
ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพืน้ที่)

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมดว้ย
ควำมรู้และนวตักรรม

ดร. กิตติ  สัจจำวัฒนำ
หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพืน้ที่



เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งหน่วย บพท. 

การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่      
การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจสังคมในระดับพื้นที่

จาก หมวดที่ 1 ข้อ 5 ข้อบังคับคณะกรรมการอ านวยการ สอวช. ว่าด้วย
หน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562

เป้าหมาย กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม



• Potential analysis
• Focus on BCG
• Financial literacy
• entrepreneurship
• New value chain
• Unit : กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน/OTOP/Local SME/S.E. • Big data on target family
• Root cause analysis
• Demand-Supply matching
• Unit : household

• Learning community
• Learning & innovation platform
• Digital platform
• Concrete changes
• Unit : ต าบล

Smart 
community

Poverty
Local 

enterprise

• Smart growth charter
• Data-driven planning
• กองทุนรักบ้านเกิด
• กลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี
• ขีดความสามารถใหม่ของท้องถิ่น
• ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมในพื้นท่ีพิเศษ และ
ชายแดนในภูมิภาค

• Unit : ท้องถิ่น เมือง จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ภูมิภาค

Area-Based Strategic Programs

Smart city

Smart 
government 

(local, provincial, 
regional)

พื้นที่พิเศษ และ
ชายแดนใน

ภูมิภาค

Micro level
เศรษฐกิจฐานราก

Macro level
กระจายศูนย์กลางความเจริญ

ที่มา: สีลาภรณ์ บัวสาย (2563)



การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

การพัฒนาคน ----> Change Agent  

ยุทธศาสตร์ อววน. แพลตฟอร์มที่ 4

กลไกรัฐส่วนกลาง

กลไกความรู้
-มหาวิทยาลัย
พัฒนาพื้นที่
-สถาบันอุดมศึกษา
-สถาบันวิจัย

กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ฟังก์ช่ันในพื้นที่

กลไกภาคประชา
สังคม

กลไกเอกชน
-SME
-ประชารัฐ
-Local enterprises
-บริษัทพัฒนาเมือง

พื้นที่       ท้องถิ่น 

Program driven System based research

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 3 6 5 และ 2
แผนแม่บทที่ 15 16 17 6 20 และ 2

เป้าหมาย บพท. กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า

ตัวชี้วัดส าคัญ
-จ านวนคนจนทีไ่ดร้ับความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะอาชีพ
-จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการยกระดบัสภาพเศรษฐกจิและสังคม
-เศรษฐกิจชุมชน/ฐานรากดขีึน้
-ดัชนีความกา้วหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดเป้าหมายดีขึน้ในทกุมิติ
-กลไกใหมใ่นการพัฒนาพ้ืนที่
-ระบบข้อมลูเปิดเพ่ือการพัฒนาพื้นที่
-Platform การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดบัประเทศ
-Area Based Network ทั้งในระดับพื้นที ่ระดับ ววน. และระดับสากล

ทุนวิจัยและนวัตกรรม <---- การเชื่อมโยงหน่วยงานนโยบาย ววน. และหน่วยให้ทุนอื่น 

Interdisciplinary ----> Learning platform ----> Institutionalization 

Policy recommendation/Policy package

โครงสร้างการพัฒนาพื้นที่

ระบบสื่อสารสาธารณะ

4/26



ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัย
และนวัตกรรมปี 2564



แ ผ น ง า น  “ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม เพื่ อแก้ ไขปัญหา
ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและ
แม่นย า”

แผนงาน “พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา”

เป้าหมาย
กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และ
นวัตกรรม

Platform 4
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเลื่อมล้ า

Programs 14 : ขจัดความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แม่นย า

Programs 15 : เมืองน่า
อยู่และการกระจาย

ศูนย์กลางความเจริญ

Programs 13 : นวัตกรรม
ส าหรับเศรษฐกิจฐานราก

และชุมชนนวัตกรรม
พันธกิจ บพท. การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจสังคมในระดับพื้นท่ี

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

แผนงาน “มหาวิทยาลัย
พัฒนาพ้ืนที”่

แผนงาน “การพัฒนาเมือง
เพื่อกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญและลดความ
เหลื่อมล้ า”

Programs 17 : 
การแก้ปัญหาวิกฤติของ

ประเทศ

แผนงาน “การสร้างแผน
ธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน”

แผนงาน “University as 
a Marketplace”

แผนงาน “มหาวิทยาลัย
พัฒนาพ้ืนที”่



KR 
1. 500 ต าบล/ปี 
• 1.1 มีกลไกที่มีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง ในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้และนวัตกรรม 

• 1.2 มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยความรู้และ
นวัตกรรม 

• 1.3 มีการสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชน

• 1.4 นักวิจัยชาวบ้าน 1,000 คน/ปี

2. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และมูลค่าสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น  ร้อยละ 10
3. ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index) 
ของประเทศไทยอยู่ใน Top 10 ของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา

แผนงาน “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Programs 13 : นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

พื้นที่ชุมชนระดับต าบลกลุ่มเป้าหมาย 500 ต าบลต่อปี จากทั้งหมด 7,255 ต าบลทั่วประเทศ

