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สารจากรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งการอุุดมศึึกษา 
วิ่ทยาศึาสตร์ วิ่จัยและนวั่ตกรรม
ศาสตริาจัาริย์พิัเศษ ดริ.เอน่ก เหล่าธริริมทุัศน่์

การปฏิิรูปประเทศไทยเพื่่�อก้าวข้า้ม “กัับดัักัรายได้ัปานกัลาง” โดยใช้ฐ้านความรูแ้ละ
นวัตกรรม ทำาให้้เกิดยุทธศาสตรช์้าติ 20 ปี และแผนแมบ่ทภายใต้แผนยุทธศาสตรช์้าติ 23 แผน 
การปฏิิรูปโครงสร้างและกลไกท่�สำาคัญยิ�ง ค่อ การตั�งกัระทรวงกัารอุุดัมศึกึัษา วิทยาศึาสตร ์
วิจััยและนวัตกัรรม (อุว.) และในกระทรวงน่�ได้ม่การจััดตั�งห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทนุข้้�นให้ม ่ 
3 ห้น่วยงาน เพื่่�อข้ับเคล่�อนการพื่ัฒนาคน การเพื่ิ�มข้่ดความสามารถในการแข้่งข้ัน และการ
พื่ฒันาระดับพื่่�นท่� โดยห้น่วยบริห้ารและจััดการทนุด้านการพื่ฒันาระดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.) ซึ่้�งเกิดข้้�น
ด้วยความท้าทายและความคาดห้วังท่�จัะเปน็กลไกเพื่่�อข้บัเคล่�อนการยกระดับคณุภาพื่ช้วิ่ตข้อง
ประช้าช้นในพื่่�นท่�ด้วยงานวิจััยและนวัตกรรม ถ่อว่าเป็นความก้าวห้น้าครั�งสำาคัญข้องกระทรวง
และประเทศท่�ม่ห้น่วยงานสนับสนุนงานวิจััยและนวัตกรรมท่�รบัผิดช้อบการพื่ฒันาพื่่�นท่� (Area 
Development) ข้องประเทศไทยข้้�นมา

ในระยะเวลาท่�จัำากัด บพื่ท. ได้สร้างผลงานท่�เป็นรูปธรรม ม่กระบวนการม่สว่นรว่มจัาก 
ทุกภาคส่วน เกิดแพื่ลตฟอร์มการข้ับเคล่�อนการพื่ัฒนาพื่่�นท่�ท่�สำาคัญห้ลายแพื่ลตฟอร์ม อาทิ 
แพื่ลตฟอร์มการวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อแก้ไข้ปัญห้าคนจันอย่างเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา ท่�สร้าง
ระบบค้นห้าและสอบทานข้อ้มลูคนจันระดับพื่่�นท่� แล้วสรา้งระบบการคัดกรองและเช้่�อมต่อกับ
ระบบความช่้วยเห้ล่อข้องภาครัฐและเอกช้น ทำาให้้เกิดการแก้ไข้ปัญห้าความยากจันอย่าง
เบ็ดเสร็จัและแม่นยำา สอดรับกับนโยบายข้องรัฐบาลในการแก้ไข้ปัญห้าความยากจันและลด
ความเห้ล่�อมลำาโดยไม่ทิ�งใครไว้ข้้างห้ลัง แพื่ลตฟอร์มการยกระดับเศรษฐกิจัชุ้มช้นด้วยทุน
วัฒนธรรม ท่�ใช้ฐ้านภูมิปัญญาท้องถิ�น (Local Wisdom) มาสรา้งเศรษฐกิจัชุ้มช้นพื่่�นท่� โดยให้้
ช้าวบา้นและผู้นำาท้องถิ�นเป็นตัวเอกในการเคล่�อนงานรว่มกับภาคท้องถิ�นและภาคเอกช้น ก่อเกิด
สำาน้กรักท้องถิ�นและภูมิใจัในถิ�นฐานบ้านเกิดข้องตัวเอง เป็นการพัื่ฒนาอย่างยั�งย่นจัากคน 
ท้องถิ�นเอง กล่าวได้ว่า บพื่ท. เป็นห้น่วยงานให้ม่ท่�ม่ข้นาดเล็กแต่ทรงพื่ลัง ม่กระบวนการ 
สร้างความร่วมม่อและบูรณาการงานทั�งกับห้น่วยงานฟังก์ช้ั�น ห้น่วยงานในระดับพ่ื่�นท่�และ 
ภาคประช้าช้น/ประช้าสังคมได้ด่

ในฐานะท่� อว. เป็นกระทรวงแห้ง่ความรูแ้ละปัญญาท่�นำางานวิจััยและนวัตกรรมไปสรา้ง
คณุภาพื่ช้วิ่ต สรา้งเศรษฐกิจัพื่่�นท่� เศรษฐกิจัท้องท่� เศรษฐกิจัท้องถิ�น รวมถ้งเศรษฐกิจัช้าติให้้ได้ 
จ้ังห้วังเป็นอยา่งยิ�งว่า บพื่ท. จัะเป็นกลไกการขั้บเคล่�อนท่�มุง่มั�นและทุม่เทเพื่่�อสรา้งวัฒนธรรม
วิจััยให้้กับคนในพื่่�นท่� และเกิดการพัื่ฒนาพ่ื่�นท่�ชุ้มช้นท้องถิ�นอยา่งเข้ม้แข้ง็และยั�งย่นด้วยความรู้
และนวัตกรรม 

  ศาสตราจัารย์พื่เิศษ ดร. เอนก เห้ล่าธรรมทัศน์
  รฐัมนตรว่่าการกระทรวงการอุดมศ้กษาวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม
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การพัื่ฒนาระดับพื่่�นท่�ม่เป้าห้ลักค่อ การลดความยากจัน 
การเพื่ิ�มผลิตภาพื่ทางสงัคมและเศรษฐกิจั การสรา้งสมรรถนะ 
ผา่นการสร้างและสง่เสรมิประช้าช้นในพื่่�นท่�  ให้้เกิดระบบบรหิ้าร 
จััดการ กำาห้นดทิศทางยุทธศาสตร์โดยคนในพื่่�นท่� ให้้พื่ัฒนา 
ท่�ระเบิดจัากภายใน ด้วยการสนับสนุนข้องสถาบันอุดมศ้กษา 
กลไกภาครัฐ ภาคประช้าสงัคม และระบบตลาด 

ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนวิจััยด้านการพื่ัฒนาระดับ
พื่่�นท่� (บพื่ท.) จััดตั�งข้้�นในสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สอวช้.) ภายใต้การกำากับดแูล
ข้องสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 
เม่�อวันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562 ม่วัตถปุระสงค์ในการจััดตั�งค่อ 
จััดสรรทุนวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อพัื่ฒนาเชิ้งพื่่�นท่� การพัื่ฒนา
ชุ้มช้นห้ร่อท้องถิ�น ท่�ม่วัตถุประสงค์ให้้ประช้าช้นม่ช้่วิตความ
เป็นอยูด่่ข้้�น ม่คณุภาพื่ช้วิ่ตท่�ด่ และยกระดับข่้ดความสามารถ
ในการแข้ง่ข้นัข้องผู้ประกอบการรายให้ม ่ธุรกิจัข้นาดจิั�ว วิสาห้กิจั
ข้นาดกลางและข้นาดย่อม วิสาห้กิจัชุ้มช้นและวิสาห้กิจัเพื่่�อ
สงัคมในระดับพื่่�นท่�

งานข้อง บพื่ท. ม่รากฐานสำาคัญจัากงานข้องสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจััย (สกว.) มากว่า 10 ปี ผา่นการวิจััยเพื่่�อ
พื่ัฒนาพื่่�นท่� (Area-Based Collaborative Research: ABC) 
บพื่ท. ส่บทอดและมุ่งพัื่ฒนากลไก ABC เป็นฐานงานท่�สำาคัญ
ในการขั้บเคล่�อนการพัื่ฒนาเชิ้งพื่่�นท่� อาศัยความร่วมม่อข้อง
ภาคสว่นต่าง ๆ ท่�เป็นกลไกสำาคัญ 

สารจากประธานกรรมการบัริหาร 
หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
ดริ.กฤษณพังศ์ ก่ริติกริ

มห้าวิทยาลัยในพื่่�นท่�เป็นโครงสร้างความรู ้ท่�ทำางานและ
ม่ภารกิจัแบบ “Three in One” เช้่นเด่ยวกับงาน ABC ค่อ  
การผลิตบัณฑิิต การสร้างความรู้ให้ม่ท่�มุง่การเกิดประโยช้น์แก่ 
สงัคมและเศรษฐกิจั และการบริการวิช้าการให้้คนในพื่่�นท่�ม่ช้วิ่ต
ความเป็นอยู่ ม่ความเข้้มแข็้ง และม่ระบบจััดการตนเองท่�ด่ 
ห้นว่ย บพื่ท. จ้ังจัะทำางานควบคู่ (Partner) กับองค์กรต่าง ๆ  เพื่่�อ
การพื่ัฒนาเพื่ิ�มข้่ดความสามารถ (Capacity Building) ให้้กับ
องค์กรเห้ล่าน่� อาทิ สถาบนัอุดมศ้กษา องค์กรภาครฐั ภาคเอกช้น 
และประช้าสังคมในพื่่�นท่� เพื่่�อเสรมิสรา้งสมรรถนะให้้บุคลากร
ข้ององค์กรเห้ล่าน่� และเพื่ิ�มความสามารถ (Empowerment) 
พื่่�นท่�อ่กต่อห้น้�ง อาศัยห้ลากห้ลายกลไกทำางานรว่มกับประช้าช้น
ในพื่่�นท่� เช้่น การพื่ัฒนาให้้ม่ความรู้ความช้ำานาญด้านอาช่้พื่ 
เข้้าใจัระบบการจััดการให้ม่ ม่ความรู้และทักษะเทคโนโลย ่
เพื่ิ�มข้้�น ผา่นห้ลักสูตร Noncredit Program เป็นต้น 

ปี 2563 ท่�ผ่านมาเป็นการทำางานปีแรก บพื่ท. สร้าง
องค์กรและกลไกให้ม่ อาศัยฐานและประสบการณ์ข้อง สกว.
และพื่ันธมิตร สร้างแผนงานวิจััยและการบริห้ารท่�ต่อเน่�องมา
จัากงานเดิมและการสร้างงานให้ม่ เช้น่ แผนงาน “มห้าวิทยาลัย
เพื่่�อการพื่ัฒนาพื่่�นท่�” ท่�มุ่งเน้นการพื่ัฒนาวิสาห้กิจัชุ้มช้น 
(Local Enterprise) ให้้ม่ความเข้ม้แข้ง็และแข้ง่ข้นัได้ แผนงาน 
“การวิจััยและนวัตกรรมเพ่ื่�อแก้ไข้ปัญห้าคนจันอย่างเบ็ดเสร็จั
และแม่นยำา” ท่�มุ่งเน้นการแก้ปัญห้าความยากจันข้องคนไทย 
ร่วมกับห้น่วยงานผู้รับผิดช้อบห้ลักในเร่�องน่� อาทิ กระทรวง 
การพื่ฒันาสังคมและความมั�นคงข้องมนุษย,์ กระทรวงมห้าดไทย
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สุดท้ายน่�ผมข้อข้อบคุณ สำานักงานสภานโยบายการ
อุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สอวช้.) ท่�สร้าง
การเปล่�ยนแปลงในทางท่�ด่ สอดคล้องกับห้ลักการพ่ื่�นฐานข้อง
เจัตนารมณ์และพื่ระราช้บัญญัติ เพ่ื่�อการปฏิิรูปการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม และรับนโยบายข้องสภา
นโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม  
ผา่นการท่� สอวช้. Initiate การจััดตั�งห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการ
ทุนวิจััยและนวัตกรรมให้ม่สามด้านซึ่้�งรวมถ้ง บพื่ท. รวมถ้ง 
การสนับสนุนห้น่วยบริห้ารและจััดการฯ เดิมส่�ด้านท่�ม่อยู่แล้ว 

เพ่ื่�อข้บัเคล่�อนประเทศไทยด้วย ววน. อยา่งม่ทิศทางรว่ม ม่การ
แบง่ห้น้าท่�การทำางานท่�ช้ัดเจัน (Division of Labor) ตรงกลุ่ม
เป้าห้มาย จััดการให้้ได้งานท่�ม่คุณภาพื่และตรงเปา้ และท่�สำาคัญ
ค่อ ใช้้ทรัพื่ยากรอย่างม่ประสิทธิภาพื่ โดยอาศัยองค์กรเพื่่�อ
วัตถุประสงค์จัำาเพื่าะ ไม่ม่การรวมศูนย์ แต่ม่ความกระทัดรัด 
(Compact) มุ่งเป้าช้ัด (Focus)  ม่ความคล่องตัว (Flexibility) 
และความไห้วตัว (Agility) ม่การกำากับและให้้ทิศทาง 
(Oversight) ด้วยคณะกรรมการบริห้ารฯ ท่�ม่ประสบการณ์ 
ความรู ้ตรงกับ Mission และ Vision ข้ององค์กรนั�น ๆ 

ดร.กฤษณพื่งศ์ ก่รติกร
ประธานกรรมการบริห้าร 

ห้นว่ยบริห้ารและจััดการทนุด้านการพื่ฒันาระดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.)
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ในการปฏิิรูประบบการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม ครั�งน่� ม่การปฏิิรูปเชิ้งโครงสรา้ง
ท่�สำาคัญโดยเฉพื่าะการจััดตั�ง 3 ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนข้้�น โดยห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้าน
การพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.) จััดตั�งข้้�นมาเพ่ื่�อยกระดับคณุภาพื่ช้วิ่ตข้องประช้าช้นในพื่่�นท่� จัากการ
วิจััยเพื่่�อพัื่ฒนาพื่่�นท่� (Area-Based Collaborative Research) ซึ่้�งเป็นฐานงานเดิมจัากสำานักงาน
กองทนุสนับสนุนการวิจััย (สกว.) ทักษะการจััดการและชุ้ดความรูก้ารจััดการเชิ้งคณุภาพื่ท่�ม่มากกว่า 
10 ปี ได้ส่งมอบและพื่ัฒนาออกมาเป็นเป้าห้มายเช้ิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การข้ับเคล่�อนการวิจััย
เชิ้งพื่่�นท่�และรูปธรรมความสำาเร็จัในระยะเวลาอันสั�น ถ่อว่าเป็นบทบาทห้น้าท่�ท่�ท้าทายและม่ความ
คาดห้วังสูง แต่ด้วยความรว่มม่อจัากห้ลายฝ่่าย ในปีท่�ผา่นมา ทั�งสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ (สอวช้.) สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจััย
และนวัตกรรม (สกสว.) ท่�สนับสนุนการดำาเนินงานเชิ้งนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวมทั�ง 
การจััดการห้ลังบ้านท่�จัำาเป็นอย่างเร่งด่วน ทำาให้้ห้น่วย บพื่ท. สามารถวางโปรแกรมเช้ิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Program) และดำาเนินการข้บัเคล่�อนด้วยความรว่มม่อกับประช้าคมวิช้าการได้อยา่งเป็น
รูปธรรม 

ในการน่� ม่การข้ับเคล่�อนเช้ิงระบบและกลไกการจััดการเช้ิงพื่่�นท่�ท่�น่าสนใจั รวมถ้งการสร้าง
แพื่ลตฟอรม์การข้บัเคล่�อนงานวิจััยเพ่ื่�อพัื่ฒนาเช้งิพ่ื่�นท่�อยา่งเป็นรูปธรรมท่�สำาคัญดังน่�

การออกแบบและสร้างระบบกลไกการสนับสนุนงานวิจััยเพื่่�อพื่ัฒนาเช้ิงพื่่�นท่�ในบริบทข้อง
ประเทศไทยโดยอิงกับระบบการบริห้ารงานวิจััยมาตรฐานจัาก สกว.เดิม และปรับรูปแบบให้้คิดให้ญ ่
เรว็และตรงกับความต้องการข้องประเทศให้้มากข้้�น

การออกแบบและสร้างแพื่ลตฟอร์ม ซึ่้�งประกอบไปด้วย ข้้อุมูล กัลไกั และกัระบวนกัาร  
เป็นเคร่�องม่อท่�สำาคัญในการข้ับเคล่�อนและข้ยายผลให้้เกิดรูปธรรมความสำาเร็จัอย่างเร่งด่วน อาทิ 
แพื่ลตฟอร์มการวิจััยและนวัตกรรมเพ่ื่�อแก้ไข้ปัญห้าความยากจันแบบเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา ซึ่้�งใช้้ 
งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการสร้างระบบค้นห้าและสอบทานครัวเรอ่นและคนจันระดับพื่่�นท่� 
และระบบส่งต่อความช่้วยเห้ล่อไปยังห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้อ้งอย่างจัำาเป็นและเร่งด่วน ซ้ึ่�งในการขั้บเคล่�อน
งานเพื่ย่ง 8 เด่อนสามารถค้นห้าและสอบทานคนจันใน 10 จัังห้วัดยากจันได้กว่า 330,000 คน และ
ข้อความช้ว่ยเห้ล่อทั�งในเช้งิพื่่�นท่�และเช้งิระบบมากกว่า 1,000 คน ถ่อว่าเป็นการข้บัเคล่�อนแพื่ลตฟอร์ม
งานวิจััยให้ญข่้องประเทศในบริบทให้ม่ด้วยความรว่มม่อให้ม่ทั�งภาคประช้าสังคม ภาครัฐท่�เก่�ยวข้้อง
และภาควิช้าการ ได้แก่ สถาบันการศ้กษาท่�เป็นมห้าวิทยาลัยเพื่่�อการพื่ฒันาพื่่�นท่�

สารจากผู้้้อุำานว่ยการ 
หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
ดริ.กิตติ สัจัจัาวัฒน่า
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การสร้างกลไกความร่วมม่อข้องการทำางานวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อพัื่ฒนาพื่่�นท่� ทั�งในระดับ
พ่ื่�นท่�และระดับส่วนกลาง ห้น่วย บพื่ท. ได้ข้ับเคล่�อนการสร้างกลไกความร่วมม่อแบบบูรณาการทั�ง 
ในระดับกระทรวง ระดับห้น่วยปฏิิบัติการ และระดับคนทำางานวิจััย ผ่านการจััด Consortium ห้ร่อ 
การสรา้ง Dialogue Forum ในรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า 100 เวท่ในระยะเวลา 1 ปี การพัื่ฒนากรอบ 
การวิจััยอยา่งม่สว่นรว่ม (National Framework) การพัื่ฒนาโจัทย์การวิจััยรว่มกับผู้ใช้ป้ระโยช้น์จัาก
งานวิจััย (Users) และผู้ม่ส่วนได้เส่ยสำาคัญ (Key Stakeholders) ในเร่�องสำาคัญข้องประเทศอย่างม่
สว่นรว่ม รวมทั�งเวท่การวางยุทธศาสตร์การข้บัเคล่�อนระดับพื่่�นท่�ข้องจัังห้วัดอยา่งม่สว่นรว่ม เป็นต้น

ห้น่วย บพื่ท. ข้อข้อบคณุทกุท่านท่�ให้้ความศรทัธาต่อกระบวนการดำาเนินงานและการทำางาน
ข้องห้น่วย บพื่ท. จันทำาให้้เกิดรูปธรรมความสำาเรจ็ั เป็นความรว่มม่อเพื่่�อเป้าห้มายรว่มในการพื่ฒันา
คุณภาพื่ช้่วิตข้องพื่่�น้องประช้าช้นและเพื่่�อประโยช้น์ข้องบ้านเม่องโดยรวม ซึ่้�งน่ายินด่และน่าช้่�นช้ม
ต่อประเทศอยา่งยิ�ง

อน้�ง ผลสัมฤทธิ�และผลสำาเรจ็ัใด ๆ  ก็ตามท่�สง่ผลไปยงัพื่่�น้องประช้าช้น ข้อให้้เป็นผลบุญท่�ยอ้น
ไปถ้งทกุท่านท่�ม่สว่นเก่�ยวข้อ้งในการออกแบบ จััดตั�ง และรว่มดำาเนินการงานวิจััยเพ่ื่�อพัื่ฒนาเชิ้งพื่่�นท่�
ในประเทศไทยครั�งน่�ด้วย

 ดร.กิตติ สจััจัาวัฒนา
 ผู้อำานวยการ 
 ห้นว่ยบริห้ารและจััดการทนุด้านการพื่ฒันาระดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.)
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ความเป็็น่มา1

ส่บเน่�องจัากการปฏิิรูประบบการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ื่�อข้ับเคล่�อน
ประเทศไทยสูป่ระเทศท่�ห้ลดุพื่น้กับดักรายได้ปานกลาง โดยสนบัสนุนให้้การวิจััยและพื่ฒันาเปน็กลไกในการสรา้ง
องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย่ และนวัตกรรม พื่รอ้มทั�งพื่ฒันากำาลังคนเพื่่�อให้้ประเทศม่ระบบเศรษฐกิจั
และสงัคมท่�ข้บัเคล่�อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) จ้ังเกิดการจััดตั�งกระทรวงการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (อว.) ข้้�นเป็นกระทรวงให้ม่ เม่�อวันท่� 2 พื่ฤษภาคม 2562 เป็นการผนวกรวม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ (วท.) กับ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศ้กษา (สกอ.) สำานักงาน 
คณะกรรมการการวิจััยแห่้งช้าติ (วช้.) และสำานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจััย (สกว.) ตามท่�รฐับาลได้เล็งเห็้นถ้ง
ความสำาคัญในการส่งเสริมและกำากับดูแลสถาบันอุดมศ้กษาและห้น่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง การพัื่ฒนาคนให้้ม่ทักษะ
สอดคล้องกับการพื่ฒันาข้องประเทศ รวมถ้งการกำากับดแูลการวิจััยและการพื่ฒันานวัตกรรมด้วย 

การจัะบรรลุเป้าห้มายข้้างต้นได้นั�น จัำาเป็นต้องม่การจััดระบบการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม (อววน.) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การปฏิิรูปด้านโครงสร้างระบบห้น่วย
งาน (2) การปฏิิรูปด้านระบบงบประมาณ (3) การปฏิิรูปด้านระบบบริห้ารจััดการ 
และ (4) การปฏิิรูปด้านมาตรการ กฎห้มาย กฎ ระเบย่บ ทั�งน่�จัากการปฏิิรูประบบ 
อววน. ทำาให้้สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจััย (สกว.) ท่�เป็นห้น่วยบริห้ารและ
จััดการทนุสำาคัญแห้ง่ห้น้�งข้องประเทศเปล่�ยน เป็นสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.) ท่�ม่ภารกิจัด้านนโยบาย สง่ผลให้้ม่ห้น่วย
บรหิ้ารและจััดการทุนข้องประเทศ เพ่ื่ยง 4 ห้น่วยงานห้ลัก ได้แก่ สำานักงานการวิจััย
แห้่งช้าติ (วช้.) สำานักงานนวัตกรรมแห่้งช้าติ (สนช้.) สำานักงานพื่ัฒนาการวิจััย
การเกษตร (องค์การมห้าช้น) (สวก.) และสถาบันวิจััยระบบสาธารณสุข้ (สวรส.)  
ซึ่้�งไม่เพื่่ยงพื่อท่�จัะสามารถผลักดันให้้ประเทศไทยม่ระบบเศรษฐกิจัและสังคมท่� 
ข้บัเคล่�อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) ได้ 

ดังนั�นเพื่่�อให้้การข้ับเคล่�อนการปฏิิรูป อววน. เป็นตามเป้าห้มายท่�ตั�งไว้ 
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห้่งช้าติ 
(สอวช้.) จ้ังได้จััดทำาข้้อเสนอจััดตั�งห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนเฉพื่าะด้านในระบบ
การอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม เสนอต่อสภานโยบายการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ โดยม่ห้ลักการ ดังน่� (1) จััดตั�งห้นว่ยบรหิ้าร
และจััดการทุนข้้�น ในลักษณะโครงการ Sandbox (2) ม่คณะกรรมการบริห้ารท่�ม่
ความเป็นอิสระ (Autonomy) แต่งตั�งโดยสภานโยบาย การตัดสนิใจัและดำาเนินงาน

1 อ้างอิงตาม ข้้อบังคับคณะกรรมการอำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรมแห่้งช้าติ ว่าด้วยห้น่วยบริห้ารและจััดการทุน พื่.ศ. 2562 และความเป็นมา ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนท่� 
จััดตั�งข้้�นใน สอวช้. ภายใต้การกำากับดแูลข้องสภานโยบาย (https://www.nxpo.or.th/A/ความเป็นมา)
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เป็นอิสระจัาก สอวช้. (3) ม่ระเบย่บการบรหิ้ารจััดการเป็นข้อง
ตนเอง เพื่่�อความคล่องตัว (4) ม่ผู้อำานวยการท่�แต่งตั�งโดยคณะ
กรรมการบรหิ้าร (5) บุคลากรมาจัากการย่มตัวมาปฏิิบติังาน
และการโอนย้าย ภายห้ลังในวันท่� 19 สิงห้าคม พื่.ศ. 2562 
สภานโยบาย จ้ังม่มติเห็้นช้อบห้ลักการจััดตั�งห้นว่ยบรหิ้ารและ
จััดการทนุ (Program Management Unit: PMU) เฉพื่าะด้าน
ภายใต้สภานโยบาย และภายใต้ร่มนิติบุคคลข้อง สอวช้. ม่
คณะกรรมการบรหิ้ารท่�ม่ความเป็นอิสระจัากสภานโยบายและ 
สอวช้. 

ห้นว่ยบริห้ารและจััดการทุนท่�เกิดข้้�นให้ม่ ประกอบด้วย 
(1) ห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันากำาลังคน และ
ทุนด้านการพื่ัฒนาสถาบันอุดมศ้กษา การวิจััยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพื่ค.) (2) ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านการ

เพื่ิ�มความสามารถในการแข้่งขั้นข้องประเทศ (บพื่ข้.) และ  
(3) ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านการพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่� 
(บพื่ท.) ซึ่้�งจัะใช้ร้ะยะเวลาดำาเนินการไมเ่กิน 3 ปี ในการแยก
เป็นองค์กรอิสระจัาก สอวช้.

สำาห้รับห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านการพื่ัฒนา
ระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.) ม่ห้น้าท่�จััดสรรทุนวิจััยและนวัตกรรม 
เพื่่�อการพื่ฒันาเช้งิพื่่�นท่� การพื่ฒันาชุ้มช้นห้รอ่ท้องถิ�น โดยม่
วัตถปุระสงค์ให้้ประช้าช้นม่ช้วิ่ตความเป็นอยูด่่ข้้�น ม่คณุภาพื่
ช้่วิตท่�ด่ และยกระดับข้่ดความสามารถในการแข่้งขั้นข้อง 
ผู้ประกอบการรายให้ม่ ธุรกิจัข้นาดจิั�ว วิสาห้กิจัข้นาดกลางและ
ข้นาดยอ่ม วิสาห้กิจัชุ้มช้นและวิสาห้กิจัเพื่่�อสังคมในระดับพื่่�นท่� 
ซึ่้�งได้รับงบประมาณจััดสรรจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนวัตกรรม และแห้ล่งทนุอ่�น 

9หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



วิสัยทุัศน่์
พััน่ธกิจั

หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
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วิ่สัยทัศึน์

ทุกพ่ื่�นท่�นำาความรู้ กระบวนการเร่ยนรู้จัากงานวิจััยและนวัตกรรมไปปรับใช้้เพื่่�อการพื่ัฒนา
เศรษฐกิจัฐานรากและลดความเห้ล่�อมลำา และแก้ไข้ปัญห้าสำาคัญท่�สอดคล้องกับบริบทพ่ื่�นท่�และ 
การเปล่�ยนแปลง

พัันธกิจ2

การจััดสรรทนุวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อการพัื่ฒนาเช้งิพื่่�นท่� การพื่ฒันาชุ้มช้นห้รอ่ท้องถิ�น ท่�ม่
วัตถปุระสงค์ให้้ประช้าช้นม่ช้วิ่ตความเป็นอยูด่่ข้้�น ม่คุณภาพื่ช้วิ่ตท่�ด่และยกระดับข้ด่ความสามารถ
ในการแข้ง่ข้นัข้องผู้ประกอบการรายให้ม่ ธุรกิจัข้นาดจิั�ว วิสาห้กิจัข้นาดกลางและข้นาดยอ่ม วิสาห้กิจั
ชุ้มช้น และวิสาห้กิจัสงัคมในระดับพ่ื่�นท่�

2  อ้างอิงตาม ข้อ้บังคับคณะกรรมการอำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ ว่าด้วย
ห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน พื่.ศ. 2562

11หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



โคริงสร้ิางองค์กริ

คณะกรรมการ
บริหาร

หน่วย บพท.

ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร

หน่วย บพท.

ท่ีปรึกษา
ผอ. หน่วย บพท.

ผู้อํานวยการ
หน่วย บพท.

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

โปรแกรมวิจัย

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายแผนและ

ยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 13)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 14)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสนับสนุน

ทุนวิจัยและนวัตกรรม
(โปรแกรมท่ี 15)

งานนโยบายและแผน
งบประมาณองค์กร

ผู้ช่วย
รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์องค์กร

ผู้จัดการ
sub-program (s)

ผู้จัดการ
sub-program (s)

ผู้จัดการ
sub-program (s) หัวหน้าสํานักงาน

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
บริหารโครงการ

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน

งานระบบข้อมูลเปดิ
และระบบสารสนเทศ

งานส่ือสารและ
จัดการความรู้

งานจัดการประชุม
และเลขานุการบอร์ด

และผู้บริหาร

งานติดตาม
ประเมินผล

งานสารบรรณ

งานบัญชีและการเงิน

งานบุคคล

ท่�มา : มติเห็้นช้อบโครงสรา้งการบรหิ้ารห้นว่ย บพื่ท. จัากการประชุ้มคณะกรรมการบรหิ้าร
ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านการพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่�ครั�งท่� 7/2563 เม่�อวันศุกร์ท่� 28 
สงิห้าคม 2563

โคริงสร้ิางการิบริิหาริและอัตริากำาลังคน่
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คณะกริริมการิบริิหาริ
หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุนด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)

ผู้้้บริิหาริ
หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุนด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)

เจ้ัาหน่้าทุ่�
หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุนด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)

นางสาว่ตว่งพัร ปานอุุทัย
นักวิ่เคราะห์

นายณชพัล กัลล์ประวิ่ทธ์
นักวิ่เคราะห์

นางสาว่ธิติมาพัร แก้ว่กำาเหนิด
เจ้าหน้าที�สนับัสนุนอุาวุ่โส

นางสาว่นีรนาท หม้�นเร็ว่
เจ้าหน้าที�สนับัสนุน

นางสาว่มัตติกา ปรมาธิกุล
นักวิ่เคราะห์

นางสาว่ดารารัตน์ โพัธิ�รักษา
นักวิ่เคราะห์

นางสาว่อุุษณี เอุ่งล่อุง
นักวิ่เคราะห์

นางสาว่รุ้งทิพัย์ อิุนทะว่งษ์
เจ้าหน้าที�สนับัสนุน

รัิกษาการิผู้้้อำาน่วยการิหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่�
(ดำาริงตำาแหน่่ง เม้�อวัน่ทุ่� 6 พัฤศัจิักายน่ 2562 - 31 กริกฎาคม 2563)
ผู้้้อำาน่วยการิหน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� 
(ดำาริงตำาแหน่่ง เม้�อวัน่ทุ่� 1 สิงหาคม 2563 – ปัจัจุับัน่)

ดำร.ส่ลิ�ภรณ์ บ้วส�ย
กริริมการิผู้้้ทุริงคุณวุฒิ

ดำร.กิติพิงค์ พิร้อมวงค์
ผู้้้อำาน่วยการิ สอวชั้.

ดำร.กิตติ ส้จำจำ�ว้ฒนิ�
ผู้้้อำาน่วยการิ หน่่วย บพัทุ.

