระบตุ�าแหน่งบนพ้ืนโลก	เพือ่ให้เราทราบว่า	ข้อมลูน้ันๆ	
อยู ่ตรงส่วนไหนของโลก	น�ามาประยุกต์ใช้กับ	การน�าทาง 
การค้นหาที่ตั้ง	 โดยการสั่งการกับเครื่องมือที่ไม่ต้องควบคุม 
โดยคน	อาทิ	Unmanned	Tractor	
	 โดยมีการทดสอบการใช้งานรถแทรกเตอร์ไร้คนขับกับ
แปลงทดลองน�าร่องพืชเศรษฐกิจหลัก	คือ	มันส�าปะหลัง 
ณ	จังหวัดนครราชสีมา	ในช่วงเดือนธันวาคม	2560	อย่างไร
ก็ตามระยะเวลาของการด�าเนินโครงการภายใต้	MOU	นี้จะใช้
เวลาทั้งหมด	3	ปี	คือตั้งแต่ปี	2561-2564	นับเป็นความร่วมมือ 
ระยะยาวที่มีการก�าหนด	Action	Plan	ที่ชัดเจน	ซึ่งสิ่งที่ 
“จิสด้า”	และหน่วยงานภาคีจะด�าเนินการต่อไปในอนาคต
	 นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เป็นระบบการเกษตรในยุค 
Thailand	4.0	โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี	น�าไปสู ่การเพ่ิมผลผลิต 
ลดต้นทุน	และเพิ่ม	รายได้ให้กับเกษตรกร



	 โครงสร้างพืน้ฐานภมูสิารสนเทศของประเทศ 
(National Spatial Data Infrastructure : NSDI) 
เป็นกลไกส�าคัญในการบูรณาการภูมิสารสนเทศ
เพือ่การพฒันาประเทศ	ท�าให้การจดัท�าการเข้าถงึ
และใช้งานภูมิสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	ลดความ 
ซ�้าซ้อน	ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ภูมิสารสนเทศของภาคสังคมและ
ประชาชนได้อย่างทัว่ถงึ	โดย	NSDI	ม	ีองค์ประกอบ
หลัก	5	ส่วนได้แก่	
	 1)	กรอบนโยบายและโครงสร้าง	(Policy)	
	 2 ) 	 ชุดข ้อมูลภู มิสารสนเทศพื้นฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
	 3)	 มาตรฐานทางด ้านภูมิสารสนเทศ 
(Standards) 
	 4)	ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ	(Clearinghouse/Portal)		
	 5 ) 	 ความพร ้อมด ้ านภูมิสารสนเทศ	 
(Capacity)	

โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
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สู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ

 •	ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการภยัพบิตัใินกรณี
ฉุกเฉิน

	 “จสิด้า”		ได้เข้าร่วมพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ
ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินกับ	PMOC	หรือ	ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี	
(Prime	Minister	Operation	Center)	ซึ่งมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์
รายงานสถานการณ์ฉกุเฉนิและรายงานข้อมลูส�าคญัของประเทศให้นายก
รัฐมนตรีรับทราบ	และเป็นศูนย์ประสานงานของแต่ละหน่วยงานในการ
รายงานสถานการณ์ต่างๆ	โดย	“จิสด้า”	ได้ร่วมบูรณาการข้อมูลกับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี	(PMOC)	ในการรายงานสถานการณ์ต่างๆ	ของ
ประเทศ	เช่น	สถานการณ์น�า้ท่วมในประเทศ	การเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ที่
ป่าไม้	และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศ	รวมถึงการรายงาน
สถานการณ์ฉกุเฉนิ	เช่น	สถานการณ์น�า้มนัดบิร่ัวไหลในทะเล	สถานการณ์
น�้าท่วม	สถานการณ์ไฟป่า	เป็นต้น	อีกทั้งยังพัฒนาระบบปฏิบัติการกลาง	
“Big	Data	เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ	PMOC”	เพ่ือช่วย	ในการบรหิาร
ราชการในกรณีเกิดภัยพิบตัฉิกุเฉนิ	โดยร่วมบรูณาการข้อมลูของหน่วยงาน
ต่างๆ	ในการให้บริการตามนโยบายของ	Big	Data	และช่วยแก้ไขปัญหา
การจดัการข้อมลูกลาง	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการปฎบิตังิานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน	ซึง่คาดว่าระบบนีจ้ะแล้วเสรจ็ภายในปี	2561	และคาด
ว่าระบบจะเสร็จสมบูรณ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารได้
ภายในปี	2562	เพ่ือเป็นระบบกลางในการบริหารจดัการสถานการณ์กรณี
ฉุกเฉินที่ชัดเจนและมีระบบมากขึ้น

ภารกิจส�าคัญที่น�าไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ
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	 •	การส่งเสรมิและสนับสนนุการใช้งานระบบสบืค้น
และบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	 (NGIS	
Portal)	เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ
	 “จิสด้า”	ได้ด�าเนินงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน
เทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ	(Application/Solution)	โดยการประยกุต์ 
ใช้ภมูสิารสนเทศจากระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ	(NGIS	Portal)	เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
ประเทศตามนโยบายรฐับาล	โดยในปี	2561	ได้มกีารพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้แก่จังหวัด	ดังนี้
 
1. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม จังหวัดเชียงราย
 
	 จังหวัดเชียงราย 
ได้ร่วมกบั	“จสิด้า”ด�าเนนิ 
โครงการความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศด้านการบริหาร 
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
ในรปูแบบ	Application 
เ พื่ อ แ ก ้ ป ั ญ ห า 
เร่งด่วนที่ต้อง
ด� า เ นิ น ก า ร
แก้ไขด้านการ
ใช้ประโยชน์ทีด่นิ
ในการเกษตรกรรมที่
ไม่เหมาะสม	เช่น	การ
ปลกูพชืทีไ่ม่เหมาะสมกบั
สภาพดนิ	การมพีืน้ทีเ่พาะปลกู 
ห่างไกลจากโครงสร้างพ้ืนฐาน	แหล่งรับซือ้ผลผลิต	เป็นต้น	ส่งผล
ให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร	ทรัพยากรดิน
เสือ่มโทรมมากขึน้	และอาจก่อให้เกดิต้นทนุทีส่งูขึน้จากการขนส่ง
สินค้าเกษตรระยะไกลที่ใช้เชื้อเพลิงมาก	 โดยพัฒนาชุดข้อมูล
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน	(Fundamental	Geographic	Data	Set	:	
FGDS)	ของจังหวัดเชียงราย	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการ

วางแผน	ตัดสินใจ	แก้ไขปัญหา	ตลอดจนเพ่ือการติดตามและ
รายงานผลการด�าเนินงาน	รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู	้ 
ในการน�าเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ	มาใช้ในการติดตามและบรหิาร 
จัดการของจังหวัดเชียงราย	ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น	รวมทัง้เป็น
องค์ความรูใ้ห้จงัหวัดอืน่ๆ	และหน่วยงานต่างๆ		ได้มาเรยีนรูแ้ละน�าไป
ประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน	
 
  2. ระบบภูมิสารสนเทศด้านการ 

บริหารจัดการขยะ (จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดล�าปาง และ
จงัหวัดสระแก้ว)

“จิสด้า”ได้
ร ่ ว มกั บ
จั ง ห วั ด 
ช ล บุ รี	

จังหวดัล�าปาง	
และจงัหวดัสระแก้ว 

	ด�าเนินโครงการความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบ

ภูมิสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการขยะ	 ในรูปแบบ 

Application	 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย	 ควรมีการบูรณาการข ้อมูล 

และควบคุมการก�าจัดขยะที่ถูกต้องเพื่อ
ป้องกันการก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือก่อให้

เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้	ดังนั้น	เพื่อให้เกิด
การวางแผน	ตดัสนิใจ	แก้ไขปัญหา	ตลอดจนเพือ่การ

ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานเพ่ือให้การด�าเนินงาน
สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย	อีกท้ังเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี	สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วย
เทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค์	 และนวัตกรรม	 ส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความรู้	สามารถพึ่งพาตนเอง	ซึ่งเป็นรากฐาน 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
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 3. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน�้า 
ด้านการก�าจัดผักตบชวา และการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ทางน�้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
	 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับ	“จิสด้า”		ในการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของจังหวัดในด้าน 
การบริหารจัดการน�า้	ด้านการก�าจัดผกัตบชวา	และการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวทางน�้า	 เพ่ือแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา	เช่น	การก�าจัดผักตบชวาในลุ่มน�้าบางปะกง	และ
การสร้างเครื่องมือช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว	เป็นต้น	โดยใช้
ข้อมูลภมิูสารสนเทศทีเ่ป็นมาตรฐาน	ซึง่การด�าเนนิงานดงักล่าว
มีความสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 และเพื่อ เป ็นเครื่ องมือในการส ่ ง เสริม	
ประชาสัมพันธ์	แนะน�า	การท่องเที่ยวทางน�้าของจังหวัด	และ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์การด�าเนินการก�าจัดผักตบชวาอย่าง
ยั่งยืน	และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้าได้อย่างเป็นระบบ	 
โดยชมุชนมคีวามเข้มแขง็	สามารถพึง่พาตนเอง	ซึง่เป็นรากฐาน
ทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศ	ให้เกดิความเจรญิอย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน

 4. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น�้า จังหวัดพะเยา
  
 จงัหวดัพะเยาได้ร่วมกับ	“จสิด้า”	ด�าเนนิโครงการพฒันา 
ระบบภมูสิารสนเทศด้านบรหิารจดัการน�า้เพือ่การเกษตรกรรม	
อุปโภคและบริโภคและก�าหนดพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน�้า	เพื่อ
แก้ปัญหาในพื้นที่คือ	การขาดแคลนน�้าในการเกษตรกรรม/
อปุโภค-บรโิภค	อนัส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร	การ
ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และการด�ารงชีวิตของประชาชน 
ในฤดนู�า้แล้ง	โดยน�าชดุข้อมลูภมูศิาสตร์พืน้ฐาน	(Fundamental 
Geographic	Data	Set	 :	FGDS)	ของจังหวัดพะเยา	เป็น 
ฐานข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน	ตัดสินใจ	แก้ไขปัญหา	แสดง
รายงานสรุปข้อมูลแผนท่ีทรัพยากรน�้า	ปริมาณน�้าโดยรวม	
ตลอดจนเพื่อการติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานน�้า
อุปโภค	บริโภค	และก�าหนดพื้นที่เหมาะสมส�าหรับการสร้าง
อ่างเก็บน�้า	เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	น�าไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์การใช้งาน	เพื่อวางแผนในการบริหาร
จัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งการบริหารจัดการน�้า 
เพื่อจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง	
สามารถสะท้อนให้ผู้บริหารในระดับจังหวัด	สามารถน�าไปใช้
ในการตดัสนิใจเชงินโยบายได้อย่างถกูต้อง	และสามารถจดัสรร
ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	
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	 •	 ระบบบริการแผนที่ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ 
พื้นฐาน	(Fundamental	Geographic	Data	Set	: 
FGDS)
	 โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ	มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม	ปรับปรุง	จัดท�าชุด
ข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน	(Fundamental	Geographic	Data	
Set	 :	FGDS)	ร่วมกับหน่วยงานผู้ผลิตหลักและด�าเนินการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพ	รวมถงึส่งเสรมิเผยแพร่การใช้งานระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ	 (NGIS	
Portal)	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการใช้ประโยชน์ร ่วมกัน 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	สามารถการน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ	 ได้อย่างถูกต้อง	และ 
เป็นธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท 
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2564	คือ	“ประเทศไทย 
มเีครอืข่ายระบบออนไลน์ให้ทกุภาคส่วนใช้สืบค้น	เรยีกด	ูและ
ดาวน์โหลดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สมบูรณ์	ละเอียด 
ถูกต้อง	และทันสมัย	ในรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน ์
ต่อยอดได้ในเชงิพาณชิย์ของภาคธรุกิจ	ในกิจการของรฐั	ในการ
ศกึษาค้นคว้าวจิยัสร้างนวตักรรม	และในกิจการเพือ่ประโยชน์
สาธารณะโดยมีเงื่อนไขและข้อจ�ากัดน้อยที่สุด”	โดยชั้นข้อมูล
ภมูสิารสนเทศพ้ืนฐานจ�านวน	13	ชัน้ข้อมลูหลัก	ประกอบด้วย
	 1)	 ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน	
	 2)	 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข	(DEM)	
	 3)	 ชั้นข้อมูลป่าไม้	
	 4)	 ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมออร์โท	
	 5)	 ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท	
	 6)	 ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถาน ี
	 	 เครือข่ายก�าหนดต�าแหน่งด้วยดาวเทียม
	 7)	 ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล	
	 8)	 ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง	
	 9)	 ชั้นข้อมูลเขตชุมชนตัวเมือง	
	 10)	 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม	
	 11)	 ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน	
	 12)		ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ	
	 13)	 ชั้นข้อมูลแม่น�้าล�าธารแหล่งน�้า	

ประโยชน์ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน 
FGDS

 
	 1.	มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ	ที่ได้ตามข้อก�าหนดของ
มาตรฐาน	สามารถน�ามาใช้ในการอ้างอิงจดัท�าช้ันข้อมลูภูมสิาร
สนเทศอื่นๆ	ได้อย่างถูกต้อง
	 2.	ลดความซ�้าซ้อนในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
ของหน่วยงานภาครัฐ
	 3.	ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ	(ประมาณ	1,000	ล้านบาท/ปี)	
ในการพัฒนาข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 4.	 เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ภาครัฐด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
	 5.	บรหิารจดัการทรพัยากร	และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
	 6.	ป้องกัน	บรรเทา	และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ



	 เพราะเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลง 
อยู่ตลอดเวลา	บวกกบัข้อมลูต่างๆ	ต้องมี
การปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	จงึท�าให้
เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้	
	 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินก ็
เช่นเดียวกันที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูล
อยูเ่สมอ	เพือ่ให้เหน็การเปล่ียนแปลงของ
แต่ละพื้นท่ีได้	เช่น	การน�าชั้นข้อมูลของ
พืน้ทีป่่าไปดูเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโต
ของพื้นป่า	การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
พื้นท่ีป่า	การดูพื้นที่พืชไร่	การดูความ 
หนาแน่นของชุมชน	โดยเฉพาะพื้นที่ป่า
ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพ้ืนที่ใดหายไปบ้าง	
และพื้นที่นั้นแปลงสภาพไปอย่างไร	
เป็นต้น	

การผลิตชั้นข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 1

ปี 2560/61
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	 การผลิตชั้นข้อมูลเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที ่
จึงแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ
	 ระดับที่	1 เป็นการน�าเข้าข้อมูล
พื้นที่รูปปิด	(polygon)	ที่ภายในพื้นที่มี
สภาพการใช ้ประโยชน ์ที่ดินอยู ่ ใน
ประเภทเดยีวกนัหรอืพ้ืนทีท่ีม่นษุย์เข้าไป
ครอบครอง	แล้วมกีารจดัการเปลีย่นแปลง 
พื้นที่	หรือมีการท�ากิจกรรมต่างๆ	เพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์	จ�านวน 
5	ชนดิ	ได้แก่	พืน้ทีป่่าไม้	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	
พืน้ทีช่มุชนและสิง่ปลกูสร้าง	พืน้ทีแ่หล่งน�า้
และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด	ซึ่ง	 “จิสด้า”	 ได้
ท�าการอัพเดททุกปีเพื่อให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปต่อยอดได้	
	 ระดับท่ี	2	เป็นการน�าเข้าข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีละเอียดมากกว่า

ระดับที่	 1	 โดยมีการแบ่งกลุ ่มการใช้
ประโยชน์ทีแ่ยกย่อยลงไป	โดยกลุม่พืน้ที่
เกษตรกรรมแบ่งออกเป็น	10	รายการ	
พื้นที่ป่าไม้แบ่งออกเป็น	8	รายการ	พื้นที่
ชมุชนและสิง่ปลกูสร้างแบ่งเป็น	7	รายการ 
พื้นท่ีแหล่งน�้าแบ่งเป็น	2	รายการ	และ
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น	7	รายการ	
ระดับนี้จะมีความละเอียดมากขึ้น	 เช่น 
ในส่วนของพ้ืนที่เกษตร	จะสามารถระบุ
ได้ว่า	บรเิวณไหนเป็นแปลงนาข้าว	พชืไร่	
หรือไม้ยืนต้น	เป็นต้น	
	 ระดับท่ี	3 เป็นการน�าเข้าข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีละเอียดมากกว่า
ระดับที่	 2	 โดยมีการแบ่งกลุ ่มการใช้
ประโยชน์ที่แยกย่อยลงไป	 เช่น	พื้นที่
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่	สามารถระบุ
ชนดิพืชได้	เช่น	ระบไุด้ว่านีค่อืไร่ข้าวโพด	
ไร่นี้เป็นมันส�าปะหลัง	เป็นต้น	
	 เนื่องจากการผลิตช้ันข้อมูลเพื่อ
ใช้ประโยชน์ต้องใช้ดาวเทียมหลายดวง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง	
ภาพถ่ายที่	“จิสด้า”	ได้มานั้นจึงมาจาก
ดาวเทียมหลายดวง	อาทิ	Thaichote	
LANDSAT-8	Sentinel	และ	Planet 
เมื่อได ้ข ้อมูลมาแล ้วจะใช ้หลักการ 
แปลตีความด ้ วยสายตา	 (V i sua l 
Interpretation)	พร้อมทั้งมีการตรวจ
สอบคุณภาพข้อมูล	 (Data	quality)	
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ได ้แก่	 ค ่าความถูกต้องเชิงต�าแหน่ง 
(positional	accuracy)	ค่าความถกูต้อง
ของข้อมูลลักษณะประจ�า	 (Thematic	
Accuracy)	ค่าความถูกต้องโดยรวม	
(Overall	Accuracy)	และค่าสมัประสทิธิ์
แคปป้า	(Kappa	Coefficient)	การตรวจ
สอบความสอดคล้องทางตรรกะ	(Logical 
Consistency)	พร ้อมทั้งการจัดท�า 
ค�าอธิบายข้อมูล	 (Metadata)	 โดยใช้
แนวทางตามมาตรฐาน	ข้อก�าหนดของ	
FGDS	 ซึ่ งอ ้างตามมาตรฐานสากล	
ISO19115	 เพ่ือให้ง่ายต่อการน�าไปใช้
ประโยชน์	 และตอบสนองต่อการให้
บริการแก่หน่วยงานต่างๆ	 ในการน�า
ข้อมูลไปใช้
	 ในปีนี้มีหลายหน่วยงานได้ขอรับ
การสนบัสนุนข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ระดับที่	1	จาก	“จิสด้า”	มากขึ้น	ที่ผ่านมา 
สามารถน�าไปใช้ต่อยอดมากกว่า	6	หน่วยงาน 
อาทิเช่น	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก,	ส�านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	10	 (ราชบุรี)	
กรมป่าไม้,	ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	
12	(นครสวรรค์)		กรมอุทยานฯ,	สนง.	
สถิตแิห่งชาต	ิเป็นต้น	และบางหน่วยงาน
ก็มีการต่อยอดการใช้ข้อมูล	 เช่น	Nan	
Sandbox	ที่จังหวัดน่าน

	 จากการผลิตชั้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินสู่	Nan	Sandbox	
	 Nan	Sandbox	 เป็นโครงการ
ต่อยอดจากการผลิตช้ันมูลในการใช้
ประโยชน์ทีด่นิระดบัที	่1	เป็นการบริหาร
จดัการพืน้ทีโ่ดยทดลองผ่อนปรนกฎเกณฑ์ 
ที่มีอยู่เดิม	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
อย่างไม่มีขีดจ�ากัด	 ในการจัดการพื้นที่ 
ในภาพรวมเพือ่การฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้จังหวดั
น่าน	โดยการจดัการพืน้ทีน่ีม้คีวามจ�าเป็น
ที่จะต้องมีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง	
คน	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เข้าด้วย
กนั	โดยการสนบัสนนุการด�าเนนิงานจาก
ทกุภาคส่วนเพือ่การแก้ปัญหาเชงิพืน้ท่ีได้
อย่างยัง่ยนื	ทัง้นีก้ารด�าเนนิการยงัสามารถ 
น�าไปสนบัสนนุการบรหิารจดัการในรปูแบบ 
แพลตฟอร์มเชิงนโยบาย	AIP	อีกด้วย	
เนื่องจาก	“จิสด้า”	มีจุดเด่นเร่ืองข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต	ท�าให้
สามารถรับสัญญาณได้ตลอดเวลา	ข้อมลู
มีความต่อเนื่อง	และทันสมัย	อย่างไร
กต็ามในปีนี	้“จสิด้า”	ได้ท�าการสนบัสนนุ
ข้อมูลแผนที่	 รวมถึงการสนับสนุนการ
ออกแบบการจัด เก็บข ้อมูลการใช ้
ประโยชน์ที่ดินรายแปลง	รวมถึงการ
ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการจดัท�าข้อมลู
แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน	สิ่งที่เราได้
ด� า เ นิ น ก า รม ากขึ้ น ก็ คื อ ก า ร เป ็ น 
นักวิชาการ	และเป็นทีมที่ปรึกษาคอยให้
ค�าแนะน�ากับทีมงานที่ลงไปปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่อีกด้วย

	 ป ั จ จุบั น เทค โน โลยี ป ัญญา
ประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	AI)	
ได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ในการน�ามาใช้
ในการเพิม่ประสิทธิภาพการท�างานแบบ
อัตโนมัติ	“จิสด้า”	จึงมีความคิดที่จะ
พัฒนาชุดค�าสั่งในการจ�าแนกช้ันข้อมูล
จากข ้อมูลภาพถ ่ายดาวเทียมแบบ
อัตโนมัติ	 โดยได้ท�าการทดสอบกับพืช
เศรษฐกจิส�าคญัของไทย	นัน่คอื	ข้าวโพด	
สบัปะรด	และยางพารา	เพือ่เป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตชั้นข ้อมูล
ข้าวโพด	สับปะรด	และยางพารา	ส�าหรบั
น�าไปพัฒนาเพ่ือต่อยอดสู ่การแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลติได้อย่างทนัท่วงท	ีโดย
อาศัยการเรียนรู้ของเครื่อง	 (Machine	
learning)	ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก	
(Deep	learning)	โดยกระบวนการของ		
Convolutional	Neural	Networks	
Architecture	ในพื้นท่ีตัวอย่างจ�านวน 
5	 พื้นที่ 	 ภาพถ ่ายดาวเทียมที่ ใช ้คือ	
LANDSAT,	Thaichote	 ,	Sentinal,	
Planet	Lab,	RapidEye	ขึ้นมา	ซึ่งเป็น	
การพัฒนาชุดค�าสั่งในการจ�าแนกช้ัน
ข้อมูลข้าวโพด	สับปะรด	และยางพารา	
จากข ้อมูลภาพถ ่ายดาวเทียมแบบ
อัตโนมัติ	ที่จะเป็นต้นแบบส�าหรับการ
พัฒนารูปแบบการจัดท�าข้อมูลเพื่อตอบ
สนองท่ีทันต่อสถานการณ์ของผู้ใช้งานที่
มีความต้องการใช้ข้อมูลจ�านวนมากขึ้น	





GI Technology 
สร้างคุณค่า พัฒนาชาติ
	 ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการ
ดแูลทรพัยากรป่าไม้	รวมไปถงึการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
ทางด้านทะเลและชายฝ่ัง	นบัเป็นภารกจิที	่“จิสด้า”	ให้ความ
ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
อ่ืนๆ	เพราะปัญหาเหล่านีเ้ป็นปัญหาเรือ้รงัทีต้่องตดิตามอย่าง
ใกล้ชดิ	ต้องท�าความเข้าใจกบัชุมชนในพืน้ที	่	เพือ่การควบคมุ

และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งประเทศอย่าง
ยั่งยืน	และเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ทัง้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ	และยังเป็นการ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยรู้จักใช้เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ	ซึ่งส�านักประยุกต์และบริการ 
ภูมิสารสนเทศ	 (สปภ.)	 ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

ออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	ด้านป่าไม้	
ด้านการเกษตร	ด้านภัยพบิตัิ 

	 และด ้านทะเลและ
ชายฝั่ง	

	 ในอนาคตอันใกล	้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	หรือ	GI	
Technology		จะกลายเป็นเทคโนโลยทีีช่่วยพฒันานวัตกรรม	
Solution/Platform	จะเข้ามามีบทบาทและมีความส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน	มากขึ้น	ในด้านการตอบสนองเศรษฐกิจ		
สงัคม	การรกัษาทรพัยากร	สิง่แวดล้อม	และลดความเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคมในทุกระดับ	ในปีนี้ได้มีการน�า	
GI	Technology	มาพัฒนาการใช้
ในหลายส่วนด้วยกัน	อาทิเช่น
 

 1. การพัฒนา GI Technology 
เพื่อสร้างคุณค่าต่อประเทศชาติ
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 - ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 
 เป็นการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่าน	Web	 
Application	ด้วยการน�าระบบ	G-FMS	มาใช้	 เป็นระบบ
ตดิตามเหตกุารณ์ด้านป่าไม้	โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข่าว
ต่างๆ	ทัง้เอกสาร	และออนไลน์		เพือ่น�าเข้าฐานข้อมลูเชิงพืน้ท่ี	
ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านเหตุการณ์ที่เกี่ยวของกับป่าไม้
ทั้งหมด	6	รูปแบบ	อันได้แก่	พื้นที่ป่าปลูกใหม่	พื้นที่ไฟป่า 
การจบักุมคนลกัลอบตัดไม้และขนไม้เถือ่น	การบกุรกุพืน้ท่ีป่า	
การล่าสัตว์	และเก็บของป่า	เพื่อใช้ดูการกระจายและความ
หนาแน่นของเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้	และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้อัตโนมัติ	 ในปีนี้มีการน�าระบบส่งต่อ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ	ได้ใช้จริง	เช่น	การติดตามแปลงปลกูป่า		
ของบริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด(มหาชน),	
การติดตามและการค ้นหาพื้นที่บุกรุกด ้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	(พิทักษ์ไพร)	ให้กรมป่าไม้	และ	วิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมจัดท�าแผนที่	 เพื่อใช้ติดตามทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
ให้	บริษัท	ป่าสาละ	จ�ากัด		

 - การจ�าแนกประเภทป่าไม้
	 การใช้ประโยชน์ทีด่นิและจดักลุม่ความหนาแน่นของ
พื้นท่ีป่าไม้	โดยดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ	(NDVI)	พื้นที ่
ขนุน่าน	ท่าวงัผา	และสองแคว	จ.น่าน	“จสิด้า”	ร่วมกบัมลูนธิิ
แม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 	 ได้น�าเทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศมาใช้ในการออกแบบแนวทางการอนุรักษ์	
ฟื้นฟูและป้องกันการท�าลายป่าไม้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้	และลดภาวะโลกร้อน	
เป็นการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ	ซึ่ง	เป็นการท�างานแบบ
น�าภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์	แล้วจ�าแนกประเภทของ
ป่า	การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ	การจดักลุ่มความหนาแน่นของพืน้ที่
ป่า	ในพ้ืนทีข่องโครงการมลูนธิแิม่ฟ้าหลวง	ทีอ่ทุยานแห่งชาติ
ขุนน่าน	อ�าเภอท่าวังผา	และอ�าเภอสองแคว	จ.น่าน	โดยใช้
ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ	(Normalized	Difference	
Vegetation	Index	:	NDVI)	ที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณ
ที่ปกคลุมพื้นผิว		กับแผนที่	และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	
ในการวางแผนก�าหนดต�าแหน่งเกบ็ข้อมูลการกกัเกบ็คาร์บอน	
และสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมารตฐาน	
T-VER	(Thailand	Voluntary	Emission	Reduction)		
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 - การให้บริการด้านประยุกต์ ใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านการเกษตร
	 เป็นการจัดท�าระบบในการช่วยเหลอืเกษตรกรท้ังหมด	
3	ระบบ		ได้แก่
  1. ระบบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช

เศรษฐกิจ จากข้อมูลดาวเทียม

	 ที่ให้บริการไฟล์ข้อมูล		แผนที่	รายงาน	และระบบ	
GIS	Web	Based	ผ่านเวบ็ไซต์	http://ecoplant.gistda.or.th		
ซ่ึงระบบน้ีจะติดตามพื้นที่ปลูกอ้อย	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง
ทุกๆ	2	สัปดาห์	 เพื่อรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติพืชทั้ง 
3	ชนิด	และเป็นการวางแผนการท�าฝนหลวงให้กับพื้นที่ 

เพาะปลูกได้ในฤดูแล้ง	 รวมถึงการ

ประเมินผลกระทบของ
พื้นที่เพาะปลูกท่ีเกิดภัยพิบัติ	

และช่วยวางแผนด้านเมลด็พนัธุข้์าวโพด
2. ระบบแผนที่ติดตามและประเมินสภาพ 

พืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลดาวเทียม

 ให้บริการผ่านเว็บไซต์	https://agonline.
gistda.or.th	เป็นการติดตามและประเมินสภาพ
พืชเศรษฐกิจโดยใช้ข ้อมูลจากดาวเทียม	 เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินความต้องการใช้น�้าของพืช	

และพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ	เพ่ือ
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเกษตร 

เชิงพื้นที่	 และเพื่อวิเคราะห์สถานภาพและความสมบูรณ์ 
ของพืชด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ
 3. ข้อมูลจากระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 

และภัยพิบัติ

 ให้บริการผ่านเว็บไซด์https://sds.gistda.or.th/
sensor-data	จะแสดงแผนท่ี	 รายงานผลด้านภัยพิบัต	ิ 
เพือ่ตดิตาม	คาดการณ์และประเมนิความเสยีหายจากภยัพบิตั	ิ
น�าข้อมูลที่ได้มาปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลดาวเทียม 
ท่ีติดตั้งจากตัวสถานีและการเก็บข้อมูล	ตรวจวัดความเข้ม 
ค่าสเปกตรมั	การแผ่ความร้อนของแสง	รวมถึงการวดัอณุหภมูิ
ความชื้นในอากาศในดิน	ปริมาณน�้าฝน		เพื่อการวางแผน 
ภาคการเกษตรทั้งหมด
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- การประยุกต์แบบจ�าลองทางอุทกวิทยา (G water model)
	 เป็นเรื่องของการคาดการณ์พื้นที่น�้าท่วมและภาวะการขาดน�้าของแต่ละพื้นที่	ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้าง	ถนน	ทางรถไฟ	คนักัน้น�า้	รวมไปถึงฝาย	และเข่ือน	เป็นการเปลีย่นแปลง
การใช้ประโยชน์ทีด่นิ	หรอืการเปลีย่นแปลงสิง่ปกคลมุดนิ	โดยผลลพัธ์จะแสดงใน	GI	Platform	
G-Water	เป็นการบรหิารจดัการน�า้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด	ประกอบด้วยการบรหิารจดัการ

น�้าท่วมและการจัดการน�้าแล้ง	ผ่านแบบจ�าลองต่างๆ	ภายใต้แนวพระราชด�าริ	 เป็นแผนที่	 
2	มติ	ิและ	3	มติ	ิเพือ่ให้ผูบ้รหิารใช้เป็นเครือ่งมอืก�าหนดยทุธศาสตร์	และก�าหนดนโยบาย

การบริหารจัดการน�้าของประเทศ
 

 -  โครงการระบบติดตามเตือนภัยมลพิษ
และภัยพิบัติทางทะเล
	 เพื่อต้องการพัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะ
ไกลให้ครอบคลุมได้ทั้งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน	ในการ
เฝ้าระวังและคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล	และส่งเสริม 
การใช้งานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผ่านแอปพลิเคช่ันบน 
สมาร์ทโฟน			ซึ่งในปีน้ีทางหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรม
สมัมนา	ขึน้เพ่ือต้องการให้ผูท้ีเ่ข้าร่วมกจิกรรมได้รบัทราบและ
น�าความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของตนเองได้	
เช่น		การติดตั้งระบบและทดสอบการประมวลผล	ที่จังหวัด
ระยอง	1	สถานี	และตราดอีก	3	สถานี		เป็นการน�าเสนอด้าน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 	และคราบน�้ามันรั่วไหล 
ในทะเล	การกู้ภัย	การกัดเซาะชายฝั่ง	รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศส�าหรับเฝ้าระวังและคาดการณ์เป็นต้น		และ
ด้านส่งเสริมการใช้งานระบบตรวจวัดข้อมูลชายฝั่งระยะไกล
ให้แก่หน่วยงานที่	 	เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

 - พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบชี้เป้า
มลพิษและติดตามเรือแบบกึ่งอัตโนมัติ (Geo 
Spatial for Maritime System : GMaS)
 เป็นการบูรณาการข้อมลูจากเทคโนโลยภูีมสิารสนเทศ
และข้อมูลอื่นๆ	เช่น	ภาพถ่ายจากดาวเทียม	เรดาร์ชายฝั่ง	
และระบบแสดงตวัตนเรอือตัโนมตั	ิ	เพือ่ให้สามารถวเิคราะห์
และประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็		ในปีนีไ้ด้เพิม่การ
เข้าถึงข้อมูลคล่ืนและกระแสน�้าจากระบบเรดาร์ชายฝั่งที่ 
ตดิตัง้เพิม่เตมิในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก	พฒันาส่วนเช่ือมต่อแบบ

จ�าลอง	PyGNOME	(Oil	Weathering	and	Trajectering)	
และแบบจ�าลอง	short-term	oil	 tracking 

prediction	ไปพร้อม 	ๆกนั
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 - ระบบให ้บริการดาวเทียม Planet 
Basemap แบบออนไลน์
 ซึ่ง	“จิสด้า”	เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้
บริการข้อมลู	Basemap	แบบออนไลน์	ทีม่รีายละเอยีดระดับ
ดีกว่า	5	เมตร	เป็นชุดข้อมูลรายไตรมาสที่มีความทันสมัย		
และสามารถน�าไปใช้เป็นชั้นข้อมูลฐาน	ในการท�า	Web	 
service	ได้เลย		ซึ่ง	Basemap		จะไปแสดงผลบน		web	
application	ของหน่วยงาน	อาทิ	Map	Online	Service	–	
G-MOS	 (ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์),	 ระบบ	
G-MFS,	ระบบพิทักษ์ไพร,	Petchaburi	Portal	และ	Trat	
Portal	 	 โดย	“จิสด้า”	 ได้ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบ
ออนไลน์แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก	รวม	100	user		
และถือว่าเป็นการท�างานร่วมกันระหว่าง	สพธ.	 กับ	สปภ. 
ในการสนับสนันข้อมูลให้ภาครัฐสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

 - การติดตามจุดความร้อน พ้ืนที่เผาไหม้ 
พื้นที่ปลูกข้าวโพดและพื้นที่ป่าไม้
 โดยใช้ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีม	ปี	พ.ศ.2557	และ	
2560	ให้กบับรษิทั	ป่าสาละ	จ�ากดั	เพือ่น�าไปใช้บรหิารจดัการ
โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	
เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ
เปลีย่นแปลงใน	2	ช่วงเวลา	ได้แก่	พ.ศ.	2557	และ	พ.ศ.	2560		
ในบริเวณพื้นที่	 6	ต�าบล	 ได้แก่	ต�าบลเชียงคาน	อ�าเภอ
เชียงกลาง	ต�าบลป่าคา	ต�าบลศรีภูมิ	ต�าบลตาลชุม	อ�าเภอ
ท่าวังผา	ต�าบลดู่พงษ์	และต�าบลพงษ์	อ�าเภอสันติสุข	จังหวัด
น่าน	พบว่า	มพ้ืีนทีเ่ผาไหม้ในพ้ืนทีป่่าไม้ลดลง	และพืน้ท่ีเผาไหม้
ในพื้นท่ีปลูกข้าวโพดลดลง	5	ต�าบล	และเพิ่มขึ้น	1	ต�าบล	
ท�าให้มีพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดโดยรวมลดลง

 2.  การสร้างคณุค่าและมลูค่าจากการให้บรกิารผ่านระบบภมูสิารสนเทศเชงิพืน้ที่
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- การหาอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature)
  โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม	LANDSAT-8	ระบบ	TIRS	บริเวณโครงการโรงไฟฟ้า 
เพือ่ใช้วเิคราะห์	ประมวลผลข้อมูลคลืน่ความร้อนโดยแสดงเป็นอณุหภูมิพืน้ผวิบรเิวณโรงไฟฟ้า
ต่างๆ	ทัว่ประเทศ	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีเ่ขตประกอบการอตุสาหกรรม	พืน้ทีเ่กษตรกรรม	และ

แหล่งชุมชน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูม ิ
ในช่วงเวลาต่างๆ	ทั้งก่อนและหลังสร้าง	ของโรงฟ้า	และการผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วง
ต่างฤดูกาล	โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม	LANDSAT-8	TIRS,	แบนด์	10	พบว่า 
ค่าอุณหภูมิท่ีพื้นผิวดินมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา	ซึ่งปีนี ้
ได้วเิคราะห์ค่าอณุหภมูพิืน้ผวิบรเิวณโรงไฟฟ้ามากกว่า	20	ช่วงเวลา	ในพืน้ที	่9	โรง	
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการสร้างโรงไฟฟ้าและ

ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่	

 ของบริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริเวณด้านตะวันออกของอ่าวไทย 
ตัว	ก	เป็นการพฒันาระบบฐานข้อมลูและส่วนแสดงผลการศกึษาถงึผลกระทบเชงิพืน้ที่	
เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งของบริษัท	 ไทยออยล์	จ�ากัด	 (มหาชน) 
เกีย่วกบัแนวโน้มการเคลือ่นทีข่องคราบน�า้มนัในพืน้ทีเ่ดนิเรอืของบรษัิทฯ	และเส้นทาง 
การเคลือ่นท่ีของวตัถุบนผวิน�า้จากข้อมลูเรดาร์ชายฝ่ัง	การแสดงต�าแหน่งเรอืจากระบบ	
AIS	และส่วนระดับความเหมาะสมพื้นที่ชายฝั่งต่อการออกปฏิบัติการทางทะเล 

รวมถึงการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม	ข้อมูลกระแสน�้าจากระบบเรดาร์
ชายฝั่ง	และข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าเข้าสู่ระบบ	รวมถึงวิเคราะห์กรณี

คราบน�้ามันรั่วบริเวณด้านตะวันออกของอ่าวไทย	ตัว	ก	ในรอบ	12	เดือน
จากจุดเสี่ยงในพื้นที่	 เพื่อให้สามารถน�าไปใช้ในการเตรียม 

ความพร้อมในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและ 

ส่วนแสดงผลการศึกษา
ผลกระทบเชิงพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
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 - โครงการจดัท�าแผนทีม่าตรฐานบรเิวณหมู่
เกาะมัน จังหวัดระยอง 
 เพือ่ประกอบการร่างกฎกระทรวงเป็นการใช้เครือ่งมอื
ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์อย่างละเอียด	 	 โดยใช้ภาพถ่าย
ดาวเทยีมรายละเอียดสูง	ส�ารวจสถานทีแ่ละพิกดัต�าแหน่งของ
ทรัพยากรที่ส�าคัญ	ในการจัดท�าแผนที่มาตรฐาน	มาตราส่วน	

1	:	4,000	บรเิวณหมู่เกาะมนั	ทัง้เกาะมันนอก	
เกาะมันกลาง	และเกาะมนัใน	

	 ในปีนีม้กีารส่งเสรมิและพฒันายกระดบัองค์ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เชิงพื้นที่ที่หลากหลาย	เช่น	จิตอาสาไฟป่า,	เกษตรกรรม	4.0	เท่าทันภูมิอากาศ	ด้วย 
ภูมิสารสนเทศ,	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่การยกระดับการจัดท�าข้อมูล	กชช	2ค	และ	
จปฐ,	การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	ส�าหรับเครือข่ายองค์กร
ชุมชน,	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ	เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จ.	ตราด	และ	เพชรบุรี	และ	CSR	งานวิ่งปั่น	รักษ์โลมา	
ตราด	โดยผ่านกิจกรรมต่าง	อาทิเช่น

ของจังหวัดระยอง	ด้วยการวิเคราะห์และจัดท�าชั้นข้อมูล 
เส้นความสูงของบนเกาะ	 กับเส้นชายฝั ่งเทียบกับระดับ 
น�้าทะเลปานกลาง	รวมถึงขอบเขตพื้นที่ทรัพยากรบนเกาะ	
เช่น	ทรัพยากรป่าไม้	หาดทราย	หาดหิน	และแนวปะการัง	
เป็นต้น		เพือ่เป็นข้อมลูให้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ใช้ในการประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง	ภายใต้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พ.ศ.	2558

 3. การส่งเสริม
และพัฒนายกระดับ

องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
ในระดับต่างๆ
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 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่การยกระดับ 
การจัดท�าข้อมูล กชช. 2ค และ จปฐ.
 เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่การพฒันาขดีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศให้กบับุคลากร		ในการวเิคราะห์

 - การส�ารวจรังวัดโดยชุมชนบูรณาการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ 
 กลไกการจดัการร่วมหลายฝ่าย	(Co-Management)	
พ้ืนที่ต�าบลแม่ศึก	อ�าภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	“จิสด้า” 
ได้น�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ที่ดินท�ากินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม	 เพื่อการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าของรัฐ	มุ่งเน้นการน�ากลไก	
เครื่องมือ/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	บูรณาการร่วมกับ 
องค์ความรู้	 ด้านการบริหารจัดการที่ดิน	ทรัพยากรดิน	
ทรัพยากรป่าไม้	ทรพัยากรน�า้	การบรหิารจัดการด้านภยัพิบัติ	
และยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานตาม 
วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศน ์
ภูมิวัฒนธรรม	ที่สมดุลและยั่งยืน

ข้อมูลดัชนีชี้วัดพื้นฐานกับข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศในการ
จดัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารวิเคราะห์ข้อมลู	จปฐ.	และข้อมลู	
กชช.	 2ค	 และการจัดเตรียมข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ 
ณ	 สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 โดย 
“จิสด้า”ได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศแก ่
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ	พช.	จ�านวน	19	คน	ในหัวข้อ
ต่างๆ		คือ	 	การส�ารวจระยะไกล	(RS)	และการประยุกต ์
ใช้งาน,	การตีความจะภาพถ่ายดาวเทียม	ความเข้าใจแผนที่	
หลกัการอ่านแผนท่ี	ระบบพกิดั	มาตราส่วน	ทิศทาง	และระยะ
ทางในแผนที่,	ระบบน�าทางด้วยดาวเทียม	(GNSS)	และการ
ประยุกต์ใช้งาน,	การใช้งานเครื่อง	GPS	 เบ้ืองต้น,	การ 
เก็บข้อมลูค่าพิกดัต�าแหน่ง	GPS,	ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	
(GIS)	และการประยุกต์ใช้งาน,	การจัดเตรียมข้อมูลในการ
วิเคราะห์,	การแปลงข้อมูล	MIS	เป็นข้อมูล	GIS,	การน�าเข้า
ข้อมูล	GIS,	การวิเคราะห์ข้อมูล	กชช.	2ค	ด้วยเทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศ	และ	การพิมพ์แผนที่เพื่อน�าเสนอและสรุป
รายงาน
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 - การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศส�าหรับเครือข่ายองค์กรชุมชน
	 เป็นความร่วมมอืระหว่าง	“จิสด้า”	กบั	สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชนองค์การมหาชน	 เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	เน้นการพัฒนา	Big	Data 
ของชุมชน	ให้เกิดการเชื่อมโยง	วิเคราะห์	คาดการณ์	ด้าน
สังคม	เศรษฐกิจ	ทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	ด้วยการให้ความรู้
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจ�านวน	13	คน	ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการน�ากลไกเชิงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต ์
ใช้วางแผน	บรหิารจัดการแก้ไขปัญหาและพฒันาระดบัชุมชน	
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลชุมชนผ่านระบบ	G-Social,	
G-MOS	,	Rayong	Portal	ได้

 - โครงการทีมประชารัฐระวังไฟป่าและ 
หมอกควัน
 เป็นกิจกรรมท่ี	“จิสด้า”	ได้ร่วมกับกองอ�านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด	 จัดข้ึนเพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพื้นท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ	มีการจัดทีมโครงการประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่า
และหมอกควัน	ประจ�าปี	2561	 ข้ึน	มีพื้นท่ีน�าร่องท้ังหมด 
9	จังหวัดของภาคเหนือ	มีการอบรมให้ความรู้กับทีม		เพื่อ
เป็นชุดข้อมูลและสามารถใช้งานระบบการรายงานผ่าน	
“Forest	Fire	Monitoring	Application”	และ	“DPM	
Reporter	Application”	ได้	 ซ่ึงแต่ละทีมจะใช้บุคลากร 
จงัหวดัละ	400	คน	แบ่งเป็น	4	รุ่นๆ	ละ	100	คน	รวมทั้งหมด	
3 ,600	 คน	 และจากการน�า เทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศมาใช ้ ในการบริหารจัดการไฟป ่าและ 
หมอกควันในระดับจังหวัด	 โดยเฉพาะพื้นที่	 9	 จังหวัด 
ภาคเหนือ	 ซ่ึงจ�านวนจุดความร้อนสะสมช่วงเดือนมกราคม 
ถึงพฤษภาคม	มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี	 จาก	
12,138	จุดในปี	2557	เหลือประมาณ	5,300	จุดในปีนี้		หรือ
ลดลงประมาณ	61%	เมื่อเทียบกับปี	2557
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 - เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จ. เพชรบุรี 
	 ถือเป็นกิจกรรมที่จัดท�าขึ้นเพื่อส�ารวจสถานการณ	์
ปัญหาและความพร้อมของ	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวดัเพชรบุรี	
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 
ลุ่มน�้าเพชรบุรี	ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	 
ยังรวมถึงการวางแผนก�าหนดอนาคตของอ่าวบางตะบูน	 
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	ด้วยเทคโนโลยี	นวัตกรรมที่เหมาะสม	ให้เกิด
ความเท่าเทียม	ลดความเหลื่อมล�้าของประชาชนในทุก 
ภาคส่วน	โดยลงพื้นที่ไปร่วมรับฟังประเด็นปัญหา	เพื่อน�าไป
แปลงเป็นข้อมลูเชงิพืน้ที	่ส�ารวจและเกบ็ข้อมูลร่วมกบัชมุชน	
จัดท�าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของชุมชน	ท�าแผนที่ชุมชนแบบ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน	และท�าศูนย์ข้อมูล
และเครื่องมือเพื่อบูรณาการข้อมูลชุมชน	 ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจเชิงพื้นที่

 - เทคโนโลยีและนวตักรรมภมูสิารสนเทศ เพือ่
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด 
 เพือ่การขับเคลือ่นงานด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่อ่าวตราด	ด้วยการให้ความรู ้กับ
ประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ร่วมกนับรูณาการวางแผน
ในการก�าหนดอนาคตของอ่าวตราด	และแนวทางการการ 
แก้ป ัญหาเชิงพื้นที่ 	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ด ้วย
เทคโนโลยี	นวัตกรรมที่เหมาะสม	 ให้เกิดความ 
เท่าเทียม	ลดความเหล่ือมล�้าของประชาชนใน 
ทุกภาคส่วน	โดยการลงพื้นที่ไปร่วมรับฟังประเด็น
ปัญหา	เพือ่น�าไปแปลงเป็นข้อมลูเชงิพืน้ทีแ่บบมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
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ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐาน

 	 ทุกวันนี้ผู ้ผลิตช้ินส ่วนและ 
ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนในประเทศไทย
ยังต้องส่งช้ินส่วนไปทดสอบตัวอย่ำง 

ท่ีต่ำงประเทศ	ซึ่งมีบริษัทที่ให้บริกำร
ด้ำนน้ีจ�ำนวนมำกและเป็นทีย่อมรบั

ในระดับโลก	 แต่มีค ่ำใช ้จ ่ำย 
ค่อนข้ำงสูงมำก	“จิสด้ำ”	เป็น
หน่วยงำนท่ีต้องกำรสนับสนุน
ใ ห ้ ผู ้ ป ร ะ กอบก ำ ร ไทยม ี

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกขึ้น	 จึงได้จัดให้ม ี
ศูนย ์ทดสอบมำตรฐำนและผลิตภัณฑ์	 Aerospace 
ที่ ได ้มำตรฐำนเพื่อใช ้ทดสอบวัสดุ/ชิ้นงำนเก่ียวกับ
อุตสำหกรรมด้ำนกำรบินและด้ำนอวกำศและเป็นกำร 
ลดค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรในกำรประเทศ	
	 เนือ่งจำกในประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงำนรบัทดสอบ
ท่ีได ้รับมำตรฐำนระดับสำกลท่ีจะพร้อมให้บริกำรได ้

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 
การบินและอวกาศของไทย

สู่ระดับโลก

Aerospace



ซึง่ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนและผลติภณัฑ์ 
Aerospace	มีระยะเวลำในกำร

สร ้ ำ ง ให ้ เ สร็ จสมบู รณ ์
ภำยในระยะเวลำ	3	ปี 
ป ีนี้ เป ็นป ีแรกซึ่ งอยู  ่
ในช ่วงด�ำเนินกำรขอ
มำตรฐำนกำรรับรอง 

ต่ำง	ๆ		ในปีนี้ได้	Certificate	รับรอง
มำตรฐำน	AS9001D	เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	 และก�ำลัง
ด�ำเนินกำรจัดท�ำมำตรฐำน 
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NADCAP	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ 
ทัว่โลก	เป้ำหมำยคอืพร้อมให้บรกิำรใน
ระดับโลกทันทีเมื่อจบโครงกำรเสร็จ
สมบูรณ์ตำมระยะเวลำที่วำงไว้	
	 ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของ
โครงกำร	คือ	กำรช่วยผู้ประกอบกำรฯ	
ลดต ้นทุน ในกำรส ่ งชิ้ นส ่ วน วัสดุ 
โครงสร้ำงไปทดสอบ	โดยเฉพำะค่ำกำร
ใช ้ห ้องทดสอบท่ีสำมำรถลดได ้ถึง 
50%	นอกจำกนี้จะมีกำรก่อสร้ำงศูนย์ 

ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน
ที่สนำมบินอู ่ตะเภำ	
ซึง่มวีสัด	ุComposite 
เป็นส่วนประกอบหลัก 
ของเครื่องบิน	จึงอำจ
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มีกำรน�ำวัสดุนั้นมำตรวจสอบที่ศูนย์ 
ทดสอบฯ	ที่นี่ด ้วย	 โดยกำรทดสอบ 
ชิน้งำนแต่ละครัง้จะท�ำกำรทดสอบ	เช่น	
กำรทดสอบแรงดึง	แรงเฉือน	แรงกด	
ควำมล้ำของชิ้นงำน	
	 ซึง่กำรทดสอบแต่ละครัง้ใช้เวลำ
ไม่เกนิ	7	วนั	และเป็นกำรให้บรกิำรโดย
ไม่มุ ่งหวังผลก�ำไรแต่เป็นกำรมุ ่งให้
ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขัน
อตุสำหกรรมกำรบินและอวกำศทัดเทยีม 
กับประเทศชั้นน�ำ
	 นอกจำกนี้เรำยังเปิดโอกำส 
ให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจอื่นๆ	เช่น
อุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ ใช  ้
วัสดุ	 Composite	 เป็น 

ส่วนประกอบรถยนต์สำมำรถส่งช้ินส่วน
มำทดสอบท่ีศูนย ์ได ้อีกด ้วย	 ซ่ึงจะ
เป็นกำรส่งเสริมทำงอ้อมให้ผู้ที่อยู่ใน
ธุรกิจช้ินส่วนยำนยนต์สำมำรถพัฒนำ
และก้ำวสู ่อุตสำหกรรมกำรบินและ
อวกำศได้ในอนำคต	และเป็นกำรช่วย
กระตุ ้นให้เกิดกำรพัฒนำนวัตกรรม	
สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับนักธุรกิจ 
ต่ำงชำติมำลงทุนในประเทศได้อีกด้วย	
ซึ่ ง โครงกำร จัด ต้ั งศูนย ์ทดสอบ
มำตรฐำนและผลติภณัฑ์	Aerospace	
ส�ำคญัมำกต่อกำรส่งเสริมอตุสำหกรรม
กำรบินและอวกำศรวมไปถึง
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
เพื่อให้ได้มำตรฐำนและ
เป ็นที่ยอมรับอันจะ 
ส่งผลให้ประเทศไทย
ก้ำวเป็นผู้น�ำและเป็น
ผู้ผลิตที่ได้มำตรฐำน
ระดับโลก



	 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา	ได้รับการ
ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นสินค้า	 GI	 
ของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี	2550		
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการพิสูจน์
แหล่งก�าเนิดว่าต้องเป็นข้าวที่ปลูกใน
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	จังหวัดร้อยเอ็ด	
สุรินทร์	ศรีสะเกษ	มหาสารคาม	และ
ยโสธร		ซ่ึงต่อมา	กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญั 

จากเทคโนโลยี GI 
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ของวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรม	ในการพัฒนาศักยภาพของ
ข้าวหอมมะลิทุ ่งกุลาแบบครบวงจร 
ห่วงโซ่คณุค่าตัง้แต่ต้นน�า้คอืการเพาะปลกู	
จนถึงปลายน�้า	คือ	ผลผลิตและการ
แปรรูป	 รวมทั้งสร้างองค์ความรู ้ให้ 
ท้องถิ่นในการพัฒนาข้าวหอมมะล ิ
ให้มีคุณภาพ	 	จึงได้เกิดการลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา มากคุณค่าของคนไทย

สู่ G-Rice Thungkula

พฒันาข้าวหอมมะลทุ่ิงกุลา	ด้วย	วทน.	ขึน้	
ระหว่าง	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีกบั	5	จงัหวดั	ในพืน้ทีทุ่ง่กลุา	
เพื่ อ เพิ่ ม ร าย ได ้ ให ้ กั บ เกษตรกร 
มีความอยู่ดีกินดี	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความเจริญ	มั่นคง	มั่งคั่ง	
และยั่งยืนต่อไป
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	 การด�าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว	“จิสด้า” 
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ในระดับท้องถิ่น	ชุมชน	น�านวัตกรรมเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้าวเชิงพื้นที่	โดยได้พัฒนา
ระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การจดัการข้าวโดยชมุชนขึน้	ในรปูแบบแผนทีอ่อนไลน์	
(Web	Map	Service	Application)	เริ่มในปี	2560		“จิสด้า”ได้พัฒนาระบบ	

G-Rice	ต้นแบบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	และในปี	2561	ได้ขยายผล
ไปยังจังหวัดข้างเคียงคือ	ยโสธร	ศรีสะเกษ	สุรินทร์	และมหาสารคาม	
รวมไปถึงได้มกีารพฒันาให้เป็น	Mobile	Application	เพือ่ให้เกษตรกร

ในเครือข่ายที่มี	Smartphone	สามารถเพิ่มเติมข้อมูล 
และบันทึกกิจกรรมในแปลงนาของตนเองได้	 โดยเมื่อเข้าสู่

ระบบแล้วจะสามารถดูได้ว่าแปลงนาของตัวเองอยู่ตรงไหน 
มีขอบเขตเท่าไหร่	 เก็บเก่ียวได้เมื่อไร	ข้อมูลเหล่านี ้

จะสามารถบันทึกเป็น	Data	Log	 ให้เกษตรกรได้ 
ในขณะเดยีวกนั	เกษตรจงัหวดักส็ามารถเข้าไปดขู้อมลู
การเพาะปลูกในระบบ	และประเมินผลผลิตที่คาดว่า
จะออกสู ่ตลาดได้อย่างคร่าวๆ	นอกจากนี้	 ข้อมูล 

ในระบบนีย้งัช่วยให้เกษตรกรสามารถยนืยนัแหล่งก�าเนดิ
ของข้าวหอมมะลทิีป่ลกูในพืน้ทีทุ่ง่กลุา	อนัจะช่วยส่งเสรมิการส่งออกผลผลติ

ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
	 เมื่อโครงการ	G-Rice	นี้เสร็จสมบูรณ์จะมีการขยายผลไปยังพืชเกษตร
อินทรีย์ชนิดอื่นๆ	และจะครอบคลุมไปถึงสินค้าที่ผลิตจากข้าวทุ่งกุลาอีกด้วย	
เป็นการสร้าง	Value	ให้กบัสนิค้า	เช่น	การดงึข้อมลู	GI	Product	ทีม่อียูใ่นระบบ

ออกมาท�าเป็น	QR	Code	ให้ผู้บริโภค ไ ด ้ ส แ กน เ พื่ อ 
ดูข ้อมูลต่างๆ	 เพิ่มเติมได้ 
หรือน�าข ้อมูลด ้าน	 GI	 
Productมาโชว ์เป ็น 
ข้อมูลท่ี	 Packaging	
กไ็ด้	นบัเป็นการต่อยอด 
และสร้าง	Value	สินค้า
ของ เกษตรกรไทยได  ้
อย่างดีเยี่ยม	
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UAV
Startup  2018

	 โครงการประกวดธรุกจินวตักรรม
ด้าน	UAV	APPLICATION	เพื่อค้นหา 
ไอเดียธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ	ทีจ่ดัขึน้ภายใต้
แนวความคิด	Autonomous	System	

	 คุณพรเทพ	นวกิจกนก	หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์
อวกาศ	ได้เล่าถึงโครงการ		UAV	Startup	
ว่า	ปีนีน้บัเป็นปีท่ี	2	ของการจดังานโดย
ความร่วมมือระหว่าง	“จิสด้า”		และ
ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต	ิเนือ่งจาก
เราเห็นความส�าคัญของการใช้งานใน	
Application	ต่างๆ	ที่ใช้กับเทคโนโลยี
ของ	UAV	ที่มีอยู ่ ในประเทศ	 และ 

&	Data	Analytic	ซึ่งแบ่งเป็นการ
ประกวดด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม		
3	รอบด้วยกัน	 คือ	รอบการประกวด 
ไอเดีย	 รอบการประกวดข ้อเสนอ
โครงการ	และรอบการประกวดด้าน
ต้นแบบ	

ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจ
ทางด้านเทคโนโลยดีงักล่าว	สามารถน�า
ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้



	 ซ่ึงเมื่อปีที่แล้ว	โครงการ	UAV	
Startup	ได้รับการตอบรับเป็นอย่างด	ี

และผู้ที่ได้รับรางวัล
ชนะ เลิ ศประ เภท	
H a r dwa r e 	 ด ้ า น	
Drone	เพ่ือการเกษตร	
ได้ท�าการจดชื่อทะเบียน
ในเชิงพาณิชย์เพื่อเข้าสู ่
ธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายใต ้ชื่ อบริษัท 	 NOVY	
(2018 ) 	 Co . , L td . 	 โดยม	ี																												
“จิสด้า”	ให้การสนับสนุนและ 
ให้ค�าปรึกษา	ซ่ึงบริษัทได้ท�าการ
ผลิตโดรนออกมาวางจ�าหน่ายและมี
ยอดการสั่งซื้อแล้ว	ถือเป็นตัวอย่าง 
ท่ีดีที่อยากให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

ด้าน	UAV	 เพราะเป ็นผลงานของ 
คนไทย	100%
	 ส�าหรบั	UAV	Startup	2018	ได้
ก� าหนด 	 concept 	 ของงานคื อ	 
Solution	Base	และ	Application	
Base	ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม	
เนือ่งจากเทรนด์ของปีนีม้	ีApplication	
ทีเ่ก่ียวข้องกับ	UAV	เกดิขึน้จ�านวนมาก

ทั้ งทางด ้านการเกษตร	 ยานยนต	์ 
หุ่นยนต์	 เศรษฐกิจ	ฯลฯ	ดังนั้น	ทาง 
จิ สด ้ า และส� านั ก ง านนวั ตกร รม 
แห ่ งชาติ 	 จึ ง มุ ่ ง ไป ท่ีการพัฒนา 
เทคโนโลยีจากโดรนเพื่อการใช้งาน
ร่วมกันเช่น	การน�าเทคโนโลยีโดรน 
มาพัฒนาใช้ในเรื่องของการดับเพลิง
กร ณี เกิ ด เพลิ ง ไหม ้ ในอาคารสู ง 
เป็นต้น	

	 ผลตอบรั บ ในป ี 	 2018 	 นี้ 
มีผู ้ ให ้ความสนใจสมัครเข ้ าร ่ วม 
การแข่งขันเป ็นจ�านวนมาก	ทั้ง 

กลุ ่มท่ีสนใจเป ็นงานอดิเรก 
กลุ ่มนักศึกษาและกลุ ่ม 
ผู้ประกอบการStartup	 
ถือได้ว่าทีมที่มาแข่งขัน

แต่ละทีมมพ้ืีนฐานด้าน	UAV	พอสมควร	
โดยในท่ีสุดก็ได้ทีมท่ีชนะเลิศ	2	ทีม	
ได้แก่
	 •	 ภาคเศรษฐกจิ	:	ทมีนวตักรรม
อากาศยานไร้นักบินส�าหรับการพ่น 
สารส ่ง เสริมการเจริญเติบโตของ 
ผลไม้เพื่อการส่งออก	จากทีมบริษัท 
อาร์แอนด์ดี	เอ็นไว	อินโนเทค	จ�ากัด	
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	 •	 ภาคสังคม	:	
ทีมอากาศยานไร ้นักบิน
ส�าหรบัผลิตกุง้ในระบบปิด
โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ	จากทีม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก 

	 จากการจัด กิจกรรม	 UAV 
Startup	ท�าให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ถึงการพัฒนาเทคโนโลยี		Application	
ใหม่ๆ	เพ่ิมข้ึนจากปีแรกเป็นอย่างมาก	
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการใน
การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสงัคมได้อย่างชดัเจน	แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
เป้าหมายส�าคัญของการจัดการแข่งขัน
ในครั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผูป้ระกอบการของไทยสามารถเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมและต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ	และใน
อนาคตจะมีการขยายฐานการประกวด

จากเวทีระดับประเทศไปสู่เวทีระดับ
โลกอีกด้วย	

พืชทดลอง	คณะเกษตร	ก�าแพงแสน	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขต
ก�าแพงแสน

	 ถึงเวลาแล้วใช่ไหม	ที่เราจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได  ้
มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้เท่าทันต่อการ
พัฒนาประเทศในโลกยุคดิจิทัล	และ
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิด	 Startup	
ใหม่ๆ	ในประเทศไทยของเรา



	 -	หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส�าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน	 (GIS	for	Beginners) 
รุ่นที่	1,2
	 เนือ้หาจะเกีย่วกบัข้อมลู	GIS	เชงิพืน้ทีท่ัง้หมด	รวมถงึ
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	ซึง่เป็นเรือ่งทีห่น่วยงานราชการ-
เอกชนส่วนใหญ่ใช้กัน	การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์	เพื่อน�า 
เทคนิคใหม่ๆ	และการเอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติม	 จึงเป็นไป 
ในลักษณะแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน	 เพราะด้วย 
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเนื้อหาค่อนข้างคงท่ีจึงเปิดรับปีละ 
2	ครั้ง	เพราะมีแนวโน้มว่าการใช้งาน	GIS	มีมากขึ้นเรื่อยๆ	

“จิสด้า”
กับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
	 การเปิดคอร์สอบรมให้กบัผูส้นใจทัว่ไปเป็นการพฒันา
เพิ่มความรู้ใหม่ๆ	เพื่อให้น�าไปปรับปรุงแนวทางการท�างาน
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	หน่วยงาน	สพอ.	มหีน้าทีใ่นการ
ก�าหนดหลักสูตรการอบรมต่างๆ	ในแต่ละครั้ง	ซึ่งจะแบ่งได้
เป็น	2	ส่วนหลกัๆ	คือ	หลกัสตูรประจ�าปี	ทีจั่ดเป็นประจ�า	และ
หลักสูตรเฉพาะด้าน	ที่เป็นการจัดให้กับหน่วยงานภายนอก	
หลกัสตูรจะเน้นไปในทศิทางของภารกจิทีเ่กีย่วกบัเรือ่งข้อมลู
ภูมิสารสนเทศ	ซึ่งมี	3	เรื่องหลักๆ	ด้วยกันคือ	หลักสูตรการ
ประมวลผลภาพ	Remote	Sensing	จากข้อมูลดาวเทียม,	
ข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์	และระบบต�าแหน่ง
ดาวเทียม	หรือ		GPS	GNSS		และหลักสูตรอื่นๆ	ที่จัดขึ้นตาม
ความนา่สนใจในแต่ละปี	เช่น	ปีนีเ้ป็นเรื่องของ	Drone,	UAV	
เป็นต้น	ส�าหรับปีนี้	หลักสูตรที่	สพอ.	จัดขึ้นมี	
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	 -	 หลักสูตรการประมวลผลและแปล 
ความหมายข้อมูลจากระยะไกล	(Remote	Sensing 
Processing	and	Interpretation)
	 หลกัสตูรนีถ้อืว่าเป็นหวัใจหลกัขององค์กร	เปิดสอน
ต่อเนื่องกันมามากกว่า	10	ปี	 เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ภาพถ่ายดาวเทียมที่	“จิสด้า”	ท�างานโดยตรง	โดยสอนให้
ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านค่าข้อมูลจากดาวเทียมและน�าไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเองได้	 รู้ว่าต้อง 
เริ่มต้นอย่างไรและท�าแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร	 
เช่น	ถ้ามาจากกรมชลประทานต้องสามารถค�านวณ
ปรมิาตรน�า้จากข้อมลูได้	กรมวชิาการเกษตรกต้็องสามารถ
ดูได้ว่าพื้นที่นาข้าวมีน�้าท่วมหรือไม่	เป็นต้น	

 

	 -	หลักสูตรภูมิสารสนเทศส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง	รุ่นท่ี	8	“จากระบบภูมิสารสนเทศของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสู่	AIP”
	 เป็นหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับสูงข้ึนไป	ที่จัด 
ต่อเน่ืองมาเป็นปีที่	8	แล้ว	 เป็นลักษณะการฝึกอบรมใน 
เชิงนโยบาย	ชี้ให้เห็นความส�าคัญในเชิงนโยบาย	และม ี
การเดินทางไปดูงานจริง	ซึ่งจะท�าให้สามารถน�าความรู้ที่ได้
ไปใช้งานได้จริง	และยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
ภูมิสารสนเทศและถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ให้มีการใช้ได้งานหลากหลาย	



	 -	 หลักสูตรการประยุกต์ ใช ้ เทคโนโลย ี
ภูมิสารสนเทศเพ่ืองานบรรเทาภัยพิบัติของ 
กองทัพบก
	 เป ็นหลักสูตรประจ�าปี ท่ีเป ิดส�าหรับกองทัพบก 
โดยเฉพาะ	ด้วยข้อตกลงที	่“จสิด้า”	ท�า	MOU	กบักองทพับก	
ที่จะช่วยกันผลักดันและร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ด�าเนินการในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ	3	ด้าน	คือ	อุทกภัย	
ไฟป่า	และภัยแล้ง	ในแต่ละปีเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นตาม
ความต้องการของกองทัพบกเป็นหลัก	เช่น	ภูมิสารสนเทศ
เพื่องานบรรเทาภัยพิบัติ	 เน้นการออกช่วยเหลือ	การหา 
เส้นทาง	การวิเคราะห์ภาพถ่าย	และสภาพอากาศ	
 
	 -	หลักสูตรการตีความภาพถ่ายดาวเทียม
ส�าหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร	กองทัพบก
	 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรเฉพาะของกองทัพบก	 
ในการพัฒนาทางด้านทักษะการอ่านภาพถ่ายจากดาวเทียม
ในทางทหารได้อย่างถกูต้อง	เพราะเป็นการตคีวามเฉพาะด้าน
ในภารกิจทางทหาร	 เช่น	พิกัดเป้าหมายของประเทศ 
เพื่อนบ้าน	แนวภูมิประเทศสูง-ต�่า	เป็นต้น

-	หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานภาพถ่าย
จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการที่ดิน
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	 นับเป็นปีท่ี	2	ทีเ่ปิดสอนเกีย่วกับ	อากาศยานไร้คนขบั	
หรือ	UAV	ซึ่งเป็นหน่ึงในหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาก	
เพราะหลายหน่วยงานเริ่มน�า	UAV	 	หรือ	Drone	ไปใช้
ประโยชน์ในการถ่ายภาพมุมสูง	ซึ่งภาพจะได้คล้ายกับภาพที่
ถ่ายจากดาวเทียมแต่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า	และยังได้ความรู้
เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับใช้	UAV	อีกด้วย		
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	 -	หลักสูตรการใช้เครื่องมือ	GPS	ส�าหรับท�าแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	
ณ	เทศบาลต�าบลเกาะยาวใหญ่
	 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ	เพื่อหน่วยงานเทศบาลในท้องถิ่นที่ไม่มีความรู้ด้าน	GPS	โดย	สพอ.	ได้ลงพื้นที่ไปสอน
ในชุมชน		เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนที่ส�าหรับระบุต�าแหน่งสถานที่ส�าคัญๆ	เช่น	จุดอันตราย	และทางเดิน		โดยใช้	GPS	เป็น 
เครือ่งมอืหลกัในการก�าหนดจดุพืน้ทีต่่างๆ	แล้วน�าสูเ่ข้าระบบให้เรยีบร้อย	ในการท�างานจะมภีาพดาวเทยีมเป็นตวัช่วยในการ
ระบุต�าแหน่งสถานที่ต่างๆ	ของเกาะ	ทั้งทะเล	พืชพรรณ	สมุนไพร	และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	และชุมชนยังสามารถพริ้นท์
ออกมาเป็นเอกสารแปะไว้ทีห่น้าบ้านผูน้�าชมุชน	เพือ่ให้ลกูบ้านได้ศกึษา	และใช้เป็นข้อมลูแผนท่ีส�าหรบันกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทยก็จะช่วยให้ดูได้ด้วยตัวเอง

-	 การอบรมเชิงปฏิ บั ติการ	 หลักสูตร	
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น	และการ
ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์ข้อมูล	กชช.2ค	

	 เป็นหลกัสตูรเฉพาะที	่“จสิด้า”		ท�า	MOU	
กับกรมพัฒนาชุมชน	 เพื่อการติดตามและ 
แสดงผลในรูปแบบเชิงพื้นที่	

	 -	 หลักสูตรการประยุกต ์การใช ้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน	 เป็น
หลักสูตรเฉพาะที่ 	 “จิสด ้ า”	 ท� า 	 MOU	 กับ
กรมชลประทาน		
	 ซึ่ง	2	หลักสูตรนี้ต่างเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน	โดย
มีภารกิจแล้วแต่ความต้องการของหน่วยงานนั้น	มีทั้งเป็น	
MOU,	MOC	หรือเป็นหลักสูตรที่มีการร้องขอให้จัดอบรม 
ในหัวข้อที่ก�าหนดขึ้น	



	 -	การประชุมวิชาการ	GEOINFOTECH	2018	และ	2nd	SIRINDHORN	CONFERENCE	ON	
GEOINMATICS	2018

	 -	หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	
ส�าหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร	
	 ในหลกัสตูรเฉพาะนี	้	วตัถปุระสงค์หลกัทางกรมแพทย์
ททหารต้องการให้	“จิสด้า”	ออกแบบโปรแกรม	เพื่อใช้ดูถึง
การแพร่กระจายของโรคระบาด	และการระบาดของโรค	
	ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาบรเิวณรอยต่อของชายแดนไทย	เพือ่
ดูแนวโน้มการแพร่ระบาด	และดูความรุนแรงของโรค

	 เป็นเวทปีระชมุวชิาการทีย่ิง่ใหญ่และจัดขึน้เป็นประจ�า
ทกุปีส�าหรับชาวภูมสิารสนเทศโดยเฉพาะ	ซึง่เกิดจากการรวม
ตัวของหลายหน่วยงาน	 โดยมี	 “จิสด้า”	 เป็นแกนหลัก 
ในด�าเนนิงาน	ซึง่จะมสีมัมนา	การสาธติ	การน�าเสนอบทความ

งานวิจัยของนักวิชาการ	นักวิจัย	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	 
การแสดงความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภมูสิารสนเทศ	รวมถึงการแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
ระดับประเทศและนานาชาติ		

	 -	หลักสตูรการประยกุต์ใช้ระบบภมูสิารสนเทศ
ในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว
	 เป็นหลักสูตรเฉพาะของกองทพับก	ผูเ้ข้าอบรมจะเป็น
นายทหารด้านการข่าวกรอง	ต้ังแต่ระดับผูป้ฏบัิติการไปจนถึง
ระดับผู ้สั่งการ	 โดยการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อดูพื้นท่ีคอย 
แสดแนมและติดตามเหตุการณ์ต่างๆ		

060



061

	 -	หลักสูตรข่าวกรองภูมิสารสนเทศ	ส�าหรับ
กองทัพเรือ	รุ่นที่	1
	 ปีนี้เป็นแรกที่มีหลักสูตรนี้ตาม	MOU	ที่ได้ท�าร่วมกัน	
ในช่วงแรกของการอบรมจะเป็นเนื้อหาระดับพื้นฐาน	เน้น 
การสาธติให้ดขู้อมลูทางทะเลมากทีส่ดุ	ซึง่แตกต่างจากทหาร
หน่วยอื่น	และอนาคตจะท�าการต่อยอดเรียนรู้ในเรื่องเฉพาะ
เจาะจงต่อไป

	 -	โครงการอยากให้น้องลองบิน
	 เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับ
เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยม	เน้นการเรียนรู้หลักการใช้โดรน 
ท่ีถูกต้อง	ปลอดภัย	ในการจัดกิจกรรมมีการให้น้องๆ	ได้ชมการสาธิตการ 

บินโดรนจากมือชีพ	เรียนรู้โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของโดรนและการควบคุม 
โดรนขนาดเลก็ด้วยตวัเอง	เพือ่ปลูกจติส�านกึ 
การใช้งานให้ถกูวธิ	ีจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ	

	จุดประสงค์หลักของหลักสูตรต่างๆ	 ท่ี 
“จสิด้า”		จดัขึน้	เพือ่มุง่เน้นไปท่ีผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้ผ่านการอบรม	ว่าต้องสามารถน�า

ความรู้และทักษะท่ีได้รับ	 ไปปรับใช้กับหน่วยงานและ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีและมีประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรด้วย	



	 เพราะความก ้ าวหน ้ าของ
เทคโนโลยีในป ัจจุบันได ้ มีการ

พฒันาในการใช้ประโยชน์ในรปูแบบ
ต่างๆ	อย่างไม่หยดุยัง้	จงึท�าให้	“จิสด้า” 

  ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่รีะบบ	Big	Data	ได้สร้าง 
	Platform	ที่เรียกว่า	GISTDA	Portal	 	ซึ่งเป็นระบบ 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์	ท�าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จากหลากหลายทีม่าจดัหมวดหมู	่ช่วยลดปัญหาความซ�า้ซ้อน
ของการจัดท�าและจัดเก็บข้อมูล	ที่ผู้ใช้สามารถน�าข้อมูลมา 
สร้างเป็น	Application	แบบง่ายๆ	ได้เพ่ือตอบสนองการ 
ใช้งานด้านต่างๆ	ขึ้นมา	เช่น	การศึกษา	การติดตามภัยพิบัติ	
การด�าเนินธรุกจิ	การบรหิารจดัการ	ฯลฯ	ผ่านระบบออนไลน์	

การแข่งขันพัฒนา GIS Application
เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ
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Developing GIS Application for Business

DGAB

โดยผู ้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องมีทักษะเช่ียวชาญด้านการเขียน
โปรแกรม	ซึ่งท่ีผ่านมา	GISTDA	Portal	ถูกใช้งานเฉพาะ
ภายในองค์กร	 	แต่ด้วยประสิทธิภาพของระบบตัวน้ีท่ีมี
ประโยชน์ต่อประเทศมากกว่านั้น	“จิสด้า”	จึงได้ท�าการ 
ผลักดัน	GISTDA	Portal	 เข้าสู ่ภาคธุรกิจ	ผ่านกิจกรรม 
การแข่งขันพัฒนา	GIS	Application	 เพื่อตอบสนองต่อ 
ภาคธุรกิจ	(Developing	GIS	Application	for	Business:	
DGAB)	ขึ้นซึ่งปีนี้เป็นจัดการแข่งขันเป็นปีที่	2	แล้วโดยมี 
จุดประสงค์เพื่อ	สร้าง	 community	ของผู ้ใช้งาน	GIS 
	Application	ให้เกดิขึน้โดยใช้	GISTDA	Portal	เป็นสือ่กลาง	
เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถน�าข้อมูลไปใช  ้
ร่วมกันได้	ซึ่งเมื่อน�ามาใช้ในการแข่งขันจะเป็นการสร้าง 
แรงกระตุ ้นให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ	 และ	 
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ลดช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการกับ
นักภูมิศาสตร ์ให ้ เข ้าหากันมากขึ้น	 
ผลที่ได้รับคือผู ้ใช้งานสามารถน�ามา
แก้ไขเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและช่วยเพิม่
ศักยภาพในธุจกิจได้ดี		เช่น	การหาเส้น

	 ต่อมา	ทาง	“จิสด้า”	ได้พัฒนา
รูปแบบการแข่งขันให้เหมาะสมกับโลก
ธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยการเชิญกลุ ่มผู ้
ประกอบการ	SMEsและนกัธรุกิจทีม่กี�า
ลังในการขับเคลื่อนธุรกิจและก�าลังคน	
เพื่อจะให้แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาจาก
การแข่งขันฯ	สามารถน�าไปใช้งานได้
และมผีูใ้ช้งานจรงิ	ซึง่ในปีนี	้มผีูส้นใจยืน่
ใบสมัครเข้าแข่งขัน	และผ่านการคัด
เลือกเข้ารอบทั้งหมด	12	ทีม	และคัด
เหลอื	5	ทมี	เพือ่จะน�าแนวคดิมาพฒันา
ร่วมกันกับผู้ประกอบการฯ	โดยผลงาน	
5	ทีมสุดท้ายในปีนี้	มีความแตกต่างกัน
มากกว่าปีก่อน	และเป็นที่น่าจับตามอง	
ได้แก่	
 - AgriSelected Applica-
tion: วิเคราะห์และแสดงผลพืช	พื้นที่
ที่ควรปลูกของพืชแต่ละชนิดรวมถึง
ข้อมูลต้นทุนและสภาพอากาศด้วย
 - Drone Bon Din Applica-
tion:	ให้บริการโดรนพ่นยา,	ใส่ปุ๋ยกับ
พืชเกษตร
 - Chilli Republic Applica-
tion:	ติดตามการเติบโตของพริก	และ
คาดการณ์ผลผลิตที่พร้อมจัดส่ง
 - Light now Application: 
ส่งเสริมการใช้หลอดประหยัดไฟ	LED	
รวมถึงการค�านวณต้นทุนการใช้หลอด	
LED	ให้รู้ว่ามีความคุ้มค่ามากเพียงใด	
เพื่อช่วยให้ผู ้ใช้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้
หลอด	LED	มากขึ้น

 - Noochuap Application: 
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเท่ียว	
เพือ่ส่งเสรมิการขายสนิค้าในชมุชนและ
การท่องเที่ยวไปพร้อม	ๆ	กัน
	 นับ ได ้ ว ่ า โครงการ น้ี 	 เป ็ น
โครงการที่ช ่วยสนับสนุนข้อมูลและ
เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ	และส่ง
เสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนิสิต
และนักศึกษา	ก่อให้เกิดเป็น	Start	Up	
รุ่นใหม่	หรือแม้แต่	Start	Up	เดิมเองที่
อยู่ในช่วงของการเริ่มต้น

ทางที่ใกล้ที่สุดในการเดินทาง,	 การ
ตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลสินค้า,	
การขยายเครือข่าย(สาขา)ของห้างร้าน	
,	การใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยรอบมหาวิทยาลัย	เป็นต้น	โดยผล
งานที่ชนะเลิศในปี	2560	ที่ผ่านมา	ชื่อ	
Find	My	Condo	โดยมีแนวคิดการ
สร้าง	Application	ซึ่งเป็นกรณีของ
นักศกึษาทีต้่องการให้นกัท่องเทีย่วหรอื
ผู้ที่ก�าลังหาเช่า/ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ที่
อยูบ่รเิวณมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		จงึได้
ท�าให้นักศึกษากลุ ่มน้ีท�าการพัฒนา 
แอปพลิเคชันชื่อ	Find	My	Condo	
สามารถใช้หาข้อมูลต่างๆ	ประกอบกับ
ข ้อมูลด ้านสาธารณูปโภค	 เพื่อใช ้
ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ/เช่า	
อสังหาริมทรัพย์ได้	และทาง	“จิสด้า” 
ได้สนับสนุนให้น้องๆ	 ได้น�าผลงาน 
ไปแข่งขันระดับประเทศในงาน	Asian	
Conference	on	Remote	Sensing:	
ACRS	ณ	ประเทศอินเดีย	อีกด้วย



	 กิจกรรม	“PIXEL”	ประกวดแนวคิดการใช้ประโยชน์
และการประมวลผลอัตโนมัติภาพถ่ายจากดาวเทียม	ภายใต	้
หัวข้อ	“For	Better	Living”		เพราะการสกัดข้อมูลในแต่ละ	
PIXEL	นัน้	ก่อให้เกดิประโยชน์มากมาย	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันา
เพื่อการด�าเนินการใช ้จริงในด ้านอื่นๆ	 นอกเหนือจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อาทิ	ในเชิงเศรษฐกิจหรือ
สังคม	จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีความ
สนใจด้าน	Remote	Sensing	และ	Image	Processing	เป็น
จ�านวนมาก	ท�าให้กลุ่มผู้เข้าประกวดจึงมีหลากหลายระดับ	
ตั้งแต่ระดับนักเรียน	นักศึกษามหาวิทยาลัย	จนถึงวัยท�างาน	
โดยเกณฑ์ตัดสินจะพิจารณาแนวคิดที่สดใหม ่ส�าหรับ
ประเทศไทย	สามารถน�าไปสร้างคุณค่า	พัฒนาต่อยอดสู่การใช้
งานได้จริงในเชิงธุรกิจ	

การประกวดแนวคิดการใช้ประโยชน์และการประมวล
ผลอัตโนมัติภาพถ่ายจากดาวเทียม

	 การแข่งขันในรอบแรกมีผู้ผ่านเข้ารอบ	จ�านวน	20	ทีม		
และคัดเลือกเหลือ	13	ทีมเข้าสู่รอบการน�าเสนอผลงานและ
แนวคิด	ต่อคณะกรรมการ	 เพ่ือท�าการให้คะแนนและตัดสิน 
ผู้ชนะจ�านวน	5	ทีม		ที่จะได้รับรางวัลสนับสนุนจาก	“จิสด้า” 
เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติ 
ที่สามารถใช้ได้จริง	ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ	
	 รายชื่อ	5	ทีมที่ได้รับรางวัล
	 1.ทีม	Pride	&	Treasure	of	Thailand	จาก	บริษัท	
ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	หัวข้อ	“การประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม

ส�าหรับเพิ่ม	ความถูกต้องแม่นย�าในการจ�าลองมลพิษอากาศ”
	 2.ทีม	EPD-997		จาก		Kittiya	Architects	Co.,	Ltd	
หัวข้อ	“ดรรชนีชี้สุขจากสีสันสู่สัดส่วนความสุขของเมือง”
	 3.ทมี	svenBC		จาก	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	หวัข้อ	
“กา รสร ้ า ง ชุ ด อั ลกอ ริทึ มคุณ ลั กษณะ เ ชิ งค ล่ื นและ
เรขาคณิตวิเคราะห์	 เพ่ือประมวลผลจัดกลุ่มอาคารและที่อยู่
อาศัยแบบอัตโนมัติ”
	 4.ทีม	MW1442	จาก	โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์	หวัข้อ	
“Predicting	the	distribution	of	heat	waves	in	Bangna	
area	with	satellite	imagery	to	study	the	future	expansion	
of	Bang	Na”

	 5.นายรัตนะ	บุลประเสริฐ	จากมหาวิทยาลัยมหิดล	
หัวข้อ	“ระบบประมวลผลอัตโนมัติของข้อมูลภาพเชิงวัตถุ
ส�าหรับประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ของความสามารถในการ
รองรับของระบบสาธารณูปโภค
	 รายละเอียดของการแข่งขนันัน้จะมกีารก�าหนด	Theme	
และมี	Dataset	(ชุดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลากหลาย
ช่วงเวลา)	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานพนัธมติรจากต่าง
ประเทศ	อย่าง	Glavkosmos	Company,	Airbus	Defence	
and	Space,	Digitalglobe,	Planet	Labs	และ	SI	Imaging	
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Services	ซึ่งทุกฝ่ายจะช่วย	Provide	ข้อมูลมาให้เป็นภาพ 
ย้อนหลังไปถึงปี	ค.ศ.2010	โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เดียวกันทั้งหมด
คอืพืน้ทีบ่างนา	เนือ่งจากบางนาเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามซับซ้อนของ
พืน้ทีส่งู	มคีวามหลากหลายทางระบบนเิวศ	ตดิแม่น�า้เจ้าพระยา	
ติดสวนสาธารณะบางกระเจ้า	และยังมีพื้นที่เมืองอีกด้วย	 
ซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพฯ	ที่มีแต่เมืองและตึกเป็นส่วนมาก	โดย
การแข่งขันแบ่งออกเป็น	3	ช่วง	ได้แก่

	 ช่วงแรก	เป็นการรวมผู้สมัครจากทุกทีม	“PIXEL	First	
Date”	จัดขึ้นเม่ือวันที่	29	มิถุนายน	2561	โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ให้ใช ้ พ้ืนที่จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันของ
กิจกรรม	PIXEL	รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ท่ีใช้ในการแข่งขัน	 
โดยมี	คุณชยธร	เติมอริยบุตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

ภาพถ่ายจากดาวเทียมในหัวข้อ	“เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า”	 โดยมี
วัตถุประสงค์เมื่อคิดและท�าแล้วจะท�าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมดีขึ้นได้	สามารถน�าไปใช้งานได้อย่าง 
แพร่หลายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมมีประโยชน์และมีมูลค่า
มหาศาลสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้หลากหลายด้าน
	 ช่วงที่สอง	“PIXEL	Round	One”	หลังจากแต่ละทีมได้	
Dataset	แล้ว	กจ็ะให้เวลาในการเขยีน	Proposal	และส่งข้อมลู
กลบัมามาก่อนวันที	่23	กรกฎาคม	2561	เพือ่ให้คณะกรรมการ
ตัดสินคัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบสุดท้าย	
	 ช่วงท่ีสาม	“PIXEL	Final	Round”	จัดขึ้นวันที่	31	
สิงหาคม	2561	ในงาน	GISTDA	 Innovation	Day	2018	 
โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ท�าการน�าเสนอผลงานพร้อมตอบ
ค�าถามของคณะกรรมการ
	 ส�าหรับการประกวดในครั้งนี้	“จิสด้า”	ได้ก�าหนดให้มี
การน�าระบบประมวลผลอตัโนมตัมิาใช้เพือ่รองรบัอนาคตในยคุ
ที่ข้อมูลรวดเร็วมากขึ้น	ทุกวันนี้การแปลภาพต้องใช้เวลานาน	
หากมีแนวคิดที่จะท�าให้กระบวนการแปลภาพสามารถแปลผล

ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนมาน่ัง
ประมวลผลแต่สามารถปล่อยให้	Algorithm	และ	Logic	ของ	
Computer	ท�างานแทนคนได้จะเป็นเรือ่งดอีย่างมาก	ซึง่ผลงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก	“จิสด้า”	เพื่อ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติที่สามารถ
ใช้ได้จริง	ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ	และส่งเสริมให้มีการใช้
งานอย่างแพร่หลายต่อไป



	 ในยุคที่ เทคโนโลยีได ้กลายเป ็นส ่วนหนึ่งของชีวิต 
ประจ�าวันและค่อยๆ	แผ่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ	ส�าหรับคนไทย
อย่างไม่รู้ตัว	พร้อมกับการก้าวแบบกระโดดอย่างแทบไม่น่าเช่ือ
ของนวัตกรรมจากอวกาศของคนไทย	ที่ให้ความสนใจต่อการใช้
เทคโนโลยีอวกาศ	

Thailand Aerospaceสร้าง
แรงบันดาลใจ

ไปกับ  Youth Forum   
    (TAYF) ครั้งที่ 2
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Thailand Aerospace 	 และหนึ่งในบทบาทส�าคัญของ	“จิสด้า”	 	 ในฐานะหน่วยงาน 
แห่งการรงัสรรค์คณุค่าให้กบัสงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาก�าลงัคน 
ในทุกระดับ	ซึ่งถือเป็นภารกิจส�าคัญที่จะต้องเร่งสร้างและส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนกัรูใ้นเร่ืองของเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศทีเ่ป็นเร่ือง
ใกล้ตัวในทุกขณะ	
	 ด้วยตระหนกัดีว่าเยาวชนวนันีค้อืผูใ้หญ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในวันข้างหน้า	 จึงท�าให้	 “จิสด้า”	 เดินหน้าจัดกิจกรรม	 
Thailand	Aerospace	Youth	Forum	(TAYF)	ซึ่งถือว่าเป็น
อีกหนึ่งเวทีส�าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในการแลกเปลี่ยนความรู ้
และแนวความคิด	การแข่งขัน	รวมถึงการน�าเสนอผลงาน	และ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ	
ทางด้านอากาศยานและการบิน	 (Aerospace)	 
ในกลไกเสริมสร ้างทักษะความสามารถและ 
สร้างจินตนาการรวมถึงทักษะของเยาวชนไทยให้มี 



ความพร้อมต่อการ
ใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
 โครงการ	Thailand	Aerospace 
Youth	Forum	(TAYF)	ปี	2018	นี้	จัดขึ้น 
เป็นครั้งที่	2	ภายใต้แนวคิด	“เปิดโลก
อากาศยาน	 เปิดม่านแรงบันดาลใจ” 
ซึ่ ง ได ้ รับความสนใจจากเยาวชน 
ทั่วประเทศเกินความคาดหมายกว่า	

2,000	 คน	 ส�าหรับกิจกรรม 
ดังกล่าวเปิดกว้างตั้งแต่ระดับ
ประถม-อุดมศึกษา	กิจกรรมนี้

เป ็นอีกหนึ่ ง กิจกรรม ท่ี เสริม
กระบวนการเรียนรู ้แบบ	STEM	
หรอื	การเรยีนรูผ่้านกจิกรรมหรอื
โ ค ร ง ง า น ที่ บู ร ณ า ก า ร 

การเรียน 
การสอน	ด้วยกจิกรรม

ทีห่ลากหลาย	เช่น	การประกวด 
โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยโดรน	(STEM	Drone	
Project)	 การประกวด

การน�าเสนอแนวคดิทางด้าน
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศระดบั
เยาวชน	 (YOUTH	 PRESENTER)																			 
Aircraft	Design	Workshop	Drone	
Mapping	Workshop	Drone	Coding	
Workshop	 เป็นต้น	 ซ่ึงภายในงาน	 
ไม่ได้จัดขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นเวทีให้ 
เยาวชนได้เรียนรู้เท่านั้น	แต่ยังเป็นเวที
เชิงวิชาการให้เยาวชนมีโอกาสสัมผัส 
ผลงานของตวัเอง	เปิดมุมมอง	กระบวนการ 
ความคิด	เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็น
ในการเรียนรู ้สู ่ ยุคทศวรรษท่ี	 21	 

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้
เรียนรู ้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ภายใต้ค�าแนะน�า
อย ่ า ง ใกล ้ ชิ ดจาก ผู ้

เชี่ยวชาญ	และยังเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองให้มี
ทักษะการพัฒนาและประยุกต์การใช้
เทคโนโลยแีละกลายเป็นบุคลากรพร้อม
ใช้ที่มีคุณภาพของชาติที่จะส่งคุณค่า 
ในอนาคตได้มีประสิทธิภาพ	
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Operation planning
for Thailand

Earth Observation Mission

(OPTEMIS)

Operation planning
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Earth Observation Mission

(OPTEMIS)
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	 จากทีด่าวเทยีมไทยโชตเป็นดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากร
ถ่ายภาพเชิงแสง	ซึ่งส�าหรับประเทศไทย	จะมีปัญหาในการ 
ถ่ายภาพจากดาวเทียม	เพราะประเทศไทยจะมีเมฆบนท้องฟ้า
เยอะ	ท�าให้ได้ภาพที่ใช้งานไม่ค่อยได้	 เนื่องจากโดนเมฆบัง	
นอกจากนี้การใช้ค�าส่ังถ่ายภาพยังพบปัญหาเรื่องการสั่งการ 
ทีไ่ม่ตรงเป้าหมาย	ท�าให้ภารกจิไม่ส�าเร็จลุล่วง	เนือ่งจากสาเหตุ
หลายข้อ	เช่น		ค�าส่ังในการถ่ายภาพดาวเทียมเป็นชุดค�าส่ัง 
ที่ใช้งานยากและเม่ือท�าค�าส่ังถ่ายภาพออกไปแล้ว	ต้องรอ 
อย่างน้อย	48	ชัว่โมง	ท�าให้ภาพถ่ายดาวเทยีมทีใ่ช้งานส่วนมาก
จะเป็นภาพที่	“จิสด้า”	ต้องซื้อจากดาวเทียมดวงอื่น	ก่อนอื่น
ต้องท�าความเข้าใจการท�างานของดาวเทียมไทยโชตก่อนว่า 
ไทยโชตท�างานไม่เหมือนดาวเทียมทั่วไป	 เช่น	 ดาวเทียม 
Landsat8	เมือ่เคลือ่นผ่านจดุไหนก็จะถ่ายภาพสแกนไปเรือ่ยๆ	
แต่ดาวเทียมไทยโชตต้องป้อนค�าสั่งว่าจะให้ถ่ายจุดไหน	และ 
ตัวดาวเทียมเองสามารถขยับหมุนกล้องซ้าย-ขวา	เอียงไปมา 
ได้เลก็น้อยเพือ่ให้ได้จดุพกิดัและภาพทีช่ดัเจน	แต่ข้อด้อยกม็คีอื
เมื่อเราสามารถควบคุมได้	ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ
จะเกดิควบคูก่นัไปด้วยเพราะไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพโดยอัตโนมัต	ิ
	 นอกจากนี้ดาวเทียมไทยโชตเคยมีการเจรจาใช้งาน
ดาวเทียมร่วมกับประเทศเวียดนาม	ก็เกิดปัญหาในด้าน 
การแบ่งใช้งานดาวเทียมของท้ัง	2	ดวงท่ีใช้บุคลากรเป็นคน 
จัดแบ่งเปอร์เซ็นต์ใช้งาน	จึงมีปริมาณไม่เท่ากัน	ทาง	“จิสด้า” 
จึงน�า	Algorithm	ทางคณิตศาสตร์มาจัดการในเรื่องนี้	คือ	
Operation	Planning	Tool	for	Earth-observation	Mission	
หรอื	OPTEMIS	นัน่เอง	โดย	Optimize	เป็นการคดิแก้ไขปัญหา
ข้างต้นให้เกิดการใช้งานให้คุ้มค่าท่ีสุด		และเรื่องของระบบให้
สามารถใช้งานได้ไวมากขึน้	รวมไปถงึทกุคนสามารถเหน็ข้อมลู
ได้สามารถตรวจสอบได้	และสุดท้ายเป็นการคิดท�าให้ข้อมูล 
ที่ได้มาคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	ในส่วน	Synergies 
เป็นเรื่องการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง	ซึ่ง 
เมือ่ก่อนต้องใช้คนในการใส่ข้อมลูเพือ่สัง่การ	ในขณะทีป่ลายทาง 
กต้็องรอว่าต้นทางจะส่งข้อมลูอะไรมา	จงึเกดิกระบวนการคดิว่า 
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่คนอยู่หน้างานสามารถเลือกได้เลยว่า
ต้องการภาพถ่ายตรงไหนบ้าง	รวมไปถงึการบรูณาการระหว่าง

ประเทศด้วยการร่วมมือที่จะมีการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม
ร่วมกนั	เช่น	ไทย	เวยีดนาม	อนิโดนเีซยี	ทีม่ดีาวเทยีมประเทศละ 
1	หรือ	2	ดวง	
	 โครงการ	Optemis	นี้มีข้อดีตรงที่เมื่อท�าการป้อน 
ชุดค�าส่ังส�าหรับถ่ายภาพและจะรู้ได้เลยว่าสามารถถ่ายในจุด 
ที่ต้องการนั้นได้หรือไม่	 โดยไม่ต้องเสียเวลารอหลายชั่วโมง
เหมือนเมื่อก่อน	และยังเป็นการลดค�าสั่งการที่ซ�้าซ้อนได้อีก 
ช่องทาง	ที่ส�าคัญสามารถส่ังผ่านแอพพลิเคช่ันได้เลย	ซึ่ง
โครงการนี้ได้แบ่งการท�างานทั้งหมดออกเป็น	5	ระยะ	ได้แก่
 ระยะแรก : เริ่มโครงการเป็นการศึกษาออกแบบระบบ	
Algorithm	
 ระยะท่ีสอง :	 เร่ิมการพัฒนาส่วนประกอบทีละส่วน 
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
 ระยะที่สาม :	 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
ถ่ายภาพโดยค�านึงถึงการปกคลุมของเมฆในพ้ืนที่	และมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์ร่วมกันของดาวเทียมหลายดวง
 ระยะที่สี่ :	เป็นการท�าระบบ	Algorithm	ให้สามารถ
จัดการล�าดับภาพถ่ายดาวเทยีมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	การส่ง
ค�าสั่งไปยังดาวเทียม	และการเข้าถึงติดตามสถานะได้
 ระยะท่ีห้า :	 เป็นระยะสุดท้าย	 เป็นการสร้างค�าสั่ง 
ส่งไปยังดาวเทียมที่ต้องมีความแม่นย�า	
	 หลังจากจบโครงการ	Optemis	ทั้ง	5	ระยะแล้ว	และ	
Theos-2	พร้อมใช้งาน	จะท�าให้	“จิสด้า”	มีดาวเทียมมากกว่า	
1	ดวง	ซึ่งจะถือได้ว่าเรามีกลุ่มดาวเทียมเป็นของตัวเอง	และ 
เมื่อนั้นควรจะต้องมีระบบกลางที่สามารถจัดคิวให้การท�างาน
ร่วมกันได้ซึ่ง		Optemis	จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยท�าให้
ระบบของค�าส่ังดาวเทียมทุกดวงท�างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุด



	 อวกาศเป็นขุมทรพัย์ทีไ่ม่มวีนัหมดสิน้
ของมนุษยชาติทั่วโลก	 	 แต่การจะได้มาซ่ึง
ประโยชน์ของขมุทรัพย์จากอวกาศนัน้ต้องใช้อปุกรณ์
เคร่ืองมือและเทคโนโลยทีีทั่นสมยั	จงึท�าให้หลายๆ	ประเทศ
เร่งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันและล�้าหน้าทางด้านเทคโนโลยี	หากมี
บุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและคุณภาพแล้วย่อมท�าให้ประเทศชาติ
เจริญและยงัสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิให้เติบโตข้ึนเรือ่ยๆ	เช่นเดยีวกับประเทศไทย
ที่มีการตื่นตัวทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านงานวิจัย	ทดลอง	รวมถึงการคิดค้น

จับคลื่นสัญญาณ

       S-Band 
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ชิ้ นส ่ วน
อุปกรณ์	และการน�าไป

ใช ้ ให ้ เกิดประโยชน ์สู งสุด	 อีกทั้ ง
ประเทศไทยมีสถานีควบคุมดาวเทียม
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เองถือเป็นจุดแข็ง	ท�าให้มีโอกาสใน
การทดลอง	ค้นคว้า	หรือ	วิจัยงาน
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้
หลากหลาย

	 ซึ่ งอุปกรณ ์ ใน
การแปลงสัญญาณความถ่ี
ถือเป็นชิ้นส่วนส�าคัญ
ของระบบรับสัญญาณ
จากดาวเทียมท่ีส่งคลื่น
สัญญาณกลับมายั ง
ส ถ า นี รั บ สั ญญ าณ
ดาวเทียม	ปัจจุบันคลื่นความถี่	
S-Band	มีความถี่ระหว่าง	2.20	
GHz	–	2.30	GHz	ซึง่เป็นความถ่ีสงูเพือ่
ใช้ในการควบคุมดาวเทียม	และแปลง
ลงมาเป็นความถี่ที่เดียวกันกับระบบ
ภาคพื้นดินท�างานคือ	70	MHz.
	 ถือเป็นอีกก้าวแห่งความส�าเร็จ
ของคนไทย	เพราะหลังการทดลองใช้
และพัฒนาคุณภาพเรียบร ้อยแล ้ว 

ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ดังกล่าว

จะน�าไปใช้เป็นระบบส�ารอง
การท�างานที่สถานีควบคุม
ดาวเทียมไทยโชต	 และมีแผนการ
ท�าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือ
ผลิตและจ�าหน่าย	ซึ่งจะสร้างรายได้ 
ให ้เข ้าประเทศและถือว ่าเป ็นการ
สนับสนุนอาชีพคนไทยได้อีกช่องทาง
หนึ่งอีกด้วย

	 ล่าสุด	“จิสด้า”	ได้ร่วมมือกับ 
ทีมวิศวกรคนไทย	และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครท�าการประดิษฐ์
คิดค ้นตัวแปลงรับสัญญาณความถี่	
S-Band	ขึ้นได้ส�าเร็จ	ซึ่งถือว่าเป็นการ
ลดต้นทุนการน�าเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์
จากต่างประเทศได้ค่อนข้างมาก	และ 
ยงัเป็น	Case	Study	ให้กบัมหาวทิยาลยั
และองค์กรได้อีกช่องทางหนึ่ง	ในการ
เกบ็และศกึษาข้อมลูจากการใช้งานของ
อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วน�าไปปรับปรุง
พร้อมหาจุดบกพร่องได้อย่างละเอียด	



	 อ ว ก า ศ กั บ เ ป ็ น ส ถ า น ที่ ที่
บรรพบรุษุของมนษุย์ไม่สามารถไปถงึได้
ในอดตี	ทว่าในยคุปัจจุบนัก�าแพงนัน้ได้ถูก
ทะลายลง	นับตัง้แต่เริม่มกีารยงิจรวดขึน้
สู่ท้องฟ้าพ้นแรงโน้มถ่วงของโลก	ท�าให้
เราได ้ เรียนรู ้และเข ้าใจกลไกของ
ธรรมชาติผ่านการศึกษาจากเรื่องราว
อันเป ็นปริศนาของอวกาศ	 	 ด ้วย
เทคโนโลยทีีม่นุษย์คิดค้นและพฒันาขึน้
มาอย่างต่อเนื่อง	ผสมผสานกับการ
พฒันา	ค้นคว้า	ทดลอง	และวจัิย	ในด้าน
ต่างๆ	น�าไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ	จากอวกาศที่ย้อน
กลบัมาพฒันาคณุภาพชวีติของผูค้นบน
โลก	อวกาศจึงไม่ได้เป็นเพียงดินแดนท่ี
ห่างไกลอีกต่อไป	แต่เป็นสภาพแวดล้อม

โครงการทดลองในอวกาศ
และสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
National Space Exploration
ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์	 และอยู ่ในระบบ
เดียวกันกับโลกของเรา		 	 	
	 โครงการทดลองในอวกาศและ
สภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	หรือ	National	
Space	 Exploration	 (NSE)	 เป็น
โครงการที่ต้องการน�าพาประเทศไทย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการส�ารวจ	ศึกษา	
และใช้ประโยชน์จากอวกาศ	โดยเร่ิม
จากการเสริมสร้างพ้ืนฐานองค์ความรู้
ด ้านอวกาศของประเทศ	ด ้วยการ
สรรหางานวิจัยที่มีคุณค่าจากนักวิจัย
ไทยไปด�าเนินการทดลองในสภาวะไร้
แรงโน้มถ่วง	หรือ	สภาวะอวกาศ	และ
ท�าการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์
ทดลองด้านอวกาศด้วยบุคลากรชาว
ไทย	โดยความรู้จากงานวิจัยจะน�าไป

ต่อยอดพฒันาเป็นวตักรรมท่ีมคีณุค่าต่อ
สังคม	นอกจากนี้	“จิสด้า”	ยังได้สร้าง
ความร่วมมือร่วมกับองค์การอวกาศ
นานาชาต	ิประชาสมัพนัธ์กจิกรรมไปยงั
มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยและสถาบัน
การศึกษาต่างๆ	พร้อมจัดงานประชุม
วิชาการและเวิร์คชอป	เพื่อกระตุ้นให้
นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้รับทราบถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
และเกิดการทดลองส่ิงใหม่ๆ	พร้อมทั้ง 
เปิดรับหัวข้องานวิจัยต่างๆ	ที่น่าสนใจ 
มีคุณค่าอีกด้วย
	 ปัจจุบันโครงการ	National	
Space	Exploration	 ได้สนับสนุน 
ผ่านการคัดเลือก	10	 โครงการวิจัย 
ด้วยกัน	ดังนี้
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	 พืชประเภทมีหัว	เช่น	มันสัมปะหลัง	หรือ	มันฝรั่ง	เป็น
แหล่งอาหารประเภทแป้งที่ส�าคัญของมนุษย์	จึงเป็นพืชท่ีมี
ความส�าคญัในระดับเศรษฐกจิของประเทศ	การเจรญิเตบิโตของ
พชืประเภทมหีวับนโลกนัน้	ล�าต้นและยอดจะเจรญิเตบิโตสงูขึน้
จากพื้นดิน	ในขณะที่ส่วนรากจะเจริญลึกลงในดินซ่ึงเป็นทิศ
เดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลก	นักวิจัยจึงต้องการศึกษาว่าใน
สภาวะอวกาศทีป่ราศจากแรงโน้มถ่วงของโลกนัน้	มนัสมัปะหลงั 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	และในสภาวะอวกาศ
พืชจะสามารถสะสมแป้งเพ่ือท�าให้เกิดหัวในราก 
ได้หรอืไม่		โครงการวิจยันีจ้งึยังเป็นการศกึษาการพฒันา 
ความรูด้้านพฤกษศาสตร์	ด้านเทคนคิการออกแบบระบบปิด 
ส�าหรับการปลูกพืช	ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งอาหาร 
และออกซิเจนส�าหรับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศได้

	 นักวิจัยได้ท�าการพัฒนายาต้านโรคมาลาเรียจากการศึกษา
โปรตีนของเช้ือมาลาเรีย	ข้อจ�ากัดส�าคัญของการวิจัย	คือ	ผลึก
โปรตีนท่ีสร้างข้ึนบนโลกนั้นไม่สามารถน�าไปวิเคราะห์ถึงลักษณะ
โครงสร้างทัง้หมดได้	แต่การปลกูผลกึโปรตนีในอวกาศซึง่ไม่มแีรงโน้ม
ถ่วงจะท�าให้ได้ผลึกโปรตีนที่มีคุณภาพมากกว่า	ขนาดใหญ่	และ

โครงสร้างสมบรูณ์	ซึง่ถ้าหากนกัวจิยัสามารถน�าผลึกโปรตีน
เชื้อมาลาเรียที่ปลูกในอวกาศไปวิเคราะห์	จะมีโอกาสเข้าใจถึง
โครงสร้างและการท�างานของโปรตีนทั้งหมด	และท�าให้ได้ยารักษา
โรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม	

ผลงานนวัตกรรม    คุณค่าแห่งการพัฒนา

การวิเคราะห์โปรตีน
ส�าหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย 

การชักน�าหัวของพืชสร้างหัว
ภายใต้สภาวะไร้น�้าหนัก 
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	 การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติส�าหรับการขึ้นรูปวัสดุต่างๆ	ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ
วงการวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม	เนือ่งจากมคีวามโดดเด่นคอืสามารถก�าหนดลกัษณะโครงสร้าง
และความหนาแน่นของชิ้นงานได้ตามที่ต้องการ	การท�าเครื่องพิมพ์อาหารในสามมิติจึงเป็นการ

ผลิตอาหารที่มีวัตถุดิบตั้งต้นเป็นสารอาหารประเภทต่างๆ	และสามารถผลิตอาหารที่มี
ความแตกต่างทางด้านอัตราตราส่วนของสารอาหาร	ลักษณะ	รูปทรง	และเนื้อ

ของอาหาร	 ซ่ึงเหมาะกับการผลิตอาหารส�าหรับนักบินอวกาศท่ีต้องมีการ
ควบคุมด้านโภชนาการอย่างเข้มงวด	และมีข้อจ�ากัดด้านน�้าหนักและ

พื้นที่ในการขนอาหารขึ้นไปยังสถานีอวกาศ	และยังช่วยลด
ความเครียดของนักบินอวกาศด้วยการปรับรสชาติของ
อาหารตาม ท่ีต ้องการโดยใช ้ เครื่ องพิมพ ์สามมิต ิ
ผลิตอาหารในอวกาศได้

 การพัฒนาด้านอาหารอวกาศเป็นหนึ่งในภารกิจที่ท้าทายในการสนับสนุนการ 
ส่งนักบินอวกาศไปปฏิบัติการนอกโลก	อาหารท่ีนักบินอวกาศรับประทานนั้นต้องผ่านการ

วางแผนทางโภชนาการ	การออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีร่กัษาคณุภาพของอาหาร	รวมทัง้การ
ตรวจสอบความปลอดภยัอย่างเข้มงวด	โดยปกตแิล้วจะผ่านการเตรยีมโดยประเทศ

ของนกับนิอวกาศนัน้ๆ	โครงการวจิยันีต้้องการพฒันาอาหารไทยให้เป็นอาหาร
ส�าหรับนักบินอวกาศ	 โดยจะศึกษาการถนอมอาหารที่เหมาะสม 

การออกแบบบรรจุภณัฑ์ส�าหรบัอาหารไทย	และการทดสอบ
อาหารไทยทีส่่งผลต่อสขุภาพของนกับนิอวกาศ	โดยล่าสดุนี ้
ทางโครงการวิจัยได้ท�าการทดสอบเบ้ืองต้นโดยการส่ง

ทุเรียนอบแห้งไปในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง	โดยร่วมกับบริษัท	
Start	up	ด้านอวกาศในประเทศไทย	

เครื่องพิมพ์สามมิติ
ผลิตอาหารในอวกาศ

อาหารไทยไปอวกาศ
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	 ในการผลิตอาหารประเภทถั่วหมัก	เช่น	ถ่ัวเน่า	จะมี
การใช้แบคทีเรีย	B.	 subtilis	 เป็นตัวต้ังต้นในการหมัก	 
ซึ่งแบคทีเรียชนิดน้ีจะผลิตกรดที่ชื่อว่า	 Poly-gamma- 
glutamic	acid	 (PGA)	กรดน้ีมีประโยชน์หลากหลาย 
ในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งส�าอางค์	เช่น	ใช้ในการปรบั
ความข้น	ลดความขม	ปรับคุณสมบติัในเปลีย่นสถานะ	เป็นต้น	
นอกจากนี้	PGA	ยังสามารถช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจาก
รงัสไีด้อย่างมนัียส�าคัญ	ซึง่มปีระโยชน์อย่างยิง่ในสถานอีวกาศ
ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศของโลกช่วยป้องกันรังสีอันตรายจาก
ภายนอก	แต่มีข้อจ�ากัดคือ	กรด	PGA	สามารถผลิตจาก
แบคทีเรียดังกล่าวได้ในปริมาณน้อยมาก	 โครงการวิจัยนี้ 
จึงต้องการศึกษาว่าในสภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วง	แบคทีเรีย 

B.	Subtilis	จะสามารถผลิต
กรด	 PGA	 ได ้ในปริมาณท่ี 

มากขึน้หรอืไม่	เพือ่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ด ้ านอาหารและยาใน
อนาคต

 ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น�้า
ส�าหรับการส�ารวจอวกาศในอนาคต

