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คำนำ 
 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๕ ก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๔ 

ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดมีการแบงสวนราชการ สป.อว. โดยกำหนดใหกองสงเสริม

และประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มีหนาที่และอำนาจในการ

จัดทำกลยุทธ ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรภูมิภาค ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ และ

ยุทธศาสตรอื่น ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศและโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

ดังนั ้น กปว. จึงไดจ ัดทำแผนกลยุทธกองสงเสร ิมและประสานเพื ่อประโยชนทาง

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งถือวาเปนแผนกลยุทธฉบับแรกของ 

กปว. เพื่อวางกลยุทธ แนวทาง และมาตรการ ที่เชื ่อมโยงมาจากประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง ประเด็น

ยุทธศาสตร สป.อว. และประเด็นยุทธศาสตรอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ เพื่อตอบสนองหนาที่และอำนาจตามกฏ

กระทรวงฯ ดังที่ไดกลาวในขางตน นอกจากนี้ กปว. ยังมีภารกิจมุงเนนสำคัญในการเชื่อมโยงใหเกิดการใช

ประโยชน ววน. จากหนวยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การจัดทำแผนกลยุทธ กปว. ฉบับนี้ จึงเปนการกำหนดทิศทางและแนวทางการ

ปฏิบัติงานของ กปว. ในระยะ 5 ปขางหนา รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของ 

กปว. มีความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายการทำงานในภาพรวมของ กปว. รวมกันอยางชัดเจน 

ตลอดจนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรเพื่อบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กำหนดไว 

นอกจากนี้ ผูบริหารยังสามารถใชแผนกลยุทธฯ เปนกลไกที่ทำใหเกิดความเขาใจธรรมชาติการดำเนินงาน

และมองเห็นภาพการพัฒนาในอนาคตของ กปว. และสามารถนำไปใชเปนเครื ่องมือในการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกระดับในการกำหนดกลยุทธสงเสริมการใชประโยชน ววน. ที่ตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร เพื่อผลักดันใหเกิดการนำแผนกลยุทธ

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการเตรียมความพรอมในการกาวไปสูระบบ

ราชการ 4.0 ในอนาคต 

 

 

 



4 
 

สารบัญ 
 หนา 

บทที่ 1  บทนำ 5 

     1.1 ความเปนมา 5 

     1.2 วัตถุประสงค 6 

บทที่ 2  การจดัทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 

7 

     2.1 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพือ่ประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 7 

     2.2 ปฏิทินการจดัทำแผนกลยุทธกองสงเสรมิและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 12 

บทที่ 3  วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และการเชื่อมโยงกับโครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดียว 
(One Route Cooperative Platform Restructuring) 

14 

     3.1 วิสัยทัศน 14 

     3.2 ประเด็นยุทธศาสตร 15 

     3.3 โครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดยีว (One Route Cooperative Platform Restructuring) 16 

     3.4 การเชื่อมโยงวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ กปว. กับการปรับโครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดียว 
(One Route Cooperative Platform Restructuring)  

17 

           3.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมระบบนิเวศวจิัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอยอดองคความรู ใน
การพัฒนาประเทศ  

17 

           ๏ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development) 18 

           ๏ การพัฒนาสังคมดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Social Development) 22 

          3.4.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเครือขายระบบสารสนเทศ ตลอดจนขับเคลื่อน
นโยบายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

27 

          ๏ การพัฒนาระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (STI Ecosystem Development) 27 

บทที่ 4  แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ของกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม 

30 

บทที่ 5  การนำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ไปสูการปฏิบัติ 

83 

ภาคผนวก 85 



5 
 

บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมา 
 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม ไดออก
กฎกระทรวงใหมีการแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘ ตอนท่ี ๑๕ ก เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม ๒๕๖๔ 
ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สป.อว. โดยมีการควบรวมสำนักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี (สส.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) เปน
กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) นอกจากนี้ ยังมีศูนย
ความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE) ที่อยูภายใตการกำกับดูแลของ กปว. ตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการดังกลาว ซ่ึง กปว. มีหนาที่และอำนาจตามกฏกระทรวงฯ ดังนี้ 

(1) จัดทำกลยุทธ ประสานและเชื ่อมโยงยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรภูมิภาค 
ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ และยุทธศาสตรอื่น ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงที่เกี ่ยวของกับระบบนิเวศและ
โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

(2) ส งเสร ิมการพ ัฒนาร ูปแบบความร วมมือ กลไกการทำงานร วมก ันระหว าง
สถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหนวยงานภาคีในพื้นที่ ในการถายทอด
องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญา และการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแบบมีสวนรวมในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม  

(3) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยและ
นวัตกรรม ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและเครือขายวิจัยในพื้นที่กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรม 

(4) เสนอแนะมาตรการและแรงจูงใจ  และปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจ
นวัตกรรมของผูประกอบการ  

(5) ดำเนินการเกี ่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสร ิมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตรและคณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวของ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
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ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร สป.อว. และบุคลากรทุกระดับของ กปว. มีความเขาใจตรงกัน มี
แนวทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเปาหมายรวมกัน กปว. จึงไดมีการจัดทำ
แผนกลยุทธ เพื ่อตอบสนองตอมีหนาที่และอำนาจของ กปว. ตามกฏกระทรวงฯ ในการจัดทำกลยุทธ 
ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรภูมิภาค ยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ และยุทธศาสตรอื่น ๆ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงที ่เกี ่ยวของกับระบบนิเวศและโครงสรางพื ้นฐานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจของ กปว. 
ในการสงเสริมการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

1.2 วัตถุประสงค 

(1) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและสื่อสารใหบุคลากรของ กปว. ทุกคนมี
ความเขาใจตรงกัน และทราบเปาหมายในการทำงานภาพรวมของ กปว. อยางชัดเจน 

(2) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากร กปว. เพื่อบรรลุวิสัยทัศน
และพันธกิจที่กำหนดไว 

(3) เพื ่อสรางการมีสวนรวมในการกำหนดกลยุทธสงเสริมการใชประโยชน ววน. ของ
บุคลากรทุกระดับใน กปว. เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนำไปสูระบบ
ราชการ 4.0 ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและการใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อผลักดันให
เกิดการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

การจัดทำแผนกลยุทธ 

กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 

 

กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) มีการ
ดำเนินงานในการจัดทำแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

 

2.1 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 

การจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (กปว.) ไดมีการกำหนดใหเปนแผนระยะยาว คือ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งกระบวนการ

จัดทำแผนกลยุทธของ กปว. ดังกลาว ไดมีการจัดทำตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีกระบวนการ ดังตอไปนี้ 

(1) การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร 

(2) การกำหนดทิศทางของหนวยงาน 

(3) การวิเคราะหถึงประเด็นสำคัญที่จะมุงเนนและใหความสำคญัเพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน 

(4) การกำหนดเปาประสงคสำหรบัแตละประเด็น 

(5) การกำหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละเปาประสงค 

(6) การกำหนดกลยุทธหรอืสิ่งท่ีจะทำเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 

 
(1) การวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร 

การจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร ซึ่งในการพิจารณา
เลือกเครื่องมือสำหรับใชวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร กปว. เห็นวา SWOT Analysis, 7s McKinsey 

Framework, PEST Analysis, BCG Matrix หรือเครื ่องมืออื่น ๆ ที ่ถูกนำเสนอกันอยางแพรหลาย อาจ
กอใหเกิดกับดักของการใชเครื่องมือจนทำให “แกน หรือ Core Concept” ของความเปนกลยุทธถูกมองขาม
ไป ดังนั้น กปว. จึงไดเลือกใชการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) เปนเครื่องมือใน
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลัก เนื่องจาก กปว. มีการปฏิบัติงานครอบคลุมต้ังแตระดับ
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กระทรวง (สวนกลาง) ระดับภูมิภาค ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อนและ
ผลักดันการสงเสริมการใชประโยชน ววน. ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งพบวาในหลายพื้นที่ กปว. ยัง
ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน จึงจำเปนตองอาศัยผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ทำหนาที่ชวยเหลือในการ
ขับเคลื ่อนภารกิจของ กปว. ดังนั ้น ผูมีสวนไดสวนเสียจึงมีอิทธิพล (Stakeholder Influence) ตอการ
วางแผนและการดําเนินงานของ กปว. ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของผูบรหิาร อว. ซึ่งมีความตองการให 
สป.อว. เปน “Nerve Center” ของกระทรวง ดังนั้น กปว. จึงมีภารกิจเปรียบเสมือน MHESI Coordinator 
ที่ประสานงานกับเครือขายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการรวมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสงเสริมการใช
ประโยชน ววน. 

 

(2) การกำหนดทิศทางของหนวยงาน 

กปว. ไดกำหนดทิศทางในการดำเนินพันธกิจตามกฏกระทรวงฯ ผานการกำหนดวิสัยทัศน

ในแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 

2566 – 2570) “ขับเคลื่อนการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม” ซึ่งวิสัยทัศนของ กปว. ดังกลาว เนนใหความสำคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนผูรับบริการและภาคี

เครือขายในการขับเคลื่อนภารกิจสงเสริมการใชประโยชน ววน. ของ กปว. ในภูมิภาคและพื้นที่ ซึ่งผูมีสวน

ไดสวนเสียของ กปว. สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร (Internal 

Stakeholders) ไดแก ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกระดับใน สป.อว. ผูมีสวนไดเสียโดยตรงในการรับบริการ 

(Marketplace Stakeholders) ไดแก สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย นิสิตนักศึกษา สถานประกอบการ 

วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ประชาชนผูรับบริการ เครือขายพันธมิตร ผูรับจางและขายครุภัณฑและวัสดุในการ

จ ัดซื ้อจ ัดจ างตามระเบียบพัสด ุ เป นตน และผู ม ีส วนไดเส ียในสังคมแตอย ู นอกองคกร (External 

Stakeholders) ไดแก หนวยงานในสังกัด อว. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม 

สถาบันการเงิน องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ และสื่อมวลชน เปนตน ซึ่งวิสัยทัศนของ 

กปว. ได ใหความสำคัญในการปรับโครงสรางการทำงานรวมก ันเป นเส นทางเดียว (One Route 

Cooperative Platform Restructuring) เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่และอำนาจ และพันธกิจของ กปว. 

ตามกฎกระทรวงใหมีการแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และภารกิจมุงเนนสำคัญในการเชื่อมโยงใหเกิดการใชประโยชน ววน.จากหนวย

งานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา สูภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 

การกำหนดวิสัยทัศนของ กปว. จึงครอบคลุมการใหบริการแกผูมีสวนไดสวนเสียตามเปาหมายใน 3 มิติ 

ของการปร ับโครงการทำงานร วมก ัน เป นเส นทางเด ียว  (One Route Cooperative Platform 

Restructuring) ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 

ววน.  

 

 



9 
 

การกำหนดวิสัยทัศนของ กปว. มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ อว. ในป พ.ศ. 

2566 – 2570 “สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมใหประเทศมีการ

พัฒนาอยางรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคา และพรอม

กาวสูอนาคต” และวิสัยทัศนของ สป.อว. “เปนหนวยงานกลางที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายในระดับ

ตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการสงเสริมการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม (ววน.) ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พระราชบัญญัติการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2562 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2563 - 2570 กรอบประเด็นยุทธศาสตร อว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และกรอบกลยุทธ

ของ สป.อว. รวมทั้งนโยบายและแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  

 

(3) การวิเคราะหถึงประเด็นสำคัญที่จะมุงเนนและใหความสำคัญเพื่อท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน 

กปว. พิจารณาแลววา การปรับโครงสรางการทำงานรวมกันเปนเสนทางเดียว (One 
Route Cooperative Platform Restructuring) เปนประเด็นสำคัญที่ตองมุงเนนเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
ไดกำหนดไวเปนกรอบทิศทางของบุคลากรทุกระดับของ กปว. สามารถปฏิบัตงิานไดในทิศทางเดียวกันและ
มีเปาหมายรวมกัน ดังนั้น โมเดล One Route ของ กปว. จึงมีการปรับโครงสรางการทำงานของ กปว. 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดย
อาศัยองคความรู ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของหนวยงานวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ในการถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยี และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในการ
ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศผานภารกิจหลักใน 3 ดาน ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. 
(Economic Development) การพัฒนาสังคมดวย อววน. (Social Development) และการพัฒนาระบบ
นิเวศ ววน. (STI Ecosystem Development) ซึ่งสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร ของ สป.อว. ที่ถายทอด
มาจากกรอบประเด็นยุทธศาสตรของ อว. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ที ่มีสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2563 – 2570)  

จากมิติการพัฒนาตาม One Route Cooperative Platform Restructuring ของ กปว. 
แพลตฟอรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. (Economic Development) และแพลตฟอรมการพัฒนา
สังคมดวย อววน. (Social Development) เปนการปรับโครงสรางการทำงานที่สอดรับและตอบสนองตอ
ประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การสงเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอยอดองคความรู 
ในการพัฒนาประเทศ และแพลตฟอรมการพัฒนาระบบนิเวศ ววน. (STI Ecosystem Development) มี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย
ระบบสารสนเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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(4) การกำหนดเปาประสงคสำหรับแตละประเด็น 

ตามที่ มิติการพัฒนาของ One Route Cooperative Platform Restructuring สอดรับ
และตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตรของ สป.อว. ที่เชื่อมโยงมาจากประเด็นยุทธศาสตรของ อว. ดังนั้น 
การกำหนดเปาประสงคสำหรับแตละประเด็นในแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงสามารถกำหนดไดในแนวทางเดียวกันกับ
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร ไดแก เปาประสงค ชุมชน ผูประกอบการ ไดรับการยกระดับผลิตภัณฑ 
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่ตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การ
สงเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอยอดองคความรู ในการพัฒนาประเทศ สอดรับ
และเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. (Economic Development) และแพลตฟอรม
การพัฒนาสังคมดวย อววน. (Social Development) ของโมเดล One Route และเปาประสงค การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก สป.อว. อยางมีประสิทธิภาพ ที่ตอบสนอง
ตอประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและเครือขายระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับและเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมการ
พัฒนาระบบนิเวศ ววน. (STI Ecosystem Development) 
 

(5) การกำหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายของแตละเปาประสงค 

ตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละเปาประสงคตามแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อ
ประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดมีการกำหนดตามการ
ถายทอดตัวชี้วัด (KPI Cascading) มาจากกรอบกลยุทธของ สป.อว. ไดแก  

๏ ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การสงเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ 

สังคม เพื่อตอยอดองคความรู ในการพัฒนาประเทศ เปาประสงค ชุมชน ผูประกอบการ ไดรับการยกระดับ

ผลิตภัณฑ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคมและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับแพลตฟอรมการพัฒนา

เศรษฐกิจฐาน ววน. (Economic Development) และแพลตฟอรมการพัฒนาสังคมดวย อววน. (Social 

Development) ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด ไดแก 

(1) ผูประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการท่ีไดรับการถายทอดองค ความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใชประโยชนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

(2) มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่ผูประกอบการ/ชุมชน นำผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใชประโยชน โดยกลไกสนับสนุนของ สป.อว. 

(3) มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม 
(4) จำนวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม 

 

๏ ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร สป.อว. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย

ระบบสารสนเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปาประสงค การ

สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก สป.อว. อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับ

แพลตฟอรมการพัฒนาระบบนิเวศ ววน. (STI Ecosystem Development) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
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(5) รอยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ นำไปใชประโยชน
และปฏิบัติ ไดจริง 

(6) รอยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมตามแผนงาน 

 

(6) การกำหนดกลยุทธหรือสิ่งที่จะทำเพ่ือใหบรรลเุปาประสงค 

กระบวนการสุดทายของการจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) คือ การกำหนดกลยุทธหรือสิ่งที่จะทำเพ่ือให
บรรลุเปาประสงคที่ไดวางไว ดังนั้น แผนกลยุทธ กปว. จึงมีการกำหนดกลยุทธเชนเดียวกับ สป.อว. ไดแก 
กลยุทธ สงเสริม และสนับสนุนกลุมเปาหมายนำองคความรูดาน อววน. มาใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ 
เพิ่มมูลคาการผลิต และสรางเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือตอบสนองตอเปาประสงค ชุมชน ผูประกอบการ ไดรับ
การยกระดับผลิตภัณฑ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคมและมีคุณภาพชวีิตดีขึ้น ซึ่งสอดคลองและเชื่อมโยง
กับแพลตฟอรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. และแพลตฟอรมการพัฒนาสังคมดวย อววน. และกลยุทธ 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสารสนเทศและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อบริหาร
จัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอเปาประสงค การสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ท้ัง
หนวยงานภายในและภายนอก สป.อว. อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองและเชื่อมโยงกับแพลตฟอรมการ
พัฒนาระบบนิเวศ ววน. ของ One Route Cooperative Platform Restructuring  

 

กระบวนการจดัทำแผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
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2.2 ปฏิทินการจัดทำแผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

 

เดือน/ป การดำเนินงาน 

มกราคม - 

กุมภาพันธ 2565  

ระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ราง) กรอบแผนกลยุทธ กปว. 

จัดทำ (ราง) กรอบแผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มีนาคม 2565 นำเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมตัิกรอบแผนกลยุทธ กปว. 

ผูบริหารอนุมัติกรอบแผนกลยทุธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

กรกฎาคม 2565 ประชุมระดมความคิดเหน็ในการจัดทำแผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

สิงหาคม 2565 ยก (ราง) แผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทำแผนกลยุทธ กปว. ในการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

เร่ือง แนวทางการดำเนนิงานการขับเคล่ือนและสงเสรมิการใชประโยชน ววน. ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวนัที่ 9 – 11 กันยายน 2565  

ทบทวน/ปรับปรุง  (ราง) แผนกลยทุธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

กันยายน - ตุลาคม 

2565 

นำเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

เผยแพรเอกสารแผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนำไปสูการปฏบิัต ิ
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บทที่ 3 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  

และการเชื่อมโยงกับโครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดียว 

(One Route Cooperative Platform Restructuring) 

  

 

3.1 วิสัยทัศน 

กองสงเสริมและประสานเพื ่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 
กำหนดวิสัยทัศน “ขับเคลื่อนการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม” เพ่ือตอบสนองตอพันธกิจของ กปว. ในการสงเสริมการใชประโยชน ววน. ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียของ 
กปว. มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผูรับบริการและภาคีเครือขายในการดำเนินภารกิจในการสงเสริมการใช
ประโยชน ววน. ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียจึงมีอิทธิพล (Stakeholder Influence) ตอการวางแผนและการ
ดําเนินงานของ กปว. โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ (ภูมิภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด) เพื่อทำหนาที่ขับเคลื่อน
และผลักดันการสงเสริมการใชประโยชน ววน. ใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากในปจจุบัน 
กปว. ยังขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี ดังนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียในฐานะภาคีเครือขาย
จึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กปว. ซึ่งการ “ขับเคล่ือนการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.)” คือ การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการสงเสริมการใชประโยชน ววน. โดยอาศัยการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. (STI Infrastructure) การพัฒนากำลังคนของ กปว. (HRM&HRD) และ
การบริหารจัดการที่ดี (Management) ตามแพลตฟอรมการพัฒนาระบบนิเวศ ววน. (STI Ecosystem 
Development Platform) ของการปรับโครงสรางการทำงานขอ’ กปว. รวมกันเปนเสนทางเดียว (One 
Route Cooperative Platform Restructuring) เพื ่อใหผูม ีสวนไดสวนเสียของ กปว. ซึ ่งโดยสวนใหญ
ไดแก ผูประกอบการ ชุมชน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนโดยทั่วไป นำ ววน. ไปใชประโยชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแพลตฟอรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. (Economic Development 
Platform) และการพัฒนาสังคม ตามแพลตฟอรมการพัฒนาสังคมดวย ววน. (Social Development 
Platform) ตามแนวทางของโมเดล One Route 

 

วิสัยทัศน กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

“ขับเคลื่อนการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร 

กปว. ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรของ สป.อว. ที่มี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรของ อว. และนโยบายและแผนระดับชาติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน “ขับเคลื่อนการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” จำนวน 2 ประเด็นยทุธศาสตร ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมระบบ
นิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพื่อตอยอดองคความรู  ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคลองกับ
แพลตฟอรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ววน. (Economic Development Platform) และแพลตฟอรมการ
พัฒนาสังคมดวย ววน. (Social Development Platform) และประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื ้นฐานและเครือขายระบบสารสนเทศ ตลอดจนขับเคลื ่อนนโยบายและการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ที่สอดคลองแพลตฟอรมการพัฒนาระบบนิเวศ ววน. (STI Ecosystem Platform) ของการ
ปรับโครงสรางการทำงานรวมกันเปนเสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring) 
ของ กปว. 