นิ�ยณ้ฐพิงษ์์ จำ�รุวรรณพิงศ์์
กริริมการิผู้้้ทุริงคุณวุฒิ

ดำร.กิตติ ส้จำจำ�ว้ฒนิ�

13หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)

ดำร.กฤษ์ณพิงศ์์ ก่รติกร
ปริะธิาน่กริริมการิบริิหาริ



น่โยบาย

หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
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ทุิศทุางการิดำาเน่ิน่งาน่

กัารพััฒนาโดัยใช้้พั้� นท่�เป็นฐาน (Area-Based 
Development) เป็นทิศทางการพัื่ฒนาประเทศท่�สำาคัญ  
โดยเริ�มมาตั�งแต่ปี 2558 เน่�องจัากท่�ผ่านมาการพัื่ฒนาข้อง
ประเทศไทยกระจุักตัวเฉพื่าะกรุงเทพื่มห้านครและปรมิณฑิล 
ก่อเกิดความเห้ล่�อมลำาทางเศรษฐกิจัและสงัคม และทำาให้้เกิด
การอพื่ยพื่เคล่�อนยา้ยแรงงานเข้้ามาในเม่อง ซึ่้�งห้ากปล่อยไว้
เช้่นน่�การพัื่ฒนาข้องประเทศจัะม่เสาห้ลักอยู่เฉพื่าะพื่่�นท่�
กรุงเทพื่มห้านครและปริมณฑิล และเม่�อเกิดวิกฤตการณ์ใน
พื่่�นท่�เห้ล่าน่�จัะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการพื่ฒันาข้องประเทศ 
จ้ังเป็นท่�มาข้องการนำา Area-Based Development บรรจุัใน
แผนยุทธศาสตร์ช้าติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ช้าติ เพ่ื่�อเป็นตัวตั�งในการพื่ฒันาประเทศ

ประกอบกับความคาดห้วังท่�จัะให้้ห้น่วยบริห้ารและ
จััดการทุน บริห้ารการเปล่�ยนแปลงและพื่ัฒนาประเทศ  
โดยใช้้ทุนวิจััย นวัตกรรมและใช้้การบริห้ารจััดการงานวิจััย 
(Research Management) เป็นเคร่�องม่อสำาคัญ และจัาก
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััย 
และนวัตกรรม (อววน.) พื่.ศ. 2563-2565 กำาห้นดให้้ม่ 
การดำาเนินงานในลักษณะแพื่ลตฟอร์ม (Platform) ตาม
เป้าประสงค์ข้องการพื่ัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพื่ัฒนา 
กำาลังคนและสถาบันความรู ้ (2) การวิจััยและสรา้งนวัตกรรม
เพื่่� อตอบโจัทย์ท้าทายข้องสังคม (3) การวิจััยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่่�อเพื่ิ�มข่้ดความสามารถการแข้ง่ขั้น (4) การวิจััย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพื่่�นท่�และลดความ
เห้ล่�อมลำา ซ้ึ่�งห้นว่ย บพื่ท. เป็นห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนวิจััย
ท่�จััดตั�งข้้�นเพื่่�อบริห้ารจััดการให้้เกิดการวิจััยและนวัตกรรม 
ท่�ตอบโจัทย์เป้าห้มายในการขั้บเคล่�อนการพัื่ฒนาประเทศ

ตามแพื่ลตฟอร์มท่� 4 การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพื่่�อการ
พื่ฒันาเช้งิพื่่�นท่�และลดความเห้ล่�อมลำา ครอบคลมุการบรหิ้าร
ใน 3 โปรแกรม ค่อ โปรแกรมท่� 13 นวัตกรรมสำาห้รบัเศรษฐกิจั
ฐานรากและชุ้มช้นนวัตกรรม โปรแกรมท่� 14 ข้จััดความยากจัน
แบบเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา และโปรแกรมท่� 15 เม่องน่าอยูแ่ละ
การกระจัายศูนย์กลางความเจัรญิ

ประเด็นการพัื่ฒนาเศรษฐกิจัฐานราก ม่ความเก่�ยวโยง
ถ้งปัญห้าความเห้ล่�อมลำาในพื่่�นท่� การจัะลดปัญห้าความ
เห้ล่� อมลำาในพื่่�นท่�  จัำาต้องพัื่ฒนาเศรษฐกิจัฐานรากให้้ม่ 
ความเข้้มแข็้ง อย่างไรก็ตามการพัื่ฒนาเศรษฐกิจัฐานราก 
อยา่งเด่ยวไม่อาจัเพื่ย่งพื่อ จัะต้องม่การพัื่ฒนาระดับโครงสร้าง
ค่อการกระจัายศูนย์กลางความเจัริญพื่ร้อมกันไป ดังนั�น 

การวางแผนเชิ้งยุทธศาสตรข์้องห้นว่ย บพื่ท. จ้ังใช้แ้ผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ช้าติ 20 ปี วางกรอบและทิศทางการ 
ดำาเนินงาน โดยการวางโปรแกรมเช้ิงกัลยุทธ์เพั้�อุข้ับเคล้�อุน
กัารพััฒนาพ้ั�นท่�ด้ัวยกัารวิจััยและนวัตกัรรม จัำาแนกัเป็น  
2 ระดัับ

ระดับแรก ค่อ กัารพัฒันาเศึรษฐกิัจัฐานรากั (Micro 
Level) ในระดับครัวเรอ่นยากจัน เจัาะเข้า้ห้าระดับกลุม่อาช้พ่ื่ 
ดรูายได้มวลรวมข้องชุ้มช้น และระดับตำาบล อำาเภอ เพื่่�อดวู่า
ประกอบด้วยกลุ่มอาช่้พื่ใดบ้าง Unit of Analysis จ้ังได้แก่  
(1) คนจันและครัวเร่อน เพื่่�อแก้ไข้ปัญห้าความยากจันและ 
ส่งต่อเข้้าสู่ระบบการช้่วยเห้ล่อ (2) กลุ่มอาช้่พื่ เพื่่�อสร้าง
เศรษฐกิจัในชุ้มช้น (3) ชุ้มช้น มุง่เน้นให้้ชุ้มช้นเกิดการยอมรับ
ปรับใช้้นวัตกรรมเพื่่� อรองรับการเปล่�ยนแปลงในสภาวะ
ปัจัจุับนั

Distribution of Economic Activities
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ระดับท่�สอง ค่อ กัารกัระจัายศึนูยก์ัลางความเจัรญิ (Macro level) ม่ Unit of Analysis ค่อ 
เม่อง ท้องถิ�น จัังห้วัด และภูมิภาค ซ้ึ่�งเป็นการพื่ัฒนาเช้ิงโครงสร้างและการจััดการ “ระดับเม่อง” 
เพื่่�อด้งความเจัรญิทางเศรษฐกิจัภายในจัังห้วัด สรา้งกลไกพื่ฒันาพื่่�นท่�ให้้กับห้นว่ยงานระดับท้องถิ�น 
(Local Government) ผา่นผู้ว่าราช้การจัังห้วัด เพื่่�อสร้างความเข้ม้แข็้งให้้กับห้น่วยงานระดับตำาบล
และเทศบาล รวมถ้งการจััดการเร่�องเฉพื่าะกิจัในพื่่�นท่�เฉพื่าะ เช้่น พื่่�นท่�เศรษฐกิจัพิื่เศษ พื่่�นท่�
พื่รมแดน พ่ื่�นท่�ช้ายแดนใต้ เป็นต้น

กลยุทุธ์ิการิขับเคล้�อน่การิบริิหาริและจััดการิทุุน่ของ หน่่วย บพัทุ.

การิบริิหาริและจััดการิทุนุ่ 

หั้วใจัการทำางานท่�สำาคัญข้อง ห้นว่ย บพื่ท. ค่อ “ความ
รว่มม้อุ” บนห้ลักคิดการทำางาน Area-Based Development 
ค่อ “ข้้อุมูล กัลไกั กัระบวนกัาร” เป็นการทำางานบนฐาน
ข้้อมูลความรู้ทางวิช้าการ ทำางานผ่านกลไกความร่วมม่อ  
ม่กระบวนการวิจััยท่�ทำาให้้ทุกคนมาทำางานร่วมกัน เพื่่�อสร้าง
ความรู้อันนำาไปสูก่ารเปล่�ยนแปลง โดยห้นว่ย บพื่ท. จัะจััดสรร
ทุนวิจััยและนวัตกรรมเพื่่� อพื่ัฒนาชุ้มช้นห้ร่อท้องถิ�นให้้ 
ประช้าช้นม่ช้วิ่ตความเป็นอยูท่่�ด่ข้้�น เน้นการเติบโตแบบสร้าง
ความเสมอภาคและเท่าเท่ยมกันทางสงัคม (Inclusive Growth) 

แนวทางการสนับสนุนทุนวิจััยข้อง ห้น่วย บพื่ท.  
ระยะต้นนำา (Upstream) เม่�อได้รบังบประมาณจัากกองทุน
สง่เสรมิวิทยาศาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรม ห้น่วย บพื่ท. จัะจััด 
Consortium ระดมสมองรว่มกับผู้ม่สว่นได้สว่นเสย่ และผู้ใช้้
ประโยช้น์จัากงานวิจััย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช้่�ยวช้าญและ 
ห้นว่ยงานท่�เก่�ยวข้อ้ง เพื่่�อจััดทำากรอบการทำางานกลางระดับ
ประเทศ (Platform Framework) ทุกแผนงาน ในแต่ละ 
แผนงานอาจัม่กรอบการวิจััยมากกว่าห้น้�งกรอบการวิจััย และ
แต่ละกรอบการวิจััยก็จัะม่การจััด Consortium ย่อย เพื่่�อ 
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ข้มวดโจัทย์วิจััยให้้แคบลง จัากนั�นจ้ังเข้้าสู่การจััดการเปิดรับ
และพื่จิัารณาข้อ้เสนอโครงการ โดยม่การจััดการ 2 ลักษณะ ค่อ  
(1) การประกาศรบัข้อ้เสนอโครงการ (2) การพิื่จัารณาคัดเล่อก
และทาบทามนักวิจััยคุณภาพื่ ซ้ึ่�งทั�งสองลักษณะต้องย่�น 
ข้อ้เสนอโครงการผา่นระบบ NRIIS3 แล้วจ้ังเข้า้สูก่ระบวนการ
พื่จิัารณาข้้อเสนอโครงการ ได้แก่ การจััดเวท่พื่จิัารณาข้อ้เสนอ
โครงการเบ่�องต้น และการจััด Dialogue Forum เพ่ื่�อพิื่จัารณา
ข้้อเสนอโครงการโดยละเอ่ยด ซึ่้�งการพื่ิจัารณาจัะม่คณะ

3 ระบบข้้อมูลสารสนเทศวิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ (National Research and 
Innovation Information System ;NRIIS)

แนว่ทางการสนับัสนุนทุนวิ่จัยขอุง บัพัท.

กรรมการท่�มาจัาก 3 ภาคส่วน ค่อ ผู้เช้่�ยวช้าญเฉพื่าะทาง 
ห้น่วยงานท่�เป็น Key Stakeholders และตัวแทน Users  
ทั�งน่�ข้อ้เสนอโครงการท่�ผา่นการพื่จิัารณาจัะถกูปรับข้อ้เสนอ
โครงการวิจััยเพื่่�อทำาความเข้้าใจัเป้าห้มายร่วมกันก่อนทำา
สัญญารับทุนวิจััย ระยะกัลางนำา (Midstream) และ ระยะ
ปลายนำา (Downstream) ม่กระบวนการติดตามและประเมิน
ผลการดำาเนินงาน การจััดเผยแพื่ร่ผลงานวิจััย การผลักดัน 
ให้้เกิดการนำาไปใช้ป้ระโยช้น์
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เป้็าหมายและผู้ลสัมฤทุธิ�ทุ่�สำาคัญ 
ตามยุทุธศาสตร์ิ อววน่.

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ�ท่�สำาคัญ (Objectives and Key Results: OKRs) ตามยุทธศาสตร์ อววน.4 
แพื่ลตฟอรม์ท่� 4 ในโปรแกรมท่� 13-15 ม่ดังน่�

4 ท่�มา: นโยบายและยุทธศาสตรก์ารอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม พื่.ศ. 2563 - 2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรม ฉบบัปรบัปรุง 
ปีงบประมาณ พื่.ศ. 2563

��
โปรแกรมที่ นวัตกรรมสําหรับ

เศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม

เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรมสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการเปล่ียนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน

เป้าหมาย (Objective)

OKR O4.13

OKR O4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ปลีะ 1,000 นวัตกรรม

OKR O4.13.2

OKR O4.13.3

จํานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง
และจัดการตนเอง เพ่ิมข้ึน 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ป ี(ปลีะ 1,000 ชุมชน)

มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้ังในและนอกพ้ืนท่ี (Supply Side) 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

��
โปรแกรมที่ ขจัดความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นยํา

 แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและย่ังยืน

เป้าหมาย (Objective)

OKR O4.14

OKR O4.14.1

OKR O4.14.2

OKR O4.15

OKR O4.15.1

OKR O4.15.2

OKR O4.15.3

OKR O4.15.4

ประชากรกลุ่มยากจนหลุดพ้นจากความยากจนอย่างย่ังยืน และสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
การศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีจําเปน็ต่อการดํารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียม

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือติดตามกลุ่มเปา้หมายคนจนท่ีมีความแม่นยํา เพ่ือให้การจัดสรร
สวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

คนจนไม่น้อยกว่า 20,000 คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือปรับเปล่ียนเปน็ 
Knowledge Worker หรือ Smart Farmer มีรายได้และคุณภาพชีวิตดีข้ึน

��
โปรแกรมที่ เมืองน่าอยู่

และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ

พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญที่เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเช่ือมโยงความเจริญสู่ชนบท

เป้าหมาย (Objective)

พัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง
และเช่ือมโยงความเจริญสู่ชนบท

เมืองศูนย์กลางท่ีน่าอยู่และเปน็ Smart City ในภูมิภาค 30 เมือง โดยมีแผนการสร้างงาน
ในเขตเมืองหลักและเมืองโดยรอบ และมีกลุ่ม 10 เมืองเด่น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมืองศูนย์กลางและเมืองโดยรอบ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

กลไกพัฒนาพ้ืนท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

รูปธรรมความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนทีเ่ช่ือมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
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กริอบการิ
ดำาเน่ิน่งาน่

หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
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ปีงบประมาณ 2563 ห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทนุด้านการพื่ฒันาระดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.) รบัผิดช้อบ 4 แผนงาน
ริเริ�มสำาคัญ (Flagship) ท่�ม่ตัวช้่�วัดความสำาเร็จัสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม โดยม่ 
รายละเอ่ยด ดังน่�

แผู้นงานที� 1 ชุมชนนวั่ตกรรมเพ้ั�อุการพััฒนาอุย่างยั�งย้น 

เป้าหมายขอุงแผู้นงาน
เสรมิสรา้งและยกระดับข่้ดความสามารถข้องกลไกการจััดการพัื่ฒนาข้องชุ้มช้น ในการเรย่นรูท่้�จัะคัดสรร 

ปรบัใช้ค้วามรูแ้ละนวัตกรรมไปใช้ใ้นการจััดการปญัห้า พื่ฒันาชุ้มช้น ตลอดจันเช้่�อมโยงการสนบัสนุนจัากห้นว่ยงาน
ภายในและนอกพื่่�นท่�ในการข้ยายผลการทำางาน ทั�งน่� การทำางานจัะม่ทั�งการเพื่ิ�มข้่ดความสามารถข้องชุ้มช้นใน
การรเิริ�มและแก้ปัญห้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ�น (Demand Side) และการเช้่�อมโยงความรู/้นวัตกรรม ทรัพื่ยากรท่�
ม่อยู่แล้วจัากมห้าวิทยาลัยและห้น่วยงานทั�งในและนอกพื่่�นท่� (Supply Side) เพื่่�อให้้ชุ้มช้นสามารถพ้ื่�งตนเองได้
อยา่งยั�งยน่

ตัว่ชี�วั่ดคว่ามสำาเร็จ
1) 500 ตำาบลต่อปี 

1.1 ม่กลไกท่�ม่ข้่ดความสามารถในการจััดการตนเอง ในมิติด้านการพัื่ฒนาคุณภาพื่ช้่วิต เศรษฐกิจั 
สิ�งแวดล้อมข้องชุ้มช้นด้วยความรูแ้ละนวัตกรรม

1.2 ม่ศักยภาพื่ในการพัื่ฒนาคณุภาพื่ช้วิ่ต สิ�งแวดล้อมข้องชุ้มช้นด้วยความรูแ้ละนวัตกรรม 

1.3 ม่การสรา้งความรูแ้ละนำาความรูไ้ปใช้ใ้นการจััดการปัญห้าในชุ้มช้น

1.4 นักวิจััยช้าวบา้น/นวัตกรช้าวบ้าน 1,000 คน/ปี

2) อัตราการเติบโตข้องมูลค่าเศรษฐกิจัฐานราก และมูลค่าสนิค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นเพิื่�มข้้�นเป็น รอ้ยละ 10

3) ดัช้น่การพื่ฒันาอยา่งทั�วถ้ง (Inclusive Development Index: IDI) ข้องประเทศไทยอยูใ่น 10 อันดับ
แรกข้องกลุ่มประเทศกำาลังพัื่ฒนา

กรอุบัการวิ่จัยและประเด็นโจทย์ที�ให้คว่ามสำาคัญ
กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

1. ชุ้มช้นนวัตกรรมเพ่ื่�อ
การพื่ฒันาอยา่งยั�งย่น

1) สรา้ง Learning and Innovation 
Platform (LIP)

2) สรา้งนักวิจััยช้าวบา้น/นวัตกรช้าวบ้าน
3) การถ่ายทอดความรูแ้ละนวัตกรรมท่�

สอดคล้องกับบริบทข้องกลุ่มเป้าห้มาย
4) ได้นวัตกรรมเข้้าสูก่ารทำาแผนพื่ฒันา

ตำาบล/ท้องถิ�น ท่�สามารถเช้่�อมต่อกับ
แผนพื่ฒันาจัังห้วัด

* 1 ชุ้มช้นเป้าห้มายทำาทกุโจัทย์

• 500 ตำาบล ท่�เป็นชุ้มช้นนวัตกรรม 
เพื่่�อการพื่ฒันาท่�ยั�งยน่

• นวัตกรรมชุ้มช้นท่�ยกระดับรายได้/
คณุภาพื่ช้วิ่ตให้้กับชุ้มช้น 
500 นวัตกรรม

• นักวิจััยช้าวบา้น/นวัตกรช้าวบ้าน  
1,000 คน/ปี

• รูปธรรมการพัื่ฒนาคณุภาพื่ช้วิ่ต
• อัตราการเติบโตข้องมูลค่าเศรษฐกิจั

ฐานราก และมูลค่าสนิค้าผลิตภัณฑ์ิ
ชุ้มช้นเพื่ิ�มข้้�นเป็นรอ้ยละ 10
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กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

2. พ่ื่�นท่�เศรษฐกิจั
สรา้งสรรค์ (Area-
Based Creative 
Economy)

การพื่ฒันายา่น/เม่องเศรษฐกิจัสรา้งสรรค์
ด้วยกลไกการพื่ฒันาพื่่�นท่�

เกิดพื่่�นท่�สรา้งสรรค์ระดับยา่น (Creative 
Space) 20 พื่่�นท่� เกิดการสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจัชุ้มช้น และสร้างคณุค่า
ข้องความรูส้ก้ภาคภูมิใจัในสำาน้กรักษ์
บา้นเกิด นำาไปสูก่ารสบ่สานและอนุรกัษ์ 
รวมถ้งสรา้งแรงบนัดาลใจัให้้เด็กและ
เยาวช้นรุน่ให้มส่บ่สานและสบ่ทอด 
สิ�งด่ ๆ ข้องพื่่�นท่�ไว้ได้อยา่งยั�งยน่ 
สามารถสรา้งรายได้ให้้ชุ้มช้นเพื่ิ�มข้้�น 
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10

แผู้นงานที� 2 มหาวิ่ทยาลัยเพ้ั�อุการพััฒนาพ้ั�นที� 

เป้าหมายขอุงแผู้นงาน 
มห้าวิทยาลัยท่�ตั�งอยูใ่นพื่่�นท่�ม่ข้ด่ความสามารถในการพัื่ฒนางานวิจััยและนวัตกรรมเพ่ื่�อตอบโจัทย์ปัญห้า

และศักยภาพื่ท่�สำาคัญข้องจัังห้วัดได้

ตัว่ชี�วั่ดคว่ามสำาเร็จ 
1) ม่พ่ื่�นท่�ระดับจัังห้วัด ไม่ตำากว่า 20 จัังห้วัด ท่�สามารถพัื่ฒนาศักยภาพื่และแก้ไข้ปัญห้าสำาคัญข้องพื่่�นท่�

ได้ด้วยงานวิจััยและนวัตกรรมจัากสถาบันอุดมศ้กษาในพื่่�นท่�

2) รายได้ข้องคนจันรอ้ยละ 40 กลุ่มเป้าห้มายล่างสดุ เพื่ิ�มข้้�นรอ้ยละ 10 อยา่งทั�วถ้ง

3) อัตราการเติบโตข้องมูลค่าเศรษฐกิจัฐานราก และมูลค่าสนิค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นเพิื่�มข้้�นเป็น รอ้ยละ 10

4) ดัช้น่การพื่ฒันาอยา่งทั�วถ้ง (Inclusive Development Index) ข้องประเทศไทยอยูใ่น 10 อันดับแรก
กลุ่มประเทศกำาลังพัื่ฒนา

กรอุบัการวิ่จัยและประเด็นโจทย์ที�ให้คว่ามสำาคัญ
กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

1. ข้จััดความยากจัน
แบบเบ็ดเสร็จัและ
แมน่ยำา

สำารวจัข้้อมูลคนจันในระดับรายบุคคล
และระดับรายครัวเรอ่น ในพื่่�นท่�  
10 จัังห้วัดเป้าห้มาย ท่�ม่ค่าดัช้น่ HAI 
ด้านรายได้ตำาท่�สดุ 10 อันดับข้อง
ประเทศ รวมทั�งศ้กษาข้อ้มูลด้าน
ศักยภาพื่ทนุในระดับชุ้มช้น  
เพ่ื่�อนำามาวิเคราะห์้โมเดลธุรกิจั 
(Business Model) และรูปแบบ 
การให้้ความช้ว่ยเห้ล่อ 

ระบบและโครงสร้างการแก้ไข้ปัญห้า
คนจันด้วยการม่สว่นรว่มข้องทกุภาคสว่น 
โดยม่การวางระบบข้อ้มูลข้นาดให้ญเ่พื่่�อ
ประเมินปัญห้าและติดตามคนจันอยา่ง
เป็นระบบ และม่การสร้างระบบช้ว่ยเห้ล่อ
ทั�งในแบบสงเคราะห์้ท่�เช้่�อมโยงกับระบบ
ช้ว่ยเห้ล่อภาครฐั เอกช้น และประช้าสงัคม 
และระบบการสร้างการเรย่นรูแ้ละทักษะ 
ท่�จัำาเป็นต่อการดำารงช้พ่ื่ให้้เกิดรายได้  
ดแูลตัวเองและครอบครวัได้อยา่งเป็น 
รูปธรรมและยั�งยน่ 

21หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

2. การพื่ฒันา 
ข้ด่ความสามารถข้อง 
ผู้ประกอบการในพ่ื่�นท่� 
(Local Enterprises)

การยกระดับและเพิื่�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ิ
ชุ้มช้นข้องวิสาห้กิจัชุ้มช้น/OTOP ท่�ม่
การจััดการห้ว่งโซึ่ค่ณุค่าให้ม ่(New 
Value Chain) เพ่ื่�อให้้เกิดโครงสร้าง
การกระจัายรายได้สูเ่กษตรกรผู้ผลิต
ห้รอ่ผู้ผลิตต้นนำา

• 500 วิสาห้กิจัชุ้มช้น/OTOP
• อัตราการเติบโตข้องมูลค่าเศรษฐกิจั

ฐานราก และมูลค่าสนิค้าผลิตภัณฑ์ิ
ชุ้มช้นเพื่ิ�มข้้�นเป็นรอ้ยละ 10

3. เม่องศูนย์กลาง 
ท่�นา่อยู ่เม่องอัจัฉรยิะ 
(Smart City)

การพื่ฒันาเม่องศูนยก์ลางเศรษฐกิจัด้วย
กลไกพื่ฒันาเม่อง/บรษัิทพื่ฒันาเม่อง 
รว่มกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 
ท่�ทำาให้้เกิด
• การสรา้งงาน (Job Creation) 

จัากแผนการสง่เสรมิลงทนุระห้ว่าง
ภาครฐัและเอกช้น

• การแก้ปัญห้าเม่อง (Urban Solution) 
เพ่ื่�อนำาไปสูค่ณุภาพื่ช้วิ่ตทกุช้ว่งวัย

• ข้้อมูลความรูเ้ปิดข้องเม่อง (Urban 
Open Data)

• การเช้่�อมโยงกับทุนสงัคมวัฒนธรรม 
ข้องเม่องเดิม เพ่ื่�อรักษาคุณค่าและ
เพิื่�มมูลค่า

เม่องศูนยก์ลางท่�นา่อยูท่่�เข้า้สู ่Smart City  
ในภูมิภาคไมต่ำากว่า 5 เม่อง โดยม่ 
แผนการสร้างงานในเข้ตเม่องห้ลัก 
และเม่องโดยรอบ

แผู้นงานที� 3 พ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา 

เป้าหมายขอุงแผู้นงาน
กลไกในพื่่�นท่�ม่ความสามารถในการจััดการและพัื่ฒนานวัตกรรมเพื่่�อยกระดับการเรย่นรูคุ้ณภาพื่การศ้กษา

ข้องเด็ก เยาวช้น และคนในพ่ื่�นท่�

ตัว่ชี�วั่ดคว่ามสำาเร็จ 
1) โมเดลนวัตกรรมการศ้กษาท่�ทดลองในพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา ไม่น้อยกว่า 6 จัังห้วัด ท่�จััดการจัาก

ล่างสูบ่น

2) สถานศ้กษาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ในจัังห้วัดม่ผลสมัฤทธิ�ข้องการศ้กษาข้องนักเรย่นสูงข้้�น

3) เยาวช้นนอกระบบการศ้กษาและประช้าช้นในพื่่�นท่�ไมน้่อยกว่า 10,000 คน ม่ช้อ่งทางการเรย่นรูแ้ละ
ยกระดับทักษะเพ่ื่�อพัื่ฒนา
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กรอุบัการวิ่จัยและประเด็นโจทย์ที�ให้คว่ามสำาคัญ
กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

1. พื่่�นท่�นวัตกรรม 
การศ้กษา

ความรว่มม่อระห้ว่างสถาบนัอุดมศ้กษา
กับโรงเรย่น เพื่่�อยกระดับคณุภาพื่ 
การศ้กษาข้ั�นพื่่�นฐาน

สถานศ้กษาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ใน
จัังห้วัด ม่ผลสมัฤทธิ�การศ้กษาข้อง
นักเรย่นสงูข้้�น

2. เม่องแห้ง่การเรย่นรู ้
(Learning City)

ความรว่มม่อระห้ว่างสถาบนัการศ้กษา
และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นเพื่่�อ
พื่ฒันาการศ้กษา และการเรย่นรูท่้�
สอดคล้องกับความต้องการข้อง 
ประช้าช้นในพื่่�นท่�

• Learning City อยา่งน้อย 5 เม่อง
• เยาวช้นนอกระบบการศ้กษาและ 

ประช้าช้นในพื่่�นท่�ไมน้่อยกว่า 10,000 
คน ม่ช้อ่งทางการเรย่นรูแ้ละยกระดับ
ทักษะเพื่่�อพัื่ฒนา

แผู้นงานที� 4 การแก้ปัญหาวิ่กฤตขอุงประเทศึ 

เป้าหมายขอุงแผู้นงาน
สรา้งชุ้ดความรู ้ระบบข้้อมูล และใช้น้วัตกรรมในการลดความเสย่ห้ายทางเศรษฐกิจัอยา่งเรง่ด่วนจัากการ

แพื่รร่ะบาดข้องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ก้ารดำาเนินงานในพื่่�นท่�ในลักษณะ (1) Crisis Management 
เข้า้ไปม่สว่นรว่มโดยใช้ก้ลไกพื่ฒันาพ่ื่�นท่� เช้น่ ผู้ว่าราช้การจัังห้วัด ห้รอ่ท้องถิ�น เพื่่�อให้้เกิดการสร้างข้ด่ความสามารถ 
(Capacity Building) ให้้แก่ท้องถิ�นและจัังห้วัด (2) Post-Crisis Management ผลักดันให้้เกิดการสร้างระบบ 
จ้ัางงาน สรา้งกิจักรรมทางเศรษฐกิจัท่�ทำาให้้เกิด Productivity ในพื่่�นท่�

ตัว่ชี�วั่ดคว่ามสำาเร็จ
1) ช้าวบ้านในภาคเกษตรและภาคบริการได้รับการพัื่ฒนาความรู้และทักษะเพื่่�อปรับเปล่�ยนให้้เป็น 

คนทำางานท่�ม่ความรู ้(Knowledge Worker) ด้วยการพื่ฒันาทักษะ (Up Skill and Re Skill) เพื่่�อให้้ม่
รายได้และคุณภาพื่ช้วิ่ตด่ข้้�น 200 คน

2) เกิดกระบวนการให้ม่เพ่ื่�อติดตั�งองค์ความรู้สู่ช้าวบ้านกลุ่มเป้าห้มายภาคเกษตร/ภาคบริการ และ 
เครอ่ข้า่ยห้น่วยงานภาครัฐในท้องถิ�นท่�เก่�ยวข้อ้ง 2 กระบวนการ

3) การใช้ป้ระโยช้นเ์ชิ้งนโยบาย โดยการถอดบทเรย่น สงัเคราะห้ข์้อ้มูล เพื่่�อข้ยายไปสูน่โยบายท่�สอดคล้อง
กับการข้ยายตัวแบบเชิ้งธุรกิจัและการสนับสนุนงบประมาณในการข้ยายผล 1 ครั�ง

กรอุบัการวิ่จัยและประเด็นโจทย์ที�ให้คว่ามสำาคัญ
กรอุบัการวิ่จัย โจทย์ เป้าหมาย

1. ตัวแบบเชิ้งธุรกิจัเพ่ื่�อ
สรา้งเศรษฐกิจัฐานราก
รองรบัการเปล่�ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจั

สรา้งเศรษฐกิจัฐานรากรองรับการ
เปล่�ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจั

• เกิด 3 ตัวแบบเช้งิธุรกิจั (Business 
Model)

• เกิดกลไกการพัื่ฒนาธุรกิจัท้องถิ�น  
1 กลไก

2. Demand-Supply 
Matching Platform

สรา้งแพื่ลตฟอรม์เช้่�อมโยงความต้องการ
ข้องตลาดกับผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น

อัตราการเติบโตข้องเศรษฐกิจัฐานราก 
และมูลค่าสนิค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นเพื่ิ�มข้้�น 
รอ้ยละ 10
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หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
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ผู้ลการิดำาเน่ิน่งาน่

ตามท่�ห้นว่ย บพื่ท. ได้รบัมอบห้มายให้้ดำาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััย 
และนวัตกรรม พื่.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนวัตกรรม พื่.ศ. 2563-2565 ภายใต้ แพื่ลตฟอร์ม 4 
การวิจััยและสร้างนวัตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นท่�และลด
ความเห้ล่�อมลำา ประกอบด้วย 3 โปรแกรม อยา่งไรก็ตามจัาก
สถานการณ์การแพื่ร่ระบาดข้องไวรัส COVID-19 ได้สร้าง 
ผลกระทบไปทั�วโลกรวมถ้งประเทศไทย ซ้ึ่�งสรา้งความเส่ยห้าย
ให้้กับเศรษฐกิจั สงัคม เป็นอยา่งมาก ท่�ประชุ้มคณะรัฐมนตร่
เม่�อวันท่� 10 ม่นาคม 2563 จ้ังได้ม่มติเร่�อง มาตรการด้าน 
งบประมาณเพื่่�อบรรเทาผลกระทบจัากสถานการณ์การ 
แพื่ร่ระบาดข้องไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง 
กอปรกับข้้อสั�งการข้องรัฐมนตรว่่าการกระทรวงการอุดมศ้กษา 

วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ให้้ห้น่วยรับงบประมาณ 
ปรบัแผนงบประมาณให้้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรข่้า้งต้น 
ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 
(กสว.) จ้ังกำาห้นดให้้เพื่ิ�มโปรแกรมท่� 17 การแก้ปัญห้าวิกฤต
เรง่ด่วนข้องประเทศ เพื่่�อรองรบัการปรบัแผนงบประมาณตาม
มติคณะรัฐมนตร่ โดยแจ้ังให้้ห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทนุปรบั
แผนการดำาเนินงานเพื่่�อตอบสนองต่อภาวะวิกฤต ในการน่� 
ห้น่วย บพื่ท. จ้ังได้ปรบัแผนและโครงการวิจััยนวัตกรรมเพื่่�อ
รองรับสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดข้องไวรัส COVID-19  
ภายใต้แผนงาน “การแก้ปัญห้าวิกฤตข้องประเทศ” ดังนั�น 
ในปีงบประมาณ 2563 จ้ังม่การจััดสรรทุนวิจััยภายใต้แผนงาน
รเิริ�มสำาคัญรวม 4 แผนงาน ดังภาพื่

แผู้น่งาน่ริิเริิ�มสำาคัญของหน่่วย บพัทุ. ปีงบปริะมาณ 2563

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมล้ํา
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1. แผู้นงาน “ชุมชนนวั่ตกรรม
เพ้ั�อุการพััฒนาอุย่างยั�งย้น”

แผนงานชุ้มช้นนวัตกรรมเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่างยั�งย่น
ได้วางเป้าห้มายในการข้บัเคล่�อนชุ้มช้นนวัตกรรมเพ่ื่�อการพื่ฒันา
ท่�ยั�งย่น โดยคาดห้วังให้้เกิดการสร้างระบบคิดข้องช้าวบ้าน/
ประช้าช้นคนในพื่่�นท่� และสร้างพื่่�นท่�แห่้งการเร่ยนรู้ แล้วนำา
นวัตกรรม องค์ความรู ้เทคโนโลย ่การจััดการ ฯลฯ เข้า้ไปสรา้ง
ความเข้้มแข็้งและยกระดับรายได้ให้้กับประช้ากรฐานราก 
กลุ่มเป้าห้มาย ตลอดจันสร้างชุ้มช้นท่�ม่ข้่ดความสามารถใน
การจััดการตนเองอยา่งยั�งย่น ประกอบด้วย 2 กรอบการวิจััย 
ได้แก่ (1) กรอบการวิจััย ชุ้มช้นนวัตกรรมเพื่่�อการพัื่ฒนาท่�
ยั�งย่น (2) กรอบการวิจััย พ่ื่�นท่�เศรษฐกิจัสร้างสรรค์ (Area-
Based Creative Economy) โดยอาศัยการทำางานข้อง 
ห้นว่ยงานเคร่อข่้ายข้องกระทรวงการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ 
วิจััยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่้�งประกอบด้วยมห้าวิทยาลัยและ
สถาบันวิจััย ทั�งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ�น ทำางานกันเป็น
เคร่อข้่ายร่วมกับภาคประช้าสังคม ภาคเอกช้น และห้น่วย 
ส่งเสริมชุ้มช้นข้องกระทรวงอ่�นอย่างใกล้ช้ิด ซึ่้�งนอกจัากจัะ
เป็นการช้่วยแก้ปัญห้าความเห้ล่� อมลำาตามแนวทางข้อง
ยุทธศาสตร์ช้าติและนโยบายข้องรัฐบาลแล้ว ยังส่งผลให้้ 
เกิดการสร้างนวัตกรรมชุ้มช้นในการสร้างเศรษฐกิจัฐานราก  
ตลอดจันสรา้งชุ้มช้นท่�ม่ข่้ดความสามารถในการจััดการตนเอง
อยา่งยั�งยน่ โดยม่ผลการดำาเนินงานแต่ละกรอบการวิจััย ดังน่�

กริอบแน่วคิดการิขับเคล้�อน่งาน่ชุั้มชั้น่น่วัตกริริม

1.1 กรอุบัการวิ่จัย ชุมชนนวั่ตกรรมเพ้ั�อุ
การพััฒนาที�ยั�งย้น
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

ชุ้ ม ช้ น น วั ต ก ร ร ม เ พื่่� อ ก า ร พื่ั ฒ น า อ ย่ า ง ยั� ง ย่ น  
ในความห้มายข้อง ห้นว่ย บพื่ท. ค่อ การพัื่ฒนาชุ้มช้นอยา่งม่
ส่วนร่วมทั�งด้านเศรษฐกิจั สังคม สิ�งแวดล้อม โดยกลไกการ
พื่ัฒนาพื่่�นท่�ระดับตำาบล แล้วสร้างต้นแบบกัารเรย่นรู้และ
นวัตกัรรม (Learning and Innovation Platform: LIP)  
ข้องชุ้มช้นผา่นการสร้างนวัตกรห้ร่อนักวิจััยช้าวบา้นในชุ้มช้น 
เพื่่�อให้้กลไกพื่ฒันาพื่่�นท่�ระดับชุ้มช้นสามารถวิเคราะห์้ปัญห้า
ข้องชุ้มช้นตนเองได้อย่างแม่นยำา รวมถ้งเกิดการยอมรับ  
ปรับใช้้เทคโนโลย่และนวัตกรรมท่�เห้มาะสมกับบริบทเพื่่�อ
แก้ไข้ปัญห้าสำาคัญและพื่ัฒนาคุณภาพื่ช้่วิตข้องตนเองได้ 
อยา่งเป็นรูปธรรมและยั�งยน่ ไปจันถ้งเกิดการนำานวัตกรรมเข้า้สู่
การทำาแผนพื่ฒันาท้องถิ�นและเช้่�อมโยงกับแผนระดับจัังห้วัด
ห้ร่อระดับกลุ่มจัังห้วัด ทั�งน่�การกำาห้นดชุ้มช้นในระดับตำาบล
เป็น Strategic Unit เน่�องจัากเป็นห้นว่ยท่�สามารถเช้่�อมโยง 
การทำางานระห้ว่างห้น่วยงานท่�ม่กลไกท่�เป็นเจ้ัาภาพื่ท่�ช้ดัเจัน  
และสามารถสร้างความร่วมม่อกับห้น่วยงานตามภารกิจัท่�ม่
ห้นว่ยยอ่ยอยูใ่นพื่่�นท่�ได้
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ดังกล่าว โดยกำาห้นดแนวทางการดำาเนินงาน ได้แก่ รวบรวม
และบริห้ารจััดการฐานข้้อมูลงานวิจััย เพ่ื่�อสร้างระบบฐาน
ข้อุ้มูล Technology and Innovation Library และ Village 
Profile ข้อุงประเทศึ และ พื่ฒันากลไก เกณฑ์ิและเคร่�องม่อ
เพ่ื่�อการวิเคราะห์้ผลการพื่ัฒนาชุ้มช้นนวัตกรรม สำาห้รับใช้้
เป็นเคร้�อุงมอุ้เพั้�อุกัารบรหิารจััดักัารชุ้มช้นนวัตกัรรม รวมถ้ง
แนวทางในการขั้บเคล่�อนการพัื่ฒนาชุ้มช้นนวัตกรรมใน
ประเทศไทย

สท. ได้นำาระบบสารสนเทศนำามาประยุกต์ใช้้ในการ
บรหิ้ารจััดการข้อ้มูล เพั้�อุพัฒันาฐานข้อุ้มูลชุ้มช้นนวัตกัรรม 
กัารอุอุกัแบบระบบฐานข้้อุมูลชุ้มช้นนวัตกัรรม จัากกรอบ
แนวความคิดการจััดทำา “ฐานข้้อมูลชุ้มช้นนวัตกรรม” ซ้ึ่�ง
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ค่อ Data Collection and  
Management และ Data Analytic and Dashboard เบ่�องต้น
ได้นำาข้อ้มูลชุ้มช้นและเทคโนโลยท่่�ได้จัากการดำาเนินงานวิจััย
ข้องชุ้ดโครงการวิจััยในระยะ 6 เด่อน เข้้ามาบรรจุัอยู่ใน
โปรแกรม Power Bi5 เพ่ื่�อแสดงให้้เห้น็ภาพื่รวมการดำาเนนิงาน
ข้องชุ้ดโครงการวิจััย ปัจัจุับนัยงัอยูร่ะห้ว่างการออกแบบระบบ 
การเก็บข้้อมูล การวิเคราะห้์ และแสดงผลให้้ม่ความแม่นยำา 
และสะดวกรวดเรว็มากข้้�น

5 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools: เป็นเคร่�องม่อท่�
ถู กนำามาใช้้ ในการ วิ เคราะห์้ข้้อ มูลใน รูปแบบต่าง  ๆ  สามารถแปลงคำาสั� ง 
ต่าง ๆ  ในการ Transform ข้อ้มูลเพื่่�อให้้ข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบ Database พื่รอ้มสำาห้รับการ
วิเคราะห์้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างรายงานผลการวิเคราะห์้ข้้อมูลแบบ Visual report 
สามารถดูรายงานห้รอ่ Dashboard ได้จัากทุกอุปกรณ์ไมว่่าจัะเป็นคอมพิื่วเตอร์ ห้ร่อม่อ
ถ่อทั�งแบบ Offline และ Online รองรบัการดขู้อ้มูลแบบในแบบ Interactive และสามารถ 
Share ข้อ้มูลให้้กับบุคคลท่�เก่�ยวข้อ้งเข้า้ถ้งข้อ้มูลได้อยา่งม่ประสิทธภิาพื่

2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 24 ชุ้ดโครงการ 

ให้้กับ 19 ห้น่วยงาน รวมงบประมาณ 177.25 ล้านบาท 
ครอุบคลุมพั้�นท่� 28 จัังหวัดั 318 ตำาบล แบง่เป็น ภาคเหน้อุ 
จัำานวน 6 จัังห้วัด 79 ตำาบล ภาคตะวันอุอุกัเฉีย่งเหน้อุ จัำานวน 
10 จัังห้วัด 115 ตำาบล ภาคกัลาง จัำานวน 1 จัังห้วัด 11 ตำาบล 
ภาคตะวันตกั จัำานวน 3 จัังห้วัด 33 ตำาบล ภาคตะวันอุอุกั 
จัำานวน 3 จัังห้วัด 13 ตำาบล และภาคใต้ 5 จัังห้วัด 69 ตำาบล 
โครงการวิจััยอยู่ระห้ว่างการดำาเนินงานโดยนำาองค์ความรู ้
เทคโนโลย่ และนวัตกรรม จัากผลงานวิจััยจัำานวน 403 
รายกัาร จัำาแนกัเทคโนโลยอุ่อุกัเปน็ 4 กัลุ่ม ค่อ เทคโนโลย่
ด้านการเกษตร เทคโนโลยด้่านเคร่�องม่อเคร่�องจัักร เทคโนโลย่
ด้านสิ�งแวดล้อม และเทคโนโลย่ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
เพื่่�อแก้ไข้ปัญห้าข้องชุ้มช้น โดยอาศัยกลไกการดำาเนินงานตาม
กรอบงานวิจััยข้องแต่ละมห้าวิทยาลัย สรา้งนวัตกัรช้าวบา้น 
จัำานวน 575 คน และยกระดับอัตราการเติบโตข้องมูลค่า
เศรษฐกิจัฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นเพิื่�มข้้�น
รอ้ยละ 10-20 

ทั�งน่� ห้น่วย บพื่ท. ได้ร่วมกับ สถาบันการจััดการ
เทคโนโลย่และนวัตกรรมเกษตร (สท.) ห้น่วยงานภายใต้
สำานักงานพื่ัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่แห้่งช้าติ 
(สวทช้.) บริห้ารจััดการชุ้ดโครงการวิจััยภายใต้แผนงาน 

กริอบแน่วความคิดการิพััฒน่าริะบบฐาน่ข้อม้ลชุั้มชั้น่น่วัตกริริม
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5 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools: เปน็เคร่�องม่อท่�ถกูนำามาใช้ใ้นการวิเคราะห์้ข้อ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  สามารถแปลงคำาสั�งต่าง ๆ  ในการ Transform 
ข้อ้มูลเพื่่�อให้้ข้อ้มูลอยูใ่นรูปแบบ Database พื่ร้อมสำาห้รบัการวิเคราะห์้ได้อยา่งรวดเรว็ สรา้งรายงานผลการวิเคราะห์้ข้อ้มูลแบบ Visual Report สามารถดรูายงานห้รอ่ Dashboard 
ได้จัากทกุอุปกรณ์ไมว่่าจัะเป็นคอมพิื่วเตอร ์ห้รอ่ม่อถ่อทั�งแบบ Offline และ Online รองรับการดูข้อ้มูลแบบในแบบ Interactive และสามารถ Share ข้อ้มูลให้้กับบุคคลท่�เก่�ยวข้อ้ง
เข้า้ถ้งข้อ้มูลได้อยา่งม่ประสทิธภิาพื่
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พ้ั�น่ทุ่�ดำาเนิ่น่งาน่ชุั้มชั้น่น่วัตกริริมใน่ปริะเทุศัไทุยกลุ่มเทุคโน่โลย่พัร้ิอมใช้ั้ใน่มหาวิทุยาลัย

กริอบแน่วความคิดการิพััฒน่าริะบบฐาน่ข้อม้ลชุั้มชั้น่น่วัตกริริม

ทั�งน่� ห้น่วย บพื่ท. และ สท. ได้ให้้การสนับสนุนการดำาเนินงานข้องชุ้ดโครงการวิจััยต่าง ๆ โดยใช้้
บรกิารวิช้าการข้อง สวทช้. เช้น่ การสนับสนุนองค์ความรูด้้านเทคโนโลย่และนวัตกรรม (จัากงานวิจััยข้อง
ศูนยแ์ห้ง่ช้าติ ภายใต้ สวทช้.) การสนับสนุนข้อ้มูลมาตรฐานและศูนย์ทดสอบ การเช่้�อมโยงการพัื่ฒนาพ่ื่�นท่�
เข้า้กับการดำาเนินงานข้อง สวทช้. เป็นต้น โดยคาดห้วังว่าจัะเกิดการบูรณาการองค์รวมรูร้ว่มกันระห้ว่าง
ห้นว่ยงาน เพ่ื่�อข้บัเคล่�อนให้้เกิดการพัื่ฒนาชุ้มช้นนวัตกรรมท่�ยั�งยน่และข้ยายผลในวงกว้างต่อไป
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3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที� 
ชุ้ดโครงการวิจััย “นวัตกัรรมพัฒันาพั้�นท่�เพั้�อุยกัระดัับ

เศึรษฐกิัจัฐานรากัและหนุนเสริมผู้ประกัอุบกัารชุ้มช้นใน
เข้ตพั้�นท่�ลุ่มนำาปะเหลย่น จัังหวัดัตรงั และลุ่มนำาทะเลสาบ
สงข้ลาตอุนล่าง จัังหวัดัสงข้ลา” โดยม่ ผศ.ดร.อภิรกัษ์ สงรกัษ์ 
มห้าวิทยาลัยเทคโนโลย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย เป็นหั้วห้น้า 
ชุ้ดโครงการ โครงการวิจััยได้วางกรอบการสร้างนวัตกรรม
พื่ัฒนาพื่่�นท่�เพื่่�อยกระดับเศรษฐกิจัฐานรากและห้นุนเสริม 
ผู้ประกอบการชุ้มช้นเสริมข้่ดความสามารถข้องชุ้มช้น  
การเรย่นรู ้การประยุกต์ใช้ค้วามรู ้เทคโนโลย่ และนวัตกรรม 
เพื่่�อแก้ไข้ปัญห้าข้องชุ้มช้น ในพื่่�นท่�เป้าห้มายห้มาย 2 พื่่�นท่� 
แบ่งเป็น (1) พื่่�นท่�ลุ่มนำาปะเห้ล่ยน จัังห้วัดตรัง ครอบคลุม
อำาเภอปะเห้ล่ยน อำาเภอกันตัง อำาเภอย่านตาข้าว อำาเภอ 
นาโยง อำาเภอเม่อง (2) พ่ื่�นท่�ลุ่มนำาทะเลสาบสงข้ลาตอนล่าง 
ครอบคลุมอำาเภอสะทิงพื่ระ อำาเภอสิงห้นคร อำาเภอเม่อง 
อำาเภอห้าดให้ญ ่อำาเภอบางกลำา และอำาเภอรตัภูมิ ดำาเนินงาน
วิจััยผา่นแนวคิดการพัื่ฒนาระบบการวิจััยเพื่่�อการทำางานวิจััย
พื่่�นท่�ลุ่มนำา ได้กำาห้นดรูปแบบออกเป็น 3 องค์ประกอบค่อ  

กรอุบัแนว่คิดการพััฒนาชุมชนนวั่ตกรรมเพ้ั�อุยกระดับัเศึรษฐกิจฐานรากในเขตพ้ั�นที�ลุ่มนำ�าปะเหลียน

ส่วนข้องนักวิจััยจัากมห้าวิทยาลัยฯ ส่วนราช้การและภาครัฐ
ท่�ให้้การสนับสนุน และส่วนท่�สามสำาคัญท่�สุดค่อส่วนข้อง
ชุ้มช้นท้องถิ�น ซ้ึ่�งจัะม่ผลกระทบในการเปล่�ยนแปลงนักวิจััย
ให้้เกิดทักษะ ม่ความรู ้ความเข้า้ใจั การวิจััยเช้งิพื่่�นท่�สามารถ
สร้างงานวิจััยรับใช้้สังคมได้อย่างม่คุณภาพื่ ช้่วยยกระดับ
เศรษฐกิจัและสงัคมข้องชุ้มช้นลุ่มนำาได้อยา่งเป็นรูปธรรม และ
ช้่วยแก้ปัญห้าความยากจันและความเห้ล่�อมลำาตามนโยบาย
รฐับาลได้อยา่งแท้จัรงิ

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้ชุ้มช้นต้นแบบท่�ม่ความพื่ร้อมในการใช้้นวัตกรรมเพื่่�อ 
ข้ับเคล่�อนเศรษฐกิจัชุ้มช้นรวมจัำานวน 10 อำาเภอ 30 ตำาบล 
44 ชุ้มช้น (ห้มู่บ้าน) สร้างนวัตกรช้าวบ้าน 230 คน ผ่าน
กระบวนการสรา้งตัวแบบการเร่ยนรู้และนวัตกรรม (LIP) ข้อง
ชุ้มช้น เพ่ื่�อเปน็กลไกพื่ฒันาพ่ื่�นท่�อยา่งม่สว่นรว่มระดับชุ้มช้น 
โดยม่องค์ประกอบ ดังน่� (1) พื่่�นท่�การเรย่นรูร้ว่มกัน (Learning 
Space) (2) ม่การสร้างเป้าห้มายข้องการเร่ยนรู้ร่วมกัน (3) 
วิทยากรกระบวนการการจััดการความรู ้(4) ความรู้ (นวัตกรรม
ห้ร่อเทคโนโลย่พื่ร้อมใช้้) (5) กิจักรรม และสร้างนวัตกร 
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ช้าวบา้นในชุ้มช้นท่�สามารถวิเคราะห์้ปัญห้าข้องชุ้มช้นตนเอง 
ได้อย่างแม่นยำา รวมถ้งม่การยอมรับ ปรับใช้้เทคโนโลย่และ
นวัตกรรมท่�เห้มาะสมกับบริบทเพ่ื่�อแก้ไข้ปัญห้าสำาคัญและ
พื่ฒันาคุณภาพื่ช้วิ่ตข้องตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรมและยั�งย่น 
โดยแบ่งระดับออกเป็น (1) เป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ท่�
พื่ร้อมเข้้าสู่การพื่ัฒนาเป็นนวัตกรช้าวบ้าน จัำานวน 120 คน 
(2) เป็นผู้ม่ทักษะและความเข้้าใจัในการใช้น้วัตกรรม จัำานวน 
60 คน (3) เป็นผู้ม่ศักยภาพื่เพ่ื่�อพื่ฒันาต่อยอดและถ่ายทอด
ความรู ้จัำานวน 50 คน รวมถ้งสรา้งนวัตกรรมพื่รอ้มใช้ส้ำาห้รบั
การแก้ปัญห้าและพื่ฒันาชุ้มช้น จัำานวน 50 นวัตกรรม แบง่เป็น 
4 ด้าน ค่อ (1) นวัตกรรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ิ 15 ช้ิ�น  
(2) นวัตกรรมด้านการเพื่ิ�มโอกาสทางการแข้่งขั้น 20 ช้ิ�น  
(3) นวัตกรรมด้านการเพิื่�มผลผลิตทางการเกษตร 9 ช้ิ�น  
(4) นวัตกรรมด้านการแก้ปัญห้าสิ�งแวดล้อม 6 ช้ิ�น และเข้า้สู่
กระบวนการทรัพื่ยส์นิทางปัญญาเรย่บร้อยแล้ว 10 นวัตกรรม 
รวมถ้งจััดเวท่ความรว่มม่อกับกลไกจัังห้วัดในพื่่�นท่�สงข้ลาเพ่ื่�อ
สนับสนุนผลงานวิจััยสู่แผนพัื่ฒนาท้องถิ�น เพื่่�อการผลักดัน
โครงการ กิจักรรมในการสง่เสรมิ และข้ยายผลสูชุ่้มช้น

1.2 กรอุบัการวิ่จัย พ้ั�นที�เศึรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Area-Based Creative 
Economy)
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

การพัื่ฒนาเศรษฐกิจัชุ้มช้น เศรษฐกิจัฐานรากใน
ประเทศไทย เป็นการพื่ัฒนามาจัาก 2 ฐานท่�สำาคัญ ได้แก่  
ฐานทนุทรัพื่ยากรสิ�งแวดล้อม และฐานทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ข้องประเทศ ในการพื่ัฒนาเศรษฐกิจัข้องพื่่�นท่�ผ่านฐานทุน 
ทางศิลปวัฒนธรรม และในประเทศไทยยังม่ทิศทางและการ
ทำางานไม่ช้ดัเจันนัก ห้น่วย บพื่ท. จ้ังได้พื่ฒันากรอบการวิจััย 
Area-Based Creative Economy โดยม่เป้าห้มายเพื่่�อยกระดับ
มูลค่าเศรษฐกิจัฐานราก และมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น 
ผา่นการสรา้งความรว่มม่อระห้ว่างสถาบนัศ้กษากับภาค่ห้ลัก
ในพื่่�นท่� ได้แก่ เคร่อข้่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
ชุ้มช้น และภาคธุรกิจัเอกช้น ในการจััดทำาแผนท่�วัฒนธรรม 
(Cultural Mapping) ซึ่้�งนำาไปสู่การต่อยอดเพ่ื่�อส่งเสริม 
ผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) และ 
เพื่ิ�มมูลค่าแก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (Cultural 
Product & Service) เพ่ื่�อสรา้งเศรษฐกิจัชุ้มช้นในพ่ื่�นท่�อยา่ง
ยั�งยน่

2) ผู้ลการดำาเนินงานและการขับัเคล้�อุนในพ้ั�นที� 
1. โครงการ “กัารใช้้ศึิลปกัรรมและกัารอุอุกัแบบ

เพั้�อุพััฒนาเศึรษฐกิัจั และคุณภาพัช้่วิตชุ้มช้นสามย่าน 
และสวนหลวงอุย่างยั�งย้น”โดยม่ ศ.ดร.บุษกร บิณฑิสันต์ 
คณะศิปกรรมศาสตร์ จุัฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย เป็นหั้วห้น้า
โครงการ ได้พื่ัฒนาโครงการร่วมกับเคร้อุข้่ายสภาคณบดั่
ศึลิปะและกัารอุอุกัแบบแหง่ประเทศึไทย ได้รบัการสนับสนุน
การวิจััย จัำานวน 18.50 ล้านบาท ในการดำาเนินงานเพื่่�อใช้ง้าน
ด้านศิลปกรรมเป็นเคร่�องม่อในกัารพััฒนาพ้ั�นท่�และกัาร
พัฒันาคนในชุ้มช้นสามยา่นและสวนหลวง สนับสนุนให้้เกิด
ความเติบโตด้านเศรษฐกิจัท่�ยั�งย่น ผา่นกลไกการสรา้งนวัตกรรม
ศิลปกรรมภายในพื่่�นท่� และความร่วมม่อจัากมห้าวิทยาลัย 
ซึ่้�งเป็นสมาช้ิกข้องสภาคณบด่ศิลปะและการออกแบบแห้่ง
ประเทศไทยท่�สร้างงานนวัตกรรมทางศิลปกรรมเพื่่�อสะท้อน
วิถ่ช้่วิตข้องชุ้มช้นสามย่านและสวนห้ลวง จััดให้้ม่อุทยาน
นวัตกรรมทางศิลปะซึ่้�งสามารถมองเห็้นได้ทั�งเวลากลางวัน
และกลางค่น และจััดทำาโครงการให้้ความรู้ด้านศิลปกรรมท่�
ห้ลากห้ลาย โดยจัะดำาเนินการฝ่ึกอบรมให้้ความรู้ ณ ศูนย์
ปฏิิบติัการศิลปกรรมดิจิัทัล (FAAMAI Digital Art Hub) และ 
CU ART 4 C Studio ท่�ตั�งอยูใ่นชุ้มช้นสามยา่นและสวนห้ลวง

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางศิลปะ และเริ�มจััดพื่่�นท่�
แสดงผลงานการออกแบบในพื่่�นท่�ย่านสวนห้ลวง จัำานวน 
ผลงานศิลปะท่�นำาไปแสดง 17 ช้ิ�น จัากมห้าวิทยาลัยเครอ่ข้า่ย
สภาคณบด่ศิลปะและการออกแบบแห้่งประเทศไทย รวมทั�ง
ได้ลงพื่่�นท่�สำารวจัข้อ้มลูบรบิทในพื่่�นท่� ข้อ้มูลเช้งิเศรษฐกิจัและ
สังคม ความคิดเห็้นและความสนใจัในงานศิลปะข้องคนใน
พื่่�นท่�สามยา่นและสวนห้ลวง โดยจัากการวิเคราะห์้ข้อ้มูลพื่บว่า
คนในพื่่�นท่�ม่ความเห้็นว่าจุัดเด่นและเอกลักษณ์ข้องชุ้มช้น 
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สามย่านและสวนห้ลวงค่อ ตลาดสามย่าน ห้้างสรรพื่สินค้า
สามยา่นมิตรทาวน์ รา้นอาห้าร อุทยาน 100 ปี ศาลเจ้ัา และ
รา้นข้นมห้วาน นอกจัากน่�คนในพื่่�นท่�ยงัม่ความเห็้นคณุค่าข้อง
งานศิลปะว่าสามารถเข้า้ไปช้ว่ยเพื่ิ�มรายได้ห้รอ่กระตุน้เศรษฐกิจั
ข้องชุ้มช้นสามย่านและสวนห้ลวงได้ รวมทั�งคาดห้วังว่าจัะ
สามารถพื่ัฒนาให้้เยาวช้นในชุ้มช้นม่โอกาสเป็นผู้นำาในการ
ท่องเท่�ยวเช้งิศิลปกรรม และโอกาสการต่อยอดธุรกิจัลักษณะ 
Start Up ในชุ้มช้น เช้น่ การทัวร์อุทยานศิลปะ การเข้า้ช้มการ
แสดงศิลปกรรมดิจิัทัลในโดมท่�สามารถจััดข้้�นได้อยา่งต่อเน่�อง
ทั�งปี ซึ่้�งจัะเป็นแลนด์มารก์ (Landmark) แห้ง่ให้ม่ ท่�สะท้อนช้วิ่ต
ชุ้มช้นสามย่านและสวนห้ลวงผ่านนวัตกรรมทางศิลปกรรม
ดิจิัทัล เป็นต้นแบบข้องการพัื่ฒนาย่านในกรุงเทพื่มห้านคร 
ให้้เป็นท่�รูจั้ักในระดับช้าติและนานาช้าติได้ต่อไป

2. โครงการ “กัารพััฒนาพั้�นท่�ย่านด้ัวยทุนทาง
วัฒนธรรมชุ้มช้น บนฐานเศึรษฐกิัจัวัฒนธรรมเชิ้ง 
สรา้งสรรค์” โดยม่ ผศ.ดร.วัฒนพื่นัธุ ์ครุฑิะเสน มห้าวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นหั้วห้น้าโครงการ ได้รับการสนับสนุนการวิจััย
จัำานวน 53 ล้านบาท ในการดำาเนินการเพื่่�อพื่ฒันาเศรษฐกิจั 
ฐานรากในพื่่�นท่� โดยการต่อยอดการจััดการทุนวัฒนธรรม 
ในพื่่�นท่�เป้าห้มาย 15 จัังห้วัด ได้แก่ (1) บา้นบอ่สรา้ง อำาเภอ
สันกำาแพื่ง จัังห้วัดเช้่ยงให้ม่ (2) บ้านทุ่งโฮ้้ง อำาเภอเม่อง  
จัังห้วัดแพื่ร่ (3) อำาเภอเม่อง จัังห้วัดพื่ะเยา ภาคตะวันออก 
เฉ่ยงเห้น่อ 3 พื่่�นท่� ได้แก่ (4) อำาเภอเม่อง จัังห้วัดกาฬสินธุ ์ 
(5) อำาเภอเม่อง จัังห้วัดร้อยเอ็ด (6) อำาเภอเม่อง จัังห้วัด
ห้นองคาย ภาคกลาง 4 พื่่�นท่� ได้แก่ (7) อำาเภอเม่อง จัังห้วัด
อ่างทอง (8) อำาเภอเม่อง จัังห้วัดสมุทรสงคราม (9) ซึ่อย
ศิลปากร เข้ตพื่ระนคร กรุงเทพื่มห้านคร (10) ซึ่อยรางนำา  
เข้ตราช้เทว่ กรุงเทพื่มห้านคร ภาคใต้ 5 พื่่�นท่� ได้แก่ (11) 
อำาเภอเม่อง จัังห้วัดสงข้ลา (12) อำาเภอทุ่งสง จัังห้วัด
นครศร่ธรรมราช้ (13) อำาเภอราไวย์ จัังห้วัดภูเก็ต (14)  
อำาเภอสายบุร ่จัังห้วัดปัตตาน่ (15) อำาเภอเม่อง จัังห้วัดยะลา

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้เน้นการสรา้งกลไกความรว่มม่อระห้ว่างกลุ่มผู้ประกอบการ
ในพื่่�นท่�ย่านและห้น่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ�น ม่การ 
จััดตั�ง “คณะกรรมการพ่ื่�นท่�ย่าน” เพ่ื่�อให้้คำาปร้กษาและ 
ดำาเนินการร่วมกับนักวิจััยในการให้้ข้้อมูล การเก็บข้้อมูล  
การวิเคราะห์้ข้อ้มูลและพิื่จัารณาข้อ้มูล ซึ่้�งทกุพื่่�นท่�ดำาเนินการ
เก็บข้้อมูล เพื่่�อค้นห้าข้องด่ คนเก่ง องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และทรัพื่ย์สินทางปัญญา ท่�เช้่�อมโยงกับพื่่�นฐาน 
ทนุทางวัฒนธรรม การสั�งสมความรูข้้องสงัคม เทคโนโลยแ่ละ
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการท่�เก่�ยวข้อ้ง เพื่่�อนำาไป
สู่การประเมินศักยภาพื่ย่านและวางแผนการจััดกิจักรรม
พื่ฒันายา่นสรา้งสรรค์

น่วัตกริริมศิัลปะบริิเวณชุั้มชั้น่สามย่าน่และสวน่หลวง
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สถาบันอุดมศ้กษาเป็นกลไกสำาคัญข้องการพื่ัฒนา
เศรษฐกิจัและสังคมในพ่ื่�นท่� อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์
ปัจัจุับนันั�น ทิศทางการพื่ฒันาข้องมห้าวิทยาลัยมุง่เน้นท่�การ
ผลิตบัณฑิิตและการเรย่นการสอน ข้าดการพัื่ฒนาด้านความรู้
ผ่านการวิจััยท่�เป็นระบบ แม้จัะม่ความพื่ยายามท่�จัะปรับ
เปล่�ยนบทบาท (Repositioning) มห้าวิทยาลัยให้้ตอบสนอง
ต่อการพื่ฒันาประเทศ แต่ยงัคงต้องม่แรงห้นุนเช้งิจััดการเพ่ื่�อ
ยกระดับข่้ดความสามารถในการจััดการงานวิจััยให้้สร้างการ
เปล่�ยนแปลงได้จัริง และทำาให้้มห้าวิทยาลัยเป็นท่�พื่้�งกับกลไก
การพื่ัฒนาประเทศโดยเฉพื่าะในพ่ื่�นท่�ท่�มห้าวิทยาลัยตั�งอยู ่
แล้วเข้้าสู่ทิศทางการทำางานข้อง “มหาวิทยาลัยเพั้�อุกัาร
พัฒันาพั้�นท่� (Area Based University)” ในแผนงานน่�ห้น่วย 
บพื่ท. จ้ังม่วัตถุประสงค์เพื่่�อพัื่ฒนาและสนับสนุนการวิจััยและ
การสร้างนวัตกรรมข้องมห้าวิทยาลัยท่�ตั�งอยูใ่นพื่่�นท่� เพื่่�อเป็น
กลไกห้ลักในการพื่ัฒนาพื่่�นท่�และพื่ัฒนาประเทศ ตอบสนอง
นโยบายข้องกระทรวงการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์ วิจััยและ
นวัตกรรม (อว.) และยุทธศาสตร์ อววน. ในการทำาให้้
มห้าวิทยาลัยในพื่่�นท่�สามารถเป็นท่�พื่้�งทางวิช้าการให้้กับ
จัังห้วัดในการวางแผนพื่ัฒนาพื่่�นท่�ได้อย่างม่ประสิทธิภาพื่ 
และเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการยกระดับคุณภาพื่ช้่วิตข้อง
คนในพื่่�นท่�ได้อย่างแท้จัริง ภายใต้แผนงาน ประกอบด้วย 3 
กรอบการวิจััย ได้แก่ (1) การพื่ัฒนาข่้ดความสามารถข้อง 
ผู้ประกอบการในพื่่�นท่� (Local Enterprises) บนฐานทรัพื่ยากร
พ่ื่�นถิ�น เพื่่�อสร้างเศรษฐกิจัฐานรากและเศรษฐกิจัห้มุนเว่ยนใน
พ่ื่�นท่� (2) เม่องศูนยก์ลางท่�นา่อยู ่ห้รอ่เม่องอัจัฉรยิะ (Smart 

พ้ั�น่ทุ่�ย่าน่ทุุน่วัฒน่ธิริริมและเศัริษฐกิจัเชิั้งสร้ิางสริริค์ (ตลาดทุ่าเสด็จั อำาเภอเม้อง จัังหวัดหน่องคาย)

City) และ (3) การวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อแก้ไข้ปัญห้าคนจัน
อย่างเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา โดยม่ผลการดำาเนินงานแต่ละ
กรอบการวิจััย ดังน่�

2.1 กรอุบัการวิ่จัย การพััฒนา 
ขีดคว่ามสามารถขอุงผู้้้ประกอุบัการ 
ในพ้ั�นที� (Local Enterprises)  
บันฐานทรัพัยากรพ้ั�นถิ�น เพ้ั�อุสร้าง
เศึรษฐกิจฐานราก และเศึรษฐกิจ
หมุนเวี่ยนในพ้ั�นที�
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

การพื่ฒันาเศรษฐกิจัฐานรากในประเทศไทยสว่นให้ญ่
เกิดจัากการสร้างเศรษฐกิจัและรายได้บนฐานทรัพื่ยากร 
และทุนในพื่่�นท่� โดยกลุ่มอาช้่พื่ท่�เป็นธุรกิจัท้องถิ�น (Local 
Business) ท่�เช่้�อมโยงกับการใช้้ทรัพื่ยากรพ่ื่�นท่� ทำาให้้เกิด
มูลค่าเพื่ิ�ม (Value Added) และม่โครงสรา้งกระจัายรายได้ไป
สู่เกษตรกรและผู้ผลิตต้นนำา ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาห้กิจั
ข้นาดกลางและข้นาดย่อม (SMEs) ม่ทั�งห้มด 3,119,738 กลุม่/
ราย (สำานักงานส่งเสริมวิสาห้กิจัข้นาดกลางและข้นาดย่อม 
กระทรวงอุตสาห้กรรม, 2562) กลุ่มผู้ประกอบการห้น้�งตำาบล 
ห้น้�งผลิตภัณฑ์ิ (OTOP) ค่อ ผู้ประกอบการท่�ม่การลงทะเบย่น
กับกรมการพื่ัฒนาชุ้มช้น โดยผู้ประกอบการท่�ลงทะเบ่ยน
ตั�งแต่ปี 2559-2562 จัำานวน 87,468 กลุ่ม/ราย (กรมการ
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พื่ัฒนาชุ้มช้น กระทรวงมห้าดไทย, 2562) และจัำานวนกลุ่ม
วิสาห้กิจัชุ้มช้นท่�อนุมัติการจัดทะเบย่น 91,971 แห้ง่ จัำานวน
สมาช้กิ 1,547,495 ราย (กองทุนสง่เสรมิวิสาห้กิจัชุ้มช้น กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสห้กรณ์, 2563) 
อยา่งไรก็ตาม ปัจัจุับนักลุ่มผู้ประกอบการในพ่ื่�นท่�เห้ล่าน่�ยงัม่
ปัญห้าสำาคัญใน 2 มิติ ได้แก่ ข่้ดความสามารถในการเป็น 
ผู้ประกอบการท่�แข้่งขั้นได้ในตลาดท่�แท้จัริง และการพัื่ฒนา
ผลิตภัณฑ์ิทั�งด้านคณุภาพื่ มาตรฐาน รูปลักษณ ์และบรรจุัภัณฑ์ิ 
ปัญห้าดังกล่าวทำาให้้กลุม่ผู้ประกอบการในพื่่�นท่�ยงัไมส่ามารถ
เข้า้สูก่ารแข้ง่ข้นัในตลาดได้อยา่งยั�งย่น 

