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สารจากผูอํานวยการ 
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย 
และนวัตกรรมแหงชาติ

1

(นายกิติพงค พรอมวงค)
ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
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โครงการยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
ดวยการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม

Research Development and Industrialization Capability; RDI

RDI เปนกลไกการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมที่มุ งเนนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกสินคาและบริการที่ตอบโจทยความตองการของตลาดทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การผลิต
สินคาที่มีคุณภาพหรือปริมาณสูงขึ้นโดยใชตนทุนการผลิตเทาเดิม  หรือลดความสูญเสียระหวาง
ขั้นตอนการผลิต ในกระบวนการดังกลาวดำเนินการผานการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ทำให
โครงการนี้สามารถยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมใหแขงขันได พรอมกับการสราง
บุคลากรผูมีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมใหแกประเทศตอไป
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เปาหมาย

เปาหมาย

ปจจัยสนับสนุน

รากฐานที่สนับสนุน

การยกระดับความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการ
ดวยกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

• การสรางมลูคาเพิม่ใหแกสนิคาและบรกิารหรอืการพฒันาผลติภัณฑใหม
  ทีต่อบโจทยผูบรโิภค

• การสรางนกัพฒันานวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรม

กระบวนการพัฒนากําลงัคนท่ีตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
และตอบสนองการขบัเคลือ่นดวยนวตักรรม

3

ยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของ
สถานประกอบการ

กําลังคนที่ตอบสนอง
ความตองการของ
สถานประกอบการ

กระบวนการ
พัฒนากําลังคน

การขับเคลื่อน
สถานประกอบการ

ดวยนวัตกรรม
(Innovation Driven

Enterprise : IDE)



ผูเกี่ยวของในโครงการ RDI

สถานประกอบการ
• ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
  ของสถานประกอบการดวยการสราง
  นวัตกรรม

• พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ
  พรอมรับการเปลีย่นแปลงมาสนบัสนนุ
  การทํางานขามสายงาน

ที่ปรึกษานวัตกรรม
• สรางประสบการณในการพัฒนา
  สถานประกอบการทีนํ่าไปสูการสราง
  นวัตกรรมภายใตแนวคิดการวิจัย
  และพัฒนา เพ่ือนําไปพัฒนาสถาน
  ประกอบการอื่นๆ ตอไป

นักศึกษา
• สรางประสบการณจริงนอกเหนือ
  จากในหองเรียน และสามารถนํา
  องคความรูที่ไดศึกษาไปประยุกต
  ใช สร างมูลค าเพิ่มให กับสถาน
  ประกอบการได

มหาวิทยาลัย
• พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ
  ทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะที่ดี
  ในการทํางาน

• สรางประสบการณของบคุลากรผาน
  การพฒันาองคความรูในเชิงวชิาการ
  ใหมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
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บทบาทหนาที่
ของผูมีสวนเกี่ยวของ

5

เจ
รจ

าค
วา

มรว
มมอื

เจรจาความรวมมือ

เจรจาความรวมมือ จางดำเนินโครงการ

เจรจาความรวมมือ

รวมดำเนินการ

เจรจาความรวมมือ
กำกับดูแลและติดตาม

สนับสนุนงบประมาณ (ทุนการศึกษา)

สถานประกอบการ

มหาวิทยาลัย
หนวยงานกำกับ

และติดตาม

ที่ปรึกษานวัตกรรม

ความรวมมือดานงานวิจัยของนักศึกษา



องคกรรัฐ

• สนับสนุนงบประมาณใหแกสถานศึกษา

• เจรจาความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 
  สถานประกอบการ และบริษัทท่ีปรึกษา
  นวัตกรรม เพื่อกํากับและติดตามการ
  ดําเนินงาน

