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บทท่ี 5 

กระบวนการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ 

5.1 กระบวนการพัฒนา 

5.1.1 กลยุทธ 3Cs 

   อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ขับเคลื่อนดวยกลยุทธ 3Cs ไดแก การรวมกลุมธุรกิจและ

เทคโนโลยี (Cluster) การเชื่อมโยงและรวมมือ (Connectivity & Collaboration) และการรวมรังสรรค

นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบริการ (Co-creation)  

    โดยการกําหนดแผนงาน (Plan Formulation) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไปถึงเปาหมายท่ีถูกกําหนดข้ึน 

ท้ังนี้จําเปนจําตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ทรัพยากร และองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหแผนงานท่ี

กําหนดสามารถนําไปลงสูแผนปฏิบัติการไดดังรูปท่ี 5-1 ตอไปนี้  

กลยุทธท่ี 1 การรวมกลุมธุรกิจและเทคโนโลยี (Cluster) :  เปนการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียม

โครงสรางพ้ืนฐานท้ังทางดานกายภาพ สิ่งกอสราง ดานเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรตางๆ ท้ังในสวนของ 

สทอภ. เองและหนวยงานเครือขาย และผูเขารวมดําเนินการ รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปใชใน

กระบวนการสรางคุณคา (Value Creation Process : VCP) ท่ีใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี

อวกาศเปนฐาน ตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา  และปลายน้ํา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและความสามารถในการ

แขงขันดวยการพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซ่ึงเปนธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา

ในการสรางสรรคคุณคาสูง 

 

 GISTDA Core Value 

          ใชทุนตั้งตนในการพัฒนา SKP หรือ Foundation Asset อยู 3 ประเภท ดังนี้ 

- Tangible Capital : คือทุนท่ีเปนทรัพยสินท่ีจับตองได หรือ โครงสรางพ้ืนฐาน สการ

พัฒนา SKP ประกอบดวย ดาวเทียมไทยโชต สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต สถานี

ดาวเทียมภาคพ้ืนดิน คลังขอมูลดาวเทียม โครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ (National 

Spatial Data Infrastructure : NSDI)  ระบบเรดารชายฝง และอ่ืนๆ 

- Human Capital : ทุนมนุษย คือทักษะ ความรู ความชํานาญ ของเจาหนาท่ี  ดาน

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

- Social Capital : ทุนทางสังคม คือ ชื่อเสียง หรือความเชื่อม่ันของประชาชนหรือผูมีสวน

ไดสวนเสีย รวมท้ัง เครือขายท้ังภาครัฐเอกชนภายในประเทศและตางประเทศ 
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อยางไรก็ตาม ในการท่ีจะดําเนินโครงการใหเปนไปตามเปาประสงคจําเปนตองมีการพัฒนาทุนตั้งตน

ดังกลาว (Initial Investment) เชน การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาโครงการ การจัดหา

ขอมูลดาวเทียม และการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี ในดานอ่ืนๆ เชน การสงเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ 

เปนตน อีกท้ังมีความจําเปนตองเสริมสรางทุนสังคม ดวยการพัฒนาเครือขายและการรับรูของสังคม 

(Social Perception) ถึงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ เพ่ือสรางองคความรูโดยมุงใน

การขยายฐานตลาดใหกวางข้ึน (Social Awareness Marketing Force) อันจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานความรูและนวัตกรรม (Knowledge & Innovative Economy) 
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รูปท่ี 5-1 :  การพัฒนาโครงการ SKP เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศ 

 

 

 Space/ GIS/ Industry 
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• สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพ่ือสรางความเขมแข็งในการพัฒนาธุรกิจ 

จากความไดเปรียบจาก ขอมูลตนน้ํา หรือการใชทรัพยากรรวมกัน หรือ Outsourcing สู 

SME ท่ีมีศักยภาพ เพ่ือลดตนทุน โดยปจจัยท่ีกลาวมาอยูในศูนยรวมเดียวกัน 

• สงเสริมกลุม SME และการพัฒนาผูประกอบการใหม (New Entrepreneur) ภายในประเทศ 

ดวยการสงเสริมการลงทุนจากผลิตภัณฑท่ีศักยภาพ 

- กลุมอุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศจากตางประเทศ  

 R&D Institutions/ University 

- นักวิจัย คณาจารย และ อุปกรณเครื่องมือท่ีสามารถใชงานไดรวมกัน เพ่ือใชในการวิจัย

คิดคนเทคโนโลยีใหม (Technology Invention) ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

- การถายทอดองคความรู และเทคโนโลยี (Technology Transfer) ตลอดจนเปนการ

สรางความรวมมือทางดานวิชาการระดับนานาชาติ 

- การใชทรัพยากร (เครื่องมือ อุปกรณ สถานท่ี ขอมูล และทรัพยากรบุคคล) รวมกันหรือ

การสงเสริมการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจะเปนการลดตนทุนท่ีใชในการวิจัย 

การพัฒนา การผลิต และการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ 

ท้ังนี้ สามารถรวบรวมกลุมธุรกิจ (Cluster) ท่ีเก่ียวของไดดังรูปท่ี 5-2 
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รูปท่ี 5-2 : กลุมธุรกิจ (Cluster) ใน SKP
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กลยุทธท่ี 2 การสรางความเช่ือมโยง (Connectivity) : อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศจะทํา

หนาท่ีเปนผูสนับสนุนและสงเสริมใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมีศักยภาพในการทํางาน

เชื่อมโยงขอมูล ทรัพยากร และความตองการของตลาดท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ/

บริการของผูประกอบการ อันเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนภาคประชาชนและสังคม ในการเขาสูการ

พัฒนาประเทศชาติดวยเศรษฐกิจฐานความรู เนื่องจากผูประกอบการในประเทศไทย สวนใหญมีระดับการ

เรี ยนรู  และความสามารถในการประยุกต ใช  วิ ทยาศาสตร  และเทคโนโลยี ในระดับ ข้ันต  น                   

(Low-Technology SMEs) และระดับกลาง (Minimum Capability Development) เทานั้น โดยยังไม

มีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยพัฒนาอยางชัดเจน ในการนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสนับสนุน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหมีศักยภาพในการทํางานเชื่อมโยงกับขอมูล ทรัพยากร และ

ความตองการของตลาดท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีความรวมมือกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา เชน 

มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือขายอุตสาหกรรมใน   ภาคตะวันออก เชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

อีกท้ังจะไดมีการเชื่อมโยงกับแผนการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง รวมกับ

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ในรูปแบบของการ

สรางเสริมความรูดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจากการทองเท่ียว (Knowledge Tourism) 

และการจัดแสดงผลงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการของผูประกอบการ อันเปนกลไกท่ีสําคัญใน

การขับเคลื่อนภาคประชาชน และสังคม เขาสูการพัฒนาประเทศชาติดวยเศรษฐกิจฐานความรู

กระบวนการท่ีเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน Cluster และนอก Cluster เพ่ือสรางสรรคคุณคาใน

ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovative Economy) Core Value ของแตละภาคสวน เชน  สทอภ. ภาค

การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  จะไมเกิดประโยชนสูงสุดหากขาดการความรวมมือท่ีมีจุดประสงค       

2 ประการคือ  

1.) การสรางสรรคคุณคาสูประเทศ  

2.) การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ 

 การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ (Management Structure) ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และตอบสนอง

ตอความตองการ และ สภาวะพ้ืนฐานของแตละองคกรท้ังในและตางประเทศ ประกอบดวย  

 1.) รูปแบบทางธุรกิจ  

 2.) ระบบการลงทุนและการเงิน 

 พันธมิตรจากตางประเทศ (International Partners) : มีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ทักษะ 

องคความรู เพ่ือพัฒนานวัตกรรรมและการขยายชองทางตลาด ท้ังภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และ
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การลงทุนดานอุตสาหกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศจากตางประเทศ (Foreign Investment) เพ่ือ

เปนการกระตุนการลงทุน การสรางงาน และผลิตภัณฑใหมภายในประเทศ 

 ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ของแตละองคกรไมเทากันนั้น ไมมีความจําเปนตองให

องคกรมีความสามารถในทุกดาน หากแตตองพัฒนาความเปนเลิศของตนเองและแสวงหาพันธมิตร

และเชื่อมโยงเขาดวยกันเพ่ือสรางสรรคประโยชนสูงสุด 

 

กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางใหเกิดการรวมกันสรางสรรค (Co-creation) การเพ่ิมมูลคาของการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการของผูมีสวนรวม (Stakeholder) ซ่ึงประกอบดวย สทอภ. 

ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม/เอกชน เพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาตอยอดงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ จาก

กระบวนการ Cluster และ Connectivity จะเปนภาวะเอ้ือในการเสริมสรางใหเกิดการรวมกันสรางสรรค

จนเกิดผลิตภัณฑนวัตกรรม (Product Innovation) และการตลาดนวัตกรรม (Marketing Innovation) 

 SME Competitiveness  

- การรวมกลุมของอุตสาหกรรม ประกอบกับการเชื่อมโยงของทรัพยากรและ

พันธมิตร จะเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเอ้ือให SME และผูประกอบการ

ใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันท้ังดานเทคโนโลยีและดานธุรกิจ  

- ขีดความสามารถดังกลาวจะเปนแรงสงใหเกิดการรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการใหม เนื่องจาก SME ไมสามารถดําเนินการโดยลําพังได 

 Market leadership 

- การขยายตลาด และการเปนผูนําเสนอผลิตภัณฑสูตลาด เนื่องจาก

อุตสาหกรรมเฉพาะทางอยูในวงจํากัดท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ทําให

ขาดนวัตกรรมผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน การ

เชื่อมโยงทักษะและความตองการจากอุตสาหกรรมอ่ืน (Cross Industry 

Sectors) จึงเปนการกระตุนกระบวนการนวัตกรรม 

- ความตองการและการตอบสนอง : การพัฒนาผลิตภัณฑตองเชื่อมโยงถึง

ความตองการของผูใชงาน หากแตในปจจุบันผูพัฒนาผลิตภัณฑคาดเดา

ความตองการของตลาด จึงทําใหไมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความตองการของภาครัฐ (Government Sector) ท่ีมีความหลากหลาย

และเปนความตองการเฉพาะทาง 
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 ผลิตภัณฑนวัตกรรม : ผานกระบวนการสงเสริมนวัตกรรมแบบเปด ดวยการเพ่ิมศักยภาพจากการ 

Outsourcing และการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 

 การดําเนินธุรกิจและการตลาด: มีความจําเปนตองสรางจุดขาย จากความแตกตาง                  

(Point - of Difference)  และการขยายฐานของตลาดโดยเนนตลาดภาคประชาชนมากข้ึน 

- Social Brand Marketing : การทําการตลาดจากการรับรูชื่อเสียงและภาพลักษณของ

โครงการ 

- AEC/ International Market :  การสงเสริม/การพัฒนาตลาดสูระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติ  

