
บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

ศักยภาพและมีความสนใจในการ
เขารวมโครงการเพ่ือใหนักศึกษา
เขารับการฝกงาน 

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง
แทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5-8 : สรุปกลยุทธท่ี 3) การเสริมสรางใหเกิดการรวมกันสรางสรรค (Co-creation) 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) โครงการ 
กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.การรวมการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมกับ
ภาคเอกชน 

1.1 แผนงาน
สงเสริมธุรกิจ
นวัตกรรมตอ
ยอดจาก
อุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน 

(แผนงาน Cross 

Industry 

Promotion) 

1.โครงการ
สงเสริมการวิจยั
จากโจทย
ภาคอุตสาหกรรม
และความตองการ
ขององคกร 

-ประสานมหาวิทยาลัยท่ีสอน
หลักสตูรภมูิสารสนเทศในการเขา
รวมโครงการ 
-มอบทุนการวิจัยตามโจทยท่ี
โครงการกําหนด 

-ใหนักวิจัยของ สทอภ. และ
ผูประกอบการเขารวมเปนท่ี
ปรึกษาแกนักศึกษา 

-ภาคการศึกษาใน
ประเทศ  
(เชนม.บูรพา) 
-ผูประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม 

 

ผลงานวิจัย -บุคคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถแกประเทศ 
(capability building) 

-ภาคการศึกษามสีวนรวมใน
การวิจยัเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 

-มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ี
สามารถนําไปตอยอดสู
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง
แทจริง 

10.00 15.00 15.00 15.00 

2.โครงการเมือง
สรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีภมูิ
สารสนเทศ 

-สงเสรมิใหองคการปกครองสวน
ทองถ่ินใชเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
-สงเสรมิใหผูประกอบการมีสวน
รวมในการพัฒนาระบบและการ
ดูแลรกัษาระบบภูมสิารสนเทศ
รวมกับองคกรสวนปกครอง
ทองถ่ินท่ัวประเทศ 

-สทอภ. สงเสริมการใชขอมูล
และการจัดทํารูปแบบ/คําแนะนํา

-จ.ชลบุรี/เมือง
พัทยา/เทศบาล
นครแหลมฉบัง 

นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ
เพ่ือการ
บริหาร
จัดการ
ทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 

-หนวยงานทองถ่ินสามารถใช    
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการไดอยางเกิดประโยชน
สูงสุดและมคีวามตอเน่ือง
ตามนโยบายรัฐบาล 

-รัฐบาลสงเสรมิการใช
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศสู
ระดับทองถ่ินท่ัวไปเทศ และ
สงเสริมการสรางงาน/การ
สรางรายไดจาก

6.50 8.50 10.50 12.00 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

ระบบมาตรฐานเพ่ือใชในการ
จัดซื้อจัดจาง รวมท้ังสงเสริม
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ
ในการเปนผูเสนอราคางานจาง
น้ันๆ 

ผูประกอบการ SME ระดับ
ทองถ่ิน/ภูมิภาค ท่ัวประเทศ 

 

3. โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรม 

ประสานงาน (bridging) ในการ
คนหา และรวบรวม ปญหาความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในภูมภิาคตะวันออก 
เพ่ือรวมกันสรางสรรคผลิตภณัฑ/
บริการท่ีเปนนวัตกรรมและตอบ
โจทยกับผูใชงาน 

- การนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

- นิคม
อุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออก 

จํานวน
พันธมิตร 

-ผูประกอบการมีแหลงตลาด 0.30 0.30 0.30 0.40 

1.2 แผนงานการ
รวมพัฒนา
นวัตกรรม 

1.โครงการการ
พัฒนา Solution 

เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

-จัดทําความรวมมือกับธนาคาร
พาณชิยเพ่ือบริหารจัดการ
กองทุน 

-แตงตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือ
พิจารณาโครงการท่ี
ภาคอุตสาหกรรมเสนอและมี
ศักยภาพ 

-ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย (ธพว.) 
- BOI 

การจัดตั้ง
บริษัทรวม
ลงทุน 
(Venture 

Capital) 

และบริษัท
รวมทุน 
(Joint 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคา
สูงภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ (เชน ฮารดดสิก 
และแผงเซลลพลังงานสรุิยะ
ตอยอดผลิตภัณฑ) เพ่ือใช
สําหรับอุตสาหกรรมดาน

 100 110  
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

Venture) อวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม 
(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  
-มีการวิจัยและความรวมมือ
ในการพัฒนาผลติภณัฑโดย
ใชการตอยอดองคความรู 

2.โครงการการ
รวมลงทุนเพ่ือ
ผลิตภณัฑ
นวัตกรรม  

-จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนให
ผูประกอบการท่ีผานเกณฑได
นําไปพัฒนา 
-ในกรณีท่ี สทอภ. เล็งเห็น
ศักยภาพสามารถท่ีจะมีการรวม
ทุน (Joint Venture)กับ
ผูประกอบการเหลาน้ันได 
- กรณีศึกษา บริษัทรวมทุน 
สตางค จํากัด (Satang Holding) 

โดยเปนการรวมทุนระหวาง 
มหาวิทยาลยัมหิดล ธนาคาร

-ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมแหงประเทศ
ไทย (ธพว.) 
-สมาคมไทยผู
ประกอบธุรกิจเงิน
รวมลงทุน (Thai 

Venture Capital 

Association) 

การจัดตั้ง
บริษัทรวม
ลงทุน 
(Venture 

Capital) 

และบริษัท
รวมทุน 
(Joint 

Venture) 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคา
สูงภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ  (เชน ฮารดดสิก 
และแผงเซลลพลังงานสรุิยะ
ตอยอดผลิตภัณฑ)เพ่ือใช
สําหรับอุตสาหกรรมดาน
อวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม 

 20 50 50 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) และ สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) 
(สนช.) 

(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  
-มีการวิจัยและความรวมมือ
ในการพัฒนาผลติภณัฑโดย
ใชการตอยอดองคความรู 

1.3 แผนงาน
สงเสริม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อวกาศ
ภายในประเทศ 

1.โครงการ
สงเสริม
อุตสาหกรรมใน
ประเทศเพ่ือเขาสู
อุตสาหกรรม
อวกาศ 

- เชิญชวน ประชาสัมพันธ และ
จัดสัมมนา ใหแก ผูประกอบการ
และบริษัทในประเทศ/
ตางประเทศท่ีมีศักยภาพ 
(capable tenants) เพ่ือสราง
ความเขาใจถึงปจจัยและ
ประโยชนท่ีผูเขารวมโครงการจะ
ไดรับ  
-นําผูประกอบการเขารวมการ
แสดงผลิตภัณฑในการ
ประชุมสมัมนาระดับนานาชาต ิ

-เชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
มาบรรยายพิเศษ 

-สวทช. 
-BOI 

-กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

-สสปน. 
 

ประเทศไทย
มีผลติภณัฑ
ดาน
เทคโนโลยี
อวกาศเพ่ือ
การคา 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคา
สูงภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศ (เชน ฮารดดสิก 
และแผงเซลลพลังงานสรุิยะ
ตอยอดผลิตภัณฑ)เพ่ือใช
สําหรับอุตสาหกรรมดาน
อวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม 
(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  

6.50 6.50 6.50 6.50 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

ผลผลิต ผลลัพธ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

-มีการวิจัยและความรวมมือ
ในการพัฒนาผลติภณัฑโดย
ใชการตอยอดองคความรู 
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บทที่ 5 SKP 

 

     5.2.2 แผนผังงบประมาณ (Budget Mapping) แผนงบประมาณโครงการ SKP ปท่ี 1 - ปท่ี 4 แสดงดัง
ตารางท่ี 5-9 ถึง ตารางท่ี 5-12 

ตารางท่ี 5-9 : สรุปกลยุทธท่ี 1) การรวมกลุมธุรกิจ (Cluster) 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.การพัฒนาบริการ 
เขตนวัตกรรมพิเศษ 

1.1 แผนงานการ
ลงทุนข้ันพ้ืนฐาน 

1.โครงการกอสรางอาคารสถานี
ดาวเทียมภาคพ้ืนดิน  

25.90 20.10   46.00 

2.โครงการกอสรางอาคาร
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสํารวจโลก 

  138.75 217.50 356.25 

3.โครงการกอสรางอาคาร
ศูนยวิจัยดานเทคโนโลยีอวกาศ 

44.40 44.40   88.80 

4.โครงการกอสรางอาคารหนวย
บมเพาะธุรกิจเทคโนโลยสีํารวจ
โลก 

31.00 24.12 48.00  103.12 

5.โครงการกอสรางอาคารพัฒนา
ผลิตภณัฑนวัตกรรมดานอวกาศ 

  63.825 94.875 158.70 

6.โครงการกอสรางอาคารศูนย
ผลิตขอมูลภาพถายดาวเทียม
และภมูิสารสนเทศดานภัยพิบัติ  

102.08    102.08 

7.โครงการจดัตั้งหองปฏิบัติการ
พรอมครุภณัฑสําหรับการพัฒนา
ตนแบบดาวเทียม(Test Bench) 