• ประชาสัมพันธและคัดเลือกนักศึกษา
  เขารวมโครงการ

• พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด

• พฒันาความรูผูเรียนเพิม่เตมิ ใหสอดคลอง
  กับการปฏิบัติงานหรือวิทยานิพนธ

• ควบคุมวิทยานิพนธ และสนับสนุนการ
  ดําเนินโครงการ

มหาวิทยาลัย

• รวมสนับสนุนงบประมาณ

• สนบัสนนุการทําโครงการ เพือ่วเิคราะห
  ชองวางและนําเสนอแนวทางการพฒันา
  สถานประกอบการและการทําวทิยานิพนธ

• ใหคําปรึกษาและอภิปรายในรายงานผล
  การดําเนินงานของนักศึกษา

สถานประกอบการ

• จัดใหมีผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ที่มี
  ประสบการณและความสามารถในการ
  วิเคราะหชองวาง และใหขอเสนอแนะใน
  การพัฒนาสถานประกอบการ

• ประสานความรวมมือ ระหวางสถาน
  ศกึษาและสถานประกอบการ ตลอดจน
  หนวยงานตางๆ ในการดําเนนิกจิกรรม

• สนับสนุนและใหคําปรึกษากับผูเรียน
  พรอมทั้งการพัฒนาองคความรูใหแก
  ผูเรียน

• แกปญหาทีเ่กดิจากการดําเนนิโครงการ

บริษัทที่ปรึกษานวัตกรรม
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มุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของ

ผูอํานวยการสายงานดานเทคนิค
บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จํากัด

คุณมีชัย ศรีวิบูลย

ผลงานของนักศึกษาที่เกิดขึ้น สราง
ผลประโยชนไดคุ มคากับที ่ลงทุน
ประสบผลสำเร ็จ ในการพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ มียอดขายเติบโตข้ึน ลูกคา
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑมากข้ึน

หัวหนาโครงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห

โครงการ  RDI  ฝกใหนักศึกษาคิด
แกไขปญหาเองไดเชิงระบบโดยใช
หลักการทางวิศวกรรมในหนางาน
สงผลใหนักศึกษาสามารถทํางาน
ไดทันทีหลังจากสําเร็จการศึกษา

Chief Financial Officer
คุณโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร

โครงการ  RDI  เปนโมเดลที่สถาน
ประกอบการชื่นชอบ คุมคาตอการ
ลงทนุ นกัศกึษามคีวามสุข สามารถนํา
ความรูและประสบการณไปตอยอดได

นักศึกษา RDI รุนที่ 3
คุณตรีรักษ คงธนสุวรรณ

โครงการนี้ทำใหมองการทำงานทั้ง
หวงโซ โดยใชวิธีการแกไขปญหา
ในภาพรวม
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กรอบแนวคิด

การวินิจฉัยสถานประกอบการภายใตแนวคิด
การจดัการอตุสาหกรรมทีส่ามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที 

รวมอภิปรายผลการวิเคราะหและเสนอการ
พัฒนาสถานประกอบการ กับผูบริหารระดับ
สูงและระดับกลางเพื่อพัฒนาการทํางาน

พัฒนานักศึกษาใหวิเคราะหชองวาง และนำเสนอแนวคิด
การพัฒนาสถานประกอบการ โดยมุงเนนนวัตกรรมดาน
ระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน (Process innovation) 
และนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product innovation)
โดยผูเช่ียวชาญอุตสาหกรรม

กําหนดเปาหมายและดําเนนิงานวทิยานพินธตามผล
การวิเคราะหที่สามารถสรางคุณคาทางวิชาการได
ภายใตการดูแลของผูเชี่ยวชาญวิชาการ

สถานประกอบการนําผลงานไปใชประโยชน
และนักศึกษานําเสนองานวิจัยที่มีคุณคา
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กลไกการดําเนินงาน

9

จากการพัฒนานักศึกษา
นําไปสูผลลัพธของการยกระดับสถานประกอบการ 2 ดาน

สถานประกอบการ

หัวหนาหนวยงาน
และผูเกี่ยวข้อง

ผูเชี่ยวชาญ
วิชาการ

(อาจารยมหาวิทยาลัย)