 

วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ กปว. ภายใต One Route 
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3.3 โครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring) 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดมีการปรับสรางของ สป.อว. โดยสำนักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
(สส.) และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) ไดถูกควบรวมเปน
กองสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ซึ่งนอกจากนี้ กปว. ยัง
ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลศูนยความเปนเลิศ (Center of Excellence: CoE) ดังนั้น กปว. จึงมีภารกิจ
มุ งเนนในการปรับร ูปแบบโครงสรางและกลไกการทำงานรวมกันเป นเสนทางเดียว (One Route 
Cooperative Platform Restructuring) เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการใชประโยชน ววน.จากหนวยงานวิจัย
และสถาบันอุดมศึกษาสูภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

ทั้งนี้ โครงสรางและกลไกการทำงานรวมกันแบบ One Route สามารถแบงออกไดเปน 
3 ดาน ตามภารกิจของ กปว. ไดแก 

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development) 

(2) การพัฒนาสังคมดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Social Development) 

(3) การพัฒนาระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (STI Ecosystem Development) 

นอกจากนี้ การทำงานรวมกันเปนเสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform 
Restructuring) ยังมีการแบงโครงสรางการทำงานออกเปน 4 ระดับ ซึ่งในแตละระดับ มีการทำงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ แบงออกเปน 

(1) ระดับกระทรวง/สวนกลาง 

(2) ระดับภูมิภาค 

(3) ระดับกลุมจังหวัด 

(4) ระดับจังหวัด 
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3.4 การเชื่อมโยงวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ กปว. กับการปรับโครงสรางการทำงานแบบ
เสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring)  

แผนกลยุทธ กปว. 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของ สป.อว. กับมิติการพัฒนา 3 ดาน ของ กปว. ตามการปรับ
โครงสรางการทำงานแบบเสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring) เพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศนของ กปว. ที่กำหนดไว ดังน้ี 

3.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมระบบนิเวศวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม เพื ่อตอยอดองค
ความรูในการพัฒนาประเทศ  
 

เปาประสงค 

ชุมชน ผูประกอบการ ไดรับการยกระดับผลิตภัณฑ สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

ตัวชี้วัด 

(1) ผูประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการที่ไดรับการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใชประโยชนในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต 

(2) มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่ผูประกอบการ/ชุมชน นำผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใชประโยชน โดยกลไกสนับสนุนของ สป.อว. 

(3) มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม 

(4) จำนวนผูประกอบการท่ีมาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม 

 

กลยุทธ 

สงเสริมและสนับสนุนกลุมเปาหมายนำองคความรูดาน อววน. มาใชประโยชนในการพัฒนา

พื้นท่ี เพ่ิมมูลคาการผลิต และสรางเสรมิคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development) 

(2) การพัฒนาสังคมดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Social Development) 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development) 

การพัฒนาธุรกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development) มีการ

ดำเนินงานครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจฐานความรูดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย 

ไดแก  ผ ู ประกอบการ นักศึกษา อาจารย  และบุคคลทั ่วไป ในพื ้นที ่  5 ภ ูม ิภาค (ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต) 18 กลุมจังหวัด 76 จังหวัด รวมถึงสวนกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) โดยมีโครงสรางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการต้ังแตระดับกระทรวงไปจนถึงระดับ

พื ้นที่ โดย สป.อว. (กปว.) รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับกระทรวง (สวนกลาง) หนวยปฏิบัติการ

เครือขาย อว. ภูมิภาครับผิดชอบในระดับภาค เครือขายการอุดมศึกษารบัผิดชอบในระดับกลุมจังหวัด และ

หัวหนาหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน

ประจำจังหวัด (อว.สวนหนา) ร ับผิดชอบการดำเนินงานในระดับจังหวัด ผานการพัฒนาธุรกิจฐาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development Platform) ใน 3 ระยะ คือ ระยะพัฒนา

ธุรกิจเริ่มตน (Early Stage) ระยะพัฒนาธุรกิจเริ่มตนใหอยูรอด (Development Stage) และระยะเรงการ

เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ (Acceleration Stage)  

ระยะพัฒนาธุรกิจเริ่มตน (Early Stage) 
 

การพัฒนาธุรกิจเริ่มตน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 
(1) Pre-Incubation เปนการเริ่มตนสรางผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเติมองค

ความรู  แนวคิด ทักษะที่จำเปนในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เชน การเขียนแผนธุรกิจ (Business 

Plan/model) การผลิตตนแบบผลิตภัณฑ/บริการ (Prototype) การวิเคราะหธุรกิจเบื้องตนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพโดยผูเชี ่ยวชาญ การทดลองผลิต (Test Run) การทดสอบตลาด โดยมีระยะเวลาในการบมเพาะ

ขั้นตนไมเกิน 1 ป ดังน้ัน Pre-Incubation จึงเปนการปรับพื้นฐานใหผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูและ

ศักยภาพของผูประกอบการ ในระยะเวลาไมเกิน 1 ป อาทิเชน การเติมองคความรู แนวคิด ทักษะที่จำเปน

ในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี สามารถเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และผลิตตนแบบผลิตภัณฑ/

บริการ (Prototype) วิเคราะหธุรกิจเบื้องตนเพื่อพัฒนาศักยภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ไดทดลองผลิต (Test 

Run) และทดสอบตลาด (Market Test)  เปนตน มีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไปท่ี

มีแนวคิดในการทำธุรกิจ หรือมีตนแบบผลิตภัณฑ เพื่อใหไดผลผลิต คือ Product/Service Prototype 

Business Plan และ Market Test Data 

(2) Incubation เปนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ หรือบมเพาะผูประกอบการที่มีแผน

ธุรกิจและตนแบบผลิตภัณฑ ทั้งท่ียังไมจดทะเบียนและเริ่มตนจดทะเบียน เพื่อการพัฒนาในแตละดานแบบ

มุงเปา เสริมองคความรูดานเทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจ ใหสามารถตั้งธุรกิจไดมีผลิตภัณฑออกสู

ท องตลาด มีความพรอมในการยื ่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมถึงมีความพรอมในการจดทะเบียน

ผูประกอบการ โดยมีระยะเวลาในการบมเพาะไมเกิน 3 ป 
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ดังนั ้น Incubation จึงเปนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการตามความตองการจากการ

ประเมินศักยภาพเพื ่อเขาโปรแกรมฝกอบรมตาม Shopping list เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product 

development Process) และการสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑ และไดผลลัพธคือผูประกอบการสามารถ

ขายสินคาได สินคามีมาตรฐานและผูประกอบการมีความพรอมท่ีจะจดทะเบียน โดยใชระยะเวลาไมเกิน 3 ป  

ระยะพัฒนาธุรกิจเริ่มตนใหอยูรอด (Development Stage) 

การพัฒนาธุรกิจเริ่มตนใหอยูรอด ประกอบดวย 

(3) Technology Capacity Development for Business เ ป  น ร ะยะส ำ หร ั บ พ ั ฒ น า

ผูประกอบการที่มีเปาหมายเพ่ือการ scale up เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในระยะเวลาไมเกิน 2 ป  

ดังนั้น การพัฒนาผูประกอบการที่มีเปาหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของตนใหธุรกิจ

สามารถแขงขันได จึงมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือนำเทคโนโลยีพรอมใชไปใช การพัฒนา

กระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจ รวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาค

ธุรกิจ โดยมีระยะเวลาในการพัฒนาไมเกิน 2 ป 

ระยะเรงการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ (Acceleration Stage)  

การเรงการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ ประกอบดวย 

(4) Business Acceleration เป นการเร งอ ัตราการเติบโตและเพิ ่มม ูลค าของธ ุรก ิจใน

ระยะเวลาอันสั้นแบบกาวกระโดดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ โดยการวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจ

เชิงลึก การบริหารจัดการและเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ เครือขาย แหลงทุน รวมถึงการพัฒนาทักษะขั้นสูงใหกับ

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และสงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลักดันสูตลาดโลก 

ดังนั้น การเรงอัตราการเติบโตและเพิ่มมูลคาของธุรกิจในระยะเวลาอันสั้น จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อนำไปสูการเติบโตของธุรกิจอยางรวดเร็ว มีกลุมเปาหมายคือ นิติบุคคลที่มีแผนธุรกิจชัดเจน มีรายได

จากการทำธุรกิจ และผลิตภัณฑมีศักยภาพพรอมตอการเติบโตและขยายตลาด โดยมีโปรแกรมการพัฒนา 

ไดแก Business Advisory Networking Financial Global Standard และ Branding      
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การพัฒนาธุรกิจฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Economic Development Platform) 

 

คำจำกัดความ 

Pre-Incubation เปนการเริ ่มตนสรางผูประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเติมองค

ความรู  แนวคิด ทักษะที่จำเปนในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เชน การเขียนแผนธุรกิจ (Business 

Plan/model) การผลิตตนแบบผลิตภัณฑ/บริการ (Prototype] การวิเคราะหธุรกิจเบื้องตนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพโดยผูเชี่ยวชาญ การทดลองผลิต (Test Run) การทดสอบตลาด โดยมีระยะเวลาในการบมเพาะ

ขั้นตนไมเกิน 1 ป 

Incubation เปนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ หรือบมเพาะผูประกอบการที่มีแผนธุรกิจ

และตนแบบผลิตภัณฑ ทั้งที่ยังไมจดทะเบียนและเริ่มตนจดทะเบียน เพ่ือการพัฒนาในแตละดานแบบมุงเปา 

เสริมองคความรูดานเทคโนโลยี และการประกอบธุรกิจ ใหสามารถตั้งธรุกิจไดมีผลิตภัณฑออกสูทองตลาด 

มีความพรอมในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมถึงมีความพรอมในการจดทะเบียนผูประกอบการ โดยมี

ระยะเวลาในการบมเพาะไมเกิน 3 ป 

Technology Capacity Development for Business เปนระยะพัฒนาผู ประกอบการที ่มี

เปาหมาย พัฒนาขีดความสามารถของตนใหธุรกิจสามารถแขงขันได โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

นำเทคโนโลยีพรอมใชไปใชการพัฒนากระบวนการผลิตและการประกอบธุรกิจ รวมถึงพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางเทคโนโลยีของบคุลากรภาคธุรกิจ โดยมรีะยะเวลาในการพัฒนาไมเกิน 2 ป 
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Business Acceleration เปนการเรงอัตราการเติบโตและเพิ่มมูลคาของธุรกิจในระยะเวลาอัน

สั้นแบบกาวกระโดดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ โดยการวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจเชิงลึก การ

บริหารจัดการและเชื่อมโยงผูเชี่ยวชาญ เครือขาย แหลงทุน รวมถึงการพัฒนาทักษะขั้นสงูใหกับบุคลากรใน

ภาคอุตสาหกรรม และสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันสูตลาดโลก 

 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวของ 

๏ ผลผลิต : สงเสริมการนำองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชน  

กิจกรรม : การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  

กิจกรรม : การสงเสริมการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรม : การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยี
ของไทย  

๏ โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมตน (UBI) 

๏ โครงการการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการขนาดใหญและ

มหาวิทยาลัย  

๏ โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค)  

กิจกรรม : การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร 
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๏ โครงการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟารม และสรางความเปนอัตลักษณใหกับ

ผลิตภัณฑปศุสัตวภาคใตชายแดน  

๏ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) 

๏ โครงการยกระดับความพรอมของเทคโนโลยีและสงเสริมระบบนิเวศสำหรับสรางผูประกอบการรุนใหม
เพ่ือตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

๏ โครงการคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นทองถิ่นในภูมิภาคดวยการสนับสนุนการเขาถึงการใช
ประโยชนผลงานวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ววน. และการใหบริการดานเทคโนโลยี 

 

การพัฒนาสังคมดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Social Development) 

การพัฒนาสังคมดวย ววน. (Social Development Platform) ซึ่งดำเนินงานโดยกองสงเสริม

และประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ในการสงเสรมิการพัฒนาสังคมดวย

การใชประโยชนองคความรู ทางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากเครือขายอุดมศึกษาและ

หนวยงาน อว. เพื่อพัฒนาสังคม มุงเนนพัฒนาประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา กลุมเกษตรกร กลุม

แมบาน กลุมชาวบาน ปราชญชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในมิตกิารพัฒนา 3 ดาน ไดแก 

มิติที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม (สุขภาวะ ความสุขของคนในชุมชน สุขภาพ

อนามัย การศึกษาและวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับวิถีชุมชน การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการเขาถึงการ

บริการภาครัฐ เปนตน)  

มิติที่ 2 การเพิ่มมูลคาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (ศิลปะวัฒนธรรม หัตถกรรม อาหาร

และเคร่ืองดนตรีประจำทองถ่ิน เปนตน) 

มิติที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน (สรางรายไดชุมชน การพัฒนาดานการเกษตร การ

ทองเที่ยว และผลิตภัณฑจากสมุนไพร เปนตน) 
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การพัฒนาสังคมดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Social Development Platform) 

 

 

 

การพัฒนาสังคมดวย ววน. อาศัยกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ตั้งแตระดับกระทรวง

ไปจนถึงระดับพื้นที่ โดย กปว. เปนหนวยงานกลางในการนำนโยบายจากระดับกระทรวงไปสูการปฏิบัติ 

หนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาค รับผิดชอบในระดับภาค และ อว. สวนหนา รับผิดชอบการ
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ดำเนินงานในระดับจังหวัด กับภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สราง

มูลคาทางวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เกิดเปนชุมชนที่ไดรับการพัฒนาดานสังคมดวย อววน. 

ชุมชนตนแบบ (Community Role Model) กลุมเครือขายนักวิทยชุมชน ผานกระบวนการสรางความ

ตระหนัก การเรียนรู การพัฒนา การตอยอด/ขยายผล และการประสาน ท่ีมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

 

กระบวนการ คำนิยาม 

การสรางความตระหนัก การทำใหกลุ มเปาหมาย มีความรู  ความเขาใจดานวิทยาศาสตร และ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ

วิทยาศาสตร ตอการดำรงชีวิต การนำวิทยาศาสตร ไปใชประโยชน ผานการ

จัดกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดนิทรรศการ การฝกอบรมใหความรู การ

เสวนา สัมมนา การจัดกิจกรรมสัญจร (Roadshow) การสาธิต การลงมือ

ปฏิบัติ (Workshop) รวมไปถึงการเผยแพรความรูผานสื่อและชองทางตางๆ 

เชน สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ การประชาสัมพันธผานหนวยงาน เปนตน 

กลุมเปาหมาย : นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูประกอบการ อาจารย/
นักวิจัย ประชาชนที่สนใจและมีความตองการพัฒนากระบวนการคิดดาน
การพัฒนาสังคม ดวย อววน. 

การเรียนรู การทำใหกล ุ มเป าหมายเกิดการเร ียนรู ด าน อววน. เพื ่อสร างทักษะ 

กระบวนการเรียนรูและแกไขปญหาดานสังคมอยางเปนระบบ และสามารถ

ประยุกตใชในการพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถิ่น ผานกิจกรรมการศึกษา การ

พัฒนาสวนบุคคล การเรียนการสอน หรือการฝกฝน เปนตน 

กลุมเปาหมาย : 

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูประกอบการ อาจารย/นักวิจัย ชุมชน/
หมูบาน/กลุมเกษตรกร/กลุมแมบาน/อปท.ประชาชนท่ีสนใจ และมีความ
ตองการพัฒนากระบวนการคิดดานการพัฒนาสังคม ดวย อววน. 

การพัฒนา การบูรณาการองคความรูดาน อววน. ผนวกกับศาสตรที่เกี่ยวของรวมกับ

ชุมชน ใหเกิดการสรางคุณคาจากฐานทรัพยากรในชุมชน/พื้นที่ เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม เพิ่มมูลคาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น และการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจชุมชน อยางยั่งยืน โดยใชหลักการ 

เขาใจ เขาถึง พัฒนา ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองคความรู ยกระดับการ

บริหารจัดการชุมชน การพัฒนานักวิทยชุมชน การเพิ่มคุณคาใหทรัพยากร 

และการสรางเครือขายความรวมมือ  
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กลุมเปาหมาย : ชุมชน/หมูบาน/กลุมเกษตรกร/กลุมแมบาน/อปท. ที่มีการ
รวมกันเปนกลุมและยังไมมีการประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนเปน
ผูประกอบการ และมีความตองการพัฒนาดานสังคม ดวย อววน. 

การตอยอด/ขยายผล การเสริมสรางศักยภาพ กลุ ม/ชุมชน/พื ้นที ่ ยกระดับสู ช ุมชนตนแบบ 

(Community Role Model) เพื่อตอยอด ขยายผลโครงการสู การพัฒนา

พื้นที่/กลุมเปาหมายอื่น ผานกิจกรรมการสรางศูนยการเรียนรู การสราง

เครือขายชุมชน และวิเคราะหศักยภาพชุมชนเพื่อการสงตอใหหนวยงาน

ภายในและภายนอก อว. ดำเนินการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นหรือในดานท่ี

เหมาะสมตอไป 

กลุมเปาหมาย : กลุมประชาชนทั่วไป/เกษตรกร/ชุมชน/ทองถ่ิน ท่ีไดรับการ
พัฒนาดานสังคมดวย อววน. มาแลว 

การประสาน การบูรณาการและผลักดันเพื ่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานที่

เกี ่ยวของทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในสวนกลางและระดับ

ภูม ิภาค เพื ่อใหเกิดการนำองคความรู ทางดาน อววน. จากหนวยงาน

เครือขายทั้งภายในและภายนอก อว. ผานกิจกรรมการพัฒนาสังคม ดวย

กระบวนการสรางความตระหนัก การเรียนรู การพัฒนา การตอยอด/ขยาย

ผล ตลอดจนสงเสริมและผลักดันใหเกิดแผนงาน/โครงการดานการพัฒนา

สังคมดวย อววน. สูแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และจัดทำแผนสงเสริมการใช

ประโยชนดาน อววน. ระดับภาค 

กลุมเปาหมาย : ชุมชน/หมูบาน/กลุมเกษตรกร/กลุมแมบาน/อปท. ที่มีการ

รวมกันเปนกลุ มและยังไม มีการประกอบธุรกิจหรือจดทะเบียนเปน

ผูประกอบการ และมีความตองการพัฒนาดานสังคม ดวย อววน. รวมทั้ง

หนวยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อบต., เทศบาล, อบจ.) และเครอืขาย อว. 

 

คำจำกัดความ 

อว. สวนหนา หมายถึง หนวยปฏิบัติการสวนหนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 

อววน. ยอมาจาก “อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” โดยในคูมือนี้จะหมายถึง องคความรู

ทางดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จากเครือขายอุดมศึกษาและหนวยงาน อว. เพื่อพัฒนาสังคม 
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เครือขายอุดมศึกษา หมายถึง หนวยงานสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใตกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มีดำเนินงานการพัฒนาสังคมรวมกัน 

ชุมชนตนแบบ (Community Role Model) หมายถึง ชุมชนที่ผานการพัฒนาดวยองคความรูดาน อว

วน. จนเกิดความสำเร็จเชิงประเด็นดานสังคมอยางเปนรูปธรรมและสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนา

ชุมชนหรือพ้ืนท่ีอื่นได 

นักวิทยชุมชน หมายถึง กลุมประชาชนท่ีไดรับการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จากเครือขายอุดมศึกษาและหนวยงาน อว. จนสามารถถายทอดวิธีแกไขปญหาเชิงประเด็นดานสังคมใหกับ

บุคคลอ่ืนที่ประสบปญหาเดียวกันได 

แผนพัฒนาระดับพื้นท่ี หมายถึง แผนพัฒนาระดับพื้นที่ ตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุม

จังหวัด และระดับภาค ตามประเด็นยุทธศาสตรในแตละระดับ โดยประกอบดวย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาสังคมดวย อววน. ที่เกิดจากการบูรณาการระหวาง กปว. และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวของ 

๏ ผลผลิต : สงเสริมการนำองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชน  

กิจกรรม : การสงเสริมการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรม : การขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ 

๏ โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค)  

กิจกรรม : การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร 

๏ โครงการยกระดับความพรอมของเทคโนโลยีและสงเสริมระบบนิเวศสำหรับสรางผูประกอบการรุนใหม
เพ่ือตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

๏ โครงการคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นทองถิ่นในภูมิภาคดวยการสนับสนุนการเขาถึงการใช
ประโยชนผลงานวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ววน. และการใหบริการดานเทคโนโลยี 
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3.4.1 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขายระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เปาประสงค 

การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอก สป.อว. อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ นำไปใชประโยชนและ
ปฏิบัติ ไดจริง 

(2) รอยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมตามแผนงาน 

 

กลยุทธ 

สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย 

เพ่ือบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  

- การพัฒนาระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (STI Ecosystem Development) 

 

การพัฒนาระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (STI Ecosystem Development) 

การพัฒนาระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (STI Ecosystem Development 

Platform) เปนการเสริมศักยภาพในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาในดานธุรกิจและดานสังคม อาทิเชน โครงสราง

พื้นฐาน เครือขาย ขอมูลบริการ นโยบายเชิงพื ้นที ่ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล (M&E) 

กฎระเบียบ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ภูมิภาค 18 กลุมจังหวัด 76 จังหวัด รวมถึงสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 

โดยมีโครงสรางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการตั้งแตระดับกระทรวงไปจนถึงระดับพื้นที่ โดย สป.อว. 