	 ไข่น�้า	หรือ	ผ�า	 เป็นพืชดอกท่ีมีขนาดเล็กที่สุด 
ในโลก	เจรญิเตบิโตในน�า้	โครงสร้างไม่ซบัซ้อน	เพาะเลีย้งง่าย	
เจรญิเตบิโตเร็ว	มคีณุค่าทางโภชนาการสงู	โครงการวจิยันี้
ต้องการจะศึกษาความเปลี่ยนแปลงของไข่น�้าเมื่อเจริญ
เติบโตในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงโดยเปรียบเทียบกับโลก	
และพัฒนาระบบเตาปฏิกรณ์ชีวภาพจากไข่น�้าท่ีท�างาน 
ในสภาพแรงโน้มถ่วงต�า่ได้	การปลกูไข่น�า้ในสถานอีวกาศ
จะช่วยสร้าง	O

2
	ลดปรมิาณ	CO

2
	เป็นอาหารส�าหรบันกับนิ

อวกาศ	และใช้ในการบ�าบัดน�า้เสยีได้	จงึเป็นประโยชน์กับ
ระบบปิดเช่นในสถานีอวกาศ

ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิก

โดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis  

ผลงานนวัตกรรม    คุณค่าแห่งการพัฒนา
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	 เมล็ดสลัดจ์หรือตะกอนจุลินทรีย์เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีเป็นผลจาก
ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบไร้อากาศที่สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้	โครงการ

วิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่าในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนี้กระบวนการ
ผลิตแก๊สชีวภาพจะเปลี่ยนไปหรือไม่	 ซ่ึงผลจากการทดลองนี้

สามารถน�าไปพัฒนาเป็นระบบผลิตพลังงานจาก 
แก๊สชีวภาพบนอวกาศโดยไม่ต้องขนส่งจากโลก	และ
ช่วยในการพฒันาความสามารถด้านการส�ารวจอวกาศ

ที่ไกลออกไป

	 	โครงการวิจัยน้ีสนใจกลไกการท�างานของโปรตีน	Damage	
Suppressor	(Dsup)	ซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถลดอันตรายจากรังสีที่มี
ต่อ	DNA	ของสิ่งมีชีวิต	โดยจะท�าการปลูกผลึกโปรตีนชนิดนี้ในสภาวะ
ไร้แรงโน้มถ่วงและน�าไปทดสอบคุณสมบัติด้านการป้องกันรังสีว่า 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าโปรตีนที่สังเคราะห์บนโลกหรือไม่	ซึ่งการ
พัฒนาคุณภาพของโปรตีน	Dsup	นี้จะช่วยลดอันตรายของ 
ผู้ที่จ�าเป็นต้องรับรังสีได้
  

 ประสิทธิภาพในการป้องกันการท�าลาย DNA
จากรังสีเอ็กส์ (X-ray) ของโปรตีน Dsup
(Damage Supppressor Protein)

การผลิตแก๊สชีวภาพภายใต้สภาวะไร้น�้าหนัก
และการวิเคราะห์ประชากรจุลินทรีย์



	 ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนั้นส่งผล
โดยตรงกับลักษณะของของเหลวต่างๆ	
ท�าให้คุณสมบัติหลายอย่างแตกต่างจาก
บนโลกโดยเฉพาะระบบปิดที่มีการไหล
เวียนของของเหลว	งานวิจัยน้ีจึงสนใจการ
ท�างานของระบบโลหิตในมนุษย์เมื่อ
ปราศจากแรงโน้มถ่วง	 และต้องการ
ศกึษาการไหลเวียนของของเหลวต่างๆ	
ในระบบปิด	เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบร่างกายของมนุษย์

	 	 เมื่อนักบินอวกาศใช ้ชีวิตในสภาวะไร ้ 
แรงโน้มถ่วงเป็นเวลานาน	จะท�าให้ระบบภูมคิุม้กันของ
ร่างกายอ่อนแอลง	หนึ่งในเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้คือ	เชื้อ	Cryptosporidium	spp	ซึ่งเป็น
เช้ือโรคที่ก่อให้เกิดภาวะอุจจาระร่วงเป็นน�้าอย่าง
รนุแรง	งานวจิยันีต้้องการศกึษาการติดเชือ้ดงักล่าวโดย
ผ่านการศึกษาเชื้อในหนูทดลองภายในสถานีอวกาศ	
โดยท�าการตรวจสอบระยะเวลาของเชื้อที่อยู่ในสถานี
อวกาศ	การแพร่กระจายของโอโอซีสในอุจจาระ	และ
ความรุนแรงของรอยโรค	เพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจ
ชีววิทยาและความสามารถในการก่อโรคของเชื้อ	
Cryptosporidium	spp.	และพฒันามาตราการในการ
ควบคุม-ป้องกันโรค	ในสถานีอวกาศในอนาคต

	 โครงการ	NSE	วางแผนระยะเวลาการด�าเนินงานไว้เป็นระยะเวลา	5	ปี	 	โดยในปีนี้นับเป็นปีที่	2	ของการด�าเนินการ	 
งานวิจัยที่มีอยู่จะได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้ได้ด�าเนินการทดลองจริงในอวกาศ	และในปีที่	3-4	เป็นช่วงของการต่อยอด 
งานวิจัยในด้านต่างๆ	ซึ่งเชื่อมโยงกับการน�าผลงานวิจัยในด้านต่างๆ	ที่ถูกส่งกลับมายังพื้นโลกมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า 
และน�าไปใช้ประโยชน์ได้	และในปีที่	5	ของโครงการจะมีการจัดตั้งสถาบันวิทยาการอวกาศขึ้น	พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย 
มนีกับนิอวกาศสัญชาตไิทยเกดิข้ึนซึง่ถือเป็นเป้าหมายหลกัของโครงการ	NSE	ทีต่ัง้ใจท�าไม่ใช่เพยีงแค่ยกระดบังานวจิยัเพยีงเท่านัน้	
แต่เราก�าลังบอกประชาชนทั้งประเทศว่าอวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัว	เทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา 
มาจากอวกาศ	อยากให้ประชาชนทกุภาคส่วน	ร่วมเป็นส่วนหนึง่กบัการ	ผลกัดนัประเทศไปสูอ่ตุสาหกรรมอวกาศเทยีบเท่าในระดบั
นานาชาติตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้น�าใน	“South	East	Asia”	ต่อไป

การติดเชื้อ Cryptosporidium spp 
ในหนูทดลอง ภายในสถานีอวกาศ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของเหลวจากกระบอกฉีดยา
ในระบบหมุนเวียนเลือดจ�าลอง
ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง 
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                 “จิสด้า”
หน่วยงานหลักในการเริ่มต้นความร่วมมือด้านอวกาศ

ระหว่าง อาเซียน กับ สหภาพยุโรป 
	 แม้สหภาพยุโรปจะมีความร่วมมือกับอาเซียนในด้าน
ต่างๆ	แต่ส�าหรับในด้านอวกาศนั้น	ไม่มีปรากฏมาเป็นเวลา
หลายปี	“จิสด้า”	จึงรับเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ม ี
ความร่วมมือเกิดขึน้	“จสิด้า”	ได้ร่วมกบัคณะกรรมาธิการยุโรป 
	:	European	Commission	และส�านักเลขาธิการอาเซียน	:	
ASEAN	Secretariat	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	ASEAN	 
Multi-Country	Workshop	on	Space	Application	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการ	Copernicus	ซึ่งเป็น
โปรแกรมในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศเพ่ือการบริหาร

จดัการเชิงพืน้ท่ีและใช้ประโยชน์ในการจดัการทรพัยากร	และ
การใช้	Galieo	ซึ่งเป็นระบบดาวเทียมน�าทางของสหภาพ
ยุโรป	เพื่อการใช้ประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียน
	 กจิกรรมดงักล่าวเป็นความร่วมมอืด้านอวกาศระหว่าง	
EU	และ	ASEAN	เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี	โดย	“จิสด้า” 
ได้เริม่ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2558	และ
จากการจดักจิกรรมดงักล่าวท�าให้เกิดการสร้างเครอืข่ายของ
นักวิชาการและการร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิจัย	ตลอดจน
การน�าไปปฏิบัติใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน	



ดึงพันธมิตรด้านธุรกิจจาก

	 “จิสด้า”	ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย 
โดยการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	สร้างความเชื่อมั่นใน	ความพร้อมของ
ประเทศในการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านนโยบาย	
การสร้างสถาบัน	 โครงสร้างพื้นฐาน	โดยเริ่มเดินหน้าเต็มที่ใน
สหรัฐอเมริกา	ในการประชุม	the	34th	Space	Symposium	
ระหว่างวันที่	15-21	เม.ย.	2561	ณ	เมืองโคโรลาโด	สปริง	
สหรัฐอเมริกา
	 ผลจากการท�างานร่วมกันของผู ้แทน	“จิสด้า” 
อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 	 ณ	 กรุ งวอชิ งตัน	 และ	 
Department	of	States,	สหรัฐอเมรกิา	
ก่อให้เกิดความสนใจในหมู่นักธุรกิจ
ของอเมริกาและแผนงานการน�า
หน่วยงานด้านธุรกิจอวกาศของ
สหรฐัอเมรกิามาเยอืนประเทศไทย
เพ่ือประเมินและหารือการด�าเนิน
การต่างๆ	ต่อไป	

ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศในประเทศไทย

สหรัฐอเมริกา
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	 China	National	Space	Agency	(CNSA)	ลงนาม
กบั	“จสิด้า”	เพ่ือร่วมมือกนัในสาขาต่างๆ	ซ่ึงประเทศไทยก�าลงั 
ผลักดัน	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิจัย	การผลิตดาวเทียม
ขนาดเล็ก	การใช้ข้อมูลจากการส�ารวจระยะไกล	การส�ารวจ
และวิจัยในอวกาศ	การจัดการกับดาวเทียมท่ีอยู่ในวงโคจร	
และพัฒนาอุตสาหกรรม	นโยบายและกฎหมายอวกาศ	
เป็นต้น	

อีกก้าวส�าคัญกับจีน
เพื่อพัฒนาอวกาศไทยในทุกสาขา

	 CNSA	เป็นหน่วยงานด้านนโยบายอวกาศของจีนที่
สามารถเชื่อมต่อความร่วมมือไปยังหน่วยวิจัย	หน่วยปฏิบัติ
ต่างๆ	ในประเทศจีน	การมีความร่วมมือกับ	CNSA	อย่างเป็น
ทางการจะถือเป็นกุญแจสู่วงการอวกาศของจีนอย่างมีนัย
ส�าคัญ	

“จิสด้า” ร่วมมือ UNOOSA ให้ประเทศไทย
                เป็นฐานการพัฒนางานด้านอวกาศแก่อาเซียน

 “จิสด้า”	และ	ส�านักกิจการอวกาศแห่งสหประชาชาติ	 (United 
Nations	Office	of	Outer	Space	Affairs	–	UNOOSA)	ได้จัดท�าบันทึก
ความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีน	โดยจะใช้ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ	“จสิด้า” 
ร่วมกบัความรูค้วามสามารถของผูเ้ชีย่วชาญด้านอวกาศของ	UNOOSA	และ
ประเทศสมาชิกมาช่วย	ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะเน้นการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยอีวกาศ		การพฒันาอตุสาหกรรมอวกาศ	การสร้าง
และการส�ารวจอวกาศ	รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ ่นใหม ่
ให้ศึกษางานด้านอวกาศ	
 ความร่วมมอืระหว่าง	“จิสด้า”	และ	UNOOSA	ครัง้นีถื้อเป็นส่วนส�าคัญ 
ของ	UNOOSA	และ	“จิสด้า”	ในการด�าเนินงานเพื่อไปสู่	วาระ	Space2030	

ที่เน้นการใช้กิจกรรมอวกาศเพื่อสร้างความยั่งยืน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน             ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2561 (หน่วย : บาท ยกเว้นตามทีไ่ด้ระบุไว้)

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 (องค์กำรมหำชน)	 (สทอภ.)	 ตัง้อยูท่ี	่ ศนูย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต	ิ 80	พรรษำ	 5	 ธนัวำคม	 2550	 เลขที	่ 120	 
หมู	่3	อำคำรรวมหน่วยงำนรำชกำร	(อำคำร	B)	ชัน้	6	และชัน้	7	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	กรุงเทพมหำนคร	จดัตัง้ตำมมตคิณะรัฐมนตรีในกำรประชมุเม่ือวนัท่ี	27	มถินุำยน	 
พ.ศ.	2543	โดยอำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	221	ของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทยและมำตรำ	5	แห่งพระรำชบัญญตัอิงค์กำรมหำชน	พ.ศ.	2542	ได้มพีระรำชกฤษฎกีำ
จดัตัง้	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	พ.ศ.	2543	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัที	่3	พฤศจกิำยน	พ.ศ.	2543	ตำมประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ
ฉบับกฤษฎีกำ	เล่มที	่117	ตอนที	่98	ก.	วนัที	่2	พฤศจกิำยน	พ.ศ.	2543	และ	สทอภ.	ได้เร่ิมด�ำเนินงำนเมือ่วนัท่ี	13	พฤศจกิำยน	พ.ศ.	2543	โดยรับโอนทรัพย์สนิ	หนีส้นิ	และทนุ 
บำงส่วนมำจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำตแิละส�ำนกังำนปลัดกระทรวงวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม
 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้
	 1.1		 พฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศให้เป็นควำมรู้ท่ีไร้พรมแดนและเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม
	 1.2		 ศกึษำวิเครำะห์ข้อมลูจำกภำพถ่ำยดำวเทยีมและเป็นศนูย์ข้อมลูด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตจิำกข้อมลูดำวเทยีม
	 1.3		 ให้บรกิำรข้อมลูทีไ่ด้จำกเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	ซึง่รวมทัง้บริกำรอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง
	 1.4		 ให้บรกิำรให้ค�ำปรกึษำและพฒันำบคุลำกรในด้ำนส�ำรวจข้อมลูจำกระยะไกลด้วยดำวเทยีมและภูมสิำรสนเทศ
	 1.5		 ศกึษำ	ค้นคว้ำ	วจิยั	พฒันำ	และด�ำเนนิกำรอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือต่อเน่ืองกบัเทคโนโลยอีวกำศซึง่รวมท้ังกำรพัฒนำและสร้ำงดำวเทียมส�ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ
	 	 ขนำดเลก็เองได้
	 1.6		 เป็นหน่วยงำนหลกัก�ำหนดมำตรฐำนกลำงส�ำหรบัระบบส�ำรวจข้อมลูระยะไกลและระบบภูมสิำรสนเทศท่ีเหมำะสม

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
	 	 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชภีำครัฐทีก่ระทรวงกำรคลงัประกำศใช้	 ซึง่รวมถึงหลกักำรและนโยบำยกำรบญัชสี�ำหรบัหน่วยงำนภำครฐั	
มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐัและนโยบำยกำรบญัชภีำครฐั	และแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมหนงัสอืกรมบญัชกีลำง	ที	่กค	0423.2/ว	237	ลงวนัที	่8	กนัยำยน	2557	เรือ่ง	แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัช	ีประกอบมำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที	่1	เรือ่ง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน	
	 	 งบกำรเงนินีจั้ดท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิ	เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป่รับปรุงใหม่
	 กระทรวงกำรคลงัได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำยกำรบญัชภีำครัฐฉบบัใหม่ดงัน้ี
 มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่5	 เรือ่ง	 ต้นทนุกำรกูย้มื
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่16	 เรือ่ง	 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน
 มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่17	 เรือ่ง	 ทีด่นิ	อำคำร	และอุปกรณ์
 มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่12	 เรือ่ง	 สนิค้ำคงเหลอื
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่14	 เรือ่ง	 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำน
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครฐั	ฉบบัที	่31	 เรือ่ง	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
	 ฝ่ำยบรหิำรเชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐัฉบบัใหม่ข้ำงต้น	จะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงินในงวดท่ีน�ำมำถือปฏิบตัิ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีทีส่�าคัญ
	 4.1	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
	 	 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด	หมำยรวมถงึเงนิสดในมอื	 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม	และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภำพคล่องสงูซ่ึงมอีำยไุม่เกนิ 
	 	 สำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ด้มำ
	 4.2	 ลกูหนีก้ารค้า
	 	 ลกูหนีแ้สดงด้วยมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั	ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจะตัง้ข้ึนส�ำหรับลกูหน้ีส่วนท่ีคำดว่ำจะไม่สำมำรถเรียกเกบ็เงินได้	โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ 
	 	 เกีย่วกบัจ�ำนวนลกูหนีท้ีเ่กบ็เงนิไม่ได้	ข้อมลูประวตักิำรช�ำระหน้ี	และหลกัฐำนกำรตดิตำมลกูหน้ีแต่ละรำย	รวมกบักำรวเิครำะห์อำยลุกูหน้ี
	 4.3		สนิค้าและวสัดคุงเหลอื
	 	 สนิค้ำคงเหลอืแสดงตำมรำคำทนุและตรีำคำสนิค้ำคงเหลอืโดยวธิเีข้ำก่อนออกก่อน	
	 	 วสัดคุงเหลอืแสดงตำมรำคำทนุและค�ำนวณมลูค่ำโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนัก	
	 4.4		อาคารและอปุกรณ์
	 	 อำคำรและอปุกรณ์แสดงตำมรำคำทนุ	ณ	วนัทีซ่ือ้หรอืได้มำหลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสม	
	 	 ส�ำหรบัอปุกรณ์ทีม่รีำคำรวมหน่วยละไม่เกนิ	5,000	บำท	จะตดัเป็นค่ำใช้จ่ำยท้ังจ�ำนวนและจดัท�ำทะเบยีนคมุแยกไว้ต่ำงหำก

ภาคผนวก ก. หมายเหตุ งบการเงิน และบทวิเคราะห์
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	 ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภท	 กำรค�ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์จะเร่ิม
ค�ำนวณค่ำเส่ือมรำคำเม่ือสินทรัพย์พร้อมใช้งำนโดยใช้วันท่ีท่ีกรรมกำรตรวจรับ	ยกเว้น	ดำวเทียม	THEOS	และส่วนควบคุมภำคพ้ืนดินดำวเทียม	THEOS	จะค�ำนวณค่ำเส่ือมรำคำ
โดยใช้วันท่ีท่ีจัดประชุมผู้ใช้ข้อมูลเป็นวันท่ีพร้อมใช้งำนในกำรบริกำรลูกค้ำ

	 4.5		การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย
	 	 -	 รำยได้จำกงบประมำณจะรับรู้เมื่อได้รับจัดสรร	 และอนุมัติฎีกำ 
	 	 	 เบิกเงนิงบประมำณจำกกรมบญัชกีลำง
	 	 -		 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรจะรับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้ำ 
	 	 	 หรือให้บริกำรกบัลกูค้ำแล้ว
	 	 -		 รำยได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำ 
	 	 	 โดยค�ำนงึถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์
	 	 -		 ค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

	 4.6		กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ
	 ส�ำนักงำนได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต้ังแต่วันท่ี	 15	 มกรำคม	 2545	 
อยูภ่ำยใต้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี	เค	มำสเตอร์	พูล	ฟันด์	ซ่ึงบริหำรโดยบรษิทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุนกสกิรไทย	 จ�ำกดั	 เจ้ำหน้ำท่ีของส�ำนกังำนสำมำรถสมคัรเข้ำเป็นสมำชกิ
กองทุนได้นับแต่วันแรกที่ได้รับกำรบรรจุเป็นเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมสมัครใจ	 สมำชิก
สำมำรถเลือกจ่ำยเงินสะสมได้ในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	 2-15	 ของเงินเดือน	 โดย
ส�ำนกังำนจะจ่ำยเงนิสมทบเป็นรำยเดอืนในอตัรำร้อยละ	 7	 ถงึ	 9	 ของเงินเดือนตำม 
อำยงุำน	 และจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงนิ	 ในรอบ
ระยะเวลำบญัชท่ีีเกดิรำยกำร

หมายเหตุ 6 ลูกหนีร้ะยะส้ัน ประกอบด้วย

ประเภทของสินทรัพย์
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์ส�ำนักงำน-คงทน
อุปกรณ์ส�ำนักงำน-ไม่คงทน
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์
ดำวเทียม	THEOS
ส่วนควบคุมภำคพ้ืนดินดำวเทียม	THEOS
อุปกรณ์ส�ำรวจ
สินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
30

5	,	10
3
5
3
5

5	,	10
5
10
8
5

เงินสด
เงินยืมทดรองจ่ำย
เงินฝำกธนำคำร
					-	เงินฝำกกระแสรำยวัน
					-	เงินฝำกออมทรัพย์
รวม

              2561
100,000.00

1,000,000.00

4,000.00
215,049,808.97
216,153,808.97

          2560
150,000.00
900,000.00

2,934,906.84
149,761,437.44
153,746,344.28

ลูกหน้ีเงินยืม
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร
รำยได้ค้ำงรับ
เงินประกันค้ำงรับ
ลูกหน้ีกำรค้ำ
ลูกหน้ีอ่ืน
รวม
(หัก)	ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ	-	
ลูกหน้ีกำรค้ำต่ำงประเทศ
รวม

             2561

3,372,437.19
182,101,206.62

2,229,195.51
-

11,682,914.79
933,571.53

200,319,325.64
				(117,810.06)

200,201,515.58

           2560

5,307,017.65
77,626,558.47
1,995,560.06

-
6,586,411.01
929,971.53

92,445,518.72
				(117,810.06)

92,327,708.66

ลูกหน้ีเงินยืม	ประกอบด้วย

ลูกหน้ีเงินยืม
ลูกหน้ี	สทอภ.	ค้ำงรับ
รวม

            2561

3,361,773.60
10,663.59

3,372,437.19

         2560

5,259,601.85
47,415.80

5,307,017.65

ลูกหน้ีเงินยืมและลูกหน้ีกำรค้ำ	ณ	วันส้ินปีแยกตำมอำยุหน้ี	ดังน้ี

ลูกหน้ีเงินยืม

2561
2560

ลูกหน้ีการค้า

2561
2560

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	และกำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

2,489,536.60
3,855,936.16

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	

4,107,541.98
2,223,126.23

เกินก�ำหนดช�ำระ	และกำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

872,237.00
1,403,665.69

เกินก�ำหนดช�ำระ	

7,575,372.81
4,363,284.78

รวม

3,361,773.60
5,259,601.85

รวม

11,682,914.79
6,586,411.01

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะส้ัน ประกอบด้วย

เงินฝำกประจ�ำไม่เกิน	1	ปี
รวม

2561
1,067,125,978.87
1,067,125,978.87

2560
738,421,372.46
738,421,372.46

หมายเหตุ 11 อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ราคาทนุ
ณ	วนัต้นงวด	
ซือ้
รบัโอน
โอนออก
รบับรจิำค
ปรบัปรงุ
จ�ำหน่ำย
ณ	วนัปลำยงวด
ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ	วนัต้นงวด
ค่ำเสือ่มรำคำ
จ�ำหน่ำย
ณ	วนัปลำยงวด
ราคาตามบญัชี
ณ	วนัที	่30	ก.ย.	61
ณ	วนัที	่30	ก.ย.	60

อาคารและ
ส่วนปรบัปรงุ

699,721,276.11
689,600.02

23,759,024.94
-
-

(49,755.00)
724,120,146.07

267,487,518.80
38,898,866.30

(49,413.25)
306,336,971.85

417,783,174.22
432,233,757.31

อปุกรณ์

3,007,982,351.78
16,264,005.58

168,849,423.07
-
-

(14,970.00)
(25,838,358.69)

3,167,242,451.74

2,544,862,555.14
213,073,846.02
(25,525,430.07)

2,732,410,971.09

434,831,480.65
463,119,796.64

ดาวเทียม THEOS

6,274,618,737.83
-
-
-
-

-
6,274,618,737.83

6,129,365,534.92
87,199,700.85

-
6,216,565,235.77

58,053,502.06
145,253,202.91

2561

    งานระหว่างท�า 

 
96,006,603.30

733,667,236.49
-

(246,347,596.05)
-

(31,564,319.80)
-

551,761,923.94

-
-
-
-

551,761,923.94
96,006,603.30

รวม

10,078,328,969.02
750,620,842.09
192,608,448.01

(246,347,596.05)
-

(31,579,289.80)
(25,888,113.69)											

10,717,743,259.58

8,941,715,608.86
339,172,413.17
(25,574,843.32)

9,255,313,178.71

1,462,430,080.87
-

2560

รวม

10,074,997,661.09
276,177,063.43
185,353,075.22

(206,794,835.22)
506,703.00

(12,120,200.05)
(239,790,498.45)											

10,078,328,969.02

8,812,291,561.27
369,035,645.97

(239,611,598.38)
8,941,715,608.86

-
1,136,613,360.16

หมายเหตุ 8 สินค้าและวัสดุ ประกอบด้วย

สินค้ำส�ำเร็จรูป
วัสดุคงคลัง
รวม

2561
1,191,061.05
1,938,687.87
3,129,748.92

2560
856,783.71

2,288,197.96
3,144,981.67

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

2561
70,000,000.00
70,000,000.00

เงินฝำกประจ�ำ	13	เดอืน
รวม

2560
0.00
0.00

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

ค่ำเบ้ียประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนจ่ำยล่วงหน้ำ
ภำษีซ้ือยังไม่ถึงก�ำหนด
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม	(ภพ.36)
รวม

2561
436,476.79
292,213.77

989,904,765.76
1,811,846.00
930,648.56
291,619.87
133,360.61

993,800,931.36

2560
430,144.71
291,618.66

13,567,345.25
4,152,717.39
3,045,121.21
339,037.29

0.00
21,825,984.51

	 ในปี	 2561	 สทอภ.	 โอนงำนระหว่ำงท�ำทีแ่ล้วเสรจ็	 จ�ำนวน	 277,911,915.85	บำท	 ไปเป็นอำคำรและส่วนปรบัปรงุ	 จ�ำนวน	 23,759,024.94	บำท	
อปุกรณ์	จ�ำนวน	168,849,423.07	บำท	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	จ�ำนวน	53,123,778.58	บำท	ครุภัณฑ์ต�ำ่กว่ำเกณฑ์	615,369.46	บำท	และปรับปรุงเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ�ำนวน	31,564,319.80	บำท
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หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประกอบด้วย

หมายเหตุ 14 เจ้าหนีร้ะยะส้ัน ประกอบด้วย

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ
เจ้ำหนีอ้ืน่
ค่ำสำธำรณปูโภคค้ำงจ่ำย
ใบส�ำคญัค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอืน่
ภำษหีกั	ณ	ทีจ่่ำย
รวม

2561
31,218,529.22
11,889,229.83
2,460,430.33
6,348,494.75
3,195,786.89

1,066.44
55,113,537.46

2560
16,559,279.23
15,930,923.56
2,430,176.68
4,740,857.56
1,181,695.00

-
40,842,932.03

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะส้ัน ประกอบด้วย

เงนิค�ำ้ประกันต่ำง	ๆ
เงนิประกันผลงำน
รวม

2561
15,845,281.85
5,328,833.41

21,174,115.26

2560
21,410,611.10
2,360,348.88

23,770,959.98

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย

ราคาทนุ
ณ	วนัต้นงวด
ซือ้
รบัโอนจำกงำนระหว่ำงท�ำ
จ�ำหน่ำย
ณ	วนัปลำยงวด
ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม
ณ	วนัต้นงวด
ค่ำตดัจ�ำหน่ำย
จ�ำหน่ำย
ณ	วนัปลำยงวด
ราคาตามบญัชี
ณ	วนัที	่30	ก.ย.61
ณ	วนัที	่30	ก.ย.60

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์

600,433,938.79
943,519.70

53,123,778.58
(1,498,146.12)

653,003,090.95

527,361,504.87
55,436,901.35
(1,498,143.12)

581,300,263.10

71,702,827.85
73,072,433.92

ค่าลขิสทิธิ์

478,000.00
-
-
-

478,000.00
 

439,794.72
38,203.28

-
477,998.00

 
2.00

38,205.28

รวม

600,911,938.79
943,519.70

53,123,778.58
(1,498,146.12)

653,481,090.95

527,801,299.59
55,475,104.63
(1,498,143.12)

581,778,261.10

71,702,829.85
-

2561 2560

รวม

578,576,395.69
992,223.10

21,441,760.00
(98,440.00)

600,911,938.79

404,808,112.28
123,091,625.31

(98,438.00)
527,801,299.59

-
73,110,639.20

ราคาทนุ 
ณ	วนัต้นงวด
ณ	วนัปลำยงวด
ค่าเสือ่มราคาสะสม 
ณ	วนัต้นงวด
เพิม่ขึน้ในงวด
ณ	วนัปลำยงวด
ราคาตามบญัชี 
ณ	วนัที	่30	ก.ย.

2561

33,774,940.50
33,774,940.50

29,991,427.54
2,338,419.69

32,329,847.23

1,445,093.27

2560

33,774,940.50
33,774,940.50

26,897,010.69
3,094,416.85

29,991,427.54

3,783,512.96
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หมายเหตุ 16 หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

รำยได้รบัล่วงหน้ำ
รำยได้รอกำรรับรู้
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่
รวม

2561
6,971,122.61
249,820.33
125,388.36

7,346,331.30

2560
6,787,084.05
407,435.03
57,055.23

7,251,574.31

หมายเหตุ 17 รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย

รำยได้จำกงบอดุหนนุทัว่ไป
รำยได้จำกงบประมำณเบกิแทนกนั
รำยได้จำกงบกลำง
รำยได้เงนิอดุหนนุ	(เงนิกู)้
รวม

2561
1,809,464,800.00

104,172.40
1,035,000,000.00

(756,284.51)
2,843,812,687.89

2560
579,030,500.00

500,000.00
78,762,485.00
40,535,682.87

698,828,667.87

หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

เงนิเดอืน
เงนิรำงวลัผลกำรด�ำเนนิงำน
กองทนุส�ำรองเล้ียงชีพ
สวสัดกิำร
อืน่	ๆ
รวม

2561
160,971,030.16

-
11,356,764.42
13,686,839.86
12,378,366.81

198,393,001.25

2560
154,083,478.29

(425,753.42)
10,964,317.91
12,872,418.70
11,594,677.97

189,089,139.45

หมายเหตุ 19 ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง
ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรงุรกัษำ
ค่ำแก๊สและน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ
ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร
ค่ำธรรมเนยีม
ค่ำจ้ำงทีป่รกึษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชมุ
ค่ำเช่ำ
ค่ำประชำสมัพนัธ์
ภำษขีอคนืไม่ได้
ค่ำใช้สอยอืน่
ค่ำจ้ำงลกูจ้ำงโครงกำร
ค่ำจ้ำงทีป่รกึษำ
รวม

2561
50,629,508.03
18,315,827.53
13,458,619.03

232,451.15
137,669,853.40

16,272.12
70,585,245.94
5,083,147.46
9,425,993.77

20,181,493.19
6,087,915.32

10,541,215.15
22,059,409.08
3,540,000.00

367,826,951.17

2560
40,476,185.79
13,063,668.60
6,862,227.74
276,616.82

109,675,519.71
28,796.13

24,936,830.83
6,572,988.62
8,079,733.83

17,990,928.22
13,260,558.71
9,718,955.81

17,876,507.38
3,444,451.61

272,263,969.80

	 ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร	 จ�ำนวน	 137,669,853.40	บำท	ประกอบด้วย	 ค่ำจ้ำง
เหมำบุคคลภำยนอกจ�ำนวน	 123,459,481.36	 บำท	 และค่ำจ้ำงเหมำหน่วยงำน 
ภำครฐัจ�ำนวน	14,210,372.04	บำท

หมายเหตุ 20 ค่าวัสดุ ประกอบด้วย

ค่ำวสัดสุ�ำนักงำน
ค่ำวสัดโุฆษณำและประชำสมัพันธ์
ค่ำวสัดคุอมพิวเตอร์
ค่ำวสัดอ่ืุน
ค่ำครุภัณฑ์ต�ำ่กว่ำเกณฑ์
รวม

2561
2,108,944.48
3,637,823.50
2,772,695.42
3,069,312.68
1,866,157.61

13,454,933.69

2560
2,173,444.71
6,726,473.21
3,994,875.42
3,655,820.35
832,738.36

17,383,352.05

หมายเหตุ 21 ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน�ำ้ประปำ
ค่ำโทรศพัท์
ค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม
รวม

2561
19,874,232.29
1,251,829.98
1,326,277.42

16,055,853.75
38,508,193.44

2560
18,408,406.41
1,246,723.81
1,276,123.70

16,084,078.79
37,015,332.71

หมายเหตุ 22 ค่าธรรมเนียมรบัสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วย

ค่ำข้อมลูดำวเทียม
ค่ำธรรมเนียมรับสญัญำณ
รวม

2561
25,695,749.50
27,476,325.45
53,172,074.95

2560
39,910,285.47
31,834,100.00
71,744,385.47

หมายเหตุ 23 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ประกอบด้วย

ค่าเสือ่มราคา
อำคำรและอุปกรณ์
สนิทรัพย์โครงสร้ำงพืน้ฐำน
รวมค่ำเสือ่มรำคำ
ค่ำตดัจ�ำหน่ำย
รวม

2561

339,172,413.17
2,338,419.69

341,510,832.86
55,475,104.63

396,985,937.49

2560

369,035,645.97
3,094,416.85

372,130,062.82
123,091,625.31
495,221,688.13

หมายเหตุ 24 ภาระผูกพัน 

 ณ	วนัท่ี	 30	 กนัยำยน	 2561	 สทอภ.	 มภีำระผกูพันทีย่งัไม่รบัรูร้ำยกำรใน 
งบกำรเงิน	ดงัน้ี

ไม่เกนิ	1	ปี
เกนิ	1	ปี	แต่ไม่เกนิ	5	ปี
รวม

2561
901,574,003.80
30,721,347.85

932,295,351.65

2560
231,630,908.36
15,469,545.99

247,100,454.35
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย             ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                                                                          หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน                                         ณ วันที ่30 กันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน                                        ณ วันที ่30 กันยายน 2561

รายการ

เงนิงบประมำณ
เงนิงบประมำณเบิกแทน
งบกลำง

งบสทุธิ

1,809,464,800.00
104,172.40

1,035,000,000.00

การส�ารองเงิน

-
-
-

เบกิจ่าย

1,809,464,800.00
104,172.40

1,035,000,000.00

คงเหลอื

-
-
-

หน่วย : บาท
2560

153,746,344.28	
92,327,708.66	

738,421,372.46	
3,144,981.67	

21,825,984.51	
1,009,466,391.58 

-   
1,136,613,360.16	

3,783,512.96	
73,110,639.20	

1,213,507,512.32 
2,222,973,903.90

2561

216,153,808.97	
200,201,515.58	

1,067,125,978.87	
3,129,748.92	

993,800,931.36	
2,480,411,983.70 

70,000,000.00	
1,462,430,080.87	

1,445,093.27	
71,702,829.85	

1,605,578,003.99 
4,085,989,987.69

หมายเหตุ

5
6
7
8
9

10
11
12
13

สนิทรพัย์  
 สนิทรพัย์หมุนเวยีน 
	 	 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
	 	 ลกูหนีร้ะยะสัน้
	 	 เงนิลงทนุระยะสัน้
	 	 สนิค้ำและวสัดคุงเหลอื
	 	 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่
  รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน
 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 
	 	 เงนิลงทนุระยะยำว
	 	 อำคำรและอปุกรณ์
	 	 สนิทรพัย์โครงสร้ำงพืน้ฐำน
	 	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
  รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน
รวมสนิทรพัย์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนิน้ี

หน่วย : บาท
2560

40,842,932.03	
23,770,959.98	
7,251,574.31	

71,865,466.32 

71,865,466.32 
2,151,108,437.58 

252,201,883.79	
1,898,906,553.79	
2,151,108,437.58

2561

55,113,537.46	
21,174,115.26	
7,346,331.30	

83,633,984.02 

83,633,984.02 
4,002,356,003.67 

252,201,883.79	
3,750,154,119.88	
4,002,356,003.67

หมายเหตุ

14
15
16

หนีส้นิ  
 หนีส้นิหมนุเวยีน 
 	 เจ้ำหนีร้ะยะสัน้
	 	 เงนิรบัฝำกระยะสัน้
	 	 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่

  รวมหนีส้นิหมนุเวยีน

รวมหนีส้นิ  
สนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ  
  
สนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ  
 ทนุ	
	 รำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 
รวมสนิทรพัย์สุทธ/ิส่วนทนุ

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนิน้ี
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน                    ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30 กันยายน  2561

หน่วย : บาท
2560

698,828,667.87	
37,911,133.93	
26,266,427.33	

99,267.97	
17,287,848.35	
28,581,807.69	

808,975,153.14 

189,089,139.45	
2,943,200.00	

272,263,969.80	
17,383,352.05	
37,015,332.71	
71,744,385.47	

495,221,688.13	
5,791,199.98	

1,091,452,267.59 

(282,477,114.45)

2561

2,843,812,687.89	
31,057,266.82	
25,127,130.58	

157,614.70	
16,968,398.61	
10,187,954.68	

2,927,311,053.28 

198,393,001.25	
1,778,500.00	

367,826,951.17	
13,454,933.69	
38,508,193.44	
53,172,074.95	

396,985,937.49	
5,943,895.20	

1,076,063,487.19 

1,851,247,566.09 

หมายเหตุ

17

18

19
20
21
22
23

รายได้  
	 รำยได้จำกงบประมำณ	
	 รำยได้จำกกำรขำยข้อมูลดำวเทยีม	
	 รำยได้ค่ำฝึกอบรมและถ่ำยทอด	
	 รำยได้จำกกำรอดุหนนุและบรจิำค	
	 รำยได้ดอกเบีย้	
	 รำยได้อืน่	ๆ 																																					