การประสานงานที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน

วิเคราะหและกําหนดปญหา

การสนับสนุนขอมูลในการทํา
โครงงานยอยและวิทยานิพนธ

• การถายทอดองคความรูที่จําเปน
  ในการทําวิทยานิพนธ

• การควบคุมวิทยานิพนธ
  และใหคําปรึกษาทางวิชาการ

 ผูเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรม

• การเจรจารายละเอียด
  ในสวนการทํางานของ
  นักศึกษา

ดานการทํางานของนกัศกึษา
     การใหขอเสนอแนะ

 3

ประธานกรรมการบริหาร
และผูดูแลโครงการ

ตองการพัฒนา
สถานประกอบการดวยนวัตกรรม

ประธานกรรมการบริหาร
และผูดูแลโครงการ

ตองการพัฒนา
สถานประกอบการดวยนวัตกรรม

START



การพัฒนาสถานประกอบการเชิงระบบ (ในพื้นที่สีเหลือง)
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• อบรมความรู
  ดาน RDI

• การเจรจาระหวางเปาหมายการทํา
  วิทยานิพนธและเปาหมายของ
  สถานประกอบการ

• การจัดการประชุม
  เชิงปฏิบัติการ
• การสนับสนุน
  การเรียนรู
• สรุปองคความรู 

• การใหขอมูลยอนกลับ
  เพื่อความเขาใจที่ดีขึ้น
• การใหคําปรึกษา

ที่ปรึกษา
นวัตกรรม
(Facilitator)

นักศึกษา
ปริญญาโท

ที่เขารวมโครงการ

• การใหคําแนะนําในการพัฒนา
  โครงงานยอยและวิทยานิพนธ

ผลงานวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนา
สถานประกอบการ

เชิงระบบ



การพัฒนานักศึกษา
ในการวิเคราะหชองวางและนําเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาสถานประกอบการ

11

1 เดือน 2  4 -  เดือน 2  4 เดือน -

การผลิตสินค้า
(Product Production : TPC)

RISK 1 RISK 3RISK 2

ทําความ
เข้าใจ

โครงการ RISK 0

การตลาด
(Product Market)

ผลิตจริงในปริมาณมากๆ ได้อย่างไร
ในขณะที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ด้วยกระบวนการที่ง่ายและค่าใช้จ่ายตํ่า

ผลิตและทดสอบตัวต้นแบบ
ถึงประเด็นปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถ
ตอบสนองลูกค้าได้และต้องแก้ไข

อย่างไร

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดมากที่สุด

ภายใต้ข้อจํากัดที่มี

ศึกษาความต้องการ
ที่แท้จริงของตลาดเป็นอย่างไร
เพ่ือประเมินโอกาสทางธุรกิจ

กระบวนการผลิต
(Production line)

ศึกษาประเภทของ
ผลิตภัณฑ์

(Product categorization)
การทํางานของเครื่องจักร

(Machine & Equipment)

การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product design)

วิเคราะห์ความต้องการ
และพฤติกรรมของลูกค้า 

(Customer requirement
& Usage)

การบริหารจัดการตลาด
(Market segmention)

เครื่องมือ Functional Analysis เครื่องมือ 5M SMQDC 7waste

ภาพรวม
โครงการ RDI
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ลําดับและเป้าหมายการเรียนการสอน
ในระยะเวลา 2 ปีที่เข้าร่วมโครงการ

ลําดับและเป้าหมายการเรียนการสอน
ในระยะเวลา 2 ปีที่เข้าร่วมโครงการ

2  4 เดือน -

Project managementการส่งมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
(Product delivery)

สามารถกระจายสินค้าได้อย่างไร
ให้ทันกับความต้องการ ขณะที่
ไม่จําเป็นต้องเก็บของไว้ใน

ปริมาณมากๆ นอกจากนั้นต้อง
พิจารณาถึงการให้บริการ
หลังการขายและการรับฟงั
เสียงตอบรับจากลูกค้า

การดําเนินงานในลักษณะโครงการ
นําร่องที่ช่วยให้สถานประกอบการ

สามารถนําไปดําเนินงานต่อได้

QC 7 tool FMEA

การส่งมอบสินค้า
(Product Delivery)