- Social Shared Value : สังคมมีสวนรวม ในการสรางคุณคา และการสรางองคความรู 

เพ่ือจุดประสงคใหผูใชงานมีองคความรูกับเทคโนโลยี และเปนการสรางฐานของลูกคา/

ผูใชงานอยางยั่งยืน 

5.1.2 แบบจําลองการสรางคุณคาทางธุรกิจ 

ในการดําเนินโครงการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) นั้นจะ

ดําเนินการตามหลักสถาปตยกรรมความรวมมือทางธุรกิจ (Business and Value Creation Elements in 

SKP Partnership Architecture) ดังรูปท่ี 5-3 ดังนี้ 

 

รูปท่ี 5-3 : หลักสถาปตยกรรมความรวมมือทางธุรกิจ  
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(Business and Value Creation Elements in SKP Partnership Architecture) 

 

หลักสถาปตยกรรมความรวมมือทางธุรกิจ ประกอบดวย 9 สวน ดังนี้  

(1) Purposes & Value Proposition 

(2) HVA product & Services 

(3) Competitive Landscape (Competitive collaboration)/ (Collaborative competition) 

(4) Key activities and process (Approach & methodology) 

(5) Strategy operandi 

(6)  6.1 Cost   6.2 Revenue/ (Social benefit) 

(7) Outputs/Delivery Channels 

(8) Customer segments (Market Strategies/Management Structures) 

(9) Feasibility (Technical/Commercial/Financial/Contractual/Legal) 

 

 

1. Purposes & Value Proposition 

   Purpose (จุดมุงหมาย) หมายถึง สิ่งท่ีองคกรตองการในอนาคต สามารถกําหนดได 4 ประการ คือ 

 (1) วิสัยทัศน (Vision) 

 (2) ภารกิจ (Mission) 

(3) เปาหมาย (Goal) 

 (4) วัตถุประสงค (Objective) 

   Value Proposition (การนําเสนอคุณคา) หมายถึง การนําเสนอคุณคาของสินคาและบริการท่ีทํา 

ใหตําแหนงของสินคาและบริการนั้นอยูตําแหนงท่ีเหนือกวาสินคาอ่ืนๆท่ัวไป หรือ ท่ีอยูในทองตลาด  

 

2. HVA product & Services 

    High Value-Added (HVA) Products & Services หมายถึง สินคาและบริการท่ีมีการเพ่ิม  

คุณคาทําใหมีมูลคาสูง สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยโอกาสในการ "สราง

มูลคาเพ่ิม" มิใชมีแคเพียงการออกแบบผลิตภัณฑเทานั้น แตโอกาสนั้นอยูในท้ังกระบวนการ     

บางกรณี อาจตองกระทําในหลายๆ จุดไปพรอมๆกัน เพ่ือใหผลสําเร็จสุดทาย คือ การไดผลิตภัณฑ

และบริการท่ีมี "คุณคาเพ่ิม" สําหรับผูบริโภคกลุมเปาหมาย1 ดังรูปท่ี 5-4   

1 ที่มา 1: http://www.amexteam.com/knowledge-detail.php?ref=do:read/id:56, 2013. 
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รูปท่ี 5-4 : Value Chain2 

 

 

 

การตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา มีวิธีการ 4 แนวทาง3 คือ  

     (1) การพัฒนาสินคาใหม เชน มีความหลากหลายของ ขนาด บรรจุภัณฑ และหากตอยอด 

ผลิตภัณฑท่ีมีอยูดวยการสนองความตองการของผูซ้ือท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหไดอะไรท่ีแตกตาง

จากผูใชคนอ่ืนๆ  

     (2) การตอยอดดวยภาพพจน ภาพลักษณ และสรางแบรนด ใหกับผลิตภัณฑ กอนอ่ืนตองดู

จุดเดนผลิตภัณฑ และดูวาสามารถแปลงจุดเดนนี้ใหตรงความตองการผูซ้ือ นึกวาถาจะบอกลูกคาวา

สินคาดีอยางไร จะพูดกับลูกคาอยางไร เอาสั้นๆงายๆ พอเขาใจ เชน ใชงาย ปลอดภัย ทันสมัย 

หรูหรา ดูมีราคา รวดเร็ว คุณภาพสูง เทคโนโลยีทันสมัย มีดีไซนรูปลักษณดี ความเปนผูนํา 

นวัตกรรมใหม ของมีจํากัด ทําเฉพาะ ทําตามสั่งเฉพาะกิจเฉพาะตัว ไดรับรางวัลยอดนิยม มีการ

รับรองคุณภาพ เลือกเอาภาพท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑมากท่ีสุด แลวสื่อสารออกไปยังลูกคา ให

2 ที่มา 2: http://www.value-chain.org/en/cms/1960/, 2013. 
3 ที่มา 1: http://www.mga.co.th/viewmarketing.php?id=156, 2013. 
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ลูกคาเขาใจวาสินคาดีอยางไร สื่อสารเรื่อยๆสมํ่าเสมอ ใหลูกคารูจักยี่หอสินคา รูจุดยืนท่ีเปนจุดเดน 

จึงจะสมารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะเจาะ ตรงเปาตรงประเด็น 

     (3) การตอยอดดวยบริการ จะทําใหมีรายไดมากข้ึนจากการบริการเสริม หรือบริการพิเศษท่ีให

พรอมไปกับสินคา ซ่ึงจะสามารถทํารายไดดานการบริการท่ีมีใหลูกคากอนการขาย ขณะขาย และ

หลังการขาย อีกท้ังจะใหบริการอะไรไดบาง และจะสรางรายไดอะไรไดเพ่ิมเติมบาง 

     (4) การสรางความสัมพันธกับลูกคา และสรางความภักดีกับลูกคา ทําอยางไรใหลูกคายึดติดสินคา

ไมจากไปไหน มีการซ้ือซํ้า ซ้ือบอยๆ ซ้ือตอเนื่อง  

 

        3. Competitive Landscape (Competitive Collaboration)/ (Collaborative Competition) 

      Competitive Landscape คือ แนวโนมการแขงขันในแนวราบ คือ การวิเคราะหกลยุทธ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขันดานธุรกิจ โดยมีหลักการดังรูปท่ี 5-5 โดยเริ่มตนท่ีเสนแนวนอน คือ 

การท่ีผูประกอบการจําเปนตองมีการวิเคราะหภาพรวมของสภาพแวดลอมในการแขงขัน โดยจะตอง

มีการกําหนดตําแหนงวาตัวเองอยูตรงไหนและมีความพรอมอยางไรในการแขงขัน ในการวิเคราะห

ดังกลาว เริ่มจากการท่ีตองมีการวิเคราะหวา ผลิตภัณฑ/การบริการอยูท่ีไหนใน Market Growth 

Curve โดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

    ผลิตภัณฑ/บริการ มีความเปนเอกลักษณหรือเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ/บริการ ท่ีมีอยูใน

ทองตลาดอยางไร 

    ผลิตภัณฑ/บริการ ในตลาดมีความตองการอยางไรมากหรือนอย 

    ความหนาแนนของคูแขงขันของผลิตภัณฑและบริการ 

       เม่ือทําการวิเคราะหและกําหนดตําแหนงของตนเองบน Market Growth Curve แลว 

จําเปนตองมีความเขาใจในกลยุทธวาตนเองเปนอยูในฐานะใดในตลาด โดยมี 3 ระดับ 

(1) Monopoly/ Early Mover 

(2) Leader/ Follower 

(3) Head-to-Head 

 เพ่ือหาหนาตางแหงโอกาส (Opportunity Window) ซ่ึงผูประกอบการสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ/บริการ ตอไปได  
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รูปท่ี 5-5 : แนวโนมการแขงขันในแนวราบ4  

4. Key activities and Process (Approach & Methodology) 

       Key Activities and Process คือ กิจกรรมหลัก และกระบวนการท่ีนําทางไปสูรายได ซ่ึง

จะตองทําเพ่ือกอใหเกิดคุณคาท่ีลูกคาตองการ5 

       โดยท่ี Key Activities คือ สิ่งท่ีตองทําเพ่ือขับเคลื่อนใหโมเดลธุรกิจทํางานได อันไดแก การผลิต, 

การเขาไปชวยแกปญหาใหกับลูกคา เปนตน และกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของธุรกิจอาจจะตองใชเวลา

และทรัพยากรในข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน โดยหลักๆ อาจแบงออกไดเปน 2 กิจกรรม 

ดังนี ้

(1) กิจกรรมเก่ียวของกับการออกแบบ การผลิตและการสงมอบชิ้นสินคา ดังนั้นกิจกรรมการ

ผลิตถือเปนโมเดลธุรกิจหลักของธุรกิจการผลิต เชน ผลิตชิ้นสวนรถยนต ผลิตสินคาอุปโภค

บริโภคท่ีวางขายในหางสรรพสินคา เปนตน 

(2) กิจกรรมเก่ียวของกับการหาโซลูชั่นใหมเพ่ือแกไขปญหา หรือเพ่ือหาวิธีการจัดการงานตางๆ 

ใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีแตกตางกันไปของลูกคาแตละราย เชน การดําเนินงานให

คําปรึกษา หรือหาทางออกเปนโมเดลหลักของธุรกิจ กิจกรรมท่ีควรมีอยูอยางสมํ่าเสมอคือ 

การจัดการองคความรูและการฝกอบรมของพนักงานในองคกรอยางตอเนื่อง 

4 ที่มา 1: http://benmbartlett.com/a-crucial-factor-in-determining-your-strategy/, 2013. 
5 ที่มา 1: http://www.utcc.issariyapat.com/content/, 2013. 
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       สวน Approach & Methodology หมายถึง แนวทางดําเนินการ และข้ันตอนวิธีในการ

ดําเนินงาน และการคาดการณอยางมีหลักการ ดังรูปท่ี 5-6 

                  
รูปท่ี 5-6 : แนวทางดําเนินการ และข้ันตอนวิธีในการดําเนินงาน6 

5. Strategy Operandi 

      เปนการกําหนดกระบวนการในการในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑหรือบริการของโครงการ ดวย

กลยุทธ 3Cs คือ  1) Cluster  2) Connectivity  3) Co-creation ซ่ึงไดกลาวมาแลวในตอนตน 

โดยในข้ันตอนนี้จะเปนการระบุถึง ธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพยากร บุคลากรท่ีเก่ียวของ

กับกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงทรัพยากรและการรวมมือ รวมถึงการรวมรังสรรคนวัตกรรม ใน

เรื่องของวิธีการ กระบวนการผลิต ปจจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย ดังรูปท่ี 5-7 

> <

>

>

>

>
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1.
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GISTDA
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Partners 
competency

2.1
Management Structure

2
Collaboration 

Modules

Collaboration
Co-operation
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3C’s Strategy
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InternationalASEAN
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Human 
Capital

Tangible 
Capital

Social 
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Humanware

Dataware
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รูปท่ี 5-7 : กลยุทธ 3Cs7 

