


 

 

สารบญั 
 

    หนา  
 

บทที่ 1  เครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค  1-5 

 

 ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู    1 

จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค  

 ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู    1 

จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 

 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจ   3 

บริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯ เครือขายวิสาหกิจ   4 

 บริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 

 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลก   5 

 และนครสวรรค  

 

บทที่ 2  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 6-7 

           

บทที่ 3  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  จังหวัดพิษณุโลก 8-32 

และนครสวรรค  

 

 ตารางสรปุสาระสําคญัโครงการเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  12 

จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 

 รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู   13 

จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค 

 



  

เครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู : กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

1. ภาพรวมเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

สายนํ้ากลุมเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู เร่ิมที่ตนนํ้าธุรกิจเปนปจจัยการผลิตที่

อาศัยองคความรู  ภูมิปญญา ประสบการณ การวิจัยและพัฒนา แผนชี้นําทางยุทธศาสตรการแขงขัน  

กลุมธุรกิจหลักที่เปนกลางนํ้า คือ กลุมธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา กลุมสถาบันการศึกษาที่ใหบริการ

องคความรู กลุมปลายน้ําจะมีหลากหลายอุตสาหกรรมมากที่ตองการรับองคความรู อาทิ 

อุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว แปรรูปอาหาร การทองเที่ยว การคาชายแดน เปนตน 
 

2. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

2.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

กลุมจังหวัดมีขอไดปรียบคือชาวบานมีภูมิปญญาทองถิ่น  บุคลากรจาก

สถาบันการศึกษามีองคคว ามรูที่จะแขงขันไดมีพันธมิตรที่จะเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับสูงของ

ประเทศและสถาบันการศึกษาในพื้นที่  มีหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่  

มีเครือขายงานวิจัยภาคเหนือ มีการรุกเขาหาผูประกอบการเพื่อใหความชวยเหลือ  แตมีขอเสียเปรียบ

คือขาดความรวมมือ ระหวางสถาบันการศึกษา  ไมมีการจัดเก็บรวบรวมองคความรู ไมมีศูนยขอมูล   

ขาดการถายทอดองคความรู งานวิจัย สูการปฏิบัติในทองถิ่น ขาดทุนวิจัยสนับสนุน  ขาดการวิจัยที่

สรางความเขมแข็งตอชุมชน ขาดการเชื่อมโยงโครงการจากภาครัฐสู SMEs โครงสรางของ

หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา ไมเอ้ือตอการบริการ มีขอจํากัด 

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

ผูประกอบการชุมชนสวนใหญมีความต้ังใจที่จะพัฒนาองคความรูของตนเองไปสู

มาตรฐานใหมากที่สุด  และผูประกอบการมีความสามารถทางดานการผลิต  ทําใหไดเปรียบ สวน

ปญหาบางประการ ไดแก การที่ผูประกอบบางที่ บางหลักสูตรการยังขาดความมุงมั่นในการพัฒนา

ความรู และยังไมทราบความตองการของตนเอง  ทําใหผูประกอบการยังขาดความอดทนมุงมั่น ตอ

อุปสรรค  เกิดการเลียนแบบเพราะขาดความริเร่ิมสรางสรรค  รวมถึงผูประกอบการยังไมมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)

 กลุมบริการองคความรูมีตนแบบและแหลงขององคความรูในพื้นที่  เชน วงศวาณิชย 

เกษตรพัฒนา และแหลงความรู เชน พิพิธภัณฑจาทวี แตขอจํากดัในการเปนหนวยงานของรัฐ ทําให

ผูประกอบการขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาของรัฐ อีกทั้งยังมองวาหนวยงานของรัฐแขงขัน

ยาก บุคลากรไมมีไดรับการสงเสริมใหคิดนอกกรอบ หลักสูตรการศึกษายังไมเชื่อมโยงกับความ

ตองการของผูประกอบการ ขาดความเชื่อมั่นของ SMEs ตอหนวยงานภาครัฐ 

2.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

ความพรอมของอุตสาหกรรมและหนวยงานไดมาจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชนพรอม 

สนับสนุนการสรางเครือขาย  แตติดปญหาที่สวนใหญบุคลากรพิ่งเร่ิมใหความสําคัญกับ knowledge 