RISK 4 THESIS

ดําเนินการ
ทําวิทยานิพนธ์

  12 เดือน



การออกแบบผลิตภัณฑ และตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา
ผลิตภัณฑตรงตามความตองการของตลาด

RISK 1

การจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที

สรางตนแบบพรอมทดสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบ
กับความตองการของตลาด และแกปญหาใหตัวตนแบบมีคุณลักษณะ

ใกลเคียงความตองการของตลาดมากที่สุด 

RISK 2

ผลิตจริงดวยกลไกที่งายที่สุด มีคาใชจายตํ่าที่สุด และมีการสูญเสียนอยที่สุด
ในขณะที่ผลิตภัณฑยังมีคุณภาพตามที่ออกแบบไว

RISK 3

การสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคาที่ตอบสนองความตองการไดอยางทันทวงที
โดยมีคาใชจายตํ่าที่สุด รวมถึงการติดตามขอมูลยอนกลับจากลูกคา 

และบริการหลังการขายในการรักษาฐานลูกคา

RISK 4

ทำความเขาใจความตองการของตลาด รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เพ่ือนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือสถานประกอบการ

RISK 0

13



การบูรณาการการเรียนรู
กับการทํางานในระดับบัณฑิตศึกษา

ใชการเรียนแบบบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน

ในระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช
วิทยาศาสตรเปนฐาน (Science based

industry development)

พัฒนาการปรับตัวเรียนรูสิ่งใหมๆ
ทักษะการสื่อสาร การทํางานเปนทีม

รวมถึงทักษะทางสังคมที่ดี

พัฒนาความสามารถทางความคิด
เชิงระบบอุตสาหกรรม การวิเคราะห

และแกปญหาเพื่อนำไปสูแนวคิด
ที่เปนนวัตกรรม

สรางประสบการณการทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรมเปนระยะเวลา 2 ป

และสามารถปฏิบัติงานไดทันที
หลังสําเร็จการศึกษา

14



ระบบการพัฒนานักศึกษา
ในการวเิคราะหชองวางของสถานประกอบการ

พฒันาการวิเคราะหชองวางของสถานประกอบการดวยเครือ่งมอืตางๆ ภายใต
แนวคดิการจดัการอตุสาหกรรมทีต่อบสนองความตองการของลกูคาไดอยาง
ทันทวงทโีดยผูเชีย่วชาญอตุสาหกรรม ผานกระบวนการการเรยีนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน

15

ผูเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรม

นักศึกษาปริญญาโท
ที่เขารวมโครงการ

ที่ปรึกษา
นวัตกรรม

ใหโจทยปญหา /
ใหขอมูลไปศึกษา

กิจกรรม

เก็บขอมูลหนางาน
จากพนักงาน

ที่เกี่ยวของ

คนหาขอมูล
เพิ่มเติม

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

ดําเนินงาน
เพิ่มเติม

นําเสนอ/อภิปราย
ความสมบูรณ

ของขอมูล (ทุกสัปดาห)

ข้อมูลความก้าวหน้า

รวมให Feedback 
(ทุกสัปดาห)

อธิบายเนื้อหาที่ไมเขาใจ /
ทบทวนการอภิปราย /

ใหคําปรึกษา
Extra workshop

4



ที่ปรึกษานวัตกรรมชวยกระตุนการพัฒนาความคิดและหาขอสรุปจาก
การวิเคราะหของนักศึกษาเพื่อตอบสนองตอการปรับปรุงและพัฒนา
สถานประกอบการ