6 ที่มา 1: http://thumbsup.in.th/2012/04/business_model_canvas/, 2013. 
7 ที่มา 1: แผนแมบทโครงการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ พ.ศ.2557-2560, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2556. 
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6.1 Cost  

Cost (ตนทุน) คือ รายจายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ โดยอาจจายเปนเงินสด สินทรัพย

อ่ืน หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ ท้ังนี้รวมถึงผลขาดทุนท่ีวัดคาเปนตัวเงินไดท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ

การไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ8 ดังรูปท่ี 5-8 ถึง 5-11 

 

รูปท่ี 5-8 : ตนทุน (Cost)9  

1. จําแนกตนทุนเพ่ือใชในการจัดทํางบการเงินเสนอตอบุคคลภายนอก 

(1.1) ตนทุนผลิตภัณฑ (Product Costs) ประกอบดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในการผลิต

สินคา แบงเปน 3 สวน คือ วัตถุทางตรง คาแรงทางตรง และคาใชจายการผลิต 

(1.2) ตนทุนประจํางวด (Period Costs) ประกอบดวยตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในกิจการ 

ยกเวนตนทุนผลิตภัณฑ และจะแสดงเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ เชน คาใชจาย

ในการขายและบริหาร คาเชาสํานักงาน  

2. จําแนกตนทุนตามลักษณะพฤติกรรม 

     พฤติกรรมตนทุน คือ ลักษณะของตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ือกิจกรรมของหนวยงานเปลี่ยนแปลง  

จําแนกเปน 3 ประเภทคือ 

8 ที่มา 2: mba05.50webs.com/32702_unit3.doc, 2013. 
9 ที่มา 1: http://www.centaurstrategies.net/client-successes/operations/, 2013. 
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(2.1) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) คือ ตนทุนท่ีจํานวนรวมจะผันแปรไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของกิจกรรม  

(2.2) ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) คือ ตนทุนท่ีจํานวนรวมคงท่ี ไมผันแปรไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของกิจกรรม  

(2.3) ตนทุนผสม (Mixed Cost) คือตนทุนท่ีมีพฤติกรรมเปนท้ังแบบตนทุนคงท่ี และตนทุน

ผันแปร ดังนั้น จะเพ่ิมหรือลดไปตามการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม แตการ

เปลี่ยนแปลงไมไดเปนสัดสวนเดียวกันเหมือนตนทุนผันแปร 

3. จําแนกตนทุนเพ่ือใชในการคิดหรือกําหนดตนทุนของส่ิงท่ีจะคิดตนทุน แบงเปน 2 ประเภท 

(3.1) ตนทุนทางตรง (Direct Cost) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของสิ่งท่ีจะคิดตนทุน เชน 

คาแรงของผูจัดการฝายขาย เปนตนทุนทางตรงของแผนกขาย 

(3.2) ตนทุนทางออม (Indirect Cost) เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนแลวยากตอการพิจารณา จําแนก

เปนตนทุนของสิ่งท่ีจะคิดตนทุน เชน เงินเดือนของผูจัดการโรงงานจะเปนตนทุน

ทางออมของตนทุนการผลิตสินคาแตละชนิด 

4. จําแนกตนทุนเพ่ือใชในการตัดสินใจ แบงเปน 3 ประเภท 

(4.1) ตนทุนสวนแตกตางใชเพ่ือตัดสินใจเลือก โดยวิเคราะหจากความแตกตางของตนทุนแต   

ละทางเลือก ถาเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนเหมือนกันท้ัง 2 ทางเลือกจะไมมีผลตอการ

ตัดสินใจก็จะไมนํามาวิเคราะห 

(4.2) ตนทุนเสียโอกาส คือ ประโยชนของทางเลือกหนึ่งท่ีเสียไปเม่ือตัดสินใจเลือกอีก

ทางเลือกหนึ่ง 

(4.3) ตนทุนจมเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดท้ังในปจจุบันและอนาคต 

เปนตนทุนท่ีไมเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
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รูปท่ี 5-9 : What business are we in? Our business model10 

6.2 Revenue/ (Social Benefit) 

Social Benefits คือ ผลได หรือผลประโยชนในรูปตางๆ จากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ท่ี

ตกแกบุคคลหรือหนวยเศรษฐกิจตางๆ ในสังคม ตามความหมายนี้มิไดรวมเฉพาะผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนโดยตรง

กับบุคคลหรือหนวยผลิตท่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมเทานั้น แตยังหมายรวมถึงผลประโยชนทางออมท่ีเกิดข้ึนกับ

บุคคลอ่ืนๆ ภายนอกหนวยเศรษฐกิจนั้นดวย ดังนั้นผลประโยชนสังคมจึงประกอบดวยผลประโยชนเอกชน 

(Private Benefit) และผลประโยชนภายนอก (External Benefit)  

คุณคาของบริการเชิงสังคม เกิดใน 2 ลักษณะ11 คือ   

(1) Existence Value เปนมูลคาท่ีเกิดข้ึนเม่ือประชาชน หรือผูบริโภคใหคุณคาแกบริการแมวา

ในขณะปจจุบัน ประชาชนหรือผูบริโภคคนนั้นจะไมมีแผนหรือความตั้งใจท่ีจะบริโภคหรือรับบริการนั้นท้ังใน

ปจจุบันและในอนาคตก็ตาม มูลคาของบริการเชิงสังคมแบบนี้ มักจะเกิดข้ึนในสังคมท่ีประชาชนหรือผูบริโภค

ตองการรักษาหรืออนุรักษสิ่งแวดลอม และไมมีขอจํากัดใดๆ ท่ีจะกีดกันผูบริโภคจากการไดประโยชนจาก

บริการสาธารณะเชิงสังคมนั้นซ่ึงเง่ือนไขแบบนี้มักจะหมายความวา ผูบริโภคไมมีความตั้งใจหรือจะไมจาย

คาตอบแทนใดๆ ใหกับบริการสาธารณะเชิงสังคม ท่ีภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจพึงดําเนินโครงการเพ่ือใหเกิด

ผลผลิตท่ีเปนบริการสาธารณะอยูแลว 

ในกรณีนี้ หาก Existence Value คิดออกมาแลวมีขนาดใหญ เชน มีจํานวนผูบริโภคท่ีผานไปผานมา

ในบริเวณท่ีมีการปรับปรุงภูมิทัศนในแตละวันนับพันๆ คน และมีความพอใจตอภูมิทัศนก็ถือวาโครงการลงทุน

นั้นคุมคาแลว 

10 ที่มา 1: www.ludwiglingg.ch, 2013.  
11 ที่มา 2: http://chirapon.wordpress.com, 2013. 
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(2) Option Value เปนมูลคาของตัวเงินท่ีผูบริโภคยินดีท่ีจะจายเงิน ณ ระดับราคาหนึ่งในปจจุบัน 

เพ่ือเปนการแลกกับหลักประกันวาผูบริโภคคนนั้นจะมีโอกาสท่ีจะไดรับบริการนั้นในอนาคตขางหนา หรือท่ี

เรียกวา Non - Use Value แตไมใชดํารงอยูตลอดไป เพราะยังมีความต้ังใจหรือความคาดหวังท่ีจะใช

ประโยชนหรือไดรับประโยชนในอนาคต  การไมใชในวันนี้จึงเปนทางเลือกของการตัดสินใจของผูบริโภคเองท่ี

จะจองสิทธิการใชบริการในอนาคต 

 
รูปท่ี 5-10 : Value Growth12 

Value ท่ีมีท้ัง Existence Value และ Option Value แลวในการประเมินโครงการลงทุนบาง

โครงการ ยังมีการประเมิน Consumer Surplus จากประเด็นตอไปนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในสังคมของผูรับบริการ 

 การไดมีโอกาสรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการ ซ่ึงถาไมรับบริการนั้นจะไมได

ประโยชนสวนนี้ 

 การไดเครือขาย พันธมิตรเพ่ิมข้ึน เปนการเลียนแบบการบริโภคของบุคคลตนแบบ ซ่ึงสราง

ความสุขความพอใจ ความม่ันใจเพ่ิมข้ึน หรือความพอใจจากการไดรับสมาชิกของกลุมท่ีรวมตัวกัน

ข้ึน 

 การถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีจะนําไปสูการการเรียนรู  ท่ีจะสงผลดีในการสราง

พฤติกรรม หรือนําไปใชประโยชนในกิจกรรมประเภทอ่ืนท่ีอาจจะมีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน 

 

12 ที่มา 1: http://www.revenuestrategy.com/, 2013. 
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รูปท่ี 5-11 : New Element to the Strategy Pyramid13 

7. Outputs/ Delivery Channels 

Distribution Channel or Marketing Channel ชองทางการจัดจําหนาย หรือชองทางการตลาด 

หมายถึง กลุมของบุคคลหรือองคกรธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกระบวนการในการเคลื่อนยายกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา

หรือบริการ จากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ดังรูปท่ี 5-12 

  

13 ที่มา 1: http://www.kpinteract.com/interaction-revenue-strategy/, 2013. 
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ประเภทของชองทางการจัดจําหนาย  

(1) ชองทางการตลาดทางตรง (Direct Marketing Channel) หมายถึง การจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมโดยไมผานคนกลาง  

(2) ชองทางการตลาดทางออม (Indirect Marketing Channel) หมายถึง การจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ท่ีตองผานคนกลางหนึ่งรายหรือมากกวา

หนึ่งราย  

 

ความสําคัญของการจัดการชองทางการตลาด 

(1) ชวยทําใหสินคาและบริการถึงมือผูบริโภคไดเร็วข้ึนและผูบริโภคจัดหาซ้ือไดในเวลาท่ีตองการ  

     (Time Utility) 

(2) ทําใหเกิดชองทางการเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปนสินคารายการและบริการในรูปแบบท่ีผูบริโภคตองการ   

    (Form Utility) 

(3) ชวยจัดหาสินคาและบริการในสถานท่ีท่ีผูบริโภคตองการ (Place Utility) 

(4) ชวยในการแลกเปลี่ยนจากเจาของสินคาไปยังผูบริโภค (Possession Utility) 

 
รูปท่ี 5-12 : Distribution Model Options14 

 

14 ที่มา 1: http://www.finance.gov.au/, 2013. 
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กระบวนการในการจัดการชองทางการจัดจําหนายอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1. การคัดเลือกผูจัดจําหนาย (Selecting) ข้ึนอยูกับประเภทของสินคา สถานภาพในตลาด ความรู

ความเขาใจ ความสนใจ การทุมเทความพยายามท่ีจะทําหนาท่ีผูจัดจําหนายท่ีดี ฐานะและประวัติทางการเงิน 

ท่ีสาํคัญคือผูจัดจําหนายกับผูผลิตเปนเหมือนหุนสวนธุรกิจท่ีจะตองเปดเผยขอมูล และรวมวางแผนการเติบโต