(กปว.) รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับกระทรวง (สวนกลาง) หนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ภูมิภาค 

รับผิดชอบในระดับภาค เครือขายการอุดมศึกษารับผิดชอบในระดับกลุ มจังหวัด และ อว. สวนหนา 

รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยระบบนิเวศที่ กปว. ดำเนินการในปจจุบันและจะมีการพัฒนา

ตอไปในอนาคต ประกอบดวย 
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1. Infrastructure (STI infrastructure and Digital infrastructure) ไดแก อาคาร

อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะหทดสอบ โรงงานตนแบบ พื้นที่ทำงาน

รวม (Co-working Space) หรือพื้นที ่สำนักงานใหเชา หองประชุม หองสัมมนา ระบบฐานขอมูล และ 

ดิจิตอลแพลทฟอรมตางๆ ที่รวบรวมขอมูล องคความรู และการเชื่อมโยงการใหบริการตาง ๆ ผานชองทาง

ออนไลน 

2. การพัฒนาบุคลากร (Capacity Building: HR) ไดแก การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค การสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขาย การเชื่อมโยงการดำเนินงานรวมกับ

เครือขาย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือขาย การใหองคความรู โดย กปว. สามารถดำเนินงาน

ผานเครือขายในฐานะ Nerve Center  

3. การบริหารจัดการ (Management) ไดแก ดานแผนและนโยบาย งบประมาณ 

ติดตามและประเมินผล ระเบียบ ขอบังคับ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ แรงจูงใจ มาตรฐาน แหลง

ทุน และการบริการ ฯลฯ 

 

คำจำกัดความ 

- Infrastructure หมายถึง โครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพ โครงสรางพื้นฐานเชิงบริการ 
- Capacity Building (HR) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 
- Management หมายถึง การบริหารจัดการภายในระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวของ 

๏ ผลผลิต : สงเสริมการนำองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชน  

กิจกรรม : การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยี
ของไทย  

๏ ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  

กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  

- เงินอุดหนุนเปนคาใชจายเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (CoE) 
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ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  

กิจกรรม : การเผยแพรและสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 

           - อุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

           - อุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

           - การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  

๏ โครงการการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมระหวางกิจการ ขนาดใหญและ

มหาวิทยาลัย 

๏ โครงการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค)  

กิจกรรม : การสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร 

กิจกรรม : การบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร 

๏ โครงการพัฒนาเมืองศนูยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู 

๏ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภาค 

๏ โครงการศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

พะเยา  

๏ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 
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บทที่ 4 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  

ของกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

4.1 ผลผลิต : สงเสริมการนำองคความรูและเทคโนโลยีไปใชประโยชน  

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดกำหนดกรอบนโยบาย

และยุทธศาสตร อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570 

จำนวน 4 แพลตฟอรม 16 โปรแกรม ไดแก (1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู จำนวน 6 

โปรแกรม (2) การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม จำนวน 3 โปรแกรม (3) การ

วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน จำนวน 3 โปรแกรม (4) การวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 3 โปรแกรม ซึ่งการดำเนินโครงการ

ภายใตผลผลิตการถายทอดเทคโนโลยี เปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานภายใตแพลตฟอรมที่ 3 โปรแกรม 

P10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (RDI for S-Curve Industries) และ

แพลตฟอรมที่ 4 โปรแกรมที่ P13 นวัตกรรมสำหรบัเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 

การสงเสรมิใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุง ตอยอด ถายทอด บมเพาะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับ

ผูประกอบการและชุมชนจึงเปนหัวใจสำคัญของพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 ที่ตองการใหประเทศ

ไทยขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทั้งนี้ภาคการผลิตทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชนจำเปนตองรับ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อใหสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งตองอาศัยกลไก

เครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงความรวมมือกับ

ตางประเทศ ดังนั้นในกระบวนการยกระดับภาคการผลิตและบริการในชุมชน ใหมีขีดคาสามารถในการเพ่ิม

มูลคาผลิตภัณฑ (Value Added) สรางมูลคา (High Value) หรือการสรางผลิตภาพ (Productivity) โดย

หัวใจสำคัญของการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ที่ถูกคิดคนออกแบบ

และพัฒนาโดยอาศัยองคความรูวิชาการทางดานวิศวกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชกระบวนการ

ผลิต ซึ่งนอกจากจะชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดตนทุนดานพลังงาน และลดระยะเวลาการผลิต 

ยังเปนการยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดทั ้งในและ

ตางประเทศ 
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ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

จึงไดจัดทำโครงการเพื่อสงเสริม สนับสนุนการยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ และการสรางนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม เพื ่อใหการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก ภายใตผลผลิตถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1.1 กิจกรรม : การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  

การพัฒนาเทคโนโลยีการสรางเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ

แขงขันของอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริการ เปนโครงการที่สอดคลองกับแพลตฟอรมการวิจัยและ

สรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน โปรแกรมที่ 10 (P10) ยกระดับความสามารถการ

แขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ โดยเปนการมุงเนนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานวิศวกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม เพื ่อเพิ ่มศักยภาพความสามารถในการแขงขันใหแก

ผูประกอบการภาคเอกชนไทยทั้งระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม (SMEs) และอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ใหสามารถพัฒนาสรางเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศ ชวยลดการนำเขาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลจากตางประเทศ และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาที่สามารถแขงขันไดดวย

กระบวนการทางวิศวกรรม สามารถตอยอดขยายผลสูเชิงพาณิชยทั้งภายในและตางประเทศได เปนการบูร

ณาการความรวมมือ 3 สวนในรูปแบบ Triple Helix ไดแก หนวยงานวิจัยของรัฐ/องคกรที่ไมแสวงหาผล

กำไร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยใหความสำคัญกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศที่มี

ศักยภาพที่จะเปนกลไกขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศไทยในอนาคต ทั้ง 5 

อุตสาหกรรมเดิม (5 S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (5 New S-curve) โดยเฉพาะเครื่องจักรกล

ระบบอัตโนมัติ (Automation) หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อการผลิตระดับชุมชน เพื่อ

ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแขงมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 กิจกรรม : การสงเสริมการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการ

ผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  

ภายใตแพลตฟอรมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

โปรแกรมที่ 13 (P13) เปนโครงการที่มีเปาหมายเพื่อนำองคความรู ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต (Productivity) และสรางเศรษฐกิจชุมชนตลอดหวงโซคุณคา 

ใหมีความเขมแข็ง นำไปสูชุมชนที่มีการใชองคความรูดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาพื้นท่ี

ผานเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งในสังกัด อว. 

และนอกสังกัด อว. นำไปสูการสรางและนวัตกรรมเพื่อชุมชนในอนาคต ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินงานจะ

ดำเนินการภายใตกรอบการพัฒนา 4 แพลตฟอรม ไดแก  
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(1) แพลตฟอรมบริการใหคำปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting 

Service: TCS) เปนรูปแบบการใหบริการใหคำปรึกษาเบื้องตน และใหขอมูลองคความรูดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนำขอมูลไปสูการพัฒนาโครงการในแพลตฟอรมอ่ืน ๆ ตอไป 

(2) แพลตฟอรมเพิ ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) เปน

แพลตฟอรมเพ่ือสงเสรมิผูประกอบการชุมชนท้ังที่ตองการเริ่มตนในการประกอบกิจการ หรือผูประกอบการ

ที่ตองการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยจะบูรณาการศาสตร

ในการพัฒนาผูประกอบการทั ้งดานเทคโนโลยี การจัดการธุรกิจ การตลาด เพื่อสงตอใหกับอุทยาน

วิทยาศาสตรไปบมเพาะผูประกอบการตอไป 

(3) แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตร (Science Community Incubator: SCI) 

เพื่อใหชุมชนไดนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใชตลอดหวงโซคุณคา พัฒนากระบวนการใหคนในชุมชนมี

หลักคิดทางวิทยาศาสตร เขาถึงองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางชุมชนวิทยาศาสตร ชุมชนแหง

การเรียนรู 

(4) แพลตฟอรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย (Network capacity building) เพื่อพัฒนา

เครือขาย เชน อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักวิทยชุมชน หนวยงานที่รับงบประมาณ ใหมี

ความสามารถในการนำองคความรูดาน วทน. ไปสูการพัฒนาพื้นที่ สรางเศรษฐกิจฐานราก ไดอยางยั่งยืน

นวัตกรรมชุมชน (Social Innovation) คือ สิ่งใหม (ผลิตภัณฑ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจหรือการบริหาร

จัดการ) ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่สรางการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม  

ดังนั้นในการดำเนินงานเพื่อใหชุมชน/หมูบานไปสู นวัตกรรมชุมชน จึงตองดำเนินการ ๒ 

ระยะ อยางตอเน่ือง คือ 

(๑) การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปปรับใชในชุมชนเพื ่อให คนในชุมชนไดรับ

คำปรึกษา การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริการ รวมทั้งการบมเพาะสูการเปนหมูบานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

(๒) คัดเลือกชุมชน/หมูบานจากขอ ๑ เพื่อนำไปสูการตอยอดโดยการเติมองคความรูดาน

นวัตกรรม เพื ่อใหชุมชนไดใชและสรางนวัตกรรมของตนเอง นำไปสูการเปนชุมชน/หมูบานวัตกรรม 

(Innovation Community/Village) 
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วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือสรางความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศที่มีความสำคัญตาม

ความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง

ภายในและตางประเทศ 

(2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการในการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีท่ีนำไปสู

เชิงพาณิชย 

(3) เพื่อสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมกับ

กระบวนการผลิตภายในประเทศตามความตองการของภาคการผลิตและบริการ ทั้ง

ระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน 

(4) เพื่อนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความ

เขมแข็ง 

(5) เพ่ือสรางตนแบบชุมชน/หมูบานนวัตกรรม (Innovation Community/Village) 

พื้นที่ดำเนินการ 

ทั่วประเทศ 

กลุมเปาหมาย 

(1) เกษตรกร ผูผลิตชุมชนและทองถ่ิน (ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุมผูประกอบการ) 

(2) ผู ประกอบการ ผู ผลิตเครื ่องจักร เครื ่องมือและอุปกรณ นักวิชาการ นักพัฒนา

เทคโนโลยี วิศวกร ชางเทคนิค นักประดิษฐอิสระ นักประดิษฐรุนใหม 
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วิธีการดำเนนิการ 

(1) เปดรับขอเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนนุงบประมาณ 

(2) รวบรวมขอเสนอโครงการทั้งหมด เพ่ือนำเขาสูกระบวนกพิจารณาโครงการ 

(3) ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่จะไดรับงบประมาณภายในปงบประมาณ 

(4) ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ผานการพิจารณาฯ 

(5) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน 

(6) ประเมินผลการดำเนินโครงการที่ไดรบัการสนับสนนุงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

กลุมเปาหมายไดรับการถายทอดองความรู สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตสามารถสรางรายไดและมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี  

นิยาม ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีเขารวมกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีที่ สป.อว. 

ดำเนินการ/บรหิารจัดการใหเกิดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหผูรับการถายทอดเทคโนโลยีไดนำ

ผลงานไปใชประโยชน 

วิธีการวัด  นับจำนวนผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีนำผลงานไปใชประโยชน  

นิยาม ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี หมายถึง ผูที ่ไดนำผลงานที่ไดรับการถายทอดไปใช

ประโยชนไดจริง 

วิธีการวัด  

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี

นำผลงานไปใชประโยชน

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
 x 100 
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4.1.3 กิจกรรม : การขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี 

หลักการและเหตุผล 

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื ่อนไทยไปดวยกัน และคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่ 243/2563 ลงวันที่ 14 

สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่

จังหวัด เพ่ือใหการพัฒนาและแกปญหา ในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปไดโดยเร็ว ลดปญหา อุปสรรค 

รวมทั้งใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน และการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เปนสิ่ง

ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่

แถลงตอรัฐสภา จึงสมควรจัดใหมีการติดตาม เรงรัด ชวยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแกไขปญหา

ตาง ๆ ในระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปญหาที่เปนความเดือดรอนเรงดวนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม

และรวดเร็วทันเหตุการณ โดยบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนในพื้นที่แตละจังหวัดอยางเปน

ระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) และแนวคิดการ

ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายการดำเนินงาน

เชิงพื้นที่ โดยสนับสนุนการนำองคความรูดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ไป

พัฒนางานในจังหวัด เพื่อยกระดับความเปนอยู ใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศใหดีขึ ้นอยางมี

คุณภาพ โดยนำศักยภาพของจังหวัด มาผนวกกับความรู อันเกิดจากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มฐีาน

องคความรูจากการบูรณาการศาสตรดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร ในการตอบโจทย

บูรณาการเชิงสรางสรรค (Creative Integration) ที่หลากหลายและยกระดับศักยภาพของชุมชน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมทั้งสงเสริมการใชประโยชนงานดาน อววน. ในระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

และเศรษฐกิจชุมชน ผูประกอบการดำเนินธุรกิจบนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำ

งานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ไปใชประโยชนในระดับภาคและชุมชน  เพื่อใหสามารถชวยเหลือ

และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาใน

เชิงพื้นที่ (Area-based Collaborative Research : ABC) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ

สังคมของจังหวัด จากฐานภายในอยางย่ังยืน อันนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

นอกจากนี้ อว. ยังใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานดาน อววน. โดยการผลักดันให

หนวยงานในสังกัด อว. และสถาบันอุดมศึกษานำองคความรูดาน อววน. ไปพัฒนาจังหวัดในเชิงพื้นที่ ดวย

การรวมจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และประสานความรวมมือกับจังหวัด เพื่อใหการบูรณาการงาน

ดาน อววน. กับจังหวัด อยางเปนรูปธรรม อว. ไดมีคำสั่งที่ ๒๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการสวนหนา และแตงตั้งหัวหนาหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ในการ

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน เกิดการสรางกลไกความเชื่อมโยงการขับเคลื่อน

ไทยไปดวยกันในการพัฒนาจังหวัดดวย อววน. ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับ
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จังหวัด โดยดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก อว. ซึ่งในระดับพื้นที ่ได

ดำเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด ที่กำกับงานยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด เปนผู บริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) 

และ อว. ไดมอบหมายสถาบันการศึกษาในพื้นที ่เปนหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว.ระดับจังหวัด 

ดำเนินการ 4 ดาน คือ 1. ประสานการนำงานดาน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด 

2. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดาน อววน. ในจังหวัด 3. สงเสริมการนำงานดาน อววน. สนับสนุนจังหวัด 

และ 4. เปนหนวยงานฯ มาเร็ว ที่จะรับประเด็นปญหาที่มีความจำเปนเรงดวนของจังหวัด ในระดับภูมิภาค 

อว.  ไดแตงตั้งหนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาคจำนวน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลางและ

ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับ

ทองถ่ินและจังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน อว. จึงไดจัดทำโครงการเครือขาย อว. 

สนับสนุนการใชประโยชนงานดาน อววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดเพื่อดำเนินการเปน Focal Point ในการ

ประสานหนวยงานภายในกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนงานบริการและผลักดันการใชประโยชนงานดาน ววน. 

ในพื้นที่แลวนำขอเสนอความตองการจากพื้นที่มาจัดทำแผนงาน/โครงการดาน อววน. ตามอัตลักษณพื้นท่ี

พรอมทั้งสงเสริมการใชประโยชนงานดาน อววน. และสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายและขับเคลื่อน

การดำเนินงานดาน อววน. ในพื้นที่ 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสรางกลไกเชื่อมโยงการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาน อววน. ใน

ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด 

(2) เพื่อผลักดันใหจังหวัด/ภูมิภาค/ทองถิ่นนำงานดาน อววน. ไปสนับสนุนการพัฒนา

จังหวัด/ภูมิภาค/ทองถ่ิน 

(3) เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหมีการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมกับ

จังหวัดสูการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ มจังหวัด /ภูมิภาค/ทองถิ่น อยางเปน

รูปธรรม 

(4) เพื่อสรางเครือขายการประสานงานระหวางหนวยงานภายใตกลไกการนำ อววน. สู

จังหวัด/ ภูมิภาค/ทองถ่ิน 

พื้นที่ดำเนินการ 

(1) สำนักงานปล ัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม 

กรุงเทพมหานคร 

(2) หนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาค จำนวน 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ 

จำนวน 17 จ ั งหว ัด ภาคกลางและตะว ันออก จำนวน 25 จ ั งหว ัด ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด และภาคใต จำนวน 14 จังหวัด 

(3) หนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด  
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กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายตั้งแตหนวยงานในระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม 

ชุมชน วิสาหกิจ เกษตรกร แมบานและประชาชนทั่วไป 

วิธีการดำเนนิการ 

ระดับภูมิภาค แตงตั้งหนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาค ดำเนินการดังนี้ 

1) ทำหนาที่เปน Focal Point ประสานหนวยงานภายในกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนงาน

บริการ และผลักดันการใชประโยชนงานดาน อววน. ในพ้ืนท่ี 

     • ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัด อว. และหนวยงานในพื้นที่เพ่ือ

บูรณาการงานดาน อววน. ในระดับภูมิภาค 

     • ประสานและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการนำงานดาน อววน. สนับสนุนการ

พัฒนาพ้ืนท่ีตามกรอบนโยบาย 

2) จัดทำแผนงาน/โครงการดาน อววน. ตามอัตลักษณภูมิภาคในลักษณะหวงโซคุณคา 

(Value Chain) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรในการพัฒนาภาค 

    • รวบรวมและพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการของ อว. ในระดับภูมิภาค 

    • จดัทำแผนงาน/โครงการ ดาน อววน. ตามจุดเนน (Pain Point) ของการพัฒนาพ้ืนที่

ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ…. ในระดับภูมิภาค 

3) สงเสริมการใชประโยชนงานดาน อววน. ในระดับภูมิภาค 

    • เสริมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมในระดับภูมิภาค 

    • สนับสนุนงานดาน อววน. เพื่อเพิ่มศักยภาพผูประกอบการดำเนินธุรกิจบนฐานของ

องคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    • นำงานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แตละภูมิภาคไปใชประโยชนในระดับภาค

และชุมชน 

4)  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน 

อววน. ในพื้นที่ 

ระดับกระทรวง แตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการงานดาน อววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด/

กลุมจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทางการบูรณาการงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
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2) สนับสนุนการนำองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ อว. เพื ่อนำไปสู การ

แกปญหาและพัฒนาจังหวัด 

3) พิจารณาแผนบูรณาการดาน อววน. กับการพัฒนาจังหวัด 

4) พิจารณากรอบความรวมมือโครงการ/กิจกรรม ระหวาง อว. กับจังหวัด 

5) กำกับ ดูแล ติดตาม ผลการดำเนินการ และรายงานให รมว.อว. ทราบ 

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดำเนินการดังนี้ 

1) อำนวยการโครงการเครือขาย อว. สนับสนุนการใชประโยชนงานดาน อววน. เพื่อ

พัฒนาจังหวัด 

2) กำกับ ดูแล ติดตาม ผลการดำเนินการ และรายงานใหผูบริหารทราบ 

3) รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดาน อววน. เพื่อจัดเก็บในฐานขอมูล GMap ใน

การตดิตามการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด อว. และสถาบันอุดมศกึษาในภาพรวมของประเทศ   

4) สงเสริมการใชประโยชนงานดาน อววน. ในระดับพ้ืนที่ 

5) กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน อววน. 

