
คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดขอบหลัก ของผูดํารงตําแหนงกลุมดาวเทียมเล็ก 

1. System Engineering, 2. Mechanical/Thermal Engineering, 

3. Electronic/Electrical Engineering และ 4.1 Software (Small SAT) 

  



1. System Engineer Group 

  



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

1 Project Management & 

AIT/EVT Manager 

(Electrical Lead) & 

Launch 

⋅ ติดตาม วางแผน และควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลกระทบดานตางๆ และเจรจาตอรอง  

⋅ ควบคุมแผนการดําเนินการประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) และทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

⋅ บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการดานเอกสาร และการดําเนินการโครงการดานอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอตกลงตามสัญญา 

⋅ ควบคุมคุณภาพ และนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหไดคุณภาพและปริมาณงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 

⋅ ดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมในแตละวันของทีม เพ่ือใหทีมมีความพรอมในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

⋅ เรียนรู พัฒนาและรักษาระดับคุณภาพของการบริหารโครงการตลอดจนกํากับดูแลคุณภาพดานการดําเนินงานดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดวย เชน ควบคุมคุณภาพการ

ทดสอบดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดาวเทียม และการทดสอบความเขากันไดของสถานีภาคพ้ืนดิน 

⋅ รับผิดชอบ ควบคุม และกํากับดูแลการประกอบในแตละอุปกรณยอยไปสู Flight Hardness และตรวจสอบการเช่ือมตอเบ้ืองตนท้ังแบบ Soft Stack & Hard Stack 

สําหรับดาวเทียมท้ังกอนสงกลับมาประเทศไทย และระหวางทดสอบในประเทศไทย 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

2 System Engineering & 

Mission Analysis 

⋅ วิเคราะหและออกแบบระบบวิศวกรรมดาวเทียมและระบบภาคพ้ืนดิน รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและการใชประโยชน จากการประเมิน mission analysis 

และ system requirement verification 

⋅ วิเคราะห ประเมิน และเจรจาตอรองในประเด็นการประกอบ การทดสอบ การนําสงดาวเทียม และการปฏิบัติการของดาวเทียม เพ่ือใหไดประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

⋅ ใหคําแนะนํา และสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคกับผูรวมทีม 

⋅ ทบทวนและประเมินประสิทธิภาพภาพรวมการพัฒนาและทดสอบดาวเทียม 

⋅ วิเคราะหและสรุปผลขอมูลทางเทคนิค รวมถึงรายงานตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 



2. Mechanical/Thermal Group 



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

3 Thermal & Radiation ⋅ วิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิบนดาวเทียม 

⋅ วิเคราะห และพัฒนาระบบปองกันความรอนและแผรังสีของระบบดาวเทียม รวมถึงประเมินราคา ความเสี่ยง แผนการพัฒนา และประสิทธิภาพของการปองกันบน

ดาวเทียม 

⋅ จัดทําแผนการทดสอบการปองกันความรอนและการแผรังสี เพ่ือใชในการวิเคราะหและประเมิน เพ่ือออกแบบระบบปองกันความรอนบนอุปกรณบนดาวเทียมได

อยางมีประสิทธิภาพ  

⋅ สรางแบบจําลองและการคาดการณระดับไอออนไนซ / ไมไอออไนซ และวิเคราะห single event effect analysis จากผลกระทบจากการแผรังสีสูดาวเทียม  

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวตามท่ี สํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

4 Mechanics, Structure, 

Opto-mechanics, 

Analysis, Composites & 

Mechanisms 

(Mechanical AIT Lead & 

Launch) 

 

⋅ สนับสนุนกิจกรรมประกอบและทดสอบทางกลของโครงสรางดาวเทียมแบบความแมนยําสูง 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาโครงสรางดาวเทียมท้ัง Engineering model, Qualification Model และ Flight Model 