16

ขอมูลสมบูรณ
วิธีการแกปญหา

การพัฒนา
สถานประกอบการ

นําไปดําเนินงานตอ

ประธานกรรมการบริหาร
และผูดูแลโครงการ

มอบหมาย
ใหแนวคิด /
Feedback



MODULE

การวินิจฉัย
สถานประกอบการ

ดวยหลักการ
RDI

การวิเคราะห
ผลผลิตที่

เปนที่ตองการ
ของตลาด

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ

และกระบวน
การผลิต

การสงมอบ
สินคาที่มี

ประสิทธิภาพ

หลักสูตรการวินิจฉัย
สถานประกอบการ

17



1. บงชี้สถานะปจจุบันทางการตลาดของสถานประกอบการ 
2. บอกขอแตกตางระหวางความตองการตลาดกับผลผลิตของสถาน
    ประกอบการได เพื่อนําไปสูการพัฒนาและสรางโอกาสทางธุรกิจ
3. นําเสนอโอกาสทางธุรกิจใหแกสถานประกอบการ
4. ระบปุระเดน็ความเส่ียงทางการตลาดได และเสนอแนวคดิการแกไขปญหา

1. บงชี้กระบวนการผลิตที่สงผลกับคุณลักษณะของสินคาในปจจุบันได
2. บอกปญหาทีส่งผลใหผลผลิตดอยคุณภาพ หรือการเกดิความสญูเสยี
    จากกระบวนการผลิตได
3. นําเสนอวิธีลดความสูญเสีย และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต รวมถึงการ
    ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
4. ระบุประเด็นความเสี่ยงดานการออกแบบและการผลิตได และเสนอแนว
    ทางการแกไขปญหาได

อธิบายความเชื่อมโยงแนวคิดของ RDI กับงานในสถานประกอบการ
(มุงเนนการให “เห็นความสําคัญ”)

1. บงชี้ปญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดการ Logistic and supply chain 
    รวมถึงกลไก After-sale service ของสถานประกอบการได
2. นําเสนอกลไกการจดัการทีต่อบสนองความตองการของลกูคา เพ่ือเพิม่
    โอกาสทางธุรกิจของสถานประกอบการได

1
Module

2
Module

3
Module

4
Module
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กระบวนการพัฒนา
งานวิจัยนวัตกรรม

19

นําประเด็นจากการวิเคราะห
ชองวางของสถานประกอบการ
มาเสนอแนวคิดเปนนวัตกรรมและ
นําไปศึกษาความเปนไปได พรอม
ทั้งเสนอแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
บริบทการทํางานของสถานประ-
กอบการ ดวยกระบวนการวจิยัและ
การสรางคุณคาทางวิชาการ

นักศึกษาปริญญาโท
ที่เข้าร่วมโครงการ

6-12 เดือน
หลังเข้าร่วมโครงการ

ผ่านการ
อนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์

เก็บข้อมูลหน้างาน
จากพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ข้อมูล
บางส่วนจาก
โครงการย่อย

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลความก้าวหน้า



20

ข้อมูล
สมบูรณ์

โครงการวิจัยนําร่อง

การพัฒนา
สถานประกอบการ

นําไปดําเนินงานต่อ

ให้แนวคิด / Feedback

เสนอหัวข้อวิจัย

พิจารณา
ความเป็นไปได้

(ประโยชน์ที่สถานประกอบการ
ได้รับและคุณค่าทางวิชาการ)

ให้คําปรึกษา

อํานวยความสะดวกและสนับสนุนงานวิจัย

ผู้เชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรมและ
ที่ปรึกษานวัตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ
วิชาการสถานประกอบการ

ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

นําเสนอบทความ /
ตีพิมพ์บทความ 



ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑใหม
ผานการวจิยัและพฒันา
ทีส่อดคลองกับความ
ตองการของลูกคา

พัฒนากระบวนการผลิต
ที่สงผลใหผลิตภัณฑ
มีคุณภาพสูงขึ้นหรือ

การสูญเสียลดลง

ไดผลิตภัณฑใหมที่สงผล
ใหสถานประกอบการ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

บุคลากรในองคกร
มีความเขาใจรวมกัน
จากการสื่อสารขอมูล

ขามสายงานและขามระดับ

ไดรับมุมมองและ
แนวความคิดใหม
ในการปฎิบัติงาน

ไดบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเขาใจบริบทของ
สถานประกอบการ

1

3

5

2

4

6
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ผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

22

สามารถวิเคราะห
สถานประกอบการและศึกษา

แนวทางในการพัฒนา
สถานประกอบการผาน

โครงการวิจัยได

เปนตัวกลางในการสื่อสาร
ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ทําใหมีความเขาใจในกระบวนการ