รวมรายได้  

ค่าใช้จ่าย  
	 ค่ำใช้จ่ำยบคุลำกร	
	 ค่ำตอบแทน	
	 ค่ำใช้สอย	
	 ค่ำวสัด	ุ
	 ค่ำสำธำรณปูโภค	
	 ค่ำธรรมเนยีมรบัสญัญำณดำวเทยีม	
	 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำย	
	 เงนิบรจิำคและเงนิสนบัสนนุ 

รวมค่าใช้จ่าย  

รายได้ต�า่กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2561

ทุน

252,201,883.79	
-   

252,201,883.79 

252,201,883.79	
-   

252,201,883.79 

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที	่30	กนัยำยน	2560	
รำยได้ต�ำ่กว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังวด		 	

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที	่30	กนัยำยน	2559	
รำยได้ต�ำ่กว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังวด	 	

ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงินน้ี

รายได้สงู/(ต�า่)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,898,906,553.79	
1,851,247,566.09	

3,750,154,119.88 

2,181,383,668.24	
(282,477,114.45)

1,898,906,553.79

หน่วย : บาท
รวมสนิทรพัย์สุทธิ

/ส่วนทุน

2,151,108,437.58	
1,851,247,566.09	

4,002,356,003.67 

2,433,585,552.03	
(282,477,114.45)

2,151,108,437.58
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งบกระแสเงินสด                                                  ส�าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน  
รำยได้สงู	(ต�ำ่)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยสทุธ	ิ 	
ปรบักระทบรำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยเป็นเงนิสดรบั	(จ่ำย)	จำกกจิกรรมด�ำเนินงำน	
	 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ�ำหน่ำย	
	 รำยได้จำกกำรรบับริจำค	
	 (ก�ำไร)	ขำดทนุ	จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศท่ียงัไม่เกดิข้ึน	
	 (ก�ำไร)	ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศท่ีเกดิข้ึนแล้ว	
	 (ก�ำไร)	จำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์	
	 ปรบัปรงุสนิทรพัย์เป็นค่ำใช้จ่ำย	
	 ดอกเบีย้รบั	

รำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด�ำเนินงำน	
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ด�ำเนนิงำน	(เพิม่ขึน้)	ลดลง	 	
	 ลกูหนีร้ะยะสัน้	
	 รำยได้ค้ำงรบั	
	 สนิค้ำและวสัดคุงเหลอื	
	 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่	
กำรเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด�ำเนนิงำน	เพิม่ขึน้	(ลดลง)	 	
	 เจ้ำหนีร้ะยะสัน้	
	 เงนิรบัฝำก	
	 รำยได้รบัล่วงหน้ำ	
	 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่	

เงนิสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด�าเนนิงาน  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ  
	 เงนิสดจ่ำยในเงนิลงทนุระยะสัน้	
	 เงนิสดจ่ำยในเงนิลงทนุระยะยำว	
	 เงนิสดรบัจำกดอกเบีย้	
	 เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์	
	 เงนิสดจ่ำยในอำคำรและอปุกรณ์	
	 เงนิสดจ่ำยในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	

เงนิสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ  

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศคงเหลอื ณ วันสิน้งวด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ข้ึน (ลดลง) สทุธ ิ  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด  

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี้

2561

1,851,247,566.09

396,985,937.49
(157,614.70)

(6,719.96)
(398,268.27)
1,042,486.50

31,579,289.80
(16,968,398.61)

2,263,324,278.34

(107,781,232.89)
1,988,793.71

15,232.75
(971,974,946.85)

14,816,655.08
(2,596,844.72)

184,038.56
(89,281.57)

1,197,886,692.41

(328,704,606.41)
(70,000,000.00)
14,745,969.45

43,771.03
(750,620,842.09)

(943,519.70)

(1,135,479,227.72)

62,407,464.69
153,746,344.28

216,153,808.97

2560

(282,477,114.45)

495,221,688.13
(99,267.97)
44,418.93

0.00
(1,032,936.25)
12,120,200.05

(17,287,848.35)

206,489,140.09

102,974.04
45,217.36

(124,583.84)
2,539,867.38

(27,758,376.82)
1,005,424.63
752,924.12
25,940.01

183,078,526.97

59,481,828.57
-

22,873,676.79
1,211,838.32

(276,177,063.43)
(992,223.10)

(193,601,942.85)

(10,523,415.88)
164,269,760.16

153,746,344.28

หน่วย : บาท
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การวิเคราะห์รายงานแสดงฐานะการเงิน

	 1.	สินทรพัย์รวมในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จ�ำนวน		4,085.990	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	จ�ำนวน	1,863.016	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้ 

คดิเป็นร้อยละ	83.81	โดยเป็นสดัส่วนลดลงของ	

	 	 1.1	 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	เพิม่ขึน้จ�ำนวน	62.407	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	40.59	เนือ่งจำกได้รบัเงนิโครงกำรธอีอส-2	

	 	 	 และยงัไม่ครบก�ำหนดช�ำระ	จงึน�ำฝำกออมทรพัย์พิเศษ

	 	 1.2		 ลูกหนีร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้	จ�ำนวน	3.165	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	24.91	เนือ่งจำกมกีำรให้บรกิำรให้ค�ำปรึกษำด้ำน	Solution

	 	 1.3		 เงนิลงทนุชัว่ครำวเพิม่ขึน้	จ�ำนวน	328.705	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	44.51	เนือ่งจำกได้รบัเงนิโครงกำรธอีอส-2	และยงัไม่ครบก�ำหนดช�ำระ	

	 	 	 จึงน�ำไปฝำกประจ�ำ

	 	 1.4		 รำยได้ค้ำงรบัเพิม่ขึน้	0.234	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	11.71	เนือ่งจำกเงนิลงทนุชัว่ครำวเพิม่ขึน้	ท�ำให้ดอกเบ้ียค้ำงรบัเพิม่ขึน้	

	 	 1.5		 สินทรพัย์หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้	จ�ำนวน	971,975	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	4,453.29	เนือ่งจำก	มกีำรจ่ำยเงนิล่วงหน้ำโครงกำรธอีอส-2

	 	 1.6		 ลกูหน้ีกรมสรรพำกรเพิม่ข้ึน	104.475	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	134.58	เนือ่งจำกมกีำรยืน่ภำษซีือ้โครงกำรธอีอส-2	จ�ำนวน	97.776	ล้ำนบำท	 

	 	 	 และยงัไม่ได้รบัเงนิคนืจำกกำรขอคนืภำษี

	 	 1.7		 เงนิลงทนุระยะยำวเพิม่ขึน้	จ�ำนวน	70.000	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	100	เนือ่งจำกมกีำรฝำกเงนิฝำกประจ�ำเพิม่

	 	 1.8		 อำคำร	และอปุกรณ์สทุธเิพิม่ข้ึน	จ�ำนวน	323.478	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ	28.37	เนือ่งจำกมกีำรลงทนุในโครงสร้ำงธอีอส-2

	 	 1.9		 สินทรพัย์ทีไ่ม่มตีวัตนลดลง	จ�ำนวน	1.408	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	1.93	เนือ่งจำกจดัซือ้ลดลง

	 	 1.10		สินค้ำและวสัดคุงเหลอืลดลง	0.015	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	0.48	มกีำรซือ้วสัดสุ�ำนกังำนลดลง

	 2.	สินทรพัย์รวมในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จ�ำนวน	4,085.990	ล้ำนบำท	มรีำยได้จำกแหล่งอืน่	83.406	ล้ำนบำท	คดิเป็น	0.02	เท่ำ	(ค�ำนวณจำกรำยได้/

สนิทรพัย์รวม)	ซึง่สะท้อนให้เห็นว่ำกำรบรหิำรสนิทรพัย์ทกุ	100	บำท	ท�ำให้เกดิรำยได้	2	บำท	

	 3.	สินทรพัย์สุทธใินปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จ�ำนวน	4,002.356	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	จ�ำนวน	1,851.248	ล้ำนบำท	ซึง่มผีลจำก 

ผลกำรด�ำเนนิงำนทีม่รีำยได้สงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมคิดเป็นร้อยละ	86.06

การวิเคราะห์รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน 

	 1.	รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	จ�ำนวน	1,851.248	 ล้ำนบำท	 เพิม่ขึน้จำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	จ�ำนวน	2,133.725	 ล้ำนบำท	 

คดิเป็นร้อยละ	755.36	เนือ่งจำกกำรที	่สทอภ.	ม	ี

	 	 1.1	 รำยได้จำกรฐับำลเพิม่ขึน้จ�ำนวน	2,144.984	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	306.94	เนือ่งจำกได้รับเงนิโครงกำรธอีอส-2	เพิม่ขึน้	รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ

และบรกิำร	 ลดลง	 7.993	 ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	 12.45	 รำยได้ดอกเบีย้ลดลงจ�ำนวน	 0.320	 ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	 1.85	 รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำนอืน่ลดลง

จ�ำนวน	17.752	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	63.39	

	 	 1.2		 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนอืน่ลดลงจ�ำนวน	15.389	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	1.41	ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำยลดลงจ�ำนวน	98.236	ล้ำนบำท	

คดิเป็นร้อยละ	19.84	 ค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรเพิม่ขึน้จ�ำนวน	9.303	 ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	4.92	และค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนอืน่เพิม่ขึน้จ�ำนวน	73.543	 ล้ำนบำท	 

เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	18.06

	 	 1.3		 รำยได้ทีไ่ม่เกดิจำกกำรด�ำเนนิงำน	 ก�ำไรสทุธจิำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศลดลงจำกปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2560	 จ�ำนวน	 0.449	 ล้ำนบำท	 

ลดลงคดิเป็นร้อยละ	52.59
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ส�านกัตรวจสอบภายใน

	 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับประสิทธิภำพของกำรบริหำร	 

กำรเงนิ	 งบประมำณ	กำรบรหิำรทรัพย์สนิอืน่ๆ	 ของ	 สทอภ.	 ให้ค�ำปรกึษำแก่ 

ผู้บริหำรของหน่วยงำนและหน่วยรับตรวจ	 เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไป 

ตำมนโยบำย	 กฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�ำสั่ง	 มติคณะกรรมกำรและ 

มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง	 เพ่ือให้กำรปฏบิตังิำนบรรลเุป้ำหมำยและเป็นไป

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

 ต�าแหน่ง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

	 ผู้บริหำร	(หัวหน้ำฝ่ำยขึ้นไป)	 43	 43	 83	 82	 96	 97	 45

	 วิศวกร	 49	 40	 45	 34	 28	 30	 36

	 นักภูมิสำรสนเทศ	 57	 48	 51	 51	 44	 48	 61

	 นักวิจัย/นักเทคโนโลยีอวกำศ/นักพัฒนำนวัตกรรม/นักวิชำกำรเผยแพร่	 30	 24	 25	 36	 39	 34	 56

	 บริกำร/บริหำรทั่วไป	 102	 124	 106	 106	 105	 105	 106

	 เจ้ำหน้ำที่สนับสนุน	 18	 24	 16	 15	 14	 13	 30

 รวม 299 303 326 324 326 327 324

	 ปริญญำเอก	 6	 9	 17	 20	 26	 21	 16

	 ปริญญำโท	 130	 109	 112	 106	 112	 137	 102

	 ปริญญำตรี	 140	 163	 181	 182	 173	 155	 200

	 ต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 23	 22	 16	 16	 15	 14	 6

 รวม 299 303 326 324 326 327 324

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ฝ่ายกฎหมายและสัญญา

	 จดัท�ำ	ปรบัปรงุระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หลกัเกณฑ์	ค�ำสัง่และประกำศต่ำงๆ	

ของ	 สทอภ.	 ให้ค�ำปรึกษำ	 แนะน�ำตีควำม	 ให้ควำมเห็นและตอบข้อหำรือที่

เกีย่วข้องกบังำนด้ำนกฎหมำย	 งำนด้ำนนติิกรรม	 สญัญำแก่หน่วยงำนภำยใน

กำรระงับข้อพิพำทระหว่ำง	 สทอภ.	 กับหน่วยงำนภำยนอก	 งำนด้ำนวินัย	

อทุธรณ์ร้องทกุข์ภำยในองค์กร

ภาคผนวก ข. อัตราก�าลัง หน้าทีค่วามรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริหาร 
   และ ผู้บริหาร สทอภ.

อัตราก�าลัง จ�ำนวน	:	คน

20
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

	 จัดท�ำเอกสำรวำระกำรประชุม	 มติและรำยงำนกำรประชุม	 

คณะกรรมกำรบริหำร	 ประธำน	 ติดตำม	 และด�ำเนินงำนตำมนโยบำย 

คณะกรรมกำรบรหิำรร่วมกบัหน่วยงำนต่ำงๆ	 สนบัสนนุกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ของคณะกรรมกำรบริหำรในกำรขับเคล่ือน	 และก�ำกับดูแลกิจกำรของ

องค์กรและกำรพฒันำตนเอง	 รวมทัง้กำรประเมณิตนเอง	 และกำรเข้ำรบั

กำรอบรม	ศกึษำดงูำนทัง้ในและต่ำงประเทศ

ฝ่ายพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานภูมสิารสนเทศ
ของประเทศ

	 จัดท� ำแผนแม ่บทและแผนปฏิบั ติกำรด ้ ำนระบบข ้อ มูล 

ภูมิสำรสนเทศ	 ประสำน	 รวบรวม	 ติดตำมกำรจัดท�ำช้ันข้อมูลพื้นฐำน

สำรสนเทศ	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ	 

(National	Spatial	Data	Infrastructure	:	NSDI)	กำรบรกิำร	กำรด�ำเนนิ

งำนด้ำนระบบสบืค้นและแลกเปลีย่นข้อมลูภมูสิำรสนเทศ	 (Geo-spatial	

clearing	house)	ภำยใต้กรอบกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมูสิำรสนเทศ

ของประเทศ	 รวมทัง้ประสำนงำนกำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยกำรบรกิำรข้อมลู

ภมูสิำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้องศกึษำและพฒันำ	จดัท�ำ

มำตรฐำนกลำงของข้อมูลและระบบภูมิสำรสนเทศ	 ตลอดจนสนับสนุน	 

ส่งเสรมิและถ่ำยทอดกำรใช้งำนมำตรฐำนภมูสิำรสนเทศและควำมรูค้วำม

เข้ำใจด้ำนพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมูสิำรสนเทศของประเทศสูผู่ใ้ช้งำนใน

ทกุระดบั

ภารกจินวตักรรมอวกาศ

	 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี

อวกำศและกำรส�ำรวจจำกระยะไกล	อทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	และ

พฒันำเทคโนโลย	ี ส่งเสรมินวตักรรมด้ำนอวกำศและกำรส�ำรวจระยะไกล	

เพื่อกำรพัฒนำธุรกิจและบริกำร	 ตลอดจนอุตสำหกรรมต่อเน่ือง	 รวมทั้ง 

ส่งเสริม	 สนับสนุนและบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตรเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม

ด้ำนอวกำศและกำรส�ำรวจระยะไกล	 บริหำรจัดกำรระบบดำวเทียม	 

กำรควบคมุและกำรรบัสญัญำณ	เพือ่ผลติข้อมลูมำตรฐำนตำมนโยบำยของ	 

สทอภ.	และตรงต่อควำมต้องกำรของผูร้บับรกิำรอย่ำงต่อเนือ่ง

	 -	 ส�ำนกัปฏบิตักิำรดำวเทยีม	ควบคมุกำรปฏบิตักิำรของดำวเทยีม 

ไทยโชตและดำวเทยีมส�ำรวจโลกของประเทศไทยในอนำคต	 รบัสญัญำณ

ดำวเทียมดวงอื่นๆ	 เพ่ือผลิตข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน	 

ตรวจสอบ	 ติดตำม	 วำงแผนถ่ำยภำพตำมนโยบำยของ	 สทอภ.	 และ 

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร	 รวมทั้งจัดท�ำคลังข้อมูลจำกดำวเทียม	 

บ�ำรุงรักษำ	 โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบปฏิบัติกำรภำคพื้นดินต่ำงๆ	 เพื่อให้

ภำรกจิสำมำรถด�ำเนนิไปได้อย่ำงต่อเนือ่งและมีคณุภำพ

	 -	 ส�ำนักพัฒนำอุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 ส่งเสริมและ 

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนอวกำศและกำรส�ำรวจจำกระยะไกล	

บริหำรจัดกำรพื้นที่ เพื่อรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจและอุตสำหกรรม	 

กำรบริหำรเชิงพำณิชย์และบ่มเพำะในกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภมูสิำรสนเทศ	ระหว่ำงหน่วยงำนภำยนอก/ผูร้บับรกิำรกบั	สทอภ.	 ให้เป็น

ไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ภารกจิประยกุตแ์ละบรกิารภมูสิารสนเทศ

	 จดัหำ	 ผลติ	 และให้บรกิำรข้อมลูภมูสิำรสนเทศจำกดำวเทยีมและ

จำกแหล่งอ่ืนๆ	สร้ำงมลูค่ำ	คณุค่ำของผลติภัณฑ์และบรกิำร	บรหิำรจดักำร

ระบบบรกิำรข้อมลูภมูสิำรสนเทศพืน้ฐำนกลำง	 (FGDS)	ของประเทศ	และ

บ�ำรุงรักษำระบบส�ำรวจภำคพื้นดินเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

รวมทั้งพัฒนำควำมร่วมมือ	 ธุรกิจกับพันธมิตรและเครือข่ำยท้ังในและ 

ต่ำงประเทศ

	 -	ส�ำนกัผลติภณัฑ์ภมูสิำรสนเทศ	ส�ำรวจ	รวบรวม	จดัหำ	และผลติ

ข้อมูลจำกดำวเทียมและข้อมูลภูมิสำรสนเทศ	 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 

ให้พร้อมใช้งำน	 บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศให้เป็นไปตำม

มำตรฐำน	พฒันำเครอืข่ำยและเชือ่มโยงระบบกำรบรกิำรข้อมลูให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนสำกล

	 -	ส�ำนกัประยกุต์และบริกำรภมูสิำรสนเทศ	จดัหำ	พฒันำ	เผยแพร่	

และให้บริกำรข้อมูลจำกดำวเทียม	 ข้อมูลภูมิสำรสนเทศท่ีได้มำตรฐำน	

เคร่ืองมือ	 ระบบอุปกรณ์	 เทคนิควิธี	 กำรให้ค�ำปรึกษำ	 ผู ้เชี่ยวชำญ	 

รวมทั้งกำรดูแลรักษำและปรับปรุงฐำนข้อมูล	 เพื่อกำรใช้ประโยชน์ใน 

เชิงสำธำรณะและเชิงธุรกิจ	 รวมถึงพัฒนำและให้บริกำรต้นแบบและ 

แบบจ�ำลอง	 กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจำกดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศใน 

ด้ำนต่ำงๆ	เพือ่สนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำต	ิสิง่แวดล้อม	 

ภัยพิบัติ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ควำมมั่นคง	 และคุณภำพชีวิตทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กร	 และผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในกำรพัฒนำ

ประเทศ
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	 -	 ส�ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร	 ศึกษำ	 ติดตำม	

วเิครำะห์สถำนกำรณ์	 และพฒันำธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	 รวมทัง้ก�ำหนดบทบำท

ขององค์กรในกำรด�ำเนินงำนร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ำยทั้งในและ 

ต่ำงประเทศ	 ด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด	 เพ่ือผลักดันให้กำรบริกำรข้อมูล 

และผลิตภัณฑ์อย่ำงท่ัวถึง	 และแสวงหำพันธมิตรเพื่อด�ำเนินกำรทั้ง 

เชงิสำธำรณประโยชน์และเชงิธรุกจิ

สถาบนัวทิยาการอวกาศและภมิูสารสนเทศ

	 ผลิตบคุลำกรด้ำนวชิำกำรเพือ่กำรวจิยั	 กำรพฒันำนวตักรรมและ

ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 ด�ำเนินกำร

โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงฐำนควำมรู้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต	 บริกำรให้ 

ค�ำปรกึษำด้ำนองค์ควำมรู	้ และสือ่กำรเรยีนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยอีวกำศ

และภูมิสำรสนเทศแก่กลุ่มเป้ำหมำยในทุกระดับตำมควำมต้องกำรของ

หน่วยงำนและผู้รบับรกิำร

	 -	 กลุ่มวิชำกำร	ด�ำเนนิโครงกำร	 วจิยั	พฒันำโครงกำรศกึษำต่ำงๆ	

ในฐำนะที่ปรึกษำตำมกรอบโครงกำรที่ก�ำหนด	 จัดหำ	 พัฒนำเครื่องมือ

อุปกรณ์	 บุคลำกร	 สร้ำงเครือข่ำยและประสำนแหล่งทุนทำงวิชำกำร 

เพ่ือกำรด�ำเนนิโครงกำร	จดัท�ำรำยงำนผลกำรวจิยั	รวบรวม	สร้ำงกลุม่นกัวจิยั	

เพ่ือกำรปฏิบัติงำนเฉพำะกิจ	 ในลักษณะโครงกำร	 (Project	 Based)	 

ตำมวำระ	 (Agenda)	 ที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนำคต	 ตำมควำมต้องกำร 

ทั้ งภำยในและภำยนอกส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ 

ภมูสิำรสนเทศ

	 -	 ส�ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	

พัฒนำและเชื่อมโยงเครือข่ำยทำงวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำก�ำหนด 

และออกแบบหลักสูตรตำมควำมต้องกำร	 เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ

บคุลำกรให้พร้อมใช้งำนด้ำนเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	บรกิำร

จัดฝึกอบรม	 ประชุมวิชำกำร	 และกิจกรรมอื่นๆ	 สร้ำงควำมตระหนัก 

และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำยและต่อเน่ือง	 รวมทั้งพัฒนำ

และบรหิำรแหล่งเรยีนรูภ้มูสิำรสนเทศสำธำรณะ	 เช่น	 ห้องสมดุ	 ศนูย์กำร

เรยีนรูพ้พิธิภัณฑ์และยำนยนต์แห่งกำรเรยีนรู้

ภารกจิขบัคลือ่นองคก์ร

	 วำงแผน	สนบัสนนุและบรูณำกำรพนัธกิจองค์กร	ขบัเคลือ่นองค์กร

ตำมนโยบำยและควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องท้ังระดับ

ประเทศ	ภมูภิำค	 และนำนำชำต	ิ อ�ำนวยกำรให้องค์กรมกีำรด�ำเนนิกำรที่

คล่องตัว	 มีควำมยืดหยุ่น	 สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับปัจจัยเงื่อนไขและ

สถำนกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอก	 บริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร	

ทรพัยำกรบคุคล	 งบประมำณ	พสัด	ุ ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนและทรพัย์สนิ

องค์กร	 ตลอดจนก�ำหนด	ตดิตำมและทบทวนกจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนของ

ทุกภำรกิจของ	 สทอภ.	 ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกำรภำยนอก	 รวมทั้งจัดกำร 

ให้องค์กรมีจุดยืนและภำพลักษณ์ที่สมดุลระหว่ำงกำรเป็นองค์กรเพื่อ

ประโยชน์ทำงสงัคมและทำงธรุกจิ

	 -	 ส�ำนกับรหิำรกลำง	 ให้บรกิำรงำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนขององค์กร	

ได้แก่	งำนสำรบรรณ	บรหิำรงำนทัว่ไป	พสัดอุำคำรสถำนทีแ่ละยำนพำหนะ	

กำรเงิน	 กำรคลัง	 รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรขององค์กร	 ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร 

กำรบรหิำรงำนบคุคล	เพือ่กำรขบัเคลือ่นองค์กรให้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ

	 -	 ส�ำนกัยทุธศำสตร์จัดท�ำและทบทวนยทุธศำสตร์	 แผนปฏบิตักิำร	

และจัดท�ำงบประมำณเพื่อกำรด�ำเนินงำนในทุกภำรกิจ	 วิเครำะห์ทิศทำง

กำรด�ำเนินงำนท้ังปัจจุบันและอนำคต	 ติดตำม	 ประเมิณผล	 บริหำรผล 

กำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	ภำยใน	สทอภ.	ให้เป็นไปตำมยทุธศำสตร์	

พฒันำองค์กรและทรพัยำกรบคุคลให้มศีกัยภำพเพือ่กำรขบัเคลือ่นองค์กร

ให้บรรลุเป้ำหมำย	 รวมทั้งสร้ำงและส่งเสริมภำพลักษณ์ขององค์กรให้มี

ควำมโดดเด่น	 สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และยุทธศำสตร์ของ	 สทอภ.	 

เพือ่ให้เป็นทีย่อมรับทัง้ในและต่ำงประเทศ



โครงสรางองคกร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Minister of Science and Technology

คณะกรรมการบริหาร 
Board of Directors

ผูอำนวยการ 
Executive Director

ผูชวยผูอำนวยการ 
Assistant Executive Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Executive Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Executive Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Executive Director

สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
Satellite Operation Office

สำนักผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศ
Geo-informatic Products Office

อธิการสถาบัน
Diector of GISTDA Academy

ฝายบริหารวิชาการ  Academic Division

กลุมวิชาการ   Academic Section

สำนักพัฒนาและถายทอดองคความรู
Knowledge Development and Outreach Office

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือขายพันธมิตร
Business and Alliance Development Office

สำนักประยุกตและบริการภูมิสารสนเทศ
Geo-informatic Applications

and Service Office

สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ
Space Krenovation Park

สำนักบริหารกลาง
Administrative Office

สำนักยุทธศาสตร
Corporate Strategy Office

ภารกิจบริหารจัดการ
Space Inspirium

สำนักตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Office

สำนักโครงการธีออส-2

ฝายกฎหมายและสัญญา
Legal and Contract Division

ฝายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ

National Spatial Data Infrastructure Division

ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
Executive Board Secretary Division
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คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ นายเดชาภิวัฒน์  ณ สงขลา

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 

ประธานกรรมการ

เจ้ากรมแผนที่ทหาร
กรรมการโดยต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
กรรมการโดยต�าแหน่ง

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการโดยต�าแหน่ง
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นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ

นายสมประสงค์  บุญยะชัย

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์

ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อ�านวยการ สทอภ.
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายด�ารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด     
ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ สทอภ.

นายตติยะ ชื่นตระกูล            
ปฏิบัติงาน รองผู้อ�านวยการ สทอภ.

นางสาวสุภาพิศ ผลงาม      
รองผู้อ�านวยการ สทอภ.

คณะผู้บริหาร
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา     
ผู้อ�านวยการ สทอภ.

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สทอภ.

นายพีร์ ชูศรี                                     
รองผู้อ�านวยการ สทอภ.
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นางกานดาศรี ลิมปาคม     
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจ
และเครือข่ายพันธมิตร

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา        
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

นายบุญชุบ บุ้งทอง      
ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการดาวเทียม

นายตติยะ ชื่นตระกูล     
ผู้อ�านวยการส�านักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ

นางนิรมล ศรีภูมินทร์  
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

คณะผู้บริหารนายคทา เกียรติมานะโรจน์                                   
ผู้อ�านวยการส�านักโครงการธีออส-2

นายด�ารงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด     
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา                    
ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล                
ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล                  
ผู้อ�านวยการส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
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	 (แต่งตัง้เมือ่วนัที	่18	มถุินำยน	2556	-	9	กรกฎำคม	2561)
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมเจตน์	ทณิพงษ์	 ประธำนกรรมกำรบรหิำร
	 2.	 นำยสรนติศลิธรรม	 กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
	 3.	 นำยเดชำภวิฒัน์	ณ	สงขลำ	 กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ
	 4.	 พลโท	กฤษณ์	ยิม้สู	้ กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 (ด�ำรงต�ำแหน่ง	วนัที	่1	ตลุำคม	2559	-	31	มนีำคม	2561)	 	 	
	 	 พลโท	หสัฎ	ีวงศ์อศิเรศ	 	 (ด�ำรงต�ำแหน่ง	วนัที	่1	เมษำยน	2561	-	ปัจจบุนั)
	 5.	 นำยชนนิทร์	ทนินโชต	ิ กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
	 6.	 นำยไพบลูย์	ศริภิำณเุสถยีร	 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
	 7.	 นำงภูวษำ	สนิธวุงศ์	 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
	 8.	 นำยศุภิชัย	ตัง้ใจตรง	 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
	 9.	 นำยสมบตั	ิอยูเ่มอืง	 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ
	 10.	 นำยอำนนท์	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 กรรมกำรและเลขำนกุำร	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำน	และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน
	 2.	 อนมัุตแิผนกำรลงทนุ	แผนกำรเงิน	และงบประมำณของปีถดัไปของส�ำนกังำน
	 3.	 ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิงำนและกำรบริหำรงำนท่ัวไป	ตลอดจนออกระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกำศ	หรอืข้อก�ำหนดเกีย่วกบัส�ำนกังำนในเรือ่งดงัต่อไปนี้
	 	 	 3.1	 กำรบริหำรงำนทัว่ไปของส�ำนกังำน	กำรจัดแบ่งส่วนงำนของส�ำนกังำนและขอบเขตหน้ำทีข่องส่วนงำนดงักล่ำว
	 	 	 3.2	 กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง	คณุสมบติัเฉพำะต�ำแหน่ง	อตัรำเงนิเดือน	ค่ำจ้ำง	และเงินอืน่ของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง
	 	 	 3.3	 กำรคดัเลอืก	กำรบรรจุ	กำรแต่งต้ัง	กำรถอดถอน	วนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั	กำรออกจำกต�ำแหน่ง	กำรร้องทกุข์	และกำรอทุธรณ์	กำรลงโทษของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง		
	 	 	 	 รวมถงึวธิกีำรและเงือ่นไขในกำรจ้ำงลกูจ้ำง
	 	 	 3.4	 กำรบริหำรและจดักำรกำรเงนิ	กำรพสัดุ	และทรัพย์สนิของส�ำนกังำน	รวมทัง้กำรบญัชี	และกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิจำกบญัชเีป็นหนีส้ญู
	 	 	 3.5	 กำรจดัสวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์อืน่แก่เจ้ำหน้ำท่ีและลกูจ้ำง
	 	 	 3.6	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี	หลกัเกณฑ์และวธีิกำรเกีย่วกบักำรปฏิบติัหน้ำทีข่องผูต้รวจสอบภำยใน
	 	 	 3.7	 กำรให้บรกิำรข้อมลู	กำรเผยแพร่	หรอืกำรน�ำข้อมูลไปใช้
	 4.	 กำรกระท�ำกำรอืน่ใดทีจ่�ำเป็นหรือต่อเนือ่ง	เพ่ือให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของส�ำนกังำน	

1. รายชือ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดที ่4
ภาคผนวก ค. ข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยศุภิชัย	ตัง้ใจตรง	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 2.	 นำยชนนิทร์	ทนินโชต	ิ กรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 3.	 นำงภูวษำ	สนิธวุงศ์	 กรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัตรวจสอบภำยใน	หรือนกัตรวจสอบภำยใน	 เลขำนกุำร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำกับ	ดแูล	เกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน	รวมท้ังเสนอมำตรกำรกำรควบคมุภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ
	 2.	 พจิำรณำอนมุตัแิผนกำรตรวจสอบ	รวมท้ังสอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนรฐั 
	 	 ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัโดยทัว่ไป
	 3.	 ประเมนิผลกำรตรวจสอบและเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพของกำรตรวจสอบภำยในโดยเน้นส่วนท่ีเป็นมำตรกำรพฒันำและป้องกนั

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมเจตน์		ทณิพงษ์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ประธำนกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ
	 2.	 พลเอก	วชิติ		สำทรำนนท์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 3.	 นำยไพบลูย์		ศริภิำณเุสถยีร	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 5.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร	
	 6.	 รองผูอ้�ำนวยกำร	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 ทีร่บัผดิชอบภำรกจิกำรขบัเคลือ่นองค์กร	

1.3 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
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 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ออกระเบยีบ	หลกัเกณฑ์	ประกำศ	ข้อก�ำหนด	และวธิกีำรเก่ียวกบักำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบุคคล	ตลอดจนสวสัดกิำรของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง
	 2.	 จดัท�ำแผนแม่บทในกำรพฒันำองค์กรและบุคลำกร	และบรหิำรงำนบุคคล
	 3.	 พจิำรณำโครงสร้ำงบคุลำกร	แผนอตัรำก�ำลงัเจ้ำหน้ำท่ี	กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง	อตัรำเงินเดอืน	และโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกบัภำรกจิของส�ำนกังำน
	 4.	 จดัท�ำแผนปฏบิตักิำร	ในกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนแม่บทในกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบุคคล
	 5.	 จดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกร	เพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง
	 6.	 ตคีวำมและวนิจิฉยัปัญหำท่ีเกดิขึน้จำกกำรใช้ระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	 
	 	 และบรหิำรงำนบคุคล	พ.ศ.	2556
	 7.	 เสนอแนะให้ค�ำปรกึษำแก่คณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	เกีย่วกบักำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบคุคล
	 8.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศทกุ	2	เดอืน	นบัตัง้แต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั
	 9.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำน	หรือบคุคล	เพ่ือท�ำกำรใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำที่
	 10.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมบตั	ิอยูเ่มอืง	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 	 	 	 	 	 	 ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศมอบหมำย
	 2.	 นำยไพโรจน์	คงฤทธิ	์ อนกุรรมกำร	 ผูแ้ทนส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ
	 3.	 นำยพงษ์อำจ	ตรกีจิวฒันำกุล	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 นำยพร์ี	ชศูร	ี	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีก่ลุม่อ�ำนวยกำรทีผู่อ้�ำนวยกำร	สทอภ.	มอบหมำย
	 	 	 	 	 	 	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 5.	 นำงสำวติร	ีอบแพทย์	 อนกุรรมกำร	 ผูแ้ทนเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	ทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้
	 6.	 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกฎหมำยและบรหิำรสญัญำ	 เลขำนกุำร
 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำวนิจิฉยัอทุธรณ์ค�ำสัง่ลงโทษปลดออก	 ลดเงนิเดือน	 ตัดเงินเดือน	 งดบ�ำเหนจ็ควำมชอบ	ภำคทณัฑ์ของเจ้ำหน้ำที	่ ลกูจ้ำง	 และลกูจ้ำงโครงกำรของ	 สทอภ.	 ตำมระเบยีบ 
	 	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบคุคล	พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
	 2.	 พิจำรณำเร่ืองร้องทกุข์ตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบคุคล	พ.ศ.	2556 
	 	 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
	 3.	 พิจำรณำเร่ืองร้องเรยีนตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบคุคล	พ.ศ.	2556 
	 	 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
	 4.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศทกุ	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั
	 5.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนหรอืบคุคล	เพือ่ท�ำกำรใดๆ	อนัอยูใ่นอ�ำนำจหน้ำที่
	 6.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

1.4 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และร้องเรียน

1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยศุภิชัย		ตัง้ใจตรง	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบริหำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 2.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำร
	 3.	 รองผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.		 อนกุรรมกำร	 ทีร่บัผดิชอบด้ำนยทุธศำสตร์
	 4.	 นำงจิรพร		สเุมธปีระสทิธิ	์ อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 5.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับริหำรกลำง	 อนกุรรมกำร
	 6.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัปฏบิติักำรดำวเทียม	 อนกุรรมกำร
	 7.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพัฒนำธรุกจิและเครอืข่ำยพันธมิตร	 อนุกรรมกำร
	 8.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
	 9.	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัยทุธศำสตร์	 อนกุรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร

	 7.		 นำยกัมปนำท		บ�ำรุงกจิ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุด้ำนกำรบรหิำรงำนบคุลคล
	 8.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับริหำรกลำง	 อนกุรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร
	 9.	 ผูแ้ทนเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร	 ซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้	จ�ำนวน	1	คน
	 10.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์	 อนกุรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร
	 11.	 นำงสุนทร	ีศรสีวุรรณ	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ
	 12.	 นำงสำวสกุนัยำ	อนิทร์สวำท	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ
	 13.	 นำงสำวเพญ็วนำ	ปรำนสจุริต	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ
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 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วกบักำรใช้จ่ำยเงนิบริหำรควำมเสีย่ง	ให้สอดคล้องกับภำรกจิและวตัถปุระสงค์ของ	สทอภ.
	 2.	 จดัสรรเงนิบรหิำรควำมเส่ียง	เพ่ือรองรับกิจกรรมหรือแผนงำนต่ำงๆ	ในระบบบรหิำรควำมเสีย่งให้มคีวำมเหมำะสม
	 3.	 ก�ำกับดแูล	ตดิตำม	และประเมินผล	กำรใช้จ่ำยเงนิบริหำรควำมเสีย่งและกำรด�ำเนนิงำนในระบบบรหิำรควำมเสีย่งให้เป็นไปตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้
	 4.	 วเิครำะห์	และประเมนิควำมเสีย่งท้ังจำกภำยในและภำยนอก	ตลอดจนก�ำหนดกจิกรรมหรอืแผนงำนเพือ่จดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปีของ	สทอภ.
	 5.	 พจิำรณำอนมุตักิำรใช้เงนิบริหำรควำมเสีย่งและบริหำรเงนิ	บริหำรควำมเส่ียงของ	สทอภ.	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
	 6.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	2	เดอืน	และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อส�ำนกังำน 
	 	 คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร	(ส�ำนกังำน	ก.พ.ร.)	ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด
	 7.	 ทบทวนควำมเหมำะสมของแผนบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบำยและสภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ
	 8.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริหำร	สทอภ.	มอบหมำย

