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บทท่ี 7 

โครงสรางการบริหารจัดการ 

7.1 โครงสรางองคกร 

 ในภาพรวมสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ. ซ่ึงเปน
หนวยงานในกํากับดูแลของ.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะรับผิดชอบในการขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ภายใตการอํานวยการของคณะกรรมการบริหาร สทอภ. โดยมี
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ซ่ึงมีองคประกอบท้ังจาก
กรรมการบริหาร สทอภ. ผูบริหารหนวยปฏิบัติของ สทอภ. และผูแทนจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
ไดแก ผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อธิบดีกรมการบินพลเรือน ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและผูแทนผูประกอบการท่ีต้ังสํานักงานในพ้ืนท่ีอุทยานฯ เปนตน  ทําหนาท่ีในการพิจารณา
กําหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ดังรูปท่ี 7-1 

  

 
 

รูปท่ี 7-1 : โครงสรางองคกรอุทยานรงัสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ มีอํานาจหนาท่ีท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

1) พิจารณานโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร (Strategy Map) ของสํานักงาน รวมท้ังพิจารณาปรับปรุง
แนวนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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2) พิจารณา ปรับปรุง แกไข และเรงรัดการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) แผนปฏิบัติการรวม 
(Joint Action Plan) และแผนท่ีการสรางคุณคา (Value Creation Map) ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศท้ังภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ เพ่ือใหประสานกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เ พ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3) พิจารณากําหนดวิธีดําเนินการของหนวยปฏิบัติ เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ เปนไปโดยเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4) พิจารณาการลงทุนและ/หรือการเขารวมทุน รวมท้ังสรางรูปแบบการรวมทุน (Business Model) 
เ ก่ียวกับการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศเ พ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

5) พิจารณาดําเนินการใดๆ ท่ีคณะอนุกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
สํานักงานเก่ียวกับเงิน เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ 

6) พิจารณาใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในการจัดใหมีหรือปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
และคําสั่งของสํานักงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ 

7) กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรค เพ่ือให
การดําเนินการตามแผนแมบท (Master Plan) แผนปฏิบัติการรวม (Joint Action Plan) และ
แผนท่ีการสรางคุณคา (Value Creation Map) แผนการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศและแผนงานหรือโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ทุก 2 เดือน นับแตวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใช
บังคับ 

 
7.2 โครงสรางทรัพยากรและบุคลากร 

7.2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน  
         อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ต้ังอยูบนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีสถานีควบคุมและรับสัญญาณ  

ดาวเทียมไทยโชต (THEOS) ในพ้ืนท่ี เลขท่ี 88 ม. 9 ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น
ประมาณ 121 ไร ประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐาน 8 สวนหลัก ดังรูปท่ี 7-2 และรูปท่ี 7-3 
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รูปท่ี 7-2 : โครงสรางพ้ืนฐาน 8 สวน ของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 
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รูปท่ี 7-3 : พ้ืนท่ีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

(1) สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม (Satellites Operations Center) เปนหนวยผลิต
ขอมูลดาวเทียมสํารวจโลกไทยโชตและดาวเทียมอ่ืนๆ ซ่ึงเปนงานหลักท่ี สทอภ. ดําเนินการอยูในปจจุบันและ
เปนอาคารศูนยกลางปฏิบัติงานหลักของ สทอภ. ในอนาคต ดังรูปท่ี 7-4 

 

 

รูปท่ี 7-4 : สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม 

(2) ศูนยภูมิสารสนเทศสิรินธร เปนศูนยวิจัยและฝกอบรมดานภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics 
Research & Training Center)  ซ่ึงจะเปนศูนยกลางดานภูมิสารสนเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือวิจัย
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และเผยแพรความรู ดังรูปท่ี 7-5 
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รูปท่ี 7-5 : ศูนยภูมิสารสนเทศสิรินธร 