ไปดวยกัน จึงควรมีพ้ืนฐานความเขาใจรวมกันกอนตัดสินใจดําเนินธุรกิจ 

2. การฝกอบรม (Training) ประกอบดวย สภาพตลาดสินคา ลูกคาคูแขงขัน วิธีการจัดจําหนาย     

การฝกอบรมพนักงานขายของผูจัดจําหนาย ใหทําหนาท่ีเสมือนเปนหนึ่งพนักงานขายของบริษัทผูผลิต สามารถ

ถายทอดขอมูลสินคาไดอยางถูกตองชัดเจน  

3. การจูงใจผูจัดจําหนาย (Motivating) เปนกิจกรรมท่ีจําเปนเพ่ือกระตุนผลงานใหบรรลุเปาหมาย

ดวยวิธีการตางๆ เชน การสนับสนุนขอมูลการวิจัยตลาด การสนับสนุนโปรแกรมสงเสริมการขาย การตั้งโควตา

การขาย การใหรางวัลการขาย เปนตน  

4. การประเมินผลผูจัดจําหนาย (Evaluating)  การประเมินผลตามมาตรฐานตางๆ ท่ีกําหนด เชน 

ความสามารถในการบรรลุเปาหมายการขาย ความสามารถในการวางสินคาใหครอบคลุมพ้ืนท่ี (Market 

Coverage) ความรวดเร็วในการสนองความตองการของลูกคาระดับสินคาคงคลัง การใหความรวมมือใน

กิจกรรมทางการตลาดกับผูผลิต 

5. การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดจําหนาย (Modifying) การประเมินผลทําใหทราบจุดบกพรองในดาน 

การจัดจําหนาย ทําใหตองมีการปรับปรุงวิธีการจัดจําหนาย ขอบกพรองอาจเกิดจากการประสานงานระหวาง

ผูผลิตกับผูจัดจําหนาย หรือเกิดจากปญหาของผูจัดจําหนายเอง ซ่ึงจะตองทบทวน ปรับปรุงแกไข บางครั้ง

พบวา วิธีการจัดจําหนายอาจไมเหมาะสมกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ หรือไมเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ 

อาจถึงข้ันท่ีตองเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจําหนายใหเหมาะสมมากข้ึน 

8. Customer segments (Market Strategies)15 

ลักษณะการแบงสวนตลาด จะไมไดเริ่มท่ีความแตกตางกันของผลิตภัณฑ แตจะเปนการแบงกลุม

ลูกคา และความตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน 

15 ที่มา 1: http://marketingthai.blogspot.com/2009/02/marketing-strategy.html, 2013. 
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กระบวนการแบงสวนตลาด มีข้ันตอน คือ ข้ันสํารวจ (Survey Stage) ข้ันวิเคราะห (Analysis Stage) 

ข้ันกําหนดโครงราง (Profiling Stage) โดยเอาลักษณะท่ีเดนชัดจากการวิเคราะห มากําหนดเปนเกณฑในแบง

สวนตลาด 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑในการแบงสวนตลาด เชน 

1. การแบงสวนตลาดทางภูมิศาสตร (Geographic Segmentation) ตลาดจะถูกแบงตาม  

(1) ขอบเขต      (4) ความหนาแนน 

(2) ขนาดของจังหวัด    (5) ประเทศ 

(3) อากาศ 

2. การแบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร (Demographic Segmentation) โดยพิจารณาถึงปจจัย

ดาน โดยอาจมีการใชตัวแปรหลายตัวรวมกันก็ได 

(1) อายุ      (6) การศึกษา 

(2) เพศ      (7) ศาสนา 

(3) ขนาดครอบครัว    (8) ผิว 

(4) วัฎจักรชีวิตครอบครัว    (9) เชื้อชาติ  

(5) อาชีพ     (10) รายได  

3. การแบงสวนตลาดตามจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ประกอบดวย  

(1) ชั้นของสังคม (Social Class)  

(2) แบบการดํารงชีวิต (Life Style)  

(3) บุคลิกลักษณะ (Personality) 

4. การแบงสวนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) โดยพิจารณาถึงปจจัย  

(1) โอกาสในการซ้ือ (Purchase Occasion) เชน ซ้ือในโอกาสพิเศษ ซ้ือสมํ่าเสมอ  

(2) การแสวงหาผลประโยชน (Benefit Sought) เชน ความประหยัด สะดวก ความภูมิใจ  

(3) สถานะของผูซ้ือ (Usage Status) เชน ไมเคยใช เลิกใช ใชมาก  

(4) อัตราการใช (Usage Rate)  

(5) ความซ่ือสัตยตอตราสินคา (Loyalty Status)  
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(6) ภาวะความพรอม (Stage of Readiness)  

7) ทัศนคติตอผลิตภัณฑ (Attitude) 

หลักเกณฑในการแบงสวนตลาดอุตสาหกรรม สามารถแบงตามตัวแบงตอไปนี้ 

1. ตัวแปรดานการดําเนินงาน (Operating Variables) ดาน  

(1) เทคโนโลยี (Technology)    

(2) สถานะของผูใช (User Status)  

(3) ความสามารถบริการลูกคา (Customer Capabilities) 

2. วิธีการซ้ือของลูกคา (Purchasing Approach) ดาน  

(1) การจัดองคการในการซ้ือของลูกคา เชน รวมอํานาจ กระจายอํานาจ  

(2) อํานาจการซ้ือของลูกคา  

(3) ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา  

(4) นโยบายการซ้ือของลูกคา  

(5) เกณฑการซ้ือของลูกคา 

3. ปจจัยดานสถานการณการซ้ือ (Situational Factors)  

(1) ซ้ือแบบเรงดวน     

(2) การนําผลิตภัณฑไปใช  

(3) ขนาดของคําสั่งซ้ือ 

4. ลักษณะเฉพาะบุคคลของผูซ้ือ (Personal Characteristic)  

(1) Buyer-Seller Similarity  

(2) Attitude toward Risk  

(3) Loyalty 

** หมายเหตุประสิทธิผลของการแบงสวนตลาด ตองพิจารณาวา 

 สามารถวัดขนาดและอํานาจในการซ้ือของแตละสวนตลาดไดหรือไม (Measurable) 

 สวนตลาดนั้นมีขนาดยอดขายและกําไรพอเพียงหรือไม (Substantial) 

 สามารถท่ีจะเขาถึงและสนองความตองการของตลาดนั้นไดหรือไม (Accessible) 

 สามารถใชโปรแกรมการตลาดจูงใจตลาดเปาหมายไดผลหรือไม  (Differentiable& 

Actionable) 

 ประโยชนจากการแบงสวนตลาด 
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 ผูขายทราบถึงความตองการ และขอบเขตความพอใจของแตละสวนตลาด ทําใหทราบถึง

โอกาสทางการตลาด หรือตําแหนงผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับตลาดเปาหมายนั้น 

 ใชเปนเกณฑในการเลือกตลาดเปาหมายท่ีเหมาะสมกับความสามารถของบริษัท 

 ผูขายสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความพอใจของผูบริโภคใหดีข้ึน 

 ผูขายสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและงบประมาณการตลาดไดอยางเหมาะสม 

การเลือกกลยุทธเปาหมายทางการตลาด ตองพิจารณาในดาน  

(1) ทรัพยากรของบริษัท  

(2) ความคลายคลึงหรือแตกตางกันของผลิตภัณฑ  

(3) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ  

(4) ความคลายคลึงหรือแตกตางกันของตลาด  

(5) กลยุทธการแขงขันทางการตลาดของคูแขง 

 

9. Feasibility (Technical/Commercial/Financial/Contractual) 

การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หมายถึง การวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปวาควรดําเนิน

โครงการหรือไม และควรพัฒนาดานใด (บางงานในระบบเดิมอาจจะดีอยูแลว) การศึกษาความเปนไปไดมีอยู  

4 ดาน ดังนี้ 

ดานท่ี 1 ความเปนไปไดทางดานเทคนิค (Technical Feasibility) 

ดานท่ี 2 ความเปนไปไดทางดานการตลาด /การคา  (Commercial Feasibility) 

ดานท่ี 3 ความเปนไปไดทางดานการเงิน (Financial Feasibility) 

ดานท่ี 4 ความเปนไปไดทางดานกฎหมาย (Legal Feasibility) 

ดานท่ี 5 ความเปนไปไดในการจัดทําสัญญา (Contractual Feasibility) 

   ความเปนไปไดทางดานเทคนิค (Technical Feasibility) คือ ความเปนไปไดของการนํา

เทคโนโลยีท่ีมีในระบบมาใชงาน หรือการอัพเกรดเทคโนโลยีท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือควรใช

เทคโนโลยีใหมท้ังหมด  

  ความเปนไปไดทางดานการตลาด /การคา  (Commercial Feasibility) คือ ความเปนไปได

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหตรงความตองการของผูใช/ตลาด การคํานึงถึงราคา การทําการตลาด   

การประชาสัมพันธ สวนแบงตลาด เปนตน  
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  ความเปนไปไดทางดานการเงิน (Financial Feasibility) คือ ความเปนไปไดในทางการเงิน    

โดยคํานึงถึงตนทุนคาใชจายในการพัฒนา ความคุมคาสําหรับการทําโครงการ ผลประโยชนท่ีจะไดรับ คาจาง

แรงงาน คาสถานท่ี จัดทําขอมูล คาใชจายดานการปฏิบัติงาน เปนตน 

 ความเปนไปไดทางดานกฎหมาย (Legal Feasibility) คือ ความเปนไปไดในดานระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมาย ไมขัดตอระเบียบขอบังคับของกฎหมาย และขององคกรท่ีมีอยู 

 ความเปนไปไดในการจัดทําสัญญา (Contractual Feasibility) คือ ความเปนไปไดในการจัดทํา

และการบริการความรวมมือในรูปแบบของโครงสราง (organizational) ท่ีเหมาะสม เชน การรวมทุน    

(Joint Venture) บันทึกความเขาใจ (MOU) เปนตน 

5.2 แผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ (Strategic Implementation) 

กระบวนการเพ่ือไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม (Towards Innovative Approach) เปนแนวทางท่ี 

นํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงการอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ เพ่ือใหแผนงาน/

โครงการท้ังหมดมีความเชื่อมโยงจากกลยุทธไปสูเปาหมายทางกลยุทธท่ีตั้งไว  โดยมีความจําเปนตองพิจารณา

จากองคประกอบท่ีมี  พลวัตรสูง กลาวคือมีความเปลี่ยนแปลงใน เง่ือนไข นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ ความ

รวมมือ(Macroeconomic & Regulating context)  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Satellite 

Infrastructure) สภาวะทางตลาด (Market Condition) และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

(Innovative Products/Process conditions) ปจจัยดานบุคคลากร (Training/HR) ท่ีจะสนับสนุนในการทํา

โครงการ และ สังคมเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ/การธนาคาร/การเงิน (Financial System)              

ท้ังนี้โดยรวมกับปจจัยเอ้ือตางๆ ประกอบดวย ปจจัยพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํารวจโลกของ

ประเทศ (Science EOS System)  การสนับสนุนจากรัฐบาลในการสงเสริม SME (Supporting Private 

Institutions)  การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการทําวิจัยและพัฒนา (การปรับปรุงและพัฒนา) 

รวมท้ังทักษะในพ้ืนฐานวิชาชีพของผูประกอบการ ดังรูป 5-13   
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รูปท่ี 5-13 :  กระบวนการเพ่ือไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม (Towards Innovative Approach) ของ SKP 

5.2.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะส้ัน 1 ป 

มุงเนนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/บริการท่ีตอบสนองกับความตองการของตลาดและ

อุตสาหกรรม โดยใชกระบวนการรวมพัฒนานวัตกรรมและการรวมลงทุนโดยจะพิจารณาจากโครงการท่ีมี

ศักยภาพความพรอมสูง  ผูประกอบการมีความเขมแข็งทางการวิจัยและพัฒนา เชน มีบุคลากรวิจัยท่ีมี

ความสามารถเปนท่ียอมรับ และมีประสบการณวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ใช BVCM      

เปนเครื่องมือในการพิจารณาศักยภาพและแนวโนมท่ีทําใหผลิตภัณฑ/บริการ มีการพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจ 

โดยมีโครงการท่ีไดผานการวิเคราะห ดังตอไปนี้ (เอกสารอางอิง : รายงานการวิเคราะห Business and Value 

Model) โดยมีแผนงานดังตารางท่ี 5-1 
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 ตารางท่ี 5-1 : ตารางสรุปการวางแผนการทํางานในระยะ 1 ป 

            

 

- ระบบดาวเทียมนําทาง: ผูประกอบการ GIIT 

กิจกรรมท่ีสําคัญคือการสํารวจความเปนไปไดทางธุรกิจทางดานระบบดาวเทียมนําทาง 

นอกจากนี้ยังมุงเนน การสาธิตผลิตภัณฑตัวอยาง และการติดตั้งระบบสาธิตสําหรับ smart city และโปรแกรม

ทางดานการบิน 

- การบริหารจัดการทางทะเล: ผูประกอบการ e-GEOS 

มุงเนนการสาธิตระบบบริหารจัดการทางทะเลใหแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และการจัดการ

ฟงกชั่นตาง ๆ ท่ีมีอยู ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ ใหเปนระบบปฏิบัติการเพ่ือใหมีการทดสอบการ

ทํางานจริงในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรีและระยอง 
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- UK-Mekong ODA: ผูประกอบการ Deimos 

การศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจและการพัฒนาระบบตนแบบของระบบประมวลผลท่ีมี drought 

monitoring applications 

- ความแมนยําทางดานการเกษตร : ผูประกอบการ Airbus 

Airbus ไดวางแผนสําหรับความรวมมือกับอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ รวมถึงการศึกษาความ

เปนไปได การเตรียมการ (การทดสอบ) สําหรับการใชงานปฏิบัติการ และศูนยกลางการปฏิบัติงานอยางเต็ม

รูปแบบ 

- อากาศและอวกาศยาน : ผูประกอบการ Lockheed Martin 

กําหนดแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับอากาศและอวกาศยาน (ลูกโปงความกดอากาศสูง) และศึกษา

ความเปนไปไดท่ีจะรวมดําเนินการ high altitude persistent monitoring solution สําหรับประเทศไทย 

- ดาวเทียมสํารวจอุณหภูมิ : ผูประกอบการ ST Electronics/ATK 

กําหนดแผนงานสําหรับโครงการดาวเทียมสํารวจอุณหภูมิซ่ึงจะมีการรวมมือพัฒนาดาวเทียมและ

ระบบภาคพ้ืนดิน ท้ังนี้ โดยเริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดกอนท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจในการลงทุนระยะ

ตอไป  

- การประมวลผลขอมูลดาวเทียม : ผูประกอบการ Skymap Global 

มุงเนนการประมวลผลขอมูลของดาวเทียมไทยโชต (THEOS-1) โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไข

บรรยากาศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของขอมูล รวมท้ังจะไดมีการวงแผนในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและผลิตภัณฑ และ

รวมกัน 

- การใหบริการระบบภาคพ้ืนดิน : ผูประกอบการ Swedish Space Corporation 

ดําเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบการรบกวนโดยใช 3 สายอากาศ ณ พ้ืนท่ี ท่ีแตกตางกันในประเทศ

ไทย (อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ, เชียงใหม และอุบลราชธานี) และมีอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ

เปนศูนยกลางในการควบคุม  รวมท้ังการเขารวมในเครือขาย Prioranet ของ SSC  

แผนจัดสัมมนา, สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรม:  
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กลยุทธของอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศนั้นเก่ียวของกับอุตสาหกรรม, ผูประกอบการ และ     

การพัฒนาทางธุรกิจ แตอยางไรก็ตามการถายทอดเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีแผนในดานการจัดสัมมนา, สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการ

ฝกอบรม ดังตารางท่ี 5-2 

 

ตารางท่ี 5-2 : แผนการอบรมและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ภายในระยะเวลา 1 ป 

แผนฝกอบรมและแลกเปลี่ยนดานเทคโนโลยี เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรม Academic Roadshow – มหาวิทยาลัย

บูรพา 

            

กิจกรรม Academic Roadshow – 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศรีราชา 

            

สัมมนาดานเทคโนโลยีดาวเทียมนําทาง รวมกับบริษัท 

Geo-spatial information technology 

            

สัมมนาดานเทคโนโลยีบริหารจดัการทางทะเล รวมกับ

บริษัท E-Geo/MDA 

            

ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูประกอบการ SKP  ใน

การนําเสนอนวัตกรรม และกิจกรรมในป 2015 

            

สัมมนาดานผลิตภัณฑและนวัตกรรม ซึ่งเปน flagship 

ของ สทอภ. 

            

สัมมนาเร่ืองอากาศยานไรคนขับ และการสาํรวจ

ระยะไกล รวมกับบริษัท Lockheed Martin 

            

การฝกอบรมสําหรับธุรกิจประกอบการขนาดเล็ก เพื่อ

พัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศ 

            

  

โครงการการถายทอดเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสวนของภูมิ

สารสนเทศและอุตสาหกรรมอวกาศ และยังชวยใหกลุมธุรกิจมีโอกาสท่ีจะไดพบกับผูนําทางดานอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ท่ีจะทําใหเกิดกิจการหรือโอกาสใหม ๆ 

ท้ังนี้โดยมีแผนดําเนินการในระยะเวลา 3 เดือน , 6 เดือน และ 9 เดือน แสดงดังตารางท่ี 5-3, 5-4 และ 

5-5 ตามลําดับ 
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1) แผนดําเนินการในระยะ 3 เดอืน 

ตารางท่ี 5-3 : แผนดําเนินการในระยะ 3 เดือน 

โครงการ ผูประกอบการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 

ระบบนําทาง WITOSRC พัฒนาแผนงาน พบและเจรจา TOR การศึกษาความเปนไปได 

การบริหารจัดการทางทะเล e-Geos พบปะและ

สนทนา 

นําเสนอและ

ทบทวน 

เตรียมโครงการเฝาระวังการเดินเรือ การตกลงความรวมมอืและฝกอบรม 

UK-Mekong ODA Deimos รอ UK Space Agency ยืนยัน

งบประมาณ  

 

การออกแบบเบื้องตน การออกแบบสถาปตยกรรม 

ความแมนยําทางดานการเกษตร Airbus ประเมินขอเสนอ TOR การศึกษาความเปนไปได เจรจางบประมาณ 

อากาศและอากาศยาน Lockheed Martin การสนทนาความ

รวมมือ 

การตรวจสอบ

สัญญา 

การสนทนาพธิีลง

นาม 

จัดเตรียมสัญญา

เชา 

จัดเตรียมพิธีลงนาม 

ดาวเทียมสํารวจอุณหภูม ิ ST-Electronics นําเสนอโครงการ TIRSat แก ATK-

STEE 

จัดประชุม ปรับปรุง TOR 

โครงการ TIRsat 

การศึกษาความเปนไปได 

ระยะ A 

การปรับแกการประมวลผล Skymap การสนทนาความรวมมือ การศึกษาความเปนไปได 

S3EE และระบบภาคพ้ืนดิน SSC ตัดสินใจดานการติดต้ัง ตรวจสอบสัญญา ทดสอบสัญญา

คร้ังที่สอง 

ไดรับอุปกรณรับสัญญาณ GNSS 

การจัดแสดงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ติดตอ

มหาวิทยาลัย 

สํารวจความพึง

พอใจกอนการจัด

แสดงทางวิชาการ 

ประชาสัมพันธใน

งานของ

มหาวิทยาลัย

บูรพา 

ประสานงานกับ

โรงแรมและ

ผูบรรยาย 

การจัดแสดงทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ สถาบันและคูคาทางธุรกิจ แผนฝกอบรม

ประจําป 

ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ 

สํารวจสถานที่

และติดตอ

ผูบรรยาย 

Plan revision 

w.r.t. to new 

topics  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการบริหารจัดการ

ทางทะเล 
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2) แผนดําเนินการในระยะ 6 เดอืน 

ตารางท่ี 5-4 :แผนดําเนินการในระยะ 6 เดือน 

โครงการ ผูประกอบการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

ระบบนําทาง WITOSRC เจรจา TOR และศึกษาความเปนไปได เจรจา สาธิตระบบ 

การบริหารจัดการทางทะเล e-Geos เจรจา ฝกอบรมและสาธิต สาธิตระบบ อุปกรณตนแบบ 

UK-Mekong ODA Deimos เจรจา การออกแบบเบื้องตนและการออกแบบ

สถาปตยกรรม 

PDR CDR 

ความแมนยําทางดานการเกษตร Airbus ประเมินขอเสนอ ศึกษาความเปนไปได พัฒนาโปรแกรม 

อากาศและอากาศยาน LM เจรจา สนทนาขอตกลง ลงนามในขอตกลง จัดต้ังกิจกรรมรวมกัน 

ดาวเทียมสํารวจอุณหภูม ิ ST-Electronics ประชุม การศึกษาความเปนไปไดระยะ A 

ความตองการของผูใชงาน 

การศึกษาความเปนไปได ระยะ A 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การปรับแกการประมวลผล Skymap เจรจา สาธิตโครงการ Water monitoring เชิงพาณิชย พัฒนาการประมวลผล 

S3EE และระบบภาคพ้ืนดิน SSC เจรจา  โครงการ 

QZSS 

โครงการ 

S3EE 

การดําเนินการเชิงพาณิชย 

การจัดแสดงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และ

มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร 

นําเสนอการจัดแสดงทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัย 

การจัดแสดงทาง

วิชาการ ณ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ติดตามนักศึกษา การจัดแสดงทาง

วิชาการ ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร 

ติดตามนักศึกษา 

การฝกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ สถาบันและคูคา

ทางธุรกิจ 

การอนุมัติ และ

การวางแผน 

การสํารวจและ

ปรับปรุงแผน 

การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการบริหาร

จัดการทางทะเล 

การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ GNSS 

และรถไฟ 

จัดการฝกอบรมแก

ผูประกอบการ 

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการกับ

ผูประกอบการ 

 

  

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ                   PAGE 5-27 
 

 



บทที่ 5 SKP 
 

3) แผนดําเนินการในระยะ 9 เดอืน 

ตารางท่ี 5-5 :แผนดําเนินการในระยะ 9 เดือน 

โครงการ ผูประกอบการ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9. 