20.00 105.0 100.00  225.00 

8.โครงการกอสรางท่ีพักอาศัย 37.50 37.50 7.50 7.50 90.00 
9.โครงการกอสราง
สาธารณูปโภคท่ีจําเปน 

38.00 31.45 21.00 10.00 100.45 

10.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

15.00 25.00 25.00 10.00 75.00 

11.โครงการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานและบุคคลากร 

1.2 1.2   2.4 

12. โครงการพัฒนา SKP 

Smart City 

 50.00 58.00  108.00 

1.2 แผนงาน
สงเสริมสรางกลุม
อุตสาหกรรม 

1.โครงการการประกวดแขงขัน
ผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 

2.5 3.2 3.5 4.5 13.70 

2.โครงการความรวมมือกับ
องคกรระดับนานาชาต ิ

0.90 0.90 1.50 1.50 4.80 
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3.โครงการความรวมมือกับ
องคกรอวกาศนานาชาติ ดาน
การพัฒนาผลิตภณัฑ/บริการ 

3.50 4.50 5.50 

 

 

5.50 19.00 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
ปท่ี 1 ปท่ี 1 ปท่ี 1 ปท่ี 1 

2.การบมเพาะธุรกิจ 2.1 แผนงานการ
สนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการใหม
(แผนงาน Start-

up Business 

Support) 

1. โครงการการสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
ใหม 

3.5 4.5 5.5 5.5 19.00 

 2.โครงการฝกอบรมแก
ผูประกอบการใหมดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

0.30 0.90 1.50 2.40 5.10 

  3.โครงการสงเสริม
ผูประกอบการใหมเขารวม
ประกวดผลงานระดับนานาชาต ิ

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 

 รวม 327.78 354.77 481.575 361.275 1525.40 
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ตารางท่ี 5-10 : สรุปกลยุทธท่ี 2) การสรางความเชื่อมโยง (Connectivity)   

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) รวม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1. การพัฒนาขีด
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

1.1 แผนงาน
สงเสริมการศึกษา
และการวิจัยเพือ่
พัฒนา
อุตสาหกรรม 
อวกาศ 

 

1.โครงการหลักสูตรผลิตบัณฑิต
พรอมใชในระดับปริญญาโท-เอก
ตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

15.00 25.00 25.00 25.00 90.00 

2.โครงการจัดต้ัง Living Lab 5.00 6.50 7.50 8.50 27.50 
3.โครงการฝกอบรมเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ประยุกตใชระดับภูมิภาค 

1.50 1.50 1.50 1.50 6.00 

4. โครงการสงเสริมหลักสูตร
เทคโนโลยีอวกาศในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 

5. โครงการจัดต้ังศูนยทดสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ดาน 
Space & GIS 

0.90 1.50 1.50 1.50 5.40 

1.2 แผนงานการ
เผยแพรความรู 
ดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศระดับ
นานาชาติ 

1. โครงการ สงเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพดาน S&GI กลุมประเทศ 

ASEAN  

10.20 12.00 14.25 14.25 

 

50.70 

2.โครงการเสนอการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมสัมมนา 
International Astronautical 

Federation (IAF) 

2.00   7.50 9.50 

3. โครงการเสนอการเปนเจาภาพ
จัดการอบรม International 

1.00 5.00 

 

  6.00 
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Space Program รวมกับ 
International Space University 

1.3 แผนงาน
สงเสริมวิสัยทัศน
และความคิด
สรางสรรคดาน
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(แผนงาน 
Inspiring 

beyond) 

1.โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ดานเทคโนโลยีอวกาศ 

2.50 2.50 3.50 3.50 12.00 

2.โครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียน
ดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศในเขตพื้นที่เมืองใหญ 

1.50 2.50 2.50 2.50 9.00 

3.โครงการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี 

0.50 0.50 0.65 0.65 2.30 

4.โครงการสงเสริม สหกิจศึกษา
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

0.55 0.55 0.55 0.55 2.20 

 รวม 43.15 60.05 59.45 67.95 230.60 
 

ตารางท่ี 5-11 : สรุปกลยุทธท่ี 3) การเสริมสรางใหเกิดการรวมกันสรางสรรค (Co-creation) 

 
 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 

(ลานบาท) รวม 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1.การรวมวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมกับ
ภาคเอกชน 

1.1แผนงาน
สงเสริมธุรกิจ
นวัตกรรมตอ
ยอดจาก
อุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (แผนงาน 
Cross Industry 

Promotion) 

1.โครงการสงเสริมการวิจัยจาก
โจทยภาคอุตสาหกรรมและความ
ตองการขององคกร 

10.00 15.00 15.00 15.00 55.00 

2.โครงการเมืองสรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 

6.50 8.50 10.50 12.00 37.50 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรม 

0.30 0.30 0.30 0.40 1.30 

1.2 แผนงานการ
รวมพัฒนา
นวัตกรรม 

1.โครงการการพัฒนา Solution 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

 100 110  210.00 

2.โครงการการรวมลงทุนเพ่ือ
ผลิตภณัฑนวัตกรรม  

 20 50 50 120.00 

1.3 แผนงาน
สงเสริม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอวกาศ

1.โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ประเทศเพ่ือเขาสูอุตสาหกรรม
อวกาศ 

6.50 6.50 6.50 6.50 26.00 
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ภายในประเทศ 

 รวม 23.3 150.3 192.3 83.9 449.80 
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ตารางท่ี 5-12 : ตารางรวมงบประมาณ 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
งบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.การรวมกลุมธุรกิจ 
(Cluster) 

1.1 แผนงานการลงทุนข้ันพ้ืนฐาน 315.08 338.77 462.075 339.875 1,455.8 
1.2 แผนงานสงเสรมิสรางกลุม  

อุตสาหกรรม 

6.9 8.6 10.5 11.5 37.5 

1.3 แผนงานการสนับสนุนการดาํเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการใหม 
 (แผนงาน Start-up Business 

Support) 

5.8 7.4 9 9.9 32.1 

2. การสรางความ
เชื่อมโยง 
(Connectivity)   

2.1 แผนงานการศึกษาและการวิจยั
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ 

  24.9 37 38 39 138.9 

2.2 แผนงานการเผยแพรความรู ดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
ระดับนานาชาต ิ

13.2 17 14.25 21.75 66.2 

2.3 แผนงานสงเสรมิวิสัยทัศนและ
ความคิดสรางสรรคดานเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ(แผนงาน 
Inspiring beyond) 

5.05 6.05 7.2 7.2 25.5 

3.การเสริมสรางใหเกิด
การรวมกันสรางสรรค 
(Co-creation) 

3.1 แผนงานสงเสรมิธุรกิจนวัตกรรมตอ
ยอดจากอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(แผนงาน Cross Industry Promotion) 

16.8 23.8 25.8 27.4 93.8 

3.2 แผนงานการรวมพัฒนานวัตกรรม  120 160 50 330 

3.3 แผนงานสงเสรมิอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ 

6.5 6.5 6.5 6.5 26 

รวม 394.23 565.12 733.325 513.125 2205.80 
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 จากแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังกลาวขางตน สามารถรวบรวมงบประมาณ ในรูปแบบของแผนผัง
งบประมาณ (Budget Mapping) ดังรูปท่ี 5-14 

 

แผนผังงบประมาณ โครงการ SKP ปท่ี 1-ปท่ี 4 

3. Co-creation 

2. Connectivity     

1. Cluster 
 

 

 

 

 

 

 

                  

 รูปท่ี 5-14 : แผนผังงบประมาณ โครงการ SKP ระยะเวลา 4 ป 

รวมงบประมาณในการดําเนินการ ปท่ี 1 - ปท่ี 4 ท้ังสิ้น 2,205.80 ลานบาท (สองพันสองรอยหาลาน
แปดแสนบาทถวน) 

 

2.2 แผนงานการเผยแพรความรู ดานเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติ    66.20 ลานบาท 

1.3 แผนงานการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการใหม    32.10 ลานบาท 

1.2 แผนงานสงเสริมสรางกลุมอุตสาหกรรม 

37.50 ลานบาท 

3.3  แผนงานสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศ 

ภายในประเทศ    26.00 ลานบาท 

2.3 แผนงานสงเสริมวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรคดาน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ    25.50 ลานบาท 