Management ขาดการวิเคราะหถึงผลลัพธที่จะไดกอนใหการสนับสนุนดานการเงนิ  และการใหการ

สนับสนุนงบประมาณไมตรงกับวัตถุประสงคของผูประกอบการและไมตรงกับศักยภาพของ

หนวยงานที่รับงบประมาณ 

2.5 บทบาทรัฐบาล 

รัฐบาลมีนโยบายจัดสงเสริมสนับสนุน สงเสริมงานวิจัย การสรางองคความรู การ

ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒน าการศึกษาและเพื่อเติมปญญาใหสังคม  และการสงเสริมการระดม

สรรพกําลังและทรัพยากร และการมีสวนรวมจากชุมชน และสังคม เพื่อการศึกษา และสนับสนุน

การดําเนินงานวิจัยเพื่อเพิ่มความเขมแข็งและความสามารถในการสงออกของอุตสาหกรรมเกษตรไทย 
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3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู จังหวัดพิษณุโลกและ

นครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ รัฐบาลมีนโยบายจัดสงเสริมสนับสนุน สงเสริม 
 งานวิจัย การสรางองคความรู การถายทอด 
 เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษาและเพ่ือเติม 
 ปญญาใหสังคม และการสงเสริมการระดม 
 สรรพกําลังและทรัพยากร และการมีสวนรวม 
 จากชุมชน และสังคม เพ่ือการศึกษา  
+ สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและ 
 ความสามารถในการสงออกของอุตสาหกรรมเกษตรไทย  

+ ผูประกอบการชุมชนสวนใหญมีความตั้งใจท่ีจะ 

 พัฒนาองคความรูของตนเองไปสูมาตรฐานใหมาก 

 ท่ีสุด 

+ ผูประกอบการมคีวามสามารถทางดานการผลิต 

- ผูประกอบบางท่ี บางหลักสูตรการยังขาดความมุงมั่น 

 ในการพฒันาความรู 

- ผูประกอบการชุมชนยังไมทราบความตองการของ 

 ตนเอง 

- ผูประกอบการยังขาดความอดทนมุงมั่น ตออุปสรรค 

- เกิดการเลียนแบบเพราะขาดความริเร่ิมสรางสรรค 

- ผูประกอบการยังไมมีความรูดาน IT 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง

และสนันสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

+ มีตนแบบและแหลงขององคความรู เชน วงศวาณิชย  

 เกษตรพัฒนา และแหลงความรู เชน พิพิธภัณฑจาทวี 

- ขอจํากัดในการเปนหนวยงานของรัฐ 

- ผูประกอบการขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษา 

 ของรัฐ 

- หนวยงานของรัฐแขงขันยาก 

- ไมมีการสงเสริมใหคิดนอกกรอบ 

- หลักสูตรการศึกษายังไมเชื่อมโยงกับความตองการของ 

 ผูประกอบการ 

- ขาดความเชื่อมั่นของ SMEs ตอหนวยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ชาวบานมีภูมิปญญาทองถิ่น 

+ บุคลากรจากสถาบันการศึกษามีองคความรู 

ที่จะแขงขันได 

+ มีพันธมิตรที่จะเชื่อมโยงกับหนวยงาน 

 ระดับสูงของประเทศและสถาบันการศึกษา 

 ในพ้ืนที่ 

+ มีหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับ 

 อุตสาหกรรมหลักในพ้ืนที ่

+ มีเครือขายงานวิจัยภาคเหนือ 

+ มีการรุกเขาหาผูประกอบการเพ่ือใหความ 

 ชวยเหลือ 

- ขาดความรวมมือ ระหวางสถาบันการศึกษา  

- ไมมีการจัดเก็บรวบรวมองคความรู ไมมี 

 ศูนยขอมูล 

- ขาดการถายทอดองคความรู งานวิจัย สูการ 

 ปฏิบัติในทองถิ่น  

- ขาดทุนวิจัยสนับสนุน 

- ขาดการวิจัยที่สรางความเขมแข็งตอชุมชน  

- ขาดการเชื่อมโยงโครงการจากภาครัฐสู  

 SMEs 

- โครงสรางของหนวยงานราชการ  

 สถาบันการศึกษา ไมเอ้ือตอการบริการ  

 มีขอจํากัด 

+ ภาครัฐ ภาคเอกชนพรอม สนับสนุน 

 การสรางเครือขาย 

- เพ่ิงเร่ิมใหความสําคัญกับ  

 knowledge Management 

- ขาดการวิเคราะหถึงผลลัพธที่จะไดกอน  

 ใหการสนับสนุนดานการเงิน 

- การใหการสนับสนุนงบประมาณไม 

 ตรงกับวัตถุประสงคของ 

 ผูประกอบการและไมตรงกับศักยภาพ 

 ของหนวยงานที่รับงบประมาณ 
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จ ของแผนฯ เครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู   จังหวัดพิษณุโลกและ