ทํางานมากขึ้น

ไดรับองคความรูที่ไดฝกจากโครงการ
โดยสามารถนําไปใชประโยชนตอไปในอนาคต
เชน ทักษะการแกไขปญหา การคิดเชิงระบบ

ทักษะการสื่อสาร เปนตน

มีทักษะการใชชีวิต
และการทํางานที่สําคัญ

ในยุคศตวรรษที่ 21

ไดรับโอกาส
ในการทํางานหลังจบการศึกษา



ตัวอยางผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการ

งานวิจัยที่นําไปสูนวัตกรรมใหมทางดานผลิตภัณฑ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

Chanadusakorn, K., Kaewlob, K., & Reubroycharoen, P. (2019). Effect on the Properties of Brake Pads of Recycling Dust as Filler. 
Key Engineering Materials, 824, 52-58.  
Rupiyawet, K., Kaewlob, K., Sujaridworakun, P., & Buggakupta, W. (2019). Optimization of Mixing 
Conditions on the Physical and Tribological Properties of Brake Pads. Key Engineering Materials, 824, 67-72.
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ตัวอยางผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการ

งานวิจัยนําไปสูนวัตกรรมใหม
ทางดานระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน

ศรณยั นาคบวรวิจติรและประจวบ กลอมจติร, 2563, การปรบัปรงุขัน้ตอนการทํางานเพือ่ลดของเสยีในกระบวนการยิงรหัสผลิตผาเบรก, วารสารวชิาการ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม, 16(2), 104-120.
Wilairat, T., Saechin, N., Buggakupta, W., & Sujaridworakun, P. (2019). Effects of Hot Molding Parameters on Physical and Mechanical 
Properties of Brake Pads. Key Engineering Materials, 824, 59-66.
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ปจจัยแห่งความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการ

• ความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร
• ขนาดของสถานประกอบการ
• ผูบริหารใหความสําคัญ
• การรับฟงความคิดเห็นจากผูมี
  สวนรวมในโครงการ

• การประสานงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาใน
  ทิศทางเดียวกัน
• มีผู เช่ียวชาญอุตสาหกรรมที่เขาใจบริบท
  ของสถานประกอบการ
• สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเพื่อให
  วิเคราะหชองวางของสถานประกอบการและ
  นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาได

• การผสมผสานอยางลงตัวของงานวิจัยที่
  ตองมีคุณคาทางวิชาการ ตอบสนองความ
  ตองการของอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว
  ประหยัด และใชงานไดจริง

• ระบบการบริหารวิชาการที่ใหความสําคัญกับ
  ผลกระทบตออุตสาหกรรม
• ระบบบริหารจัดการที่ตอบสนองการดําเนิน
  งานอยางมีประสิทธิภาพ

• มีแหลงงบประมาณที่สามารถสนับสนุน
  ทั้งภาครัฐและเอกชนใหดําเนินงานได
  อยางตอเนื่อง
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สถานประกอบการ

เปนสถานประกอบการขนาดกลางที่กําลังจะเปลี่ยนเปนขนาดใหญ

ตองการพัฒนาผลิตภัณฑเปนของตนเอง

ตองการเปลี่ยนแปลงการทํางานใหเปนระบบ

ผูบริหารเห็นความสําคัญของการยกระดับสถานประกอบการ
ดวยนวัตกรรม

พรอมสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ

Technology Utilization

Standardization

Production

Research & Innovation
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มหาวิทยาลัย

สามารถพัฒนาผูเรียน
ระดบับณัฑติศกึษา ผานการ
บูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางานอยางเต็มรูปแบบได

ตองการพัฒนางานวิจัย
ที่สรางผลกระทบตอการ

ยกระดับสถานประกอบการ

สรางประสบการณจริง
ตอผูเรียนใหสามารถเช่ือมโยง
องคความรูเพื่อการปฏิบัติงานได

มีความยืดหยุน
ในการบริหารจัดการโครงการ

27



กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา

การประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธจากเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย หรือทราบขอมูล