3.1 แผนงานสงเสริมธุรกิจนวัตกรรมตอยอด 

จากอุตสาหกรรมพื้นฐาน     93.80 ลานบาท 

3.2 แผนงานการรวมพัฒนานวัตกรรม 

 330.00 ลานบาท 

1.1 แผนงานการลงทุนขั้นพืน้ฐาน 

1,455.8 ลานบาท 

งบลงทุน 1,455.8 ลานบาท                       งบดําเนินการ 750.0 ลานบาท 

2.1 แผนงานการศึกษาและการวิจยัเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมอวกาศ    138.90 ลานบาท 
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5.3 การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ (Strategic Control and Evaluation) 

การควบคุมและกํากับกลยุทธ (Strategic control) คือกระบวนการท่ีใชในการติดตาม ตรวจสอบ 
การดําเนินงานท้ังหมดตามแผนกลยุทธ เพ่ือประเมินวากิจกรรมนั้นๆ ไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท้ังในดานการใชจายเงินงบประมาณ การใชทรัพยากรอ่ืนๆ และผลของงานท่ีไดรับจากการ
ดําเนินการ ซ่ึงตองอาศัยการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการปฏิบัติจริง (Actual performance) กับผลการ
ดําเนินงานท่ีต้ังความมุงหวังหรือต้ังเปาหมายไว (Desired performance) เพ่ือประโยชนในการแกไขและ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตอไป โดยกลยุทธดังตาราง 

เทคนิคการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ 

 การควบคุม กํากับ และการประเมินผล   เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธโดยมี
ความจําเปนตองครอบคลุมในทุกดาน (Comprehensive strategic control systems) ดังนั้นการควบคุม
โดยอาศัยการกําหนดเปาประสงคจึงเปนวิธีท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากจะใชวิธีกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับผลลัพธในการดําเนินงาน ท้ังนี้ผลผลิตและผลลัพธท่ีกําหนดนั้นสามารถสะทอน
กลยุทธขององคการท่ีจะบรรลุพันธะกิจและวิสัยทัศนท่ีตั้งไว  

         โดยท่ีผลผลิตถือเปนผลการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถเห็นไดในเชิงประจักษ อยางไร
ก็ดีผลผลิตอาจมีความใกลเคียงกับกิจกรรม (Activities) คอนขางมาก ดังนั้น หากมุงเนนการควบคุมกํากับตัว
กิจกรรมโดยใหความสนใจกับผลผลิตจะไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพได จึงควรมีการ
กําหนดผลลัพธดวย ถึงแมวา ผลลัพธจะมีความเปนนามธรรมมาก และกําหนดตัวชี้วัดไดลําบากก็ตาม
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ตารางท่ี 5-13 : แผนงานกลยุทธท่ี 1) การรวมกลุมธุรกิจ (Cluster) 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.การพัฒนา
บริการเขต
นวัตกรรมพิเศษ 

1.1 แผนงานการ
ลงทุนข้ันพ้ืนฐาน 

1.โครงการกอสราง
อาคารสถานี
ดาวเทียมภาคพ้ืนดิน  

อาคารสถานี
ดาวเทียม
ภาคพ้ืนดิน 

1.รัฐ เอกชน (ผูประกอบการ)
สามารถเขาถึงขอมูลดาวเทียม
สํารวจโลก ท่ีอยูในคลังขอมลู
ดาวเทียมสวนกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.เปนแหลงเรยีนรูการใช
เทคโนโลยีอวกาศ 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ 40 60   

2.โครงการกอสราง
อาคารพิพิธภัณฑ
เทคโนโลยีสํารวจโลก  

อาคาร
พิพิธภัณฑ
เทคโนโลยี
สํารวจโลก 

1.นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
ผูสนไดรับแรงบันดาลใจ และ
แสดงใหเห็นประโยชนจาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ   40 60 

3.โครงการกอสราง
อาคารศูนยวิจัยดาน
เทคโนโลยีอวกาศ 

อาคาร
ศูนยวิจัยดาน
เทคโนโลยี
อวกาศ 

1.ผลงานวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ 

2.ภาคอุตสาหกรรมใชอุปกรณ/
การทดสอบในการทดสอบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ 50 50   

4.โครงการกอสราง อาคารหนวย 1.ผูประกอบการใหมไดรับการ รอยละ รอยละ 50 50   
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

อาคารหนวยบมเพาะ
ธุรกิจเทคโนโลยี
สํารวจโลก 

บมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี
สํารวจโลก 

สนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ ความสําเร็จใน
การกอสราง 

5.โครงการกอสราง
อาคารพัฒนา
ผลิตภณัฑนวัตกรรม
ดานอวกาศ 

อาคารพัฒนา
ผลิตภณัฑ
นวัตกรรมดาน
อวกาศ 

1.ผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการ
สนับสนุนในการดําเนินธุรกิจและ
ในการพัฒนาผลติภณัฑ
นวัตกรรม 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ   40 60 

6.โครงการกอสราง
อาคารศูนยผลติ
ขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมและภมูิ
สารสนเทศดานภัย
พิบัติ  

อาคารศูนย
ผลิต
ขอมูลภาพ
ถายดาวเทียม
และภมูิ
สารสนเทศ
ดานภัยพิบัต ิ

1.ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ท่ัวไป ไดรบัทราบขอมลูท่ีมีความ
ปจจุบันท่ีเก่ียวกับภัยพิบัติอยาง
รวดเร็ว 

2.ผูประกอบการไดใชประโยชน
จากขอมูล เครื่องมืออุปกรณ เพ่ือ
ใชในการพัฒนานวัตกรรม 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ 80 20   

7.โครงการจดัตั้ง
หองปฏิบัติการพรอม
ครุภณัฑสาํหรับการ
พัฒนาตนแบบ
ดาวเทียม (Test 

หองปฏิบัติ 
การพรอม
ครุภณัฑ
สําหรับการ
พัฒนา

1. ผลงานวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีอวกาศภายในประเทศ 

2. ภาคอุตสาหกรรมใชอุปกรณ/
การทดสอบในการทดสอบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ 

รอยละ 20 30 50  
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

Bench) ตนแบบ
ดาวเทียม 

3.ภาคการศึกษาไดใชอุปกรณ
เพ่ือการเรยีน การฝกอบรม และ
การวิจัยพัฒนา  
4.มีความรวมมือระหวางประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนความรู การใช
งานอุปกรณ 

8.โครงการกอสรางท่ี
พักอาศัย 

อาคารท่ีพัก
อาศัยท่ีจําเปน 

1.สนับสนุนการทํางานของ
เจาหนาท่ี/นักวิจยัท่ีจะตอง
ปฏิบัติงานท้ังเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ 30 30 20 20 

9.โครงการกอสราง
สาธารณูปโภคท่ี
จําเปน 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 
ระบบนํ้าประปา และไฟฟา เพ่ือ
ใชประโยชน 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การกอสราง 

รอยละ 25 25 30 20 

10. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ันพ้ืนฐาน 

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. มีโครงสรางเทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน เชน 
ระบบรักษาความปลอดภัย / 
การเช่ือมโยงเครือขาย internet 

ภายใน/ภายนอกโครงการ 
ระบบเครือขายฐานขอมลูลูกคา/
ผูประกอบการและบุคคลากร

รอยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ 

รอยละ 25 25 30 20 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

พรอมใช 
11.โครงการพัฒนา
ระบบปฏิบัติงานและ
บุคคลากร 

การพัฒนา
ระบบ
ปฏบัิติงาน
และบุคลากร 

-บุคคลากรมีความรู 
ความสามารถในการสนับสนุน/
การปฏิบัติงานโครงการ 
-มีระบบ/ข้ันตอนการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ 

รอยละ 50 50   

12. โครงการพัฒนา 
SKP Smart City  

การพัฒนา
เมืองตนแบบ/
เมืองตัวอยาง
ในการใช
ระบบภมูิ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
บริหารจดั
การเมือง 

เพ่ือใชเปนสถานท่ีตนแบบในการ
ใหสังคมตระหนัก / รับรู ถึง
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ี
จะเขามาอํานวยความสะดวก 
และการบริการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพในชีวิตประจําวัน 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนินการ 

รอยละ 10 40 40  

1.2 แผนงาน
สงเสริมสราง
กลุม
อุตสาหกรรม 

1.โครงการการ
ประกวดแขงขัน
ผลงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

ผลงานดาน
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

-มีการคิดคนผลติภณัฑใหม จาก
การแขงขัน การแชรความรู และ
การไดรับขอคิดเห็นจากการ
ประกวดแขงขัน 