นครสวรรค 

4.1 การจัดตั้งกลุมผูใหบริการองคความรู 

 โดยมีการประสานงานไป ยังสถาบันหรือหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อสราง

ความเขาใจ และความรวมมือกันในการใหความรูแกผูประกอบการในกลุ มอุตสาหกรรม ซึ่ง

ผูประกอบการชุมชนสวนใหญมีความต้ังใจที่จะพัฒนาองคความรูของตนเองไปสูมาตรฐานใหมาก

ที่สุด เพยีงแตขาดการสนับสนุนและการวิเคราะห องครวมของหลักสูตร การจัดต้ังกลุมผูใหบริการ

องคความรูจะสามารถชวยใหการขับเคลื่อนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.2 การพัฒนาการวิจัย และการศึกษาองคความรูเพื่อสนับสนุนกลุมผูประกอบการใน

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ตองมีการวิจัย และศึกษา ศัก ยภาพและแหลงองคความรู ภูมิปญญาในทองถิ่นที่มีอยู

เดิมพรอมทั้งมีการเชื่อมโยงองคความรูน้ันใหสามารถประยุกตใชไดกับการพัฒนากลุม

อุตสาหกรรมโดยอาศัยเครือขายจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเชื่อมโยง

หลักสูตรใหตรงกับความตองการของผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม 

4.3 การสรางความพรอมและความเขาใจใหเกิดข้ึนระหวางหนวยงานสถาบันท่ีใหบริการ

องคความรูและผูประกอบการ 

 หนวยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนตองมีความพรอมในการพัฒนา

องคความรู และสามารถสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกลุมอุตสาหกรรมตางๆ และ การสงเสริม

การสรางเครือขาย และสามารถถายทอดความรูไดอยางตรงกับความตองการเพิ่มความเขมแข็งและ

ความสามารถของการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม 

4.4 การสนับสนุนทางดานนโยบายและดานแหลงเงินทุนของภาครัฐบาล 

 ภาครัฐใหการสนับสนุนทางดานนโยบาย และเงินทุน การมีสวนรวมในการผลั กดัน

ใหเกิดการบริการความรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการในพื้นที่ 

4.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงเครือขาย 

 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดการประสานงาน และการกระจายองค

ความรูอยางเปนระบบ เพื่อชวยใหการเชื่อมโย งเครือขายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวก

รวดเร็ว 
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4.6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีใหเกิดข้ึนกับเครือขาย 

 การบริหารจัดการเครือขายเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญกับการประสานงาน การ

จัดการ เปนอยางมาก การวางแผน และการบริหารเครือขายจึงเปนเร่ืองที่ตองมีการ แบงหนาทีแ่ละ

บทบาทในการดําเนินงานอยางชัดเจน การจัดต้ังศูนยประสานที่ใชเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง 

หนวยงานตางๆ และผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ จึงเปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญและมี

การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพจึงจะกอประโยชนสูงสุดตอการสนับสนุนกลุม อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ 
 

5. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจกลุมบริการองคความรู
ปจจัยการผลิต  (ตนน้ํา) ธุรกิจหลัก (Core Activities) ตลาด  (ปลายน้ํา)

องคความรูองคความรู

การวิจัยและการพัฒนาการวิจัยและการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ

ยุทธศาสตร สสว.ยุทธศาสตร สสว.