(3) พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสํารวจโลก (Visionarium) เปนสถานท่ีจัดกิจกรรมและแสดงประวัติความ
เปนมาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือกอใหเกิดจินตนาการสรางสรรคแก นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน รวมท้ังเปนศูนยรวมขอมูลและวิชาการท่ีเก่ียวของ ดังรูปท่ี 7-6 

 

รูปท่ี 7-6 : พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสํารวจโลก 

(4) ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology Development Center) เพ่ือทําการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและประกอบดาวเทียมสํารวจโลก รวมท้ังเทคโนโลยีอวกาศสําหรับ
สํารวจโลกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดังรูปท่ี 7-7 
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รูปท่ี 7-7 : ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

(5) ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสํารวจโลก (Entrepreneurial Development Center) เพ่ือ
เปนโครงสรางพ้ืนฐานในการบมเพาะผูประกอบการใหม ท่ีตองการสรางธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีดานอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเปนฐาน และสนับสนุนความรวมมือระหวาง บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ 
สทอภ. ในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑและบริการจากเทคโนโลยีดานอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคา
จากนวัตกรรมรวมกันเพ่ือจะไดเชื่อมโยงกับเครือขายของบัณฑิต และผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ท่ีตองการสรางธุรกิจในดานนี้ ดังรูปท่ี 7-8 

 
 

รูปท่ี 7-8 : ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีสํารวจโลก 
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(6) ศูนยผลิตขอมูลภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศดานภัยพิบัติ (Geo-Informatics 
Solution Delivery Center) คือ ศูนยผลิตขอมูลภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศดานภัยพิบัติ ซ่ึง
สามารถรองรับการปฏิบัติการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ
ดานขอมูลแผนท่ีภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รวมท้ังภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีสามารถพรอม
ใหบริการขอมูลแบบ online ตลอด 24 ชั่วโมง ดังรูปท่ี 7-9 

 

รูปท่ี 7-9 : ศูนยผลิตขอมูลภาพถายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศดานภัยพิบัติ 

(7) ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมดานอวกาศ (Space Business Prototyping Center) เปน
พ้ืนท่ีสําหรับบริษัทเอกชน ท่ีตองการทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีนําเทคโนโลยีดานอวกาศและภูมิ
สารสนเทศไปตอยอด จะเกิดการทํางานรวมกันระหวางบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ สทอภ. 
ภายใตนโยบายสงเสริมนวัตกรรมของชาติ โดยท่ีบริษัทท่ีมาทําการวิจัยและพัฒนาจะไดรับสิทธิและประโยชน
ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด ดังรูปท่ี 7-10 
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รูปท่ี 7-10 : ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมดานอวกาศ 

(8) ท่ีพักอาศัยและนันทนาการ (Recreation Area) เพ่ือใหความสะดวกแกนักวิจัย และ
ผูปฏิบัติงาน ท้ังเจาหนาท่ีของ สทอภ. และหนวยงานภายนอกท่ีเขารวมในกิจกรรม ทําใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางงานและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม อีกท้ังใชสําหรับกิจกรรมสันทนาการ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี
สําคัญประการหนึ่งของอุทยานวิจัย ดังรูปท่ี 7-11 

 

รูปท่ี 7-11 : ท่ีพักอาศัยและนันทนาการ 

7.2.2 ทรัพยากรและบุคลากร 
         สทอภ. มีทรัพยากรระบบเครื่องมือและอุปกรณทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ท่ีสามารถนํามาเปนตนทุนสําหรับกิจกรรมของอุทยานฯไดตลอดหวงโซคุณคา ดังรูปท่ี 7-12 ประกอบดวย 
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รูปท่ี 7-12 : ทรัพยากรและบุคลากรของ สทอภ. 