1.6 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมเจตน์		ทณิพงษ์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ประธำนกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 2.	 นำยสรนติ	ศลิธรรม	 อนกุรรมกำร	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
	 	 	 	 	 	 	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศโดยต�ำแหน่ง
	 3.	 นำยชนนิทร์		ทนินโชต	ิ อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 นำยไพบลูย์		ศริภิำณเุสถยีร	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 5.	 นำงภูวษำ		สนิธวุงศ์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 6.	 พลเอก	วชิติ		สำทรำนนท์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 7.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 8.	 นำยศุภิชัย		ตัง้ใจตรง		 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 9.	 พลโท	ดษุฎ	ีรำมสมภพ	 อนกุรรมกำร
	 10.	 ผูว่้ำกำรกำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย	 อนกุรรมกำร
	 11.	 อธบิดกีรมกำรบนิพลเรอืน	หรือผูแ้ทน	 อนกุรรมกำร	 ทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญด้ำนอตุสำหกรรมกำรบนิ
	 12.	 ผูแ้ทนกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 อนกุรรมกำร	 ทีม่คีวำมเชีย่วชำญด้ำนกิจกำรอวกำศและ/หรอืด้ำนภูมสิำรสนเทศ
	 13.	 ผูแ้ทนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน	 อนกุรรมกำร	 ทีม่คีวำมรูค้วำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
	 	 	 	 	 	 	 และ/หรอืด้ำนสทิธปิระโยชน์และ/หรอืด้ำนเทคโนโลยี
	 14.	 ผูแ้ทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	 อนกุรรมกำร	 ทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญด้ำนอเิลก็ทรอนกิส์และ/หรอืด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
	 15.	 ผูแ้ทนผูป้ระกอบกำรจำกอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	 อนกุรรมกำร
	 16.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและ
	 	 ภูมิสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
	 17.	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและ
	 	 ภูมสิำรสนเทศทีก่�ำกับดแูลด้ำนอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	คนท่ี	1
	 18.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพฒันำอทุยำนรังสรรค์นวตักรรมอวกำศ	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	คนที	่2

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำนโยบำยกำรพฒันำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวตักรรมอวกำศให้สอดคล้องกบันโยบำยของรฐับำลและยทุธศำสตร์	 (Strategy	Map)	 ของส�ำนกังำน	 รวมทัง้พิจำรณำ 
	 	 ปรบัปรงุแนวนโยบำยกำรพฒันำและบริหำรจัดกำรอุทยำนรังสรรค์นวตักรรมอวกำศให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงท่ีอำจเกดิขึน้	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
	 2.	 พจิำรณำ	ปรบัปรงุ	แก้ไข	และเร่งรดักำรจดัท�ำแผนแม่บท	(Master	Plan)	แผนปฏบิตักิำรร่วม	(Joint	Action	Plan)	และแผนทีก่ำรสร้ำงคณุค่ำ	(Value	Creation	Map)	ในกำรพฒันำและ 
	 	 บรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศทัง้ภำยในและภำยนอกเขตพืน้ท่ีอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	 เพือ่ให้ประสำนงำนกันอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ	 เพือ่เสนอต่อ 
	 	 คณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ
	 3.	 พจิำรณำก�ำหนดวธีิด�ำเนนิกำรของหน่วยปฏบิตัเิพือ่ให้กำรพฒันำและบรหิำรจัดกำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	เป็นไปโดยเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ
	 4.	 พจิำรณำกำรลงทนุและ/หรือกำรเข้ำร่วมทนุ	 รวมทัง้สร้ำงรูปแบบกำรร่วมทุน	 (Business	Model)	 เกีย่วกบักำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศเพือ่เสนอต่อ 
	 	 คณะกรรมกำรเพือ่พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ
	 5.	 พจิำรณำด�ำเนนิกำรใดๆ	ทีค่ณะอนกุรรมกำรมอี�ำนำจและหน้ำทีต่ำมทีก่�ำหนดไว้ในระเบยีบส�ำนกังำนเกีย่วกับเงนิเพือ่กำรพฒันำนวตักรรมอวกำศ
	 6.	 พจิำรณำให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรในกำรจัดให้มหีรือปรับปรุงระเบียบ	 ข้อบงัคบั	 ประกำศ	 และค�ำส่ังของส�ำนกังำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์ 
	 	 นวตักรรมอวกำศ
	 7.	 ก�ำกบั	ตรวจสอบ	ตดิตำม	และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน	ตลอดจนแก้ไขปัญหำอปุสรรค	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนแม่บท	(Master	Plan)	แผนปฏบิตักิำรร่วม	(Joint	Action	Plan)	 
	 	 และแผนทีก่ำรสร้ำงคณุค่ำ	(Value	Creation	Map)	แผนกำรพัฒนำและบรหิำรจดักำรอุทยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศและแผนงำนหรอืโครงกำรต่ำงๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ให้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ
	 8.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคบั
	 9.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
	 10.	 ปฏบิตักิำรอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	
	 	 ว่ำด้วยกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	พ.ศ.	2556	หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย



105

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยธำนนิทร์		องัสวุรังส	ี ทีป่รกึษำ	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 นำยไพบลูย์		ศริภิำณุเสถยีร	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 3.	 นำยชนนิทร์		ทนินโชติ	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 นำงภูวษำ		สนิธวุงศ์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 5.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 6.		 พลเอก	วชิติ		สำทรำนนท์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบริหำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 7.		 นำยศุภิชยั		ตัง้ใจตรง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 8.	 นำยสธุรรม		อยูใ่นธรรม	 อนกุรรมกำร	 คณบดคีณะนติศิำสตร์	มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย
	 9.	 นำยโกศลวฒัน์			อนิทุจันทร์ยง	 อนกุรรมกำร	 อยักำรผูเ้ชีย่วชำญ	ส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ	
	 10.		นำยไพฑรูย์		หริญัประดิษฐ์	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 11.	 นำยวีระพงษ์		แพสุวรรณ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 12.	 นำยวรรณธรรม		กำญจนสวุรรณ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 13.	 นำยศิวะศักย์			แนวจันทร์	 อนกุรรมกำร
	 14.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 15.	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร	 ทีก่�ำกบัดแูลอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ
	 16.	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร	 ทีก่�ำกบัดแูลด้ำนกำรพฒันำธรุกจิ
	 17.	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร	 ทีก่�ำกบัดแูลภำรกจิกำรขบัเคลือ่นองค์กร
	 18.	 อธกิำรสถำบนัวทิยำกำรอวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 19.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับริหำรกลำง	 อนกุรรมกำร
	 20.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพัฒนำอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	 อนกุรรมกำร
	 21.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์	 อนกุรรมกำร
	 22.	 ผูอ้�ำนวยส�ำนกัประยกุต์และบริกำรภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 23.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัผลติภณัฑ์ภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 24.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพัฒนำธรุกจิและเครอืข่ำยพันธมิตร	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
	 25.	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัพฒันำธรุกจิและเครือข่ำยพนัธมิตรท่ีผูอ้�ำนวยกำร	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 ส�ำนกัพฒันำธรุกจิและเครอืข่ำยพนัธมติรมอบหมำย
 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำธุรกจิของ	สทอภ.	ท้ังในและต่ำงประเทศ
	 2.	 ก�ำหนดแนวทำงคดัเลอืกผูแ้ทนจ�ำหน่ำยข้อมูลจำกดำวเทียมไทยโชต	และเครอืข่ำยรบัสญัญำณดำวเทยีมไทยโชตทัง้ในและต่ำงประเทศ
	 3.	 วำงแผนกำรพฒันำธรุกจิให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์	และแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมอวกำศ	(Space	Krenovation	Park)
	 4.	 ศกึษำ	และวเิครำะห์แผนกำรประชำสมัพันธ์	และภำพลกัษณ์ของ	สทอภ.	ในปัจจบุนั
	 5.	 วำงแผนกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ของ	สทอภ.	(Branding)	เพือ่ให้เป็นทีรู่จั้กต่อสำธำรณชนอย่ำงกว้ำงขวำง
	 6.	 วำงแผน	และก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของ	สทอภ.
	 7.	 ตดิตำม	และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำธรุกจิ	และประชำสมัพนัธ์ของ	สทอภ.
	 8.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำน	เพือ่ช่วยปฏบิติังำนตำมควำมจ�ำเป็น
	 9.	 รำยงำนผลกำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับ
	 10.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมท่ีได้รบัมอบหมำย

1.8 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

1.7 คณะอนุกรรมการด�าเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
 องคป์ระกอบ
	 1.	 เจ้ำกรมแผนทีท่หำร	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 	 	 	 	 	 	 	 ทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	มอบหมำย	 2.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 3.	 อธกิำรสถำบนัวทิยำกำรอวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 4.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประยกุต์และบริกำรภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 5.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัผลติภณัฑ์ภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 6.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์	 อนกุรรมกำร
	 7.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
	 8.	 หัวหน้ำฝ่ำยบรหิำรแหล่งเรยีนรู้ภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำรและผูช่้วยเลขำนกุำร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดหลกัเกณฑ์	แนวทำง	แผนงำนหรอืกจิกรรมเพือ่ด�ำเนนิงำนสนบัสนนุกำรจดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรูแ้ละแผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ�ำปี
	 2.	 พจิำรณำคดัเลอืกหน่วยงำนเพือ่จัดต้ังศนูย์กำรเรียนรู้	และจัดท�ำงบประมำณกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละปี	และเสนอคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	เพือ่พจิำรณำอนุมตัิ
	 3.	 ประสำนงำนและร่วมมือกบัหน่วยงำน	ในกำรส่งเสริมกำรพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 จดัระบบกำรตดิตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์กำรเรยีนรู้
	 5.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.
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 องคป์ระกอบ
	 1.	 เลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรภมิูสำรสนเทศแห่งชำติ	 ทีป่รกึษำ
	 2.	 นำยแก้ว		นวลฉว	ี ทีป่รกึษำ	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 นำยวิชำ		จวิำลยั	 ทีป่รกึษำ	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 นำยชนนิทร์		ทนินโชต	ิ ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 5.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 รองประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 6.	 นำยไพบลูย์		ศริภิำณเุสถยีร	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 7.	 นำยศุภิชัย		ตัง้ใจตรง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 8.	 ผูแ้ทนกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร	 อนกุรรมกำร
	 9.	 ผูแ้ทนกรมแผนทีท่หำร	 อนกุรรมกำร
	 10.	 นำยเกียรตศิกัดิ	์	อมรประเสรฐิสุข	 อนกุรรมกำร	 กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง
	 11.	 นำยณรงค์ศกัดิ	์	โอสถธนำกร	 อนกุรรมกำร	 กรมทีด่นิ
	 12.	 ผูท้รงคุณวฒุ	ิจ�ำนวนไม่เกิน	3	คน	(หำกมี)	 อนกุรรมกำร
	 13.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำร
	 14.	 นำยเชำวลติ		ศลิปทอง	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 15.	 นำงร�ำพงึ		สมิกิง่	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 16.	 นำยตติยะ		ชืน่ตระกลู	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 17.	 นำยรุง่อนนัต์		ศรินิยิมชยั	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 18.	 นำยอนสุรณ์		รงัสพิำนชิ	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 19.	 นำงเวยีรเธยีร		คชบตุรธำดำ	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ศกึษำ	วเิครำะห์	และก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ	(NSDI)	และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์แห่งชำต	ิ(National	GIS)
	 2.	 วเิครำะห์	จดัท�ำแผนปฏบัิติกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภมิูสำรสนเทศของประเทศ	(NSDI)	และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์แห่งชำต	ิ(National	GIS)	 
	 	 โดยกำรบรูณำกำรร่วมกบัแผนปฏบิติังำนของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง	ให้เกดิผลอย่ำงเป็นรปูธรรม
	 3.	 ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของ	สทอภ.	ในกำรส่งเสริม	และสนบัสนนุกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพืน้ฐำนภูมสิำรสนเทศของประเทศ	(NSDI)	
	 	 และระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์แห่งชำติ	(National	GIS)	โดยหน่วยงำนต่ำงๆ	ทัง้ภำครฐัและเอกชน	รวมถึงประชำชนทัว่ไปในวงกว้ำง
	 4.	 ก�ำหนดแนวทำงของ	สทอภ.	ในกำรพฒันำผลติภัณฑ์	และบริกำรทำงภูมสิำรสนเทศทีจ่ะสนบัสนนุให้เกดิกำรพฒันำ	
	 	 และกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีมิูสำรสนเทศอย่ำงเต็มศกัยภำพโดยทุกภำคส่วน
	 5.	 ตดิตำม	และประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรพฒันำ	และกำรใช้ประโยชน์จำกระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนภมิูสำรสนเทศของประเทศ	(NSDI)	
	 	 และระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์แห่งชำติ	(National	GIS)
	 6.	 พจิำรณำเสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุต่ิอคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	เพ่ือเข้ำเป็นองค์ประกอบของคณะอนกุรรมกำรก�ำหนดนโยบำย	
	 	 และแนวทำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ	และระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์แห่งชำตติำมควำมจ�ำเป็น
	 7.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ช่วยปฏบิติังำนตำมควำมจ�ำเป็น
	 8.	 รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับ
	 9.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย

1.9 คณะอนุกรรมการก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศของประเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งชาติ

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยไพบลูย์		ศริภิำณเุสถยีร	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 ผูแ้ทนผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ	 อนกุรรมกำร
	 3.	 นำยชนนิทร์		ทนินโชต	ิ อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 นำงภูวษำ		สนิธวุงศ์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 5.	 นำยศุภิชัย		ตัง้ใจตรง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 7.		 นำยโกศลวฒัน์		อนิทจุนัทร์ยง	 อนกุรรมกำร	 อยักำรผูเ้ชีย่วชำญ	ส�ำนกังำนอยักำรสงูสุด
	 8.	 นำยวีระพงษ์		แพสวุรรณ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 9.	 นำยวรรณธรรม		กำญจนสวุรรณ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 10.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร

1.10 คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.
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 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมเจตน์	ทณิพงษ์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ประธำนอนกุรรมกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกร	และบรหิำรงำนบุคคล
	 2.	 พลเอก	วชิติ	สำทรำนนท์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศผูท้รงคณุวฒุิ
	 3.	 นำยไพบลูย์	ศริภิำณเุสถยีร	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศผูท้รงคณุวฒุ	ิ
	 4.	 นำยไพโรจน์	คงฤทธิ	์ อนกุรรมกำร	 ผูแ้ทนส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ
	 5.	 นำยอำนนท์	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดแนวทำงในกำรสรรหำ	 คณุสมบตั	ิ และหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลอืกรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศด้ำนภำรกิจนวตักรรม 
	 	 อวกำศ	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศด้ำนภำรกจิกำรขบัเคลือ่นองค์กร	 และอธกิำรสถำบนัวทิยำกำรอวกำศและภูมสิำรสนเทศ	 ตำม 
	 	 หลกัเกณฑ์กำรสรรหำผูด้�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและอธกิำรสถำบนัวทิยำกำรอวกำศและภูมสิำรสนเทศ	พ.ศ.	2556
	 2.	 ด�ำเนนิกำรคดัเลอืกผูท่ี้มีคณุสมบติั	ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมเพือ่ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ 
	 	 ด้ำนภำรกิจนวัตกรรมอวกำศ	 ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศด้ำนภำรกิจกำรขับเคลื่อนองค์กร	 และต�ำแหน่งอธิกำรสถำบัน 
	 	 วิทยำกำรอวกำศและภมิูสำรสนเทศ	และเสนอชือ่พร้อมรำยละเอยีดคณุสมบตัใิห้คณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ	
	 3.	 ปฏิบัตหิน้ำทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้องตำมท่ีมอบหมำย

1.11 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 องคป์ระกอบ
	 1.	 รศ.ดร.สมเจตน์		ทณิพงษ์	 ประธำนกรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 พลเอก	ภสัสร		อศิรำงกรู	ณ	อยธุยำ	 กรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุพเิศษ	ส�ำนกังำนปลดักระทรวงกลำโหม
	 3.	 ดร.ดำรำศร	ี	ดำวเรือง	 กรรมกำร	 ทีป่รกึษำ	สทอภ.
	 4.	 Dr.Nitin		Kumar	Tripathi	 กรรมกำร
	 5.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 กรรมกำรและเลขำนกุำร
	 6.	 เจ้ำหน้ำที	่สทอภ.	ท่ีผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	มอบหมำย	 ผูช่้วยเลขำนกุำร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำกับดแูล	 ประสำน	 ติดตำม	 และเร่งรัดกำรปฏบิติังำนของคณะท่ีปรกึษำในด้ำนต่ำงๆ	 ของโครงกำรฯ	 เช่น	 ด้ำนระบบดำวเทยีม	 ด้ำนระบบประยกุต์	 ด้ำนสัญญำและบันทกึ 
	 	 ควำมเข้ำใจ	(MOU)	ให้โครงกำรฯ	มีประสทิธภิำพสงูสุด
	 2.	 พจิำรณำก�ำหนดแผนกลยทุธ์ในกำรปฏบิตังิำนโครงกำร	 (Strategic	 Action	 Plan)	 ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ�ำกดัเฉพำะโครงสร้ำงกำรจดัแบ่งงำน	 (Work	 Break	Down	 Structure)	 
	 	 ของโครงกำรฯ	ทีม่กีรอบเวลำในแต่ละเป้ำหมำยให้ผลสมัฤทธิท่ี์ชัดเจน
	 3.	 ก�ำกับดแูลและตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรกจิกรรมต่ำงๆ	ภำยใต้โครงกำรฯ	ร่วมกบัหน่วยงำนทัง้ในและต่ำงประเทศเพือ่ให้เป็นไปตำมสญัญำ	และตำมบนัทกึควำมเข้ำใจ	 
	 	 (Memorandum	of	Understanding)	ตลอดจนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์สำกลในกำรบรหิำรโครงกำรขนำดใหญ่
	 4.	 ประสำนงำนกบัหน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศ	ท่ีเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ	ของโครงกำร
	 5.	 รำยงำนผลกำรปฏบิติัหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบริหำร	สทอภ.	เป็นระยะๆ
	 6.	 ปฏิบัตหิน้ำทีอ่ืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำยและตำมทีร่ะเบยีบ	สทอภ.	ก�ำหนด

1.12 คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส�ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) (THEOS-2 Project Steering Committee)

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำ	และกลัน่กรองรำยละเอยีดของแผนปฏบิติังำนประจ�ำปีของ	สทอภ.	ในแต่ละปีงบประมำณทีไ่ด้จดัท�ำข้ึน	และแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม	ระหว่ำงกำลในปีงบประมำณ 
	 	 ทีไ่ด้จดัท�ำขึน้ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
	 2.	 ขบัเคลือ่นแผนปฏบิติังำนประจ�ำปี	 แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม	 ระหว่ำงกำลในปีงบประมำณ	ตำมข้อ	 1.	 ให้สมัฤทธิผ์ลโดยใช้หลกักำร	Deliver	 value	 เป้ำหมำยขององค์กร 
	 	 ให้เป็นรปูธรรม
	 3.	 ให้ก�ำหนด	Strategic	Action	Plan	ท่ีมีกรอบเวลำท่ีชดัเจนในแต่ละเป้ำหมำยและผลสมัฤทธิ์
	 4.	 ให้ก�ำหนดรปูแบบและวธิกีำรในกำรประเมินเชงิปริมำณ	(Quantitative	Evaluation	Model)	ผลกำรขบัเคลือ่นและแนวทำงกำรทีใ่ช้ในกำรขับเคลือ่น
	 5.	 ตดิตำม	ก�ำกบัดแูล	ให้ข้อเสนอแนะ	สอดส่องและเร่งรัดกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏิบัตงิำนประจ�ำปี	และแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม	ระหว่ำงกำลในปีงบประมำณ	
	 	 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนท่ีก�ำหนดไว้
	 6.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพ่ือท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 7.	 รำยงำนผลกำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับ
	 8.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ใด	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย
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 องคป์ระกอบ
	 1.	 รศ.ดร.สมเจตน์		ทณิพงษ์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 ผศ.ดร.สมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 รองประธำนอนุกรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 ดร.อำนนท์		สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 อนกุรรมกำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 รศ.ดร.สวุญิ		รกัสตัย์	 อนกุรรมกำร	 เลขำนกุำรบณัฑิตวทิยำลยั	มหำวทิยำลยัมหำมกฎุรำชวทิยำลยั
	 5.	 ดร.ลกัขณำ		สท้ำนไตรภพ	 อนกุรรมกำร	 ผูอ้�ำนวยกำรส่วนจดัท�ำงบประมำณกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี2
	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังบประมำณ
	 6.	 นำงสำวสุภำพศิ		ผลงำม	 อนกุรรมกำร	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 7.	 นำงร�ำพงึ		สมิกิง่	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 8.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประยกุต์และบริกำรภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 9.	 นำงสำวปิยวรรณ		จำรภุมุมิก	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำและกลัน่กรองรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรภมิูอำรยธรรมสวุรรณภูมด้ิวยเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	ตำมทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเสนอ	เพือ่ให้เป็นไป 
	 	 ตำมวตัถปุระสงค์โครงกำร
	 2.	 ให้ค�ำแนะน�ำและให้แนวทำงในกำรด�ำเนนิโครงกำรแก้ไขปัญหำและให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกับกำรด�ำเนนิโครงกำร	 ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์และตดิตำมกำรด�ำเนนิโครงกำรให้เป็นไป 
	 	 ตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้
	 3.	 ด�ำเนนิกำรเผยแพร่	และประชำสมัพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณชน
	 4.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 5.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย
  

1.13 คณะอนุกรรมการด�าเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

	 			(แต่งตัง้เมือ่วันท่ี	10	กรกฎำคม	2561	-	ปัจจุบนั)
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยวีระพงษ์		แพสวุรรณ	 ประธำนกรรมกำรบรหิำร
	 2.	 นำยสรนติ	ศลิธรรม		 กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
	 3.	 นำยเดชำภวิฒัน์		ณ	สงขลำ	 กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ
	 4.	 พลโท	กฤษณ์		ยิม้สู	้	 กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 (ด�ำรงต�ำแหน่ง	วนัที	่1	ตลุำคม	2559	-	31	มนีำคม	2561)	 	 	
	 	 พลโท	หสัฎ	ี	วงศ์อศิเรศ	 	 (ด�ำรงต�ำแหน่ง	วนัที	่1	เมษำยน	2561	-	ปัจจบุนั)
	 5.	 นำยสมศักดิ	์	โชตริตันะศริิ	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 7.	 พลเรอืเอก	ทววีฒุ	ิ	พงศ์พพิฒัน์	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 8.	 นำยสมประสงค์		บญุยะชยั	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 9.	 นำยปกรณ์		อำภำพนัธุ	์ กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 10.	 นำยบัณฑรู		เศรษฐศิโรตม์	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ
	 11.	 นำยอำนนท์	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 กรรมกำรและเลขำนกุำร	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำน	และให้ควำมเหน็ชอบแผนกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน
	 2.	 อนมุตัแิผนกำรลงทนุ	แผนกำรเงนิ	และงบประมำณของปีถัดไปของส�ำนกังำน
	 3.	 ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรงำนทัว่ไป	ตลอดจนออกระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกำศ	หรอืข้อก�ำหนดเกีย่วกบัส�ำนกังำนในเรือ่งดงัต่อไปนี้
	 	 3.1	 กำรบรหิำรงำนทัว่ไปของส�ำนกังำน	กำรจดัแบ่งส่วนงำนของส�ำนกังำนและขอบเขตหน้ำท่ีของส่วนงำนดงักล่ำว
	 	 3.2	 กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง	คณุสมบตัเิฉพำะต�ำแหน่ง	อตัรำเงนิเดอืน	ค่ำจ้ำง	และเงนิอืน่ของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง
	 	 3.3	 กำรคดัเลอืก	กำรบรรจ	ุกำรแต่งตัง้	กำรถอดถอน	วนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั	กำรออกจำกต�ำแหน่ง	กำรร้องทกุข์	และกำรอทุธรณ์	กำรลงโทษของเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง	
	 	 	 	 รวมถงึวธิกีำรและเง่ือนไขในกำรจ้ำงลกูจ้ำง
	 	 3.4	 กำรบรหิำรและจดักำรกำรเงนิ	กำรพสัด	ุและทรพัย์สนิของส�ำนกังำน	รวมทัง้กำรบัญชี	และกำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิจำกบญัชเีป็นหนีส้ญู
	 	 3.5	 กำรจดัสวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์อืน่แก่เจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง
	 	 3.6	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที	่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรเกีย่วกบักำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องผูต้รวจสอบภำยใน
	 	 3.7	 กำรให้บรกิำรข้อมลู	กำรเผยแพร่	หรอืกำรน�ำข้อมลูไปใช้
4.	 กำรกระท�ำกำรอืน่ใดทีจ่�ำเป็นหรอืต่อเนือ่ง	เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของส�ำนกังำน			

2. รายชือ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดที ่5
2.1 คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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2.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
 องคป์ระกอบ
	 1.	 พลเรอืเอก	ทววีฒุ	ิ	พงศ์พิพฒัน์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ	
	 2.	 นำยปกรณ์		อำภำพนัธุ	์ อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 พลเรอืโท	อรญั		น�ำผล	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 นำงจิรพร		สเุมธปีระสทิธิ	์ อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 5.	 นำยสโิรตม์		รตันำมหัทธนะ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำร
	 7.	 รองผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 ทีก่�ำกบัดแูลภำรกจิด้ำนกำรขับเคลือ่นองค์กร	(ยทุธศำสตร์)
	 8.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์	 ผูช่้วยเลขำนกุำร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	สทอภ.	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
	 2.	 พจิำรณำกลัน่กรอง	 ให้ข้อคดิเห็น	 และควำมเห็นต่อกำรประเมินควำมเสีย่งทัง้จำกภำยในและภำยนอกแผนงำน	กจิกรรมเพือ่จดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปีของ	 สทอภ.	 
	 	 เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
	 3.	 ก�ำกับดแูล	ตดิตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่งให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนด
	 4.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร	 สทอภ.	 เป็นรำยไตรมำสและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อ 
	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด
	 5.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพ่ือท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 6.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริหำร	สทอภ.	มอบหมำย

 องคป์ระกอบ
	 1.	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.
	 2.	 นำยพงษ์อำจ	ตรกีจิวฒันำกุล	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 ผูแ้ทนส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ	 อนกุรรมกำร
	 4.	 นำยพร์ี	ชศูร	ี	 อนกุรรมกำร	 เจ้ำหน้ำที	่สทอภ.	กลุม่อ�ำนวยกำรทีไ่ด้รับมอบหมำย
	 5.	 นำยพรีภทัร์	อคัรคปุต์	 อนกุรรมกำร	 ผูแ้ทนเจ้ำหน้ำที	่สทอภ.	จำกกำรเลอืกตัง้
	 6.	 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกฎหมำยและสญัญำ	 เลขำนกุำร
 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำวนิจิฉยัอทุธรณ์ค�ำสัง่ลงโทษปลดออก	 ลดเงนิเดือน	 ตัดเงินเดอืน	 งดบ�ำเหนจ็ควำมชอบ	ภำคทณัฑ์	 ตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	 
	 	 (องค์กำรมหำชน)	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกรและบริหำรงำนบุคคล	พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
	 2.	 พิจำรณำเร่ืองร้องทุกข์	 ตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 (องค์กำรมหำชน)	 ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรและบริหำรงำนบุคคล	 
	 	 พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
	 3.	 พิจำรณำเรื่องร้องเรียน	 ตำมระเบียบส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 (องค์กำรมหำชน)	 ว่ำด้วยกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรและบริหำรงำนบุคคล	 
	 	 พ.ศ.	2556	และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
	 4.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทุก	2	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับ
	 5.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนหรอืบคุคล	เพือ่ท�ำกำรใดๆ	อนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำที่
	 6.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย

2.3 คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และร้องเรียน

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยบัณฑรู		เศรษฐศิโรตม์	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 พลเรอืเอก	ทววีฒุ	ิ	พงศ์พิพฒัน์	 กรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 นำยปกรณ์		อำภำพนัธุ	์ กรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัตรวจสอบภำยใน	 เลขำนกุำร
 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ด�ำเนนิกำรหรอืตรวจสอบในเรือ่งต่ำงๆ	ท่ีอยูภ่ำยใต้ขอบเขตควำมรบัผดิชอบตำมระเบยีบส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)	
	 	 ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน	พ.ศ.	2561	และท่ีแก้ไขเพิม่เติม
	 2.	 เสนอคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	พจิำรณำแต่งต้ังผูส้อบบญัชี	ทัง้นี	้เฉพำะกรณทีีผู่ส้อบบญัชีไม่ใช่ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ	ตดิตำมผลกำรปฏิบติังำน	
	 	 และพจิำรณำค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชี
	 3.	 พจิำรณำตดัสนิในกรณีท่ีฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบัญชีมีควำมเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงิน
	 4.	 พจิำรณำและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	เกีย่วกบักำรแต่งตัง้	โยกย้ำย	ถอดถอน	เลือ่นขัน้	เลือ่นต�ำแหน่ง	และประเมนิผลงำนของผูต้รวจสอบภำยใน
	 5.	 ทบทวนและอนมุตักิฎบตัรของหน่วยตรวจสอบภำยใน	แผนกำรตรวจสอบและงบประมำณของหน่วยตรวจสอบภำยใน
	 6.	 จดัหำทีป่รกึษำจำกภำยนอกหรอืผูเ้ชีย่วชำญทำงวชิำชพี	ในกำรใช้ค�ำแนะน�ำหรอืช่วยในกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบ	โดยใช้ค่ำใช้จ่ำยของ	สทอภ.
	 7.	 ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหำร	ผูส้อบบญัช	ีผูต้รวจสอบภำยใน	และท่ีปรกึษำภำยนอกตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม
	 8.	 จดัท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	อย่ำงน้อยปีละหนึง่ครัง้
	 9.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนหรอืบคุคลเพ่ือท�ำกำรใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจหน้ำทีต่ำมระเบยีบว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของ	สทอภ.
	 10.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ใด	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.5 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบริหำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	
	 3.	 นำยบัณฑรู		เศรษฐศิโรตม์		 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 4.	 นำยสมประสงค์		บญุยะชยั	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 5.	 นำยสมศักดิ	์	โชตริตันะศริิ	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 นำยทวีศักดิ	์	ชพำนนท์	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 7.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำร
	 8.	 รองผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 เลขำนกุำร	 ทีก่�ำกบัดแูลภำรกจิกำรขบัเคลือ่นองค์กร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำและกลัน่กรองจดัท�ำแนวนโยบำยกำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองท่ีด	ีและนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	สทอภ.	ด้วยแนวทำงภูมปัิญญำตำมรอยพระบำท
	 	 เพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	ตลอดจนกจิกรรมจิตอำสำ	(“แนวนโยบำย”)	แล้วเสนอคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
	 2.	 ขบัเคลือ่น	ตดิตำม	ก�ำกบัดูแล	ให้ข้อเสนอแนะ	สอดส่อง	และเร่งรัดกำรด�ำเนนิกำรตำมแนวนโยบำยฯ	ประจ�ำปีให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนทีก่�ำหนดไว้
	 3.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 4.	 รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	
	 5.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย

2.6 คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสมศักดิ	์	โชตริตันะศริ	ิ ประธำนอนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	
	 3.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ		 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	
	 4.	 เจ้ำกรมแผนทีท่หำร	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	
	 5.	 นำยปกรณ์		อำภำพนัธุ	์ อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 นำยสมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 7.	 พลเรอืตร	ีอ�ำนวย		ทองรอด	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 8.	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร
	 9.	 รองผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 ทีก่�ำกบัดแูลภำรกจิกำรขับเคลือ่นองค์กร

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำ	 กลัน่กรอง	 แผนปฏบิตังิำนประจ�ำปี	 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 และกำรทบทวนในแต่ละปีงบประมำณ	ทีไ่ด้จดัท�ำขึน้ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	 สทอภ.	 
	 	 พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบ
	 2.	 ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตังิำนประจ�ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมข้อ	1.	ให้สมัฤทธิผ์ลโดยใช้หลกักำร	Deliver	value	เป้ำหมำยขององค์กรให้เป็นรปูธรรม
	 3.	 ก�ำหนดรปูแบบและวธิกีำรในกำรประเมินเชงิปริมำณ	(Quantitative	Evaluation	Model)	ผลลพัธ์และแนวทำงกำรทีใ่ช้ในกำรขับเคลือ่น
	 4.	 ตดิตำม	 ก�ำกบั	 ดแูล	 ให้ข้อเสนอแนะ	 และเร่งรัดกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏิบติังำนประจ�ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำนที่ 
	 	 ก�ำหนดไว้
	 5.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำน	เพือ่ท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 6.	 รำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมหน้ำท่ีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ทกุ	3	เดอืน	นบัแต่วนัทีค่�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับ
	 7.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ใด	ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	มอบหมำย

2.7 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 องคป์ระกอบ
	 1.	 นำยสรนติ		ศลิธรรม	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
	 2.	 พลเรอืเอก	ทววีฒุ	ิ	พงศ์พพัิฒน์	 อนกุรรมกำร	 กรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 นำงสำวสุนทร	ี	สภุำสงวน	 อนกุรรมกำร	 รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร
	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร
	 4.	 ผูแ้ทนส�ำนกังบประมำณ	 อนกุรรมกำร
	 5.	 นำงเปรมจติต์		ปัทมจติร	 เลขำนกุำร
	 6.	 นำงสำวสุกนัยำ		อนิทร์สวำท	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 หวัหน้ำงำน	(ส่งเสรมิและประเมนิกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกร)
	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
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ภาคผนวก ค. ข้อมูลคณะกรรมการบริหาร สทอภ.
1. ประวัติคณะกรรมการบริหาร สทอภ.ชุดที ่4

คณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ชดุท่ี	4	
ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง	18	มิถนุำยน	2556	-	9	กรกฎำคม	2561

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ : ประธานกรรมการบริหาร 
อำย	ุ69	ปี		
ประวตักิารศึกษา 
•	 Bachelor	 of	 Engineering	 (B.	 Eng.)	 University	 of	 Tasmania	 (Australia),	 
	 Colombo	Plan	Scholarship
•	 Master	 of	 Engineering	 (M.	 Eng.)	 Asian	 Institute	 of	 Technology	 (AIT),	 
	 British	Government	Scholarship
•	 Doctor	 of	 Engineering	 (D.	 Eng.)	 Asian	 Institute	 of	 Technology	 (AIT),	 
	 King’s	Scholarship	(Thailand)
•	 อุตสำหกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 (สำขำกำรจัดกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม)	 
	 คณะครศุำสตร์อตุสำหกรรมมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุี
ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูช่้วยอธกิำรบด/ีรกัษำกำรรองอธกิำรบดี	(ฝ่ำยพฒันำ)	มหำวทิยำลยัขอนแก่น
•	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรรฐัวสิำหกจิ	และองค์กำรมหำชนต่ำงๆ	
	 (รวมประมำณ	12	แห่ง)
•	 ผูว่้ำกำรกำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	บริษทั	ท่ำอำกำศยำนสำกลกรุงเทพแห่งใหม่	จ�ำกดั	 
	 (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนกรรมกำร	บรษิทั	บซีเีซอร์วสิ	จ�ำกดั
•	 ประธำนกรรมกำร	Monarch	Ville	Development	(MVD)
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุคณะกรรมกำรภูมสิำรสนเทศแห่งชำติ	
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุคณะกรรมกำรพลงังำนปรมำณเูพือ่สนัติ
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	สภำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุี
•	 กรรมกำรผูจ้ดักำร	Dawei	Development	Company	Limited
•	 กรรมกำรบรหิำร	บรษิทั	ปรชีำกรุป๊	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำรบรหิำร	บรษิทั	อมตะ	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	บรษิทั	ไทย	แอ๊กโกรเอ็กซเชนจ์	จ�ำกดั

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
อำย	ุ58	ปี
ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำบตัร	วทิยศำสตรบณัฑิต	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล
•	 ปริญญำบตัร	แพทยศำสตรบณัฑิต	คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล
•	 วฒิุบตัรศลัยศำสตร์ทัว่ไป	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล
•	 Jaycee	Burn	Center,	Department	of	Surgery,	University	of	North	Carolina	at	 
	 Chapel	Hill,	North	Carolina,	USA	-	Certificate	in	Research	Fellow	in	Burn	and	Trauma
•	 Department	 of	 Surgery,	 State	 University	 of	 New	 York	 at	 Syracuse, 
	 New	York,	USA-	Certificate	in	Clinical	Fellow	in	Surgical	Nutrition
•	 ปรญิญำบตัร	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร	(วปอ.รุน่	51)