ข้ณะเด่ยวกันเม่�อวิเคราะห้์ห้่วงโซึ่่อุปทานข้องสินค้า 
ในพื่่�นท่� พื่บว่า สดัสว่นข้องรายได้ในห้ว่งโซึ่อุ่ปทานกลับตกอยู่
ในม่อข้องกลุ่มคนสว่นน้อย ค่อ นักรวบรวมห้รอ่แปรรูป และ
นักข้าย โดยเกษตรกรผู้ปลูกซึ่้�งเป็นคนส่วนให้ญ่ข้องห้่วงโซึ่่
อุปทาน กลับม่ร้อยละสดัสว่นรายได้จัากการข้ายผลิตภัณฑ์ิใน
รูปแบบเดิมเพื่ย่ง รอ้ยละ 2 เท่านั�น (บณัฑิิต อินณวงศ์, 2560) 
ดังนั�น การพื่ัฒนาศักยภาพื่ข้องผู้ประกอบการในพื่่�นท่�ให้้ม่ 
ข้ด่ความสามารถในการประกอบการด้วยความรู ้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแ่ละนวัตกรรม การเล่อกใช้เ้ทคโนโลยแ่ละนวัตกรรม
ท่�เห้มาะสมการออกแบบผลิตภัณฑ์ิท่�ตรงตามความต้องการ
ข้องตลาดการทำาผลิตภัณฑ์ิท่�นำาไปสูก่ารผลิตเช้งิพื่าณชิ้ยแ์ละ

การพััฒนาขีดคว่ามสามารถขอุง Local Enterprises

การตลาดยุคปัจัจุับัน รวมถ้งการพื่ัฒนาแผนธุรกิจัท่�จัะช้่วย 
ส่งเสริมและช้่วยผลักดันการสร้างผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นด้วย
นวัตกรรม และความรู้นำาไปสู่การผลิตในเชิ้งพื่าณิช้ย์เพ่ื่�อ
จัำาห้นา่ยได้อยา่งเป็นรูปธรรมจ้ังเป็นสิ�งจัำาเป็นอยา่งยิ�ง

กรอบการวิจััย การพัื่ฒนาข้่ดความสามารถข้อง 
ผู้ประกอบการในพื่่�นท่� (Local Enterprises) บนฐานทรัพื่ยากร
พื่่�นถิ�น เพื่่�อสร้างเศรษฐกิจัฐานรากและเศรษฐกิจัห้มุนเว่ยนใน
พื่่�นท่� ม่เป้าห้มายในการเสริมพื่ลังบทบาทข้องมห้าวิทยาลัย 
สถาบันอุดมศ้กษาให้้เป็นโครงสร้างความรู้ กำาลังคน ในการ
พื่ัฒนาเศรษฐกิจัฐานรากและเศรษฐกิจัชุ้มช้นระยะยาวผ่าน
การยกระดับและพัื่ฒนาข้่ดความสามารถข้องผู้ประกอบการ
ในพ่ื่�นท่�เป้าห้มาย ยกระดับรายได้ และกระจัายรายได้ท่� 
เป็นธรรม (Fair Trade) สูก่ลุ่มผู้ผลิตห้รอ่กลุ่มเกษตรกรต้นนำา
และคนในชุ้มช้น อ่กทั�งมุ่งเน้นการพื่ัฒนาระบบและกลไก 
การบริห้ารจััดการงานวิจััยและเพื่ิ�มข้่ดความสามารถและ
ประสบการณใ์นด้านการวิจััยข้องมห้าวิทยาลัยเพื่่�อสนับสนุน
การพื่ฒันาห้ร่อแก้ปัญห้าข้องพ่ื่�นท่�ได้ด่ยิ�งข้้�น เพ่ื่�อให้้เปน็กลไก
สำาคัญข้องการพื่ัฒนาเศรษฐกิจัและสังคมในพ่ื่�นท่�ในการ 
เสรมิสรา้งข้ด่ความสามารถข้องชุ้มช้นในการเรย่นรูแ้ละรบัปรบั
ใช้น้วัตกรรม สามารถนำาความรูไ้ปใช้ใ้นการเปล่�ยนแปลงและ
จััดการปัญห้าในชุ้มช้นพื่้�งตนเองได้อยา่งยั�งยน่
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2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 17 ชุ้ดโครงการ 

ให้้กับ 15 มห้าวิทยาลัยในพ่ื่�นท่� รวมงบประมาณ 132.84  
ล้านบาท ผลการดำาเนินงานพื่ัฒนาข้่ดความสามารถข้อง 
ผู้ประกอบการในพื่่�นท่� (Local Enterprises: LE) บนฐาน
ทรัพื่ยากรพื่่�นถิ�น จัำานวน 417 กลุ่มวิสาห้กิจั โดยแบ่งเป็น  
กลุม่วิสาห้กิจัต้นนำา 167 กลุม่ กลุม่วิสาห้กิจักลางนำา 212 กลุ่ม 
และกลุ่มวิสาห้กิจัปลายนำา 38 กลุ่ม ครอบคลุมพื่่�นท่� 24 
จัังห้วัด เกิดการสร้างผู้ประกอบการในชุ้มช้นรุ่นให้ม่จัำานวน 
40 กลุ่ม มุ่งเน้นการยกระดับอัตราการเติบโตข้องมูลค่า
เศรษฐกิจัฐานราก เศรษฐกิจัชุ้มช้นในพื่่�นท่�เป้าห้มายบน 
ฐานทุนทรัพื่ยากรในพื่่�นท่� ผ่านการเพื่ิ�มมูลค่าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น รอ้ยละ 10

ห้น่วย บพื่ท. ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.บัณฑิิต อินณวงศ์  
ผู้อำานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาห้ารแห้่งมห้าวิทยาลัย
ศิลปากร พื่ฒันาศนูย์ประสานงาน/บรหิ้ารจััดการเพ่ื่�อยกระดับ 
เสรมิศักยภาพื่ข้องธุรกิจัท้องถิ�นพื่รอ้มกับการสรา้งแพื่ลตฟอรม์

กลุ่มวิ่สาหกิจที�ได้รับัการพััฒนาขีดคว่ามสามารถขอุงผู้้้ประกอุบัการในพ้ั�นที� (Local Enterprises)  
บันฐานทรัพัยากรพ้ั�นถิ�น

และกลไกการทำางานร่วมกัน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ�ทางเศรษฐกิจั
อย่างยั�งย่น วิเคราะห์้และสังเคราะห์้ประเมินกลุ่ม Local 
Enterprise ภายในประเทศไทย จัากการวิเคราะห์้กลุ่ม  
Local Enterprise ส่วนให้ญ่ข้าดองค์ความรู้ในการจััดการ 
ด้านการเงินและการจััดทำาบัญช้่ ซึ่้�งเป็นทักษะท่�สำาคัญมาก  
ดังนั�นผู้วิจััยจ้ังได้ออกแบบกระบวนการสร้างภูมิคุม้กัน ทั�งด้าน
การเงินและการจััดการธุรกิจั ให้้กับ Local Enterprises เสม่อน
เป็นการให้้ภูมิคุ้มกันทางด้านองค์ความรู้ สู่การประยุกต์ใช้ ้
องค์ความรูใ้นการวางแผนกลยุทธใ์นการทำาธุรกิจั ห้ลังจัากนั�น
จ้ังจัะเข้้าสู่กระบวนการพื่ัฒนาเพื่่�อให้้สามารถสร้างรายได้ 
เพิื่�มข้้�น ได้พื่ฒันากิจักรรมอบรมเชิ้งปฏิิบติัการ “เงินงอุกัเงย 
The Series” ท่�ม่วัตถุประสงค์ให้้เกษตรกรห้รอ่ผู้ประกอบการ
ท่�เก่�ยวข้้องกับวัสดุทางการเกษตรท่�ร่วมกิจักรรมได้เข้้าใจัถ้ง
การจััดการการเงินภายในข้องตน (การจััดการบัญช้ค่รัวเรอ่น/
การจััดการบัญช้่ครอบครัว) เพื่่�อนำาไปสู่การวางแผนในการ 
ลดภาระห้น่�ในครอบครวั 
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3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
ชุ้ดโครงการวิจััย “กัารพััฒนากัลไกัดูัดัซัับเศึรษฐกิัจั

เคร้�อุงแกังฮาลาลันตอุยย่บันข้อุงวิสาหกิัจัชุ้มช้นในพั้�นท่�
จัังหวัดัปตัตานสู่ต่ลาดัในเครอุ้ข้า่ย” โดยม่ ดร.อิสมาอ่ล ราโอบ 
มห้าวิทยาลัยฟาฏิอน่ เป็นหั้วห้น้าชุ้ดโครงการ การดำาเนินงาน
ม่เป้าห้มายเพื่่�อใช้้ความรู้ทางวิช้าการ พื่ัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้จัากงานวิจััยเพ่ื่�อช้่วยเห้ล่อผู้ผลิตต้นนำา กลางนำา 
และปลายนำา เช้่�อมโยงการตลาดระห้ว่างผู้ผลิตและผู้บรโิภค 
โดยจััดตั�งบริษัท เอฟแอนด์คิว จัำากัด (F&Q Co., Ltd.) ท่�ม่
วัตถุประสงค์เพ่ื่�อรับซึ่่�อและจััดจัำาห้น่ายสินค้าเกษตรและ
อาห้ารสำาเร็จัรูป ทั�งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านระบบ
การตอบแทนการค้าท่�เป็นธรรม (Fair Trade) สรา้งรายได้และ
กระจัายรายได้สู่ชุ้มช้น ยกระดับคุณภาพื่ช้่วิต สุข้ภาพื่ และ
อาช้พ่ื่ท่�มั�นคง มั�งคั�งและยั�งย่น

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา บริษัท F&Q 
ได้รบัซึ่่�อเคร่�องแกงจัากกลุม่วิสาห้กิจัชุ้มช้น 4 กลุม่ ค่อ (1) กลุม่
วิสาห้กิจัชุ้มช้นเคร่�องแกงสมุนไพื่รเพื่่�อสุข้ภาพื่ ผลิตภัณฑ์ิ
เคร่�องแกงส้ม (2) กลุ่มวิสาห้กิจัชุ้มช้นเคร่�องแกงบ้านฉาง 

ผลิตภัณฑ์ิเคร่�องผัดเผ็ด (3) กลุ่มวิสาห้กิจัเคร่�องแกงบ้าน 
ท่าด่าน ผลิตภัณฑ์ิเคร่�องเข้่ยวห้วาน และ (4) กลุ่มวิสาห้กิจั
ชุ้มช้นเคร่�องแกงบ้านนิปิสกูเละ เคร่�องแกงมัสมั�น รวมทั�ง 
กลุ่มวิสาห้กิจันวัตกรรมเกษตรโสรง่ท่�เป็นกลุ่มวิสาห้กิจัต้นนำา
ปลูกข้่าเพื่่�อรองรับตลาดในประเทศมาเลเซึ่่ย และเข้้าไป
พื่ฒันามาตรฐานสนิค้าทั�ง มาตรฐาน OTOP มาตรฐานอาห้าร
และยา (อย.) มาตรฐานจ่ัเอ็มพื่่ (Good Manufacturing 
Practice: GMP) และฮ้าลาลให้้กับกลุ่มวิสาห้กิจัเป้าห้มาย  
ผา่นการสรา้งแบรนด์ท่�ส่�อสาร “เคร่�องแกงฮ้าลาลันตอยยบ่นั” 
ภายใต้ช้่�อ “Re’Kaaa”

ชุ้ดโครงการวิจััยดังกล่าวม่จุัดเด่นเร่�องการด้งศักยภาพื่
ข้องมห้าวิทยาลัยมาผนวกกับตลาดฮ้าลาล ทำาให้้เห็้นถ้ง 
ความเป็นไปได้ทางการตลาดอย่างชั้ดเจัน ผนวกกับทาง
โครงการม่การประสานกับตลาดท่�เป็นกลุ่มเป้าห้มายอย่าง
ช้ัดเจันด้วย จ้ังเห็้นได้ว่าผลการดำาเนินงานท่�เกิดข้้�นไม่ใช้่แค่
การสร้างรายได้ให้้กับชุ้มช้น แต่ยังเห็้นการสร้างโอกาสการ
สรา้งงาน สรา้งอาช้พ่ื่ให้้กับคนในพื่่�นท่�อ่กด้วย

แบริน่ด์เริอค่า ภายใต้การิดำาเนิ่น่งาน่ของมหาวิทุยาลัยฟาฏอน่่
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1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย
ความท้าทายและโอกาสข้องการพื่ัฒนาเม่องใน

ประเทศไทยนั�นม่แนวโน้มว่า จัำานวนเม่องและประช้าช้นท่� 
อยู่ในเม่องจัะเพื่ิ�มมากข้้�น ความเป็นเม่อง (Urbanization)  
ส่งผลด่ต่อการพื่ัฒนาห้ลายประการ ทั�งทางเศรษฐกิจั สังคม 
และสิ�งแวดล้อม รวมถ้งการจ้ัางแรงงานและตลาดรองรับ
สินค้า ซึ่้�งการลงทุนในโครงสร้างพื่่�นฐานข้องเม่องทำาให้้
ประช้าช้นได้รับความสะดวกสบายม่ความเป็นอยู่ท่�ด่ข้้�นจัาก
บรกิารและสิ�งอำานวยความสะดวก อยา่งไรก็ตามประสบการณ์
การข้ยายตัวข้องเม่องในประเทศไทยท่�ผ่านมาเป็นไปอย่าง
รวดเรว็ ข้าดการวางแผนและการบรหิ้ารจััดการท่�ม่ประสทิธภิาพื่ 
จันเป็นอาการข้องการเติบโตข้องเม่องท่�ไร้ทิศทาง (Urban 
Sprawl) อันสง่ผลให้้เกิดปัญห้าต่าง ๆ เช้น่ ปัญห้าการจัราจัร 
ปัญห้าการจััดการข้ยะ ปัญห้ามลภาวะ ปัญห้าการใช้้ท่�ดิน 
ผิดประเภท ปัญห้าคนจันเม่อง เป็นต้น

กรอบการวิจััย เม่องศูนย์กลางท่�น่าอยู่ เม่องอัจัฉริยะ 
(Smart City) ห้นว่ย บพื่ท. จ้ังเน้นการสร้างกลไกแบบม่ส่วนรว่ม
ในการพัื่ฒนาเม่อง การจััดทำาข้้อมูลข้องเม่องเพื่่�อวิเคราะห์้
ศักยภาพื่และปัญห้าสำาคัญข้องเม่อง และจััดทำาแผนพัื่ฒนา
เม่องเพื่่�อนำาไปสู่การสร้างคุณภาพื่ช้่วิตและการสร้างงาน  
โดยวางโจัทย์วิจััย ค่อ การพัื่ฒนาเม่องศูนยก์ลางเศรษฐกิจัด้วย
กลไกพื่ฒันาเม่อง/บรษัิทพัื่ฒนาเม่อง รว่มกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ท่�ทำาให้้เกิด (1) การสร้างงาน (Job Creation)  
จัากแผนการสง่เสริมลงทุนระห้ว่างภาครฐัและเอกช้น (2) การ
แก้ปัญห้าเม่อง (Urban Solution) เพ่ื่�อนำาไปสู่คุณภาพื่ช้่วิต
ทกุช้ว่งวัย (3) ข้้อมลูความรูเ้ปดิข้องเม่อง (Urban Open Data) 
และ (4) การเช้่�อมโยงกับทุนสังคมวัฒนธรรมข้องเม่องเดิม 
เพื่่� อรักษาคุณค่าและเพื่ิ�มมูลค่า โดยม่เป้าห้มายห้ลักค่อ  
เกิดเม่องศูนย์กลางท่�น่าอยู่ท่�เข้้าสู่ Smart City ในภูมิภาค 
ไม่ตำากว่า 5 เม่อง ม่แผนการสร้างงานในเข้ตเม่องห้ลักและ
เม่องโดยรอบ ทั�งน่�พ่ื่�นท่�เป้าห้มายท่�กำาห้นดสอดคล้องตามท่�
ระบุไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช้าติท่� 6 ประเด็น พื่่�นท่�
และเม่องน่าอยู่อัจัฉริยะ (พื่.ศ. 2561-2580) ได้แก่ เม่อง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจั โดยพื่ัฒนาเม่องศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจัข้องภาค ได้แก่ กรุงเทพื่และปริมณฑิล เช้่ยงให้ม่ 
ข้อนแก่น เม่องในระเบ่ยงเข้ตพัื่ฒนาพิื่เศษภาคตะวันออก 
สงข้ลา และภูเก็ต และเม่องข้นาดกลาง ภาคเห้น่อ ได้แก่ นา่น  

เช้่ยงราย พื่ิษณุโลก นครสวรรค์ และลำาปาง ภาคตะวันออก
เฉย่งเห้น่อ ได้แก่ นครราช้สม่า มุกดาห้าร ห้นองคาย อุดรธาน่ 
อุบลราช้ธาน่ ร้อยเอ็ด สกลนคร และบุร่รัมย์ ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก ได้แก่ พื่ระนครศร่อยุธยา กาญจันบุร่ สระบุร่
และราช้บุร ่ภาคใต้ ได้แก่ สรุาษฎร์ธาน่ กระบ่� และยะลา

2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 15 ชุ้ดโครงการ 

ให้้กับ 15 มห้าวิทยาลัย รวมงบประมาณ 51 ล้านบาท 
ครอบคลุมพื่่�นท่�ศ้กษา 10 จัังห้วัด 14 เม่อง ได้แก่ ปทมุธาน่ 
กรุงเทพื่มห้านคร นครปฐม ราช้บุร ่จัันทบุร ่ช้ลบุร ่นครราช้สม่า 
ลำาปาง สงข้ลา และสุราษฎร์ธาน่

3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
1. ชุ้ดโครงการ “กัารอุนุรักัษ์และพััฒนาเม้อุงเก่ัา

ราช้บุรเ่ม้อุงสรา้งสรรค์และน่าอุยูเ่พั้�อุกัารพััฒนาเศึรษฐกิัจั
ฐานวัฒนธรรมและความเป็นอุยู่ท่�ยั�งย้น” โดยม่ รศ.ดร. 
นันทนิตย ์วานิช้าช้ว่ะ มห้าวิทยาลัยศิลปากร เป็นหั้วห้น้าชุ้ด
โครงการ ม่เป้าห้มายการดำาเนินงานเพ่ื่�อการอนุรักษ์ ฟ้� นฟู
ทรัพื่ยากรท่�ม่ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมข้องเม่องเก่าราช้บุร่ ต่อยอดไปสู่การพื่ัฒนา
เศรษฐกิจัสร้างสรรค์บนพื่่� นฐานทางวัฒนธรรม พื่ัฒนา
ศักยภาพื่ชุ้มช้นให้้เกิดความเข้ม้แข็้ง สง่เสริมการใช้เ้ทคโนโลย่
และรูปแบบเศรษฐกิจัให้ม่ ผ่านกระบวนการเร่ยนรู้และการ
บริห้ารจััดการพื่่�นท่�อย่างม่ส่วนร่วม นำาไปสู่การพื่ัฒนาเม่อง
ราช้บุรสู่เ่ม่องสรา้งสรรค์นา่อยูแ่ละยั�งยน่

ผลการดำา เ นินงานในรอบ 6  เ ด่อนท่� ผ่ านมา 
มห้าวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามบันท้กความร่วมม่อกับจัังห้วัด
ราช้บุร ่เพื่่�อใช้ป้ระโยช้น์จัากงานวิจััยสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พื่ัฒนาจัังห้วัด โดยเกิดกลไกการพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่� 1 กลไก 
จัากการสร้างภาค่เคร่อข้่ายการม่ส่วนร่วมในการดำาเนินงาน
วิจััย จัำานวน 4 เคร่อข่้าย ได้แก่ เคร่อข้่ายภาครัฐ เคร่อข่้าย 
ภาคเอกช้น เคร่อข่้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เคร่อข่้าย
สถาบนัการศ้กษา เพื่่�อให้้เกิดการสรา้งกลไกในการดำาเนินงาน

2.2 กรอุบัการวิ่จัย เม้อุงศ้ึนย์กลางที�น่าอุย่้ เม้อุงอัุจฉริยะ (Smart City)
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วิจััยผ่านกระบวนการม่ส่วนร่วมข้องคนในพื่่�นท่�อย่างเข้้มข้้น 
อ่กทั�งยังสร้างแบรนด์ข้อง SMART RATCHABURI เพื่่�อ  
“นำาเสนอความเป็นราช้บุร่ แทนคนราช้บุร่ทุกคน” ทั�งน่� 
ภายใต้โครงการดังกล่าวยังสามารถนำาแผนการพื่ัฒนาระบบ
โลจิัสติกสม์าพื่ฒันาเม่องเก่าราช้บุร ่เพื่่�อพื่ฒันาเศรษฐกิจัและ

การิลงน่ามบัน่ทึุกข้อตกลงความร่ิวมม้อริะหว่างเทุศับาลเม้องริาชั้บุร่ิ กับมหาวิทุยาลัยศิัลปากริ 
และการิปริะชุั้มร่ิวมกับหัวหน้่าหน่่วยงาน่ของจัังหวัดริาชั้บุร่ิ องค์กริปกคริองส่วน่ทุ้องถิ�น่ (เทุศับาล)  

และผู้้้แทุน่ภาคเอกชั้น่ (สำานั่กงาน่หอการิค้าจัังหวัดริาชั้บุร่ิ)

กิจักริริมการิปริะชุั้มร่ิวมกับภาค่เคร้ิอข่ายสถาบัน่การิศึักษา ภาค่เคร้ิอข่ายหัวหน้่าส่วน่ริาชั้การิทัุ�งหมด 
ใน่จัังหวัดริาชั้บุร่ิ ภาค่เคร้ิอข่ายภาคเอกชั้น่ (สำานั่กงาน่หอการิค้าจัังหวัดริาชั้บุร่ิ)  

และหัวหน้่าส่วน่ริาชั้การิ ชุั้มชั้น่ ผู้้้ปริะกอบการิ

การท่องเท่�ยวอย่างยั�งย่น เกิดเคร่อข้่ายการม่ส่วนร่วมในการ
ลดข้ยะท่�ต้นทาง รวมถ้งแผนงานห้รอ่โมเดลกิจักรรม “Art & 
Craft Lab” และแนวคิดการจััดทำาโมเดลพิื่พื่ิธภัณฑ์ิม่ช้่วิต 
(Living Museum) จัำานวน 1 แห้ล่ง

37หน่่วยบริิหาริและจััดการิทุุน่ด้าน่การิพััฒน่าริะดับพ้ั�น่ทุ่� (บพัทุ.)



2. ชุ้ดโครงการ “กัารพััฒนากัลไกัระบบสารสนเทศึ
เม้อุงเพ้ั�อุกัารวางแผนและพััฒนาเม้อุงโคราช้อัุจัฉีริยะ : 
กัรณศ่ึกึัษาสิ�งแวดัล้อุมอัุจัฉีรยิะด้ัานข้ยะเหล้อุศึูนย์” โดยม่ 
ดร.สฤษดิ� ติยะวงศ์สุวรรณ จัากมห้าวิทยาลัยเทคโนโลย่ 
ราช้มงคลอ่สาน เป็นหั้วห้น้าโครงการ ม่เป้าห้มายการดำาเนิน
งานเพื่่�อพื่ฒันาระบบจััดการข้ยะและแผนพื่ฒันาเม่องโคราช้
อัจัฉริยะ ด้านสิ�งแวดล้อม ด้วยการเตร่ยมโครงสร้างพื่่�นฐาน
สำาห้รบัชุ้ดข้อ้มูลเปิดข้นาดให้ญข่้องเม่อง ออกแบบช้ั�นข้อ้มูล
เม่อง เก็บรวบรวมข้อ้มูลในด้านต่าง ๆ ท่�สามารถเช้่�อมโยงกับ
กรอบแนวคิดข้องสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจัดิจิัทัล (DEPA) 
ทั�ง 7 ด้านเม่องอัจัฉรยิะ โดยเน้นการแก้ปัญห้าข้องเม่อง (Urban 
Solution) ด้านสิ�งแวดล้อมอัจัฉรยิะ (Smart Environment) 
และจััดทำาแผนพื่ฒันาแบบม่สว่นรว่มท่ามกลางผู้ม่สว่นได้เส่ย
ระดับต่าง ๆ

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้ทำาการพื่ฒันาแพื่ลตฟอรม์ซึ่อฟแวร ์ท่�ช้่�อว่า “Korat Zero 
Waste” ซ้ึ่�งเป็นต้นแบบเช้่� อมโยงทั�งระบบการบริห้าร

สารสนเทศเช้่�อมโยงกับ Mobile Application โดยม่การ
ออกแบบวิธก่ารรวบรวมข้อ้มูลกลุ่มผู้ใช้อ้ยา่งเป็นระบบ และ
แสดงผลข้้อมูลสถิติเชิ้งพื่รรณนา โดย Mobile Application  
ซึ่้�งการดำาเนินงานในระยะต่อไปจัะนำาไปใช้้ทดลองเช้่�อมโยง
พื่ฤติกรรมการม่สว่นรว่ม รวบรวมข้ยะรไ่ซึ่เคิลกับธนาคารข้ยะ
รไ่ซึ่เคิลอัจัฉริยะ ผา่นระบบการประมวลข้้อมูลสำาคัญระห้ว่าง
ผู้ให้้บริการกับผู้ใช้ ้ด้วย Application กับพื่่�นท่�นำารอ่ง (Pilot-
Area Project) ทั�ง 5 โครงการ ได้แก่ ศาลากลางจัังห้วัด
นครราช้ส่มา มห้าวิทยาลัยเทคโนโลย่ราช้มงคลอ่สาน 
มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏินครราช้ส่มา ห้มู่บ้านซึ่ิกเนเจัอร์ และ 
ห้มูบ่า้นเดอะฟอรเ์รส

จัากตัวอยา่งงานวิจััยทั�ง 2 ชุ้ดโครงการ ก่อให้้เกิดกลไก
ความร่วมม่อในพื่่�นท่� เกิดการเช่้�อมโยงข้องเคร่อข้่ายต่าง ๆ 
การสร้างพ่ื่�นท่�การเร่ยนรู้ พื่ัฒนาระบบฐานข้้อมูลท่�นำาไปสู ่
ความเป็นเม่องน่าอยู่ ซึ่้�งเป็นไปตามเป้าห้มายข้องกรอบการ
วิจััย และสามารถนำาองค์ความรู้ไปข้ยายผลเช้งิพื่่�นท่�สูก่ารเปน็
เม่องอนุรกัษ์และเม่องสรา้งสรรค์ต่อไป

Zero Waste Management Platform: Scavenger

Smart Recycle Tank & Application
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2.3  กรอุบัการวิ่จัย การวิ่จัยและนวั่ตกรรมเพ้ั�อุแก้ไขปัญหาคว่ามยากจน 
อุย่างเบ็ัดเสร็จและแม่นยำา
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

ปัญห้าความยากจันในสังคมไทยเป็นปัญห้าท่�เกิดข้้�น
มาช้้านาน เป็นภาวะความข้าดแคลนไม่ม่ความมั�นคงทาง
เศรษฐกิจัในระดับบุคคล ส่งผลให้้เกิดความทุกข้์ยากในการ
ดำาเนินช้วิ่ต รวมถ้งการข้าดโอกาสท่�จัะพื่ฒันาคณุภาพื่ช้วิ่ตใน
ห้ลาย ๆ ด้าน และสง่ผลต่อการพื่ฒันาในระดับประเทศตาม
มาในท่�สดุ ในปีงบประมาณ 2563 ห้น่วย บพื่ท. ได้พื่ฒันากร
อบวิจััย “การแก้ไข้ปัญห้าความยากจันแบบเบ็ดเสร็จัและ
แมน่ยำา” ข้้�น ภายใต้แผนงานมห้าวิทยาลัยพัื่ฒนาพื่่�นท่� โดยม่
เป้าห้มายห้ลักเพ่ื่� อสร้างแพื่ลตฟอร์มการแก้ไข้ปัญห้า 
ความยากจันอย่างเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา นำาร่องในพื่่�นท่� 10 
จัังห้วัด ท่�ม่รายได้ภาคครัวเร่อนตำาสุดเท่ยบกับข้้อมูลดัช้น่
ความก้าวห้น้าข้องคน (Human Achievement Index: HAI 
Index) ปี 2562 ได้แก่ ปัตตาน่ อำานาจัเจัริญ แม่ฮ่้องสอน 
ช้ยันาท สรุนิทร์ ยโสธร ศรส่ะเกษ สกลนคร มุกดาห้าร และ
กาฬสินธุ์ ซึ่้�งจัากข้้อมูลสำานักงานคณะกรรมการพื่ัฒนา
เศรษฐกิจัและสังคมแห่้งช้าติ (สศช้.) และ ศูนย์เทคโนโลย่
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพื่ิวเตอร์แห้่งช้าติ (เนคเทค-สวทช้.)  
ในฐานระบบบริห้ารจััดการข้้อมูลการพัื่ฒนาคนแบบช้่�เป้า 
Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) ม่
จัำานวนคนจันในพ่ื่�นท่�เป้าห้มาย 131,040 คน การดำาเนินงาน
ในกรอบน่� ห้น่วย บพื่ท. ได้ประสานความร่วมม่อกับสถาบัน
อุดมศ้กษาในพื่่�นท่� สรา้งกลไกความรว่มม่อแก้ไข้ปัญห้าความ
ยากจันข้องจัังห้วัด และสรา้งกลไกค้นห้าคนจันกลุ่มเปา้ห้มาย 
(Targeting) และตรวจัสอบข้้อมูลคนจัน (Verify) รวมทั�ง
สำารวจัทุนข้องคนจันในพ่ื่�นท่�ผ่านการสร้างเคร่�องม่อกลาง 
ในการสำารวจั วิเคราะห์้เช้ิงปริมาณความยากจันในพื่่�นท่� 
เป้าห้มาย เพื่่�อจัำาแนกกลุ่มคนจันออกเป็น 2 กลุ่มห้ลัก ได้แก่ 
(1) กลุ่มคนจันเป้าห้มายร้อยละ 20 ล่างสุด ห้ร่อกลุ่มคนจัน
ยากไร้ กลุ่มน่�จัะประสานและส่งต่อความช่้วยเห้ล่อจัากระบบ
สงเคราะห์้ภาครัฐและเอกช้นเข้้าไปช่้วยเห้ล่ออย่างเร่งด่วน  
(2) กลุ่มเป้าห้มายร้อยละ 20 ถัดข้้�นมา เป็นกลุ่มท่�ม่ปัญห้า
ความยากจันจัากห้น่�สนิภาคครวัเรอ่น และการประกอบอาช้พ่ื่ 
กลุ่มน่�จัะใช้้งานวิจััยและนวัตกรรมข้องมห้าวิทยาลัยและ
สถาบนัวิจััยเข้า้ไปห้นุนเสรมิกระบวนการเรย่นรูผ่้านการสรา้ง
แพื่ลตฟอร์มการเร่ยนรู้ห้ร่อ Operating Model ให้้สามารถ
ประกอบอาช้พ่ื่และดำารงช้วิ่ตได้ด่ข้้�น

เป้าห้มายห้ลักข้อง ห้น่วย บพื่ท. จัะสร้างระบบ
โครงสร้างการแก้ไข้ปัญห้าคนจันด้วยการม่ส่วนร่วมข้องทุก
ภาคสว่น โดยม่การวางระบบการคัดกรองและช้ว่ยเห้ล่อคนจัน
อยา่งเบด็เสรจ็ัและแมน่ยำา (Personalize Poverty Alleviation) 
ระบบข้อ้มลูข้นาดให้ญเ่พื่่�อประเมนิปัญห้าและติดตามคนจัน
อย่างเป็นระบบ และม่การสร้างระบบช้่วยเห้ล่อทั�งในแบบ
สงเคราะห์้ท่�เช้่�อมโยงกับระบบช้ว่ยเห้ล่อภาครฐั เอกช้น และ
ประช้าสังคม และระบบการสร้างการเร่ยนรู้ ทักษะท่�จัำาเป็น
ต่อการดำารงช้่พื่ให้้เกิดรายได้ สามารถดูแลตัวเองและ
ครอบครวัได้อยา่งเป็นรูปธรรมและยั�งยน่

2) ผู้ลการดำาเนินงานและการขับัเคล้�อุนในพ้ั�นที�
โครงการ “กัารพัฒันาระบบสนับสนุนกัารทำางานเช้งิ

พั้�นท่�เพั้�อุกัารแก้ัไข้ปัญหาความยากัจันอุย่างเบ็ดัเสรจ็ัและ
แม่นยำา” โดยม่ ดร.แมน ปุโรทกานนท์ สังกัด มูลนิธิพื่ัฒนา
ประช้าสังคม และคณะ เป็นท่มกลางในการพัื่ฒนาระบบและ
เคร่�องม่อกลางในการสำารวจัข้้อมูลคนจันรายพื่่�นท่� รวมถ้ง
ลงพื่่�นท่�สำารวจัและวิเคราะห์้สภาพื่ปัญห้าเช้ิงล้กข้องความ
ยากจัน สำารวจัศักยภาพื่และทุนในพ่ื่�นท่� เพ่ื่�อพัื่ฒนาระบบ 
การช้ว่ยเห้ล่อและสรา้งการห้นนุเสรมิกระบวนการทำางานกับ
กลไกจัังห้วัด ตลอดจันสร้างพื่่�นท่�แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระห้ว่าง 
10 จัังห้วัด รว่มกับ 10 โครงการวิจััย รวมงบประมาณ 101.5 
ล้านบาท 