 
 1) ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไทยโชต ซ่ึงเปนดาวเทียมปฏิบัติการสํารวจทรัพยากรดวงแรกของ
ประเทศไทย สรางข้ึนภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส และถูกสงข้ึนสูวงโคจรต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมี สทอภ. เปนหนวยงานควบคุมและบริหารจัดการ โดยดาวเทียมไทยโชตนี้จะ
ยังสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องไมนอยกวาอีก 7 ป นับจากปปจจุบนั (พ.ศ. 2556) 

 2) สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน 2 สถานี โดยสถานีแรกทําหนาท่ีในการรับ
สัญญาณขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ต้ังอยูท่ี เขตลาดกระบัง ดังรูปท่ี 7-13 ซ่ึงเปนสถานีแหงแรกใน
ภูมิภาคอาเซียน ตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2524 ไดทําหนาท่ีรับสัญญาณและผลิตขอมูลจากดาวเทียมดวงตางๆ 
มากกวา 20 ดวงและปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สําหรับสถานีท่ีสอง ต้ังข้ึนเม่ือ ป พ.ศ. 2549 ท่ี
อําเภอศรีราชา รูปท่ี 7-14 เพ่ือทําหนาเปนสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต และเปนสถานีรับสัญญาณและผลิต
ขอมูลจากดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ไดแก RADARSAT1-2, Cosmo-SkyMed 1-4, Landsat-
8 (เริ่ม พ.ศ. 2557) โดยปจจุบันทําหนาท่ีเปนสถานีหลักของ สทอภ. และเปนท่ีตั้งของอุทยานฯ ดวย  
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รูปท่ี 7-13 : ศูนยปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน (ลาดกระบัง) 
 

 
 

รูปท่ี 7-14 : สถานีควบคุมและรับสัญญาณขอมูลดาวเทียมไทยโชต (ศรีราชา) 

 3) คลังขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากร สทอภ. มีคลังขอมูลจากดาวเทียมดวงตางๆ ยอนหลังไป
จนถึง ป พ.ศ. 2524 โดยมีขอมูลท้ังในสวนท่ีรับตรงโดยสถานีรับของ สทอภ. ไดแก ดาวเทียมไทยโชต 
LANDSAT3,4,5,7, JERS-1, SPOT1,2,3, IRS1-C, ALOS-1, RADARSAT1,2, Cosmo-SkyMed 1,2,3,4, 
ERS-1, MODIS, NOAA เปนตน  และขอมูลท่ีจัดหามาจากผูใหบริการขอมูลตางประเทศ ไดแก IKONOS, 
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GeoEye, QuickBird, RapidEye, TerraSARX เปนตน เพ่ือการใหบริการท้ังเชิงธุรกิจและสังคมแกหนวยงาน
ท้ังในและตางประเทศ  

 4) คลังขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยสวนใหญเปนขอมูลท่ีมาจากการพัฒนาตอยอดจากขอมูลดาวเทียม 
ท้ังขอมูลเพ่ิมคา (Value-added products) และขอมูลเฉพาะเรื่อง (Thematic products) เชน ขอมูลดาน
การเกษตร ขอมูลดานภัยพิบัติ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เปนตน เพ่ือการบริการท้ังทางธุรกิจและสังคม 
นอกจากนี้ยังมีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) เชน 
เสนทางคมนาคม เขตปกครอง แหลงน้ํา การใชท่ีดิน เปนตน เพ่ือการบริการแกหนวยงานราชการในฐานะฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ อีกดวย 

 5) ระบบสํารวจขอมูลภาคพ้ืนดิน นอกเหนือจากระบบวิเคราะหและประมวลขอมูลจากดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ รวมถึงเครื่องมือพ้ืนฐานท่ี สทอภ. มีไวปฏิบัติภารกิจแลว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณในการ
สํารวจ จัดเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการทํางานตามภารกิจ รวมถึงเผยแพรบริการใหแก
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ท่ีสําคัญไดแก 