-สรางผูประกอบการใหมดาน

จํานวนผลงาน
ท่ีเขารวม
ประกวด 

ผลงาน 10 15 20 30 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

2.โครงการความ
รวมมือกับองคกร
ระดับนานาชาต ิ

จํานวน
พันธมิตร 

-ผูประกอบการมีแหลงตลาดใน
ตางประเทศ 

-ไดรับขอมลูขาวสารตลาด
ตางประเทศ ตลอดจนศักยภาพ
ในการพัฒนาผลติภณัฑเพ่ือนํามา
ปรับใชภายในประเทศ 

จํานวน
หนวยงาน
พันธมิตร 

หนวยงาน 3 3 3 5 

3.โครงการความ
รวมมือกับองคกร
อวกาศนานาชาติ 
ดานการพัฒนา
ผลิตภณัฑ/บริการ 

ความรวมมือ
ในการสงเสริม
การพัฒนา
ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ/
บริการ 

-ไดรับขอมลูขาวสารตลาด
ตางประเทศ ตลอดจนศักยภาพ
ในการพัฒนาผลติภณัฑเพ่ือนํามา
ปรับใชภายในประเทศ 

จํานวน
โครงการความ
รวมมือ 

โครงการ 1 1 2 2 

2.การบมเพาะ
ธุรกิจ 

 

2.1 แผนงานการ
สนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการ
ใหม (แผนงาน 

1. โครงการการ
สนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของ
ผูประกอบการใหม 

ผูประกอบกา
รใหมดาน
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

-ประกอบการไดรับการสนับสนุน
ท้ังดานความรูและทักษะในการ
ดําเนินธุรกิจ 

จํานวน
ผูประกอบการ 

ราย 10 15 20 20 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) 

โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 
 

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

Start-up 

Business 

Support) 

2.โครงการฝกอบรม
แกผูประกอบการใหม
ดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ 

ผูประกอบการ
ท่ีผานการ
ฝกอบรม 

-ผูประกอบการมีความรูพ้ืนฐาน/
ความรูช้ันสูงในการตอยอดการ
พัฒนานวัตกรรม 

จํานวน
ผูประกอบการ
ท่ีเขารับการ
อบรม 

ราย 50 100 100 150 

3.โครงการสงเสริม
ผูประกอบการใหม
เขารวมประกวด
ผลงานระดับ
นานาชาติ 

การเขารวม
ประกวด
ผลงานระดับ
นานาชาติ 

-ผูประกอบการไดรับ
ประสบการณ ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ  
-ผูประกอบการมีวิสยัทัศน
กวางไกล 

การเขารวม
ประกวดผลงาน
ระดับ
นานาชาติ 

ครั้ง 1 2 2 2 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5-14 : แผนงานกลยุทธท่ี 2) การสรางความเชื่อมโยง (Connectivity)  

 แผนปฏิบัติการ โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ   ระยะเวลาดําเนินการ 
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บทที่ 5 SKP 

 

แผนงาน (Action Plan) ตัวชี้วัด หนวยนับ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1. การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1.1 แผนงาน
สงเสริมการศึกษา
และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
อวกาศ 
 
 
 
 

 

 

 

1.โครงการหลักสตูร
ผลิตบัณฑติพรอมใช
ในระดับปรญิญาโท-

เอก ตามความ
ตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

หลักสตูร
มาตรฐาน
ระดับ
นานาชาติ 

-บุคคลากรท่ีมคีวามรู
ความสามารถแกประเทศ 
(capability building) 

-มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ี
สามารถนําไปตอยอดสู
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง
แทจริง 
-มีความรวมมือทางวิชาการ
ระดับประเทศเพ่ือทําการวิจัย
พัฒนา 

จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาโท-

เอก 

คน 5 10 10 10 

2. โครงการจัดตั้ง 
Living Lab 

นวัตกรรม
ผลิตภณัฑท่ี
ตอบสนอง
ความตองการ
ของผูใชงาน 

-ผูใชงาน (เชน หนวยงานของ
รัฐ) สามารถใชเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการไดอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด 

-ประกอบการสามารถสราง
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

รอยละ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 10 25 30 35 

3. โครงการฝกอบรม
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
การประยุกตใชระดับ
ภูมิภาค 

ผูผานการ
ฝกอบรม 

-ผูเขารับการฝกอบรม 

(ภาครัฐ/เอกชน) สามารถนํา
สิ่งท่ีรับการฝกอบรมไปใชงาน
ใหเกิดประโยชน 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

คน 500 500 500 500 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 
ตัวชี้วัด 

 
หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
4. โครงการสงเสรมิ
หลักสตูรเทคโนโลยี
อวกาศในระดับ
มหาวิทยาลยั 

หลักสตูร
เทคโนโลยี
อวกาศ 

-มีนิสิตท่ีมีความรูความสามารถ
แกประเทศ (Capability 

Building) ดานเทคโนโลยี
อวกาศ 

จํานวนนักศึกษา คน 20 20 20 20 

5.โครงการจดัตั้งศูนย
ทดสอบใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ
ทางดาน Space & 

GIS 

ศูนยทดสอบ
ใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ
ทางดาน 
Space & GIS 

-ผูเขารับการทดสอบไดรับ
ความเช่ือถือ/เช่ือมั่นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

-ผูเขารับการทดสอบมี
มาตรฐานในการทํางาน 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม/การ
ทดสอบ 

คน 100 150 200 200 

1.2 แผนงานการ
เผยแพรความรู 
ดานเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิ
สารสนเทศระดับ
นานาชาติ 

1. โครงการ สงเสริม
และเพ่ิมศักยภาพ
ดาน S&GI กลุม
ประเทศ ASEAN  

ผูผานการ
ฝกอบรม
นานาชาติ 

-เพ่ือการเตรยีมความพรอมสู
ประชาคม ASEAN 

- นักวิจัย และ บุคคลากรใน
ประเทศมีทักษะ ดาน STI เพ่ือ
รับการแลกเปลีย่นบุคลากรใน 
ASEAN 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

คน 200 200 250 300 

2.โครงการเสนอการ
เปนเจาภาพจัดการ
ประชุม สัมมนา 
International 

Astronautical 

การจัดประชุม -เปดตลาด space industry 

ภายในประเทศ (customer 

of the 

customer/manufacturer 

รอยละ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 

รอยละ 35 15 15 35 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 
ตัวชี้วัด 

 
หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Federation (IAF)  of the manufacturer) 

3. โครงการเสนอการ
เปนเจาภาพจัดการ
อบรม International 

Space Program 

รวมกับ 
International 

Space University  

การจัดประชุม -เปดตลาด space industry 

ภายในประเทศ (customer 

of the 

customer/manufacturer 
of the manufacturer) 

รอยละ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการ 

รอยละ 40 60   

1.3 .แผนงาน
สงเสริมวิสยัทัศน
และความคิด
สรางสรรคดาน
เทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศ 

(แผนงาน 
Inspiring 

beyond) 

1.โครงการจดั
นิทรรศการหมุนเวียน
ดานเทคโนโลยีอวกาศ 

นิทรรศการ
หมุนเวียนดาน
เทคโนโลยี
อวกาศ 

-นิสิต นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป และนักทองเท่ียว ไดรับ 
แรงบันดาลใจ และแสดงให
เห็นประโยชนจากเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสานสนเทศ 
และแสดงใหเห็นวิสยัทัศนท่ี
กวางไกล 

-มีองคความรูในการนําเอา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศมาใชประโยชนใน

จํานวนการจัด
แสดงนิทรรศการ 

ครั้ง 2 2 3 3 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 
ตัวชี้วัด 

 
หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
ชีวิตประจําวัน 

2.โครงการจดั
นิทรรศการหมุนเวียน
ดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศใน
เขตพ้ืนท่ีเมืองใหญ 

นิทรรศการ
หมุนเวียน
ดาน
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
ในเขตพ้ืนท่ี
เมืองใหญ 

-นิสิต นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป และนักทองเท่ียว ไดรับ 
แรงบันดาลใจ และแสดงให
เห็นประโยชนจากเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 
และแสดงใหเห็นวิสยัทัศนท่ี
กวางไกล 

-มีองคความรูในการนําเอา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศมาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

จํานวนการจัด
แสดงนิทรรศการ 

ครั้ง 2 2 3 3 

3.โครงการจดั
นิทรรศการหมุนเวียน
ความกาวหนาทาง
เทคโนโลย ี

นิทรรศการ
หมุนเวียน
ความกาวหนา
ทางเทคโนโลย ี

-นิสิต นักศึกษา ประชาชน
ท่ัวไป และนักทองเท่ียว ไดรับ 
แรงบันดาลใจ และแสดงให
เห็นประโยชนจากเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสานสนเทศ 
และแสดงใหเห็นวิสยัทัศนท่ี