ผลการดำาเนินงานในรอบ 8 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้สำารวจัครัวเร่อนยากจันในพื่่�นท่�เป้าห้มายทั�งสิ�น 89,724 
ครัวเร่อน พื่บคนยากจัน 334,153 คน (ข้้อมูล ณ วันท่� 14 
กุมภาพื่ันธ์ 2564) สำาห้รับคนจันท่�ม่ปัญห้าด้านท่�อยู่อาศัย 
ห้น่วย บพื่ท. ได้ห้าร่อและทำาความรว่มม่อกับสถาบันพื่ัฒนา
องค์กรชุ้มช้น (องค์การมห้าช้น) (พื่อช้.) ในการส่งต่อความ 
ช้ว่ยเห้ล่อในโครงการบ้านมั�นคงข้อง พื่อช้. ซึ่้�ง พื่อช้. ได้ลงไป
แก้ไข้ปัญห้าในพื่่�นท่�แล้วในจัังห้วัดอำานาจัเจัริญ และข้ณะน่�
จัังห้วัดอำานาจัเจัริญ สกลนคร ยโสธร ช้ัยนาท สุรินทร์ และ
มุกดาห้าร ได้ม่การเตร่ยมการห้าร่อและส่งต่อข้้อมูลคนจัน 
ท่�ไม่สามารถช้่วยเห้ล่อตัวเองได้ให้้แก่ห้น่วยงานสำานักงาน
พื่ัฒนาสังคมและความมั�นคงข้องมนุษย์จัังห้วัด (พื่มจั.) แล้ว 
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กรอุบัการวิ่จัยและนวั่ตกรรมเพ้ั�อุแก้ไขปัญหาคว่ามยากจนอุย่างเบ็ัดเสร็จและแม่นยำา

ส่วนจัังห้วัดอ่�นอยู่ในระห้ว่างการห้าร่อแนวทางการส่งต่อ
ข้อ้มูลกับห้นว่ยงานท่�เก่�ยวข้้องต่อไป

ในระยะต่อไป ห้น่วย บพื่ท. จัะประสานความรว่มม่อ
กับกระทรวงมห้าดไทย (มท.) กระทรวงการพื่ฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงข้องมนุษย์ (พื่ม.) ในด้านการจััดตั�งคณะทำางาน 
ข้ับเคล่�อนโครงการวิจััยร่วมกับคณะกรรมการแก้ไข้ปัญห้า
ความยากจันข้องจัังห้วัด เพื่่� อติดตามและประสานงาน 
การทำางานรว่มกันแบบบูรณาการ รวมถ้งได้วางแนวทางการ
สร้างความร่วมม่อกับสถาบันวิจััยเศรษฐกิจัป๋วย อ้�งภากรณ์ 
ธนาคารแห้่งประเทศไทย ในการพัื่ฒนา System Based 
Research พื่รอ้มทั�งวิจััยนโยบายทำา State of Development 

ผา่นการจััดทำาระบบวิเคราะห์้ข้อ้มูลเพ่ื่�อติดตามกลุ่มเป้าห้มาย
คนจันท่�ม่ความแม่นยำา การสังเคราะห้์งานภาพื่รวมและ 
เช้่�อมโยงระบบในระดับช้าติ รวมถ้งเก็บและวิเคราะห์้ข้้อมูล
ปัญห้าความยากจันข้องโครงการวิจััยในพื่่�นท่� 10 จัังห้วัด 
เป้าห้มายต่อไป เพื่่� อให้้การจััดสรรสวัสดิการภาครัฐม่
ประสิทธิภาพื่และประสิทธิผลมากข้้�น รวมทั�งประสานงาน
ห้าร่อกับห้น่วยงานสนับสนุนความช้่วยเห้ล่อด้านการศ้กษา
กับกองทุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศ้กษา (กสศ.) เพื่่�อ
ประกบข้้อมูลระห้ว่างระบบข้้อมูลครัวเร่อนยากจันและ 
ระบบข้้อมูลเด็กยากจันข้อง กสศ. แล้วสร้างรูปแบบการให้้
ความช้ว่ยเห้ล่อกับเด็กและเยาวช้นกลุ่มเป้าห้มายข้อง กสศ. 
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กลไกความร่ิวมม้อส่วน่กลางและส่วน่พ้ั�น่ทุ่�
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ในทิศทางการปฏิิรูปประเทศท่�มุ่งห้วังให้้ประช้าช้น 
เป็น Smart Citizen ตระห้นักรูพ้ื่รอ้มรบัม่อการเปล่�ยนแปลง
ข้องโลกและม่ความรบัผิดช้อบต่อสังคมและบ้านเม่อง จัำาเป็น
จัะต้องม่การปรบัรูปแบบการจััดการศ้กษาในประเทศไทยจัาก
การรวมศูนย์กลางการสั�งการจัากส่วนกลางเป็นการกระจัาย
ความรับผิดรับช้อบและความตระห้นักว่าการศ้กษาเป็นเร่�อง
ข้องทุกคน และทำาให้้ประช้าช้นคนในพื่่�นท่�เข้้ามาม่ส่วนร่วม
เร่�องการศ้กษาข้องบุตรห้ลานข้องตนเอง ในปี 2557 ทาง
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจััย (สกว. เดิม) ร่วมม่อกับ 
สำานักงานส่งเสริมสังคมแห้่งการเร่ยนรู้และคุณภาพื่เยาวช้น 
(สสค. เดิม) จััดตั�งโครงการ กัารศึกึัษาเช้งิพั้�นท่� (Area Based 
Education: ABE) โดยม่เป้าห้มายการสร้างกลไกการจััด 
การศ้กษาในพื่่�นท่�ระดับจัังห้วัดด้วยกระบวนการม่ส่วนร่วม 
และนำาข้้อมลูด้านการศ้กษามาวิเคราะห้ปั์ญห้าและโอกาสใน
การจััดการศ้กษาให้้กับบุตรห้ลานข้องตนเองในพ่ื่�นท่� จันได้
แผนการจััดการศ้กษาเช้ิงพ่ื่�นท่�ส่งต่อไปสู่การจััดการเร่ยน 
การสอนท่�เอ่�อกับปัญห้าและโอกาสข้องคนในพ่ื่�นท่� ซึ่้�งนำารอ่ง
โครงการ ABE ใน 14 จัังห้วัด จันเป็นท่�มาข้องกลไกการจััด 
การศ้กษาเช้ิงพื่่�นท่�ท่�เข้้มแข้็งและเกิดกลไกกลางให้ม่ท่�ช้่�อ 
กองทนุเพื่่�อความเสมอภาคทางการศ้กษา (กสศ.) ห้นุนเสรมิ
งานน่�ในระดับประเทศอยา่งต่อเน่�อง 

ปี 2558 เคร่อข้ายภาค่การศ้กษาไทย (Thailand 
Education Partnership: TEP) รว่มกับคณะกรรมการอิสระ
เพื่่�อการปฏิิรูปการศ้กษา กระทรวงศ้กษาธิการ และ สกว. 
(เดิม) ได้รเิริ�มโครงการพ่ื่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา (Education 
Sandbox) ระยะท่� 1 ในพื่่�นท่� 3 จัังห้วัด ได้แก่ ระยอง สตลู และ
ศรส่ะเกษ และต่อมาในระยะท่� 2 ได้ข้ยายอ่กสามพื่่�นท่� ได้แก่ 
เช้ย่งให้ม ่กาญจันบุร ่และสามจัังห้วัดช้ายแดนภาคใต้ โดยม่
เป้าห้มายให้้พื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาเป็นห้น้�งในกลไกและ
กระบวนการปฏิิรูปการศ้กษา ท่�สามารถจััดการเรย่นการสอน
ท่�สอดคล้องกับบริบทในพื่่�นท่� สามารถม่การบริห้ารจััดการท่�
ย่ดห้ยุ่นคล่องตัว ไม่ต้องอิงกับมาตรฐานและกฎระเบ่ยบท่� 
ไมจ่ัำาเป็นห้รอ่ไม่เอ่�อจัากส่วนกลาง ซ้ึ่�งเป็นโครงการท่�สอดคล้อง
ตามแผนแม่บทยุทธศาสตรช์้าติ พื่.ศ. 2561-2580 แผนงาน
ท่� (11) การพื่ฒันาศักยภาพื่คนตลอดช้ว่งช้วิ่ต และแผนงาน 
ท่� (12) การพื่ฒันาการเรย่นรู ้

3. แผู้นงาน “พ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา”

ต่อมา จ้ังได้เกิดพื่ระราช้บัญญัติพื่่�นท่�นวัตกรรมการ
ศ้กษา พื่.ศ. 2562 รองรบัการดำาเนินงานโครงการนวัตกรรม
การศ้กษาทั�ง 6 พื่่�นท่� โดยวัตถุประสงค์ข้อง พื่.ร.บ.น่� ค่อ  
(1) การคิดค้นและพื่ฒันานวัตกรรมการศ้กษาและการเรย่นรู้
เพื่่�อยกระดับผลสมัฤทธิ�ทางการศ้กษาข้องผู้เรย่น รวมทั�งเพื่่�อ
ดำาเนินการให้้ม่การข้ยายผลไปยังสถานศ้กษาข้ั�นพื่่�นฐานอ่�น 
(2) เพ่ื่�อการลดความเห้ล่�อมลำาในการเข้้าถ้งการศ้กษาท่�ม่
คณุภาพื่ข้องเด็กไทยทั�งประเทศ (3) การกระจัายอำานาจัและ
ให้้อิสระแก่ห้น่วยงานทางการศ้กษาและสถานศ้กษานำาร่อง 
ในพ่ื่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา เพ่ื่�อเพิื่�มความคล่องตัวในการ
บริห้ารและการจััดการศ้กษาให้้ม่คุณภาพื่และประสิทธิภาพื่
ยิ�งข้้�น (4) สร้างและพัื่ฒนากลไกในการจััดการศ้กษาร่วมกัน
ระห้ว่างภาครฐั องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ภาคเอกช้น และ
ภาคประช้าสงัคมในพ่ื่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา นอกจัากน่�แล้ว
ยังได้กำาห้นดให้้ม่คณะกรรมการนโยบายพื่่�นท่�นวัตกรรมการ
ศ้กษา โดยม่นายกรัฐมนตร่เป็นประธาน และคณะกรรมการ
ข้บัเคล่�อนพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาระดับจัังห้วัด ม่ผู้ว่าราช้การ
จัังห้วัดเป็นประธาน เพื่่�อเป็นกลไกข้บัเคล่�อนพื่่�นท่�นวัตกรรม
ให้้เกิดประโยช้น์ตามเจัตนารมย์ข้อง พื่.ร.บ.

ในข้ณะเด่ยวกันได้ม่นวัตกรรมการจััดการเร่ยนรู้ให้ม่
ข้องโลกท่�มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การเร่ยนรู้ตลอดช้่วิตผ่าน
การสร้างพื่่�นท่�การเร่ยนรู้ระดับเม่องจันเป็น เม้อุงแห่งกัาร
เรย่นรู้ (Learning City) โดยการทำางานร่วมกับกลไกการ
พื่ัฒนาเม่องท่�สำาคัญ ได้แก่ เทศบาล/ห้น่วยงานท้องถิ�นท่�
บรหิ้ารจััดการเม่อง ซ้ึ่�งองค์การยูเนสโก โดยสถาบันการเรย่นรู้
ตลอดช้่วิตข้องยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong 
Learning: UIL) ได้ม่การจััดตั�งเคร่อข้่ายระดับโลกด้านเม่อง
แห้ง่การเรย่นรูข้้องยูเนสโก (The UNESCO Global Network 
of Learning Cities: GNLC) ข้้�น ม่เป้าห้มายเพื่่�อสร้างพ่ื่�นท่�
แห้่งการเร่ยนรู้ตลอดช้่วิตข้องประช้ากรในเม่อง เพื่่�อนำาไปสู่
การพัื่ฒนาคณุภาพื่ช้วิ่ตข้องคนในเม่อง

ดังนั�น ปี 2563 แผนงานรเิริ�มสำาคัญพั้�นท่�นวัตกัรรม
กัารศึึกัษา จ้ังเป็นการนำาเอาองค์ความรู้และนวัตกรรมการ
จััดการศ้กษาและการเร่ยนรู้เข้้าไปดำาเนินงานผ่านห้น่วยงาน
เครอ่ข้า่ยข้องกระทรวง อว. ซึ่้�งประกอบด้วยมห้าวิทยาลัยและ
สถาบันวิจััย ทั�งในส่วนกลางและในพื่่�นท่� ร่วมกับห้น่วยงาน 
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ผู้ม่ส่วนได้เส่ยสำาคัญ ทั�งภาครัฐ เอกช้น และประช้าสังคม  
ผา่นกัรอุบกัารวิจััยพ้ั�นท่�นวัตกัรรมทางกัารศึกึัษา และกัรอุบ
กัารวิจััยกัารสร้างเม้อุงแห่งกัารเรย่นรู้ เพ่ื่�อสร้างพื่่�นท่�การ
จััดการศ้กษาท่�สอดคล้องกับบริบทพื่่�นท่� นำาไปสูก่ารสรา้งการ
เรย่นรูข้้องเด็ก เยาวช้น และคนในพื่่�นท่�ให้้เกิดการเรย่นรูแ้ละ
ทักษะในการพื่ฒันาการเรย่นรูใ้นศตวรรษท่� 21 รวมทั�งทักษะ
การประกอบอาช้่พื่และแสวงห้าความรู้เพื่่�อการดำารงช้่วิต
อยา่งยั�งยน่

3.1 กรอุบัการวิ่จัย 
พ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

ห้นว่ย บพื่ท. ได้นิยามความห้มาย เข้ตพื่่�นท่�นวัตกรรม
การศ้กษาและการเรย่นรู ้ห้มายถ้ง การสร้างนวัตกรรมทางการ
ศ้กษาและการเร่ยนรู้ในพ่ื่�นท่�ท่�สอดคล้องกับบริบทข้องพื่่�นท่�
แล้วนำาไปสูก่ระบวนการจััดการเรย่นการสอนท่�ทำาให้้นักเรย่น
ม่ทักษะการเร่ยนรู้ (Learning Outcome) และม่ผลสัมฤทธิ�

ทางการศ้กษาท่�ด่ข้้�น โดยม่พื่่�นท่�เป้าห้มายตามประกาศจัาก
กระทรวงศ้กษาธกิารให้้เป็นพื่่�นท่�นำารอ่งในการสรา้งนวัตกรรม
ทางการศ้กษาและการเร่ยนรู้โดยไม่ย้ดติดกับมาตรฐาน
ทางการศ้กษาและระเบ่ยบจัากส่วนกลาง ทั�งน่�ได้ให้้ความ
สำาคัญ 2 โจัทย์วิจััย ได้แก่ (1) นวัตกรรมการเรย่นรูแ้ละ/ห้รอ่
นวัตกรรมการบรหิ้ารจััดการการศ้กษา เพื่่�อช้ว่ยให้้ผลสมัฤทธิ�
ข้องการศ้กษาข้องนักเร่ยนสูงข้้�น และพัื่ฒนาการบริห้าร
จััดการเพื่่�อเพื่ิ�มความยด่ห้ยุน่และคล่องตัวในการจััดการศ้กษา
เพื่่�อตอบสนองความต้องการท่�ห้ลากห้ลายข้องผู้เรย่น รวมถ้ง
การพื่ัฒนาข้้อเสนอเช้ิงนโยบายเพื่่�อเพื่ิ�มอิสระในการบริห้าร
จััดการข้องสถานศ้กษาในพื่่�นท่� (2) กระบวนการวิจััยเพื่่�อสร้าง
กลไกความร่วมม่อในการจััดการศ้กษาระดับจัังห้วัด และสร้าง
แผนพื่ฒันาการศ้กษาระดับจัังห้วัดตอบโจัทยก์ารจััดการศ้กษา
ตามความต้องการและทุนเดิมข้องพื่่�นท่� โดยม่ตัวช้่�วัดความ
สำาเร็จั ค่อ (1) โมเดลนวัตกรรมและการเรย่นท่�ทดลองในพื่่�นท่�
นวัตกรรมการศ้กษา ไมน้่อยกว่า 6 จัังห้วัด และ (2) สถานศ้กษา
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ในจัังห้วัด ม่ผลสมัฤทธิ�ทางการศ้กษา
ข้องนักเรย่นสูงข้้�น 

กรอุบัการวิ่จัยพ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา

ท่�มา : สกสว.

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
(Education Innovative Area)

แกนนํา
ขับเคล่ือน

RBL

ผอ.

ครู ครู

ชุมชน ระบบปฏิบัติการ
พ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา

Teacher
Academy

Digital
Platform

การบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่

Coach

วิจัยนวัตกรรม ออกแบบหลักสูตร
Traning บุคลากร ผอ./ครู/ศน. 
การประเมินผล พ้ืนท่ีเผยแพร่ขยายผล
พ้ืนท่ีฝกึนักศึกษาด้านครุศาสตร์

สมัชชาการศึกษาท่ีพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม 
กลไกขับเคล่ือนเชิงพ้ืนท่ีท้ัง 6 จังหวัด
ระบบงบประมาณของพ้ืนท่ี
และจากส่วนของจังหวัด

การเรียนรู้ใหม่
ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ

การปรับบทบาท ก.ศธ./
ก.มท./ก.พม./ก.ดิจิตอล
เป็นหน่วยสนับสนุนพ้ืนที่

พ้ืนท่ีปฏิบัติการ
ประกอบด้วย
• กาญจนบุรี • ระยอง
• ศรีสะเกษ • สตูล
• เชียงใหม่
• 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปน็หน่วยสนับสนุนและ

เอ้ืออํานวยการทํางานให้พ้ืนท่ี

PLC

ภาคเอกชน
และท้องถ่ิน

กลไกการ
ขับเคล่ือน

นร.

ฝา่ยสนับสนุน
ทุนปฏิบัติการ

ฝา่ยสนับสนุน
ด้านวิชาการ

กลุ่มโรงเรียน
บริหารจัดการตนเอง

ทุน

ความ
ต้องการ

อิสระการจัดการ อิสระวิธีคิด

พัฒนาครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียน พัฒนาวิชาการด้านหลักสูตร 
การประเมินผล (Teacher Academy) 
พัฒนาระบบกลไกพ้ืนท่ี (กศจ.+ เขตพ้ืนท่ี)
เป็นกระบวนการพัฒนาอุดมศึกษา
สร้างอาจารย์ นศ.ส่วนกลาง และท้องถ่ิน

กระทรวง อว.
มหาวิทยาลัย

เขตพ้ืนที่/ผอ.ครู/ศน./กศจ.
บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ ชุมชนท้องถ่ิน

กลไกระดับโรงเรียน
กลไกระดับชุมชนจังหวัด

เอกชน
ผู้ประกอบการ

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ผู้มีส่วนร่วมการพัฒนา
โรงเรียนระดับพ้ืนท่ี

การพัฒนาเด็กไทยศตวรรษที่ 21

การคิด
อย่างเปน็ระบบ

มีเหตุผล

รักท้องถ่ิน จิตสาธารณะมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีกับชุมชน

คิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์

และเช่ือมโยงได้

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

สูงข้ึน

กล้า
แสดงออก
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2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 3 ชุ้ดโครงการ  

5 โครงการ ให้้กับ 8 สถาบนั ในพ่ื่�นท่� 8 จัังห้วัด ได้แก่ ระยอง 
ศร่สะเกษ สตลู เช้ย่งให้ม ่กาญจันบุร ่และสามจัังห้วัดช้ายแดน
ภาคใต้ งบประมาณรวม 53 ล้านบาท ผลท่�คาดว่าจัะได้รับ 
ได้แก่ (1) เกิดกลไกการบรหิ้ารจััดการศ้กษาเช้งิพ่ื่�นท่� จัำานวน 
20 กลไก (2) ได้ห้ลักสตูร/นวัตกรรมและนโยบายการจััดการ
ศ้กษาท่�ออกแบบจัากพื่่�นท่�ตรงตามความต้องการข้องพื่่�นท่� 
จัำานวน 10 ห้ลักสตูร และ (3) อัตราการออกกลางคัน (Drop 
Out) ข้องนักเรย่นลดลง รอ้ยละ 50 เม่�อเท่ยบกับปีการศ้กษา
ท่�ผา่นมา

3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
“โครงกัารวิจััยปฏิิบัติกัารเพั้�อุพััฒนาต้นแบบพั้�นท่�

นวัตกัรรมกัารจััดักัารศึกึัษาระดัับจัังหวัดั ด้ัวยกัระบวนกัาร
เปล่�ยนแปลงโรงเรย่นทั�งระบบ : กัรณศ่ึกึัษาจัังหวัดัระยอุง” 
โดยม่ รศ.ประภาภัทร นิยม สถาบนัอาศรมศิลป์ เป็นหั้วห้น้า
โครงการ โครงการน่�ม่ลักษณะเฉพื่าะค่อ การเปิดโอกาสให้้
โรงเรย่นได้คิดค้นและแสวงห้านวัตกรรมท่�เห้มาะสมกับบรบิท
ข้องโรงเร่ยนตนเองเนน้การบรรลเุปา้ห้มายผลท่�เกิดกับผู้เรย่น
เป็นห้ลัก ไมว่่าจัะเป็นผลสัมฤทธิ�ทางการเร่ยน รวมทั�งทักษะ
การเรย่นรู้ ในศตวรรษท่� 21 และเจัตคติข้องความเป็นพื่ลเม่อง
ท่�ด่

คณะผู้วิจััยได้พื่ัฒนาเคร่�องม่อและกระบวนการเพื่่�อ
สร้างการเปล่�ยนแปลง โดยใช้้ห้ลักการทฤษฎ่การเร่ยนรู้เพื่่�อ 
การเปล่�ยนแปลง (Transformative Learning) บนฐานข้อง
การศ้กษาอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Education) ผ่าน
กระบวนการปฏิิบติัการสะท้อนคิดจัากภายใน (Self-Reflection) 
เพื่่�อปรับเปล่�ยนวิสัยทัศน์ และพัื่ฒนาทักษะข้องผู้บริห้าร 
และครู รวมทั�งบุคลากรทางการศ้กษาอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวข้้องให้้ม่
ความสามารถในการบริห้ารการศ้กษา เพ่ื่� อให้้คุณภาพื่ 
การเร่ยนรู้ข้องผู้เร่ยนในศตวรรษท่� 21 รายบุคคลสูงข้้�น  
เพื่่�อลดความเห้ล่�อมลำาในการเข้้าถ้งการศ้กษาท่�ม่คุณภาพื่  
เพื่่�อให้้ผู้เร่ยนม่ความรู้ ม่ทักษะการเร่ยนรู้ และม่สมรรถนะ 
รวมทั�งเจัตคติในการใช้้ความรู้เพื่่�อดำารงตนและประกอบ
สมัมาช้พ่ื่อยา่งสรา้งสรรค์ กระบวนการข้ับเคล่�อนและพื่ัฒนา
สถานศ้กษานำารอ่ง 51 โรงเรย่น

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา โครงการ
ได้พื่ัฒนาชุ้ดเคร่�องม่อสร้างการเปล่�ยนแปลงระบบนิเวศ 
การศ้กษาทั�งห้มด 7 ชุ้ดการเร่ยนรู้ ได้แก่ (1) ผู้บริห้าร 
ระบบนิเวศการศ้กษา (2) ผลลัพื่ธ์การเร่ยนรู้สู่วิสัยทัศน์ข้อง
โรงเร่ยน (3) การพื่ัฒนาห้ลักสูตรสถานศ้กษาฐานสมรรถนะ 
(4) ผู้เช้่�ยวช้าญการจััดการเร่ยนรู้ในศตวรรษท่� 21 (5) ผู้นำา 
การเร่ยนรู้เพื่่� ออนาคต (6) ระบบนิเวศการส่� อสารด้วย 

กรอุบัแนว่คิดการสร้างกระบัว่นการขับัเคล้�อุนให้เกิดการเปลี�ยนแปลงระบับันิเว่ศึการเรียนร้้ 
ในศึตว่รรษที� 21 ในพ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา จังหวั่ดระยอุง (ปีที� 2)

เคร่ืองมือวิจัย
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กลุ่มเป้าหมาย

1. 25 โรงเรียนําร่องรุ่นท่ี 2 
ในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดระยอง

2. 10-12 โรงเรียนโค้ชจาก
โรงเรียนนําร่องรุ่นท่ี 1

ผลผลิต ผลลัพธ์

1. 25 โรงเรียนนําร่องรุ่นท่ี 2 เกิด
การเปล่ียนแปลงโรงเรียนท้ังระบบ 
(Whole School Change) 

2. เกิดระบบการพัฒนาโรงเรียน 2 ระบบ
1. ระบบโครงสร้างการจัดการโรงเรียน

อย่างบูรณาการ (Integrated 
Management System)

2. ระบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่ฐานสมรรถนะ (Competency 
Based Curriculum)

3. เกิดระบบโค้ชในระดับพ้ืนท่ี (Coaching 
Network System] จาก 10 โรงเรียน
นําร่องรุ่นท่ี 1 
1. สร้างระบบเครือข่าย 1:3
2. กระบวนการติดตามพัฒนา

ต่อเน่ือง 
4. ระบบ Digital Software เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือการขยายผลในโรงเรียนและใน
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

5. รวบรวมข้อเสนอเพ่ือการปลดล็อคตาม 
พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

ปัจจัยพ้ืนฐาน
1. พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา
2. คุณะกรรมการนโยบาย

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
3. คณะกรรมการขับเคล่ือน

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา
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ดิจิัทัลเทคโนโลย:่ ส่�อเป็นห้้องเรย่นข้องสงัคม และ (7) ระบบ 
การติดตามและประเมินผลออนไลน์ โดยท่�ผ่านมาได้ใช้้ชุ้ด
เคร่�องม่อท่� 1-4 เพื่่�อสรา้งพื่่�นฐานสำาคัญในการจััดทำาห้ลักสตูร
สถานศ้กษาฐานสมรรถนะ เพ่ื่�อให้้โรงเร่ยนสามารถนำาไปจััด 
การเร่ยนรู้เพื่่�อสร้างสมรรถนะการเร่ยนรู้ให้้ผู้เร่ยน ผลพื่บว่า
ผู้อำานวยการโรงเรย่น 2 ใน 3 ม่การปรบัเปล่�ยนกระบวนทัศน์ 
ม่วิสัยทัศน์ท่�เข้้าใจัระบบนิเวศการศ้กษาในศตวรรษท่� 21  
มากข้้�น แต่ยงัข้าดความรูแ้ละทักษะท่�จัำาเป็นต่อการเป็นผู้นำา
ทางวิช้าการ ด้านครูสว่นให้ญเ่ปิดใจัพื่รอ้มเปล่�ยนแปลง มุง่มั�น
ตั�งใจัในการนำาความรูแ้ละประสบการณท่์�ได้ไปทดลองทำาและ
ข้ยายผล โดยเฉพื่าะความพื่ยายามท่�จัะออกแผนการสอน
ระบบความสัมพื่ันธ์ OLE (O = Objectives L = Learning 
Experiences E = Evaluation) แม้ว่าจัะติดขั้ดเร่�องการใช้ค้ำา
ระบุชุ้ดความรู้ ข้าดจิันตนาการในการออกแบบให้้การเรย่นรู้
นั�นม่ความห้มาย เช้่�อมโยงคณุค่าสูช่้วิ่ตผู้เรย่นให้้สอดคล้องตาม 

School Concept ข้องตนเอง ส่วนด้านการพื่ัฒนาระบบ 
ดิจิัทัลแพื่ลตฟอร์มท่�ใช้้ในการเร่ยนรู้และการโค้ช้เพื่่�อการ
ข้ยายผลกำาลังอยู่ในช้่วงการปรับปรุงและพื่ัฒนาให้้ระบบ
สามารถช้่วยให้้ผู้อำานวยการและท่มครูได้ม่เคร่�องม่อท่�ช้่วย
พื่ัฒนาการจััดการเร่ยนรู้ให้้ได้ผลลัพื่ธ์อันพ้ื่งประสงค์ข้อง 
การศ้กษา ทั�งน่�ในจััดการเร่ยนรู้ดังกล่าวนั�นจัำาเป็นท่�จัะต้อง
สร้างความร่วมม่อกับทุกภาคส่วน เพื่่�อสร้างความเข้้าใจัและ
สร้างเป้าห้มายให้้เป็นห้น้�งเด่ยวกันในทุกระดับ ตั�งแต่ระดับ
นโยบายจันถ้งระดับปฏิิบติัการ จ้ังได้ม่การจััดเวท่แลกเปล่�ยน
เร่ยนรูห้้ลายกิจักรรม เพ่ื่�อค้นห้าความรว่มม่อในรูปแบบต่าง ๆ 
สร้างการต่�นตัวและตระห้นักถ้งบทบาทความรับผิดช้อบ 
ร่วมกันในการพัื่ฒนาเด็กและเยาวช้นไทยในจัังห้วัดระยอง  
ให้้เป็นกำาลังสำาคัญในการพื่ัฒนาจัังห้วัดท่�กำาลังเข้้าสู่การเป็น
เม่องในเข้ตนวัตกรรมระเบย่งเศรษฐกิจัพื่ิเศษภาคตะวันออก 
(Economic Corridor of Innovation: EECi)

กริอบการิพััฒน่าโริงเร่ิยน่ทัุ�งริะบบ Whole School Transforming
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3.2  กรอุบัการวิ่จัย การสร้างเม้อุงแห่ง
การเรียนร้้ (Learning City)
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

ปัจัจุับันห้ลายเม่องทั�วโลกได้ให้้ความสำาคัญกับการ
เร่ยนรู้ตลอดช้่วิต ในฐานะท่�เป็นตัวข้ับเคล่�อนการพื่ัฒนา 
ทั�งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจั และสิ�งแวดล้อม นำาไปสู่
การเกิดเม่องแห้่งการเร่ยนรู้ท่�จัะช้่วยส่งเสริมศักยภาพื่  
เปิดโลกทัศน์ให้้กับผู้คนในพ่ื่�นท่� เปิดโอกาสเพิื่�มความเท่าเท่ยม
และความยุติธรรมในสังคม ตลอดจันรักษาความสัมพื่ันธ ์
ทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจัอย่างยั�งย่น ทั�งน่�การเร่ยนรู้
ตลอดช้่วิตเป็นห้น้�งในวัตถุประสงค์ห้ลักข้องเม่องแห่้งการ
เร่ยนรู้ ดังนั�น เคร่อข่้ายระดับโลกด้านเม่องแห่้งการเร่ยนรู ้
ข้องยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning 
Cities: GNLC) จ้ังเกิดข้้�น เพ่ื่�อช้่วยรัฐบาลท้องถิ�นพัื่ฒนา
กลยุทธท่์�เป็นรูปธรรมในการสรา้งเม่องแห้ง่การเรย่นรู ้เนน้ยำา
ถ้งความสำาคัญข้องการเร่ยนรู้ตลอดช้่วิตการเสริมสร้าง 
ความแข็้งแกร่งให้้กับพื่ลเม่องให้้ม่ความรู ้ทักษะ และทัศนคติ
ให้ม่ ๆ ในห้ลากห้ลายบริบท เพื่่�อให้้สามารถปรับตัวเข้้ากับ 
การเปล่�ยนแปลงข้องโลกท่�รวดเร็ว และส่งเสริมให้้เกิดความ
สมานฉันท์ในสังคม รวมถ้งการพัื่ฒนาเศรษฐกิจั วัฒนธรรม 
และสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย่น ทั�งน่�  UNESCO ได้ระบุว่า  
เม่องแห้่งการเร่ยนรู้ตลอดช้่วิตแต่ละแห้่งจัะม่เอกลักษณ์เป็น
ข้องตัวเอง ซึ่้�งคณุลักษณะสำาคัญท่�จัะนำาไปสูก่ารเป็นเม่องแห้ง่
การเรย่นรู ้ม่ 6 ประการ ได้แก่ (1) การเรย่นรูใ้นระบบการศ้กษา

แบบบูรณาการ (2) การส่งเสริมการเร่ยนรู้ในครอบครัวและ
ชุ้มช้น (3) การเรย่นรูใ้นสถานท่�ทำางานอย่างม่ประสิทธภิาพื่ (4) 
การใช้้เทคโนโลย่เก่�ยวกับการเร่ยนรู้ท่�ทันสมัย (5) การเพื่ิ�ม
ประสิทธภิาพื่ข้องการเร่ยนรู ้และ (6) การสร้างวัฒนธรรมแห่้ง
การเร่ยนรู้ตลอดช้่วิตอย่างเข้้มแข้็ง โดยแนวทางในการสร้าง
เม่องแห้่งการเร่ยนรู้ข้อง UNESCO Institute for Lifelong 
Learning แบง่ออกเป็น 6 แนวทาง สามารถปรับใช้ใ้ห้้เข้า้กับ
บรบิทท่�แตกต่างกันไปข้องแต่ละพื่่�นท่� ได้แก่ ด้านการวางแผน 
(Planning) ด้านการม่สว่นรว่ม (Involvement) ด้านการเข้า้ถ้ง
แห้ล่งเร่ยนรู้ (Accessibility) ด้านการประเมิน (Monitoring 
and Evaluation) ด้านการประช้าสัมพื่ันธ์สร้างการรับรู้ 
(Celebration) และ ด้านเงินทนุ (Funding)

กรอบการวิจััย การสรา้งเม่องแห้ง่การเร่ยนรู้ จ้ังมุง่เน้น
ความร่วมม่อระห้ว่างสถาบันการศ้กษาและองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ�นเพื่่�อพัื่ฒนาการศ้กษา และการเรย่นรูท่้�สอดคล้อง
กับความต้องการข้องประช้าช้นในพื่่�นท่� อันห้มายถ้ง การสรา้ง
กลไกความร่วมม่อระห้ว่างสถาบันการศ้กษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น เพื่่�อสร้างพื่่�นท่�การเร่ยนรู้ระดับเม่อง  
รวมทั�งการสร้างนวัตกรรมการจััดการเร่ยนรู้และการพัื่ฒนา
ทางการศ้กษาท่�สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพ่ื่�นท่� 
และนำาไปสูก่ารสร้างทักษะการเรย่นรูเ้พื่่�อพัื่ฒนาอาช้พ่ื่รายได้
และคุณภาพื่ช้วิ่ต โดยม่ตัวช้่�วัดความสำาเรจ็ั ค่อ (1) เกิดเม่อง
แห้่งการเร่ยนรู้ อย่างน้อย 5 เม่อง (2) เยาวช้นนอกระบบ 
การศ้กษาและประช้าช้นในพ่ื่�นท่�ไม่น้อยกว่า 10,000 คน  
ม่ช้อ่งทางการเรย่นรูแ้ละยกระดับทักษะเพื่่�อพัื่ฒนา