 ก. ระบบเรดารชายฝง (Coastal radar) เปนเครื่องมือสําหรับตรวจวัดกระแสน้ําและคลื่นในทะเล 
ในลักษณะตอเนื่องใกลเคียงเวลาจริง โดยต้ังกระจายอยูตามแนวชายฝงอาวไทย รวม 18 สถานี (รูปท่ี 7-15) 
สําหรับใชประโยชนในการติดตามและเตือนภัยท้ังทางบกและทางทะเล รวมเปนขอมูลประกอบในการ
วิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย 
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รูปท่ี 7-15 : ระบบเรดารชายฝง (Coastal radar) 
 

 ข. ระบบปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเคล่ือนท่ี (Mobile GIS Unit) เปนระบบท่ีประกอบไปดวย รถ
ปฏิบัติการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ รถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็ว และรถ
สนับสนุน (รูปท่ี 7-16) สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ในพ้ืนท่ีเกิดภัยพิบัติ หรือพ้ืนท่ีท่ีเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินและวิกฤติสิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาท่ีในการวิเคราะห ประเมิน ติดตาม และรายงานสถานการณแบบ
ใกลเคียงเวลาจริง รวมถึงใชเปนศูนยบัญชาการภาคสนามสําหรับการบริหารสั่งการในสถานการณฉุกเฉินไดอีก
ดวย 
 

 
 

รูปท่ี 7-16 : ระบบปฏิบัติการภูมิสารสนเทศเคลื่อนท่ี (Mobile GIS Unit) 
ค. ระบบสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาคสนาม (Mobile Mapping System) เปนเครื่องมือสําหรับ

สํารวจจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี เพ่ือการจัดทําแผนท่ีหรือจัดเก็บขอมูลภาคสนาม เฉพาะบริเวณ เพ่ือเสริมการ
ปฏิบัติงานในการวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยมีอุปกรณท่ีสําคัญ ไดแก อากาศยานไรคนขับ (UAV) กลอง
ถายภาพ 360 องศา กลองเลเซอรวัดระยะ เปนตน (รูปท่ี 7-16) 
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รูปท่ี 7-17 : ระบบสํารวจและจัดทําแผนท่ีภาคสนาม (Mobile Mapping System) 

 ง. ระบบตรวจวัดขอมูลอัตโนมัติ (Field Server) เปนสถานีตรวจวัดและจัดเก็บขอมูลภาคสนาม
แบบตอเนื่อง ไดแก สภาพภูมิอากาศ สภาพความชื้นในดิน สภาพสิ่งปกคลุมดิน เปนตน (รูปท่ี 7-18) และสง
ขอมูลเขาสูระบบประมวลผลกลางเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการวิเคราะหจัดทําแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตร โดยมีติดต้ังกระจายในพ้ืนท่ีตางๆแลว ประมาณ 5 สถานี (สุพรรณบุรี 3 
สถานี รอยเอ็ด และนครราชสีมา แหงละ 1 สถานี และจะติดตั้งเพ่ิมอีกประมาณ 20 สถาน)ี 
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รูปท่ี 7-18 : ระบบตรวจวัดขอมูลอัตโนมัติ (Field Server) 

 6) ระบบสํารวจโลกดวยระบบดาวเทียมระยะท่ี 2 (THEOS-2) เพ่ือสรางความตอเนื่องของ
ระบบสํารวจทรัพยากรดวยดาวเทียม สทอภ. จึงไดดําเนินการโครงการ THEOS 2 ข้ึนมาตั้งแต ป พ.ศ. 2555 
โดยมีเปาหมายหลักในการใชประโยชนทรัพยากรและการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในดาวเทียมไทยโชตอยางตอเนื่อง ท้ัง
ทางดานเครื่องมือ สถานท่ี บุคลากร และการสรางประโยชน และการขับเคลื่อนสูอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี
อวกาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและการประยุกต โดยมีองคประกอบครบวงจรใน
หวงโซของการสํารวจโลกดวยดาวเทียม ไมวาจะเปน ระบบดาวเทียม ระบบสถานีภาคพ้ืนดิน ระบบวิเคราะห
ประมวลผล ระบบบริการการประยุกตและใชงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยคาดวาจะสามารถเริ่ม
กระบวนการจัดหา พัฒนาระบบไดตั้งแตป พ.ศ. 2557 เพ่ือใหสามารถใชงานระบบไดประมาณปพ.ศ. 2560ดัง
รูปท่ี 7- 