จํานวนการจัด
แสดงนิทรรศการ 

ครั้ง 3 3 4 5 
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บทที่ 5 SKP 

 

 
แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 
ตัวชี้วัด 

 
หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
กวางไกล 

-ผูประกอบการไดแสดง
ความกาวหนาทางผลงาน
ผลิตภณัฑท่ีคิดคน และเปน
การเปดโอกาสทางธุรกิจ  

4. โครงการสงเสรมิ
สหกิจศึกษาดาน
อวกาศและภมูิ
สารสนเทศ 

นักศึกษาเขา
รวมสหกิจ
ศึกษา 
(ฝกงาน) 

-บุคคลากรท่ีมคีวามรู
ความสามารถแกประเทศ 
(capability building) 

-ภาคการศึกษามสีวนรวมใน
การวิจัยเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 

-ผลงานการวิจยัและพัฒนาท่ี
สามารถนําไปตอยอดสู
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง
แทจริง 

จํานวนนักศึกษา คน 20 25 25 30 

 

 

ตารางท่ี 5-15 : แผนงานกลยุทธท่ี 3) การเสริมสรางใหเกิดการรวมกันสรางสรรค (Co-creation) 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 

ตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1.การรวมการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับ
ภาคเอกชน 

1.1 แผนงาน
สงเสริมธุรกิจ
นวัตกรรมตอ
ยอดจาก
อุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (แผนงาน 
Cross Industry 

Promotion) 

1.โครงการสงเสริม
การวิจัยจากโจทย
ภาคอุตสาหกรรม
และความตองการ
ขององคกร 

ผลงานวิจัย -บุคคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถแกประเทศ 
(capability building) 

-ภาคการศึกษามีสวนรวมในการ
วิจัยเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 

-มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ี
สามารถนําไปตอยอดสู
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง
แทจริง 

จํานวนผลงานวิจัย ช้ินงาน 5 5 5 5 

2.โครงการเมือง
สรางสรรคโดยใช
เทคโนโลยีภมูิ
สารสนเทศ 

นวัตกรรม
ผลิตภณัฑเพ่ือ
การบริหาร
จัดการทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 

-หนวยงานทองถ่ินสามารถใช    
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการไดอยางเกิดประโยชน
สูงสุดและมคีวามตอเน่ืองตาม
นโยบายรัฐบาล 

-รัฐบาลสงเสรมิการใช
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศสู
ระดับทองถ่ินท่ัวไปเทศ และ

รอยละความสาํเรจ็
ในการดําเนินงาน 

รอยละ 10 25 30 35 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 

ตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
สงเสริมการสรางงาน/การ
สรางรายไดจากผูประกอบการ 
SME ระดับทองถ่ิน/ภมูิภาค 
ท่ัวประเทศ 

3. โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑเพ่ือ
ภาคอุตสาหกรรม 

จํานวน
พันธมิตร 

-ผูประกอบการมีแหลงตลาด จํานวนพันธมิตร หนวยงาน 3 5 7 9 

1.2 แผนงานการ
รวมพัฒนา
นวัตกรรม 

1.โครงการการ
พัฒนา Solution 

เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

การจัดตั้ง
บริษัทรวม
ลงทุน 
(Venture 

Capital) และ
บริษัทรวมทุน 
(Joint 

Venture) 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคาสูง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
(เชน ฮารดดิสก และแผงเซลล
พลังงานสุริยะตอยอด
ผลิตภณัฑ) เพ่ือใชสําหรับ
อุตสาหกรรมดานอวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม 
(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน

จํานวนโครงการท่ี
ภาคอุตสาหกรรม
ไดรับการสนับสนุน
เงิน กูดอก เบ้ียต่ํา 

โครงการ  2 2  
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 

ตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
ภูมิภาค  
-มีการวิจัยและความรวมมือใน
การพัฒนาผลิตภณัฑโดยใช
การตอยอดองคความรู 

2.โครงการการรวม
ลงทุนเพ่ือ
ผลิตภณัฑ
นวัตกรรม  

การจัดตั้ง
บริษัทรวม
ลงทุน 
(Venture 

Capital) และ
บริษัทรวมทุน 
(Joint 

Venture) 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคาสูง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
(เชน ฮารดดิสก และแผงเซลล
พลังงานสุริยะตอยอด
ผลิตภณัฑ)เพ่ือใชสําหรับ
อุตสาหกรรมดานอวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม 
(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  
-มีการวิจัยและความรวมมือใน
การพัฒนาผลิตภณัฑโดยใช
การตอยอดองคความรู 

รอยละความสาํเรจ็
ในการดําเนินการ 

รอยละ 5 20 30 45 
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บทที่ 5 SKP 

 

 

แผนงาน 

แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ ผลผลิต ผลลพัธ 

 

ตัวชี้วัด 

 

หนวยนับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
1.3 แผนงาน
สงเสริม
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอวกาศ
ภายในประเทศ 

1.โครงการสงเสริม
อุตสาหกรรมใน
ประเทศเพ่ือเขาสู
อุตสาหกรรม
อวกาศ 

ประเทศไทยมี
ผลิตภณัฑดาน
เทคโนโลยี
อวกาศเพ่ือ
การคา 

-มีการลงทุนในเทคโนโลยี
สําหรับผลติภณัฑมมีีคณุคาสูง
ภายในประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  
(เชน ฮารดดิสก และแผงเซลล
พลังงานสุริยะตอยอด
ผลิตภณัฑ)เพ่ือใชสําหรับ
อุตสาหกรรมดานอวกาศ  
-ประเทศไทยเปนแหลงผลติ
ช้ินสวนอุปกรณดาวเทียม  
(Manufacture of the 

manufacturer) ท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค  
-มีการวิจัยและความรวมมือใน
การพัฒนาผลิตภณัฑโดยใช
การตอยอดองคความรู 

จํานวนโครงการ โครงการ 3 3 3 3 
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บทที่ 5 SKP 

 

5.4 การพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศท่ีผานมา 

5.4.1 กิจกรรมดานธุรกิจ 

อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ใชหลักการแนวทางการดําเนินการเชิงยุทธศาสตรโดยใชรูปแบบ 
Business & Value Creation Model (BVCM) เพ่ือการพัฒนาธุรกิจและรวมสรางสรรค (Co-Creation) กับ
ผูประกอบการและหนวยงานภายนอก โดยจัดทําเปนรายงานการวิเคราะห BVCM (Business and Value 

Creation Model ) ระยะท่ี 1 (ก.ย. 2556 - พ.ค. 2557) (เอกสารอางอิง : รายงานการวิเคราะห Business 

and Value Model) 

ท้ังนี้ โดยสรุปสาระสําคัญการเสนอความรวมมือ แบบแบงกลุม (Clustering) ของ BVCM ได 11 กลุม ดังนี ้

Clustering ของ BVCM คําเสนอของบริษัท 
1)  Ground Station and support กลุมเร่ืองเก่ียวกับการบริการของ
สถานีดาวเทียม เชน การรับ-สงขอมูล การติดตามควบคุมดาวเทียม 
การรับขอมูลจากดาวเทียม เปนตน 

Swedish Space Corporation (SSC) 

ประเทศสวีเดน เสนอความรวมดาน Ground 

services, Space R&D, Satellite training 

center, และEngineering services 

2) Ground Segment กลุมเร่ืองเก่ียวกับระบบภาคพื้นดนิ เชน ระบบ
ควบคุมดาวเทียม ระบบจานสายอากาศ ระบบผลิตขอมูล เปนตน 

 

1) Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เสนอความรวมมือดาน Integrated Ground 

Segment 

2) Deimos ประเทศสเปน เสนอความรวมมือ
ดาน Multi-mission Ground Segment 

3) Agriculture กลุมเร่ืองเพื่อการประยุกตและบริหารจัดการดาน
การเกษตร เชน การประเมินพืน้ที่เกษตร การวางแผนและคาดการณ
ผลผลติ การจัดการที่ดนิเกษตร เปนตน 

 

1) SARMAP ประเทศสวิตเซอรแลนด เสนอ
ความรวมมือดาน Rice Crop Monitoring 

2) Bangkok Produce (CP subsidiary) 

ประเทศไทย เสนอความรวมมือดาน  
Farming products 

4) Maritime กลุมเร่ืองการประยุกตและบริการกิจการทางทะเล เชน  
การเดินเรือ มลภาวะทางทะเล การกัดเซาะชายฝง ความมั่นคงทาง
ทะเล การประมง การทองเที่ยว การชวยเหลือกูภัย เปนตน 

 