กรอบการวิจัย

กิตติ สัจจาวัฒนา,2562



แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย
แผนย่อยที่ 1 “การพัฒนาขีดความสามารถของ Local 
Enterprise (วิสาหกิจชุมชน/หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์/Local SME/SE ในระดับพื้นที)่บนฐาน
ทรัพยากรพื้นถิ่น เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

Programs 13 : นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

แผนย่อยที่ 2 “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน และส านึกท้องถิ่น”

8



9

เป้าหมาย:

1) 300 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/OTOP/Local SME/วิสาหกิจเพื่อสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ 
2) ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายมรีายได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15 
3) สร้างผู้ประกอบการในชุมชน/รุ่นใหม่เพื่อ
ยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 50
ผู้ประกอบการ

แผนงานย่อย 
“การพัฒนาขีดความสามารถของ Local Enterprise (วิสาหกิจชุมชน/หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์/Local SME/SE ในระดับพื้นที่)

บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที”่

บัณฑิต อินณวงศ์ และ กิตติ สัจจาวัฒนา,2562



10

แผนงานย่อย 
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และส านึกท้องถิ่น”

ภายใต้แผนงาน “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนที”่

เป้าหมาย:

❖20 พื้นที/่ย่าน/จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
❖อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และ

มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 10

Cultural District Development

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ

Capacity building

การขับเคล่ือนพื้นท่ีย่านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน

Academic
institution

community

Local government

Government agencies

others

Private
sector

สร้างเสริมพลัง (empowerment) สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือ (Enabling environment)

การประเมิน
ศักยภาพย่าน

ออกแบบและจัด
กิจกรรมในย่าน

การถอด
บทเรียนการ
พัฒนาย่าน

ฐาน
ข้อมูล

ขับเคลื่อน
ขยายผล

วิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
Creative cultural enterprise

เศรษฐกิจชุมชน
Community economy

การมีส่วนร่วม
engagement

การสร้างสรรค์
Creative

ขยายผลให้เกิดมูลค่า
enhancement

Entrepreneur

ทุน

กลไกหลักในการขับเคลือ่น คือ 
“กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ย่าน”

และ 
“หน่วยงานองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น/ภาครัฐในพื้นที่”

พนิดา ฐปนางกูร,2559



แผนงาน “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า”

KR 
❖ต าบล/พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 20 จังหวัดยากจน (เรียงจากค่า HAI ด้านรายได้ 

น้อยไปมากท่ีสุด) ได้แก่  ปัตตานี อ านาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ ยโสธร 
ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม สระแก้ว 
หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ นราธิวาส อุบลราชธานี น่าน อ่างทอง

❖ได้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นย า  เพื่อให้การ
จัดสรร สวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

❖จ านวนคนจน ปี 63 135,064 คน และปี 64 169,890 คน 
รวม 300,867 คน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อปรับเปลี่ยน
เป็น knowledge worker หรือ smart farmer รายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

กรอบการวิจัย
Programs 14 : ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า

กิตติ สัจจาวัฒนา,2562

ผลการประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาคนในด้านรายได้ เป็นดัชนีที่สะท้อนเรื่องสถานะ
ด้านการเงิน หรือฐานนะทางเศรษฐกิจของคน โดยมีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 2. สัดส่วนประชากรยากจน 3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 4. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ (Gini Coefficient)



แผนงาน “การพัฒนาเมืองเพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า”

KR 
➢กลไกการพัฒนาเมืองโดยการสร้างการเรียนรู้ระดับเมือง เกิด

ความร่วมมือ เครือข่ายทางสังคม ใช้กติการ่วมในการพัฒนา
เมืองเกิดแผนพัฒนาของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ใน 10 เมือง
➢เกิด Open Data ระดับเมืองทุกพ้ืนที่เพื่อพัฒนากลไก

ตรวจสอบเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนเมือง ใน 10 เมือง
➢ระบบ Financial เพื่อท าให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่ใน

การพัฒนาระดับพื้นที่ ใน 10 เมือง
➢ชุดความรู้ด้านการพัฒนาเมืองเพื่อขยายผลเชิงพื้นที่ และ

น าเสนอนโยบายเชิงพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 2 เมือง

กรอบการวิจัย
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ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม,2563



แผนงาน “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

KR 
•🏠 ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 6 พื้นที่ 8 จังหวัด 

ตาม พ.ร.บ.นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่ ระยอง 
ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

•👫 กลไกการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี จ านวน 20
กลไก

•📚 หลักสูตร/นวัตกรรมและนโยบายการจัดการศึกษาที่
ออกแบบจากพื้นที่ตรงตามความตอ้งการของพื้นท่ี จ านวน 
10 หลักสูตร

•🎣 อัตราการ drop out ของนักเรียนลดลง ร้อยละ 50
เมื่อเทียบกับ  ปีการศึกษาที่ผ่านมา

Programs 15 : เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
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แผนงาน “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลง
และวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน”

KR 
• ตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business Model) เพื่อใช้ในการ

ยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ภาคการเกษตร
และภาคบริการของประเทศไทยใน 15 จังหวัดน า
ร่อง

• ยกระดับภาคการเกษตรและภาคบรกิารใน
จังหวัดน าร่องให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก

Programs 17 : การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ

กรอบการวิจัย
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