ระบบนําทาง WITOSRC การศึกษาความเปนไปได สาธิตระบบ ระบบบริหารจัดการภยัพิบัติ 

การบริหารจัดการทางทะเล e-Geos ฝกอบรม การสาธิตระบบนอกสถานที ่ การจัดการเชิง

พาณิชย 

การเพิ่มประสิทธภิาพของซอฟตแวรและการดําเนินงาน 

UK-Mekong ODA Deimos ตัดสินใจ การออกแบบสถาปตยกรรม ทบทวน การเขียนโปรแกรมการออกแบบรายละเอียดและตรวจสอบ 

ความแมนยําทางดาน

การเกษตร 

Airbus ประเมินขอเสนอ การศึกษาความเปนไปได พัฒนาโปรแกรม 

อากาศและอากาศยาน LM เจรจา เจรจาขอตกลง สัมมนา จัดทํากิจกรรมที่ไดรับการรับรองรวมกันและการฝกอบรม 

ดาวเทียมสํารวจอุณหภูม ิ ST-Electronics ประชุม การศึกษาความเปนไปได A 

ความตองการ 

การศึกษาความเปนไปได B 

ระบบการดําเนินการ 

สรุป 

การปรับแกการประมวลผล Skymap เจรจา ระบบ Water Monitoring สาธิต การแกไขปญหาผังเมือง 

S3EE และระบบภาคพ้ืนดิน SSC เจรจา S3EE QZSS  ติดต้ัง การดําเนินงานเชิงพาณิชย 

การจัดแสดงทางวิชาการ Burapha U. 

and Kasetart 

U. 

นําเสนอการจัดแสดงทาง

วิชาการแกมหาวิทยาลัย

บูรพาและ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การจัดแสดง

ทางวิชาการ 

ณ 

มหาวิทยาลัย

บูรพา 

ติดตาม

นักศึกษา 

การจัดแสดงทาง

วิชาการ ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร 

ติดตามนักศึกษา ประสานงานกับสถาบันอื่นๆ 

การฝกอบรมและการสัมมนา

เชิงปฏบิัตกิาร 

Institutional 

and business 

partners 

การอนุมัติและการวางแผน

ของเนื้อหา, วันที่, และ

โรงแรม 

การสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการ

ทางทะเล 

การสัมมนา

เชิง

ปฏิบัติการ 

GNSS และ

รถไฟ 

จัดการฝกอบรมแก

ผูประกอบการ 

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการกับ

ผูประกอบการ 

ฝกอบรมกับ LM 

ฝกอบรมดานการเกษตร 
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5.2.2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะยาว 4 ป 

จากกลยุทธตางๆ ท่ีไดกําหนดไว จําเปนจะตองแปลงออกเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซ่ึงจะ

ประกอบดวยกิจกรรมท่ีตองทํา เวลาดําเนินการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ งบประมาณดําเนินงาน ตัวชี้วัด ท้ังนี้โดย

จําเปนตองนําปจจัยสภาพแวดลอม อีกท้ัง สทอภ. ไมสามารถดําเนินไดเพียงลําพัง ดังนั้นในการปฏิบัติการตาม

แผนกลยุทธมีความจําเปนตองไดรับความรวมมือและหลักดันจาก องคกรตางๆท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน ดวย นอกจากนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการมีความจําเปนตองจัดทําแผนปฏิบัติการใหเปนระบบ  

เพ่ือใหการบริหารกลยุทธครอบคลุมในทุกมิติ  

ท้ังนี้ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จะระบุรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานตางๆท่ีมี

เปาหมายผลงานสอดคลองกับเปาหมายของแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ

ผลงานท่ีจะเกิดข้ึน 2 ระดับ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)  ท้ังนี้ดังปรากฏในตารางท่ี 5-6 

ถึงตารางท่ี 5-7 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ตารางท่ี 5-6 : กลยุทธท่ี 1 การรวมกลุมธุรกิจ (Cluster) 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.การพัฒนา

บริการเขต

นวัตกรรม

พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 แผนงานการ

ลงทุนข้ันพ้ืนฐาน 

1.โครงการ

กอสรางอาคาร

สถานีดาวเทียม

ภาคพ้ืนดิน  

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

อาคารสถานีดาวเทียม

ภาคพ้ืนดิน) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคารสถานี

ดาวเทียม

ภาคพ้ืนดิน 

1.รัฐ เอกชน (ผูประกอบการ)

สามารถเขาถึงขอมูลดาวเทียม

สํารวจโลก ท่ีอยูในคลังขอมลู

ดาวเทียมสวนกลางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.เปนแหลงเรยีนรูการใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

25.90 20.10   

2.โครงการ

กอสรางอาคาร

พิพิธภัณฑ

เทคโนโลยีสํารวจ

โลก  

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสํารวจ

โลก) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคาร

พิพิธภัณฑ

เทคโนโลยี

สํารวจโลก 

1.นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

ผูสนไดรับแรงบันดาลใจ และ

แสดงใหเห็นประโยชนจาก

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

  138.75 217.50 

3.โครงการ

กอสรางอาคาร

ศูนยวิจัยดาน

เทคโนโลยีอวกาศ 

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

อาคารศูนยวิจัยดานเทคโนโลยี

อวกาศ) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคารศูนยวิจัย

ดานเทคโนโลยี

อวกาศ 

1.ผลงานวิจัยและพัฒนาดาน

เทคโนโลยีอวกาศ

ภายในประเทศ 

2.ภาคอุตสาหกรรมใชอุปกรณ/

การทดสอบในการทดสอบและ

44.40 44.40   
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

พัฒนาผลิตภัณฑ 

4.โครงการ

กอสรางอาคาร

หนวยบมเพาะ

ธุรกิจเทคโนโลยี

สํารวจโลก 

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ,แบบกอสราง

อาคารหนวยบมเพาะธุรกิจ

เทคโนโลยีสํารวจโลก) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคารหนวยบม

เพาะธุรกิจ

เทคโนโลยี

สํารวจโลก 

1.ผูประกอบการใหมไดรับการ

สนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ 

31.08 24.12 48.00  

5.โครงการ

กอสรางอาคาร

พัฒนาผลิตภัณฑ

นวัตกรรมดาน

อวกาศ 

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

อาคารพัฒนาผลิตภณัฑ

นวัตกรรมดานอวกาศ 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคารพัฒนา

ผลิตภณัฑ

นวัตกรรมดาน

อวกาศ 

1.ผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมไดรับการ

สนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ

และในการพัฒนาผลติภณัฑ

นวัตกรรม 

 

  63.825 94.875 

6.โครงการ

กอสรางอาคาร

ศูนยผลติ

ขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมและภมูิ

สารสนเทศดาน

ภัยพิบัติ  

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

อาคารศูนยผลติขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมและภมูิสารสนเทศ

ดานภัยพิบัติ) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

อาคารศูนยผลติ

ขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมและ

ภูมิสารสนเทศ

ดานภัยพิบัต ิ

1.ภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบ

ขอมูลท่ีมีความปจจุบันท่ี

เก่ียวกับภัยพิบัติอยางรวดเร็ว 

2.ผูประกอบการไดใชประโยชน

จากขอมูล เครื่องมืออุปกรณ 

เพ่ือใชในการพัฒนานวัตกรรม 

102.08    

7.โครงการจดัตั้ง -รายงานการวิเคราะหความ วท. หองปฏิบัติการ 1. ผลงานวิจัยและพัฒนาดาน 20.00 105.00 100.00  
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

หองปฏิบัติการ

พรอมครุภณัฑ

สําหรับการพัฒนา

ตนแบบดาวเทียม 

(Test Bench)  

จําเปนในการจดัหาอุปกรณ 

-ผลการศึกษาการใชประโยชน

จากอุปกรณประกอบ/ทดสอบ

ดาวเทียมสําหรบัอุตสาหกรรม

อ่ืน เพ่ือการใชประโยชนรวมกัน 

สํานัก

งบประมาณ 

 

พรอมครุภณัฑ

สําหรับการ

พัฒนาตนแบบ

ดาวเทียม 

เทคโนโลยีอวกาศ

ภายในประเทศ 

2. ภาคอุตสาหกรรมใชอุปกรณ/

การทดสอบในการทดสอบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

3.ภาคการศึกษาไดใชอุปกรณ

เพ่ือการเรยีน การฝกอบรม 

และการวิจัยพัฒนา  

4.มีความรวมมือระหวาง

ประเทศในการแลกเปลี่ยน

ความรู การใชงานอุปกรณ 

8.โครงการ

กอสรางท่ีพัก

อาศัย 

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ:แบบกอสราง

ท่ีพักอาศัย) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

อาคารท่ีพัก

อาศัยท่ีจําเปน 

1.สนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาท่ี/นักวิจยัท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานท้ังเวลากลางวันและ

เวลากลางคืน 

37.50 37.50 7.50 7.50 

9.โครงการ

กอสราง

สาธารณูปโภคท่ี

จําเปน 

-มีแบบรูปใชในการกอสราง 

(เอกสารประกอบ,แบบกอสราง

สาธารณูปโภคท่ีจําเปน) 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

ระบบ

สาธารณูปโภค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน เชน 

ถนน ระบบนํ้าประปา และ

ไฟฟา เพ่ือใชประโยชน 

38.00 31.45 21.00 10.00 

10. โครงการ -ระบบรักษาความปลอดภัย วท. ระบบเทคโนโลยี 1. มีโครงสรางเทคโนโลยี 15.00 25.00 25.00 10.00 
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศข้ัน

พ้ืนฐาน 

-การเช่ือมโยงเครือขาย 

internet ภายใน/ภายนอก

โครงการ 

-ระบบเครือขายฐานขอมูล

ลูกคา/ผูประกอบการและ

บุคคลากรพรอมใช 

สํานัก

งบประมาณ 

 

สารสนเทศข้ัน

พ้ืนฐาน 

สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน เชน 

ระบบรักษาความปลอดภัย / 

การเช่ือมโยงเครือขาย 

internet ภายใน/ภายนอก

โครงการ 

ระบบเครือขายฐานขอมลู

ลูกคา/ผูประกอบการและ

บุคคลากรพรอมใช 

11.โครงการ

พัฒนาระบบ

ปฏิบัติงานและ

บุคคลากร 

-พัฒนาบุคลากรดานภาษา 

-พัฒนาองคความรูดาน

นวัตกรรม/วัฒนธรรมแก

บุคคลากร 

-ปรับปรุง/จัดทําแนวทางปฏิบัติ

สําหรับการบริหารจัดการ

โครงการฯ เชน การเงินการคลัง/

การพัสด ุ 

วท. 