MDA ประเทศแคนาดา เสนอความรวมมือ
ดาน Maritime surveillance system 

(Bluehawk), Farming system (Cropcast), 

และ Urban land subsidence 
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Clustering ของ BVCM คําเสนอของบริษัท 
5) Water management กลุมเร่ืองเก่ียวกับการประยุกตและบริการ
ดานการบริหารจัดการน้ํา เชน การประเมินและตดิตามคุณภาพ การ
สํารวจแหลงน้าํ เปนตน 

 

Skymap Global ประเทศสิงคโปร เสนอ
ความรวมมือดาน Coastal applications 

 

 

 

6) Small satellite กลุมเร่ืองเก่ียวกับการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก
และการใชดาวเทียมขนาดเล็กทดแทนดาวเทียมเต็มรูปแบบ 

ST-Electronics และ ATK เสนอความ
รวมมือดาน การพัฒนา  Thermal Satellite 

7) Disaster monitoring กลุมเร่ืองเก่ียวกับการประยุกตและบริการ
ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ เชน การติดตามสถานการณภัยพิบัติ 
การประเมินความเสียหาย การประกันภัย การชวยเหลือฟนฟู การ
คาดการณสถานการณและการพยากรณ เปนตน 

E-GEOS ประเทศอิตาลี เสนอความรวมมือ
ดาน applications platform: flood (e-

Flood), land management (MTC) and 

maritime (TEMAS) 

8) Urban Planning and Land management กลุมเร่ืองเก่ียวกับ
การประยุกตและบริการดาน ผงัเมือง และที่ดิน เชน การทรุดตวั การ
จัดการแปลงทีด่ิน ระบบแผนทีภ่าษี การวางผังเมือง การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย เปนตน 

 

1) Asia Aero Survey Co. Ltd. ประเทศ
เกาหลีใต  เสนอความรวมมือดาน Aerial 

survey and Lidar mapping, 

2) eCartStudio ประเทศไทย เสนอความ
รวมมือดาน Location Based Services 

 

9) Navigation and Location Based Services กลุมเร่ืองเก่ียวกับ
การประยุกตบริการนาํรอง และบริการทางตาํแหนง เชน ระบบการ
ขนสง ระบบนาํทาง ระบบจราจร เปนตน 

 

1) WITOSRC ประเทศจีน เสนอความ
รวมมือดาน Satellite Navigation 

Application 

2) CenNavi Technologies ประเทศจีน 
เสนอความรวมมือดาน Beidou Based 

Dynamic Traffic Information (DTI) 

Service และ BeiDou-based Disaster 

forecasting and early warning services   

3)  BDStar ประเทศจีน เสนอความรวมมือ
ดาน Realtime & High Accuracy 

Container Management 

10) Geo Information Portal / Spatial Data Infrastructure กลุม
เร่ืองเก่ียวกับระบบบริการขอมูลภูมิสารสนเทศทางเครือขาย และ
โครงสรางพืน้ฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ เชน ระบบสบืคนบริการขอมูลผาน

1) ESRI Thailand ประเทศไทย เสนอความ
รวมมือดาน Geo Information Portal และ
GIS 
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Clustering ของ BVCM คําเสนอของบริษัท 
web ระบบแสดงขอมูลออนไลน การสํารวจจดัทําขอมูลพืน้ฐานทาง
ตําแหนง เปนตน 

 

2) MappointAsia ประเทศไทย เสนอความ
รวมมือดาน GIS Portal development, 

Street Level Mapping และดาวเทียม
Skybox 

11) GISTDA Academy and Training กลุมเร่ืองเก่ียวกับกาถายทอด
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา  
 

Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เสนอความรวมมือดาน Integrated Ground 

Segment 

12) Consultancy services กลุมเร่ืองดานการบริการใหคําปรึกษา  AWR Lloyd เขตปกครองพิเศษฮองกง เสนอ
ความรวมมือดาน Space Consultancy 

 

 

จากการวิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยี ความพรอมขององคกร (รายระเอียดดังเอกสารประกอบ 
“รายงานการวิเคราะห Business and Value Creation Model (BVCM)”) มีกลุมเรื่องท่ีสามารถดําเนินการ
ทันที ดังตอไปนี ้

1) Ground Station & Operations support : จากประสบการณและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สถานีดาวเทียมมาอยางยาวนาน ในการใชเปนเครื่องมือสนับสนุนภารกิจ โดยตรง อีกท้ังยังมีบุคลากรท่ีมี
ความรู ความชํานาญในดานนี้ ในทุก value chain ของระบบสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน อีกท้ังยังไดมีการ
พัฒนาระบบท้ังทางดาน HW และSW ดวยตนเอง อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะใชจุดแข็งดังกลาวในการ
สรางความเขมแข็งทางธุรกิจใหกับองคกร และเสริมบทบาทการเปนผูนําในภูมิภาค โดยความรวมมือนี้จะเปน
การพัฒนาระบบบริการตรวจสอบและรายงานคาถูกตองทางตําแหนง (S3EE) ซ่ึงไดมีการประสานดําเนินการ
กับ SSC และผูรวมงานทองถ่ินท่ีจะเปนท่ีต้ังของจานรับขอมูล Ephemeris (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.เชียงใหม) โดยคาดวาจะเริ่มใหบริการระบบไดประมาณ เดือน
ตุลาคม 2557 โดยระบบหลักจะติดต้ังท่ี SKP โดยโครงการนี้วาเปนการเริ่มตน การนําโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สถานีดาวเทียม มาใชประโยชนทางธุรกิจโดยตรง 

2) Maritime solutions : มีความพรอมท้ังในสวนของขอมูล และโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะเปน
ขอมูลจากดาวเทียม SAR และ Optical รวมถึง ระบบเรดารชายฝง อีกท้ังยังมีบทบาทและประสบการณดาน 
oil spill, coastal environment  จึงสมควรท่ีจะดําเนินการทันที โดยเม่ือวเิคราะหในเบื้องตนในแงของความ
คุมคา การพัฒนารวมกับ e-GEOS นาจะเหมาะสม มากกวา MDA หรือ Airbus DS ซ่ึงระบบมีราคาสูงกวา
มาก อยางไรก็ตาม จําเปนตองดําเนินการศึกษาความเปนไปได รวมถึงการพัฒนาระบบสาธิต โดยคาดวาจะ

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  PAGE 5-71 
 

 

 



บทที่ 5 SKP 

 

สามารถพัฒนาและเริ่มเปดใชงานระบบไดประมาณตนป 2558 โดยจะครอบคลุมพ้ืนท่ีในระดับภูมิภาค       
ท้ังในสวนของอาวไทย  ทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต ท้ังนี้ระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนมาควรจะเปนนวัตกรรม
รวมกับเจาของเทคโนโลยีเดิม โดยเปนผูนําในการสรางระบบ 

3) Agriculture solutions : การนําขอมูลจากดาวเทียมมาใชในโครงการดานการเกษตรของรัฐบาล
อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน การสํารวจพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังในโครงการประกันราคาขาว การสํารวจพ้ืนท่ีปลูก
ขาวในโครงการจํานําขาว ตลอดจนการรวมดําเนินการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการโซนนิ่งพ้ืนท่ีเกษตร     
ซ่ึงลวนแลวแตเปนโครงการระดับขาว ประกอบกับ ไดมีการพัฒนากระบวนการในการประเมินพ้ืนท่ีปลูกพืช
แบบก่ึงอัตโนมัติจากขอมูลดาวเทียม รวมถึงการพัฒนาระบบ GIS จังหวัดท่ีเนนดานการเกษตร อีกดวย      
การดําเนินการความรวมมือกับผูประกอบการท่ีมีประสบการณและมีเทคโนโลยีท่ีนําไปสูการปฏิบัติ จะเปนการ
ขยายศักยภาพและบทบาทในระดับประเทศและภูมิภาค ท้ังนี้จะตองมีการทํา FS และ Demo เพ่ือท่ีจะได
เลือกเทคโนโลยี หรือระบบท่ีเหมาะสม นํามาใชในการสรางระบบตอไป โดยผูประกอบการท่ีนาจะรวมมือดวย 
ไดแก Airbus DS, MDA และ e-GEOS โดยหลังจากทํา FS และ Demonstrate แลว นาจะเปดใชงานระบบ
ไดประมาณ กลางป 2558 

4) Navigation & LBS แมวาการพัฒนาการประยุกตดานระบบนําทาง และระบบบริการทาง
ตําแหนง จากGNSS จะเปนเรื่องคอนขางใหม แตในทางปฏิบัติไดดําเนินภารกิจท่ีมีสวนเก่ียวของกับ GNSS   

มาโดยตลอดในฐานะผูใชงาน และหนวยงานกลางภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยความรวมมือกับ WITORSC 

ไดจัดต้ังสถานีบริการคาพิกัดความแมนยําสูง หรือสถานี CORS ท่ี SKP เปนตนแบบของการบริการ GNSS    