ในพ้ืนที่ระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) มีกลไกความเชื่อมโยงการดำเนินงานดาน อววน. เพ่ือขับเคลื่อนไทยไปดวยกันในการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 

(2) เกิดการพัฒนาและแกไขปญหาสามารถขับเคลื่อนงานดาน อววน. เพ่ือเสริมศักยภาพ

พื้นท่ี 

(3) เกิดการบูรณาการศาสตร (สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร) ผนวกกับ

งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จำนวนผูรับบริการงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  

นิยาม จำนวนผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนหรือหนวยงาน (ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาชน)  ท ี ่ เข  าร วมก ิจกรรม/เข  าร ับการฝ กอบรมเพ ื ่อร ับการถ ายทอดด  าน อววน.  

โดยดำเนินการ/บริหารจัดการใหเกิดกิจกรรม มีวัตถุประสงคใหผูรับการถายทอด สามารถนำความรูไปใช

ประโยชนและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
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การขอรับบริการครอบคลุมถึง การใหขอมูลรายละเอียดในแบบการขอรับบริการที่

เครือขาย อว. (ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภูมิภาค) โดยการติดตอกับเจาหนาที่ประสานงานฯ ในชองทาง 

ไดแก อีเมล แพลตฟอรมบนเครือขายออนไลนตางๆ การบันทึกขอมูลรายละเอียดการติดตอทางโทรศัพท 

เปนตน หรือที่ผูเขารวมประชุมฯ ไดเสนอความตองการ/ขอรับบริการจาก อว. 

วิธีการวัด นับจำนวนรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม/ผูเขารับการฝกอบรม/ผูเขารับบริการใน

พื้นท่ีของเครอืขาย อว. (ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภูมิภาค) 

 

4.2 ผลผลิต : นโยบาย แผน กลไกและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาดานการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม  

โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หลักการและเหตุผล 

“ศูนยวิจัยเฉพาะทาง” หรือ “ศูนยความเปนเลิศ” (Centre of Excellence: CoE) เปน

แนวทางหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วโลกที่จะชวยขับเคลื่อนงานดานวิจัยและพัฒนาของประเทศใหสามารถ

พัฒนาไปไดอยางกาว กระโดด โดยการพัฒนาระบบอุดมศึกษาใหสามารถรองรับและเชื่อมโยงกันไดกับ

ระบบการวิจัยที่ครบวงจร เพื่อสรางองคความรู สรางกําลังคนระดับสูง และถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะมี

ผลลัพธที่สงผลใหเกิดความเขมแข็งของระบบบัณฑิตศึกษาของประเทศ และนําไปสูการเพิ่มความสามารถ

ในการพึ่งตนเอง และแขงขันไดของประเทศ ทั้งทางดานวิชาการ สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งศูนย

ความเปนเลิศภายใต สป.อว. มีการดําเนินงานในลักษณะเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางที่เปนความรวมมือ

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย ในประเทศรวม 26 สถาบัน ในลักษณะ Inter-University Consortium มี

นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขารวมกวา 2,000 คน และขอเสนอโครงการความสอดคลอง

หวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย หองปฏิบัติการวิจัยรวมกวา 100 หองปฏิบัติการ 

ซึ่งปจจุบันมคีวามเปนความเปนเลิศที่ดำเนินภายใต สป.อว. รวม ทั้งสิ้น 11 ศูนยความเปนเลิศ ประกอบดวย 

1) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี 

2) ศูนยความเปนเลิศดานอนามัย สิ่งแวดลอม และพิษวิทยา  

3) ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย  

4) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีปโตรเคมีและวัสด ุ

5) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม  

6) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

7) ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
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8) ศูนยความเปนเลิศดานคณติศาสตร 

9) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส  

10) ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ  

11) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 

วัตถุประสงค  

(1) สนับสนุนการดำเนินงานศูนยความเปนเลิศที่ดำเนินการในลักษณะเปนเครือขายความ

รวมมือในการวิจัย และพัฒนาระหวางสถาบันอุดมศึกษา (Inter university Research Consortium) โดย

มีพันธกิจหลัก คือ 

(1.1) การวิจัยแบบครบวงจร ในลักษณะโปรแกรมวิจัย ตั้งแตระดับตนน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำ  

(1.2) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั ้งนักวิจ ัยระดับอาวุโส 

ระดับกลาง และนักวิจัยรุนใหม 

(1.3) ถายทอดเทคโนโลยีฝกอบรม และบริการวิเคราะห ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน 

ใหคำปรึกษา แนะนําในทุกภาคสวน และทุกภูมิภาคในประเทศ ทั้งที่เปนองคกร ชุมชน และสาธารณะชน

ทั่วไป  

(1.4) สรางความรวมมอืกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

(2) สรางหนวยวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ

ใน 4 ประเด็น คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  

(3) สนับสนุนการผลิตทรัพยากรบุคคลดานการวิจัยที่มีคุณภาพ ในสาขาที่สอดคลองกับ

ความตองการทางยุทธศาสตร 

(4) เปนแหลงพึ่งพิงทางวิชาการที่นาเชื่อถือใหกับสังคม และเชื่อมโยงผลงานวิจัยสูการใช

ประโยชน ในภาคประชาสังคม 

กลุมเปาหมาย 

(1) สถาบันอุดมศึกษาและวิจ ัยที่ร วมเปนสมาชิกในภาคีรวม 26 สถาบัน และ

สถาบันอุดมศึกษาและวิจัยภายนอกที่มีความรวมมือกัน 

(2) ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ และสาธารณชนทั่วไป 

ผลลัพธ 
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(1) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทรัพยากรบุคคลระดับสูงดาน ว. และ ท. นำพา

ประเทศสูการพึ่งตนเองและแขงขัน ตลอดจนใหประเทศไทยสามารถปรับสถานภาพ

จากฐานผลิตทางอุตสาหกรรมอยางงายไปสู เศรษฐกิจที่เนนการเพิ่มมูลคาสูงใน

อนาคต และเกิดความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือทางวิชาการเฉพาะทางของ 

26 สถาบันอุดมศกึษา/วิจัย เปนแหลงพ่ึงพิงทางวิชาการใหกับสังคม 

(2) เกิดการตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑในภาคอุตสาหกรรม  

(3) เกิดผลติภัณฑใหมที่ตอบโจทยความรองการของผูบรโิภค  

(4) เกิดผูประกอบการรายใหมในตลาด (New Start-up)  

(5) เกิดนักนวิจัยรุนใหมที่มุงเนนการวิจัยเชิงนวัตกรรม  

(6) เกิดเครือขายความรวมมืออยางจริงจังและเปนรูปธรรมระหวางภาควิจัย ภาครัฐ และ

ภาคธุรกิจในการพัฒนางานวิจัยรวมกันอยางเปนระบบ 

(7) ไดองคความรูจากการวิจัยอยางครบวงจรที ่ตอบโจทยความตองการของประเทศ

ชวงเวลานั้น ๆ ที่สามารถพัฒนาตอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่

เก่ียวของตอไป 

 

4.3 ผลผลิต : บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ผลผลิตบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการเผยแพรขอมูลสารสนเทศในสวนของ 

กปว. ประกอบดวยดวย กิจกรรมการเผยแพรและสรางการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรม

ยอย ไดแก การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย การ

อุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอุดหนุน

สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  

การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 

การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให

วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปเปน “วันเทคโนโลยีของไทย” 

การอุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การอุดหนุนการดำเนินงานของสภาสมาคมวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2524 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพ่ือจัดสรร

เงินอุดหนุนใหแกสมาคมวิทยาศาสตรตาง ๆ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนใหแก
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สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ จากสำนักนายกรัฐมนตรีมาตั้งไวที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น)  

การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการพลังงาน โอนงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน สำหรับอุดหนุนใหแกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภนับตั ้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2525 เปนตนไป เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของกระทรวงและสมาคมฯ ซึ่งแตเดิมได

ตั้งไวที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี  

การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  

การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน 

2525 เห็นชอบใหเทิดทูนพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปน “พระราชบิดาแหง

วิทยาศาสตรไทย” และกำหนดใหวันท่ี 18 สิงหาคม ของทกุป เปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจัยและนวัตกรรม ไดเล็งเห็นวาว ิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้น เพื่อให

บุคคล ไดเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท้ังในชีวิตประจำวัน

และทั้งในการพัฒนาอาชีพ จึงจำเปนที่จะตองหากลไก ผลักดันใหมีการกระจายองคความรูจากแหลงความรู

หรือผูรูไปสูผูสนใจใหไดรับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร โดยสามารถนำความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

สรางคนในสังคมใหมีคุณภาพพรอมรับความเปลี่ยนแปลง เกิดสังคมการเรียนรูควบคูไปกับการดำเนินชีวิต 

เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ ลดความแตกตางและลดชองวางในการเขาถึงสาระความรู 

ชวยใหสังคมการเรียนรูกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การแขงขันในสังคมโลก ซึ่งเปนการขยาย

บทบาทระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรคและสรางสังคมการเรยีนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค 

(1) เพื ่อสรางเครือขายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เปนผู

ถายทอดความรูใหแกเด็กนักเรียน เยาวชน กลุมครวูิทยาศาสตร และชุมชน ใหเปนสังคมแหงการเรยีนรูและ

กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(2) เพื่อสรางความตระหนัก สงเสริม และเผยแพรผลงานการคนควาการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพ่ือเปนแนวทางนำไปประยุกตใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

พื้นที่ดำเนินการ  

(1) กรุงเทพมหานคร 

(2) สวนภูมิภาค 
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กลุมเปาหมาย 

(1) นักเรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

(2) คร-ูอาจารย นักวิจัย นักพัฒนา นักบริหาร ผูประกอบการ 

(3) หนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

หนวยงานภายนอก/เครือขายที่รวมหรือสนับสนุนการดำเนินการ (ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

วิธีการดำเนนิการ 

(1) บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู สรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ใหกับกลุมเปาหมาย 

(2) สรางเครือขายที่เขมแข็งเพื่อสรางสรรคกิจกรรม /วิธีการตางๆ ใหเกิดการสรางสังคม

แหงการเรียนรูตลอดชีวิตกับกลุมเปาหมาย ประชาชนในทุกพื้นที่ และสามารถ

ประยุกตใชวิทยาศาสตรใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน 

(3) นำผลงานวิจัย ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมพรอมใช สูเชิงพาณิชยผานการจัด

กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

(4) การทบทวนแนวทางและขอบเขตการจัดงาน/ การประกาศรับขอเสนอโครงการ/การ

รวบรวมขอเสนอโครงการ 

(5) การประชุมพิจารณา/ การขออนุมัติ-อุดหนุนงบประมาณใหแกสถาบันการศึกษา 

(6) การจัดทำ TOR โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาหวิทย สวน

ภูมิภาค/ อุดหนุนงบประมาณ/ กำกับดูแล 

(7) การติดตามการจัดงานฯ : การประชุมคณะทำงานติดตาม/ การลงพื้นที่ติดตามการ

จัดงาน-การประสานงาน คณะทำงาน และผูเก่ียวของ 

(8) การรวบรวม ตรวจสอบขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการดำเนินงานสัปดาหวิทย สวน

ภูมิภาค 

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) เกิดเครือขายที่เขมแข็งของหนวยงานที่เกี่ยวของในการนำงานดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

(2) เกิดสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในชีวิตประจำวัน ของประชาชนในทุกพื้นที่ 

(3) มีการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพรอมใชจากฝมือคนไทย สู เชิง

พาณิชย 

(4) เครือขายมีศักยภาพเพิ่มขึ้นดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถ

เปนผูถายทอดความรูใหแกชุมชน 
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(5) ในทองถ่ิน นักเรียน นักศึกษา และกลุมครูวิทยาศาสตร ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  

และกาวทันตอการเปล่ียนแปลง 

(6) ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

(7) นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความตระหนัก 

สงเสริมและเผยแพรผลงานการคนควาการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนว ัตกรรมของไทย กอใหเก ิดส ังคมแหงการเรียนรู ทั ้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพื ่อเปนแนวทางนำไปประยุกตใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

(8) สถาบันการศึกษาสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ในลักษณะศูนยประมวลและเชื่อมโยงการเขาถึงความรูในแหลง

ตาง ๆ และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูในรูปดิจิทัล-มัลติมีเดียในแหลง

ความรูดาน วทน. ในประเทศ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรยีนรูดาน วทน.  

นิยาม  ผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ สป.อว. เปน

ผู ดำเนินการเองและ/หรือกำกับ บริหารจัดการใหผู อื ่นดำเนินการภายใตเงื ่อนไขของ สป.อว. โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจและสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากความรู รวมถึงสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

วิธีการวัด  นับจำนวนผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
นิยาม ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ 

สป.อว. เปนผูดำเนินการเอง และ/หรอืกำกับ บรหิารจัดการใหผูอ่ืนดำเนนิการภายใตเงื่อนไขของ สป.อว. 

วิธีการวดั 

   

จำนวนผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีความพึงพอใจ 
จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด

 x 100 

 

 

 

 



45 
 

4.4 โครงการพฒันาสภาพแวดลอมในการเริ่มตนธุรกิจ 

หลักการและเหตุผล 

ในการสงเสริมใหธุรกิจนวัตกรรมรายใหมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและขยายตลาดไปสู

ระดับโลกไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีเครือขายของกิจการขนาดใหญมาชวย 

เนื่องจากกิจการเหลานี้มีเทคโนโลยีและเครือขายการคาระดับโลก การสงเสริมใหกิจการขนาดใหญเปนพ่ี

เลี้ยงทางธุรกิจ (Business Brotherhood) แกธุรกิจนวัตกรรมรายใหมจึงเปนสิ่งท่ีจะชวยใหธุรกิจนวัตกรรม

รายใหมมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จสูงขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จะดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเตบิโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหมโดยมีบรษิัทขนาดใหญเปนพี่เลี้ยง เพ่ือทำ

หนาที่เรงการเติบโตทางธุรกิจ (Accelerate) และเปนการสรางชองทางใหกิจการขนาดใหญสามารถรวมมือ

ทางธุรกิจกับธุรกิจนวัตกรรมรายใหมได ทั้งนี้จะใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงสรางความรูในการ

ดำเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากร นิสิต นักศึกษา ใหมีความพรอมในการรวมมือกับภาคเอกชน และใช

เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของเอกชน 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยสงเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาวิสาหกิจในระยะ

เริ่มตนและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมใหสามารถเติบโตได โดยมีกิจการขนาด

ใหญและมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง 

(2) เพื ่อพัฒนาขีดความสามารถและสรางศักยภาพของวิสาหกิจในระยะเร ิ ่มตนและ

ผู ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมดวยการวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยและกิจการขนาดใหญรวมกันเปนพี่เลี้ยง 

(3) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการ

พัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

พื้นที่ดำเนินการ 

(1) พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เขารวมดำเนินการ เชน กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม, เชียงราย, 

พะเยา, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ขอนแกน, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, ชลบุรี, สงขลา, 

นครศรีธรรมราช และนราธิวาส 

(2) เครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 

(3) มหาวิทยาลัย 
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กลุมเปาหมาย 

(1) ผูประกอบการภาคการผลิตและบริการ ที่ตองการใชเทคโนโลยีเปนฐานในการดำเนิน

ธุรกิจ ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

(2) ผูประกอบการภาคการผลิตและบริการที่ตองการโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อ การวิจัยและพัฒนาและการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

วิธีการดำเนนิการ 

เปนการขับเคลื ่อนความรวมมือระหวางกิจการขนาดใหญและมหาวิทยาลัยเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของวิสาหกิจในระยะเริ่มตนและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและเทคโนโลยี จะมีหนาที่ประสานงาน กำกับ 

ติดตามและสนับสนุนงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยซึ่งจะรวมมือกับกิจการขนาดใหญในการวางแผนการ

ดำเนินงานโดยคำนึงถึงศักยภาพ ความพรอมและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและ

กิจการขนาดใหญมีหนาที่ในการรวมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานซึ่งรวมถึงเกณฑการคัดเลือกวิสาหกิจใน

ระยะเริ่มตนและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมเขารวมโครงการ การสนับสนุนบุคลากร พี่เลี ้ยง 

ผูเชี่ยวชาญ การใหคำแนะนำแกวิสาหกิจในระยะเริ่มตนและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหมในดาน

ตาง ๆ อาทิ ดานเทคโนโลยี ดานธุรกิจ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหเติบโตและมีความ

พรอมมากขึ้นในตลาดโลก รวมถึงการเชื่อมโยงวิสาหกิจในระยะเริ่มตนและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

รายใหมสูเครอืขายทางธุรกิจของกิจการขนาดใหญ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขาย 

(2) มหาวิทยาลัยเครือขายพิจารณาคัดเลือกภาคเอกชนเพื ่อรวมดำเนินงาน และเสนอ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา 

(3) พิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมดำเนินงานโครงการ 

(4) มหาวิทยาลัยที ่ไดรับคัดเลือก ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรวมกับ

ภาคเอกชน 

(5) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาผูประกอบการ 

(6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือขาย 

(7) สรุปผลและขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จำนวนศูนยที่ไดรับการสนับสนุน 

นิยาม ศูนยที่ไดรับสงเสริม สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหมเปนพื้นที่ยานธุรกิจรายใหม 

ที่มีการสรางสรรคนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนแนวความคิด เปนแหลงรวมตัวของผูประกอบ การธุรกิจ
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นวัตกรรม พัฒนาสังคมและชุมชนแหงผูประกอบการที่กระจายตัวไปทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเปนผูมี

บทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม 

วิธีการวัด นับจำนวนศูนยที่ไดรบัสงเสริม สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 

 

4.5 โครงการสรางและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเร่ิมตน 

หลักการและเหตุผล 

ดวยรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการนำองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของ

สถาบันอุดมศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 หนวย

บมเพาะธุรกิจ/วิสาหกิจ (Business Incubator Center) ถือเปนแหลงเชื่อมโยงองคความรูดานเทคโนโลยี

ก ับความเช ี ่ยวชาญทางธุรกิจท ี ่หลากหลายกิจกรรมเข าด วยก ัน โดยการเปลี ่ยนผ ู ประกอบการ 

(Entrepreneur) จากแบบดั้งเดิมที่มีอยู ไปสูการเปนผูประกอบการมืออาชีพ (Smart Enterprises) และ/

หรือบริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง (Startups) ที่สามารถเรงอัตราเร็วของการเจริญเติบโตของบริษัทจน

พรอมที่จะดำเนินธุรกิจไดดวยตนเอง 

ดังนั้น เพื่อพัฒนาและสงเสริมความเปนผูประกอบการใหยั่งยืน สามารถสรางมูลคาเพิ่มจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะหนวยกำกับนโยบายที่มีพันธกิจในการสงเสริมและ

สนับสนุนการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมท่ีสรางสรรค โดยคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไป

พัฒนาสูกระบวนการใชงานเชิงพาณิชย สรางวงจรรายได ผลประโยชนกลับสูสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสราง

ผลสัมฤทธิ์ (Result based) สูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของประเทศโดยใช

ความรู เปนฐานจึงนำนโยบายสูการปฏิบัติผาน “โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

(University Business Incubator: UBI)” โดยมีวัตถุประสงคใหหนวย UBI ทำหนาที่สรางและพัฒนาให

เก ิดผ ู ประกอบการใหม (Entrepreneurs) บมเพาะธุรกิจและพัฒนาสู บร ิษ ัทจ ัดตั ้งใหม (Startup 

Companies) โดยเสริมสรางศักยภาพใหเขมแข็งทั้งดาน Business Plan & Technology Development 

of Product จากสภาพแวดลอมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และยกระดับเปนบริษัทเต็มรูปในอนาคต 

(Spin-off Companies) ทั้งนี้ สป.อว.กำหนดใหภารกิจของโครงการ UBI บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือขาย

อุดมศึกษาเชิงพ้ืนที่  รวม 9 เครอืขาย 

วัตถุประสงค 

1) สร างแรงบ ันดาลใจ ม ีความตระหนัก และส งเสร ิมจ ิตวิญญาณผู ประกอบการ 

(Entrepreneurial Spirit) ใหแก นิสิต นักศึกษา คณาจารย และศิษยเกา ใหมีสวนรวม

ในกิจกรรม การฝกอบรม แลกเปลี่ยนความรูดานบมเพาะธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา 
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และพัฒนาสูการเปนผูประกอบการที่มีศักยภาพโดยเนนผลิตภัณฑที่มาจากผลงานวิจัย/ 

เทคโนโลยี/ องคความรูจากสถาบันอุดมศึกษา 

2) สงเสริมให นิสิต นักศึกษา คณาจารยและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ใหมีการ

ศึกษาวิจ ัยเพื ่อพัฒนา เทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรม และสรางเคร ือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน และเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  

(Core Culture) ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และองคความรูที ่ตอบสนองตอความตองการของสังคม - เศรษฐกิจ และสามารถ