สํานัก

งบประมาณ 

 

การพัฒนาระบบ 

ปฏิบัติงานและ

บุคคลากร 

-บุคคลากรมีความรู 

ความสามารถในการสนับสนุน/

การปฏิบัติงานโครงการ 

-มีระบบ/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

1.2 1.2   

12. โครงการ

พัฒนา SKP 

Smart City  

- เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานใน

ลักษณะของเมืองตนแบบ/เมือง

ตัวอยางในการใชระบบภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด

 การพัฒนาเมือง

ตนแบบ/เมือง

ตัวอยางในการ

ใชระบบภูมิ

เพ่ือใชเปนสถานท่ีตนแบบใน

การใหสังคมตระหนัก / รับรู ถึง

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ี

จะเขามาอํานวยความสะดวก 

 50.00 58.00  
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

การเมือง 

-การพัฒนาระบบ Location 

Based Service (LBS) ภายใน

โครงการ SKP 

ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

ประกอบดวย การนําทาง 

(navigation) digital map 

/street view 

-การทําฐานขอมูลของสถานท่ี 

และของบุคคล 

-การเช่ือมตอกับระบบ internet 

และระบบ database 

-การเช่ือมตอระบบรักษาความ

ปลอดภัย ระบบประหยัด

พลังงาน  ระบบจราจร 

สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัด

การเมือง 

 

และการบริการจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพในชีวิตประจําวัน 

1.2 แผนงาน

สงเสริมสราง

กลุม

อุตสาหกรรม 

1.โครงการการ

ประกวดแขงขัน

ผลงานนวัตกรรม

เทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิ

-การจัดประกวดแขงขัน 

(Krenovation Award)  

ซึ่งเปนแนวทางในการใหสังคม

มีสวนรวมมากยิ่งข้ึน (Social 

Shared Value) 

-กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

-ภาค

การศึกษา (ม.

บูรพา, 

ผลงานดาน

เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ

สารสนเทศ 

-มีการคิดคนผลติภณัฑใหม 

จากการแขงขัน การแชรความรู 

และการไดรับขอคิดเห็นจากการ

ประกวดแขงขัน 

-สรางผูประกอบการใหมดาน

2.5 3.2 3.5 4.5 
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

สารสนเทศ 

 

ม.

เกษตรศาสตร 

ศรีราชา) 

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

2.โครงการความ

รวมมือกับองคกร

ระดับนานาชาต ิ

-การเปนสมาชิกองคกร 

International Association 

of Science Parks and Areas 

of Innovation เพ่ือสงเสริม

แลกเปลีย่นขอมูล แนวทางการ

เสรมิสรางนวัตกรรม และการ

จับคูทางธุรกิจ (Business 

Matching) 

-การสรางเครือขายพันธมติร

ดาน นวัตกรรม/อุทยาน

วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของเชน 

Geometric Business Park 

(GBP) ประเทศเนเธอรแลนด 

Heilongjiang Geomantic 

Industrial Park ประเทศจีน 

เปนตนท้ังน้ี จะไดใชความ

รวมมือใหเปนประโยชนในการ

-สมาคม

หนวยบม

เพาะธุรกิจ

และอุทยาน

วิทยาศาสตร

ไทย 

-IASP 

-Geomatic 

Business 

Park (GBP) 

ประเทศ

เนเธอรแลนด 

-Hilongjiang 

Geomatics 

Industrial 

Park ประเทศ

จีน 

จํานวนพันธมิตร -ผูประกอบการมีแหลงตลาดใน

ตางประเทศ 

-ไดรับขอมลูขาวสารตลาด

ตางประเทศ ตลอดจนศักยภาพ

ในการพัฒนาผลติภณัฑเพ่ือ

นํามาปรับใชภายในประเทศ 

0.90 0.90 1.50 1.50 
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

ประชาสมัพันธและการสราง

ภาพลักษณดวย  

(Social Brand Marketing) 

3.โครงการความ

รวมมือกับองคกร

อวกาศนานาชาติ 

ดานการพัฒนา

ผลิตภณัฑ/บริการ 

-เสริมความรวมมือกับองคกร

อวกาศท่ีมีเครือขายอยูแลว เชน 

NASA ESA DLR JAXA ในการ

แลกเปลีย่นขอมูล/แนวทางใน

การสงเสริมผูประกอบการ 

-การศึกษาดูงานของ

ผูประกอบการ เพ่ือสราง

แนวความคิด 

-เชิญวิทยากร 

 

 

-องคกร

อวกาศ

NASA/ESA/ 

JAXA 

ความรวมมือใน

การสงเสริมการ

พัฒนาธุรกิจ

ผลิตภณัฑ/

บริการ 

-ไดรับขอมลูขาวสารตลาด

ตางประเทศ ตลอดจนศักยภาพ

ในการพัฒนาผลติภณัฑเพ่ือ

นํามาปรับใชภายในประเทศ 

3.50 4.50 5.50 5.50 

2.การบม

เพาะธุรกิจ 

 

 

 

 

2.1 แผนงานการ

สนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ

ใหม 

(แผนงาน Start-

1. โครงการการ

สนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการ

ใหม 

1.สนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภณัฑตนแบบ 

2.สนับสนุนจดทะเบียนบริษัท 

(รวมท้ังบริษัทตางชาติ)และการ

สงเสริม/จัดการ พัฒนา

ทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

- ภาค

การศึกษา (ม.

บูรพา, ม.

เกษตรศาสตร 

ศรีราชา) 

 -สมาคม

ผูประกอบการ

ใหมดาน

เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ

สารสนเทศ 

-ประกอบการไดรับการ

สนับสนุนท้ังดานความรูและ

ทักษะในการดําเนินธุรกิจ 

3.5 4.5 5.5 5.5 
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up Business 

Support) 

3.การเขารับการฝกอบรบ

ทางดานธุรกิจและเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของในการประกอบการ 

หนวยบม

เพาะธุรกิจ

และอุทยาน

วิทยาศาสตร

ไทย 

-สวทช. 

2.โครงการ

ฝกอบรมแก

ผูประกอบการ

ใหมดาน

เทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิ

สารสนเทศ 

1.ผูประกอบการใหมท่ีเขารวม

โครงการศูนยบมเพาะจะไดรบั

การฝกอบรมเฉพาะดานเพ่ือ

นําไปใชตอยอดในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ 

2. เชิญหนวยงานท่ีมี

ประสบการณในการใชงาน

ระบบภมูิสารสนเทศเขาแนะนํา

และสรางแรงบันดาลใจในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

3.การประชาสัมพันธและการ

รับสมคัรสมาชิกโครงการ New 

(Student) Entrepreneur 

จากนิสิต นักศึกษา (ภาค

-ภาค

การศึกษาใน

ประเทศ       

(เชน ม.บูรพา   

ม.

เกษตรศาสตร 

ศรีราชา) 

 

ผูประกอบการท่ี

ผานการฝกอบรม 

-ผูประกอบการมีความรู

พ้ืนฐาน/ความรูช้ันสูงในการตอ

ยอดการพัฒนานวัตกรรม 

0.30 0.90 1.50 2.40 
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บทที่ 5 SKP 
 

แผนงาน แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา) ท่ีเขารวมโครงการ 

3.โครงการ

สงเสริม

ผูประกอบการ

ใหมเขารวม

ประกวดผลงาน

ระดับนานาชาต ิ

-คัดเลือกผลิตภณัฑนวัตกรรม

เขารวมประกวดในเวที

ระดับประเทศ/นานาชาต ิ

-สงเสรมิการจดัแสดงผลติภณัฑ

ในงานประชุม/สมัมนาระดับ

นานาชาติ 

-สมาคม

หนวยบม

เพาะธุรกิจ

และอุทยาน

วิทยาศาสตร

ไทย 

-สํานักงาน

นวัตกรรม

แหงชาติ 

(สนช.) 

การเขารวม

ประกวดผลงาน

ระดับนานาชาต ิ

-ผูประกอบการไดรับ

ประสบการณ ในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ  

-ผูประกอบการมีวิสยัทัศน

กวางไกล 

2.00 2.00 2.00 2.00 

 

 

ตารางท่ี 5-7 : กลยุทธท่ี 2) การสรางความเชื่อมโยง (Connectivity)   

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
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บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1 การพัฒนา

ขีด

ความสามารถ

ทาง

วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

1.1 แผนงาน

การศึกษาและ

การวิจัยเพ่ือ

พัฒนา

อุตสาหกรรม

อวกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการ

หลักสตูรผลติ

บัณฑิตพรอมใชใน

ระดับปริญญาโท-

เอก ตามความ

ตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

-ประสานความรวมมือในการจดั

หลักสตูร ประกอบดวย สทอภ. 

ม.บูรพา ม.อูฮั่น/ประเทศจีน 

-ประสานงาน 

-เชิญ Visiting Professor ท่ีมี

ระยะเวลาในการทํางาน   1-2 ป 

เพ่ือรวมทํางานวิจัยและเปนท่ี

ปรึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

-ภาคอุตสาหกรรมเขารวม

โครงการเพ่ือกําหนดความ

ตองการและรวมสนับสนุนเงินทุน 

-มอบทุนการศึกษาแกผูเขารวม

โครงการ โดยมเีง่ือนไขในการทํา

วิจัยหัวขอท่ีโครงการกําหนด 

-วท. 