2.8 คณะอนุกรรมการด�าเนินโครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 องคป์ระกอบ
	 1.	 รศ.ดร.สมเจตน์		ทณิพงษ์	 ประธำนอนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 2.	 ผศ.ดร.สมบตั	ิ	อยูเ่มอืง	 รองประธำนอนุกรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 3.	 ดร.อำนนท์		สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 อนกุรรมกำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 4.	 รศ.ดร.สวุญิ		รกัสตัย์	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 5.	 ดร.ลกัขณำ		สท้ำนไตรภพ	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 6.	 นำงร�ำพงึ		สมิกิง่	 อนกุรรมกำร	 ผูท้รงคณุวฒิุ
	 7.	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประยกุต์และบริกำรภมิูสำรสนเทศ	 อนกุรรมกำรและเลขำนกุำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ
	 8.	 นำงสำวปิยวรรณ		จำรุภมุมิก	 ผูช่้วยเลขำนกุำร	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 พจิำรณำและกลัน่กรองรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรด�ำเนนิโครงกำรภูมิอำรยธรรมสวุรรณภูมด้ิวยเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	ตำมทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเสนอ	เพือ่ให้เป็นไป 
	 	 ตำมวตัถปุระสงค์โครงกำร
	 2.	 ให้ค�ำแนะน�ำและให้แนวทำงในกำรด�ำเนนิโครงกำรแก้ไขปัญหำและให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกับกำรด�ำเนนิโครงกำร	 ให้เป็นไปตำมวัตถปุระสงค์และตดิตำมกำรด�ำเนนิโครงกำรให้เป็นไป 
	 	 ตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้
	 3.	 ด�ำเนนิกำรเผยแพร่	และประชำสมัพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณชน
	 4.	 แต่งตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ท�ำกำรอืน่ใดอนัอยูใ่นอ�ำนำจและหน้ำท่ี
	 5.	 ปฏิบัตงิำนอืน่ๆ	ตำมท่ีได้รบัมอบหมำย
	 อนึง่	หำกหลกัเกณฑ์และค�ำสัง่ใดของ	สทอภ.	ท่ีขดัหรอืแย้งกับค�ำสัง่นี	้ให้ค�ำสัง่นีม้ผีลใช้บงัคับเหนอืหลกัเกณฑ์และค�ำสัง่ดงักล่ำว

 อ�านาจหน้าที่
	 1.	 ด�ำเนนิกำรประเมนิผลกำรปฏิบติังำนของผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏิบัตงิำนของผูอ้�ำนวยกำร 
	 	 ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศและสรปุผลกำรประเมนิเสนอคณะกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศเพือ่พจิำรณำ
	 2.	 จดัสรรเงนิบรหิำรควำมเส่ียง	เพ่ือรองรับกิจกรรมหรือแผนงำนต่ำงๆ	ในระบบบรหิำรควำมเสีย่งให้มคีวำมเหมำะสม
	 3.	 ก�ำกับดแูล	ตดิตำม	และประเมินผล	กำรใช้จ่ำยเงนิบริหำรควำมเสีย่งและกำรด�ำเนนิงำนในระบบบรหิำรควำมเสีย่งให้เป็นไปตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้
	 4.	 วเิครำะห์	และประเมินควำมเสีย่งท้ังจำกภำยในและภำยนอก	ตลอดจนก�ำหนดกิจกรรมหรอืแผนงำนเพือ่จดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปีของ	สทอภ.
	 5.	 พจิำรณำอนมุตักิำรใช้เงนิบริหำรควำมเสีย่งและบริหำรเงนิบริหำรควำมเสีย่งของ	สทอภ.	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
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ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองคณบดฝ่ีำยนโยบำยและแผน	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	(ต.ค.	2543	-	ก.ย.	2545)
•	 รองคณบดฝ่ีำยบรหิำร	คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล	(ต.ค.	2545	-	ก.ย.	2547)
•	 รองคณบดฝ่ีำยกำรศกึษำก่อนปรญิญำ	(ต.ค.	2549	-	ธ.ค.	2550)
•	 รองคณบดีฝ่ำยนโยบำยและสำรสนเทศ	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	(ต.ค.	2547	-	ธ.ค.	2550)	
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก	มหำวทิยำลยัมหดิล	(11	ธ.ค.	2550	-	ธ.ค.	2557)
•	 รองอธกิำรบดฝ่ีำยนโยบำยและแผน	มหำวทิยำลยัมหิดล	(9	ธ.ค.	2550	–	21	ธ.ค.	2557)
•	 รองคณบด	ีคณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	(22	ม.ค.	2558	-	7	ม.ิย.	2558)
•	 รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ	(8	มิ.ย.	2558	-	30	ก.ย.	2559)

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ผูท้รงคณุวฒุกิลุม่สถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย	(กสพท.)
•	 อำจำรย์ประจ�ำสำขำวชิำศลัยศำสตร์อบุติัเหตุ	ภำควชิำศัลยศำสตร์	
	 คณะแพทยศำสตร์	ศริริำชพยำบำล	
•	 อำจำรย์ประจ�ำ	Burn	Unit	โรงพยำบำลศริริำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำงำนโภชนำศำสตร์คลินกิ	โรงพยำบำลศริริำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำ	Facial	fracture	clinic	โรงพยำบำลศริริำช
•	 ทีป่รกึษำคลนิกิศนูย์แพทย์พฒันำ
•	 Director	of	PENSA	center	(Parenteral	and	Enteral	Society	of	Asia)	(2011-	present)
•	 นำยกสมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด�ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย	 
	 (SPENT	=	Society	of		Parenteral	and	Enteral	Nutrition	of	Thailand	
•	 กรรมกำรกำรแพทย์	และกรรมกำรบรหิำร	คลนิกิศนูย์แพทย์พัฒนำ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมิูสำรสนเทศ	 
	 (องค์กำรมหำชน)

 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา : ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
อำย	ุ57	ปี	
ประวตักิารศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ี Bachelor	 of	 Science	 (Mathematics	 and	 Economics)	University	 
	 of	Surrey	ประเทศองักฤษ
•	 ปรญิญำโท	Master	of	Science	(National	Development	and	Project	Planning)	 
	 University	of	Bradford	ประเทศองักฤษ

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธำนคณะท�ำงำนปฏริปูระบบงบประมำณ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ	
•	 กรรมกำรบรหิำรศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ฯ
•	 กรรมกำรปรับปรุงระบบข้อมลูของส�ำนกัรำชเลขำธกิำร	 เกีย่วกบัโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก 
	 พระรำชด�ำริ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัจดัท�ำงบประมำณด้ำนควำมม่ันคง	1	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนยทุธศำสตร์กำรงบประมำณ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ	(นกัวเิครำะห์	งบประมำณทรงคณุวฒุ)ิ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

 พลโท กฤษฏิ ์ยิม้สู้ : เจ้ากรมแผนทีท่หาร
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
ด�ารงต�าแหน่ง วันที ่1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2561
อำย	ุ60	ปี	
ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบัณฑติ	หลกัสตูรวิศวกรรมแผนท่ี
ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนและโครงกำร	ส�ำนกังำนทหำรพฒันำ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ	
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ฝึกศกึษำ	ส�ำนกังำนทหำรพัฒนำ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ

•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำภำค	๑	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำภำค	๕	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 รองเสนำธกิำร	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสนบัสนนุ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 ทีป่รกึษำกองบัญชำกำรกองทพัไทย

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเงินทนุหมนุเวยีนเพ่ือผลติรปูถ่ำยทำงอำกำศ
•	 ประธำนอนกุรรมกำรเทคนคิร่วมในกำรส�ำรวจจดัท�ำหลกัเขตแดนร่วม
	 ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน
•	 รำชองครกัษ์เวร
•	 ตลุำกำรศำลทหำรกรงุเทพ
•	 ตลุำกำรศำลทหำรกลำง

 พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ : เจ้ากรมแผนทีท่หาร 
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง) 
ด�ารงต�าแหน่ง วันที ่1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน 
อำย	ุ59	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	หลกัสตูรวิศวกรรมแผนที่
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต	หลกัสตูรกำรจดักำรป่ำไม้

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูอ้�ำนวยกำรกองพมิพ์	กรมแผนทีท่หำร
•	 นำยทหำรฝ่ำยเทคนคิ	กรมแผนทีท่หำร
•	 รองเจ้ำกรมแผนทีท่หำร

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเงินทนุหมนุเวยีนเพ่ือผลติรปูถ่ำยทำงอำกำศ
•	 ประธำนอนกุรรมกำรเทคนคิร่วมในกำรส�ำรวจจดัท�ำหลกัเขตแดนร่วม
	 ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ 
	 (องค์กำรมหำชน)

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ56	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศิวกรรมส�ำรวจ)	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ประกำศนียบัตรข้ันสูง	 (Cartography)	 International	 Institute	 for	 Aerospace	 
	 Survey	and	Earth	Sciences	(ITC)	ประเทศเนเธอร์แลนด์
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบัณฑิต	 (GIS)	 International	 Institute	 for	Aerospace	 
	 Survey	and	Earth	Sciences	(ITC)	ประเทศเนเธอร์แลนด์
•	 ปรญิญำเอก	วศิวกรรมศำสตรดษุฎีบณัฑิต	
	 (Remote	Sensing	&	GIS)	Asian	Institute	of	Technology	(AIT)

ประวัติการท�างาน
•	 วศิวกร	บรษิทั	แฟสแปคคอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั
•	 วศิวกรส�ำรวจ	บรษิทั	ซบี	ีกำรส�ำรวจ	จ�ำกดั
•	 อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมส�ำรวจ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 รองศำสตรำจำรย์	ประจ�ำภำควชิำวศิวกรรมส�ำรวจ	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำร	กำรประปำนครหลวง
•	 กรรมกำรบรษัิท	จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน�ำ้ภำคตะวนัออก	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำรบรหิำร	สมำคมกำรส�ำรวจและกำรแผนทีแ่ห่งประเทศไทย
•	 อนกุรรมกำรพจิำรณำร่ำงและตดิตำมกำรใช้งำนมำตรฐำนภูมสิำรสนเทศ	
	 ภำยใต้คณะกรรมกำรภูมสิำรสนเทศแห่งชำติ
•	 คณะกรรมกำรวชิำกำร	กว.904	(มำตรฐำนระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์)	
	 ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม	
•	 กรรมกำรบรหิำร	คณะวศิวกรรมศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(พ.ศ.	2551	-	2553)
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นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ55	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑติ	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	รฐัศำสตรมหำบณัฑติ	(กำรเมอืงกำรปกครอง)	มหำวทิยำลยัสโุขทัยธรรมำธิรำช
•	 ประกำศนยีบตัร	สถำบนัจิตวทิยำควำมม่ันคง	
	 หลกัสตูร	กำรปฏบิติักำรจิตวทิยำ	ฝ่ำยอ�ำนวยกำร	รุ่นท่ี	87
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงู	สถำบนัพระปกเกล้ำ	
	 หลกัสตูรกำรบรหิำรงำนภำครฐัและกฎหมำยมหำชน	รุน่ท่ี	1
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงู	สถำบนัพระปกเกล้ำ	
	 หลกัสตูรกำรบรหิำรเศรษฐกจิสำธำรณะ	ส�ำหรบันกับริหำรระดับสงู	รุน่ที	่1
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงู	สถำบนัพระปกเกล้ำ	
	 หลกัสตูรกำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยส�ำหรบันกับริหำรระดบัสูง	รุ่นท่ี	7
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงู	หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดับสงู	สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ	รุน่ที	่3
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Directors	Certification	Program	
	 สถำบนักรรมกำรบรษัิทออสเตรเลยี	(AICD)	และ	สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูช้�ำนำญกำร	คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบรหิำรงบประมำณ	สภำผูแ้ทนรำษฎร
•	 กรรมกำร	บรษิทั	หลกัทรพัย์ฟินนัเซยีไซรัส	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	เมโทรสตำร์พร้อพเพอร์ต้ี	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำร	บรษิทั	ผลติไฟฟ้ำ	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำรผูจ้ดักำร	บรษิทั	ทรีนต้ีิพลสั	จ�ำกดั

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำร	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
•	 กรรมกำร	บรษิทัจดักำรและพัฒนำทรัพยำกรน�ำ้ภำคตะวันออก	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 อนกุรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนส่งเสริมวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
	 กระทรวงอตุสำหกรรม

นางภูวษา  สินธุวงศ์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ50	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีมหำวทิยำลยัรำชภัฏอตุรดิตถ์

ประการณ์การท�างาน
•	 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม	 สัมมนำ	 
	 ประชำสัมพันธ์	 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ	 กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยใน 
	 กำรเดินทำงดูงำนต่ำงประเทศของส่วนรำชกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ	 
	 ร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณร่ำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2549	
•	 คณะกรรมกำรจดัตัง้วทิยำลยัชุมชนเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำร 
	 จงัหวดัแพร่
•	 คณะท�ำงำนปฏบิตังิำนตำมยทุธ์ศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรไม้อย่ำงยัง่ยนื
•	 คณะกรรมกำรขับเคลือ่นยทุธ์ศำสตร์ข้ำวจังหวดัแพร่
•	 คณะท�ำงำนโครงกำรอนรัุกษ์ป่ำไม้ธรรมชำติโดยกำรพัฒนำกำรบรหิำรจดักำรเพิม่มลูค่ำ 
	 ไม้สกัป่ำปลกูแบบครบวงจร
•	 คณะกรรมกำรท่องเทีย่วจังหวดัแพร่
•	 คณะท�ำงำนบริหำรงำนหมู่บ้ำนหัตถกรรม	 OTOP	 และโรงงำนต้นแบบเพื่อผลิตสุรำ 
	 ชมุชนจงัหวดัแพร่
•	 คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนวทิยำลยัชมุชนแพร่

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ	60	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำฟิสกิส์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำฟิสกิส์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 M.Eng.Sc.	สำขำ	System	Engineering,	James	Cook	University,	Australia
•	 ปรญิญำเอก	Ph.D.	สำขำ	Geographic	Science,	Australian	National	University,	Australia

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ทีป่รกึษำประธำนกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน	
•	 กรรมกำรก�ำกับกจิกำรพลงังำนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัวจิยัสภำวะแวดล้อม		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 หวัหน้ำภำควชิำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล	คณะวทิยำศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
•	 รองคณบดฝ่ีำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ	คณะวทิยำศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำร	สถำบนัวจิยัสภำวะแวดล้อม	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ผูช่้วยศำตรำจำรย์	คณะวทิยำศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
	 ด้ำนโครงกำรส�ำรวจและหรอืผลติปิโตรเลยีม	(พ.ศ.	2549	-	2551)
•	 คณะกรรมำธิกำรกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ 
	 เศรษฐกจิด้ำนเทคโนโลย	ีและกำรค้ำต่ำงประเทศ	สภำผูแ้ทนรำษฎร	(พ.ศ.	2544	-	2549)
•	 หัวหน้ำภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล	 คณะวิทยำศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 
	 (พ.ศ.	2543	-	2547)
•	 รองคณบด	ี (บรหิำรงำนด้ำนสำรสนเทศ)	คณะวิทยำศำสตร์	 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	 
	 (พ.ศ.	2540	-	2543)
•	 กำรศึกษำวิจัยและประกอบภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 หัวหน้ำโครงกำรศึกษำ 
	 ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมอนัเกดิจำกกำรพฒันำเขือ่นน�ำ้เง๊ียบ	ประเทศลำว	 และ 
	 คณะท�ำงำนศกึษำประเมนิผลกระทบเขือ่นฮัตจ	ีประเทศพม่ำ

•	 คณะกรรมกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรศูนย์อำรำยธรรมล้ำนนำเพือ่กำรศกึษำและอนุรกัษ์ 
	 มรดกวฒันธรรมภำคเหนอื	วดัสะแล่ง
•	 คณะท�ำงำนโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีมีเป้ำหมำยสัมพันธ์กับกำรแก้ไขปัญหำ 
	 เศรษฐกจิของประเทศ
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวฒันธรรม	
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร
•	 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม	 สัมมนำ	 
	 ประชำสัมพันธ์	 ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ	 กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำย 
	 ในกำรเดนิทำงดงูำนต่ำงประเทศของส่วนรำชกำร	ปี	พ.ศ.	2555
•	 อนุกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำให้แก ่
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
•	 คณะอนกุรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค
•	 คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจดำ้นกำรศึกษำให้แก่องค์กรปกครอง 
	 ส่วนท้องถิน่
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมกำรพฒันำสตรจัีงหวดัแพร่

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 คณะกรรมกำรสถำบนัวจิยัดำรำศำสตร์
•	 คณะกรรมกำร	สถำบนักำรอำชวีะภำคเหนอืตอนบน	2
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ผศ.ดร.สมบัติ  อยู่เมือง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ61	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรบณัฑติ	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบัณฑิต	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำเอก	วทิยำศำสตรดษุฎีบณัฑิต	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 หลกัสตูรจติวทิยำควำมมัน่คง	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจักร	ปี	2537
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	Director	Certificate	Program	รุน่ท่ี	184/2014	
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	How	to	develop	a	Risk	Management	Plan	
	 รุน่ที	่4/2013	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	 
	 รุน่ที	่19/2013	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Risk	Management	Committee	Program	 
	 รุน่ที	่2/2013	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	How	to	Measure	the	Success	of	Corporate	Strategy	 
	 รุน่ที	่4/2014	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Role	of	 the	Chairman	Program	(RCP)	รุน่ที	่ 33/2014	 
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักีฬำ	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(พ.ศ.	2536	-	2538)
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรศนูย์บรกิำรวชิำกำร	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(พ.ศ.	2540	-	2542)
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบนัวจิยัสภำวะแวดล้อม	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั	(พ.ศ.	2542	-	2544)
•	 กรรมกำรสภำวจิยัแห่งชำติ	สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและนเิทศศำสตร์	 (สภำวจิยัแห่งชำต)ิ 
 (พ.ศ.	2546	-	2549)
•	 ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรพฒันำระบบสำรสนเทศภมิูศำสตร์	 (GIS)	ของกระทรวงมหำดไทย 
	 และจังหวดั	(พ.ศ.	2546	-	2548)
•	 กรรมกำรภมูสิำรสนเทศแห่งชำติ	(พ.ศ.	2550	-	2551)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์เพ่ือวำงระบบกำรบริหำรจัดกำร 

	 ทรพัยำกรน�ำ้	(กยน.)	(พ.ศ.	2554	-	2557)
•	 กรรมกำรอืน่ในคณะกรรมกำรบรหิำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	(พ.ศ.	2555	-	2557)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรัฐวิสำหกิจฯ 
	 (พ.ศ.	2555	-	2557)
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิกำรของรฐั	
	 (พ.ศ.	2556	-	2560)

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วจิยัภมูสิำรสนเทศเพ่ือประเทศไทย
•	 คณะกรรมกำรก�ำกับและประสำนควำมร่วมมือโครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับ 
	 กำรเปลีย่นแปลงในกรงุเทพฯ	
•	 คณะอนกุรรมกำรนวตักรรมเชงิพ้ืนท่ี	(Area-based	Innovation)	
	 ส�ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ

 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : ผู้อ�านวยการ สทอภ.
     (กรรมการและเลขานุการ)
อำย	ุ58	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรบณัฑติ	(วทิยำศำสตร์ทำงทะเล)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	(Zoology)	มหำวทิยำลยัฮำวำย	สหรัฐอเมริกำ
•	 ปรญิญำเอก	(สมทุรศำสตร์)	มหำวทิยำลยัฮำวำย	(ทุน	East-West	Center)
•	 หลกัสตูรป้องกนัรำชอำณำจกัรรฐัร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นท่ี	25	
	 วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ภำควชิำวทิยำศำสตร์ทำงทะเล	คณะวทิยำศำสตร์	
	 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 ทีป่รกึษำผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร
•	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ภำควชิำวทิยำศำสตร์ทำงทะเล	คณะวทิยำศำสตร์	
	 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรทรพัยำกรน�ำ้แห่งชำติ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำติ
•	 คณะอนกุรรมกำรบรหิำรจดักำรควำมต้องกำรใช้น�ำ้
•	 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์	วทิยำเขตภูเก็ต
•	 อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นนโยบำย	สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีส่งู	(องค์กำรมหำชน)
•	 คณะอนกุรรมกำรกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนวิชำกำรภำยใต้คณะกรรมกำร 
	 นโยบำยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศแห่งชำติ
•	 คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังภำยใต้คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ
•	 กรรมกำรคณะกรรมกำรพฒันำปรบัปรงุหลกัสตูรกำรผงัเมอืงมหำบณัฑติ
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรกจิกำรอวกำศ
•	 คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัศกึษำกำรตัง้ถิน่ฐำน	กำรผงัเมอืงและกำรพฒันำเมอืง
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรวสิำมญัก�ำหนดแผนงำน
•	 คณะท�ำงำนขับเคลือ่นกำรปฏิรปูกำรพฒันำระบบบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรน�ำ้	
	 เพือ่ควำมมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรศกึษำเทคโนโลยดีำวเทยีมเพือ่ควำมมัน่คง
•	 Vice	President,	Asia	GIS	Association	Executive	Committee
•	 สมำคมส�ำรวจข้อมลูระยะไกลและสำรสนเทศภูมศิำสตร์แห่งประเทศไทย
•	 ประธำนคณะท�ำงำนด้ำนสมทุรศำสตร์	ดำวเทยีมและภูมสิำรสนเทศในกำรจดักำรทำงทะเล

คณะกรรมกำรบรหิำร	สทอภ.	ชดุที	่5	
ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง	10	กรกฎำคม	2561	-	ปัจจบุนั

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ : ประธานกรรมการบริหาร 
อำย	ุ63		ปี		

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรบณัฑิต	(ฟิสกิส์)	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ	(ฟิสกิส์)	Kent	State	University	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
•	 ปรญิญำเอก	วทิยำศำสตรดษุฎีบณัฑิต	(ฟิสกินวิเคลยีร์)	Kent	State	University	 
	 ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
•	 ปรญิญำวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจักร	หลกัสตรู	วปอ.	รุน่	47	
•	 ปรญิญำวทิยำศำสตรดษุฎีบัณฑิตกติตมิศกัดิ	์(ฟิสกิส์)	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองศำสตรำจำรย์	ภำควิชำฟิสิกส์	คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลยัเชียงใหม่	(พ.ศ.	2523	-	2536)
•	 รองศำสตรำจำรย์	สำขำวิชำฟิสกิส์	ส�ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร	ี 
	 (พ.ศ.	2536	-	2544)	
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์คอมพวิเตอร์	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร	ี(พ.ศ.	2536	-	2544)
•	 รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ปฏิบตักิำรวจิยัเครือ่งก�ำเนดิแสงซนิโครตรอนแห่งชำติ	
	 (พ.ศ.	2540	-	2544)
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ปฏบิติักำรวจิยัเครือ่งก�ำเนดิแสงซนิโครตรอนแห่งชำต	ิ(พ.ศ.	2544	-	2551)	
•	 รักษำกำรผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัวิจยัแสงซนิโครตรอน	(องค์กำรมหำชน)	(พ.ศ.	2551	-	2552)
•	 รองปลดักระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(พ.ศ.	2551	-	2555)
•	 กรรมกำรบรหิำรสถำบนัวิจยัดำรำศำสตร์แห่งชำต	ิ(องค์กำรมหำชน)	(พ.ศ.	2552	-	2559)
•	 ประธำนฝ่ำยไทย	ASEAN-COST	(ASEAN	Committee	on	Science	&	Technology)	 
	 (พ.ศ.	2553	-	2554)

2. ประวัติคณะกรรมการบริหาร สทอภ.ชุดที ่5
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•	 อำจำรย์ประจ�ำ	Burn	Unit	โรงพยำบำลศริริำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำงำนโภชนำศำสตร์คลินกิ	โรงพยำบำลศริริำช
•	 อำจำรย์ประจ�ำ	Facial	fracture	clinic	โรงพยำบำลศริริำช
•	 ทีป่รกึษำคลนิกิศนูย์แพทย์พฒันำ
•	 Director	of	PENSA	center	(Parenteral	and	Enteral	Society	of	Asia)	(2011	-	present)
•	 นำยกสมำคมผู้ให้อำหำรทำงหลอดเลือดด�ำและทำงเดินอำหำรแห่งประเทศไทย	 
	 (SPENT	=	Society	of		Parenteral	and	Enteral	Nutrition	of	Thailand	
•	 กรรมกำรกำรแพทย์	และกรรมกำรบรหิำร	คลนิกิศนูย์แพทย์พฒันำ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	 
	 (องค์กำรมหำชน)

 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา : ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
อำย	ุ57	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีBachelor	of	Science	(Mathematics	and	Economics)	 
	 University	of	Surrey	ประเทศองักฤษ
•	 ปรญิญำโท	Master	of	Science	(National	Development	and	Project	Planning)	
	 University	of	Bradford	ประเทศองักฤษ

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ประธำนคณะท�ำงำนปฏิรปูระบบงบประมำณ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ	
•	 กรรมกำรบรหิำรศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ฯ
•	 กรรมกำรปรบัปรงุระบบข้อมลูของส�ำนกัรำชเลขำธกิำร	
	 เกีย่วกบัโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัจดัท�ำงบประมำณด้ำนควำมมัน่คง	1	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนยทุธศำสตร์กำรงบประมำณ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ	(นกัวเิครำะห์	งบประมำณทรงคณุวฒุ)ิ	ส�ำนกังบประมำณ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

 พลโท กฤษฏิ ์ยิม้สู้ : เจ้ากรมแผนทีท่หาร 
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
ด�ารงต�าแหน่ง วันที ่1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2561
อำย	ุ60	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	หลกัสตูรวศิวกรรมแผนที่

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูอ้�ำนวยกำรกองแผนและโครงกำร	ส�ำนกังำนทหำรพฒันำ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ	
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ฝึกศกึษำ	ส�ำนกังำนทหำรพัฒนำ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำภำค	๑	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนพัฒนำภำค	๕	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 รองเสนำธกิำร	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนสนบัสนนุ	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ
•	 ทีป่รกึษำกองบัญชำกำรกองทพัไทย

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเงินทนุหมนุเวยีนเพ่ือผลติรปูถ่ำยทำงอำกำศ
•	 ประธำนอนกุรรมกำรเทคนคิร่วมในกำรส�ำรวจจดัท�ำหลกัเขตแดนร่วม
	 ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน
•	 รำชองครกัษ์เวร
•	 ตลุำกำรศำลทหำรกรงุเทพ
•	 ตลุำกำรศำลทหำรกลำง

•	 กรรมกำรบรหิำรสถำบนัส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(พ.ศ.	2553	-	2559)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำรสถำบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชำติ	(พ.ศ.	2554	-	2555)
•	 กรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภมูสิำรสนเทศ	 (องค์กำรมหำชน)	 
	 (พ.ศ.	2555	-	2559)
•	 รองประธำนกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	 
	 (พ.ศ.	2555	-	2559)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรพพิธิภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำติ	(พ.ศ.	2555	-	2559)
•	 รองประธำนกรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ี
	 และนวตักรรมแห่งชำติ	(พ.ศ.	2555	-	2559)
•	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรวจัิย	(พ.ศ.	2555	-	2559)	
•	 ปลดักระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(พ.ศ.	2555	-	2559)
•	 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิมหำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำรี	
	 (พ.ศ.	2556	-	ก.ค.	2560)
•	 ทีป่รึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี (ดร.อรรชกำ	สบีญุเรอืง)	 
	 (พ.ศ.	2560	-	2561)
•	 ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรนวตักรรมแห่งชำติ	(พ.ศ.	2560	-	2561)
•	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
	 (องค์กำรมหำชน)	(พ.ศ.	2560	-	2561)

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
•	 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัผูท้รงคณุวฒุ	ิมหำวทิยำลยัขอนแก่น
•	 ประธำนกรรมกำรส�ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี(ดร.สวุทิย์	เมษนิทรย์ี)

 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
อำย	ุ58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำบตัร	วทิยศำสตรบณัฑติ	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล
•	 ปรญิญำบตัร	แพทยศำสตรบณัฑติ	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	มหำวิทยำลยัมหดิล
•	 วฒุบิตัรศลัยศำสตร์ทัว่ไป	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล
•	 Jaycee	Burn	Center,	Department	of	Surgery,	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill,	 
	 North	Carolina,	USA-	Certificate	in	Research	Fellow	in	Burn	and	Trauma
•	 Department	 of	 Surgery,	 State	 University	 of	 New	 York	 at	 Syracuse,	 
	 New	York,	USA-	Certificate	in	Clinical	Fellow	in	Surgical	Nutrition
•	 ปรญิญำบตัร	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจักร	(วปอ.รุ่น	51)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองคณบดฝ่ีำยนโยบำยและแผน	คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	(ต.ค.	2543	-	ก.ย.	2545)
•	 รองคณบดฝ่ีำยบรหิำร	คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล	(ต.ค.	2545	-	ก.ย.	2547)
•	 รองคณบดฝ่ีำยกำรศกึษำก่อนปรญิญำ	(ต.ค.	2549	-	ธ.ค.	2550)
•	 รองคณบดฝ่ีำยนโยบำยและสำรสนเทศ	คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	 
	 (ต.ค.	2547	-	ธ.ค.	2550)	
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก	มหำวทิยำลัยมหดิล	(11	ธ.ค.	2550	-	ธ.ค.	2557)
•	 รองอธกิำรบดฝ่ีำยนโยบำยและแผน	มหำวทิยำลยัมหิดล	(9	ธ.ค.	2550	-	21	ธ.ค.	2557)
•	 รองคณบด	ีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหิดล	
	 (22	ม.ค.	2558	-	7	ม.ิย.	2558)
•	 รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ	(8	มิ.ย.	2558	-	30	ก.ย.	2559)

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ผูท้รงคณุวฒุกิลุม่สถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย	(กสพท.)
•	 อำจำรย์ประจ�ำสำขำวชิำศลัยศำสตร์อบุตัเิหต	ุ ภำควชิำศลัยศำสตร์	 คณะแพทยศำสตร์ 
	 ศริริำชพยำบำล
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 พลโท หสัฎี วงศ์อิศเรศ : เจา้กรมแผนทีท่หาร 
     (กรรมการโดยต�าแหน่ง)
ด�ารงต�าแหน่ง วันที ่1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน 
อำย	ุ59	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบัณฑติ	หลกัสตูรวิศวกรรมแผนท่ี
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบัณฑิต	หลกัสตูรกำรจัดกำรป่ำไม้

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูอ้�ำนวยกำรกองพมิพ์	กรมแผนท่ีทหำร
•	 นำยทหำรฝ่ำยเทคนคิ	กรมแผนท่ีทหำร
•	 รองเจ้ำกรมแผนทีท่หำร

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนเพ่ือผลติรูปถ่ำยทำงอำกำศ
•	 ประธำนอนกุรรมกำรเทคนคิร่วมในกำรส�ำรวจจัดท�ำหลกัเขตแดนร่วม
	 ระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้ำน
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
	 (องค์กำรมหำชน)

นายสมศักดิ ์โชติรัตนะศิริ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ61	ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีศลิปศำสตรบณัฑติ	(รฐัศำสตร์)	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
•	 ปรญิญำโท	พฒันบรหิำรศำสตรมหำบณัฑติ	(รัฐประศำสนศำสตร์)	 
	 สถำบันบณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์
•	 ปรญิญำบตัร	หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจักร	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร	(วปอ.)
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ท่ี	113	 
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนั	กรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่ท่ี	33		
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	

ประสบการณ์การท�างาน
•	 เจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์งบประมำณ	8
•	 ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนยทุธศำสตร์กำรงบประมำณ	(เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์งบประมำณ	9	ชช.)
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัจดัท�ำงบประมำณด้ำนเศรษฐกจิ	4
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัจดัท�ำงบประมำณด้ำนสงัคม	1
•	 ทีป่รกึษำส�ำนกังบประมำณ
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ
•	 เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
	 ประจ�ำปีงบประมำณ	2556	-	2557
•	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 สมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำติ	(8	สงิหำคม	2557	-	ปัจจุบนั)
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนพัฒนำเทคโนโลยอีวกำศและ 
	 ภมูสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)
•	 คณะกรรมกำรกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย
•	 คณะกรรมกำร	บรษิทั	สำยกำรบนินกแอร์	(จ�ำกดั)	มหำชน	(9	เมษำยน	2557	-	ปัจจบุนั)

ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ61		ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรบณัฑติ	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบัณฑิต	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำเอก	วทิยำศำสตรดษุฎีบณัฑติ	(สำขำธรณีวทิยำ)	จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

•	 หลกัสตูรจติวทิยำควำมมัน่คง	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร	ปี	2537
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	Director	Certificate	Program		รุน่ที	่184/2014	 
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	How	to	develop	a	Risk	Management	Plan	 
	 รุน่ที	่4/2013	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	 
	 รุน่ที	่19/2013	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Risk	Management	Committee	Program	 
	 รุน่ที	่2/2013	สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลักสูตร	How	to	Measure	the	Success	of	Corporate	Strategy	 
	 รุน่ที	่4/2014	สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย
•	 ประกำศนยีบตัรหลกัสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	 
	 รุน่ที	่33/2014	สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย

ประสบการณ์การท�างาน
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกักีฬำ	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(พ.ศ.	2536	-	2538)
•	 รองผูอ้�ำนวยกำรศนูย์บรกิำรวชิำกำร	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(พ.ศ.	2540	-	2542)
•	 รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบนัวจิยัสภำวะแวดล้อม	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	(พ.ศ.	2542	-	2544)
•	 กรรมกำรสภำวจิยัแห่งชำต	ิสำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและนเิทศศำสตร์	
	 (สภำวจิยัแห่งชำต)ิ	(พ.ศ.	2546	-	2549)
•	 ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรพฒันำระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์	(GIS)	
	 ของกระทรวงมหำดไทยและจงัหวดั	(พ.ศ.	2546	-	2548)
•	 กรรมกำรภูมสิำรสนเทศแห่งชำต	ิ(พ.ศ.	2550	-	2551)
•	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์
	 เพือ่วำงระบบกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้	(กยน.)	(พ.ศ.	2554	-	2557)
•	 กรรมกำรอืน่ในคณะกรรมกำรบรหิำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	(พ.ศ.	2555	-	2557)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของรัฐวิสำหกิจฯ 
	 (พ.ศ.	2555	-	2557)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรนโยบำยกำรให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิกำรของรฐั	 
	 (พ.ศ.	2556	-	2560)

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์วจิยัภูมสิำรสนเทศเพือ่ประเทศไทย
•	 คณะกรรมกำรก�ำกับและประสำนควำมร่วมมือโครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับ 
	 กำรเปลีย่นแปลงในกรงุเทพฯ	
•	 คณะอนกุรรมกำรนวตักรรมเชงิพืน้ที	่(Area-based	Innovation)	ส�ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ63	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ี(วทบ.)	จำกโรงเรียนนำยเรอืโดยสอบได้ล�ำดบัที	่1	ของพรรคนำวิน
•	 ปรญิญำโท	รฐัศำสตรมหำบณัฑิต	(บรหิำรรฐักจิ)	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
•	 หลกัสตูรนำยทหำรชัน้ต้น	พรรคนำวนิ
•	 หลกัสตูรผูบ้งัคบักำรเรอืและยทุธวธิเีรอืผวิน�ำ้
•	 หลกัสตูรเสนำธกิำรทหำรเรอื
•	 วทิยำลยักำรทพัเรอื	(วทร.)
•	 ประกำศนยีบตัร	หลกัสตูร	กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร	
	 จำกวทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร	(วปอ.	51)
•	 ประกำศนยีบตัร	จำกสถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ	(วตท.19)
•	 ประกำศนยีบตัร	จำกวทิยำลยัพลงังำน	(วพน.7)
•	 ประกำศนยีบตัร	จำกสถำบนัพระปกเกล้ำ	(ปปร.20)
•	 หลกัสตูร	Electronic	warfare	office	course	ประเทศอติำลี
•	 หลกัสตูร	Basic	Communication	off	OJT	Marine	Corps	Conus	ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
•	 หลกัสตูร	Surface	Warfare	Officer	Course,	Department	Head	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
•	 หลกัสตูร	Executive	Logistic	Management	Course	ประเทศสหรัฐอเมรกิำ
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•	 หลักสูตร	 Corporate	 Restructuring,	 Mergers,	 and	 Acquisitions,	 Harvad	 
	 Business	School	(พ.ศ.	2554)
•	 หลกัสตูร	ผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรม	ระดบัสงู	(บ.ย.ส.	รุน่	17)	(พ.ศ.	2556)
•	 หลกัสตูร	ผูบ้รหิำรระดบัสูงด้ำนวทิยำกำรพลงังำน	(วพน.รุน่	4)	(พ.ศ.	2557)
•	 หลกัสตูร	High	Performance	Board	ปี	2558	สถำบนักำรจดักำรนำนำชำต	ิ(IMD)	(พ.ศ.	2558)