กิจักริริมพััฒน่าทัุกษะของผู้้้บริิหาริ และบุคลากริทุางการิศึักษาทุ่�เก่�ยวข้อง
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2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 3 ชุ้ดโครงการ  

1 โครงการ ให้้กับ 4 สถาบนั ในพ่ื่�นท่� 5 จัังห้วัด ได้แก่ ระยอง 
นครสวรรค์ สงข้ลา พื่ะเยา กรุงเทพื่มห้านคร รวมงบประมาณ 
22 ล้านบาท ผลท่�คาดว่าจัะได้รบั (1) เยาวช้นนอกระบบการ
ศ้กษาและประช้าช้นในพ่ื่�นท่�ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ม่ช้อ่งทาง 
การเร่ยนรู้และยกระดับทักษะเพื่่�อพื่ัฒนา (2) ได้ห้ลักสูตร 
ฝึ่กอบรม (Training) บุคลากรด้านการศ้กษา 4 ห้ลักสูตร

3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
ชุ้ดโครงการ “โครงกัารกัารพััฒนาเม้อุงแห่งกัาร 

เรย่นรู้บนพั้�นท่�เทศึบาลเม้อุงพัะเยาเพั้�อุกัารเรย่นรู้ตลอุดั
ช้วิ่ต” โดยม่ ผศ.ดร.ผณินทรา ธร่านนท์ มห้าวิทยาลัยพื่ะเยา 
เป็นหั้วห้น้าชุ้ดโครงการ ได้พื่ัฒนาโครงการร่วมกับเทศบาล
เม่องพื่ะเยา และภาค่เคร่อข้่ายชุ้มช้น โดยม่เป้าห้มายการ
ดำาเนินงานเพื่่�อกำาห้นดยุทธศาสตร์การพื่ัฒนาเม่องให้้เป็น
พื่่�นท่�เม่องแห้ง่การเรย่นรูต้ลอดช้วิ่ต ผา่น (1) กลไกการบรหิ้าร

จััดการเม่อง (2) ห้ลักสูตร “UP to Up Skill/ Re Skill/ New 
Skill” ห้รอ่การจััดกิจักรรม (Activities) ต่าง ๆ  ท่�สอดคล้องกับ
บรบิทข้องเม่องและกลุ่มประช้ากรเป้าห้มาย “University of 
Phayao to Up Skill/ Re Skill/ New Skill” พื่รอ้มทั�งสามารถ
เก็บห้น่วยกิตเป็นห้น่วยกิตสะสม (Credit Bank) ในการย่�นข้อ
ประกาศน่ยบตัรห้รอ่ปริญญาบัตรได้ (3) การออกแบบภูมิทัศน์
และสรา้งพื่่�นท่�แห้ล่งเรย่นรู้ (Learning Space) รมิกว๊านพื่ะเยา

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผา่นมา ได้เกิดโมเดล
การบริห้ารเม่องพื่ะเยา ให้้เป็นเม่องแห่้งการเรย่นรูต้ลอดช้่วิต 
โดยม่ปัจัจััยสนับสนุน ค่อ การม่สว่นรว่มระห้ว่างภาค่เคร่อข้า่ย
ท่�เข้้มแข็้ง ทำางานร่วมกันผ่านการวางแผนและการประเมิน
การทำางานอย่างเป็นระบบ ทั�งน่�โครงการ พื่ะเยา Learning 
City มุง่ห้วังจัะลดความไมเ่ท่าเท่ยมทางการศ้กษาท่�เกิดข้้�นบน
พื่่�นท่�เม่องพื่ะเยา เพื่่�อท่�จัะพื่ฒันาคนในเม่องให้้ม่คุณลักษณะ
ท่�พื่้งประสงค์สำาห้รับปัจัจุับันและอนาคต จุัดมุ่งห้มายปลาย
ทางข้องโครงการ ค่อ การเข้า้เป็นสมาชิ้กเม่องแห้ง่การเรย่นรู้
ตลอดช้วิ่ตข้องยูเนสโก (UNESCO)

ท่�มา : UNESCO

กรอุบัแนว่คิดเม้อุงแห่งการเรียนร้้ ขอุง UNESCO
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การดำาเนินงานแบบม่ส่วนร่วมระห้ว่างมห้าวิทยาลัย
และเทศบาลเม่องพื่ะเยา ทำาให้้เกิด 3 ห้ลักสูตร ในรูปแบบการ
จััดการศ้กษาในลักษณะอ่�นข้องมห้าวิทยาลัยพื่ะเยา ปัจัจุับัน
ม่ผู้เข้า้รว่มทำากิจักรรมในห้ลักสตูรกว่า 1,608 คน โดยรอ้ยละ 
65 เข้า้มาเรย่นซึ่ำา และผู้เรย่นทกุคนม่ทักษะในศตวรรษท่� 21 
เพื่ิ�มข้้�น อ่กทั�งยังม่แนวโน้มว่าจัะก่อให้้เกิดการนำาองค์ความรู้
ไปใช้เ้พื่่�อสร้างรายได้ เช้น่ กลุ่มผู้สงูอายุ เม่�อเข้้ามาเรย่นรูกั้บ
โครงการเม่องแห้่งการเร่ยนรู้ เกิดทักษะผู้เร่ยนในศตวรรษท่� 
21 ค่อ การคิดวิเคราะห์้และการประยุกต์ใช้้ความรู้ เกิดเป็น 
การสรา้งโลโก้กลุม่ข้ายผลิตภัณฑ์ิ ช้่�อ สานใจัฮักั ปัจัจุับนัคนใน

กลุ่มสามารถใช้้องค์ความรู้พัื่ฒนาผลิตภัณฑ์ิข้าย ม่รายการ 
สั�งซ่ึ่�อ (Order) แรกมาจัากจัังห้วัดนา่น สร้างรายได้ 1,750 บาท 
กลุ่มเด็กพัื่ฒนาการช้า้ท่�เข้า้มาเรย่นรูกั้บโครงการพื่ะเยาเม่อง
แห้่งการเร่ยนรู้ เกิดทักษะการเข้้าสังคม โดยทุกกิจักรรม
สามารถนำาเก็บเป็นธนาคารเครดิตข้องมห้าวิทยาลัยพื่ะเยาได้ 
นอกจัากน่�ยงัก่อให้้เกิดแห้ล่งเรย่นรูใ้ห้ม่ ช้่�อ บา้นดิน กรน่รูฟ๊ 
รมิกว๊าน ซึ่้�งเป็นบา้นดินช้ั�นเด่ยวรมิกว๊านพื่ะเยาแห้ง่แรกข้อง
ประเทศไทย ท่�สามารถใช้้ทำากิจักรรมในเม่องแห่้งการเร่ยนรู้
ได้ทกุรูปแบบ เป็นการออกแบบพื่่�นท่�แห้ง่การเรย่นรูบ้นพื่่�นฐาน
ข้อ้มูลจัากการบริห้ารจััดการและการจััดกิจักรรมในห้ลักสตูร

โมเดลการพััฒนาพัะเยาให้เป็นเม้อุงแห่งการเรียนร้้ตลอุดชีวิ่ต

ตัวอย่างกิจักริริมและหลักส้ตริการิฝึกึอบริมบุคลากริด้าน่การิศึักษา
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จัากสถานการณ์แพื่ร่ระบาดข้องไวรัส COVID-19 ได้
ส่งผลกระทบต่อสภาพื่สังคม ความเป็นอยู่ข้องประช้าช้นใน
ระดับประเทศและระดับพ่ื่�นท่�ในทุกด้าน ทั�งด้านเกษตร 
อุตสาห้กรรม ท่องเท่�ยว และบริการ ทำาให้้ทุกภาคส่วนต้อง 
ร่วมม่อกันแก้ไข้ปัญห้าอย่างเร่งด่วน โดยการกำาห้นดทิศทาง
มาตรการกำากับควบคมุ (Lockdown) เพ่ื่�อลดการแพื่รร่ะบาด 
ผลจัากมาตรการดังกล่าว ทำาให้้กิจักรรมทางเศรษฐกิจัทั�งห้มด
ต้องห้ยุดช้ะงักลง เกิดการว่างงานและความเสย่ห้ายโดยเฉพื่าะ
ครัวเร่อนภาคเกษตรและภาคบริการซึ่้�งเป็นกลุ่มท่�ได้รับ 
ผลกระทบจัากวิกฤตครั�งน่� ต่อมารัฐบาลได้ประกาศแผนแม่บท
เฉพื่าะกิจัภายใต้ยุทธศาสตรช์้าติ อันเป็นผลมาจัากสถานการณ์
แพื่ร่ระบาดข้องไวรัส COVID-19 พื่.ศ. 2564-2565 ใน 
ราช้กิจัจัานุเบกษา ประกาศ ณ วันท่� 24 ธนัวาคม 2563 ซึ่้�ง 
ได้มอบห้มายให้้สำานักงานสภาพื่ฒันาการเศรษฐกิจัและสงัคม
แห้ง่ช้าติ (สศช้.) จััดทำาแผนแมบ่ทเฉพื่าะกิจัภายใต้ยุทธศาสตร์
ช้าติฯ โดยได้นำาแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” อันประกอบไปด้วย 
การพื่รอ้มรบั (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปล่�ยนแปลง
เพื่่�อพื่รอ้มเติบโตอยา่งยั�งย่น (Transform) มาเป็นห้ลักคิดใน
การพื่ัฒนาซึ่้�งสอดคล้องกับห้ลักปรัช้ญาเศรษฐกิจัพื่อเพื่่ยง 
เพื่่�อให้้ประเทศไทยม่ความเข้้มแข้ง็ เท่าทัน ม่ศักยภาพื่ในการ
รับและลดความเส่�ยง สามารถสร้างสรรค์ผลประโยช้น์จัาก
โอกาสท่�เกิดข้้�นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจันย่นห้ยัดและ
เจัริญเติบโตต่อไปได้ท่ามกลางการเปล่�ยนแปลงต่าง ๆ 

4. แผู้นงาน “การแก้ปัญหาวิ่กฤตขอุงประเทศึ”

4.1 กรอุบัการวิ่จัยตัว่แบับัเชิงธุรกิจ 
เพ้ั�อุสร้างเศึรษฐกิจฐานรากรอุงรับัการ
เปลี�ยนแปลงและวิ่กฤตด้านเศึรษฐกิจ
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

มุ่งสร้างเศรษฐกิจัฐานรากรองรับการเปล่�ยนแปลง 
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจั โดยใช้้กระบวนการวิจััยเข้้าไปปรับ
เปล่�ยนวิธ่คิด เปล่�ยนแปลงกระบวนการและพื่ฤติกรรมข้อง
กลุ่มเป้าห้มาย แล้วใช้้งานความรู้จัากผลงานวิจััยท่�ประสบ
ความสำาเรจ็ั รวมถ้งงานด้านธุรกิจัท่�ม่ความสำาเรจ็ัในการแข้ง่ข้นั
ทางการตลาดมาพัื่ฒนาเป็นตัวแบบเชิ้งธุรกิจั (Business Model) 
ท่�ตรงกับบริบทข้องพื่่�นท่� ซึ่้�งกระบวนการวิจััยจัะสร้างโมเดล
ทางธุรกิจัให้้กับกลุ่มคนเป้าห้มายผ่านการสร้างพื่่�นท่�แห้่งการ
เร่ยนรู้ การจััดการธุรกิจัชุ้มช้นเพื่่�อการแข้่งข้ันทางการตลาด
ท่�แท้จัริง (Business Learning Platform) โดยวางกลยุทธ ์
การทำางานเพื่่�อการสร้างผลกระทบในวงกว้าง (Critical Mass) 
กับกลุ่มเป้าห้มาย งานน่�จ้ังเป็นความห้วังในการพื่ัฒนาช้่วิต
ความเป็นอยู่ผ่านการย่นห้ยัดด้วยตนเอง โดยม่ตัวช้่�วัดความ
สำาเร็จั ดังน่� (1) เกิดกลไกจัังห้วัดเพื่่�อติดตามประเมินผล 
(Monitoring และ Evaluation) กลุ่มเป้าห้มาย ในการปรับตัว
รองรับวิกฤตทางเศรษฐกิจัโดยไม่ต้องพื่้�งพื่ิงความช้่วยเห้ล่อ
จัากรัฐบาลเพื่่ยงด้านเด่ยว (2) คนฐานรากทั�งในภาคเกษตร
และภาคบริการได้รับการพัื่ฒนาความรู้และทักษะเพื่่�อปรับ
เปล่�ยนเป็น Knowledge Worker ม่รายได้และคุณภาพื่ช้่วิต 
ด่ข้้�น

2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 3 ชุ้ดโครงการ 

ให้้กับ 3 มห้าวิทยาลัย รวมงบประมาณ 30 ล้านบาท ใน 3 
จัังห้วัดนำาร่อง ได้แก่ สกลนคร จัันทบุร่ และกระบ่� โดยการ
พื่ัฒนาทักษะ (Up Skill, Re Skill) ให้้กับกลุ่มเป้าห้มาย
เกษตรกรในภาคเกษตรและผู้ใช้แ้รงงานในภาคบรกิาร เพื่่�อให้้
เกษตรกรและผู้ใช้้แรงงานนำาเอาทักษะท่�ได้รับการติดตั�งและ
ปรับเปล่�ยนเป็นตนเองเป็น “นวัตกร” ห้ร่อ Knowledge 
Worker ทำาให้้เกิดรูปธรรมในการใช้้ทักษะ องค์ความรู้จัาก
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ่วิจััยและนวัตกรรม พื่ร้อมทั�งสามารถ
ถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิิบัติจัริงข้องตนเองไปยังเพื่่�อน
เกษตรกรและผู้ใช้แ้รงงานท่านอ่�น ๆ ในพื่่�นท่�ใกล้เค่ยงได้
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3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
1) ชุ้ดโครงการ “สรา้งนวัตกัรรมชุ้มช้นเพั้�อุพััฒนา

เศึรษฐกิัจัฐานรากัและบรรเทาผลกัระทบจัากัโควิดั-19 พั้�นท่�
จัังหวัดัสกัลนคร” โดยม่ ดร.แพื่รทอง เห้ลาภา มห้าวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์วิทยาเข้ตเฉลิมพื่ระเก่ยรติ จัังห้วัดสกลนคร เปน็
หั้วห้น้าชุ้ดโครงการ ม่เป้าห้มายเพ่ื่�อห้าชุ้ดความรูใ้นการสร้าง
นวัตกรรมชุ้มช้นเพื่่�อพื่ฒันาเศรษฐกิจัฐานราก สรา้งมลูค่าเพิื่�ม
ทางเศรษฐกิจัท้องถิ�น บรรเทาผลกระทบจัาก COVID-19 พื่่�นท่�
จัังห้วัดสกลนคร รวมทั�งสร้างนักวิจััยรุ่นให้ม่จัากสถาบัน
อุดมศ้กษาและนักวิจััยช้าวบ้านในการเป็นนักพื่ฒันาเช้งิพ่ื่�นท่�

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผ่านมา เกิดการ
รวมกลุ่มเกษตรกรในโครงการวิจััยย่อย เช้่น กลุ่มผู้ปลูกและ
แปรรูปคราม กลุ่มผู้ปลกูสมุนไพื่ร กลุม่ผู้ปลกูผักสวนครวั และ
นำาองค์ความรู้ท่�ได้รับการติดตั�งจัากนักวิช้าการ (นักวิจััย) 
เข้้าไปปรับเปล่�ยนกระบวนการทำางาน ส่งผลให้้ผลผลิตม่
คุณภาพื่เพื่ิ�มข้้�น สามารถปรับใช้้องค์ความรู้ในการแปรรูป
สินค้าเพื่่�อเพื่ิ�มมูลค่าได้ ทั�งน่� ทางจัังห้วัดสกลนครนำาโดย 

ผู้ว่าราช้การจัังห้วัด ได้รับผลงานวิจััยทั�งห้มดบรรจุัเข้้าแผน
จัังห้วัดสกลนคร โดยมอบห้มายให้้รองผู้ว่าราช้การจัังห้วัด
สกลนครเป็นผู้รับผิดช้อบห้ลักในการขั้บเคล่�อนและข้ยายผล
ในปงีบประมาณ 2564 พื่ร้อมงบสนบัสนุนจัำานวน 21 ล้านบาท 
และงบสนับสนุนจัำานวน 40 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2565 
นอกจัากน่�สถานทูตสห้รัฐอเมริกาได้ตอบรับความร่วมม่อกับ
โครงการวิจััยย่อย “การสร้างนวัตกรรมชุ้มช้นเพ่ื่�อพื่ัฒนา
เกษตรกรกลุ่มคราม” จััดส่งผู้เช้่�ยวช้าญเพื่่�อมาถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการจััดทำาธุรกิจัและการออกแบบให้้กับ
เกษตรกรท่�อยู่ภายใต้โครงการวิจััย เพื่่�อเตร่ยมพื่ร้อมสำาห้รับ
การสง่จัำาห้นา่ยผ้าครามไปยงัตลาดสห้รัฐอเมรกิาในปี 2564

2) ชุ้ดโครงการ “กัารสร้างนวัตกัรรมชุ้มช้นเพั้�อุ
พััฒนาเศึรษฐกิัจัฐานรากัและบรรเทาผลกัระทบจัากั 
โควิดั-19 พั้�นท่�จัังหวัดักัระบ่� (กัระบ่�โมเดัล)” โดยม่ ผศ.ดร.
ไช้ยวรรณ วัฒนจัันทร ์มห้าวิทยาลัยสงข้ลานครนิทร์ วิทยาเข้ต
ห้าดให้ญ่ เป็นหั้วห้น้าชุ้ดโครงการ ม่เป้าห้มายเพื่่�อพื่ัฒนา
เทคโนโลย่และนวัตกรรม โครงสร้างพื่่�นฐาน และระบบ 

กิจักริริมและการิเย่�ยมชั้มโคริงการิวิจััยย่อย “การิสร้ิางน่วัตกริริมชุั้มชั้น่เพ้ั�อพััฒน่าเกษตริกริกลุ่มคริาม”
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การผลิตท่�เห้มาะสมกับกลุ่มเป้าห้มาย สามารถผลิตสินค้าท่�
มูลค่าสงูข้้�น ด้วยการพื่ฒันาคณุภาพื่และมาตรฐาน เช้่�อมโยง
สูต่ลาดภายนอก ยกระดับประสทิธภิาพื่และการบรหิ้ารจััดการ
การผลิตและการตลาด เพื่่�อการพื่้�งพื่าตนเองได้ รวมทั�งสร้าง
แพื่ลตฟอรม์การเรย่นรูใ้นพื่่�นท่� เพื่่�อการปรบัตัวต่อสถานการณ์
ภายนอกท่�เปล่�ยนแปลง

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผ่านมา สามารถ
ติดตั�งชุ้ดความรูท้างวิทยาศาสตร์พื่รอ้มใช้ใ้ห้้กับกลุม่เป้าห้มาย
ภาคเกษตร จันทำาให้้เห้็นการเปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมข้อง
เกษตรกรในการประกอบอาช้่พื่ดั�งเดิมอย่างเห็้นได้ช้ัด  
ยกตัวอย่าง โครงการวิจััย “ต้นแบบการพัื่ฒนาเกษตรท่�ปลูก
ปาล์มนำามันรายยอ่ยรว่มกับการเล่�ยงแพื่ะเน่�อในจัังห้วัดกระบ่�
สู่การเล่�ยงแพื่ะเช้ิงพื่าณิช้ย์โดยใช้้กระบวนการม่ส่วนร่วม” 
เกษตรกรผู้เล่�ยงแพื่ะ ปรับเปล่�ยนกระบวนการเล่�ยงแพื่ะ  
จัากเดิมม่การเล่�ยงแบบปล่อย เปล่�ยนเป็นการเล่�ยงแบบ  
“ผสมผสานในสวนปาล์ม” ท่�ใช้ห้้ลักแนวคิดการใช้ป้ระโยช้น์ 
Biomass ต่างๆ ท่�อยู่ภายในสวนปาล์มให้้เป็นประโยช้น ์
มากท่�สุด ประกอบกับการติดตั�งองค์ความรู้การเล่�ยงแพื่ะ 
แบบครบวงจัร ตั�งแต่การสรา้งโรงเรอ่น อาห้าร การดูแลแพื่ะ  
ขุ้นเพื่่�อจัำาห้นา่ยแพื่ะสด (เป็นตัว) และการควบคมุมาตรฐาน 
GAP ฟาร์มแพื่ะ ทั�งน่�จัังห้วัดกระบ่�นำาโดยผู้ว่าราช้การจัังห้วัด 
พื่รอ้มสนับสนุนงบประมาณปี 2564 ในการข้ยายผลงานวิจััย
โครงการ จัำานวน 2.5 ล้านบาท โดยมอบห้มายให้้พื่ฒันาการ
จัังห้วัดกระบ่�เป็นผู้รับผิดช้อบขั้บเคล่�อนและนำาเสนอผู้ว่า
ราช้การจัังห้วัดเป็นประจัำาทกุเด่อน

4.2 กรอุบัการวิ่จัย Demand-Supply 
Matching Platform
1) กรอุบัวิ่จัยและเป้าหมาย

กรอบวิจััย Demand-Supply Matching Platform ได้
กำาห้นดโจัทย์การสร้างแพื่ลตฟอร์มเพื่่�อเช่้�อมโยงความต้องการ
ข้องตลาดกับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น 
จัากฐานทรัพื่ยากรในจัังห้วัดท่�สำาคัญและม่ผลกระทบต่อ 
คนจัำานวนมาก โดยม่เป้าห้มายให้้สถาบันอุดมศ้กษาห้ร่อ
มห้าวิทยาลัยท่�ตั�งอยูใ่นพื่่�นท่�สร้างกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจั
และระบายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น ด้วยงานวิจััย
และนวัตกรรม รองรับผลกระทบจัากการแพื่ร่ระบาดข้อง 
ไวรัส COVID-19 รวมทั�งทำาให้้อัตราการเติบโตข้องมูลค่า
เศรษฐกิจัฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นเพิื่�มข้้�น
เป็นรอ้ยละ 10 

2) ผู้ลการสนับัสนุนทุนวิ่จัยและนวั่ตกรรม
สนับสนุนการดำาเนินงานวิจััย จัำานวน 4 ชุ้ดโครงการ 

ให้้กับ 4 สถาบัน รวมงบประมาณ 12.12 ล้านบาท  
ความก้าวห้น้าในการดำาเนินงานทกุโครงการวิจััยได้สรา้งระบบ
การตลาดท่�สามารถระบายผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ิ
ชุ้มช้นได้ด่ข้้�น สร้างรายได้และยกระดับการแข้ง่ข้นัข้องชุ้มช้น 
โดยพื่ฒันาระบบงานวิจััยข้องมห้าวิทยาลัยรว่มกับชุ้มช้นเพื่่�อ
ให้้เกิดการเปล่�ยนแปลงในพื่่�นท่� สรา้งระบบและกระบวนการ
บริห้ารจััดการงานวิจััย ม่ระบบสนับสนุนการพื่ัฒนานักวิจััย 
สู่การพัื่ฒนาชุ้มช้นผ่านการทำางานวิจััยร่วมกับชุ้มช้นและ 
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ใช้้โจัทย์วิจััยท่�ได้จัากชุ้มช้น ม่กลไกการสนับสนุนนักวิจััย
ระห้ว่างสถาบนั และกลไกอ่�น ๆ สำาห้รบัผลการดำาเนินงาน 3 
เด่อนท่�ผ่านมา ได้ดำาเนินการสำารวจัและวิเคราะห์้ผลกระทบ
ท่�เก่�ยวข้้องกับผลผลิตทางการเกษตรเป้าห้มาย ค่อ ตั�งแต่
เกษตรกรผู้ปลกู ผู้แปรรูป ผู้จัำาห้นา่ย ราคาผลผลิต อัตรากำาไร 
อัตราการข้าดทุน สัดส่วนพ่ื่�นท่�ทำากิน และปัญห้าท่�เกิดข้้�น 
จัากสถานการณ์ COVID-19 และจััดประชุ้มกลุ่มย่อยกับ 
ผู้ม่สว่นได้สว่นเส่ย ทำาให้้ทราบข้้อมูลจุัดอ่อน/จุัดแข้ง็ โอกาส
และอุปสรรคในการจััดทำาแผนพัื่ฒนาสินค้าข้องวิสาห้กิจั
ชุ้มช้นท่�เข้า้รว่มโครงการ 

แผนการดำาเนินงานต่อไปจัะสรา้งตลาดออนไลน์ และ
ออนกราวด์ สร้างแพื่ลตฟอร์มตลาดท่�เห้มาะสมต่อการ 
ยกระดับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นให้้สอดคล้องกับ 
ความต้องการใช้้งานและฟังก์ช้ันการทำางาน รวมถ้งการ 
เช้่�อมโยงความต้องการข้องผู้บริโภคกับกำาลังผลิตข้องชุ้มช้น 
ซึ่้�งจัะช้ว่ยให้้เกิดการระบายสนิค้าและผลผลิตทางการเกษตร 
สร้างการกระจัายรายได้ให้้ชุ้มช้นได้อย่างเห้มาะสมและ 
เป็นธรรม

3) ตัว่อุย่างการขับัเคล้�อุนแผู้นงานในพ้ั�นที�
ชุ้ดัโครงกัาร “โครงกัารวิจััยกัารยกัระดัับข้่ดัความ

สามารถในกัารแข้่งข้ันและสร้างเศึรษฐกิัจัฐานรากัข้อุง
ชุ้มช้นด้ัวยเทคโนโลย่และนวัตกัรรม ในพั้�นท่�กัลุ่มจัังหวัดั
ภาคใต้ฝั่ั� งอุ่าวไทย” โดยความร่วมม่อระห้ว่างมห้าวิทยาลัย
เทคโนโลย่ราช้มงคลศร่ วิช้ัยกับมห้าวิทยาลัยราช้ภัฏิ
นครศรธ่รรมราช้ ซึ่้�งม่ ผศ.ดร.อภิรกัษ์ สงรกัษ์ มห้าวิทยาลัย
เทคโนโลย่ราช้มงคลศร่วิช้ัย เป็นหั้วห้น้าชุ้ดโครงการ การ
ดำาเนินงานม่เป้าห้มายเพื่่�อสร้างความเข้ม้แข็้งข้องผู้ประกอบ
การและพัื่ฒนาระบบตลาดสำาห้รับผลผลิตการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นในช้ว่งปกติวิถ่ให้ม่ รวมถ้งเป็นการสร้างกลไก
การบรหิ้ารงานวิจััยระห้ว่างมห้าวิทยาลัยรว่มกันเป็นครั�งแรก 
เพ่ื่�อสนับสนุนระบบการวิจััยนวัตกรรมชุ้มช้นกับกลไกจัังห้วัด
เพื่่�อการพัื่ฒนาเช้ิงพื่่�นท่�อย่างยั�งย่น โดยจัะม่ห้น่วยจััดการ
กลางทำาห้น้าท่�สร้างระบบในการเช่้�อม (Plug in Platform)  
ผู้ผลิตต้นทางในชุ้มช้น (Supply) กับตลาด (Demand) นักวิจััย
จัากทั�งสองสถาบันร่วมกันวิจััยพัื่ฒนาใน 4 กรอบ ได้แก่  
(1) การจััดการไม้ผลเศรษฐกิจัเพื่่�อเพื่ิ�มมูลค่าข้องกลุม่เกษตรกร
แปลงให้ญ ่จัังห้วัดนครศรธ่รรมราช้ (2) การพัื่ฒนาผลิตภัณฑ์ิ

กรอุบัการวิ่จัย Demand-Supply Matching Platform

ขายเอง/
ช่วยเหลือกลุ่ม

ต่อยอดธุรกิจ

หน่วยงานในจังหวัด

ห้างร้านท่ัวไปคนตกงาน

นิสิต/นักศึกษา

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ผู้บริโภคท่ัวไปใน/นอก

Supply Demand

Feedback Loop Learning

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ความพึงพอใจ

ระบบ Consultant

ระบบตรวจสอบ

ระบบ Logistic
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ชุ้มช้นเพื่่�อยกเศรษฐกิจัฐานรากข้องจัังห้วัดสงข้ลา (3) การ
พื่ฒันาผลิตภัณฑ์ิสมุนไพื่รข้องกลุม่คลัสเตอรนั์กษัตรนครไพื่ร
เพ่ื่�อยกเศรษฐกิจัฐานรากข้องจัังห้วัดนครศรธ่รรมราช้ (4) การ
พื่ัฒนาผลิตภัณฑ์ิผ้ามัดย้อมเพ่ื่�อยกเศรษฐกิจัฐานรากข้อง
จัังห้วัดนครศรธ่รรมราช้ 

ผลการดำาเนินงานในรอบ 6 เด่อนท่�ผ่านมา ทั�งสอง
มห้าวิทยาลัยได้พื่ัฒนากลยุทธท์างการตลาดเพื่่�อสร้างคุณค่า
ให้มใ่ห้้แก่ผู้ประกอบผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การจัำาห้นา่ย
มังคุดเน่�อแก้ว มังคุดลายมังกร ทเุรย่นเห้ลา และบรรจุัภัณฑ์ิ 
ท่�รักษาคุณภาพื่ทุเร่ยนปอกเปล่อกในระห้ว่างการข้นส่ง 
เป็นต้น และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น เช้่น เส่�อผ้า 
มัดยอ้ม ผ้าพื่นัคอมัดยอ้ม นวัตกรรมลกูประคบสมุนไพื่รรอ้น
ได้โดยไมต้่องน้�ง เป็นต้น สว่นผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นท่�มห้าวิทยาลัย
ราช้ภัฏินครศร่ธรรมราช้รับผิดช้อบม่ 2 ประเภท ค่อ การ
พื่ฒันาผลิตภัณฑ์ิสมุนไพื่รข้องกลุ่ม 12 นักษัตรนครไพื่รและ
การพื่ัฒนาผลิตภัณฑ์ิผ้ามัดย้อมข้องกลุ่มวิสาห้กิจัชุ้มช้น

จัังห้วัดนครศร่ธรรมราช้ ซึ่้�งนักวิจััยเข้า้ไปแก้ไข้ประเด็นปัญห้า
ข้องผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้นโดยใช้้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สูก่ารข้อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น (มผช้.) / มาตรฐาน อย. 
โดยปัจัจุับันท่มห้น่วยจััดการกลางได้พื่ัฒนาระบบการตลาด
ภายใต้ตราสินค้า “ภูมิภัฏิ: มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏินครศรธ่รรมราช้” 
ซึ่้�งม่ 2 รูปแบบ ค่อ (1) ระบบออนไลน์ผา่นการพื่ฒันาตลาด
ออนไลน์ภายใต้ช้่�อ “Junghuu” ท่�พื่ัฒนาโดยมห้าวิทยาลัย
เทคโนโลย่ราช้มงคลศร่ วิช้ัย และตลาดออนไลน์โดย 
ห้น่วยจััดห้ารายได้ มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏินครศร่ธรรมราช้  
(2) รูปแบบออนกราวด์ผ่านร้านค้าข้องมห้าวิทยาลัย ได้แก่ 
โรงแรมเค่ยงค่ร่ ร้านกาแฟอเมซึ่อน ร้านเซึ่เว่นอ่เลฟเว่น 
ท่�ทำาการไปรษณ่ย์สาข้ามห้าชั้ย ร้านข้องฝ่ากสนามบิน และ
ร้านจัำาห้น่ายข้องฝ่ากในเคร่อข้่ายข้องพื่ัฒนาชุ้มช้น จัังห้วัด
นครศร่ธรรมราช้ ส่งผลให้้ยอดจัำาห้น่ายข้องผู้ประกอบการ
ชุ้มช้นเพื่ิ�มสูงข้้�น ในช้ว่งสถานการณ ์COVID-19

กิจักริริมภายใต้โคริงการิวิจััยและผู้ลิตภัณฑ์์ภายใต้ตริาสิน่ค้า “ภ้มิภัฏ” 
มหาวิทุยาลัยริาชั้ภัฏน่คริศัร่ิธิริริมริาชั้
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การทำางานข้องห้น่วย บพื่ท. ในปี 2563 เป็นการ 
ต่อยอดและข้ยายห้น้างานให้้ให้ญ่ข้้�นจัากฐานงานเดิม ค่อ 
งานพื่ัฒนาเชิ้งพื่่�นท่�ข้องสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจััย 
(สกว.) ท่�ได้สั�งสมความรู้ด้านน่�ไว้มากกว่าสิบปี ห้ลายผลงาน
วิจััยจัากฐานทนุเดิมได้ข้บัเคล่�อนต่อยอดโดยห้นว่ย บพื่ท. และ
ได้เร่ยนเชิ้ญศาสตราจัารย์พิื่เศษ ดร. อเนก เห้ล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรว่่าการกระทรวงการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม ลงพื่่�นท่�ตรวจัเย่�ยมความก้าวห้น้าผลการดำาเนินงาน 
จันนำามาเป็นงานวิจััยเช้งินโยบายให้้กับกระทรวง อว. อาทิ

ตัวอุย่างแรกั โครงกัารวิจััยมหาวิทยาลัยกัับกัาร
พััฒนากัลไกัเพั้�อุดัูดัซัับเศึรษฐกิัจัภายในพั้�นท่� ซึ่้�งม่การ
ทำางาน 2 รูปแบบ ค่อ (1) สรา้งมหาวิทยาลัยให้เปน็ “ตลาดั” 
เป็นการจัับคู ่(Matching) ให้้ Demand และ Supply มาพื่บกัน 
เพื่่�อกระตุ้นเศรษฐกิจัชุ้มช้นจัากการบริโภคข้องนักศ้กษา 
และบุคลากรในมห้าวิทยาลัยท่�ม่มากกว่าห้น้�งห้ม่�นคน เช้่น 
มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏินครศร่ธรรมราช้ ม่นโยบายส่งเสริม 
การใช้้ผ้าและวัสดุจัากท้องถิ�น โดยในปีการศ้กษา 2564  
จัะปรบัรูปแบบชุ้ดครุยจัากเดิมเป็นกำามะห้ย่� เปล่�ยนเป็นแถบ