⋅ สนับสนุนวิวัฒนาการใหมๆของผลติภัณฑเพ่ือประยุกตใชในการปรับปรุงเทคนิคการออกแบบ และประกอบดาวเทียม 

⋅ ควบคุมและสนับสนุนการทดสอบกลไกเชิงกลตางๆเชนการทดสอบอุปกรณในสภาพแวดลอมตางๆและสภาพความรอนตามท่ีกําหนด 

⋅ ควบคุมและสนับสนุนการประกอบและทดสอบ (AIT) ในสวนของทางกล รวมถึงสนับสนุนการประกอบวัสดุ ช้ินงานกับเครื่องทดสอบ และอุปกรณสวนควบอ่ืนๆ  

⋅ วินิจฉัยขอบกพรองลงไปท่ีระดับ PCB โดยใชอุปกรณหองปฏิบัติการมาตรฐาน - เครื่องวัดกําลัง, เครื่องวิเคราะหตรรกะ, ออสซิลโลสโคป, DMMs, อุปกรณจายไฟ 

เปนตน 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

5 Mechanics, Structure, 

Opto-mechanics, 

Analysis, Composites & 

Mechanisms 

⋅ สนับสนุนกิจกรรมประกอบและทดสอบทางกลของโครงสรางดาวเทียมแบบความแมนยําสูง 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาโครงสรางดาวเทียมท้ัง Engineering model, Qualification Model และ Flight Model 

⋅ สนับสนุนวิวัฒนาการใหมๆของผลติภัณฑเพ่ือประยุกตใชในการปรับปรุงเทคนิคการออกแบบ และประกอบดาวเทียม 

⋅ สนับสนุนการทดสอบกลไกเชิงกลตางๆเชนการทดสอบอุปกรณในสภาพแวดลอมตางๆและสภาพความรอนตามท่ีกําหนด 



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

⋅ สนับสนุนการประกอบและทดสอบ (AIT) ในสวนของทางกล รวมถึงสนับสนุนการประกอบวัสดุ ช้ินงาน กับเครื่องทดสอบ และอุปกรณสวนควบอ่ืนๆ  

⋅ วินิจฉัยขอบกพรองลงไปท่ีระดับ PCB โดยใชอุปกรณหองปฏิบัติการมาตรฐาน - เครื่องวัดกําลัง, เครื่องวิเคราะหตรรกะ, ออสซิลโลสโคป, DMMs, อุปกรณจายไฟ 

เปนตน 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

6 ADCS Hardware & GPS ⋅ วิเคราะห พัฒนา ปรบัปรุงประสิทธิภาพ และทดสอบอุปกรณ Attitude and Orbital Control Systems (AOCS) รวมถึงสถาปตยกรรมของโมดูลยอยตั้งแตระดับ 

PCB ไปจนถึงท้ังระบบ (System-level EM model) 

⋅ วิเคราะหความเสี่ยง และตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณและหนวยยอยของ AOCS เพ่ือใหอุปกรณทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาระบบการทรงตัวดาวเทียมใหมคีวามเสถียรและแมนยําในทุกสภาวะการทํางานของดาวเทียม 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 



3. Electronic/Electrical Group 



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

7 Payload (Optics and 

Imager Electronics) 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาระบบ Optical instrument payload และ AIS/ADS-B และ payload อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

⋅ ประเมินประสิทธิภาพ payload ใหมีประสิทธิภาพท้ังการออกแบบและการใชงาน 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาระบบ payload ท้ังในสวน hardware และ software รวมถึงการทดสอบ การ calibration บนภาคพ้ืนดิน และระหวางดาวเทียมอยูในวงโคจร  

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

8 Power ⋅ วิเคราะหและทดสอบอุปกรณจายพลังงานของดาวเทียมจากระดับ PCB จนถึงระบบ power ท้ังระบบ (Power Distribution Modules, Battery Control 

Module, Magnetometers, Sun Sensors ...) 