-การวิจัย

-การบริการใหองคความ

รูเพื่อสงเสริมศักยภาพ

ของกลุมอุตสาหกรรม

-เชื่อมโยงความรวมมือ

กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ
•อุตสาหกรรมทองเที่ยว

•อุตสาหกรรมปศุสัตว

•อุตสาหกรรมขาว

•กลุมออยและน้ําตาล

•กลุมการคาชายแดน

•อุตสาหกรรมแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหาร

•กลุมการขนสงและการ

กระจายสินคา

กลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ
•อุตสาหกรรมทองเที่ยว

•อุตสาหกรรมปศุสัตว

•อุตสาหกรรมขาว

•กลุมออยและน้ําตาล

•กลุมการคาชายแดน

•อุตสาหกรรมแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหาร

•กลุมการขนสงและการ

กระจายสินคา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ 

ผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ 
กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร
•สมาคม/ชมรมเกษตรกร

•หอการคา

•สภาอุตสาหกรรม

กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร
•สมาคม/ชมรมเกษตรกร

•หอการคา

•สภาอุตสาหกรรม

หนวยงานภาครัฐ

•กระทรวงเกษตรและสหกรณ

•ทบวงมหาวิทยาลัย

•กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

•กระทรวงคมนาคม

•กระทรวงอุตสาหกรรม

•กระทรวงพาณิชย

หนวยงานภาครัฐ

•กระทรวงเกษตรและสหกรณ

•ทบวงมหาวิทยาลัย

•กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

•กระทรวงคมนาคม

•กระทรวงอุตสาหกรรม

•กระทรวงพาณิชย

ภูมิปญญา/ประสบการณภูมิปญญา/ประสบการณ
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอแมฮองสอนน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุบุรีรัมยรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตตราดราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู  จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอแลสิ่งทอและแฟชั่นะแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุกลุมจังหวัดภาคมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิผลิตภัณฑตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัปาลมน้ํามัน น 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ธุรกิจนําเที่ยวยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจองคความรู จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 

 

 

1. 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อ

เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการ

เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค 

ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิสาหกิจในชุมชนและทองถิ่นชนบท  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน

ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม

และพฒันาวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับ

ระบบเศรษฐกิจประเทศและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสํา 00000 คัญตอการสรางงานและรายได

ใหกับสังคมและทองถิ่น นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในการรวมกลุมการพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายใหกับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันสูระดับสากลตอไป ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับแนวคิดขางตน และโครงสรางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ตอบสนอง

ความตองการและเพิ่มศักย ภาพทองถิ่น และเกิดการบูรณาการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ 

สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ในพื้นที่ 

ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภา คเอกชน นักวิชาการ และกลุมประชาชนในพื้นที่ ในการศึกษาวิเคราะห จุด

แข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

มาตรการและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาแตละสาขา

อุตสาหกรรมเปาหมายในระดับกลุมจังหวัด เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่

สอดคลองกนั 

หลักการและเหตุผล 
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สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการคัดเลื อกเปนที่ปรึกษาโครงการการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาจําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี ) ใหแกสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

2. ข้ันตอนการดาํเนินงาน

 จําแนกออกได  7  ขั้นตอน  ดังแสดงไวในภาพที่  1.2   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ

ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห
สถานภาพ SMEs

โอกาส /ขอจํากัด

จุดแข็ง / จุดออน

Focus Group

 Cluster Mapping

 Mapping of Industries and firm

Vision Mission 
Goal

Strategies 

Program
Project

วัตถุประสงค  กิจกรรม  ผลลัพธ

ตัวชี้วัด  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5

Workshop

Policy meeting

การเชื่อมโยง Cluster

กระบวนการ กลไก การแปลงแผน

Government

Factor 
Input

condition

Demand
condition

Related and
Supporting 
Industries

Context for
Firm Strategies

and Rivalry

วิเคราะห

สถานภาพปจจุบัน

กําหนด

วัตถุประสงค

การคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนง

การพัฒนา

จัดทําแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

 
ภาพท่ี 1.2    แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครง สรางดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด 

กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การผลิต 

การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมก ารพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2    สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล

สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย และนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ  
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ข้ันตอนท่ี 3  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 คร้ัง มีผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 

เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหศักยภาพและปญหาของแตละ 

Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร 

 

แนวคิด  Michael Porter‘s “Diamond”