ท่�ใช้ผ้้ายกเม่องนครข้องกลุม่ทอผ้าบ้านตรอกแค เพ่ื่�อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจัท้องถิ�นห้ลังซึ่บเซึ่าจัากวิกฤต COVID-19 
ทำาให้้เกิดเงินห้มุนเว่ยนในชุ้มช้นประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็น
รายได้ท่�ตกกับชุ้มช้นโดยตรงถ้ง 4 ล้านบาท และ (2) จััดั
แพัลตฟอุร์มให้มหาวิทยาลัยเป็น “ตลาดั” ทั�งในรูปแบบ
ออนไลน ์และออนกราวด์ เพื่่�อเปน็พ่ื่�นท่�ระบายสนิค้าให้้ชุ้มช้น 
(Local Enterprise) และกระตุ้นให้้เกิดการบริโภคภายใน
ประเทศ โดยม่บางมห้าวิทยาลัยทำาแพื่ลตฟอร์มค้าข้าย
ออนไลน์แล้ว เช้น่ “ธรรมศาสตร์มาร์เก็ตเพื่ลส” “จุัฬามาร์เก็ต
เพื่ลส” “Junghuu.com” ซึ่้�งรัฐมนตร่ว่าการกระทรวง อว.  
ได้มอบห้มายให้้ห้นว่ย บพื่ท. มาข้ยายผลต่อ

ตัวอุย่างท่�สอุง สร้างเศรษฐกิจัฐานรากจัากศิลป- 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�น พััฒนาเศึรษฐกิัจัฐานรากั
ผา่นศึลิปวัฒนธรรม สรา้ง “ตลาดัวัฒนธรรม” 1 ใน 18 พื่่�นท่�
ตลาดวัฒนธรรมท่�เกิดจัากงานวิจััย ค่อ “หลาดชุุมทางทุ�งสง” 
พื่่�นท่�การค้าผลิตภัณฑ์ิเชิ้งวัฒนธรรม โดยท่มนักวิจััยจัาก 
ศูนยบ์ม่เพื่าะธุรกิจั มห้าวิทยาลัยศิลปากร รว่มกับท่มนักวิจััย
จัากมห้าวิทยาลัยในพื่่�นท่� พื่ฒันาฐานทนุวัฒนธรรมเม่องทุง่สง 
จัากเม่องทางผ่านท่�เง่ยบเห้งากลายเป็นห้ลาดชุ้มทางทุ่งสง
และพื่่�นท่�ชุ้มช้นวัฒนธรรม (Community Space) ให้้เด็กและ
เยาวช้นได้มาแสดงศิลปวัฒนธรรม จัากตัวอย่างน่�ทำาให้้ 
เห็้นว่าการพัื่ฒนาพื่่�นท่�จัากฐานทุนวัฒธรรม ในช่้วงวิกฤต 
COVID-19 เศรษฐกิจัในพื่่�นท่�จ้ังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 
เน่�องจัากเป็นการบริโภคภายในชุ้มช้นและจัังห้วัดใกล้เค่ยง 
ท่�ไม่ได้พ้ื่�งพิื่งห่้วงโซ่ึ่การผลิตโลก (Global Value Chains)  
ดังนั�นจ้ังทำาให้้เห็้นว่าไทยเราม่โอกาสอยูอ่่กมากห้ากได้รบัการ
พื่ัฒนาและข้ยายพื่่�นท่�ทางวัฒนธรรมเห้ล่าน่� รัฐมนตร่ว่าการ
กระทรวง อว. จ้ังได้มอบห้มายให้้ห้นว่ย บพื่ท. ข้ยายผลการ
ดำาเนินงานยา่นวัฒนธรรมจัาก 18 พื่่�นท่� เป็น 38 พื่่�นท่� เพื่่�อให้้
เกิดการเติบโตข้องเศรษฐกิจัภายในชุ้มช้น1

อ่กห้น้�งผลงานสำาคัญข้องห้นว่ย บพื่ท. ในปี 2563 ค่อ 
กัารวิจััยและนวัตกัรรมเพั้�อุแก้ัไข้ปัญหาความยากัจันแบบ
เบด็ัเสรจ็ัและแมน่ยำา ม่เป้าห้มายห้ลักเพื่่�อสรา้งแพื่ลตฟอรม์
การแก้ไข้ปัญห้าความยากจันอย่างเบ็ดเสร็จัและแม่นยำา 
นำารอ่งในพื่่�นท่� 10 จัังห้วัด ท่�ม่รายได้ภาคครัวเรอ่นตำาสดุจัาก

1  จัากบทสัมภาษณ์ “จััดการทุนวิจััยแบบ Quick Win ฟ้� นเศรษฐกิจัฐานรากสู้ 
โควิด-19” วารสารประช้าคมวิจััยและนวัตกรรม ฉบบัท่� 1 ปีท่� 2ผู้้ายกเม้องน่คริของกลุ่มทุอผู้้าบ้าน่ตริอกแค

ภาพัรว่มการทำางานในปี 2563
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ข้้อมูลดัช้น่ความก้าวห้น้าข้องคน (Human Achievement 
Index: HAI Index) ปี 2562 ได้แก่ แม่ฮ่้องสอน ปัตตาน่ ช้ยันาท 
อำานาจัเจัรญิ สรุนิทร ์ยโสธร ศรส่ะเกษ สกลนคร มุกดาห้าร 
กาฬสินธุ์ ม่จัำานวนคนจันกลุ่มเป้าห้มาย 131,040 คน ตาม
ฐานข้้อมูล Thai People Map and Analytics Platform 
(TPMAP) กระบวนการทำางานทั�งห้มดน่�อาจัเรย่กได้ว่าเป็นการ
จััดการระบบข้้อมูลความเห้ล่�อมลำาครั�งแรกข้องประเทศไทย 
โดยร่วมม่อกับสถาบันอุดมศ้กษาในพื่่�นท่�สร้างกลไกความ 
ร่วมม่อแก้ไข้ปัญห้าความยากจันข้องจัังห้วัดและสร้างกลไก
ระบบค้นห้า (Targeting) และสอบทาน (Verify) คนจัน และ
ทนุข้องคนจันในพื่่�นท่� เพื่่�อจัำาแนกกลุ่มคนจันออกเปน็ 2 กลุ่ม
ห้ลัก ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าห้มายร้อยละ 20 ล่างสุด เป็นกลุ่ม
คนจันยากไร้ท่�สุดข้องประเทศ ทางออกในการแก้ปัญห้าค่อ 
จััดการศ้กษาให้้แก่กลุ่มเด็ก รวมถ้งประสานกับกลไกพื่ัฒนา
พื่่�นท่�เพื่่�อส่งต่อกลุ่มคนจันยากไร้กลุ่มน่�เข้้าสู่ระบบกองทุน
สวัสดิการภาครฐั (2) กลุ่มเป้าห้มายร้อยละ 20 ถัดข้้�นมาเป็น 
กลุ่มคนยากจันจัากภาวะห้น่�สินและจัากการประกอบอาช้่พื่ 
กลุ่มน่�จัะนำางานวิจััยและนวัตกรรมข้องมห้าวิทยาลัยและ

สถาบันวิจััยเข้้าไปห้นุนเสริมกระบวนการเร่ยนรู้ให้้สามารถ
ประกอบอาช้พ่ื่และดำารงช้วิ่ตได้ด่ข้้�น โดยให้้ภาคประช้าสงัคม
เข้้ามาเป็นกลไกกลางข้องห้น่วย บพื่ท. เพื่่�อไปช้่วยเห้ล่อ 
ในเช้งิกระบวนการในพื่่�นท่� เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นงานวิจััยท่�
เสริมพื่ลัง สร้างผลกระทบ แม้ยังไม่จับโครงการวิจััย อาทิ  
เกิดโครงการพัื่ฒนาระดับจัังห้วัด เกิดความช่้วยเห้ล่อจัาก 
ภาคสว่นท่�เก่�ยวข้อ้ง จ้ังถ่อเป็นการพื่ฒันารูปแบบงานวิจััยทั�ง
ในเช้ิงรูปธรรมและเช้ิงกลไกท่�สามารถเป็นโมเดลต้นแบบ 
และข้ยายผลไปยังพื่่�นท่�อ่�นได้

กัล่าวโดัยสรุป การทำางานในปีแรกข้องห้น่วย บพื่ท.
เน้นงานในระดับไมโคร (Micro Level) กล่าวค่อ การสร้าง
เศรษฐกิจัฐานรากให้้กับกลุม่คนยากจัน คนว่างงาน กลุม่อาช้พ่ื่ 
ชุ้มช้น อันเป็นรากฐานข้องความเห้ล่�อมลำา และเป็นรากฐาน
ข้องปัญห้าท่�เกิดข้้�นในสังคม ทั�งปัญห้าความมั�นคง ปัญห้า 
ว่างงาน ปัญห้าความรุนแรงในครอบครวั  ซ้ึ่�งล้วนม่ท่�มาจัาก
ปัญห้าปากท้อง และนอกจัากมุ่งเน้นการแก้ปัญห้าเศรษฐกิจั
ฐานรากแล้วก็ยงัช้ว่ยแก้ปัญห้าสังคมและสิ�งแวดล้อมอ่กด้วย 

ตลาดวัฒน่ธิริริม “หลาดชุั้มทุางทุุ่งสง”
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สรุิป็การิ
ดำาเน่ิน่งาน่

หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)

ปี็งบป็ริะมาณ 2563
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ปีงบประมาณ 2563 ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนวิจััยด้านการพัื่ฒนาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)  
ได้รบัการจััดสรรงบประมาณจัากกองทุนสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม จัำานวน 664.21 
ล้านบาท สามารถจััดัสรรทนุวิจััยและนวัตกัรรม จัำานวน 651.21 ล้านบาท ผา่น 4 แผนงานริเริ�ม
สำาคัญ (Flagship) ได้แก่

สามารถจััดสรรทุนวิจััยรวม 88 โครงการ จัาก 46 ห้น่วยงานท่�ได้รับการจััดสรรทุน7 ซึ่้�ง
ประกอบไปด้วย มห้าวิทยาลัยในกำากับข้องรฐั จัำานวน 17 แห่้ง มห้าวิทยาลัยข้องรฐั จัำานวน 2 แห่้ง 
มห้าวิทยาลัยเทคโนโลยร่าช้มงคล จัำานวน 8 แห่้ง มห้าวิทยาลัยราช้ภัฏิ จัำานวน 4 แห่้ง มห้าวิทยาลัย
เอกช้น จัำานวน 5 แห้ง่ และห้น่วยงานและสถาบนัอ่�น ๆ จัำานวน 10 แห้ง่ ดังภาพื่

7 ม่ 3 ชุ้ดโครงการ งบประมาณรวม 13 ล้านบาท ท่�ไม่สามารถออกสัญญาภายในสิ�นปีงบประมาณ 2563 ได้ เน่�องจัากรอประกาศราช้กิจัจัานุเบกษาระเบ่ยบสภานโยบาย 
การอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์ วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ ว่าด้วยห้ลักเกณฑ์ิและวิธก่ารสนับสนุนทนุวิจััยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกช้นและภาคประช้าสงัคมเพื่่�อให้้นำาผลงานวิจััยและ
นวัตกรรมไปใช้ป้ระโยช้น์ โดยจัะออกสัญญาปี 2564

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 248.75 ล้านบาท
แผนงาน “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี” 285.34 ล้านบาท
แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา” 75.00 ล้านบาท
แผนงาน “การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ” 42.12 ล้านบาท

248.75
ล้านบาท

285.34
ล้านบาท

75
ล้านบาท

42.12
ล้านบาท

ประสิทธิภาพัการดำาเนินการ (การใช้งบัประมาณ)

สรุิปผู้ลการิสนั่บสนุ่น่ทุุน่วิจััยและน่วัตกริริม ปงีบปริะมาณ 2563
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ภาพัรว่มและผู้ลการขับัเคล้�อุนการดำาเนินงานเชิงระบับั 
ขอุงการสนับัสนุนที�สำาคัญ

1) พัื่ฒนาระบบ กลไกและกระบวนการสนับสนุนทนุ
วิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อการพัื่ฒนาพื่่�นท่� ตั�งแต่กระบวนการ
พื่ัฒนาแผนระดับช้าติร่วมกับสำานักงานสภานโยบายการ
อุดมศ้กษา วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ (สอวช้.) 
และ สำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์ วิจััยและ
นวัตกรรม (สกสว.) นำาไปสูก่ารสรา้งระบบกลไกและกระบวนการ
สนับสนุนทนุวิจััยและนวัตกรรมเพื่่�อการพื่ฒันาพื่่�นท่�ท่�เป็นระบบ 
และม่มาตรฐานการจััดการ การทำางานอย่างโปร่งใสและม่ 
ธรรมาภิบาล รวมถ้งม่กระบวนการการม่ส่วนร่วมในการคิด
ร่วมกันข้องทั�งผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญท่�เป็นห้น่วยงานท่�
เก่�ยวข้้องและผู้ใช้ป้ระโยช้น์จัากงานวิจััย จันถ้งการรว่มม่อการ
ทำางานจันได้ผลกระทบอยา่งวงกว้างต่อพ่ื่�นท่�

2) พัื่ฒนาระบบสนับสนุนการติดตามและประเมินผล 
เพื่่�อผลักดันผลงานวิจััยไปใช้้ประโยช้น์ ทั�งการใช้้ประโยช้น์
เช้งิพื่่�นท่�และเช้งินโยบาย

ห้นว่ย บพื่ท. ได้ออกแบบกระบวนการการทำางานอยา่ง
ม่สว่นรว่มเพื่่�อให้้เกิดการข้บัเคล่�อนผลงานวิจััยไปใช้ป้ระโยช้น์
อยา่งม่รูปธรรม โดยม่กระบวนการท่�เป็นการถอดความรู้ข้อง
การจััดการทนุวิจััยเพื่่�อการพื่ฒันาพื่่�นท่�จัากฝ่่ายบูรณาการวิจััย
และความร่วมม่อเพื่่�อพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นท่� (ABC) ข้องสำานักงาน
กองทนุสนับสนุนการวิจััย (สกว.) เดิม ดังน่�

1) สร้างทิศทางการดำาเนินงานและเป้าห้มายร่วมกับ 
ห้น่วยงานผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญ และตัวแทนข้อง 
ผู้ใช้ป้ระโยช้น์จัากงานวิจััยผ่านเวท่ Dialogue Forum

2) สรา้ง National Framework ระดับช้าติท่�ม่แนวความคิด
ให้ม่ ในการยกระดับงานเดิมและม่เป้าห้มายและตัวช้่�วัด
ท่�ช้ดัเจัน โดยเปน็การตั�งเป้าห้มายท่�คิดจัากผลกระทบกับ
ประช้าช้นในพ่ื่�นท่�เป็นตัวตั�ง (Impact Orientated)

3) จััดกระบวนการพื่ัฒนาโจัทย์วิจััยและข้้อเสนอโครงการ
วิจััยท่�ตรงเปา้โดยกระบวนการม่สว่นรว่มกับนักวิจััยตั�งแต่
ต้นทาง และม่กระบวนการจััดการให้้โอกาสการรบัทนุกับ
นักวิจััยอย่างทั�วถ้งและการคัดสรรนักวิจััยท่�ม่ศักยภาพื่
ผ่านทั�งการประกาศทุนและการทาบทามนักวิจััยท่�ม่
ศักยภาพื่ในการตอบสนองต่อโจัทย์สำาคัญข้องประเทศ
อยา่งเรง่ด่วน

4) จััดการให้้เกิดกระบวนการพิื่จัารณาการสนับสนุนทุนวิจััย
และนวัตกรรมอย่างม่ส่วนร่วม โดยสร้างเวท่พิื่จัารณา 
ข้้อเสนอโครงการแบบ Dialogue Forum ร่วมกับผู้ม่ 
ส่วนได้ส่วนเส่ยสำาคัญและผู้เช้่�ยวช้าญเฉพื่าะด้าน 
(Expert Content) เพื่่�อกลั�นกรองให้้เกิดโครงการวิจััย  
ผลงานวิจััยท่�ตรงเป้าและสรา้งการเปล่�ยนแปลงได้จัรงิ

5) จััดการระบบการติดตามและประเมินผลทั�งเชิ้งระบบ
ข้้อมูลเพื่่�อให้้เกิดการสร้างข้้อมูลพื่่�นฐาน (ฺBaseline 
Data) และการวัดผลห้ลังการทำาวิจััย เพื่่� อวัดการ
เปล่�ยนแปลงข้องโครงการวิจััยอยา่งช้ดัเจัน ข้ณะเด่ยวกัน
สร้าง Double Loop Learning สร้างเวท่แลกเปล่�ยน 
เร่ยนรู้ร่วมกันในทุกแผนงานเพื่่�อให้้เกิดการแลกเปล่�ยน
องค์ความรู้และกระบวนการทำางานในวงกว้าง รวมถ้ง
โอกาสในการข้ยายผลงานให้้เกิดผลกระทบระดับช้าติ
ด้วย

6) จััดการให้้เกิดการสังเคราะห้์งานผ่านโครงการเช้ิงระบบ 
(System Based Research) ทุกแผนงานเพื่่�อถอด
แพื่ลตฟอร์มข้องการดำาเนินงาน และสังเคราะห้์ให้้เป็น 
State of Development ในเร่�องนั�น ๆ  ข้องประเทศ และ
จััดทำาข้้อเสนอเช้ิงนโยบายเพื่่�อข้ับเคล่�อนทั�งระดับพื่่�นท่�
และระดับประเทศ
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ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)
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การทำางานข้องห้น่วย บพื่ท. ในก้าวต่อไปค่อ การพัื่ฒนา
เช้ิงระบบและโครงสร้าง ทั�งเร่�องการพัื่ฒนาชุ้มช้นควบคู่กับ
การพื่ฒันาเม่องนา่อยู ่สร้างกลไกพื่ฒันาพ่ื่�นท่�ให้้กับห้นว่ยงาน
ระดับท้องถิ�นผ่านผู้ว่าราช้การจัังห้วัด สร้างความเข้้มแข้็งให้้
กับห้น่วยงานระดับตำาบลและเทศบาล รวมถ้งการจััดการ 
เร่�องเฉพื่าะกิจัในพื่่�นท่�เฉพื่าะ เช้น่ พ่ื่�นท่�เศรษฐกิจัพื่เิศษ พื่่�นท่�
พื่รมแดน พื่่�นท่�ช้ายแดนใต้ เป็นต้น รวมทั�งผลักดันการทำาวิจััย
เช้ิงปฏิิบัติการท่�ช้่วยให้้เข้้าใจัเศรษฐกิจัฐานชุ้มช้น (Local 
Economy) มากข้้�น ตามท่�รฐัมนตรว่่าการกระทรวง อว. คาดห้วัง

จัะใช้้กระบวนการวิจััยไปสร้างวัฒนธรรมวิจััยจัากภาคส่วน 
ต่าง ๆ  ไม่ว่าจัะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกช้น ประช้าสังคม วิสาห้กิจั 
เพื่่�อทำาให้้กระบวนการคิดเป็นเห้ตุเป็นผลเข้า้ไปอยูใ่นทกุสว่น
ข้องการพัื่ฒนาบา้นเม่อง

ในปีงบประมาณ 2564 ห้น่วย บพื่ท. ม่แผนงาน 
รเิริ�มสำาคัญ 6 แผนงาน ภายใต้ 4 โปรแกรม โดยม่ทิศทางและ
เป้าห้มายการทำางานในแต่ละแผนงาน ดังน่�

โปรแกรมท่� 13 นิว้ตกรรมเพ้ิ�อก�ร
พ้ิฒนิ�เศ์รษ์ฐกิจำฐ�นิร�กแลิะชุุมชุนิ
นิว้ตกรรม
 แผู้นงานชุมชนนวั่ตกรรมเพ้ั�อุการ

พััฒนาอุย่างยั�งย้น
ห้น่วย บพื่ท. ห้วังท่�จัะเสริมสร้างข้่ดความสามารถ 

ข้องชุ้มช้นในการเรย่นรูแ้ละรบัปรบัใช้น้วัตกรรม สามารถนำา
ความรู้ไปใช้้ในการเปล่�ยนแปลงและจััดการปัญห้าในชุ้มช้น 
พื่้�งตนเองได้อยา่งยั�งย่น โดยการสร้างตัวแบบการเร่ยนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Platform: LIP) ข้อง
ชุ้มช้นผ่านการสร้างนวัตกรช้าวบ้านในชุ้มช้น เพื่่�อให้้กลไก

พื่ัฒนาพ่ื่�นท่�อย่างม่ส่วนร่วมระดับชุ้มช้นสามารถวิเคราะห์้
ปัญห้าข้องชุ้มช้นตนเองได้อยา่งแมน่ยำา รวมถ้งม่การยอมรบั
ปรับใช้้เทคโนโลย่และนวัตกรรมท่�เห้มาะสมกับบริบทเพื่่�อ
แก้ไข้ปัญห้าสำาคัญและพื่ฒันาคณุภาพื่ช้วิ่ตข้องตนเองได้อยา่ง
เป็นรูปธรรมและยั�งยน่ ข้ยายผลอ่กจัำานวน 500 ตำาบล และ
มุ่งเน้นการพื่ัฒนาระบบฐานข้้อมูล Technology and 
Innovation Library และ Village Profile ข้องประเทศให้้เป็น
รูปธรรม เพื่่�อเป็นฐานข้้อมูลข้นาดให้ญ่ (Big Data) ในการ
ข้ยายผลนวัตกรรมพื่ร้อมใช้้จัากงานวิช้าการเพื่่�อแก้ปัญห้า
ชุ้มช้นทั�วประเทศต่อไป สอดคล้องกับนโยบาย 1 ตำาบล 1 
มห้าวิทยาลัยข้องกระทรวงการ อว.
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ได้พื่ัฒนากรอบการวิจััยภายใต้แผนงานน่� จัำานวน 2 
กรอบการวิจััย ได้แก่ กัรอุบกัารวิจััยท่� 1 กัารพัฒันาข้ด่ัความ
สามารถข้อุงผู้ประกัอุบกัารในพั้�นท่� (Local Enterprises) 
บนฐานทรพััยากัรพั้�นถิ�น เพั้�อุสรา้งเศึรษฐกิัจัฐานรากัและ
เศึรษฐกิัจัหมุนเว่ยนในพ้ั�นท่� ซึ่้�งทางท่มจััดการกลางนำาโดย 
ผศ.ดร.บัณฑิิต อินณวงศ์ ยังเห็้นความสำาคัญข้องการทำางาน
ยกระดับผู้ประกอบการในพื่่�นท่�ในภาพื่ท่�ให้ญ่ข้้�น โดยจัะนำา
งานวิจััยภายใต้การดูแลข้องห้น่วย บพื่ท. ไปสู่การทำางานใน
ภาพื่ข้องธุรกิจัจัรงิ โดยท่�อยูบ่นห้ลักพ่ื่�นฐานข้องธรรมาภิบาล
ทางธุรกิจั รว่มกับภาคเอกช้น อาทิ Kaspy ท่�ทำางานรว่มกันใน
เร่�องข้องการตลาดทั�งภายในและภายนอกประเทศ ในรูปแบบ
ตลาดออนไลน์ Lemon Farm ท่�จัับม่อทำางานรว่มกันในเร่�อง
ข้องตลาดท่�เป็น Hard Place โดยผ่านการทำางานภายใต้ 
โปรเจัค Routh to the Root ท่�ม่การด้งคณุค่าข้องทรพัื่ยากร
พื่่�นถิ�นส่�อสารผา่นรูปแบบข้องผลิตภัณฑ์ิ และบรษัิท ดอิูนไทย 
จัำากัด ท่�ทำางานร่วมกันในการวิเคราะห์้คุณค่าทางทรัพื่ยากร
แผน่ดิน สูมู่ลค่าท่�เป็นรูปธรรม โดยผา่นการทำางานในรูปแบบ 
Value Chain Label ท่�จัะเป็นส่�อสารในรูปข้อง Block Chain 

ทำาให้้สามารถต่มูลค่าข้องการทำางานในเช้ิงทรัพื่ยากรพื่่�นถิ�น 
และเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ในเร่�องข้องสิ�งแวดล้อมด้วย 
รวมถ้ง Value Chain Label นั�นจัะเป็นห้น้�งในรูปแบบสัญลักษณ์
ทางการตลาดท่�ตอบโจัทย์ความต้องการข้องผู้บริโภคใน
ปัจัจุับนัและในอนาคต ท่�หั้นกลับมาใสใ่จัสิ�งแวดล้อมมากข้้�น

นอกจัากจัะนำาไปสู่การพื่ัฒนากรอบการสนับสนุน 
งานวิจััยท่�ด้านการพัื่ฒนา Local Enterprises ท่�วัดผลได้ 
อยา่งช้ดัเจันแล้ว ยงัรวมถ้งการจัะได้มาซึ่้�งแพื่ลตฟอร์มในการ
เช้่�อมโยงภาคการผลิตในพื่่�นท่�กับตลาดให้ม่ข้องประเทศ  
อันจัะส่งผลต่อการระบายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ิชุ้มช้น 
เพื่ิ�มโอกาสในการจ้ัางงาน ช้ว่ยเห้ล่อผู้ผลิตต้นนำาในพื่่�นท่�ต่าง ๆ  
และสุดท้ายค่อ วางรูปแบบการพื่ัฒนาและเสริมทักษะการ
ประกอบการให้้กับทั�งผู้ประกอบการและเกษตรกรเพ่ื่�อให้้เกิด
การเปล่�ยนแปลงจัากภายใน แนวคิด “การพื่ฒันาคน เพื่่�อให้้
เกิดการพื่ฒันาข้อง” โดยใช้พ้ื่ลังข้องสถาบันอุดมศ้กษาในพื่่�นท่� 
โดยทั�งห้มดน่�จัะต้องม่การปรับบทบาทข้องสถาบันอุดมศ้กษา
ในพื่่�นท่� ให้้เป็นโครงสร้างความรู้ในการแก้ไข้ปัญห้าสำาคัญ 
ในการพัื่ฒนาพื่่�นท่�ได้จัรงิ

 แผู้นงานมหาวิ่ทยาลัยเพ้ั�อุการพััฒนาพ้ั�นที�
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กัรอุบกัารวิจััยท่� 2 มหาวิทยาลัยกัับกัารขั้บเคล้�อุน 
ทนุทางวัฒนธรรมเพ้ั�อุกัารพัฒันาเชิ้งพ้ั�นท่� วางเป้าห้มายให้้
สถาบันอุดมศ้กษาเป็นกลไกสำาคัญในการพื่ัฒนาพื่่�นท่�ใน 
มิติต่าง ๆ  ผา่นศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ�น สรา้งความรว่มม่อ
กับภาค่ห้ลักในพื่่�นท่�เพื่่�อให้้ได้แผนความร่วมม่อ (Cooperation 
Plan) ในการจััดทำาแผนท่�ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) 
เพื่่� อให้้ได้ข้้อมูลเช้ิงประจัักษ์ท่�จัะนำาไปสู่การออกแบบ
กระบวนการม่สว่นรว่มให้้เกิดพ่ื่�นท่�ทางวัฒนธรรม (Cultural 
Space) และต่อยอดด้วยการสง่เสรมิให้้เกิดผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ท่�สรา้งงานสรา้งรายได้
ด้วยทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม อันห้มายรวมถ้งมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) ในพ่ื่�นท่� ทั�งท่�จัับต้องได้ 
(Tangible Cultural Assets) อาทิ โบราณสถาน อาคาร
ประวัติศาสตร ์โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุเป็นต้น และมรดกทาง
วัฒนธรรมท่�จัับต้องไมไ่ด้ (Intangible Cultural Assets) อาทิ 
เร่�องเล่า ประเพื่ณ ่พื่ธิก่รรม เทศกาล งานบุญ ศิลปะการแสดง 
งานช้า่ง งานฝี่ม่อ ฯลฯ ทั�งน่�ได้ม่การกำาห้นดให้้สถาบันศ้กษา
ในพื่่�นท่�เป้าห้มายทำาห้น้าท่�เป็นผู้ประสานกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ�น ศิลปิน ชุ้มช้น ภาคเอกช้นในพื่่�นท่� เพื่่�อขั้บเคล่�อน 
ให้้เกิดแผนความรว่มม่อ (Cooperation Plan) ท่�ยั�งย่นในการ
มุง่พื่ฒันาเช้งิพื่่�นท่�ผา่นศิลปะและวัฒนธรรม

โปรแกรมท่� 14 ขจ้ำดำปัญห�คว�ม
ย�กจำนิแบบเบ็ดำเสร็จำแลิะแม่นิยำ�
 แผู้นงานการวิ่จัยและนวั่ตกรรมเพ้ั�อุ

แก้ไขปัญหาคนจนอุย่างเบ็ัดเสร็จและ
แม่นยำา

ปีงบประมาณ 2564 จัะดำาเนินงานขั้บเคล่�อนระบบ
ความช้่วยเห้ล่อและติดตามให้้คนจันสามารถห้ลุดพื่้นปัญห้า
ความยากจันอยา่งเป็นรูปธรรม และข้ยายผลการทำางานจัาก
พื่่�นท่�เป้าห้มาย 10 จัังห้วัดยากจัน เป็น 20 จัังห้วัดยากจัน ได้แก่ 
ปัตตาน่ ยะลา  นราธิวาส พื่ิษณุโลก แม่ฮ่้องสอน ลำาปาง 
อำานาจัเจัริญ ช้ัยนาท สุรินทร์ ยโสธร ศร่สะเกษ สกลนคร 
มุกดาห้าร กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอ็ด บุรร่มัย ์ อุบลราช้ธาน่ และเลย 
(โดยคัดเล่อกจัากจัังห้วัดท่�ม่รายได้ภาคครัวเร่อนตำาสุดจัาก
ดัช้น่ความก้าวห้น้าข้องคนปี 2562 ทั�งน่�จัังห้วัดลำาปางและ
จัังห้วัดเลยเป็นจัังห้วัดตามนโยบายการข้ับเคล่�อนไทยข้อง
กระทรวง อว.)