บนพ้ืนฐานระบบดาวเทียมบอกตําแหนง Beidou ของจีน อีกท้ังไดรับการตอบรับจากหนวยงาน CNSA (China 

Navigation Satellite Agency) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลจีนท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบ Beidou ใน
การท่ีจะรวมมือการสงเสริมการใชงานระบบ รวมถึงการต้ังเปนสถานีติดตามและอางอิงของ Beidou (IGMAS 

Station) อีกดวย จึงนับเปนโอกาสอันดีในการท่ีจะขยายบทบาทมาครอบดาน GNSS ในระดับภูมิภาคอีกดวย 
โดยมีผูประกอบการท่ีสนใจเขารวมธุรกิจ หลายรายดวยกัน ไดแก WITORSC, CenNavi, BDStar, MPA และ 
e-cart ท้ังนี้ในระยะแรกจะตองจัด FS และ Demonstrate กอน ซ่ึงคาดวาจะใชเวลาประมาณ 6 – 12 เดือน 
และจะเริ่มเปดบริการไดตั้งแตกลางป 2558 เปนตนไป    

ในสวนของกลุมเรื่องท่ีเหลือ นอกเหนือจาก 4 กลุมเรื่องดังกลาว ก็ตองมีการดําเนินการตอเนื่องไปดวย 
ท้ังในสวนการศึกษาความเปนไปได การแสวงหาความรวมมือกับผูประกอบการรายอ่ืนๆเพ่ิมเติม รวมถึงการ
พัฒนา Demonstrate ในพ้ืนท่ีโดยรอบ SKP ไมวาจะเปน เทศบาลนครแหลมฉบัง บริษัทไทยออยล การ
ทาเรือ และการนิคมฯ รวมถึงเมืองพัทยา เปนตน โดยการดําเนินการเอง หรือกับผูประกอบการรายยอย 

 5.4.2 การผลักดันอุตสาหกรรมดาวเทียมนําทางในประเทศ 
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 SKP กับพันธมิตรรวมดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติและ
คณะกรรมการบริหารโครงการภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทยโดย
มีนโยบาย ดังนี ้

 1) ตามมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2557       

ให สทอภ.จัดทํา National Space Program ของประเทศ เพ่ือกําหนดแผนความตองการในการพัฒนากิจการ
ดานอวกาศของประเทศในทุกดานอยางชัดเจน และเตรียมความพรอมและสามารถพ่ึงพาตนเองในอนาคต โดยใน
เบื้องตนฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ท้ัง 3 ฝาย ไดรวมจัดทํากรอบแนวทาง National 

Space Program ของประเทศไทย โดยมีเปาหมาย วิสัยทัศนและแนวทางการผลักดันใน 3 ดาน ไดแก 

 การใชประโยชนและการประยุกตในการสํารวจโลก (Earth Observation) 

 อุตสาหกรรมอวกาศและธุรกิจตอเนื่อง 
 การวิจัยและพัฒนากําลังคนดานหวงอวกาศ 

  2) สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งท่ี 12/2558 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558 แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.) โดยมี ผสทอภ. 
รวมเปนคณะกรรมการ และมีผูแทนจาก สทอภ. รวมเปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงานและ
ดําเนินงาน โดยดําเนินการจัดทําราง proposal หัวขอ “บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี GNSS/GIS/RS 
ตอโครงการกอสรางระบบรถไฟรางคูของประเทศไทย” สําหรับเสนอตอผูบริหาร วท. กค. และรัฐบาล เพ่ือใหเปน
ท่ีประจักษถึงบทบาท ความสําคัญ และศักยภาพของ สทอภ. 
  โดย SKP ไดนําประโยชนจากความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร ซ่ึง สทอภ. ไดลงนามในบันทึกความ
รวมมือกับ บริษัท Geo-Spatial Information Technology Co. Ltd. (GIIT) วาดวยการวิจัยและพัฒนา    
ซ่ึงมุงเนนการสรางคุณคาจากกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดวยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ     
สูการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชน ท่ีจะสรางธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
อวกาศเปนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สูการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตและความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยดําเนินการประชุมหารือรายละเอียดแนวทางการ
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ดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรความรวมมือดานเทคโนโลยีอวกาศระหวาง สทอภ. และบริษัท GIIT ท้ังนี้ท้ัง
สองฝายเห็นพองรวมกันท่ีจะมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับดาวเทียมนําทางของจีน (ดาวเทียม 
BeiDou) และมีการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และจัดทํารูปแบบการทําธุรกิจ (Business 

Model) ท้ังนี้ไดมีการอนุมัติการใชจายเงินกองทุนพัฒนานวัตกรรมอวกาศเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของสํานักงาน
เพ่ือเปนงบดําเนินการในการดําเนินงานภายใตบันทึกความรวมมือระหวาง สทอภ. กับ บริษัท GIIT จํานวน 2 
ลานบาท  

สําหรับการพัฒนาระบบดาวเทียม BEIDOU เปนระบบดาวเทียมนํารองท่ีมีความนาสนใจ เพราะ
สามารถใชงานไดท่ัวโลก (Global) มีความเปนอิสระจากระบบ GPS แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชประโยชน
รวมกันกับระบบ GPS และระบบดาวเทียมนํารองอ่ืนๆ ได ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสําคัญตอเทคโนโลยีระบบ
ดาวเทียมนํารอง ซ่ึงถือเปนสาขาสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยไดมีการติดตามแนวโนม
เทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนระบบดาวเทียมนํารองของจีน และการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องใน
ประเทศไทย  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับระบบ
ดาวเทียม BEIDOU ในประเทศไทย และไดมีความคืบหนาในการดําเนินการดานเทคนิค โดยมีการติดต้ังสถานี 
CORS  (Continuously Operating Reference Station) ณ SKP อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ดังรูปท่ี 5-15 

 

รูปท่ี 5-15 สถานี CORs station 
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 ในการนี้ SKP จึงนําประโยชนเทคโนโลยีดาน GNSS ใน 3 ดาน มาประยุกตใหสอดคลองตามนโยบาย 
ไดแก 

1. การใชประโยชนและการประยุกตใชขอมูล GNSS 

      มีการใชประโยชนระบบนําทางดวยดาวเทียม (GNSS) อยางเต็มรูปแบบรวมกับ 

ระบบภูมิสารสนเทศตามสถานการณจริงในระบบการขนสงและการจราจรของประเทศ การทําแผนท่ี
รายละเอียดสูง (เชน การรังวัดและการใชงานแปลงท่ีดิน) การเกษตรอัจฉริยะ การจัดการภัยพิบัติ และความ
ม่ันคง เปนตน 

 กลุมการเกษตร 
- การทําฟารมเกษตรกรรมโดยอาศัยการควบคุมทิศทางการวิ่งของเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ดวยเทคโนโลยี GNSS ท่ีใหความถูกตองทางตําแหนงสูง ซ่ึงจะชวยลดการอัดตัวของดินและลดการใชน้ํามัน 

- การหยอดเมล็ดเมล็ดพันธตามตําแหนงท่ีเหมาะสมท่ีอาศัยเทคโนโลยี GNSS เพ่ือทําใหไดผล
ผลิตทางการเกษตรท่ีดีท่ีสุด 

 กลุมการทําเหมืองแร 
- การติดต้ังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เขากับเครื่องจักรท่ีใชในการขุดเจาะใหกับผู

ควบคุมเครื่องจักร 
- การใชเทคโนโลยี GNSS กับรถบรรทุกขนาดใหญในเหมืองเพ่ือใหสามารถทํางานไดอัตโนมัติ 

โดยไมมีผูขับข่ี 

 กลุมธุรกิจกอสราง 
- งานสํารวจรังวัดเพ่ืองานกอสรางสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วทันทีทันใดในสนาม ท้ังยังให

คาความถูกตองทางตําแหนงสูง 
- การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS เขากับเครื่องจักรท่ีใชในการขุดและปรับหนาดิน

เพ่ือใหทํางานไดตามแบบท่ีออกไว 
 การทําแผนท่ีสินทรัพยของสาธารณูปโภค 

- การใชเทคโนโลยี GNSS ในการกําหนดตําแหนงท่ีถูกตองสูง เชน แนวทอระบายน้ํา แนวทอ
ประปา การวางแนวรางรถไฟ หรือแมกระท่ังแนวสายไฟใตพ้ืนดิน เพ่ือประโยชนในการบํารุง 

 

2. อุตสาหกรรมอวกาศและธุรกิจตอเนื่อง 
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 เปนนวัตกรรมและบริการดานการใชประโยชนจากระบบดาวเทียม GNSS สูกลุมผูใชงานใน
ประเทศใกลเคียง (ASEAN) ท่ีมีความตองการในขอมูลท่ีมีความถูกตองสูง 

