ขาวรับสมัครงาน
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครลูกจาง
ชั่วคราวรายวัน ตําแหนงเจาหนาที่เดินเอกสาร จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (สวนหนองออ)

ขาวการฝกอบรมและอื่นๆ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. จัดกิจกรรมวันขึ้นปใหม 2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ณ รานอาหารนอกชาน และไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบูลย วัฒนาธร รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ มารวมรับประทานอาหารและแลกของขวัญ
รวมกับกรรมการคณะทํางานและเจาหนาที่ของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ
2. ไดจัดกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ณ สํานักงานศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสถานที่ภายในสํานักงานมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยในการทํางาน ลดคาใชจาย และสามารถสืบคน
เอกสารไดภายใน 5 นาที และกิจกรรมดังกลาวนี้จะตองมีการประเมินผลปละ 2 ครั้ง
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ.
ขอเชิญ เขารวมฝกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Fundamental of Remote Sensing)
ระดับพื้นฐาน ในระหวางวันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2549 รวมระยะเวลา 8 วัน โดยกําหนดรับผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 30 ทาน
คาลงทะเบียนทานละ 15,000 บาท
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ศุภวาระดีถีขึ้นปใหม 2549 ศูนยภูมิภาคฯ ใครขออํานาจและบารมีแหงองค
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดทรงโปรดอภิบาลและดลบันดาลใหทานและ
ครอบครัวประสบแต ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
ดาวเทียม THEOS
Thailand Earth Observation Satellite

THEOS เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
ดวงแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือ
ดานเทคโนโลยีอวกาศระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฝรั่งเศส โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ. ทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินโครงการ
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากร THEOS รวมกับบริษทั
EADS ASTRIUM ประเทศฝรั่งเศส

Multispectral camera

Star Sensors

Panchromatic
Telecope

X band antenna

Solar Panels

ขอมูลจําเพาะดาวเทียม THEOS

¾ อายุการใชงาน 5 ป
น้ําหนัก 750 กิโลกรัม
¾ ระยะเวลาการสราง 3 ป
วงโคจรแบบ สัมพันธกับดวงอาทิตย
¾ กําหนดขึ้นสูวงโคจร กลาง พ.ศ.2550
ดาวเทียมเอียงทํามุมประมาณ 98.7 องศา
¾ โคจรสูงจากพื้นโลก 822 กิโลเมตร
ดาวเทียมเดินทางผานเสนศูนยสูตรเวลา 10.00 น.
¾ บันทึกขอมูลซ้ําบริเวณเดิมทุก 26 วัน
เครื่องมือบันทึกขอมูล
- กลองระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 2 เมตร ความกวางแนวภาพ 22 กิโลเมตร
- กลองระบบ Multi-spectral รายละเอียดภาพ 15 เมตร ความกวางแนวภาพ 90กิโลเมตร
¾ หนวยความจําของดาวเทียม 51 Gb
¾ ยานความถี่ที่ใช : X-band Link ( 8.253 GHz)
: S-band Link ( 2.2 GHz)
¾ Attitude Orbit Control และ Orbit Determination: 3-axis stabilized, Star Tracker, Gyro, GPS, Magnetic Torque, Sun
Sensor
¾
¾
¾
¾
¾

ลักษณะการถายภาพ
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ภารกิจหลักที่ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ดําเนินการ ในปงบประมาณ 2549 คือ
งบประมาณจาก สทอภ.
1. การวิจัยการพัฒนารูปแบบจําลองสามมิติโบรารสถาน
สําคัญในอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยดวยโฟโตรแก
รมเมตรีระยะใกล
2. การฝกอบรม เรื่อง “การประยุกตใชขอมูลดาวเทียม
THEOS เพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
3. การประชุมสัมมนา “GISTDA DAY”
การเปนเจาภาพรวม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการกับ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
โปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (โปรแกรม
แผนภาษี) เปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการบริหารจัดการ
งานขององคการบริหารสวนทองถิ่น โดย ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดนําขอมูล
ภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชรวมกับการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร
สวนทองถิ่น ทําการพัฒนาโปรในเรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ อัน
ไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย เปนตน ซึ่งทาง
ศู น ย ภู มิ ภ าคฯ ได เ ล็ ง เห็ น ว า การพั ฒ นาโปรแกรมดั ง กล า วจะเป น
ประโยชนแกหนวยงานสวนทองถิ่นที่จะสามารถนําโปรแกรมดังกลาว
ไปใชประโยชนตอไป