โปรแกรมท่� 15 เม้องน่ิ�อย่่ 
แลิะก�รกระจำ�ยศ่์นิย์กลิ�งคว�มเจำริญ
 แผู้นงานการพััฒนาเม้อุงและกลไกการ

เติบัโตใหม่
ห้น่วย บพื่ท. ได้จััดระดมสมองพื่ัฒนาโจัทย์วิจััยท่�จัะ

ประกาศรับข้้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2564 โดยได้
เช้ญิผู้ทรงคณุวุฒจิัากภาคสว่นต่าง ๆ และตัวแทนห้น่วยงาน
ท่�เข้้าร่วม อาทิ ตัวแทนจัากกระทรวงการพัื่ฒนาสังคมและ
ความมั�นคงข้องมนุษย์ การเคห้ะแห้่งช้าติ กรมโยธาธิการ 
และผังเม่อง สถาบันพัื่ฒนาองค์กรชุ้มช้น (องค์การมห้าช้น) 
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ศูนยข์้อ้มูลอสงัห้ารมิทรพัื่ย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์้ องค์การสห้ประช้าช้าติ (United 
Nations : UN) ห้นว่ยงานภาค่เครอ่ข้า่ยการพื่ฒันาเม่อง และ
ผู้แทนจัากสถาบันการศ้กษา เข้า้รว่มระดมสมองในห้ลายครั�ง 
โดยจัากฐานทุนเดิมท่�กลไกพัื่ฒนาเม่องได้ดำาเนินงานไปแล้ว
นั�น พื่บว่า การพัื่ฒนาเม่องในบริบทข้องประเทศไทย ม่ทิศทาง
ห้ลัก 4 ทิศทาง ได้แก่ (1) การสร้างกลไกพื่ัฒนาเม่องและ 
การสร้างเป้าห้มายร่วมในการพัื่ฒนาเม่อง (2) การสร้าง 
องค์ความรู้เพื่่�อห้นุนเสริมการพัื่ฒนาและเพื่ิ�มศักยภาพื่ข้อง

การิริะดมสมองพััฒน่าโจัทุย์วิจััยทุ่�จัะปริะกาศัรัิบ 
ข้อเสน่อโคริงการิใน่ปงีบปริะมาณ 2564
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การพื่ฒันาเม่อง (3) การสรา้งแผนการลงทนุด้านการพื่ฒันา
เม่อง (4) การสร้างระบบข้้อมูลเปิดเพ่ื่�อการพื่ัฒนาเม่อง  
โดยปัจัจุับันได้เกิดกลไกการพัื่ฒนากว่า 20 กลไก ทั�งน่�  
ห้น่วย บพื่ท. จัะให้้ความสำาคัญกับข้้อมูล Evidence Based 
เพื่่�อนำามาสู่การสร้างเศรษฐกิจัท่�กระจัายความเจัริญ โดยม่ 
เป้าห้มายค่อ สร้างกลไกการพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่� เกิดการ
เปล่�ยนแปลงการลงทนุท่�เพิื่�มข้้�นและเกิดระบบการเงินในการ
พื่ฒันาระดับพื่่�นท่� เกิดกระบวนการเรย่นรูข้้องเม่องและข้อ้มลู
เพื่่�อพื่ัฒนากลไกตรวจัสอบเช้ิงพ่ื่�นท่�เพ่ื่�อการข้ับเคล่�อนเม่อง 
รวมทั�งชุ้ดความรู้ด้านการพื่ัฒนาเม่องเพื่่� อข้ยายผลและ 
นำาเสนอนโยบายเช้งิพ่ื่�นท่�

 แผู้นงานพ้ั�นที�นวั่ตกรรมการศึึกษา
จัากผลการดำาเนินการท่�ผ่านมาช้่�ให้้เห็้นถ้งศักยภาพื่

และโอกาสท่�พื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาจัะเป็นกลไกสำาคัญใน
การทดลองนวัตกรรมทางการศ้กษาทั�งในด้านการเร่ยนการ
สอนและนวัตกรรมการบริห้ารจััดการท่�สามารถข้ยายแนวคิด
และวิธก่ารทำางานไปยังพื่่�นท่�จัังห้วัดอ่�นท่�อาจัก้าวไปเป็นพ่ื่�นท่�
นวัตกรรมการศ้กษาในอนาคตได้เช้่นเด่ยวกัน สอดคล้องกับ 

พื่.ร.บ.พื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา พื่.ศ. 2562 ท่�ได้กำาห้นด
แนวทางการพื่ัฒนาพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาไว้ว่า “จัังห้วัด 
ท่�จัะเป็นพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาพื่้งม่ความพื่ร้อมท่�จัะ
ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ข้องพ่ื่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษา 
ตลอดจันการม่ส่วนร่วมข้องผู้ท่�เก่�ยวข้้องทั�งองค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ภาคเอกช้น และภาคประช้าสงัคม 
และโอกาสท่�จัะประสบความสำาเรจ็ัอยา่งยั�งย่น” ซ้ึ่�งห้มายรวม
ทั�งพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาท่�ได้ม่การกำาห้นดพื่่�นท่�ไปแล้ว 
และพื่่�นท่�ให้ม่ท่�อาจัเกิดข้้�นในอนาคต ดังนั�น ในปี 2564  
ห้นว่ย บพื่ท. จ้ังจัะเปิดรบัข้อ้เสนอโครงการ/ชุ้ดโครงการให้ม่
ทั�งท่�อยูใ่นพื่่�นท่�นวัตกรรมการศ้กษาเดิม 6 พื่่�นท่� 8 จัังห้วัด และ
พื่่�นท่�จัังห้วัดอ่�น ๆ  ท่�ม่ความพื่รอ้มตามห้ลักเกณฑ์ิข้า้งต้น โดย
คงเป้าห้มายวัตถุประสงค์และตัวช้่�วัดเดิม ซ้ึ่�งในกระบวนการ
ทำางานกับโรงเรย่นในพื่่�นท่�เป้าห้มายต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
เม่�อเท่ยบกับจัำานวนโรงเรย่นทั�งห้มดในจัังห้วัด พื่ร้อมทั�งเสนอ
แนวทางข้ยายผลการวิจััยให้้ครอบคลุมจัำานวนโรงเร่ยน 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 เม่�อเท่ยบกับจัำานวนโรงเรย่นทั�งห้มดใน
จัังห้วัดตามเป้าห้มายข้องแผนงานเพื่่�อท่�จัะสร้างผลกระทบ
และข้ยายผลต่อไปได้

City Development Framework
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สำาห้รบักรอบการวิจััยการสรา้งเม่องแห้ง่การเรย่นรู ้(Learning City) ห้นว่ย บพื่ท. ได้ปรับ
ให้้อยู่ภายใต้แผนการพื่ัฒนาเม่องและกลไกการเติบโตให้ม่ ซึ่้�งยังคงเน้นความร่วมม่อระห้ว่าง
สถาบันการศ้กษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เพื่่�อพื่ัฒนาการศ้กษาและการเร่ยนรู้ท่�
สอดคล้องกับความต้องการข้องประช้าช้นในพื่่�นท่� โดยม่เป้าห้มายยกระดับการเร่ยนรู้ข้อง
ประช้าช้นในพื่่�นท่� เพื่่�อพื่ัฒนาอาช้่พื่ รายได้ และคุณภาพื่ช้่วิตท่�จัับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมทั�งการสร้างนวัตกรรมการจััดการเร่ยนรู้และการพัื่ฒนาทางการศ้กษาท่�สอดคล้องกับ 
ความต้องการและบริบทพ่ื่�นท่�

โปรแกรมท่� 17 ก�รแก้ปญัห�วิกฤตของประเทศ์
 แผู้นงานการสร้างแผู้นธุรกิจเพ้ั�อุสร้างเศึรษฐกิจฐานราก 

รอุงรับัการเปลี�ยนแปลงและวิ่กฤตด้านเศึรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
คว่ามยากจน

ในปีงบประมาณ 2564 จัะดำาเนินงานต่อเน่�อง โดยข้ยายผลจัาก 3 จัังห้วัดนำารอ่ง ให้้เป็น  
10 จัังห้วัดนำารอ่ง ซึ่้�งคัดเล่อกจัากฐานทนุเดิมและความพื่รอ้มข้องการสนบัสนุนการดำาเนนิงาน
รว่มกันข้องกลไกการพื่ฒันาพ่ื่�นท่� เพื่่�อเป็นตัวแทนข้องภมิูภาคและเปน็ตัวแทนข้องภาคการผลิต 
และภาคบริการท่�ม่ผลกระทบสูงในพื่่�นท่� โดยยังคงเป้าห้มายเพื่่�อยกระดับรายได้และช้่วิต 
ความเป็นอยูข่้องประช้าช้นในการปรับตัวด้านอาช้พ่ื่เพ่ื่�อรองรับการเปล่�ยนแปลงและวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจั สำาห้รับตัวช้่�วัดท่�ตั�งไว้ ค่อ เพื่่�อยกระดับรายได้ข้องกลุ่มเป้าห้มายเพื่ิ�มข้้�นอย่างน้อย 
ร้อยละ 30 โดยม่จัำานวนผู้ได้รับผลประโยช้น์ท่�ตั�งไว้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ข้องครัวเร่อนกลุ่ม 
เป้าห้มายในจัังห้วัดท่�เป็นผู้ได้รับผลกระทบในห้่วงโซึ่่อุปทานข้องพื่่ช้ผล ปศุสัตว์ เศรษฐกิจั 
ทรพัื่ยากรฐาน และการบรกิาร
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ริายงาน่การิเงิน่

หน่ว่ยบัริหารและจัดการทุน 
ด้านการพััฒนาระดับัพ้ั�นที� (บัพัท.)

ปี็งบป็ริะมาณ 2563
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รายงานการเงินในปีงบัประมาณ 2563
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ

โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)
งบแสดังฐานะกัารเงิน

ณ วันท่� 30 กัันยายน 2563

สนิทรพััย์

ห้นว่ย : บาท

ห้มายเห้ตุ ณ วันท่� 
30 กันยายน 2563

สนิทรพัื่ยห์้มุนเว่ยน

 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 4 318,677,700.15

 ลกูห้น่�อ่�นระยะสั�น 5 142,534.00

สนิทรพัื่ยห์้มุนเว่ยนอ่�น 6 224,550.15

รวมสินทรพัื่ยห์้มุนเว่ยน 319,044,784.30

สนิทรพัื่ยไ์มห่้มุนเว่ยน

 อุปกรณ์ 7 16,245.18

 เงินมัดจัำา 143,374.20

 รวมสินทรพัื่ยไ์มห่้มุนเว่ยนอ่�น 159,619.38

รวมสินทรพัื่ย ์ 319,204,403.68
 

ข้อรบัรองว่าเป็นรายการอันถกูต้องและเป็นจัรงิ

(นางสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข้) (นายกิตติ สจััจัาวัฒนา)

รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ

ผู้อำานวยการห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน
ด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่�

ห้มายเห้ต ุประกอบงบการเงินเป็นสว่นห้น้�งข้องงบการเงินน่�
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ
โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)

งบแสดังฐานะกัารเงิน
ณ วันท่� 30 กัันยายน 2563

หน่�สนิและสว่นข้อุงทนุ

ห้นว่ย : บาท

ห้มายเห้ตุ ณ วันท่� 30 
กันยายน 2563

ห้น่�สนิห้มุนเว่ยน

 เจ้ัาห้น่�ระยะสั�น 8 12,823,073.25

 รายได้เงินอุดห้นุนรบัล่วงห้น้า 9 282,407,918.50

เงินประกันตามสญัญา 21,000.00

รวมห้น่�สนิห้มุนเว่ยน 295,251,991.75

รวมห้น่�สนิ 295,251,991.75

สนิทรพัื่ยส์ทุธิ 23,952,411.93

สนิทรพัื่ยส์ทุธ/ิสว่นทุน 

 รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่้ัายสะสม 23,952,411.93

รวมสินทรพัื่ยส์ทุธ/ิสว่นทุน 23,952,411.93

 

ข้อรบัรองว่าเป็นรายการอันถกูต้องและเป็นจัรงิ

(นางสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข้) (นายกิตติ สจััจัาวัฒนา)

รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ

ผู้อำานวยการห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน
ด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่�

ห้มายเห้ต ุประกอบงบการเงินเป็นสว่นห้น้�งข้องงบการเงินน่�
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ
โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)

งบแสดังกัารเปล่�ยนแปลงสนิทรพััยส์ทุธิ/สว่นทนุ
สำาหรบัรอุบระยะเวลาบญัช้ตั่�งแต่วันท่� 1 พัฤศึจิักัายน 2562 (วันท่�จััดัตั�งหน่วยงาน)

ถึงวันท่� 30 กัันยายน 2563 

ห้นว่ย : บาท

ห้มายเห้ตุ ทนุ รายได้สงูกว่า 
ค่าใช้จ่้ัายสะสม

รวมสนิทรพัื่ย ์
สทุธ/ิสว่นทนุ

ณ วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562 (วันท่�จััดตั�งห้น่วยงาน) - - -

กัารเปล่�ยนแปลงในสนิทรพััย์/สว่นทุนสำาหรบัป ี2563

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่้ัายสำาห้รบังวด - 23,952,411.93 23,952,411.93

ยอดคงเห้ล่อ ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 - 23,952,411.93 23,952,411.93

ข้อรบัรองว่าเป็นรายการอันถกูต้องและเป็นจัรงิ

(นางสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข้) (นายกิตติ สจััจัาวัฒนา)

รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ

ผู้อำานวยการห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน
ด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่�

ห้มายเห้ต ุประกอบงบการเงินเป็นสว่นห้น้�งข้องงบการเงินน่�
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ
โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)

งบกัระแสเงินสดั
สำาหรบัรอุบระยะเวลาบญัช้ตั่�งแต่วันท่� 1 พัฤศึจิักัายน 2562 (วันท่�จััดัตั�งหน่วยงาน)

ถึงวันท่� 30 กัันยายน 2563

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562 

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน) 
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

กัระแสเงินสดัจัากักิัจักัรรมดัำาเนินงาน

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่้ัายสทุธิ 23,952,411.93

ปรบักระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธจิัากกิจักรรมดำาเนินงาน

 ค่าเส่�อมราคา 3,014.82

 ดอกเบ่�ยรับ (572,029.80)

 กำาไรจัากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสนิทรพัื่ย์ 23,383,396.95

สนิทรพัื่ยด์ำาเนินงานลดลง (เพิื่�มข้้�น)

 ลูกห้น่�อ่�นระยะสั�น (142,534.00)

 สินทรพัื่ยไ์มห่้มุนเว่ยนอ่�น (143,374.20)

ห้น่�สนิจัากการดำาเนินงานเพิื่�มข้้�น (ลดลง)

เจ้ัาห้น่�ระยะสั�น 12,823,073.25

 ห้น่�สนิห้มุนเว่ยนอ่�น 282,428,918.50

เงินสดรบั (จ่ัาย) จัากการดำาเนินงาน 318,349,480.50

 เงินสดรับจัากดอกเบ่�ย 347,479.65

เงินสดสทุธไิด้มาจัาก (ใช้ไ้ปใน) กิจักรรมดำาเนินงาน 318,696,960.15

ข้อรบัรองว่าเป็นรายการอันถกูต้องและเป็นจัรงิ

(นางสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข้) (นายกิตติ สจััจัาวัฒนา)

รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ

ผู้อำานวยการห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน
ด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่�

ห้มายเห้ต ุประกอบงบการเงินเป็นสว่นห้น้�งข้องงบการเงินน่�
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ
โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)

งบกัระแสเงินสดั (ต่อุ)
สำาหรบัรอุบระยะเวลาบญัช้ตั่�งแต่วันท่� 1 พัฤศึจิักัายน 2562 (วันท่�จััดัตั�งหน่วยงาน)

ถึงวันท่� 30 กัันยายน 2563

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562 

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน) 
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

กัระแสเงินสดัจัากักิัจักัรรมลงทนุ

เงินสดจ่ัายเพ่ื่�อซึ่่�ออุปกรณ์ (19,260.00)

เงินสดสทุธไิด้มาจัาก (ใช้ไ้ปใน) กิจักรรมลงทนุ (19,260.00)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิื่�มข้้�น (ลดลง) 318,677,700.15

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน                 -

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 318,677,700.15

ข้อรบัรองว่าเป็นรายการอันถกูต้องและเป็นจัรงิ

(นางสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข้) (นายกิตติ สจััจัาวัฒนา)

รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา
วิทยาศาสตร ์วิจััยและนวัตกรรมแห้ง่ช้าติ

ผู้อำานวยการห้นว่ยบรหิ้ารและจััดการทุน
ด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่�

ห้มายเห้ต ุประกอบงบการเงินเป็นสว่นห้น้�งข้องงบการเงินน่�
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ
โดย ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทุนด้านการพื่ฒันาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.)

หมายเหตุประกัอุบงบกัารเงิน
ณ วันท่� 30 กัันยายน 2563

1. ข้อุม้ลทั�ว่ไป
ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.) เป็นห้น่วยงานภายใต้การกำากับดูแลข้องสำานักงานสภา

นโยบายการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ (สอวช้.) จััดตั�งตามมติเห็้นช้อบข้องสภานโยบายการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่้งช้าติ ในห้ลักการให้้จััดตั�งห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนในด้านระบบการอุดมศ้กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม เพื่่�อประโยช้น์ในการขั้บเคล่�อนการปฏิิรูประบบการอุดมศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 
โดยม่วัตถุประสงค์ให้้ห้น่วยบรหิ้ารและจััดการทนุด้านการพื่ฒันาระดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.) ม่อิสระในการบรหิ้ารงาน ม่บทบาทห้นา้ท่�
ในการจััดสรรทุนวิจััยและนวัตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นท่� การพัื่ฒนาชุ้มช้น ห้รอ่ท้องถิ�นท่�ม่วัตถุประสงค์ให้้ประช้าช้นม่ช่้วิต
ความเป็นอยู่ด่ข้้�น ม่คุณภาพื่ช่้วิตท่�ด่และยกระดับข้่ดความสามารถในการแข้่งข้ันข้องผู้ประกอบการรายให้ม่ ธุรกิจัข้นาดจิั�ว 
วิสาห้กิจัข้นาดกลางและข้นาดยอ่ม วิสาห้กิจัชุ้มช้น และวิสาห้กิจัเพื่่�อสงัคมในระดับพื่่�นท่�

สถานท่�ตั�งห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนด้านพื่ัฒนาระดับพื่่�นท่� (บพื่ท.) ตั�งอยู่ท่� 979/47 อาคาร เอส.เอ็ม ทาวเวอร ์ 
ช้ั�นท่� 20 ถนนพื่ห้ลโยธนิ แข้วงสามเสนใน เข้ตพื่ญาไท กรุงเทพื่มห้านคร

ในปีงบประมาณ พื่.ศ. 2563 ได้รบัเงินอุดห้นุนจัากกองทุนสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กองทุน) ภายใต้
การดำาเนินการข้องสำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.) จัำานวน 700,213,200.00 บาท 
โดยแยกเป็นเงินอุดห้นุน จัำานวน 664,213,200.00 บาท และงบบริห้ารจััดการ จัำานวน 36,000,000.00 บาท 

2. เกณฑ์์การจัดทำางบัการเงิน 
งบการเงินจััดทำาข้้�นตามมาตรฐานและนโยบายการบญัช้ภ่าครฐัท่�กระทรวงการคลังประกาศใช้ ้ซ้ึ่�งรวมถ้งห้ลักการและ

นโยบายบญัช้ส่ำาห้รบัห้น่วยงานภาครฐั มาตรฐานการบญัช้ภ่าครฐั และนโยบายการบญัช้ภ่าครฐั และแสดงรายการในงบการเงิน
ตามแนวปฏิิบัติทางการบัญช้่ เร่�อง รูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินข้องห้น่วยงานข้องรัฐ ตามห้นังส่อกรมบัญช้่กลางท่� 
0410.3/ว 357 ลงวันท่� 15 สิงห้าคม 2561 

นอกจัากน่�ฝ่่ายบริห้ารได้นำา มาตรฐานการบัญช้ภ่าครัฐระห้ว่างประเทศ ฉบับท่� 39 (IPSAS 39) เร่�องผลประโยช้น์พื่นักงาน 
มาถ่อปฏิิบติัซึ่้�งม่ผลบงัคับใช้ตั้�งแต่รอบระยะเวลาบญัช้ ่1 พื่ฤศจิักายน 2562 (วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน) เป็นต้นไป

และได้นำามาตรฐานการบญัช้ภ่าครฐั ฉบบัท่� 23 เร่�อง รายได้จัากรายการไมแ่ลกเปล่�ยน โดยม่ผลบงัคับใช้วั้นท่� 1 ตลุาคม 
2563 มาถ่อปฏิิบติัสำาห้รบัการจััดทำางบการเงินรอบบญัช้ส่ิ�นสดุวันท่� 30 กันยายน 2563

อย่างไรก็ตาม การนำามาตรฐานการบัญช้่ภาครัฐ ฉบับท่� 23 มาถ่อปฏิิบัติมิได้ม่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ 
งบการเงินรอบบญัช้ส่ิ�นสดุวันท่� 30 กันยายน 2563
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3. มาตรฐานและนโยบัายการบััญชีภาครัฐ
3.1 มาตรฐานและนโยบายการบญัช้ภ่าครัฐท่�ม่ผลบงัคับใช้ใ้นปัจัจุับนั

  ตามประกาศกระทรวงการคลังเร่�องมาตรฐานการบญัช้ภ่าครัฐ พื่.ศ. 2561 เม่�อวันท่� 21 กันยายน 2561 ท่�ม่
ผลใช้บ้งัคับตั�งแต่รอบระยะเวลาบญัช้ท่่�เริ�มในห้รอ่ห้ลัง วันท่� 1 ตลุาคม 2562 ดังน่�

  มาตรฐานการบญัช้ภ่าครฐั ฉบับท่� 9 เร่�อง รายได้จัากรายการแลกเปล่�ยน ซ้ึ่�งม่ผลบงัคับใช้ตั้�งแต่รอบระยะ
เวลาบญัช้ท่่�เริ�มในห้รอ่ห้ลังวันท่� 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

  ฝ่่ายบริห้ารได้ประเมินแล้วเห็้นว่ามาตรฐานและนโยบายการบัญช้่ภาครัฐฉบับให้ม่ข้้างต้น ไม่ม่ผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดท่�นำามาถ่อปฏิิบติั

3.2 มาตรฐานท่�จัะม่ผลบงัคับใช้ใ้นอนาคต 

  มาตรฐานการบัญช้่ภาครัฐ ฉบับท่� 23 เร่�อง รายได้จัากรายการไม่แลกเปล่�ยน มาถ่อปฏิิบัติตั�งแต่วันท่� 1 
ตลุาคม 2562

  มาตรฐานฉบับดังกล่าวฝ่่ายบริห้ารได้นำามาถ่อปฏิิบัติสำาห้รับการจััดทำางบการเงินรอบบัญช้่สิ�นสุดวันท่� 30 
กันยายน 2563

3.3 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินฝ่ากสถาบันการเงิน ซ้ึ่�งม่อายุครบกำาห้นดไม่เกิน 3 เด่อน 
โดยไมร่วมรายการเงินฝ่ากธนาคารท่�ม่ภาระคำาประกัน

3.4 ลกูห้น่�อ่�นระยะสั�น

  ลูกห้น่�อ่�นระยะสั�น เป็นเงินให้้พื่นักงานยม่เงินไปใช้จ่้ัายในการปฏิิบติังานโดยไมม่่ดอกเบ่�ย เช้น่ เงินยม่ทดรอง 
จัะรบัรูล้กูห้น่�ตามมูลค่าท่�จัะได้รบั

3.5 อุปกรณ ์

  อุปกรณ ์แสดงในราคาทนุหั้กค่าเส่�อมราคาสะสม ยกเว้นอุปกรณท่์�ม่ราคาทนุตำากว่า 10,000 บาท จัะแสดง
เป็นค่าใช้จ่้ัายในงวดท่�เกิดรายการ

  ค่าเส่�อมราคาอุปกรณ์ คำานวณโดยวิธ่เส้นตรงตามอายุการให้้ประโยช้น์โดยประมาณข้องสินทรัพื่ย์ แต่ละ
ประเภท ดังน่�

ประเภท อายุการให้้ประโยช้น์ (ปี)

อุปกรณ์ 5

  สินทรัพื่ย์ท่�ได้รับจัากการบริจัาค แสดงในราคาทุนตามประเภทข้องสินทรัพื่ย์ โดยจัะบันท้กสินทรัพื่ย์คู่กับ
ห้น่�สนิในรายการรายได้รอการรับรู ้และจัะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จัากการบรจิัาคตามสัดสว่นข้องค่าเส่�อมราคาข้อง
สนิทรพัื่ยท่์�ได้รบับรจิัาคในแต่ละงวดบัญช้่
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3.6 ผลประโยช้น์พื่นักงาน

 ผลประโยช้น์ระยะสั�น

  บพื่ท. รบัรูเ้งินเด่อน ค่าจ้ัาง โบนัส และกองทุนสำารองเล่�ยงช้พ่ื่เป็นค่าใช้จ่้ัายเม่�อเกิดรายการ

 ผลประโยช้น์ห้ลังออกจัากงานข้องพื่นักงาน (โครงการสมทบเงิน)

  บพื่ท. และพื่นักงานได้ร่วมกันจััดตั�งกองทุนสำารองเล่�ยงช้่พื่ ซ้ึ่�งประกอบด้วยเงินท่�พื่นักงานจ่ัายสะสมและ
เงินท่� บพื่ท. จ่ัายสมทบให้้เป็นรายเด่อน สนิทรพัื่ยข์้องกองทนุสำารองเล่�ยงช้พ่ื่ได้แยกออกจัากสินทรพัื่ยข์้อง บพื่ท. 
เงินท่� บพื่ท. จ่ัายสมทบกองทนุสำารองเล่�ยงช้พ่ื่บนัท้กเป็นค่าใช้จ่้ัายในปีท่�เกิดรายการ

 ผลประโยช้น์ห้ลังออกจัากงานข้องพื่นักงาน (โครงการผลประโยช้น์) 

  บพื่ท. ม่ภาระสำาห้รับเงินช้ดเช้ยท่�ต้องจ่ัายให้้แก่พื่นักงานเม่�อออกจัากงานตามมาตรา 21 วรรค 3 กิจัการ
ข้อง บพื่ท. ไมอ่ยูใ่ต้บงัคับแห่้งกฎห้มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎห้มายว่าด้วยแรงงานสมัพื่นัธ ์กฎห้มายว่า
ด้วยแรงงานรัฐวิสาห้กิจัสัมพื่ันธ์ กฎห้มายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎห้มายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พื่นักงาน
ข้อง บพื่ท. ต้องได้รบัประโยช้น์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่�กำาห้นดไว้ตามกฎห้มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎห้มายว่าด้วยการประกันสงัคม และกฎห้มายว่าด้วยเงินทดแทน ซ้ึ่�งบริษัทถ่อว่าเงินช้ดเช้ยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยช้น์ห้ลังออกจัากงานสำาห้รบัพื่นักงาน

  บพื่ท. คำานวณห้น่�สนิตามโครงการผลประโยช้นห์้ลังออกจัากงานข้องพื่นกังาน โดยใช้้วิธคิ่ดลดแต่ละห้นว่ย
ท่�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช้่�ยวช้าญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพัื่นดังกล่าว
ตามห้ลักคณติศาสตรป์ระกันภัย ซึ่้�งห้ลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้้อ้สมมติท่�ห้ลากห้ลาย รวมถ้งข้อ้สมมติ
เก่�ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้้�นเงินเด่อนในอนาคต อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำานวนพื่นักงาน อัตราการมรณะ
และอัตราเงินเฟ้อ

  ผลกำาไรห้รอ่ข้าดทนุจัากการประมาณการตามห้ลักคณติศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
สำาห้รบัโครงการผลประโยช้น์ห้ลังออกจัากงานข้องพื่นักงานจัะรับรูใ้นงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

  สำาห้รับงบการเงินสิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2563 ห้น่วยบริห้ารและจััดการทุนยังไม่ได้บันท้กภาระห้น่�สิน 
ผลประโยช้น์ห้ลังออกจัากงานข้องพื่นักงาน เน่�องจัากยังไม่ได้จััดให้้ม่การคำานวณห้น่�สินตามโครงการ และ 
ประมาณการภาระห้น่�สนิดังกล่าวไมเ่ป็นนัยสำาคัญกับงบการเงิน

3.7 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่้ัาย 

(1) รายได้เงินอุดห้นุนจัะบันท้กเป็นห้น่�สินเงินอุดห้นุนรับล่วงห้น้าเม่�อได้รับเงินจััดสรร เม่�อโครงการดำาเนินงาน
แล้วม่ค่าใช้้จ่ัายเกิดข้้�นจัะรับรู้เป็นรายได้จัากการอุดห้นุนและค่าใช้้จ่ัายตามโครงการนั�นๆ ด้วยจัำานวนเงิน
เด่ยวกันในแต่ละงวดบัญช้่ เม่�อสิ�นสุดโครงการ บพื่ท. ส่งค่นเงินเห้ล่อจ่ัายแก่แห้ล่งทุนท่�เป็นเจ้ัาข้องเงินทุน
วิจััยนั�น และบนัท้กลดยอดเงินอุดห้นุนรบัล่วงห้น้า

(2) รายได้ดอกเบ่�ยรับจัะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ิสัดส่วนข้องเวลาโดยคำาน้งถ้งอัตราผลตอบแทนท่�แท้จัริงข้อง
สนิทรพัื่ย์

(3) รายได้อ่�นรบัรูต้ามเกณฑ์ิคงค้าง

(4) ค่าใช้จ่้ัายรบัรูต้ามเกณฑ์ิคงค้าง
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4. เงินสดและรายการเทียบัเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 30 
กันยายน 2563

เงินฝ่ากธนาคาร

เงินฝ่ากธนาคาร - ออมทรพัื่ย์ 318,677,700.15

รวมเงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 318,677,700.15

เงินฝ่ากออมทรพัื่ยม่์อัตราดอกเบ่�ยลอยตัวตามอัตราท่�ธนาคารกำาห้นด

5. ล้กหนี�อุ้�นระยะสั�น 
ลกูห้น่�อ่�นระยะสั�น ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 30 
กันยายน 2563

ลกูห้น่�เงินย่มทดรอง 142,534.00

รวมลูกห้น่�อ่�นระยะสั�น 142,534.00
  

ลกูห้น่�เงินยม่ทดรอง ณ วันสิ�นปี แยกตามอายุห้น่� ดังน่�

ห้นว่ย : บาท

ลกูห้น่�เงินย่มทดรอง ยงัไม่ถ้งกำาห้นดช้ำาระ
และการสง่ใช้ใ้บสำาคัญ

เกินกำาห้นดช้ำาระและ
การสง่ใช้ใ้บสำาคัญ

รวม

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 142,534.00 - 142,534.00

6. สินทรัพัย์หมุนเวี่ยนอุ้�น
สนิทรพัื่ย์ห้มุนเว่ยนอ่�น ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 30 
กันยายน 2563

ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธนาคารค้างรบั 224,550.15

รวมสินทรพัื่ยห์้มุนเว่ยนอ่�น 224,550.15
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7. อุุปกรณ์
อุปกรณ ์ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 1
พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้น่วยงาน)

รายการเพื่ิ�มข้้�น (ลดลง) ระห้ว่างปี ณ วันท่� 30
กันยายน 2563เพื่ิ�มข้้�น ลดลง โอนเข้า้  

(โอนออก)

ราคาทนุ

อุปกรณ์ - 19,260.00 - - 19,260.00

รวมราคาทนุ - 19,260.00 - - 19,260.00

หั้ก ค่าเส่�อมราคาสะสม

อุปกรณ์ - 3,014.82 - - 3,014.82

รวมค่าเส่�อมราคาสะสม - 3,014.82 - - 3,014.82

รวมอุปกรณ ์- สทุธิ - 16,245.18

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562 

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน) 
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

ค่าเส่�อมราคาสำาห้รบัปี 3,014.82

8. เจ้าหนี�ระยะสั�น
เจ้ัาห้น่�ระยะสั�น ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 30  
กันยายน 2563

เจ้ัาห้น่�โครงการ 6,051,562.50

เจ้ัาห้น่� สอวช้. 2,046,622.55

ค่าใช้จ่้ัายค้างจ่ัาย 4,705,084.00

เจ้ัาห้น่�อ่�น 19,804.20

 รวมเจ้ัาห้น่�ระยะสั�น 12,823,073.25

เจ้ัาห้น่� สอวช้. เป็นเงินสำารองจ่ัายแทนห้น่วยบริห้ารและจััดการทุน
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9. รายได้เงินอุุดหนุนรับัล่ว่งหน้า
รายได้เงินอุดห้นุนรบัล่วงห้น้า ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

ณ วันท่� 30  
กันยายน 2563

รายได้เงินอุดห้นุนรบัล่วงห้น้า - รอจ่ัายโครงการ 282,407,918.50

 รวมรายได้เงินอุดห้นุนรบัล่วงห้น้า 282,407,918.50

รายได้เงินอุดห้นุนรบัล่วงห้นา้เป็นเงินอุดห้นุนท่�ได้รบัจััดสรรจัากสำานักงานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจััยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ยังไม่ได้เบิกใช้้ และรอจ่ัายค่นกองทุนกรณ่ท่�ไม่ได้ทำาสัญญาโครงการ (ดูห้มายเห้ตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ้ 16)

10. รายได้จากเงินอุุดหนุน
รายได้จัากเงินอุดห้นุน ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

รายได้เงินอุดห้นุนจัากห้น่วยงานภาครฐั - ค่าบรหิ้ารจััดการ 36,000,000.00

รายได้เงินอุดห้นุนจัากห้น่วยงานภาครฐั - งานวิจััย 381,805,281.50

 รวมรายได้จัากเงินอุดห้นุน 417,805,281.50

11. ค่าใช้จ่ายบุัคลากร
ค่าใช้จ่้ัายบุคลากร ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

เงินเด่อนและสวัสดิการ 5,159,252.17

 รวมค่าใช้จ่้ัายบุคลากร 5,159,252.17
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12. ค่าตอุบัแทน
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

ค่าตอบแทนผู้ปฏิิบติังานโครงการวิจััย 571,000.00

ค่าเบ่�ยประชุ้ม 146,200.00

 รวมค่าตอบแทน 717,200.00

13.  ค่าใช้สอุย
ค่าใช้ส้อย ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่้ัายในการเดินทาง 1,996,825.98

ค่าบรหิ้ารจััดการห้น่วยงาน 3,600,000.00

ค่าจ้ัางเห้มาบริการ 199,085.00

ค่าเช้า่พ่ื่�นท่�และอุปกรณส์ำานักงาน 140,560.20

ค่ารบัรองและพิื่ธก่าร 566,059.50

ค่าโฆษณา 133,420.00

ค่าใช้ส้อยอ่�น 100,431.00

 รวมค่าใช้ส้อย 6,736,381.68

14.  เงินทุนสนับัสนุนโครงการ
 เงินทนุสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

โปรแกรมท่� 13 นวัตกรรมสำาห้รบัเศรษฐกิจัฐานรากและชุ้มช้นวัตกรรม 309,656,561.50

โปรแกรมท่� 15 เม่องน่าอยูแ่ละการกระจัายศูนยก์ลางความเจัรญิ 37,424,010.00

โปรแกรมท่� 17 การแก้ปัญห้าวิกฤตข้องประเทศ 34,724,710.00

 รวมเงินทุนสนับสนุนโครงการ 381,805,281.50
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15.  ภาระผู้้กพััน
สอวช้. โดย บพื่ท. ม่ภาระผูกพื่ันตามสัญญาเช้่าพื่่�นท่�อาคารสำานักงาน และจ้ัางเห้มาบริการอ่�น ๆ  ณ วันท่� 30 กันยายน 

2563 จัำาแนกตามระยะเวลาข้องสัญญาได้ดังน่�

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

ไม่เกิน 1 ปี 973,407.70

เกิน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี -

 รวม 973,407.70

16. เงินอุุดหนุนจากกอุงทุนส่งเสริมวิ่ทยาศึาสตร์ วิ่จัยและนวั่ตกรรม
ตามบันท้กข้อ้ตกลงกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.) และห้น่วยบริห้ารและ

จััดการทุน ได้ตกลงร่วมกันในการดำาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัื่ฒนาวิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับ
พื่จิัารณาจััดสรรเงินจัากกองทนุเป็นเงินอุดห้นุนทั�วไปสำาห้รบัปีงบประมาณ 2563 ม่รายละเอ่ยดงบประมาณดังน่�

ห้นว่ย : บาท

สำาห้รบัรอบระยะเวลาบญัช้่
ตั�งแต่วันท่� 1 พื่ฤศจิักายน 2562

(วันท่�จััดตั�งห้นว่ยงาน)
ถ้งวันท่� 30 กันยายน 2563

เงินอุดห้นุนเพื่่�อโครงการวิจััย 664,213,200.00

เงินอุดห้นุนท่�ทำาสญัญาแล้วจ่ัายออก/รบัรูค่้าใช้จ่้ัายระห้ว่างปี 381,805,281.50

เงินอุดห้นุนท่�ทำาสญัญาแล้วรอจ่ัาย/อยูร่ะห้ว่างทำาสญัญา 282,407,918.50

เงินอุดห้นุนท่�ไมไ่ด้ทำาสญัญารอสง่ค่นกองทนุ -

17. การอุนุมัติงบัการเงิน
งบการเงินน่�ได้รบัอนุมัติให้้ออกโดยคณะกรรมการอำานวยการสำานักงาน เม่�อวันท่� 30 ธนัวาคม 2563

80