 7) การพัฒนาและเผยแพรองคความรู สทอภ. มีภารกิจในการพัฒนา เผยแพรและถายทอดองค
ความรูและสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แกหนวยงานและประชาชนในทุก
ระดับ ประกอบดวย 

 ก. หลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในระดับตางๆ ท้ังหลักสูตร
ประจําป และหลักสูตรเฉพาะดาน ไมนอยกวา ปละ 24 หลักสูตร โดยรวมถึงหลักสูตรนานาชาติดวย โดยมีผู
เขารับการอบรม ปละไมนอยกวา 1,000 คน และยังรวมถึงการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา อีกไมตํ่ากวา ปละ 
12 ครั้ง มีผูเขารวม ไมต่ํากวา 1,500 คน 

 ข. กิจกรรมสําหรับเยาวชน เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนท่ัวประเทศมีโอกาสเขาถึง และเรียนรู 
เทคโนโลยีดานนี้ อาทิเชน คายเยาวชน คาราวานยานยนตแหงการเรียนรูสูชุมชน โดยแตละปจะมีผูเขารวม
ประมาณ 10,000 คน 
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 ค. ศูนยการเรียนรูภูมิสารสนเทศระดับชุมชน โดยรวมกับหนวยงาน/องคกรในชุมชนตางๆ ในการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูฯ ดังกลาว เพ่ือใหชุมชน ไดเรียนรู เขาใจ และเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ และการนําไปใชประโยชน โดยปจจุบันมีศูนยฯดังกลาวนี้ กระจายท่ัวประเทศแลว ไมต่ํากวา 10 
แหง 

 ง. ส่ือการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ท้ังในรูปแบบของสิ่งพิมพ สื่อ
ออนไลน มัลติมีเดีย เพ่ือเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายในทุกระดับ 

  8). บุคลากรของ สทอภ. ในสวนของบุคลากรของ สทอภ. ปจจุบันมีโครงสรางอัตรากําลัง 356 อัตรา 
ประกอบดวย ผูบริหาร วิศวกร นักภูมิสารสนเทศ นักคอมพิวเตอร นักวิชาการ นักวิจัย และเจาหนาท่ี
สนับสนนุ  

 7.2.3 หนายงานพันธมิตรและเครือขาย 

 1) ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. โดยความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาค ไดจัดต้ังศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ข้ึนมา รวม 5 แหง ไดแก ศูนยฯภาคเหนือ
ตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม )  ศูนยฯภาคเหนือตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ศูนยฯภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ศูนยฯภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) และ ศูนยฯภาคใต 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) เพ่ือทําหนาท่ีในการวิจัยและพัฒนา การเผยแพรและถายทอดความรูดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสูทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลในระดับทองถ่ิน 

 2) เครือขายความรวมมือ 

     ก. ในประเทศ สทอภ. มีการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ ทางดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน เชน กองทัพบก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันไทย-เยอรมัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันจัดการ
ปญญาวิวัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ข. ตางประเทศ สทอภ. เปนสมาชิก หรือมีความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ และ
หนวยงานตางประเทศ ในดานทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เชน COPOUS, IAC, COSPAR, 
NASA, JAXA, APRSAF  

 3) เครือขายภายในอุทยานฯ นับจากวันเปดอุทยานฯ จนถึงปจจุบัน (ตุลาคม 2556) มีผูประกอบการ
ท้ังของไทย และตางประเทศ เขารวมและตั้งสํานักงานในพ้ืนท่ีอุทยานฯแลว รวม 10 ราย ประกอบดวย 
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รูปท่ี 7-19 : เครือขายภายใน SKP 
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