-ภาคการศึกษาใน

ประเทศ (เชน   

ม.บูรพา) 

-ภาคการศึกษา

ตางประเทศ  

(เชนม.อูฮั่น/

ประเทศจีน) 

 

 

หลักสตูร

มาตรฐาน

ระดับ

นานาชาติ 

-บุคคลากรท่ีมคีวามรู

ความสามารถแกประเทศ 

(capability building) 

-มีผลงานการวิจัยและพัฒนาท่ี

สามารถนําไปตอยอดสู

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนไดอยาง

แทจริง 

-มีความรวมมือทางวิชาการ

ระดับประเทศเพ่ือทําการวิจัย

พัฒนา 

15.00 25.00 25.00 25.00 

2. โครงการจัดตั้ง 

Living Lab 

-เสริมสรางวิสัยทัศนให

ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพจาก

อุตสาหกรรมอ่ืน เชน ICT เขามา

เรียนรูการใชงานดานเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศ และ

- การนิคม

อุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

- ภาคการศึกษา 

(ม.บูรพา,        

นวัตกรรม

ผลิตภณัฑท่ี

ตอบสนอง

ความ

ตองการ

-ผูใชงาน (เชน หนวยงานของ

รัฐ) สามารถใชเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการไดอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด 

5.00 6.50 7.50 8.50 
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บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ ตอ

ยอดจากฐานความรูเดิม เพ่ือได

ผลิตภณัฑท่ีเปนนวัตกรรม 

-จัดใหมีการมสีวนรวมในการ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

ระหวางผูใชงาน (เชน หนวยงาน

ของรัฐ) และผูประกอบการ เพ่ือ

จะไดใหผลติภณัฑน้ันเปน

นวัตกรรมท่ีตรงกับความตองการ

ของผูใชงาน 

ม.เกษตรศาสตร 

ศรีราชา) 

-องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ของ

ผูใชงาน 
-ประกอบการสามารถสราง

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

3. โครงการ

ฝกอบรม

เทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิ

สารสนเทศเพ่ือ

การประยุกตใช

ระดับภูมิภาค 

1.ประกาศรับผูประกอบการท่ี

ดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ เชน IT เขารับ

การฝกอบรมเพ่ือตอยอดธุรกิจ  

2.หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ท่ีจะ

นําเทคโนโลยีเพ่ือใชในการ

บริหารงาน เชน การใชแผนท่ี 

สารสนเทศภมูิศาสตร  เพ่ือการ

บริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

3.เนนการจัดการฝกอบรมแก

-องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

-กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

ผูผานการ

ฝกอบรม 

-ผูเขารับการฝกอบรม (ภาครัฐ/

เอกชน) สามารถนําสิ่งท่ีรับการ

ฝกอบรมไปใชงานใหเกิด

ประโยชน 

1.50 1.50 1.50 1.50 
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บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

กลุมเปาหมายท่ีจําเปนตองใช

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ เชน ระดับจังหวัด/

เทศบาล/อบต. 

4. โครงการ

สงเสริมหลักสูตร

เทคโนโลยีอวกาศ

ในระดับ

มหาวิทยาลยั 

1. จัดสัมมนาผูเก่ียวของถึง

ความสําคญัของเทคโนโลยี

อวกาศในการพัฒนาประเทศ 

และการเตรียมความพรอมของ

หลักสตูรเพ่ือผลติบัณฑติ 

2. ใช facility ในการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

3.เชิญผูเช่ียวชาญจาก

ตางประเทศเปนวิทยากร 

-ภาคการศึกษาใน

ประเทศ 

-องคกรอวกาศ

NASA/ESA/ 

JAXA 

 

หลักสตูร

เทคโนโลยี

อวกาศ 

-มีนิสิตท่ีมีความรูความสามารถ

แกประเทศ (Capability 

building) ดานเทคโนโลยีอวกาศ 

 

2.50 2.50 2.50 2.50 

5.โครงการจดัตั้ง

ศูนยทดสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ

เฉพาะทางดาน 

Space & GIS 

1.จัดสัมมนาผูเก่ียวของถึง

ความสําคญัของใบประกอบ

วิชาชีพ ท่ีไดมาตรฐาน 

2.เสนอเหตผุล/แผนงานแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํา

ใบประกอบวิชาชีพดาน S&GI 

เชนสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

-ภาคการศึกษาใน

ประเทศ 

-สภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ศูนย

ทดสอบใบ

ประกอบ

วิชาชีพ

เฉพาะ

ทางดาน 

Space & 

-ผูเขารับการทดสอบไดรับความ

เช่ือถือ/เช่ือมั่นในการประกอบ

วิชาชีพ 

-ผูเขารับการทดสอบมีมาตรฐาน

ในการทํางาน 

0.90 1.50 1.50 1.50 
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แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

เทคโนโลย ี

3. สงเสรมิใหนิสิตจบใหม/

ผูประกอบการเขารวมการ

ทดสอบ 

4.สงเสรมิการใชใบประกอบ

วิชาชีพ เพ่ือเปนแรงงานช้ันดี 

รองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  

5.เชิญผูเช่ียวชาญจาก

ตางประเทศเปนวิทยากรดวย 

GIS 

1.2 แผนงานการ

เผยแพรความรู 

ดานเทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ

สารสนเทศระดับ

นานาชาติ 

1. โครงการ 

สงเสริมและเพ่ิม

ศักยภาพดาน 

S&GI กลุม

ประเทศ ASEAN  

1. เสนอโครงการตามความ

รวมมือดานวิทยาศาสตรของกลุม

ประเทศ ASEAN 

2. เชิญวิทยากรระดับองคกร

อวกาศนานาชาติ เชน NASA, 

ESA , JAXA เขารวมเปน

วิทยากร 

3. มีการอบรมระยะสั้น และ

ระยะยาว 

4.การแลกเปลี่ยนนักวิจัยใน

- องคกรอวกาศ

NASA/ESA/ 

JAXA 

 

 

ผูผานการ

ฝกอบรม

นานาชาติ 

-เพ่ือการเตรยีมความพรอมสู

ประชาคม ASEAN 

- นักวิจัย และ บุคคลากรใน

ประเทศมีทักษะ ดาน STI เพ่ือ

รับการแลกเปลีย่นบุคลากรใน 

ASEAN 

10.20 12.00 14.25 14.25 
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บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

ภูมิภาค 

5. การศึกษาดูงานและ

แลกเปลีย่นประสบการณ 

2.โครงการเสนอ

การเปนเจาภาพ

จัดการ

ประชุมสมัมนา 

International 

Astronautical 

Federation 

(IAF)  

1.เสนอประเทศไทยเปนเจาภาพ 

2.จัดเตรียมความพรอมดาน

สถานท่ี 

3.ขอรับการสนับสนุนจาก

ประเทศสมาชิก 

-องคกรนานาชาติ 

เชน UN/IAF 

- สสปน. 

การจัด

ประชุม 

-เปดตลาด space industry 

ภายในประเทศ (customer of 

the 

customer/manufacturer of 

the manufacturer) 

2.00    7.50 

3. โครงการเสนอ

การเปนเจาภาพ

จัดการอบรม 

International 

Space Program 

รวมกับ 

International 

Space 

University  

1.เสนอประเทศไทยเปนเจาภาพ 

2.จัดเตรียมความพรอมดาน

สถานท่ี 

3.ขอรับการสนับสนุนจาก

ประเทศสมาชิก 

International 

Space 

University     

สสปน. 

การจัด

ประชุม 

-เปดตลาด space industry 

ภายในประเทศ (customer of 

the 

customer/manufacturer of 

the manufacturer) 

 

 

1.00 5.00 
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บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

1.3 .แผนงาน

สงเสริมวิสยัทัศน

และความคิด

สรางสรรคดาน

เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิ

สารสนเทศ 

(แผนงาน 

Inspiring 

beyond) 

1.โครงการจดั

นิทรรศการ

หมุนเวียนดาน

เทคโนโลยีอวกาศ 

-การจัดนิทรรศการหมุนเวียน โดย

ใหมี impact เชนการเชญินักบิน

อวกาศมาบรรยาย  การนําหินจาก

ดวงจันทร เพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

และสรางความแตกตาง 

-สรางจุดขายเปนแหลงทองเที่ยว 

เชน mini-theater 3D 4D                          

-จัดทําสวนแสดงนิทรรศการที่ให

แรงบันดาลใจ และแสดงใหเห็น

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสานสนเทศ และแสดงให

เห็น 

วิสัยทัศนทีก่วางไกล (inspiring 

beyond) 

-CAT Telecom 

-อพท. 

-อพวช. 

-ททท. 

-กรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

อวกาศกลาโหม 

-เมืองพัทยา/

เทศบาลเมือง

แหลมฉบัง 

 

นิทรรศการ

หมุนเวียน

ดาน

เทคโนโลยี

อวกาศ 

-นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

และนักทองเท่ียว ไดรับ แรง

บันดาลใจ และแสดงใหเห็น

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสานสนเทศ และแสดง

ใหเห็นวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

-มีองคความรูในการนําเอา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศมาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

2.50 2.50 3.50 3.50 

2.โครงการจดั

นิทรรศการ

หมุนเวียนดาน

เทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิ

สารสนเทศในเขต

พ้ืนท่ีเมืองใหญ 

-จัดทําสวนแสดงนิทรรศการท่ีให

แรงบันดาลใจ และแสดงใหเห็น

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสานสนเทศ ในเขตเมือง 

เชน สยามสแควส/กรุงเทพฯ 

หรือ จ.เชียงใหมเปนตน 

 -อพวช. 

 

นิทรรศการ

หมุนเวียน

ดาน

เทคโนโลยี

อวกาศและ

ภูมิ

สารสนเทศ

-นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

และนักทองเท่ียว ไดรับ แรง

บันดาลใจ และแสดงใหเห็น

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสานสนเทศ และแสดง

ใหเห็นวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

-มีองคความรูในการนําเอา

1.50   2.50 2.50 2.50 

รายงานการพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ                   PAGE 5-43 
 

 



บทที่ 5 SKP 
 

 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) 
โครงการ 

กลไกลขับเคลื่อน 

(How to) 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

และงบประมาณ(ลานบาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 

ในเขตพ้ืนท่ี

เมืองใหญ 

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศมาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

3.โครงการจดั

นิทรรศการ

หมุนเวียน

ความกาวหนาทาง

เทคโนโลย ี

การจัดสถานท่ีใหผูประกอบการ

ใหแสดงถึงเทคโนโลยีท่ีกาวหนา 

เปนนวัตกรรม ตอบโจทยสังคม 

(showcase) และเปนแหลง

เผยแพรความรู (outreach) 

-อพวช. 

-ททท. 

 

นิทรรศการ

หมุนเวียน

ความกาวห

นาทาง

เทคโนโลย ี

-นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

และนักทองเท่ียว ไดรับ แรง

บันดาลใจ และแสดงใหเห็น

ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ

และภมูิสานสนเทศ และแสดง

ใหเห็นวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 

-ผูประกอบการไดแสดง

ความกาวหนาทางผลงาน

ผลิตภณัฑท่ีคิดคน และเปนการ

เปดโอกาสทางธุรกิจ  

0.50  0.50 0.65 0.65 

4.โครงการ

สงเสริมสหกิจ

ศึกษาดานอวกาศ

และภมูิ

สารสนเทศ 

-ประสานมหาวิทยาลัยท่ีมี

หลักสตูร ดาน วิศวกรรม IT ภูมิ

สารสนเทศเขารวมโครงการสห

กิจศึกษา 

-นักศึกษาเขารวมฝนการวิจัย/

พัฒนาผลิตภัณฑจากการฝกงาน 

-รับสมัครผูประกอบการท่ีมี

-ภาคการศึกษาใน

ประเทศ  

(เชนม.บูรพา) 

-ผูประกอบการ/

ภาคอุตสาหกรรม 

 

นักศึกษา 

เขารวมสห

กิจศึกษา 

(ฝกงาน) 

-บุคคลากรท่ีมคีวามรู

ความสามารถแกประเทศ 

(capability building) 

-ภาคการศึกษามสีวนรวมในการ

วิจัยเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 

-ผลงานการวิจยัและพัฒนาท่ี

สามารถนําไปตอยอดสู

0.55 0.55 0.55 0.55 
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