 ภาคอุตสาหกรรมและบริการทางเทคโนโลยี GNSS ของประเทศ ใชประโยชนเทคโนโลยีดาน 
GNSS ท่ีมีสวนชวยเฝาติดตามผลการดําเนินงาน ตั้งแตขบวนการผลิต จึงถึงขบวนการนําสง 

 สนับสนุนอุตสาหกรรม โดยเนนเรื่อง Solution และ Application ท่ีใชขอมูล GNSS 

 

3. การวิจัยและพัฒนาคนดาน GNSS 

 การวิจัยเพ่ือใชประโยชนจากขอมูล GNSS โดยใหการสนับสนุนดานโครงการวิจัย หรือทํา White 

paper และมีทุนวิจัย(Grant) เพ่ือเรงรัดการวิจัยและพัฒนาดาน GNSS 

 คนไทยทุกคนมีสวนรวมในการเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากเทคโนโลยี GNSS ไดอยางเต็มท่ี
และไมเสียคาใชจาย 

 

5.4.3 การดําเนินการดานสิทธิประโยชนของผูประกอบการ 

ดวยมติ ครม. เม่ือวันท่ี 30 ธ.ค. 2557 เรื่อง มาตรการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับคาใชจายดาน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดปรับจากเดิม 2 เทา เปน 3 เทา (โครงการ) ท้ังนี้จะตองไดรับการ
ตรวจสอบและรับรองโครงการจาก สวทช. และหนวยงานอ่ืนๆท่ี กค. ประกาศกําหนด ท้ังนี้อยูระหวางข้ันตอน
เสนอเปนหนวยงานตรวจสอบและรับรองโครงการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและยื่นขอ
เปนผูรับทําการวิจัยและพัฒนาสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีรับทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

5.4.4 การใหบริการผูประกอบการ 
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 อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ จะดําเนินการในรูปแบบเขตนวัตกรรมพิเศษทางดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเปดพ้ืนท่ีใหบริการ อํานวยความสะดวกในการใชประโยชนพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการ
สรางความรวมมือและเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาค
การศึกษา ท่ีจะนํามาสูการสรางนวัตกรรมใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปจจุบันมีหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศท้ังโซนทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป รวม 9 ราย เขาใชบริการพ้ืนท่ีเพ่ือรวมรังสรรค
และพัฒนาธุรกิจ ดังรูปท่ี 5-16 ถึง 5-23 

   

รูปท่ี 5-16 หองผูประกอบการ บริษัท พรีไซสสตีล แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 

  
รูปท่ี 5-17 หองผูประกอบการ บริษัท อธิ คอรปอเรชั่น จํากัด 
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รูปท่ี 5-18 หองผูประกอบการ บริษัท ดีเวล กรุป จํากัด 

 
รูปท่ี 5-19 หองผูประกอบการ บริษัท AWR Lloyd เขตปกครองพิเศษฮองกง  
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รูปท่ี 5-20 หองผูประกอบการ บริษัท GIIT ( WITOSRC and WHGGBD) ประเทศจีน 

  
รูปท่ี 5-21 หองผูประกอบการ บริษัท MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) 

ประเทศแคนนาดา 

  
รูปท่ี 5-22 หองผูประกอบการ บริษัท Swedish Space Corporation (SSC) ประเทศสวีเดน 

  
รูปท่ี 5-23 หองผูประกอบการ บรษัิท Airbus Defense and Space  
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 อีกท้ังยังมีหองศูนยบมเพาะ Entrepreneur Development  (Incubator) เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับ
การทํางานและการพัฒนานวัตกรรมของผูประกอบการใหมและวิสาหกิจขนาดเล็ก   นอกจากนี้ยังมีมุมสําหรับ
เจรจาธุรกิจ มุมพักสายตา และรานกาแฟ สําหรับบริการผูประกอบการ ดังรูปท่ี 5-24 ถึง รูปท่ี 5-26 

  
รูปท่ี 5-24 หองศูนยบมเพาะ Entrepreneur Development  
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รูปท่ี 5-25 มุมพักผอน มุมเจรจาธุรกิจ 

 

   
รูปท่ี 5-26 รานกาแฟ Cosmo Café to 
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5.4.5 กิจกรรมดานประชุมสัมมนา 

 อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ โดยไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องตั้งแตตนป พ.ศ. 
2555 เปนตนมา โดยสามารถสรุปกิจกรรมท่ีสําคัญได ดังรูปท่ี 5-27 ถึง 5-37 ดังนี้ 

1. การจัดเสวนา อุทยานรังสรรคนวัตกรรมดานอวกาศ : มิติใหมเพ่ือ SME ไทย วันท่ี 5 - 22 

มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมงานประมาณ 80 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-27: การจัดเสวนา อุทยานรังสรรคนวัตกรรมดานอวกาศ : มิติใหมเพ่ือ SME ไทย 

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Driving SKP grand strategy to action” วันท่ี 8 มิถุนายน 2555     

ณ หองจามจุรี โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมงานประมาณ 70 คน 
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รูปท่ี 5-28: การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร “Driving SKP grand strategy to action” 

3. พิธีเปดอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 ณ อุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  มีผูเขารวมงานประมาณ 300 คน 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-29: พิธีเปดอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

 

4. การสัมมนา “การจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (SKP)” วันท่ี 9-10 

กุมภาพันธ 2556 ณ โรงแรม เดอะไทด รีสอรท ต.แสนสุข จ.ชลบุรี มีผูเขารวมงานประมาณ 60 

คน 
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รูปท่ี 5-30 : การสัมมนา “การจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (SKP) 

5. พิธีลงนามความรวมมือกับ WITOSRC วันท่ี 29 มีนาคม 2556 ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผูเขารวมงานประมาณ 60 คน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-31: พิธีลงนามความรวมมือกับ WITOSRC 

6. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “Innovative Geospatial Solutions for Agriculture, 

Forestry and Disaster Management” รวมกับ EADS Astrium ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ อ. ศรีราชา จ.ชลบุร ีวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 มีผูเขารวมงานประมาณ 80 คน 

 

 

 

 

7. งานสัมมนากิจกรรมเรียนรู SKP กับ KM  วันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ อ. ศรีราชา จ.ชลบุร ีมีผูเขารวมงานประมาณ 100 คน 
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รูปท่ี 5-32: งานสัมมนากิจกรรมเรียนรู SKP กับ KM 

8. จัดงานสัมมนา Italian Space Activities : COSMO-Skymed for the User Community           

ณ อุทยานรงัสรรคนวัตกรรมอวกาศ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผูเขารวมงานประมาณ 100 คน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-33: จัดงานสัมมนา Italian Space Activities: COSMO-Skymed for the User Community 

   

 

 

 

 

 

 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  PAGE 5-85 
 

 

 



บทที่ 5 SKP 

 

9. การจัดสัมมนา อุทยานรังสรรคนวัตกรรมดานอวกาศ: มิติใหมเสริมอนาคตไทย วันท่ี 8 - 9 

กรกฎาคม 2556 ณ หองแกรนดฮอลล 1 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวม
งานประมาณ 150คน 

10.  

 

 

 

 

รูปท่ี 5-34 : การจัดสัมมนา อุทยานรังสรรคนวัตกรรมดานอวกาศ : มิติใหมเสริมอนาคตไทย 

11. งาน “SKP Dialogue Terra: A Strategic Move" วันท่ี 20 กันยายน 2556 ณ อุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผูเขารวมงานประมาณ 70 คน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-35: งาน “SKP Dialogue Terra: A Strategic Move" 
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12. จัดแสดงนิทรรศการ Space Krenovation Park ในงาน IAC 2013 - The 64th International 

Astronautical Congress วันท่ี 23-27 กันยายน 2556 ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน      
มีผูเขารวมงานประมาณ 3,000 คน 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5-36 : “งาน IAC 2013 - The 64th International Astronautical Congress” 

13. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจานสายอากาศความถ่ี S-Band ตนแบบ (Wise 

Antenna of Transmission Execution & Receiving System) ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรม
อวกาศ  อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีผูเขารวมงานประมาณ 90 คน 

14. งานประชาสัมพันธความกาวหนาตามความรวมมือ ระหวาง GISTDA กับ WITOSRC วันท่ี 30 

ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมงานประมาณ 100 คน 

 

 

 

 

 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ  PAGE 5-87 
 

 

 



บทที่ 5 SKP 

 

รูปท่ี 5-37: “งานประชาสัมพันธความกาวหนาตามความรวมมือ ระหวาง GISTDA กับ WITOSRC” 
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