⋅ วินิจฉัยขอบกพรองลงไปท่ีระดับ PCB โดยใชอุปกรณหองปฏิบัติการมาตรฐาน - เครื่องวัดกําลัง, เครื่องวิเคราะหตรรกะ, ออสซิลโลสโคป, DMMs, อุปกรณจายไฟ 

เปนตน 

⋅ จัดเก็บขอมลูและติดตามการทดสอบเพ่ือควบคุมความพรอมของปริมาณการจายพลังงานใหกับระบบดาวเทียมท้ังระบบ 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

9 RF S / X-Band ⋅ วิเคราะหและประเมินระบบสื่อสาร ท้ัง ยานความถ่ี link analysis และ link budget 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาอุปกรณวงจรความถ่ีสูง 

⋅ ทดสอบการรับสงสญัญาณดาวเทียมท้ังแบบ Radiation แบบ RF/IF cable และแบบดิจิทัล  

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

10 On-board Data Handling 

Hardware 

⋅ วิเคราะหความตองการภารกิจของดาวเทียม และความตองการของระบบดาวเทียม 

⋅ กําหนดการทํางานและโครงสรางสถาปตยกรรมท้ังในเชิง functional และ electrical ของ On-board Data Handling (OBDH) 

⋅ กําหนดขอจํากัดและประสิทธิภาพของระบบท้ังในอุปกรณ Onboard Computer (OBC) Remote Interface Unit (RIU) Mass Memory and Formatting Unit 



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(MMFU) Instrument Control Unit (ICU) และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

⋅ สนับสนุนการทํางานของระบบยอยอ่ืน ๆ ท่ีทํางานเก่ียวของกับ OBDH รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมรูปแบบตาง ๆ และกระบวนการประกอบและ

ทดสอบ (AIT) 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 



4. Software Group 



 ตําแหนง/Function หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 

11 Flight Software & TT&C 

Software 

⋅ วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา Embedded Flight Software สําหรับแปลผลคําสั่งและสั่งการอุปกรณบนดาวเทียม 

⋅ วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนา troubleshooting, simulink modelling & test 

⋅ พัฒนาซอฟตแวรตัวกลางสําหรบัการรับและแปลผลคําสั่งควบคุม รวมถึงการสรางและสงสถานะอุปกรณ (Telemetry) ในรูปแบบแพ็คเก็ตดาวเทียม 

⋅ พัฒนาสวนการ Encode Decode และ Modulate แพ็คเกตดาวเทียม รวมไปถึงการวิเคราะหและกระจายขอมลู Telemetry ไปยังอุปกรณตาง ๆ ภายใน

ดาวเทียม 

⋅ พัฒนาซอฟตแวรใหสนับสนุนการทํางานแบบ multi mission ground station และ รองรับการทดสอบวงโคจร (orbit commissioning) 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 

 ปฏิบัติงาน ณ SSTL ประเทศอังกฤษ (เมษายน 2562 ถึง กุมภาพันธ 2564) จํานวน 1 ตําแหนง 
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⋅ วิเคราะห พัฒนา ปรบัปรุงประสิทธิภาพ และทดสอบซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ Attitude and Orbital Control Systems (AOCS) รวมถึงสถาปตยกรรมของโมดูล

ยอยตั้งแตระดับ PCB ไปจนถึงท้ังระบบ (System-level EM model) 

⋅ วิเคราะหความเสี่ยง และตรวจสอบความถูกตองของซอฟตแวร AOCS ท้ังในอุปกรณและหนวยยอยของ AOCS เพ่ือใหอุปกรณทํางานไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

⋅ วิเคราะหและพัฒนาระบบการทรงตัวดาวเทียมใหมคีวามเสถียรและแมนยําในทุกสภาวะการทํางานของดาวเทียม 

⋅ จัดทํารายงานการพัฒนา การทดสอบ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีสํานักงานกําหนด 

⋅ สนับสนุนการทดสอบ Environment test campaigns ในประเทศไทย 
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