งบประมาณรายไดของ
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
1. โครงการ Pilot Project on THEOS/SPOT
2. โครงการเผยแพรสารสนเทศดวย CGISTLN
3. โครงการพัฒนา Web Blog
4. โครงการอบรมการใชงานระบบเครือขายและ
อินเทอรเน็ต และการประยุกต CGISTLN
5. CGIST_LN_QA ONLINE
6. โครงการอื่น ๆ

องคประกอบของโปรแกรมแผนที่ภาษี

นโยบายดานการประกันคุณภาพ
1) สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของศูนยภูมิภาคฯ ที่กําหนด
2) สนับสนุนการบริหารศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ ตามหลักการประกันคุณภาพ ภายใตกรอบแนวความคิด
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Concept) และอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
3) สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศฯ มีความรูความเขาใจดานการ
ประกันคุณภาพ และรวมพลังปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของศูนยฯ รวมทั้งโครงการดานการประกันคุณภาพ
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
4) สนับสนุนใหมีการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระบวนการดําเนินงานของศูนยฯ
และสนับสนุนใหนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
5) สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ ใหพรอมรองรับการประเมินภายในและภายนอก
6) สงเสริมการนําผลการประเมินตรวจสอบมาเปนฐานในการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
ภายในศูนยฯ เพื่อการพัฒนาศูนยฯ ตามพันธกิจอยางตอเนื่อง
7) สนับสนุนใหผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับมี “จิตสํานึกเรื่องคุณภาพ” และเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารหรือการปฏิบัติงาน

1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหผูบริหารองคกรสวนทองถิ่นใชในการวางแผนบริหาร
จัดการพื้นที่สวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ระบบนี้มีองคประกอบของเครื่องมือทางภูมิศาสตร
เบื้องตน
2. ระบบจัดเก็บภาษี ระบบจัดเก็บภาษีประกอบดวย การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีปาย ซึ่งทั้ง
3 สวนนี้ ถูกจัดไวใหเปนหมวดหมูสะดวกตอการใชงานของเจาหนาที่จัดเก็บรายได
3. แบบพิมพฟอรมตางๆ ภายในโปรแกรมแผนที่ภาษีมีแบบพิมพฟอรมขององคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งแตเดิม การ
จัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่เปนกระดาษ (Hard copy) หากตองการพิมพเอกสารก็สามารถใชงานในสวนนี้ได
4. ระบบจัดการฐานขอมูล การปรับแกขอมูลใหมีความเปนปจจุบันนั้นมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน จึงไดมีการ
ระบบจัดการฐานขอมูลขึ้น เพื่อรองรับความตองการในการปรับปรุงขอมูลดานตางๆ
5. การจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ เปนการจัดการขอมูลภาพดาวเทียม และขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตน ไดแกขอมูลแปลงที่ดิน
ขอมูลอาคาร/โรงเรือน และขอมูลปาย

วิสัยทัศน “เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศชั้นนํา มีเทคโนโลยีที่กาวล้าํ สามารถพึ่งพาตนเอง นําสูการ
พัฒนาทองถิ่นเขตภาคเหนือตอนลางและจังหวัดพะเยา”
พันธกิจ1. วิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดา นเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
2. บริการขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ใหกับทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. ประสานงานและใหบริการทางวิชาการแกทั้งภาครัฐ และเอกชน

ศนยภมภาคเทคโนโลยอวกาศและภมสารสนเทศ
ู  ู ิ
ี
ู ิ
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ื
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ิ ั
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