จากรุนพี่ หรืออาจารย

การรับสมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครได
โดยไมจํากัดสาขา

การสัมภาษณ
มีการสัมภาษณจาก

สถานประกอบการ ที่ปรึกษา
นวัตกรรม และผานการคัดเลือก

ตามเกณฑคุณสมบัติของมหาวิทยาลัย  

เกณฑการคัดเลือก

• มีคุณสมบัติเบื้องตนสอดคลอง
  ตอตําแหนงงาน

• มีความพรอมในการปรับตัว
  และเรียนรูสิ่งใหมๆ 

• มีทักษะการสื่อสาร สามารถ
  ทํางานเปนทีมได

1

2

3

4
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การสนับสนุน
งบประมาณ

ภาครัฐ สถานประกอบการ

สนับสนุนคาใชจาย
ในการพัฒนานักศึกษา* เชน 

• คาลงทะเบียน 

• คาเดินทาง 

• คาที่พัก 

• คาประกันอุบัติเหตุ

• สนับสนุนงานวิจัย

• การสนับสนุนการบริหารและจัดการ

  การศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย

จากการริเริ่มและนํารองโครงการ RDI โดย สอวช. สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดเล็งเห็น
โอกาสและความสําคัญในการสรางความสามารถของผู
ประกอบการไทยควบคูกับการผลิตบัณฑิตใหตรงตามความ
ตองการของภาคอตุสาหกรรม ตามพนัธกจิของ สวทช. จงึได
นําไปขยายผลโครงการในระยะตอไป

สถานประกอบการที่สนใจเขารวมโครงการสามารถติดตอไดที่
ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
Tel : 02 564 7000 ตอ 71751 ,1368
E-Mail : TIME-HRD@nstda.or.th

*หมายเหตุ การสนับสนุนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

• ทีมสนับสนุนการเรียนรู (อัตราสวนของ
  นกัศกึษาตอทมีสนบัสนนุการเรยีนรู 4:1)

• การอบรมและพัฒนานักศึกษา

• การบริหารจัดการโครงการ 

• คาเดินทางและคาที่พักของทีมงาน

• โครงการศกึษาความเปนไปไดในการทํางาน

• ขอมูลและบุคลากรขององคกร

สนับสนุนคาใชจาย
ในการพัฒนาโครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม* เชน
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รายนามคณะผูจัดทํา
ผูชวยผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรกําลังคน
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ผูอํานวยการฝายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษา
และการพัฒนาทักษะแหงอนาคต

ผูเชี่ยวชาญนโยบาย

ผูเชี่ยวชาญนโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

นักพัฒนานโยบาย

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
  

ดร.อรพรรณ เวียรชัย

ดร.ดวงรัตน นิ่มอนุสสรณกุล

ดร.อภิชาติ อภัยวงศ

ดร.พริสา ตั้งลํ้าเลิศ

นางสาวอัชฌา ปานแกว

นางสาวณัฐฐินันท ละลอกแกว 

นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน

ดร.พรเพ็ญ แซอึ้ง

ดร.สุธิดา พิริยะการสกุล

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

หัวหนาคณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ

ผูประสานงาน

รศ.ดร.ธเนศ ธนิตยธีรพันธ

ผศ.ดร.วรพจน อังกสิทธิ์

รศ.ดร.คมกฤตย ชมสุวรรณ

ผศ.ดร.พิเชษฐ พินิจ

ดร.วุฒิพร เสือเมือง

นางวรรณรัตน แกวทอง

รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง

ผศ.ดร.อนุศิษฏ อันมานะตระกูล

นางสาวกันยากร เทพา

รายนามคณะทํางานเก็บขอมูลและออกแบบ
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ดาวนโหลด E-Book
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล rdi@nxpo.or.th

โทร. 02 109 5432 ตอ 307 (พริสา), 509 (อัชฌา)
โทรสาร. 02 160 5439 

NXPOTHAILAND www.nxpo.or.th