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรมสรรพำวธุ	กองทัพอำกำศ	(พ.ศ.	2520	-	2522)
•	 บริษัทปนูซีเมนต์ไทย	(พ.ศ.	2524	-	2525)
•	 บริษัท	IBM	ประเทศไทย	จ�ำกดั	(พ.ศ.	2525	-	2535)
•	 Executive	Vice	President,	Shinawatra	Group	รบัผดิชอบ	
	 บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)	(พ.ศ.	2535	-	2536)
•	 กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร	บมจ.แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเส)	(พ.ศ.	2536	-	2539)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	บรษิทั	Shin-IT	จ�ำกดั	และกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร 
	 บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)	และบรษิทัในเครอื	(พ.ศ.	2540	-	2541)
•	 ประธำนกรรมกำรบรหิำร	บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วิส	(เอไอเอส)	และบรษิทัในเครอื 
	 (พ.ศ.	2542	-	2543)
•	 รองประธำนกรรมกำรบริหำร	กลุม่บริษทัชนิ	คอร์ปอเรชัน่ส์	และประธำนกรรมกำรบรหิำร	
	 บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)	(พ.ศ.	2543	-	2550)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุม่อนิทชั	บมจ.	อนิทชัโฮลดิง้ส์	และประธำนกรรมกำรบรหิำร	
	 บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)	(พ.ศ.	2550	-	2551)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	 กลุม่อนิทัช	บมจ.	 อนิทชัโฮลดิง้ส์	 และรองประธำนกรรมกำร 
	 บรษิทั	บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)	(พ.ศ.	2551	-	2558)
•	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	บมจ.	อนิทชัโฮลดิง้ส์	และกรรมกำร	บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	
	 เซอร์วสิ	(เอไอเอส),		บมจ.	ไทยคม	(พ.ศ.	2559)
•	 ทีป่รกึษำประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	บมจ.	อนิทชัโฮลดิง้ส์

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 รองประธำนกรรมกำร	บมจ.	แอดวำนซ์	อนิโฟร์	เซอร์วสิ	(เอไอเอส)
•	 รองประธำนกรรมกำร	บรษิทั	โอสถสภำ	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ	2560	ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์
•	 กรรมกำร	บมจ.	อนิทชิ	โฮลดิง้ส์
•	 กรรมกำร	บมจ.	ไทยคม
•	 กรรมกำร	บมจ.	บอีซี	ีเวลิด์	
•	 กรรมกำร	บมจ.	ดสุติธำนี

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ50	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	สำขำวศิวกรรมเครือ่งกลสถำบนัเทคโนโลยี 
	 พระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั
•	 ปริญญำโท	 M.Sc.	 (Engineering)	 -	 Civil	 Engineering	 (Remote	 Sensing/GIS)	 
	 Purdue	University,	Indiana,	USA
•	 ปรญิญำเอก	Ph.D	-	Civil	Engineering	(Geomatics),	Purdue	University,	Indiana,	USA
•	 หลักสตูร	 Financial	 Statements	 of	 Directors	 (FSD)	 35/2018,	 สมำคมส่งเสรมิ 
	 สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตรวุฒิบัตร	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรส�ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของ 
	 รฐัวสิำหกจิและองค์กำรมหำชน	รุน่ที	่17	(PDI	17)	สถำบนัพระปกเกล้ำ
•	 หลกัสตูรประกำศนยีบตัรชัน้สงู	 กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยส�ำหรบั 
	 นกับรหิำรระดบัสงู	รุน่ที	่20		(ปปร.20)	สถำบนัพระปกเกล้ำ		
•	 หลกัสตูรพลงังำนส�ำหรบัผูบ้รหิำร	(Executive	Energy	Program	:	EEP)	รุน่ที	่1	
	 สถำบนัพลงังำนเพือ่อตุสำหกรรม	สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 หลกัสตูร	Leadership	CommunicationBerkeley	Executive	Coaching	Institute,	 
	 USA.
•	 หลกัสตูรประกำศนยีบตัรชัน้สงู	กำรเสรมิสร้ำงสงัคมสนัตสิขุ	รุน่ที	่4	(4ส4)	
	 สถำบนัพระปกเกล้ำ		

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูบ้ญัชำกำรกองเรือฟรเิกตท่ี	2	กองเรือยทุธกำร	(อตัรำพลเรือตร)ี
•	 เสนำธกิำรกองเรอืป้องกนัฝ่ังกองเรือยทุธกำร
•	 เสนำธกิำรกองเรอืภำคท่ี	1	กองเรอืยทุธกำร
•	 รกัษำรำชกำรผูอ้�ำนวยกำรกำรท่ำเรอืสตัหีบ
•	 เจ้ำกรมกำรส่ือสำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศทหำรเรือ
•	 ผูช่้วยเสนำธกิำรทหำรเรอืฝ่ำยยทุธกำร	(อตัรำพลเรือโท)
•	 รองเสนำธกิำรทหำรเรอื
•	 ทีป่รกึษำพเิศษกองทพัเรอื	(อตัรำพลเรอืเอก)
•	 เสนำธกิำรทหำรเรือ
•	 รองผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 สมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำติ	(พ.ศ.	2557	-	ปัจจุบนั)
•	 ประธำนอนุกรรมำธิกำรกิจกำรอวกำศในคณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 
	 สำรสนเทศและกำรสือ่สำรมวลชน
•	 รองประธำนกรรมำธกิำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม
•	 ประธำนอนกุรรมำธกิำร	พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ	กสทช.	พ.ศ.	....	
	 ในกรรมำธกิำรวิสำมัญ	พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ	กสทช.	พ.ศ.	....
•	 กรรมำธกิำรวิสำมัญ	พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ	กสทช.	พ.ศ.	....
•	 กรรมำธกิำรวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรมวลชน
•	 คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติศลุกำกร	(ฉบบัที.่..)	พ.ศ.	....	และ 
	 ร่ำงพระรำชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชก�ำหนดพกิดัอตัรำศลุกำกร	พ.ศ.	2530	 
	 (ฉบบัที.่..)	พ.ศ.	....	(ว.ิ4)
•	 คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชมุนมุสำธำรณะ	พ.ศ.	....
•	 เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติศุลกำกร	 (ฉบับท่ี...)	 
	 พ.ศ.	 ....	 (ว่ำด้วยกำรอนวุตักิำรตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 
	 ขนส่งข้ำมพรมแดนในอนภูุมิภำคลุม่แม่น�ำ้โขง	:	The	GMS	Agreement)
•	 เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่ง 
	 เพือ่ควำมเสยีหำยจำกมลพิษน�ำ้มัน	พ.ศ.	....
•	 เลขำนกุำรคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั	พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัภิำษทีีด่นิและส่ิงปลกูสร้ำง
•	 เลขำนกุำรคณะกรรมำธกิำรวสิำมัญ	พจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติกำรจัดท�ำยทุธศำสตร์ชำติ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ63	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวศิวกรรมศำสตร์บณัฑติ	สำขำวชิำวศิวกรรมอตุสำหกรรม	
	 สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเก้ำธนบรุ	ี(พ.ศ.	2519)
•	 ปรญิญำโท	Master	of	Engineering	(IE&M)	สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT	(พ.ศ.	2524)
•	 ปรญิญำเอก	ปรชัญำดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ	สำขำวชิำรฐัศำสตร์	
	 มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง	(พ.ศ.	2558)
•	 หลกัสตูร	วทิยำลยัป้องกันรำชอำณำจักร	(วปรอ.4313)	(พ.ศ.	2543)
•	 หลกัสตูร	Leading	Change	and	Organizational	Renewal	
	 (Graduate	School	of	Business,	Stanford	University)	(พ.ศ.	2545)
•	 หลกัสตูร	Leadership	Dilemmas	and	Profitable	Growth	:	
	 LDPG	(IMD	International,	MIT	Sloan)	(พ.ศ.	2547)
•	 หลกัสตูร	Directors	Certification	Program	:	
	 DCP	67	สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)	(พ.ศ.	2548)
•	 หลกัสตูร	กำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยส�ำหรับนกับรหิำรระดบัสงู	 
	 (ปปร.	รุน่	11)	(พ.ศ.	2550)
•	 หลกัสตูร	ผูบ้รหิำรระดบัสูง	(วตท.	รุน่	6)	สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน	(พ.ศ.	2551)
•	 หลกัสตูร	RCP	:	Role	of	the	Chairman	Program	รุน่	21/2552
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูร	Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade	(TEPCoT	4)	(พ.ศ.	2553)
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ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อำย	ุ49	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตรี	วทิยำศำสตรบณัฑติ	สำขำชวีวทิยำและกำรประมง	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
•	 ปรญิญำโท	วทิยำศำสตรมหำบณัฑิต	สำขำวิทยำศำสตร์สภำวะแวดล้อม	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำเอก	รฐัศำสตรดุษฎีบณัฑติ	คณะรัฐศำสตร์	มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
•	 หลกัสตูร	“กำรก�ำกับดูแลกจิกำรส�ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสงูของรัฐวิสำหกจิ 
	 และองค์กำรมหำชน	รุ่นที	่1”	สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดับสงูภำครฐั	(PDI)
•	 หลกัสตูร	“ผูบ้รหิำรระดับสงูด้ำนวทิยำกำรพลงังำน	(วพน.)	รุน่	3”	
	 สถำบันวทิยำกำรพลงังำน	(วพน.)
•	 หลักสูตร	 Rule	 of	 Law	 in	 Policy	 Making	 and	 Development	 Discourses.	 
	 The	 Institute	 for	 Global	 Law	 and	 Policy	 at	 Harvard	 Law	 School	 and	 
	 Thailand	Institute	of	Justice.

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ทีป่รกึษำวชิำกำรรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
	 (นำยประพฒัน์	ปัญญำชำตริกั	(พ.ศ.	2546	-	2547)
•	 ผูช้�ำนำญกำรประจ�ำคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำติ	(พ.ศ.	2546	-	2552)
•	 ทีป่รกึษำประจ�ำคณะกรรมำธกิำรกำรต่ำงประเทศ	วฒุสิภำ	
	 (พ.ศ.	2547	-	2552	และ	พ.ศ.	2552	-	2554)
•	 ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัย	 กำรพัฒนำควำมรู้และยุทธศำสตร์ควำมตกลงพหุภำคี 
	 ด้ำนสิง่แวดล้อม	ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรวจัิย	(พ.ศ.	2551	-	2557)
•	 ทีป่รกึษำวชิำกำร	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	
	 (คณุหญงิ	ดร.กลัยำ	โสภณพำนชิ)		(พ.ศ.	2552	-	2553)

•	 หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	34/2011,	
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	72/2008,	
	 สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	(IOD)
•	 หลกัสตูรผูน้�ำกำรเมอืงยคุใหม่รุน่ท่ี	3	(นมป.3)	สถำบนัพระปกเกล้ำ		

ประสบการณ์การท�างาน
•	 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ	บรษิทั	ตะวนัออกพำณชิย์ลสีซ่ิง	จ�ำกดั	(มหำชน)		
•	 กรรมกำร	บรษิทั	ดำต้ำ	มำยนิง่	จ�ำกดั	
•	 กรรมกำรบรหิำร	ส�ำนกังำนส่งเสรมิอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ	(องค์กำรมหำชน)	
	 กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร
•	 ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย	บรษิทั	ลอ็กซเล่ย์	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 ผูเ้ชีย่วชำญพเิศษ	ศนูย์เตอืนภยัพิบติัแห่งชำติกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร
•	 หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
	 (องค์กรมหำชน)	กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 อำจำรย์พเิศษ	บณัฑติวทิยำลยั/	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
•	 อำจำรย์พเิศษ	คณะสงัคมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่
•	 อำจำรย์พเิศษ	คณะวศิวกรรมโยธำ	มหำวทิยำลยัรงัสติ

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
	 บรษิทั	ซงิเกิล้พอยท์พำร์ท	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
•	 กรรมกำรกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย
•	 กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ	บริษทั	ธนำรักษ์พัฒนำสนิทรัพย์	จ�ำกดั
•	 กรรมกำร	บรษิทั	ดเีอด	ีเอสพวี	ีจ�ำกดั
•	 ทีป่รกึษำกติตมิศักดิ	์คณะกรรมำธิกำรกำรวทิยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีสำรสนเทศ	
	 และกำรสือ่สำรมวลชน
•	 อนกุรรมำธกิำรกจิกำรอวกำศ	คณะกรรมำธิกำรกำรวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยี	สำรสนเทศ	 
	 และกำรสือ่สำรมวลชน
•	 อนุกรรมำธกิำร	 กจิกำรสำรสนเทศ	 และกำรสือ่สำร	 คณะกรรมำธกิำรกำรวทิยำศำสตร์	 
	 เทคโนโลย	ีสำรสนเทศ	และกำรสือ่สำรมวลชน

•	 คณะอนกุรรมกำรประสำนงำนฯ	คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏบัิติตำมมำตรำ	 67	 
	 วรรคสองของรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	(นำยอำนนัท์	ปันยำรชนุ	เป็นประธำน)	 
	 (พ.ศ.	2552	-	2553)
•	 กรรมกำรบรหิำรส�ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยอีวกำศและภูมสิำรสนเทศ	
	 (องค์กำรมหำชน)	(พ.ศ.	2552	-	2556)
•	 ที่ปรึกษำประจ�ำ	 คณะกรรมำธิกำรที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ	 สภำผู้แทนรำษฎร	 
	 (พ.ศ.	2554	-	2556)
•	 คณะกรรมกำรกฎหมำยด้ำนทีด่นิ	ทรพัยำกรธรรมชำต	ิและสิง่แวดล้อม	
	 ในคณะกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำย	(พ.ศ.	2555	-	2558)
•	 สมำชกิสภำปฏิรปูแห่งชำต	ิ(พ.ศ.	2557	-	2558)
•	 กรรมำธกิำรยกร่ำงรฐัธรรมนญู	(พ.ศ.	2557	-	2558)
•	 คณะอนกุรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตแิละกรอบกำรปฏิรปู	(พ.ศ.	2558	-	2560)	

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนัธรรมรฐัเพือ่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดล้อม	(พ.ศ.	2552	-	ปัจจบุนั)
•	 คณะกรรมกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนื	(พ.ศ.	2556	-	ปัจจบุนั)
•	 รองผูอ้�ำนวยกำร	ส�ำนกังำนบรหิำรนโยบำยของนำยกรฐัมนตร	ี(พ.ศ.	2560	-	ปัจจบุนั)
•	 คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ	ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	(พ.ศ.	2560		-	ปัจจบุนั)
•	 คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรปฏิรปูกฎหมำยในระยะเร่งด่วน	(พ.ศ.	2560	-	ปัจจบุนั)
•	 คณะกรรมกำรขบัเคลือ่นและเร่งรดักำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล	(พ.ศ.	2560	-	ปัจจุบนั)
•	 กรรมกำรสภำกำรศกึษำ	(พ.ศ.	2560	-	ปัจจบุนั)
•	 คณะกรรมกำรป่ำไม้แห่งชำต	ิ(พ.ศ.	2561	-	ปัจจบุนั)
•	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำร	 ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ 
	 และภูมสิำรสนเทศ	(องค์กำรมหำชน)
•	 กรรมกำรมลูนธิมิัน่พัฒนำ	(Thailand	Sustainable	Development	Foundation)

 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : ผู้อ�านวยการ สทอภ.
     (กรรมการและเลขานุการ)
อำย	ุ58		ปี	

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญำตร	ีวทิยำศำสตรบณัฑิต	(วทิยำศำสตร์ทำงทะเล)	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรญิญำโท	(Zoology)	มหำวทิยำลยัฮำวำย	สหรฐัอเมริกำ
•	 ปรญิญำเอก	(สมทุรศำสตร์)	มหำวทิยำลยัฮำวำย	(ทนุ	East-West	Center)
•	 หลกัสตูรป้องกันรำชอำณำจกัรรฐัร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุน่ท่ี	25	วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร

ประสบการณ์การท�างาน
•	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์	ภำควชิำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล	คณะวทิยำศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ทีป่รกึษำรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
•	 ทีป่รกึษำผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร
•	 ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ภำควชิำวทิยำศำสตร์ทำงทะเล	คณะวทิยำศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ต�าแหน่งอืน่ๆ ทีส่�าคัญ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรทรพัยำกรน�ำ้แห่งชำติ
•	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรอทุยำนแห่งชำติ
•	 คณะอนกุรรมกำรบรหิำรจดักำรควำมต้องกำรใช้น�ำ้
•	 กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์	วทิยำเขตภเูก็ต
•	 อนกุรรมกำรขบัเคลือ่นนโยบำย	สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีส่งู	(องค์กำรมหำชน)
•	 คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนวิชำกำรภำยใต้คณะกรรมกำร 
	 นโยบำยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศแห่งชำติ
•	 คณะอนกุรรมกำรทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังภำยใต้คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแห่งชำติ
•	 กรรมกำรคณะกรรมกำรพฒันำปรบัปรงุหลกัสตูรกำรผงัเมอืงมหำบณัฑติ
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรกิจกำรอวกำศ
•	 คณะกรรมำธกิำรวสิำมัญศกึษำกำรตัง้ถิน่ฐำน	กำรผงัเมอืงและกำรพฒันำเมอืง
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรวสิำมญัก�ำหนดแผนงำน
•	 คณะท�ำงำนขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้	
	 เพือ่ควำมมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื
•	 คณะอนกุรรมำธกิำรศกึษำเทคโนโลยดีำวเทยีมเพือ่ควำมมัน่คง
•	 Vice	President,	Asia	GIS	Association	Executive	Committee
•	 สมำคมส�ำรวจข้อมลูระยะไกลและสำรสนเทศภมูศิำสตร์แห่งประเทศไทย
•	 ประธำนคณะท�ำงำนด้ำนสมทุรศำสตร์	ดำวเทยีมและภมูสิำรสนเทศในกำรจดักำรทำงทะเล
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5. การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
	 	 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรจะมีกำรก�ำหนดขึน้ล่วงหน้ำในกำรประชุมแต่ละครัง้	
และแจ้งให้กรรมกำรทรำบเพือ่ให้สำมำรถจดัเวลำเข้ำร่วมประชุมได้	 โดยเฉลีย่จะมกีำรประชมุ
ประมำณ	1	ครัง้ต่อเดอืน	และมีคณะท�ำงำนพิจำรณำกลัน่กรองวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริหำร	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�ำนวยกำร	 สทอภ.	 รองผู้อ�ำนวยกำร	 สทอภ.อธิกำรสถำบัน	 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนัก	 ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำร	 สทอภ.	 และฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร	 

ท�ำหน้ำท่ีพจิำรณำกลัน่กรองประเดน็และรำยละเอียดของเรือ่งต่ำงๆ	 ก่อนน�ำเสนอเข้ำวำระ
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร
	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 ตัง้แต่	 1	 ตลุำคม	 2560	 ถงึ	 30	 กนัยำยน	 2561	 
คณะกรรมกำรบริหำรชุดท่ี	 4	 ได้มีกำรประชมุรวมท้ังสิน้	 9	 ครัง้	 มีค่ำเบีย้ประชมุเหมำจ่ำย 
ทัง้สิน้	9	ครัง้	โดยมรีำยละเอยีดกำรเข้ำประชมุและกำรจ่ำยเบีย้ประชมุดงันี้

 ล�าดบั รายชือ่ ต�าแหนง่
 จ�านวนคร้ังที ่ จ�านวนเบีย้ประชมุ

    เขา้รว่มประชมุ ทีไ่ดร้บั (บาท)

	 1	 รศ.ดร.สมเจตน์	ทิณพงษ์	 ประธำนกรรมกำร		 9	 180,000

	 2.	 รศ.นพ.สรนติ	ศลิธรรม	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี 6	 96,000

	 	 นำยปฐม	สวรรค์ปัญญำเลิศ	1	 รองปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี 1	 16,000

	 3.	 นำยพลัลภ	ศกัด์ิโสภณกลุ	2	 รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ	 3	 48,000

	 	 นำยทวศีกัดิ	์ชพำนนท์	3	 ท่ีปรกึษำส�ำนกังบประมำณ	 6	 96,000

	 4.	 พลตร	ีกฤษณ์	บณัฑติ	4	 รองเจ้ำกรมแผนทีท่หำร	 8	 128,000

	 	 พลตร	ีบรรเจดิ	รำมโกมุท	5	 รองเจ้ำกรมแผนทีท่หำร	 1	 16,000

	 5.	 รศ.ดร.ชนนิทร์	ทินนโชติ	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 9	 144,000

	 6.	 นำยไพบลูย์	ศริิภำณุเสถยีร	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 8	 128,000

	 7.	 นำงภวูษำ	สนิธวุงศ์	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 9	 144,000

	 8.	 ดร.ศภุชิยั	ตัง้ใจตรง	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 9	 144,000

	 9.	 ผศ.ดร.สมบติั	อยูเ่มือง	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 9	 144,000

	 10.	 ดร.อำนนท์	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	กรรมกำรและเลขำนกุำร	 9	 -

3. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ

4. การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	 	 คณะกรรมกำรบริหำร	 สทอภ.	 ประกอบด้วย	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรโดย
ต�ำแหน่ง	จ�ำนวน	3	คน	ได้แก่	ปลดักระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกั
งบประมำณ	และเจ้ำกรมแผนทีท่หำรและกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ	ิ จ�ำนวนไม่เกนิ	 6	 คน	 ซึง่ 
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญ	 และควำมจัดเจนเป็นที่ประจักษ์ใน 
ทำงวทิยำศำสตร์	เทคโนโลยีอวกำศภมูสิำรสนเทศ	หรอืสำขำอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อกจิกำรของส�ำนักงำน	ซึง่จะต้องเป็นสำขำวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีอวกำศ	หรอืภูมสิำรสนเทศ
ไม่น้อยกว่ำสำมคน	และต้องเป็นบคุคลซึง่มใิช่ข้ำรำชกำรหรอืผูป้ฏบัิตงิำนในหน่วยงำนของรฐั
อย่ำงน้อยสองคน	โดยมผีูอ้�ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนกุำรโดยต�ำแหน่ง	ทัง้นี	้ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุเิป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ	
14	แห่งพระรำชกฤษฎกีำจดัต้ัง	สทอภ.	พ.ศ.	2543
	 	 คณะกรรมกำรบริหำร	ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรตำมระเบยีบ/ 
ข้อบังคบั	6	คณะ	และคณะอนกุรรมกำรอืน่ๆ	เพือ่ช่วยศกึษำและกลัน่กรองงำน	จ�ำนวน	12	คณะ	
(รำยละเอียดองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรตำม 
ภำคผนวก	ข)	ดงันี้
	 1.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมระเบยีบ	สทอภ.	ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน	พ.ศ.	2560
	 2.	 คณะอนกุรรมกำรพัฒนำองค์กรและบคุลำกรและบริหำรงำนบคุคล	ตำมระเบยีบ	 
	 	 สทอภ.	ว่ำด้วยกำรพฒันำองค์กรและบคุลำกรและบริหำรงำนบุคคล	พ.ศ.	2556
	 3.	 คณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ร้องทุกข์และร้องเรียนตำมระเบียบ	 สทอภ.	 ว่ำด้วย 
	 	 กำรพฒันำองค์กรและบคุลำกรและบริหำรงำนบคุคล	พ.ศ.	2556

	 4.	 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมระเบียบ	 สทอภ.	 ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงิน 
	 	 บรหิำรควำมเสีย่ง	พ.ศ.	2554
	 5.	 คณะอนกุรรมกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรมด้ำนอวกำศ 
	 	 ตำมระเบยีบ	สทอภ.	ว่ำด้วยกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรอทุยำนรงัสรรค์นวตักรรม 
  อวกำศ	พ.ศ.	2556
	 6.	 คณะอนกุรรมกำรด�ำเนนิงำนสนบัสนนุกำรจดัตัง้ศนูย์กำรเรียนรู	้ตำมระเบยีบ	สทอภ.	 
	 	 ว่ำด้วยกำรด�ำเนนิงำนสนบัสนนุกำรจดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรู	้พ.ศ.	2556	
	 7.	 คณะอนกุรรมกำรพฒันำธรุกจิและประชำสมัพนัธ์
	 8.	 คณะอนุกรรรมกำรก�ำหนดแนวทำงพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของ 
	 	 ประเทศและระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์แห่งชำติ
	 9.	 คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิบตังิำนตำมยทุธศำสตร์ของ	สทอภ.
	 10.	 คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำ 
	 	 เทคโนโลยอีวกำศและภูมิสำรสนเทศ
	 11.	 คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลโครงกำรระบบดำวเทียมส�ำรวจเพ่ือกำรพัฒนำ	(THEOS-2)	 
	 	 (THEOS-2	PROJECT	STEERING	COMMITTEE)
	 12.	 คณะอนกุรรมกำรด�ำเนนิโครงกำรภูมอิำรยธรรมสวุรรณภูมด้ิวยเทคโนโลยอีวกำศ 
	 	 และภูมสิำรสนเทศ
หมำยเหตุ	:	 เป็นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะอนกุรรมกำรในช่วงกำรปฏิฺบตังิำนของ 
	 	 	 คณะกรรมกำรบรหิำรชุดที	่4

	 	 คณะรฐัมนตรใีนกำรประชมุเมือ่วนัที	่7	กนัยำยน	2547	ได้มมีติเหน็ชอบกำรปรับปรุง
หลกัเกณฑ์กำรก�ำหนดอตัรำเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของผูอ้�ำนวยกำรองค์กำร
มหำชนและหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำน
กรรมกำร	 กรรมกำร	 ที่ปรึกษำ	 และอนุกรรมกำรองค์กำรมหำชน	 ตำมที่คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำรเสนอ	 โดยก�ำหนดอัตรำค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรตำมกำรจัดกลุ่ม
องค์กำรมหำชน	ซึง่แบ่งเป็น	3	กลุม่	คอื	กลุม่ท่ี	1	พฒันำและด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยส�ำคญั
ของรฐัเฉพำะด้ำน	กลุม่ที	่2	บริกำรท่ีใช้เทคนคิวชิำกำรเฉพำะด้ำน	หรอื	สหวทิยำกำร	และ

กลุม่ท่ี	 3	บริกำรสำธำรณะท่ัวไป	ซึง่	 สทอภ.	 จดัอยูใ่นองค์กำรมหำชนกลุม่ที	่ 2	 (เดอืนละ	
6,000	-	16,000	บำท)	โดยประธำนกรรมกำร	ให้ได้รบัสงูกว่ำคณะกรรมกำร	25%	และให้
เหมำจ่ำยเป็นรำยเดอืนเฉพำะเดอืนทีม่กีำรประชุมและบคุคลนัน้ได้เข้ำร่วมประชมุด้วย	
	 	 ปัจจบุนั	คณะกรรมกำรบรหิำรได้รบัค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบีย้ประชมุตำมหลักเกณฑ์
ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว	 และตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรก�ำหนดค่ำเบี้ยประชุมในอัตรำคนละ	 16,000	 บำท 
ต่อเดอืน	โดยประธำนกรรมกำรให้ได้รบัสงูกว่ำคณะกรรมกำร	25%

  หมายเหต ุ :  ล�าดบัที ่1  เข้าร่วมประชมุแทนปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรรมการโดยต�าแหน่ง 
   ล�าดบัที ่2 และ 3  เข้าร่วมประชมุแทนผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ กรรมการโดยต�าแหน่ง 
   ล�าดบัที ่4 และ 5  เข้าร่วมประชมุแทนเจ้ากรมแผนทีท่หาร กรรมการโดยต�าแหน่ง
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6. สรุปผลการด�าเนินงานทีส่�าคัญของคณะกรรมการบริหาร สทอภ.

คณะกรรมกำรบรหิำร	ชดุที	่5	ได้รบัแต่งต้ังตำมมติคณะรฐัมนตร	ีเม่ือวนัท่ี	10	กรกฎำคม	2561	โดยมกีำรประชมุรวมทัง้สิน้	2	ครัง้	มค่ีำเบีย้ประชมุเหมำจ่ำยทัง้สิน้	2	ครัง้	
โดยมรีำยละเอยีดกำรเข้ำประชมุและกำรจ่ำยเบีย้ประชมุดังนี้

 ล�าดับ รายชือ่ ต�าแหนง่
 จ�านวนครัง้ที ่ จ�านวนเบีย้ประชมุ

    เขา้รว่มประชุม ทีไ่ดร้บั (บาท)

	 1.	 รศ.ดร.	วรีะพงษ์		แพสวุรรณ	 ประธำนกรรมกำร	 	

	 2.	 รศ.นพ.	สรนติ	ศลิธรรม	 ปลดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี 	

	 3.	 นำยทวศีกัดิ	์ชพำนนท์	1	 ท่ีปรึกษำส�ำนกังบประมำณ	 	

	 4.	 พลตร	ีกฤษณ์		บณัฑติ	2	 รองเจ้ำกรมแผนทีท่หำร	 	

	 5.	 พลเรอืเอก	ทววีฒุ	ิพงศ์พิพฒัน์	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	
	 6.	 ดร.บณัฑรู	เศรษฐศิโรตม์	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	

	 7.	 ดร.ปกรณ์	อำภำพนัธุ	์ กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	

	 8.	 ผศ.ดร.	สมบตั	ิอยูเ่มือง	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	

	 9.	 นำยสมประสงค์	บญุยะชยั	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	

	 10.	 นำยสมศกัดิ	์โชตริตันะศริิ	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ	 	

	 11.	 ดร.อำนนท์	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	 ผูอ้�ำนวยกำร	สทอภ.	กรรมกำรและเลขำนกุำร

	 ส�ำหรับปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	คณะกรรมกำรบริหำรได้ก�ำกับ	ดูแล	ให้	สทอภ.	
ด�ำเนนิภำรกจิได้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยโดยมสีรปุกำรบริหำรงำนในแต่ละด้ำน 
ที่ส�ำคัญดังนี้	
1. ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
•	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับจุดเริ่มต้นกำรด�ำเนิน 
	 โครงกำร	THEOS-2	กบัคูส่ญัญำ	(THEOS-2_GISTDA	:	Kicking	off	to	the	Greater	 
	 Height)	 โดยให้เตรียมควำมพร้อมใน	 3	 เร่ืองหลัก	 ท่ีจะส่งผลต่อควำมส�ำเร็จหรือ 
	 ควำมล้มเหลวของโครงกำร	THEOS-2	(THEOS-2	Project	Success	of	Failure)	ดงันี้
	 1)	 กำรได้มำซึง่สญัญำต้องชอบด้วยกฎหมำย	ระเบยีบ	และกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง
	 2)	 กำรบริหำรสัญญำต้องใช้กำรบริหำรจัดกำรแบบองค์รวมของทั้งระบบนิเวศน์	 
	 	 (Implementing	Holistic	Management	Ecosystem)	ทีเ่ช่ือมโยงและสมัพันธ์กนั 
	 	 และดแูลให้	Output/Outcome	ของแต่ละกิจกรรมภำยใต้โครงกำรเป็นไปตำม 
	 	 ผลลพัธ์ทีก่�ำหนดไว้ใน	TOR	
	 3)	 กำรรับงำนครั้งสุดท้ำยตำมกรอบสัญญำ	 (Closeouts)	 บนพ้ืนฐำนของ	 QTC	 
	 	 (Q	:	Quantity,	Quality	/	T	:	Time	/	C	:	Cost)
•	 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศขององค์กร	 ให้หำ 
	 แนวทำงในกำรจัดกำรแหล่งเก็บข้อมลู	 (Storage)	 เพือ่รองรบักำรจดัเก็บข้อมลูขนำดใหญ่ 
	 ที	่สทอภ.	จะได้รบัตัง้แต่เริม่กำรด�ำเนนิงำนโครงกำร	THEOS-2	รวมท้ังให้เตรยีมควำมพร้อม 
	 เรือ่ง	Bandwidth	ทีจ่ะต้องมศีกัยภำพสงูเพยีงพอส�ำหรบัรองรบักำรเช่ือมต่อกบัฐำนข้อมูล 
	 ของโครงกำร	 THEOS-2	 เพ่ือให้ผูใ้ช้งำนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรสำมำรถรบั-ส่ง 
	 ข้อมลูผ่ำนระบบอนิเทอร์เนต็ของได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ
2. ด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
•	 อนมัุติกำรลงนำมในบนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมกำรพฒันำและ 
	 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยภูีมสิำรสนเทศในด้ำนกำรจดักำรปัญหำภยัพบิตั	ิ ระหว่ำง	 สทอภ.	 
	 กบัมลูนธิอิำสำเพือ่นพึง่พำ	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำระเบียง 
	 เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน	 ระหว่ำง	 สทอภ.	 กับ	 ส�ำนักงำนเพื่อกำร 
	 พฒันำระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก
•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและ 
	 ภมูสิำรสนเทศ	ระหว่ำง	กองทพัเรือ	กบั	สทอภ.
•	 อนมุติักำรลงนำมบนัทึกควำมเข้ำใจ	เรือ่ง	กำรพฒันำระบบกำรประกนัภยัพชืผลกำรเกษตร 
	 ของประเทศไทย	 ระหว่ำง	 ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 
	 (องค์กำรมหำชน)	 สถำบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอ๊ึงภำกรณ์	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	 
	 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร	ส�ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล	 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและ 
	 สหกรณ์กำรเกษตร	สมำคมประกันวนิำศภยัไทย

•	 อนุมัติกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ	 ระหว่ำง	 สทอภ.	 กับ	 องค์กำรสหประชำชำต	ิ 
	 (The	United	Nations)
3. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
•	 อนมัุตกิำรลงนำมในบนัทึกข้อตกลงควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยอีวกำศ 
	 และภูมสิำรสนเทศ	ระหว่ำง	บรษิทั	ESRI,	Inc.	(ESRI	USA),	ESRI	Thailand	กบั	สทอภ.
•	 อนมุตักิำรลงนำมในบนัทกึควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
	 ภูมิสำรสนเทศในกำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรอัจฉริยะ	 ระหว่ำง	 กระทรวงเกษตรและ 
	 สหกรณ์	สทอภ.	และมหำวทิยำลยัฮอกไกโด
4. ด้านการก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงาน
•	 ให้นโยบำยในกำรจดัท�ำค�ำของบประมำณเพ่ือด�ำเนนิโครงกำรในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	 
	 โดยให้พจิำรณำว่ำมกีำรด�ำเนนิงำนซ�ำ้ซ้อนกบักำรด�ำเนนิงำนภำยใต้โครงกำร	 THEOS-2 
	 หรอืไม่	 และสำมำรถเชือ่มต่อกบักำรท�ำงำนภำยใต้โครงกำร	 THEOS-2	 ท่ีจะเกิดขึน้ใน 
	 อนำคตได้หรอืไม่	โดยเฉพำะในส่วนของกำรจดัท�ำ	Solution	เพือ่ไม่ให้เกดิควำมซ�ำ้ซ้อน 
	 ทั้งกำรปฏิบัติงำน	 งบประมำณ	 รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลเพื่อปฏิบัติงำน 
	 ภำยใต้ภำรกจิทัง้สองส่วน
•	 ให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่อแนวทำงในกำรยกร่ำงระเบยีบ	สทอภ.	เกีย่วกบักำรให้ 
	 เจ้ำหน้ำทีไ่ปปฏิบติังำนในภำรกจิส�ำนกัโครงกำรธอีอส	2	 โดยให้ส�ำนกังำนก�ำหนดเงือ่นไข 
	 ในประเดน็ต่ำงๆ	ให้ชดัเจน	เช่น	วธิกีำรคดัเลอืก	วธิกีำรประเมินผลงำน	กลไกในกำรให้ 
	 ค่ำตอบแทน	เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบในด้ำนกำรบริหำรบคุลำกรในอนำคต
•	 ให้นโยบำยต่อกำรบริหำรบคุลำกรภำยในองค์กร	 โดยให้พิจำรณำทบทวนแผนเส้นทำง 
	 ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ	 (Career	 Path)	 ของ	 สทอภ.	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
	 สถำนกำรณ์กำรขำดช่วงของผูบ้รหิำรระดบักลำงขององค์กร
•	 ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทำงกำรจดักำรควำมเสีย่งขององค์กรโดยให้จดัท�ำ	Risk	Foresight	 
	 เพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำปัจจยัเส่ียงใดท่ีหำกเกดิข้ึนในอนำคตแล้วจะท�ำให้องค์กรอยูใ่นจดุทีม่ ี
	 ค่ำระดบัควำมเส่ียงท้ังในด้ำนผลกระทบและโอกำส	 ในระดบัสงู	 (High	 Impact/High	 
	 Likelihood)	และท�ำให้องค์กรไม่บรรลผุลส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย
•	 ให้นโยบำยในกำรจดัตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ด�ำเนนิงำนภำยใต้บนัทกึควำมร่วมมอืในลกัษณะ	 
	 Collaboration	ระหว่ำง	สทอภ.	กบัหน่วยงำนภำยนอก	ว่ำจะต้องมกีำรจดัท�ำ	Action	Work	 
	 Plan	ให้ชัดเจนว่ำมีแผนกำรด�ำเนนิกจิกรรมอย่ำงไร	ก�ำหนดแล้วเสร็จเม่ือใด	และมผีลลัพธ์ 
	 อย่ำงไร	 เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนบรรลวุตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบัขอบเขตควำมร่วมมอื 
	 อย่ำงเป็นรปูธรรม	รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะว่ำควรมกีำรแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบงำนในลกัษณะ	 
	 Chief	Transformation	Officer	เพ่ือท�ำหน้ำท่ีบริหำรและและขับเคลือ่นกำรเปลีย่นแปลง	 
	 ตลอดจนประสำนและเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กำรลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจฯ	 
	 ระหว่ำงบคุลำกรภำยใน	สทอภ.	กบัหน่วยงำนภำยนอก
•	 อนมุตักิำรปรบักรอบอตัรำเงนิเดอืนระดบับรรจขุอง	สทอภ.	และอนมุตักิำรปรบัฐำนเงนิเดอืน 
	 ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีแ่ละลกูจ้ำง	สทอภ.	ทัง้องค์กรเข้ำสูก่รอบเงินเดอืนใหม่เพือ่ให้หน่วยงำน 
	 สำมำรถแข่งขันกบัหน่วยงำนในสำขำวชิำชพีเดยีวกนัได้
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