ยกระดับขีดความสามารถเชิงการแขงขันของประเทศ 

3) สนับสนุนให หนวยบมเพาะว ิสาหกิจในสถาบันอ ุดมศ ึกษา (UBI) ใช องคความรู  

ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยสินทางปญญา บมเพาะธุรกิจและเสริมสราง

ผูประกอบการที่มศีกัยภาพสูง 

พื้นที่ดำเนินการ 

ครอบคลุม 77 จังหวัดใน 9 ภูมิภาคทั ่วประเทศ (สถาบันการศึกษาทั ้ง 83 แหง ทั ้ง 9 

เครือขาย) 

กลุมเปาหมาย 

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

กิจกรรมหลัก 

กระบวนการบมเพาะผูประกอบการของหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการดำเนนิการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดนโยบาย ในการดำเนินกิจกรรมการบมเพาะฯ ของ

หนวยบมเพาะทั้ง 9เครือขาย ท่ัวประเทศ 

2) การจัดแบงกลุมธุรกิจผูประกอบการ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและรายละเอียดการสนับสนุน

งบประมาณตามกลุมผูประกอบการ 

3) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการบมเพาะผูประกอบการของของหนวยบม

เพาะฯ ที่บมเพาะผูประกอบการไดสำเร็จ สามารถสรางรายได และมีการจางงานไดตาม 

KPI ที่ กำหนด 

4) การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดตั ้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ การประชุม

ประธานเครือขายเชิงประเด็นและคณะทำงานชุดตาง ๆ การบริหารจัดการ รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน และการตรวจ

เยี่ยมหนวยบมเพาะ ณ สถานที่จริง เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
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6) การจัดทำฐานขอมูลผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให

หนวยบมเพาะฯ สามารถนำไปใชตอยอดและขยายผล เพ่ือใหผูประกอบการท่ีเขารับการ

บมเพาะฯ มีการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ/ธุรกิจใหมีมลูคาเพิ่ม 

7) การเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของหนวยบเมพาะ เชน การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 

การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานของผูประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) นิสิต นักศกึษา บุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา และประชาชนท่ัวไป มีจิตวิญญาณและแรง

บันดาลใจ ในการเปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ 

สามารถสรางและพัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีศักยภาพและเติบโตไดอยางยั่งยืน 

2) นิสิต นักศึกษา และผูที่สนใจในการประกอบธุรกิจไดรับการพัฒนาศักยภาพในการเปน

ผูประกอบการมืออาชีพ (Smart Enterprises) และ/หรือบริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง 

(Startups) สามารถจดทะเบียนนิติบุคคล และเสียภาษีคืนกลับเปนรายไดของประเทศ 

รวมถึงกอใหเกิดการจางงานและการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชน/ทองถิ่น 

3) การถายทอดองคความรู  ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับชุมชน/ทองถ่ิน 

ตั้งแตระดับนักศึกษา อาจารย และประชาชนทั่วไป ทำใหเกิดการสรางอาชีพท่ีเหมาะกับ

ศักยภาพของพื้นที่ ทำใหสถาบันอุดมศึกษา และประเทศไดรับประโยชนเปนอยางมาก 

ทั้งในเรื่องของรายไดจากอนุญาตใหใชทรัพยสินทางปญญากลับคืนสูสถาบันอุดมศึกษา 

ภาษีคืนกลับสูประเทศ และเกิดการสรางงานในชุมชน/ทองถ่ิน 

4) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจากการพัฒนาผลิตภัณฑดวยองค

ความรู และงานวิจ ัยของสถาบันอุดมศึกษา ไปใชในการพัฒนาตอยอดผลิตภ ัณฑ 

สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีใหม ๆ โดยนำไปถายทอดลงสูประชาชน ชุมชนทองถิ่น 

จะชวยลดการนำเขาสินคาและบริการจากตางประเทศที่มีราคาแพง และสงเสริมใหใช

วัตถุดิบท่ีมีภายในประเทศทดแทน 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนผูที ่ผานหลักสูตรการพัฒนาผูประกอบการสูกระบวนการบมเพาะในระดับ (Pre-

Incubation)  

นิยาม จำนวนผูขอเขารับการบมเพาะการเปนผูประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา ที่มี
แนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจภายใตการนำนวัตกรรมที่สรางสรรคสูเชิงพาณชิย 

วิธีการวัด ผานกระบวนการบมเพาะของสถาบันอุดมศึกษา มแีนวคิดในการประกอบธุรกิจ 
ผานการอบรม และผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการเชิงประเด็น C-UBI ใหเขาระดับ Pre-Incubation 
ใน 9 เครือขายหลัก รวม 83 แหง 
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2) จำนวนผูประกอบการที่เกิดขึ้นใหม (Startup companies)  

นิยาม จำนวนผูประกอบการที่ผานกระบวนการคัดเลือกเขาเปน Incubatees ของหนวย 

UBI มีรายไดจากผลิตภัณฑและระบบของรายได (Income) ตองมีความตอเนื่องและชัดเจน 

วิธีการวัด  
    (1) มีรายไดจากผลิตภัณฑ ธุรกิจที่ไดรับการบมเพาะดาน Product Technology 

Development ตามเกณฑที่กำหนด  
    (2) มีปจจัยบงชี้วายังตองไดรับการสนับสนุนจากหนวย UBI ในธุรกิจนั้น 
 

   3) จำนวนผูประกอบการของบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin off companies)  

นิยาม จำนวนผูประกอบการที ่ยกระดับมาจาก Startup Companies จดทะเบียนนิติ

บุคคล พรอมกับมีการแสดงบัญชีรายรับ-รายไดจากงบดุลที่ผานการตรวจสอบรับรองจากผูตรวจสอบบัญชี

แลว  

วิธีการวัด  
    (1) ตองผานการประเมินเปน Startup Companies 
    (2) ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผลิตภัณฑและระบบคณุภาพมาตรฐาน 
    (3) ตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 

4) จำนวนการจางงาน  

นิยาม จำนวนการจางงานจากการบมเพาะผูประกอบการใหเกิดบริษัทจัดตั ้งใหมและ

บริษัทเตม็รูปแบบในอนาคต 

วิธีการวัด จำนวนของการจางงานที่เกิดขึ้นจากการบมเพาะธุรกิจทั้งบริษัทจัดตั้งใหมและ

บริษัทเตม็รูปแบบในอนาคต 

5) เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  

นิยาม การประเมินมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบมเพาะธุรกิจทำใหเกิด

รายไดที่เพิ่มขึ้น และการภาวการณจางงานที่มากขึ้น 
วิธีการวัด เปนการประมาณการมูลคาจาก 

(1) จำนวนรายไดของผูประกอบการภายหลังการเขารับการบมเพาะท้ังหมด 

(2) ผลกระทบโดยตรง ที่เกิดข้ึนจากรายจายของผูประกอบที่ใสลงไปในระบบ

เศรษฐกิจ 

(3) ผลกระทบโดยออม ที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบ จากผูจัดหาสินคา หรือบริการ หวง

โซอุปทาน ของผูจัดหาสินคา หรือบริการเอง 

(4) ผลกระทบรวม ที่เกิดจากมูลคาเพิ่มการจางงาน ภาษีอากรทั้งจากรายไดของ
พนักงาน ผลกำไรของผูประกอบการที่กลับคืนเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
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4.6 โครงการสงเสริมกิจการอทุยานวิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค) 

หลักการและเหตุผล 

องคความรูและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศจากผลการสำรวจพบวาประเทศท่ีพัฒนาแลวมีฐานท่ีสำคัญมาจากการวิจัยและพัฒนา

รวมถึงการคิดคนนวัตกรรมใหมซึ ่งเพิ ่มมูลคาให กับผลิตภัณฑของประเทศ อุทยานวิทยาศาสตรเปน

โครงสรางพื้นฐานและกลไกสำคัญที่จะชวยใหภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา พรอมดวยการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีที่เพียบพรอม เพื่ออำนวยความสะดวกใหเอกชนประยุกตนำงานวิจัยมาใชพัฒนาผลิตภัณฑ  ได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเพ่ิมความสามารถในการสรางผลผลิต (productivity) และการ

สราง นวัตกรรม โดยดึงศักยภาพและทรัพยากรของภาครัฐ เชนหนวยงานวิจัยและ

สถาบันการศึกษา มา ใหบริการภาคการผลิตและบริการโดยใชประโยชนอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค ใน Value Chain ของ ผลิตภัณฑที่เปนสาขายุทธศาสตร 

(2) เพื่อสงเสริมใหเกิดบริการโครงสรางพื ้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการวิจัย และพัฒนาของภาคเอกชน    

(3) เพื ่อสรางใหเก ิดผู ประกอบการฐานเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการใชวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและการ จัดการสมัยใหมรวมถึงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสูเชิง

พาณิชย     

(4) เพื ่อเปนแหลงรองรับ/สงเสร ิมการพัฒนา/สรางความรวมมือด านกำลังคนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่สามารถลดช องวางระหวางการผลิตกำลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ สถาบันการศึกษา และการวิจ ัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรม 

(5) เพ่ือเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ใหเกิดจางงานในพ้ืนท่ี

การกระจาย รายได และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภูมิภาค 

พื้นที่ดำเนินการ 

(1) เครือขายอุทยานวิทยาศาสตร 

(2) มหาวิทยาลัย 

กลุมเปาหมาย 

(1) ผูประกอบการภาคการผลิตและบริการ ที่ตองการใชเทคโนโลยีเปนฐานในการดำเนิน

ธุรกิจ ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
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(2) ผูประกอบการภาคการผลิตและบริการที่ตองการโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพื่อ การวิจัยและพัฒนาและการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลัก 

(1) กิจกรรมการสงเสรมิกิจการอุทยานวิทยาศาสตร 

(2) กิจกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร 

(3) กิจกรรมการบริหารจัดการอาคารอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค   

วิธีการดำเนนิการ 

กิจกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร  

แนวทางการดำเนินงาน 

(1) จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทาง และมาตรการในการสงเสริม

กิจการอุทยานวิทยาศาสตร การขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และการสื่อสารถึงผูมี

สวนไดสวนเสีย 

(2) เสริมสรางขีดความสามารถในการใหบริการของบุคลากรดานอุทยานวิทยาศาสตร  

• พัฒนาหลักสูตรใหมเฉพาะทางสำหรับบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร และจัด

ฝกอบรม 

• เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร โดยการศึกษาและเรยีนรูจากประสบการณจริงในการ

ทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญระดับนานาชาติรวมถึงการเขารวมฝกอบรมเฉพาะทางดาน

อุทยานวิทยาศาสตรในหนวยงานที ่มีแนวปฏิบัติที ่ดีหรือหนวยงานมาตรฐานระดับ

สากล 

• จัดกิจกรรมเพื ่อแลกเปลี ่ยนความรู และประสบการณระหวางบุคลากรของอุทยาน

วิทยาศาสตร 

(3) พัฒนาเครือขายและความรวมมืออุทยานวิทยาศาสตร 

• สนับสนุนกิจกรรมขององคกรเครือขายที่เก่ียวของกับอุทยานวิทยาศาสตร 

• สนับสนุนใหเกิดเคร ือข ายความรวมมือกับหน วยงานกำหนดนโยบายอุทยาน

วิทยาศาสตร หนวยบมเพาะธุรกิจ หนวยสงเสริมการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิง

พาณิชย รวมถึง องคกร/สมาคมที่มีภารกิจสนับสนุน/เก่ียวของกับอุทยานวิทยาศาสตร 

ในตางประเทศ 

(4) สรางความตระหนัก ผานการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมเผยแพรและสรางความตระหนัก 

(5) ขยายเครือขายการใหบริการของอุทยานวิทยาศาสตร ซึ่งมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขา

รวมเปนเครือขายการใหบริการของอุทยานวิทยาศาสตร และการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานเดิมเพื่อตอบสนองความตองการใชบริการของภาคเอกชนในลักษณะของอุทยาน

วิทยาศาสตร 



53 
 

(6) ติดตามและประเมินผลอุทยานวิทยาศาสตร 

กิจกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร  

แนวทางการดำเนินงาน 

(1) เสริมศักยภาพบริการของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเพื่อสนับสนุนผูประกอบการดาน

การวิจ ัย พัฒนาและธุรกิจฐานเทคโนโลยี เชน การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ

วิเคราะหทดสอบเพ่ือใหบริการภาคเอกชน  

(2) การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา การออกแบบนวัตกรรม เปนตน 

(3) สงเสริมสนับสนุน บมเพาะผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (STI Business Incubation) 

และการสรางผูประกอบการใหม 

(4) เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ โดยใหคำปรึกษา

ทางเทคโนโลยี แกไขปญหาทางเทคนิคโดยผู เช ี ่ยวชาญ (Industrial Research and 

Technology Capacity development program: IRTC)                                              

(5) พัฒนาตอยอดงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและขยายขนาดการผลิตไปสูระดับระดับ

อุตสาหกรรม 

กิจกรรมบริหารจัดการอาคาคอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคทั ้ง 3 แหง (ภาคเหนือ จ.เชียงใหม, ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน , ภาคใต จ.สงขลา) เปนศูนยกลางในการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน 

ดำเนินการภายใตกลไกการใหบริการสรางสงเสริมและสนับสนุนบริการ เพื่อสรางนวัตกรรมแบบครบวงจร 

(Total Innovation Solutions) สรางความเขมแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข็งขัน ของหนวยงานและ

ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ผานจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการอาคาร โดยแบงพื้นที่การใช

สอยเปน 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่สำนักงาน พื้นที่หองปฏิบัติการ และ Co – working space 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จำนวนหนวยงานที่รบัการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร  

น ิ ยาม หน  วยงานท ี ่ ได  ร ับการสน ับสน ุนงบประมาณ เพ ื ่ อจ ัดต ั ้ ง และดำ เน ินการ 

อุทยานวิทยาศาสตร 

วิธีการวัด นับจำนวนหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดตั้งและดำเนินการ

อุทยานวิทยาศาสตร และหนวยงานน้ันสามารถเริ่มดำเนินการได 
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2) จำนวนยุทธศาสตร หลักเกณฑ แผน แนวทาง และมาตรการในการสงเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร  

นิยาม การศึกษาวิจัยและจัดทำขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรของประเทศ (พ.ศ. 2556 - 
2565) 

 

วิธีการวัด นับจำนวนยุทธศาสตร หลักเกณฑ แผน แนวทาง และมาตรการในการสงเสริม
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร ที่ผูบริหาร อว. ใหความเห็นชอบ 

 

3) จำนวนอุทยานวิทยาศาสตรที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ  
นิยาม อุทยานวิทยาศาสตรที่มีบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของ

อุทยานวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น ผานหลักสูตรและกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
ว ิธีการวัด นับจำนวนอุทยานวิทยาศาสตรที่มีบุคลากรไดร ับการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการใหบริการของอุทยานวิทยาศาสตร ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4) จำนวนผูประกอบการที่ไดรบัการพัฒนาเพ่ือเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  

นิยาม การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเปนกระบวนการพัฒนาผูประกอบการท่ีมีแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแนวคิดน้ันตองมีความเปนไป
ไดในเชิงพาณิชยและสามารถนำไปประกอบธุรกิจไดจริง โดยผูประกอบการจะไดรับการดูแลอยางใกลชิด
จากหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ผานบริการปรึกษาแนะนำในลักษณะพี่เลี้ยงดูแลผูรับการบมเพาะ 
พรอมทั้งมีกิจกรรมเสริมความเขมแข็ง โดยเฉพาะดานการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาความสามารถทาง
เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

วิธีการวัด นับจำนวนผูประกอบการที่ผานกระบวนการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและยังคงอยูใน

หนวยบมเพาะธุรกิจเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ และ/หรือ ผูประกอบการที่สำเร็จจากกระบวนการบมเพาะ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

5) จำนวนโครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (82 โครงการ) 

นิยาม โครงการที่เกี ่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ที ่ไดร ับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการจาก สป.อว. การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง การดำเนินการเพื่อผลักดัน
หรือสนับสนุนใหเกิดการนำเทคโนโลยีไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย และ/หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการอุทยานวิทยาศาสตรในพื้นที่ 

วิธ ีการวัด นับจำนวนโครงการที ่เกี ่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ที่อุทยาน
วิทยาศาสตรดำเนินการโดยใชงบประมาณที่ สป.อว. สนับสนุนใหและมีการรายงานความ กาวหนา และ/
หรือ ผลการดำเนินงาน 

 

6) จำนวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร  
นิยาม ผู เขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร ที ่ สป.อว. เปน

ผู ดำเนินการเองและ/หรือกำกับ บริหารจัดการใหผู อื ่นดำเนินการภายใตเงื ่อนไขของ สป.อว. โดยมี
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วัตถุประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจ และสงเสริมสนับสนุนการใชประโยชนจากบริการตางๆ ของอุทยาน
วิทยาศาสตร รวมถึง สรางความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตรแกผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลทั่วไป 

วิธีการวัด นับจำนวนผูเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักของอุทยานวิทยาศาสตร 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของหนวยงานท่ีรับสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (รอยละ 80) 

นิยาม ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรที่ สป.อว. 

เปนผูดำเนินการเอง และ/หรือ กำกับ บรหิารจัดการใหผูอ่ืนดำเนินการภายใตขอบเขตการดำเนินงานท่ี 

สป.อว. กำหนด 

วิธีการวัด 

รอยละความพึงพอใจของงานที่ 1 + รอยละความพึงพอใจของงานที่ 2 + ..... 

                                                                        จำนวนงานทั้งหมด 

โดยที่ทุกงานใชวิธีการสำรวจความพึงพอใจดวยเกณฑเดียวกัน 

 

4.7 โครงการพฒันาเมืองศูนยกลางจังหวัด เปนเมืองนาอยู 

หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรท่ี 

8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มีเปาหมายหลักที่จะผลักดันใหเกิดการนำ

งานวิจัย และนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณชิย กลไกและเครื่องมือที่สำคัญท่ีจะสามารถสนับสนุนใหเกิด

การใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถของภาคผลิตและบริการ  รวมทั้ง

พื้นฐานสังคมของประเทศ คือ อุทยานวิทยาศาสตร ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบมเพาะ

ผูประกอบการและเทคโนโลยีใหม ๆ เขาสูระบบเศรษฐกิจ ทำหนาที่เปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา การ

ถายทอดเทคโนโลยี รวมถึงเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาค

ชุมชนทองถิ่น โดยนำองคความรูทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมาชวยในการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันใหกับธุรกิจและอุตสาหกรรมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมดวยบุคคลากรที ่มีความ

เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยยกระดับศักยภาพการผลิต เพ่ิมมูลคา ปรับปรุงมาตรฐานใหกับสินคาและ

อุตสาหกรรม โดยจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซี ่งเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ 

กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางยั่งยืน   
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วัตถุประสงค 

(1) เพื่อเปนแหลงกระตุ นและจูงใจใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ำโขง 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาความรู  เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาภาค 

(3) เปนศูนยกลางในการปรับแปลง ถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาเทคโนโลยี นำผลงานวิจัย

ไปสูเชิงพาณิชย 

(4) สรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย (The Triple 

Helix) 

(5) เปนแหลงพัฒนากำลังคนและสรางมวลรวมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ภูมิภาค 

(6) สรางสรรคสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการ

วิจัยและพัฒนา ไปสูนวัตกรรม (Ecosystem) ใหเปนรูปธรรม 

(7) สร างสรรค และประสานงานใหเก ิดการร วมใช ทร ัพยากรและความชำนาญของ

มหาว ิทยาล ัยให เก ิดประโยชน ในการพัฒนานวัตกรรม เสร ิมสร างบทบาทของ

มหาวิทยาลัยในทำงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม และการทำงานวิชาการเพื่อรับใช

สังคมใหมากและชัดเจนขึ้น 

(8) เปนศูนยกลางดานการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานที่กอสราง 

 อ ุทยานว ิทยาศาสตรภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือตอนลาง (จ ังหว ัดนครราชส ีมา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร อยละความสำเร ็จการกอสรางอาคารอำนวยการอุทยานว ิทยาศาสตร ภ ูม ิภาคภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (รอยละ 88) 

นิยาม การกอสรางอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัด

นครราชสีมา 

วิธีการวัด รอยละความสำเร็จของการกอสรางอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ภาคตะวันออก เฉียง

เหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา 
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4.8 โครงการพฒันานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาค 

หลักการและเหตุผล 

โครงการสรางศูนยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs และ 

Startup ภายใตอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนการสรางโครงสรางพื ้นฐานเพ่ือ

ยกระดับการผลิต การแปรรูป และสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรในพื้นที่ และยังจะทำหนาที่ในการ

พัฒนาเกษตรกรไปเป นผ ู ประกอบการใหม ยกระดับผ ู ประกอบการ Startup และ SMEs ให เปน

ผูประกอบการในยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขัน ผานกลไกการบมเพาะธุรกิจ ของ

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได ก็จะสงผลใหสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาเกษตร

อยางครบวงจร และสรางนักรบเศรษฐกิจใหม ๆ ในพื ้นที ่  และผล ักดันให พื ้นที ่กลุ มจ ังหว ัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนพื้นที่ศูนยกลางของการแปรรูปสินคาเกษตร และเปนศูนยกลางของ 

SMEs และ Startup ในภูมิภาคไดตอไป 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม (จังหวัดอุบลราชธานี) สำหรับเปน

อาคารอำนวยกาในการใหบริการการผลิตแกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Startup และ 

SMEs ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และจังหวัดใกลเคียง 

(2) เพื่อสราง และพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันทางธุรกิจใหแกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 

Startup และ SMEs ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 และจังหวัดใกลเคียง 

โดยใชการวิจัยและนวัตกรรม ผานกลไกของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

(3) เพ่ือสรางผูประกอบการ Startup SMEs และ Smart Farmer ใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

(4) เพ่ือผลักดันใหพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนศนูยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

สถานที่กอสราง 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

รอยละความสำเร็จการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี)  

นิยาม รอยละการกอสรางสะสมอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) 

วิธีการวัด  รอยละความสำเร็จของการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) 
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4.9 โครงการศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักการและเหตุผล 

ภาคเหนือตอนบน 2 มีผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตร แปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรและอาหาร รวมกวา 6,514 ราย แบงเปน จังหวัดเชียงราย 1,858 ราย จังหวัดพะเยา 

1,030 ราย จังหวัดแพร 1,236 ราย จังหวัดนาน 912 ราย และจังหวัดลำปาง 1,478 ราย โดย

ผูประกอบการกลุมนี้มีความตองการใชบริการจากมหาวิทยาลัยและเปนกลุมเปาหมายที่จะมาใชบริการ

อาคารศูนยพัฒนาผู ประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งในปจจุบันในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยังขาดโครงสรางพ้ืนฐานดานพัฒนาผูประกอบการ

นวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใหบริการดังกลาว ดังนั้น การกอสราง "อาคารศูนยพัฒนา

ผู ประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา" ภายใต

โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือลานนาตะวันออก (จังหวัดพะเยา) จะชวยสรางขีดความสามารถการ

แขงขันใหกับผู ประกอบการและยกระดับเศรษฐกิจในพื ้นที ่ภาคเหนือ รวมถึงชวยสรางและบมเพาะ

ผูประกอบการใหมที่ใชนวัตกรรมในพื้นที่เพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพภายใต

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) เพื่อใหเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที ่แบบ

ยั่งยืนโดยเฉพาะในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือกลุมจังหวัดลานนาตะวันออก กลาวโดยสรุป 

โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใตอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา หรืออุทยานวิทยาศาสตรลานนา

ตะวันออก (จังหวัดพะเยา) จะเปนการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความเปนอยูของ

เกษตรกรในพื้นที่โดยเปนสถานที่ในการสรางและบมเพาะผูประกอบการใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการผลิต การแปรรูป การสรางมูลคาเพ่ิมและสรางคุณคาใหม (New Value) ใหแกสินคาเกษตรปลอดภัย

ในพื้นที่ และยังจะทำหนาที่ในการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนผูประกอบการใหมหรือ Startup ยกระดับ

ผูประกอบการขนาดเล็กและ SMEs ใหเปนผูประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม (Innovation 

Driven Enterprise) ที่มีคณุภาพ  

สถานที่กอสราง 

อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือลานนาตะวันออก (จังหวัดพะเยา) มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบล

แมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

รอยละความสำเร็จการกอสรางศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี 

อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
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นิยาม การกอสรางศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี อุทยาน

วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 

วิธีการวัด รอยละความสำเร็จการกอสรางศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรมและถายทอด

เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา (สะสม) 

 

4.10 โครงการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการฟารม และสรางความเปนอัตลักษณ

ใหกับผลิตภัณฑ ปศุสัตวภาคใตชายแดน 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันอาชีพดานปศุสัตว เปนอาชีพที่มีความสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่ ภาคใตชายแดน 

(ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญจะนิยมเลี้ยงปศุสัตว ผสมผสานกับการ

ประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน สวนปาลมน้ำมัน สวนยางพารา และไมผลตาง ๆ  สัตวที่

เลี้ยงสวนใหญในพื้นที่ภาคใตชายแดน จะนิยมเปนสัตวที่สอดคลองตามหลักศาสนา สืบเนื่องจากประชากร

ในพ้ืนที่สวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม ปศุสัตวที่พบทำการเลี้ยงมากที่สุด ไดแก โคเน้ือ แพะเนื้อ แพะนม 

เปนตน แตปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตชายแดน ยังมีปญหาในกระบวนการผลิต และกระบวนการ

จัดการฟารมที่ไดยังไมมาตรฐาน ซึ่งพบวาเกษตรกรบางกลุมยังคงเลี้ยงปศุสัตว แบบภูมิปญญาชาวบาน 

เลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่ทำการเกษตร หรือหลังบาน ใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนำมาเปนอาหารใหกับ

ปศุสัตว โดยหลังจากเกิดสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลไดกำหนด

นโยบายใหเรงรัดการสงเสริมพัฒนาอาชีพอยางเปนระบบมากขึ้น โดยการเพ่ิมปริมาณปศุสัตวในพื้นที่ ขยาย

ขนาดของฟารมใหเขาสูฟารมขนาดใหญ เพ่ือสรางอาชีพและเพ่ิมปริมาณปศุสัตวในพื้นท่ี  

ปญหาที่พบตามมา คือ ฟารมปศุสัตวในพื้นที่ยังไมผานการรับรองมาตรฐานฟารมปศุสัตว จาก

กรมปศุสัตว ทั้งนี้ วัตถุประสงคหลักของการจัดทำมาตรฐานฟารม เพื่อปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตวใหเปน

รูปแบบมาตรฐานเดยีวกันและมีคุณภาพ คุมครองผูบริโภคใหปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

สัตวจากฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับการรับรอง เปนฟารมมาตรฐานจากกรมปศุสัตว และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การควบคมุ ปองกันและกำจัดโรคในฟารมเลี้ยงสัตว จะเห็นไดวาการพัฒนามาตรฐานฟารมปศุสัตวคือหัวใจ

หลัก ในการดำเนินกิจกรรมดานปศุสัตว จึงมีความจำเปนที่ตองมีการสงเสริมใหเกษตรกรผูประกอบอาชีพ

ปศุสัตว ในพื้นที่ภาคใตชายแดน  มีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการจัดการ ระบบฟารมที่ไดมาตรฐาน 

ตลอดจน มีการสงเสริมใหเกษตรกรมีการใช application สำหรับการบันทึกขอมูลงานฟารม 

เกษตรกรในพ้ืนที่ยังคงผลิตเพื่อจำหนายในรูปแบบของ ซากสด โดยยังคงขาดองคความรู และ

กระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกกรม ในการนำผลผลิตจากปศุสัตว (โคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม) รวมถึง

การสรางอัตลักษณ และจุดเดนของสินคาปศุสัตวในพื้นที่ภาคใตชายแดด ยังไมโดดเดน และเปนที่ยอมรับ

ของผูบริโภค การนำสินคามาพัฒนาโดยผานกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนผลิตภัณฑแปร
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รูปเพื ่อเพิ ่มมูลคา จึงเปนอีกทางเลือกหนึ ่งที ่จะพัฒนาเขาส ู ระบบการผลิตเชิงการคา และรองรับ

อุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อการจำหนายภายในประเทศ และสงออกตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 

(1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริหารจัดการฟารมยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐานการผลิตและแปรรูปปศุสตัว 

(2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ

ปศุสัตวภาคใตชายแดน 

พื้นที่ดำเนินการ 

3 จังหวัดภาคใตชายแดน 

กลุมเปาหมาย 

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว (โค แพะเนื้อ แพะนม ไกเบตง) 

กิจกรรมหลัก 

(1) กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการใชแอปพลิเคชั่นเพื่อบริหารจัดการฟารมและยกระดับ

ฟารมปศุสัตวใหไดมาตรฐาน 

(2) กิจกรรมสงเสริมการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับผลิตภัณฑ

แปรรูปจากปศุสัตวในพื้นที่ภาคใตชายแดน ใหสามารถรองรับมาตรฐานสินคา ปลอดภัย 

ไดรบัมาตรฐานฮาลาล 

(3) สงเสริมการพัฒนา และสรางสินคาอัตลักษณดานปศุสัตวใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงตลาดผลิตภัณฑปศุสัตวในพื้นที่ภาคใตชายแดน และ

ขยายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ 

(4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการธุรกิจตลาดปศุสัตว ดวยระบบออนไลน 

หรือ แอปพลิเคชั่น 

วิธีการดำเนนิการ 

(1) คัดเลือกหนวยงานที ่มีความเชียวชาญเพื ่อดำเนินโครงการผานการจัดทำขอเสนอ

โครงการ 

(2) ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยดำเนินงานโครงการ 

(3) ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการ 

(4) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
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ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตวใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟารม และสราง

ความเปนอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑปศุสัตวเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) ผลิตภัณฑปศุสัตวไดรบัการพัฒนายกระดับสรางเอกลักษณของแบรนด (Brand Identity)  

นิยาม  ผลิตภัณฑปศุสัตวที่ไดรับการพัฒนาเอกลักษณของแบรนดโดยสรางการรับรู การจดจำ 
และการสรางลักษณะเฉพาะท่ีมีความแตกตางจากคูแขงในตลาด 

วิธีการวัด  นับจำนวนผลิตภัณฑปศุสัตวที่ไดรับการพัฒนาเอกลักษณของแบรนด 
 

2) จำนวนเกษตรกรที่ไดรบัการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟารม  

นิยาม  เกษตรกรที่ไดนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น มาใชบริหารจัดการ
ฟารมเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฟารม 

วิธีการวัด  นับจำนวนเกษตรกรที่ไดนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมไปถึงแอปพลิเคช่ัน มาใช

และสามารถเขาสูกระบวนการที่ทำใหฟารมไดรับรองมาตรฐาน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

รอยละของรายไดที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนายกระดับดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการบริหารจัดการฟารมและการพัฒนายกระดับและสรางความเปนอัตลักษณผลิตภัณฑปศุสัตว  

นิยาม รอยละรายไดที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรหลังจากไดนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ

บริหารจัดการฟารม และรายไดที่เพ่ิมข้ึนจากการจำหนายผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนายกระดับ 

วิธีการวัด เก็บรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการจำหนายผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนายกระดับ โดย
เปรียบเทียบกับรายไดกอนเขารวมโครงการ แลวคำนวณรอยละรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากสูตร 
 

   
รายไดที่เพิ่มข้ึนหลังเขารวมโครงการ (บาท)

รายไดกอนเขารวมโครงการ (บาท)
 x 100 
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4.11 โครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

หลักการและเหตุผล 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะหนวย

รวมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ระหวางป พ.ศ.2560 - 2564 กำหนดเปาหมายการ

พัฒนาผูประกอบการ OTOP ใน Quadrant C ไปยัง B หรือ A จำนวน 596 สถานประกอบการ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP รวม 1,055 ผลิตภัณฑ  โดยการยกระดับผูประกอบการและสินคา OTOP ดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 6 ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย (1) พัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ (2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ (3) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต (4) พัฒนาระบบ

มาตรฐาน (5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร และ (6) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ำ โดยมีผลการยกระดับ 

OTOP ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 ที่ผ านมา จำนวน 730 สถานประกอบการ 1,063 

ผลิตภัณฑ ในพื ้นที่เปาหมายการพัฒนา ครอบคลุมไมนอยกวา 50 จังหวัด และในป พ.ศ. 2564 อยู

ระหวางการพัฒนาตามเปาหมายไมนอยกวา 180 สถานประกอบการ 250 ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ตั้งแตป พ.ศ. 

2560 - 2564 คาดวาจะมีผูประกอบการและผลิตภัณฑที่ไดรับการยกระดับท้ังหมด จำนวน 910 สถาน

ประกอบการ 1,313 ผลิตภัณฑ   

จากผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวามีผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการยกระดับ ผลิตภัณฑ

เพียงรอยละ 5.18 ของผลิตภัณฑ OTOP ใน Quadrant C ที่ขึ ้นทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 25,330 

ผลิตภัณฑ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562) ทำใหยังเหลือผลิตภัณฑที่ควรไดรับการพัฒนาและยกระดับดวย

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) อีกถึง 24,017 ผลิตภัณฑ ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่มุงเนนให อว. เปนหนวยขับเคลื่อนการพัฒนา

และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (ภาครัฐ-มหาวิทยาลัย-ชุมชน) โดยมีโครงการดานพัฒนา 

OTOP/SMEs เปนหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อน ทำใหการพัฒนาผูประกอบการ OTOP ดวย ววน. จำเปนตอง

ดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเพิ่มรายไดของผู ประกอบการในระยะยาว โดยการทบทวนและ

พัฒนากลไกใหม/โครงการใหม สำหรับการใหบริการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ในระยะตอจาก

นี้ ดวยการเพ่ิมระดับความเขมขนและเทคโนโลยีขั้นสูง จากสถาบันการศึกษาเครือขาย อว. เพ่ือดำเนินการ

พัฒนาผูประกอบการรายใหมและขยายผลผูประกอบการที่เคยไดรับการพัฒนา 

ดวย วทน. ในชวงป พ.ศ.2560 - 2564 เพ่ือมุงเปาความยั่งยืนของรายไดของผูประกอบการ 

สำหรับการผลักดันและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับผูประกอบการและยกระดับคุณภาพสินคา OTOP 

ใหไดมาตรฐาน เพื่อเขาสูตลาดสากล เพ่ิมชองทางการตลาด จำหนายสินคาไดมากข้ึนและสามารถปรับตัว/

อยูรอดในสภาวะเศรษฐกิจหรือสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ตามแนวทางการยกระดับ 

ดวย ววน. ดังน้ี 

(1) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑตามอัตลักษณทองถิ่น สูเชิงพาณิชย 

(2) การยกระดับกระบวนการผลิตสูมาตรฐานสากล 

(3) การเพิ่มศกัยภาพในการแขงขันสำหรับผูประกอบการ/ทายาทธุรกิจ 
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วัตถุประสงค 

(1) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมรายไดและตอยอดการสงออกสูเชิงพาณิชย 

(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ OTOP ใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดย

ใชประโยชนจากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมกับการพัฒนารูปแบบกลยุทธ

ดานการตลาด 

พื้นที่ดำเนินการ : 10 จังหวัด 

ภาคเหนือ: เชียงราย พิษณุโลก กำแพงเพชร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: นครพนม มุกดาหาร รอยเอ็ด 

ภาคกลาง: สิงหบุรี สมุทรปราการ 

ภาคใต : สงขลา ชุมพร 

กลุมเปาหมาย 

กลุมผูประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ที่ตองการยกระดับ

ผลิตภัณฑและขีดความสามารถในการแขงขัน 

กิจกรรมหลัก 

การสงเสริมและสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

วิธีการดำเนนิการ 

(1) พัฒนาและยกระดับกลุมผูประกอบการ OTOP ในทองถิ่น/ชุมชน ดวย วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) ยกระดับสินคา OTOP ดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดวย 3 กลไก 

(ยกระดับการผลิตสูมาตรฐาน/ยกระดับการแปรรูปสูคุณภาพและนวัตกรรมผลิตภัณฑ/

เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดวยอัตลักษณผลิตภัณฑและโปรแกรมทายาทรุนใหม) 

(3) การขยายผลและการเพิ่มมูลคาดานการตลาด ใหกับผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาดวย 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

(1) เกิดผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับการยกระดับดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน พรอมสงตอใหผู บริโภค และผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้น 

สามารถจำหนายไดเพ่ิมข้ึน 
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(2) เกิดการใชประโยชนของฐานความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ

นำไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางตรงเปาหมาย 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับผลผลิต/โครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลคา ลดรายจาย เพ่ิม

รายได  

นิยาม  จำนวนผู ประกอบการ OTOP ที ่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถดวย วทน. ตาม

ประเด็นพัฒนา 6 ดาน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

มาตรฐาน บรรจุภัณฑ และเครื่องจักร ภายใตโครงการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชมุชน ป พ.ศ. 2564 

วิธีการวัด  นับจำนวนผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถดวย วทน. 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

รอยละของรายไดที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการยกระดับดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  

นิยาม รอยละของรายไดที ่เพิ ่มขึ ้นของผู ประกอบการ OTOP ที ่ไดรับการยกระดับ ดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประเด็นพัฒนา 6 ดาน คอื พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการ

ผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ และเครื่องจักร โดยเปรียบเทียบรายไดของ

ผูประกอบการกอนและหลังการพัฒนา 

วิธีการวัด  
คำนวณรอยละการเพ่ิมข้ึนของรายไดตามสูตรคำนวณ 

 

รายไดหลังเขาโครงการ รายไดกอนเขาโครงการ

รายไดกอนเขารวมโครงการ
 x 100 
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4.12 โครงการยกระดับความพรอมของเทคโนโลยีและสงเสริมระบบนิเวศสำหรับสรางผูประกอบการ

รุนใหมเพื่อตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

แผนกลยุทธสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 มุงเนนการ

ยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการ

ผลักดันจะเกิดผลอยางเปนรปูธรรมนั้น ศักยภาพของกำลังคนในภูมิภาคถือเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดอยางหนึ่งท่ี

จะสนับสนุนใหการพัฒนาไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว มีการใชงานเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เกิดการ

พัฒนาประเทศดวยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนากำลังคนจำเปนตองเร่ิมพัฒนาอยางเปนระบบ

เพื่อใหสามารถดำเนินงานสอดคลองและรองรับกับยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ที่วางไว โดย “โครงการยกระดับ

ความพรอมของเทคโนโลยีและสงเสริมระบบนิเวศสำหรับสรางผูประกอบการรุนใหมเพื่อตอบโจทยการ

พัฒนานว ัตกรรมของประเทศ” เป นโครงการพัฒนาในระดับภูม ิภาค จากความรวมมือของ 44 

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรีและมหาวิทยาลัยบูรพา) ดวยแผนงานการดำเนินงาน 4 แผนงาน อันไดแก 

1. แผนงานสรางผูประกอบการรายใหมในภูมิภาค (New Regional Startups) 

2. แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade) 

3. แผนงานสงเสริมผูประกอบการภูมิภาคสูตลาดโลก (Regional to Global: R2G) 

4. แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 

ทั้ง 4 แผนงานมีวัตถุประสงค เพื ่อสนับสนุนการยกระดับกำลังคนและผูประกอบการใน

ภูมิภาค พัฒนางานวิจัยเปนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแตระดับแนวคิดจนกระทั่งพรอมใชงานโดยใหการ

ดูแลอยางตอเนื่องโดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เกิดการใชประโยชนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ในการยกระดับบุคลากรของสถานประกอบการที ่ไดร ับผลกระทบจากการระบาดของโรค 

COVID-19 ใหมีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเปนสำหรับการเตรียมพรอมเพื่อ

รองรับการปรับตัวของธุรกิจเมื่อประสบภาวะวิกฤติ รวมถึงการสรางระบบนิเวศการเปนผูประกอบการ

นวัตกรรมใหกับนักศึกษาและผูประกอบการในภูมิภาค โดยมุงเนนพัฒนาคนโดยแบงเปน 4 กลุมหลัก ๆ คือ 

1. กลุ มบุคลากรของสถานประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ที ่ไดรับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 

2. กลุมนักศึกษา บุคคลทั่วไป และวิสาหกิจชุมชน ควรมีการสรางองคความรูใหตระหนักถึง

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มองเห็นและเขาใจกระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบตางๆ 

สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมืออาชีพ รองรับความตองการที่แตกตางและหลากหลายในอนาคต 

พรอมตอการเปนผูประกอบการในยุคศตวรรษที่ 21 
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3. กลุมบุคลากรในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่มีศักยภาพในการสรางเทคโนโลยี

ใหม ๆ ผานการคิดคน วิจัย ทดลอง จนเกิดเปนนวัตกรรมสูสังคม ซึ่งปจจุบันยังคงมีงานวิจัยจำนวนมากท่ี

ทรงคุณคาแตยังไมสามารถนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหนวัตกรรมเหลานี้เกิด

การนำไปใชประโยชนสูงสุดจำเปนตองมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

ทั้งกระบวนการสรางคณุคา (Value Chain) ตั้งแตการจัดเก็บ ตอยอด และการนำไปใชประโยชน 

4. กลุ มผูใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ถือเปนสวนสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีที่มีอยูไป

พัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยผูใชเทคโนโลยีมีความจำเปนตองไดรับการ

ถายทอดความรูใหเกิดความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองรวมถึงการนำผูเชี ่ยวชาญลงพื้นท่ี

เพื่อใหความรูและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง เปนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

การพัฒนากำลังคนตามที่กลาวมาขางตนตรงแนวคิดหลักของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ซึ่ง

ถือเปนฐานแหงการผสานพลังของบุคลากร ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เพื ่อนำไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

1. Talent เพื่อพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Future skill) ใหกับนักศึกษา และคนในพื้นที่ ใหมี

ทักษะและศักยภาพตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

2. Creativity เพื่อกระตุ นใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค ในการผสานศาสตรทางสังคม 

ศิลป และวัฒนธรรมทองถิ่น (Hi-Touch) เขากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Hi-Tech) เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม โดยใชความคิดสรางสรรค ศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ ่มมูลคา (Value added) ของผลิตภัณฑหรือบริการเชิงสรางสรรค เกิดการสรางคุณคา (Value 

creation) นำไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) พัฒนาปจจัยแวดลอมที่

กระตุนใหภาคเอกชนลงทุนผลิตสินคาเชิงสรางสรรค 

3. Innovation เพ่ือเปนกลไกนำงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย การสนับสนุนระบบนิเวศ

นวัตกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต BCG Model โดยอาศัยงานวิจัย ทรัพยากรและองคความรู

ในมหาวิทยาลัย ใหเกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจยั่งยืน ภายใต BCG Model เพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน ลดความเหลื่อมลํ้าเกิดเปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง (Potential Enrichment) 

โครงการนี้ยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม รวมถึงสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลอันไดแก การแกไขปญหาการดำรงชีวิตของ

ประชาชน การใหความชวยเหลือเกษตรกร การพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน การ

วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 และการแกไขปญหา

ภัยแลง 
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นอกจากนั้น ยังตอบสนองตอยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 4 ยุทธศาสตร กลาวคือ มุงเนนการพัฒนากาลังคมและสถาบันความรู  การวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

และการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดัน

ใหเกิดการใชองคความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหครอบคลุมการพัฒนาในทุกพื้นที ่ ดวยพลังของ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งรัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญและเรงดวนตอประเด็นหลักของการแกไขปญหาการ

ดำรงชีวิตของประชาชน และการใหความชวยเหลือเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

โจทยวิจัยและการขับเคลื่อน 

1. แผนงานสรางผูประกอบการรายใหมในภูมิภาค (New Regional Startups) 

พัฒนาระบบนิเวศดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสรางผูประกอบการฐานนวัตกรรมราย

ใหมในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงในทุกกลุมซึ่งเปนองคประกอบหลักของเศรษฐกิจในภูมิภาค ไดแก นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป วิสาหกิจชุมชน เปนตน โดยใหความสำคัญกับการใหความรูเพื่อการเริ่มตนในการทำธุรกิจท่ี

เหมาะสมกับบริบทพื้นฐาน และองคประกอบของผูประกอบการในแตละกลุม เปดโอกาสใหผูประกอบการ

รายใหมในภูมิภาคไดเขาถึงการใหบริการของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค การเขาถึงที่ปรึกษาทั้งดานการ

พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและธุรกิจ ไปจนถึงการทดลองผลิตผลิตภัณฑตนแบบ (minimum viable 

product - MVP) เพ่ือนำไปสูการทดสอบตอยอดทางการตลาดในอนาคต 

2. แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค (Regional Entrepreneur Upgrade) 

ยกระดับผูประกอบการธุรกิจภูมิภาคทุกกลุมที่เปนฐานสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาค (Regional 

Economy) เชน Startups SMEs และวิสาหกิจชุมชน เปนตน ดวยกระบวนการยกระดบัที่หลากหลาย เชน 

การเพิ่มคุณภาพทักษะแรงงานในภาคการผลิตและบริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค disruptive 

technology รองรับการเปลี่ยนแปลง (transform) เทคโนโลยีของผูประกอบการ เชน smart farming, 

blockchain, data science รวมถึงทักษะที ่จำเปนสำหรับการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการปรับตัวของ

ธุรกิจเมื่อประสบภาวะวิกฤติจากการระบาดของโรค COVID-19 และยังครอบคลุมถึงกระบวนการในการ

นำองคความรูใหมไปประยุกตใชกับกิจการของผู ประกอบการในทุกกลุม โดยมีผูเชี่ยวชาญจากอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาคคอยเปนพี่เลี้ยงใหคำแนะนำติดตามการใชงานเทคโนโลยี และปรับปรุงในรายละเอียด

เพ่ือใหผูประกอบการในภูมิภาค ไดรับการยกระดบัและไดประโยชนจากการใชงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. แผนงานสงเสริมผูประกอบการภูมิภาคสูตลาดโลก (Regional to Global : R2G) 

เชื ่อมโยงผู ประกอบการในระดับภูมิภาคสูลูกคาในระดับโลก ผานการสงเสริม ยกระดับ

ศักยภาพดานการตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยเครือขายความรวมมือของอุทยานวิทยาศาสตร

ภูมิภาค ซึ่งเปดโอกาสใหกับผูประกอบการธุรกิจภูมิภาคในทุกกลุม เชน Startups SMEs และวิสาหกิจ

ชุมชน โดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคและเครือขายดานการตลาดในระดับโลก จะชวยเปนพี่เลี ้ยงให
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คำแนะนำและเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการที่ผานการคัดเลือก เพื่อใหไดเขาสูตลาดและคูคาท่ี

เหมาะสม รวมถึงการชวยเสริมสรางทักษะที่จำเปนและเกี่ยวของในการเจรจาทางธุรกิจ โดยการคัดเลือก

ผูประกอบการจะมีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการทางตลาด

และคูคาใหมากที่สุด 

4. แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 

การพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยถือเปนปจจัยสำคัญในการตอยอดและเพิ่มมูลคาแกระบบ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับผูประกอบการในระดับตางๆ การนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปประยุกตใชงานอยาง

เหมาะสม จะเปนการเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือ

บริการไดอยางกาวกระโดด ทั้งนี้ ภาคเอกชนสามารถคิดคนงานวิจัยเพื่อตอยอดไดเอง หรือรวมมือในการ

วิจัยและพัฒนากับหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไดแก มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพรอมของบุคลากรและความ

เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามหาวิทยาลัยเปนแหลงรวบรวมองคความรูและผลงานวิจัยที่หลากหลาย ซึ่ง

หลายผลงานยังไมไดรับการตอยอดในเชิงพาณิชยดวยเหตุผลที่แตกตางกับไป เชน งานวิจัยยังไมไดรับการ

ขยายผลถึงระดับการผลิต (pilot/production scale) ขาดความพรอมทางบุคลากร ขาดองคความรูในการ

ตอยอดทางธุรกิจ ขาดความรวมมือทางธุรกิจจากภาคเอกชน เปนตน จากเหตุผลดังกลาวถือเปนการเสีย

โอกาสของประเทศ ภาคเศรษฐกิจและผู ประกอบการเปนอยางมาก ในการที ่จะไดใชประโยชนจากก

งานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย 

แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 

เปนแผนงานที่พรอมจะสนับสนุนการใชประโยชนงานวิจัย เทคโนโลยีหรือองคความรู ที่ยังไมเคยไดรับการ

สนับสนุนหรือออกสูเชิงพาณิชยมากอน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสูระดับที่ใกลเคียงกับการใช

งานจริง การพิสูจนเทคโนโลยี (proof of concept) การวางแผนและวิเคราะหแนวทางในการตอยอดทาง

ธุรกิจ (Industry Convergence) รวมถึงการมองหาภาคเอกชนที่จะมาใชประโยชนงานวิจัยในอนาคต ซึ่ง

จะเกิดประโยชนกับภาคเอกชนที่จะมีงานวิจัยและเทคโนโลยีใหเลือกและสามารถนำไปตอยอดไดมากข้ึน 

และเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยที่ภาครัฐไดลงทุนไปแลว 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาค ใหตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ให

มีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเปนสำหรับการเตรียมพรอมและการปรับธุรกิจ

เมื่อประสบภาวะวิกฤติ 

3. เพื่อสรางระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและพื้นที่ในภูมิภาค 
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4. เพื่อพัฒนางานวิจัยใหเปนเทคโนโลยีเขมขน สรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ของประเทศ ดวยอุทยานวิทยาศาสตรภูมภิาค 

พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ 

1. อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

2. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

3. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

4. อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 

5. อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

6. อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

บมเพาะผูประกอบการฐานนวัตกรรมในภูมิภาคใหมีจำนวนและขีดความสามารถดานวิจัยและ 

นวัตกรรมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ  

1.เพื่อสรางกำลังคนและทักษะแหงอนาคตในภูมิภาค ใหตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรมและ

เศรษฐกิจของประเทศ 

 2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ให

มีทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเปนสำหรับการเตรียมพรอมและการปรับธุรกิจ

เมื่อประสบภาวะวิกฤติ  

3.เพ่ือสรางระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาและพ้ืนที่ภูมิภาค  

4.เพ่ือพัฒนางานวิจัยใหเปนเทคโนโลยีเขมขน สรางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ

ประเทศดวยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ 

ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาค 

ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ 

ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน   

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
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ผลลัพธ 

การจัดตั้งบริษัท (Spin-off Companies) 

ผลกระทบ 

ดานเศรษฐกิจ 

การจางงาน 1,000 คนภายใน 5 ป การลงทุน RD ของภาคเอกชน 1,300 ลานบาท ภายใน 

5 ป ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร 1,600 ลานบาท ภายใน 5 ป 

 

4.13 โครงการคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถิ่นทองถิ่นในภูมิภาคดวยการสนับสนุนการเขาถึงการใช
ประโยชนผลงานวิจัย โครงสรางพื้นฐาน ววน. และการใหบริการดานเทคโนโลยี 

ตามยุทธศาสตรที่ 3 ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

และยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมลํ้า ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม “โครงการคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจทองถ่ิน

ทองถ่ินในภูมิภาคดวยการสนับสนุนการเขาถึงการใชประโยชนผลงานวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน ววน. และการ

ใหบริการดานเทคโนโลยี” เปนโครงการพัฒนาในระดับภูมิภาค จากความรวมมือของ 44 มหาวิทยาลัยใน

ภูมิภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรีและมหาวิทยาลัยบูรพา) ชวยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ดวยแผนงานการดำเนินงาน 3 แผนงาน อันไดแก 

1. Industrial Research and Development Capability Building Platform (IRD Cap 

building) 

2. RD Facility Boost Up Platform 

3. Social Innovation to Community Platform 

ทั้ง 3 แผนงานมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใน

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและนำนวัตกรรมไปสูการพัฒนาชุมชนเพื่อ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยในแตละภูมิภาค รวมถึง เพ่ือยกระดับผูประกอบการในภูมิภาคท่ีไดรับผลกระทบ

จากการระบาดของโรค COVID-19 ผานการใชประโยชนของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา เพ่ือสรางระบบ

นิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคถือเปนฐานแหงการ

ผสานพลังของบุคลากร ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เพื่อนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐาน

นวัตกรรมของประเทศไทย ดังน้ี 

1. Talent เพื ่อพัฒนาทักษะแหงอนาคต (Future skill) พรอม Up-skill/Re-skill ใหกับ

นักศึกษา และคนในพื้นที่ ใหมีทักษะและศักยภาพตรงกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 
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2. Creativity เพื่อกระตุ นใหเกิดการใชความคิดสรางสรรค ในการผสานศาสตรทางสังคม 

ศิลป และวัฒนธรรมทองถิ่น (Hi-Touch) เขากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Hi-Tech) เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม โดยใชความคิดสรางสรรค ศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม 

เพื่อเพิ ่มมูลคา (Value added) ของผลิตภัณฑหรือบริการเชิงสรางสรรค เกิดการสรางคุณคา (Value 

creation) นำไปสู การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) พัฒนาปจจัยแวดลอมที่

กระตุนใหภาคเอกชนลงทุนผลิตสินคาเชิงสรางสรรค 

3. Innovation เพ่ือเปนกลไกนำงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย การสนับสนุนระบบนิเวศ

นวัตกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต BCG Model โดยอาศัยงานวิจัย ทรัพยากรและองคความรู

ในมหาวิทยาลัย ใหเกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจยั่งยืน ภายใต BCG Model เพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน ลดความเหลื่อมลํ้าเกิดเปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง (Potential Enrichment) 

ผลลัพธของโครงการ จะชวยสรางรายไดและลดความเหลื่อมลํ้าของผูประกอบการในทองถิ่น

จากภูมิปญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม ตลอดจนสรางการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐาน

นวัตกรรมของประเทศ ดวยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงสอดคลองกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล อัน

ไดแก การแกไขปญหาการดำรงชีวิตของประชาชน การใหความชวยเหลือเกษตรกร การพัฒนานวัตกรรม

การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต การเตรียมคนไทย

สูศตวรรษที่ 21 และการแกไขปญหาภัยแลง 

นอกจากนั้น ยังตอบสนองตอยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 4 ยุทธศาสตร กลาวคือ มุงเนนการพัฒนากำลังคมและสถาบันความรู  การวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

และการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจทองถิ่น โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดัน

ใหเกิดการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหครอบคลุมการพัฒนาในทุกพื้นที่ ดวยพลังของ

มหาวิทยาลัย อีกทั้งรัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญและเรงดวนตอประเด็นหลักของการแกไขปญหาการ

ดำรงชีวิตของประชาชน และการใหความชวยเหลือเกษตรกรอยางท่ัวถึง 

ตัวอยางโจทยวิจัยและการขับเคลื่อน 

1. Industrial Research and Development Capability Building Platform (IRD Cap 

building) สงเสริม SMEs ไทย ใหเขาถึงการใชงานโครงสรางพื้นฐานดานวิจัยของมหาวิทยาลัยผูเชี่ยวชาญ

ดาน Innovation/Technology Management รวมสรางพิมพเขียวแผนงานนวัตกรรม (R&D Blueprint) 

และจัดทำโครงการเพื่อให SMEs มีความสามารถในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการลงทุนดาน R&D 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมตอสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 
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2. RD Facility Boost Up Platform ชวย SMEs ไทยใหสามารถสรางระบบและลงทุน R&D

สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนเขามาใชโครงสรางพื้นฐาน ววน. ของมหาวิทยาลัย เชน โรงงานตนแบบ 

หองปฏิบัติการ เปนตน โดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณ 80% เพื่อลดภาระของ

ผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบท่ีไดรับจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 

3. Area based Innovation for Community Platform นวัตกรรมสังคมเพิ่มคุณคาชุมชน

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย สนับสนุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูไปสูชุมชน เกิด 

Local startup ในชุมชน ยกระดับและสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในแตละพื้นที่ภายใตสภาวะ

วิกฤติและผลกระทบที่ไดรับจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 

3.1 Technology transfer to community การนำเทคโนโลยีไปสูการใชงานในชุมชน 

3.2 Local Startup 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและ

สงเสริมการใชนวัตกรรมภายในองคกร 

2. ยกระดับผูประกอบการในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 

3. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม ผานการใชประโยชน

ของทรัพยากรในสถาบันการศกึษา 

4. เพื ่อสรางรายไดและลดความเหลื ่อมลํ ้าของผู ประกอบการในทองถิ ่นจากภูมิปญญา 

นวัตกรรมดานสังคม ผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม 

5. เพื ่อสรางการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ดวยอุทยานวิทยาศาสตร

ภูมิภาค 

พื้นที่ทำวิจัย/ดำเนินโครงการ 

1. อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

2. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

3. อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

4. อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา 

5. อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

6. อุทยานวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

บมเพาะผูประกอบการฐานนวัตกรรมในภูมิภาคใหมีจำนวนและขีดความสามารถดานวิจัยและ 

นวัตกรรมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ  

1. เพื ่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมและ

สงเสริมการใชนวัตกรรมภายในองคกร  

2. ยกระดับผูประกอบการในภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19  

3. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม ผานการใชประโยชน

ของทรัพยากรในสถาบันการศกึษา 

ผูที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ 

ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาค 

ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ 

ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน 

- จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใชผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลคาลดรายจายเพิ่ม

รายได โดยกลไกสนับสนุนของ สป.อว. 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

- ผูประกอบการที่ใชประโยชนจากอุทยานวิทยาศาสตรมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ

การทำวิจัย 

ผลลัพธ 

การใชประโยชนจากเครื่องมือ อุปกรณ หองวิจัยและโครงสรางพื้นฐาน (Use of facilities 

and resources) 

ผลกระทบ 

ดานเศรษฐกิจ 

การจางงาน 1,200 คนภายใน 5 ป การลงทุน RD ของภาคเอกชน 300 ลานบาท ภายใน 5 

ป ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร 500 ลานบาท ภายใน 5 ป 

ดานสังคม  

ดานชุมชนและพ้ืนที่ : คนในชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000 คน ภายใน 5 ป 
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4.14 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

อุทยานวิทยาศาสตรเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศใน

การนำเอาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคมโดยภาครัฐใช

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนกลไกสำคัญในการสรางบริบทแวดลอม ที่จำเปนตอการพัฒนานวัตกรรมใน

เขตภูมิภาค 

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คาดหวังใหอุทยานวิทยาศาสตร 

เปนตัวกระตุนและจัดการใหเกิดการไหลเวียนของความรูและเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัย สถาบันการ

วิจัยและพัฒนา ผูประกอบการภาคเอกชน และตลาด ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการสรางและการ

เติบโตของภาคธุรกิจที่ใชนวัตกรรมผานกระบวนการบมเพาะและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง

ภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยและนักวิจัย ใหเกิดการแบงปนความรู การสรางบริษัทใหม และเสริมสรางความ

พรอมในการดำเนินธุรกิจใหกับนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร โดยมุงเนนกระจายฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค 

การพัฒนาธุรกิจใหม การใชประโยชนจาก R&D ที่มีอยูในพื้นที่ และการขยายโอกาสการจางงานของคนที่

ทองถ่ินเพ่ือใหการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรซึ่งถือเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจที่ใชองคความรูและความคิดสรางสรรคเกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับผลการ

ดำเนินงานในอดีต (Self-efficiency benchmarking) และเกิดประสิทธิผล มีความเปนอิสระ สามารถ

ตอบสนองกับความตองการ ของพ้ืนที่ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

ทั ้งนี้ นอกเหนือจากการผลักดันภาคเอกชนใหใชประโยชนจากงานวิจัยและพัฒนาของ

เทคโนโลยีผานกลไกการใหบริการ ในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคที่ผานมาพบวา การจะ

ขับเคลื่อนประเทศชาติใหกาวผานกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ประเทศไทยจำเปนตอง

เพิ่มลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. อยางทั่วถึง โดยการกระจายการลงทุนดาน ครุภัณฑ 

เครื่องมือ อุปกรณที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนและสงเสริมตอการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถ

เปน disruptive innovation ได ประกอบกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีทำหนาที่ผลักดันเทคโนโลยีนั้น

ออกสูเชิงพาณิชยใหมีมูลคาสอดคลองกับตลาด (Innovation manager) ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม

ในสวนโครงสรางพ้ืนฐาน และกลไกในการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ โดยเชื่อมโยง

กับนโยบายที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศอยางตอเนื่อง 

ปจจุบัน อว. มีการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใน 4 พื้นที่ ไดแก ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคใต มีโครงสรางพื้นฐานอาคาร

อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบแลว จำนวน 3 แหง อยูระหวางการ

กอสราง 1 แหง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในชวงป พ.ศ. 2565 และอยูระหวางเตรียมการกอสรางอีก 2 

แหง นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ เชน โรงงานตนแบบ หองปฏิบัติการ เครื่องมือ

วิจัย เปนตน รวมถึง มีการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน ผานกิจกรรมการบมเพาะธุรกิจ
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจกรรมการสงเสริมใหภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนา โดย อว. 

มีเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมตอไป 

เชน อุทยานวิทยาศาสตรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยบูรพา อุทยานวิทยาศาสตรในพื้นที่ภาค

ตะวันตก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และอุทยานวิทยาศาสตรเฉพาะทาง โดย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตรในพื ้นที่ภาคเหนือตอนลาง และอุทยาน

วิทยาศาสตรในพื้นที่ภาคใตตอนบนดวย 

องคประกอบสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตรประกอบดวย  

(1) บุคลากรและกิจกรรมวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  

(2) พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเอกชนสามารถเริ่มตนได

เร็วและลงทุนตํ่า  

(3) การเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา เพ่ือขยายผลสู

เชิงพาณิชย  

(4) การสนับสนุนและสงเสริมการจัดตั้งและเติบโตของธุรกิจฐานนวัตกรรม และ (5) การ

บริหารจัดการโดยมืออาชีพเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและเขาใจการสงเสริมนวัตกรรมและการสราง

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อุทยานวิทยาศาสตรใหบริการแกภาคเอกชนใน ๒ รูปแบบ คือ  

(1) การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของ

ภาคเอกชน และ  

(2) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยผานกิจกรรมการบมเพาะธุรกิจ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกิจกรรมการสงเสริมใหภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาแนว

ทางการพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตรประกอบดวย 7 ประเด็นหลัก ไดแก 

(1) สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาแบบกาวกระโดด 

(2) สงเสริมใหประเทศเปนฐานการลงทุนวิจัยและพัฒนาของบริษัทขามชาติ และบริษัทไทย 

(3) สงเสริมและเปดกวางใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนจัดตั้งและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร 

(4) นำทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(5) เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 

(6) การสรางใหเกิดการพัฒนาเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานของอุทยานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ 

(7) มีนโยบายสนับสนุนจากรัฐที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
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ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน 

สป.อว. ในฐานะหนวยงานหลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค ควรกำหนดทิศทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรโดยมุงเนนการเชื่อมโยงและตอบ

โจทยคลัสเตอรอุตสาหกรรม และประเด็นมุงเนนการพัฒนาระดับพ้ืนที่ใหมากข้ึน รวมถึง ผลักดันใหอุทยาน

วิทยาศาสตรแตละแหงมีจุดเดนที่เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึง กำหนดนโยบายและบริหารจัดการ

โครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน มุงเนนการใช

ประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูเดิมใหเกิดประโยชนสูงสุดและเรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มเติมในสวน

ที่มีความจำเปน พรอมกับการพัฒนาใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สป.อว. ตองใหความสำคญั

กับการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตรและ

ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับการยกระดับความสามารถในการ

แขงขันของผูประกอบการ เชน Market Research, IP Valuation, Commercialization, Innovation & 

Industry Foresight เพื่อยกระดับการใหบริการและสามารถขยายผลกระทบในวงกวางมากยิ่งขึ้น โดยมี

ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทั้งโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ (Hard 

Infrastructure) โครงสรางพื ้นฐานดานการบริการ (Soft Infrastructure) ที ่ขับเคลื ่อนดวยบุคลากร

คุณภาพ (Human resource) และเครือขาย (Network) ของอุทยานวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการ 

2. สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร 

(Hard Infrastructure, Soft Infrastructure และ Human resource) เปนฐานในการลงทุนว ิจ ัยและ

พัฒนาของภาคธุรกิจไทย และตางประเทศ ใหเกิดประโยชนสูงสดุ 

3. สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายอุทยานวิทยาศาสตร กับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 

4. สงเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แห งชาต ิ  (National Science and Technology Information System: NSTIS) เพ ื ่อ ให  เป นระบบ

สารสนเทศหลักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ที่สามารถใชในการบริหารจัดการขอมูลดาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

5. สงเสริมใหมีการพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญใหกับบุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตรและตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานที่เก่ียวของกับการยกระดับ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข  ง ข ั น ข อ งผ ู  ป ร ะก อบ ก า ร  เ ช  น  Market Research, IP Valuation, 

Commercialization, Innovation & Industry Foresight เพื่อยกระดับการใหบริการและสามารถขยาย

ผลกระทบในวงกวางมากยิ่งข้ึน 

6. ศึกษาและเสนอ ผลการศึกษาหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอุทยานวิทยาศาสตร ทั้งในเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ี สาขามุงเนน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

และสังคม อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
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เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จของแผนงาน 

1. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคมีทิศทาง นโยบายและแนวทาง ในการพัฒนาและบริหาร

จัดการโครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยมุงเนน

การเชื่อมโยงและตอบโจทยคลัสเตอรอุตสาหกรรม 

2. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคมีโครงสรางพื้นฐานที่มุงเนนการพัฒนาระดับพื้นที่ใหมีความ

เหมาะสม ตอบโจทยของพ้ืนที่ ตามบริบทการพัฒนาของแตละพื้นท่ี 

3. อุทยานวิทยาศาสตรแตละแหงมีโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ท่ีเปน Hard Infrastructure, 

Soft Infrastructure และ Human resource ตามจุดเดนที ่เปนความเช ี ่ยวชาญเฉพาะดานของแตละ

อุทยานวิทยาศาสตรเครือขาย 

4. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคมีโครงสรางพื้นฐานดาน ววน. ที่มีมาตรฐานในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

5. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคมีบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการยกระดับ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข  ง ข ั น ข อ งผ ู  ป ร ะก อบ ก า ร  เ ช  น  Market Research, IP Valuation, 

Commercialization, Innovation & Industry Foresight เพื่อยกระดับการใหบริการและสามารถขยาย

ผลกระทบในวงกวางมากยิ่งข้ึน 

6. มีระบบขอมูลสารสนเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTIS) ที่สามารถใชใน

การบริหารจัดการขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบ

บริการจัดการการนำเขาขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลอยางเปนระบบ และยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จเม่ือสิ้นสุดแผนงาน 

1. จำนวนผลงาน/สินคา/บรกิาร/ชิ้นงาน ที่ใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางเปนรูปธรรม 

2. จำนวนผูรับบริการโครงสรางพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตรเพื่อเสริมสรางศักยภาพ และการ

พัฒนาภาคธุรกิจของไทย 

3. จำนวนผลงาน/ผูใช/รายการครุภัณฑ/หองปฏิบัติการ ที่นำเขา/เชื่อมโยง กับระบบ NSTIS 

และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ 

4. จำนวนการถายทอดเทคโนโลยี/การอนุญาตใชสิทธิผลงานวิจัย/การเปดเผยงานวิจัยตอ

หนวยงาน 

5. จำนวนผูประกอบที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ดาน ววน. และการพัฒนาธุรกิจ 
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6. จำนวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางโอกาส สงเสริมขีดความสามารถทางการแขงขัน

ใหกับผูประกอบการธุรกิจ 

7. จำนวนโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการที่ผานการรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ 

8. จำนวนบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินภารกิจอุทยาน

วิทยาศาสตร 

 

4.15 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National 

Science and Technology Information System: NSTIS)  

ตามเปาหมายที่ระบุในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พศ.2561-2580 ประเด็น (23) 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามหัวขอแผนยอย ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได

ระบุวา จำนวนโครงสรางพื ้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ที ่จำเปนตอการพัฒนาประเทศ

เพิ่มขึ้น ถือเปนปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และสรางความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ โดยการมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่งายตอการเขาถึง

และการนำไปใชประโยชน จะสามารถยกระดับความสามารถใหทุกภาคสวนมีกระบวนการวิจัย วิเคราะห 

และวัดผลที่เปนระบบและไดมาตรฐานสากล ประกอบกับนโยบายของภาครัฐ อาทิ แผนดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ในเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) ของแพลตฟอรมที่ 1 

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานทางการวิจัยที ่สำคัญ และแพลตฟอรมที ่ 3 โปรแกรมที่ 12 

โครงสรางพื ้นฐานทางคุณภาพและบริการ รวมถึง (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (นโยบายและยุทธศาสตร อววน.) แผนงานพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (Infrastructure and Facility) และโครงสราง

พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที ่รองรับการวิจัยขั ้นแนวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสูอนาคต เปนตน  

จากนโยบายเหลานี้สงผลใหการมีระบบฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี

ที่มีขอมูลที่ทันสมัย มีถูกตอง ครบถวน เปนสิ่งจำเปนในการเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหเขาถึงและใชประโยชน

โครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนฐานขอมูลที่ใชในการประเมินสถานภาพและขอมูล

ฐานของตนทุนทรัพยากรในระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังสามารถนำไปวิเคราะหชองวางการ

พัฒนาที่สำคัญ ในการประกอบการจัดทำแผนดานการพัฒนา ออกแบบกลไกในการสงเสริมและสนับสนุน 

ลดความซํ้าซอน ตลอดจนจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศฐานขอมูล

โครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure 

Data Bank: STDB) ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เปนแหลงขอมูลที่ใหบริการแกภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมแบบ One stop service ตลอด 24 ชั่วโมง 

(www.stdb.mhesi.go.th) ประกอบไปดวยขอมูลหลักไดแก ขอมูลนักวิจัย ขอมูลผลงานวิจัย เครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ โดยฐานขอมมูล STDB เปนสวนหนึ่งในการสงเสริม
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ภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาดานเทคโนโลยีใหทันกับการเปลี ่ยนแปลงของบริบทโลก พรอมทั ้งเพิ่ม

ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนำไปสูการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ผลักดันรายไดตอหัวของประชาชนในภาคการผลิตและบริการใหเพิ่มขึ้น ที่ผานมาฐานขอมูล STDB มีการ

นำเขาขอมูลจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีผานเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 4 เครอืขายหลัก ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และภาคใต ท่ีมีศักยภาพและความ

เขมแข็ง สามารถเชื ่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University Industry Linkage) 

สงเสริมการทำงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม เชื่อมโยงตอยอดงานวิจัยและองคความรูในมหาวิทยาลัยไปสู

ชุมชนในปลายนํ้าเพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยปจจุบันมีการขยายฐานขอมูลจาก 16 

มหาวิทยาลัยเปน 44 มหาวิทยาลัย ที่พรอมจะสรางใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมภายใตความพรอมของ

สถาบันการศึกษา ทั ้ง บุคลากร อาจารย นักวิจัย รวมถึงอุปกรณเคร ื ่องมือ โรงงานตนแบบ และ

หองปฏิบัติการในสาขาวิชาที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เปนการเปดโอกาสใหเขาถึงองคความรู และเทคโนโลยี นำนวัตกรรมมาเปนเคร่ืองมือเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 

ลดการกระจุกตัวการพัฒนา มุงมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสูภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนที่ ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ ภาครัฐ รวมถึงชวยประสาน

พลังความรวมมือกับหนวยงานระดับผูใหทุน ผูสนับสนุนนโยบาย เพื่อใหเกิด การพัฒนาเชิงพื้นที่อันจะ

นำไปสูการพัฒนาในระดับภูมิภาคอยางยั่งยืน 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National 

Science and Technology Information System: NSTIS) มเีปาหมายในการลดความซํ้าซอนของการมี

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลาง ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ โดยการยกระดับจาก

ฐานขอมูล STDB ที่มีอยูในปจจุบันใหเปนระบบ NSTIS และเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิจัย

และนวัตกรรมแหงชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยขยาย

ขอบเขตการนำเขาขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อใหเปนระบบสารสนเทศหลกัดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศ ท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการขอมูลดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ระบบ NSTIS จะสามารถเปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการงบประมาณที่เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไดอีกดวย 

ดังนั ้น การพัฒนาและยกระดับฐานขอมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(NSTIS) เพื ่อสามารถเชื ่อมโยงกับระบบ NRIIS และรองรับการใช งานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมี

ความสำคัญเปนอยางยิ่ง ในการพัฒนาและยกระดับฐานขอมูล NSTIS ใหเปนฐานขอมูลหลักของประเทศ 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงระบบ NSTIS กับหนวยงานอื ่น ใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับ

หนวยงานตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การคนหา และการบริหารจัดการของระบบ NSTIS เพื่อรองรับการ

ใชงานที่มากขึ้น และสามารถทราบถึงความตองการโครงสรางพ้ืนฐานจากภาคเอกชน 
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3. เพื่อรวบรวมขอมูลศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไว

ในฐานขอมูลเดียวกัน 

4. เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลโครงสรางพื้นฐานภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง

สำรองเวลาใชงานไดแบบ one stop service ผานเวปไซด ที่สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง 

5. เพื่อใหเกิดการใชงานอุปกรณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และโรงงานตนแบบอยาง

ทั่วถึง คุมคา และเต็มประสิทธิภาพโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถเขาถึงการใชงานไดอยางสะดวก

เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณดาน ววน. 

ภาพรวมของผลงาน 

เปาหมายสุดทายเมื ่อสิ ้นสุดการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology Information System: 

NSTIS) คือ เกิดระบบฐานขอมูลมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTIS) โดยระบบ

ฐานขอมูลมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTIS) เป นระบบที่จะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การคนหา และการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือวิทยาศาสตร การใหบริการหองปฏิบัติการและโรงงานตนแบบ ขอมูลนักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร และผลงานวิจัย เปนตน เพื่อรองรับการใชงานที่มากขึ้น และสามารถทราบถึงความ

ตองการโครงสรางพื้นฐานจากทุกภาคสวน และเปนแหลงรวบรวมขอมูลศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานตางๆ ไวในฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลโครงสรางพื ้นฐาน

ภาครัฐดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงสำรองเวลาใชงานไดแบบ one stop service ผานเวปไซด 

ที่สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง สงผลใหเกิดการใชงานอุปกรณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และ

โรงงานตนแบบอยางทั่วถึง คุมคา และเต็มประสิทธิภาพโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถเขาถึงการใช

งานไดอยางสะดวก และยังเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณดาน ววน. ที่มีประสิทธิภาพอีก

ดวย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ระบบฐานขอมูลมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science 

and Technology Information System: NSTIS) จำนวน 1 ระบบ 

2. การบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ เนื่องจากมีหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูล มีการดูแล

ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา จำนวน 1 งาน 

3. การสรางการรบัรูจากบุคคลภายนอก ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
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กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน (Beneficiary) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่มีความสนใจที่จะนำองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมไปใชประโยชนตอยอดเพื่อพัฒนาสนิคาหรือบริการที่ดำเนินกิจกรรม/กิจการ ใหตอบโจทยกับ

สิ่งที่ตองการ และสามารถใชโครงสรางพื้นฐานที่ภาครัฐไดสนับสนุนไปแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กลุมเปาหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช (Users) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ SMEs และประชาชน 

ผลผลิต 

บคุลากรภาครัฐ 

ผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

พัฒนาทักษะในการใชงานระบบ NSTIS 3 Modules ไดแก เครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ และ

โรงงานตนแบบ 

ฐานขอมูล ระบบและกลไก หรือ มาตรฐาน  

ระบบ E-Training ในการใชงานระบบ NSTIS ระบบการเรียนการสอนผานอินเตอรเน็ต ไดแก 

เครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ และโรงงานตนแบบ และคูมือการใชงานระบ และสื่อวีดทีัศนในการ

แนะนำการใชงานระบบ 
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เคร่ืองมือ และโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)  

การนำเขาเครื่องมือวิทยาศาสตรเขาสูระบบ 

ผลลัพธ 

การใชประโยชนจากเครื่องมือ อุปกรณ หองวิจัยและโครงสรางพื้นฐาน (Use of facilities 

and resources) 

ผลกระทบ 

ดานนโยบาย 

สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลโครงสรางพื ้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่มีขอมูลที่

ทันสมัย มีถูกตอง ครบถวน เปนสิ่งจำเปนในการเชื่อมโยงทุกภาคสวนใหเขาถึงและใชประโยชนโครงสราง

พื้นฐานที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนฐานขอมูลที่ใชในการประเมินสถานภาพ และขอมูลฐานของ

ตนทุนทรัพยากรในระบบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานตางๆ ยังสามารถนำไปวิเคราะห

ชองวางการพัฒนาท่ีสำคญั ในการประกอบการจัดทำแผนดานการพัฒนา ออกแบบกลไกในการสงเสริมและ

สนับสนุน ลดความซํ้าซอน ตลอดจนจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ 

ดานเศรษฐกิจ 

ระบบฐานขอมูลมูลสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ

การใหบริการดานวิจัยพัฒนากับภาคเอกชนสงผลใหเกิดการลงทุน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

ดานสังคม 

ดานชุมชนและพ้ืนที่ - ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลบริการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไดมากยิ่งขึ้นเกิดการนำเอาองคความรูไปยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการแขงขัน

เชิงพื้นที่ ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ ภาครฐั 

ดานวิชาการ 

การชวยเผยแพรขอมูลวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผูที ่สนใจ

สามารถนำขอมูลไปตอยอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอด 24 ชม. 
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บทที่ 4 

การนำแผนกลยุทธกองสงเสรมิและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ไปสูการปฏิบัติ 

 

แผนกลยุทธกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 5 ป 
(พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถนำไปแปลงไปสูการปฏิบัติได ดังนี้ 

     ๏ การจัดทำแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ของ กปว. 

    แผนที่กลยุทธ กปว. เปนการถายทอดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค มาจาก
แผนกลยุทธ กปว. ซึ่งประกอบดวย เปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่แสดงความเชื่อมโยงดวยหลัก
ของเหตุและผล ดังนั ้น การจัดทำแผนที่กลยุทธ จึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร และเปาประสงค แผนที่กลยุทธ เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงประเด็นยุทธศาสตรของ กปว. 
ในร ูปแบบของความส ัมพันธ ในเช ิงของเหต ุและผล (Cause-and-Effect Relationship) โดยเปน
ความสัมพันธระหวางผลล ัพธ (Outcome) ที ่ม ีการประยุกตใช แนวคิด Balanced Scorecard ซึ่ง
ประกอบดวย ม ุมมองทางด านการเง ิน (Financial Perspective) ล ูกค า (Customer Perspective) 
กระบวนการภายใน (Internal Process) และการเรียนรู และพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Perspective) ไปสูผลลัพธท่ีตองการในมุมมอง Balanced Scorecard ของระบบราชการไทย ไดแก 

     มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) เนนผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ และเกิดผลสำเร็จ
ในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

     มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (Serve the Customer) เนนการใหความสำคัญกับ
ผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

     มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) เนนความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ และความคุมคาของการใช
ทรัพยากร เปนตน 

     มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (Capacity Building) เนนความสามารถในการเตรียมพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การลดอัตรากกำลังหรือการจัดสรรอัตรากำลังใหคุมคา การมอบ
อำนาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน 
เปนตน 
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    ๏ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ กปว. 

    แผนปฏิบัติการของ กปว. เปนการวางแผนที ่กำหนดจุดมุ งหมายระยะสั ้น ในระยะ 1 
ปงบประมาณ โดยเปนการถายทอดกลยุทธมาจากแผนกลยุทธ กปว. ที่มีการกำหนดผูรับผิดชอบกลยุทธใน
แตละขอ จากนั้นมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองในแตละกลยุทธ พรอมทั้งมีการ
กำหนดผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการระบุงบประมาณของแตละแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 

๏ การติดตามและประเมินผล 

     แนวทางปฏิบัติดานการกํากับและติดตามผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ กปว. สามารถ
ดําเนินการได ดงันี้  

- การกําหนดตัวชี ้ว ัดเพื ่อใชในการคาดการณ และติดตามการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ  

- การจัดทำขอมูลพื ้นฐาน ขอมูลแนวปฏิบัติที ่เปนเลิศ หรือขอมูลผลการดําเนินงานของ

หนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชในการเปรียบเทียบเพ่ือคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคต  

- การวิเคราะหความสําเร็จท่ีจําเปนของการพัฒนาเพ่ือไปสูความสําเร็จในอนาคต  

- การวิเคราะหขอมูลในอดีตเพื่อสามารถคาดการณไดอยางถูกตองแมนยํา โดยอาศัยระบบ 

สารสนเทศท่ีมีอยู 

 

ดังนั้น การจัดทําแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ กปว. จึง

สามารถใชเปนแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลของ กปว. อยางเปนระบบ สามารถใชใน

การติดตามผลการดําเนินงานของตัวชี ้วัดที ่สําคัญ และติดตามความกาวหนาและประเมินผลวามีการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และระยะเวลาการดําเนินงานตามที่กําหนดไวหรือไม มีปญหา

และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานอยางไร เพื่อนําไปใชในการกําหนดแนวทางและมาตรการในการแกไข

ปญหาตาง ๆ ใหกระบวนงานมีความกาวหนา จนสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธฯ ที่กําหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ  
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คณะผูจดัทำ 

 
 

ที่ปรึกษา  

นางวนิดา บุญนาคคา ผูอำนวยการกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

นางดารณี ศุภธีรารักษ ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรสงเสริมการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กองสงเสรมิและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ผูจัดทำ  

นายเอกชัย เข่ือนมณ ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

กลุมยุทธศาสตรสงเสริมการใชประโยชนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กองสงเสรมิและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ผูสนับสนุนขอมูล  

 คณะทำงานแบบเสนทางเดียว (One Route Cooperative Platform Restructuring) 

 คณะทำงานการจัดทำคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ กปว. 
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