กลยุทธกิจการและกลยุทธกิจการและ

คูแขงขันคูแขงขัน

สภาพปจจัยสภาพปจจัย

ปอนเขาปอนเขา
สภาพดานอุปสงคสภาพดานอุปสงค

หนวยงานหนวยงาน

สนับสนุนสนับสนุน
แรงงาน ทรัพยากร

เงินทุน โครงสราง

พื้นฐาน รับชวงผลิต  อุตสาหกรรม

ตนน้ํา กลางน้ํา

การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ

ขนาด รูปแบบ

คุณภาพ  ปริมาณ

Segment

ภาคธุรกิจหลัก

การแขงขัน

ผูเขามาใหม

 

ภาพท่ี 1.3   แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร 

 

 ข้ันตอนท่ี 4  จัดทําCluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) มา

ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย

วิสาหกจิ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่  ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย   (ทั้งระดับ

รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง  
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ภาพท่ี 1.4    แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework) 

 

 ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ  เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพิจารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนากลุมวิสาหกิจ  ยุทธศาสตร  

เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ แ ละแผนงาน /โครงการ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด  

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

(Cluster) ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแก

ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมีสวนเกี่ยวของใน

ระดับนโยบายจากสวนกลาง  

 ข้ันตอนท่ี 7 เสนอแนะกระบวนการ /กลไก การแปลงแผนฯสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนในจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน องคประกอบของ

แตละแผนประกอบดวย จังหวัดที่เกี่ยวของ   ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ งบประมาณ  และปจจัย

แหงความสําเร็จของแผน รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ  

Leading Sector 

HR  Creativities 
Physical     Connectivity 
Social     Interaction 
Finance  Liquidities 
 

Regional Economic 
foundation 
 

Network of  suppliers 
And Related industries  
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ตารางสรุป
สาระสําคัญ

โครงการเครือขายวิสาห
กิจบ

ริการองคความรู  จังห
วัดพ

ิษ
ณุ

โลกและน
ครสวรรค 

  
ยุท

ธศาสตร 
กลยุท

ธ 
โครงการ 

งบ
ป

ระมาณ
 (ลาน

บ
าท

) 

ยุท
ธศาส

ตรการส
รางคุณ

คา 
กลยุท

ธท่ี
 1 ส

งเส
ริมงาน

ฐาน
ขอมูล 

1. ส
นั

บ
ส

นุ
น

งาน
วิจัยท่ี

ส
อดคลองกับ

ความตองการของผูป
ระกอบ

การ 
5 

 
และงาน

วิจยัและน
วัตกรรม 

2. ส
ํารวจความตองการงาน

วิจัยดาน
ส

ังคมใน
ท

องถ่ิน
 

2 

 
 

3. ต้ังศูน
ยขอมูลป

ระจําห
มูบ

าน
 

5 

 
 

4. พ
ัฒ

น
าศูน

ยขอมูลท
างเศรษ

ฐกิจและส
ังคมอิน

โดจีน
 

10 

 
 

5. คัดส
รรส

ุดยอดน
วัตกรรมป

ระจําท
องถ่ิน

 
5 

 
กลยุท

ธท่ี
 2 ส

งเส
ริมและพ

ัฒ
น

าภูมิ 
1.ศึกษ

าความเป
น

ไป
ไดใน

การจัดต้ังวิท
ยาลัยการเรียน

รูเศรษ
ฐกิจชุมชน

 
20 

 
ป

ญ
ญ

าท
องถ่ิน

 
2. ศึกษ

าความเป
น

ไป
ไดใน

การจัดต้ังส
ถาบั

น
วัฒ

น
ธรรมและส

ังคมแห
งท

องถ่ิน
 

20 

 
 

3 รวบ
รวมภมิูป

ญ
ญ

าท
องถ่ิน

และตอยอดภมิูป
ญ

ญ
าท

องถ่ิน
 

5 

 
กลยุท

ธท่ี
 3 ส

งเส
ริมและพ

ัฒ
น

าการ 
1.ส

รางเครือขายและจัดทํ
าฐาน

ความรู 
5 

 
เรียน

รู 
2.ส

งเส
ริมชุมชน

ห
มูบ

าน
เขาถึงขอมูลส

ารส
น

เท
ศและแห

ลงความรู 
5 

 
 

3.ศกึษ
าและท

บ
ท

วน
ห

ลักส
ูตร ใน

ส
ถาบั

น
การศึกษ

าเพ
ื่อให

ส
อดคลองกับ

ความ 
2 

 
 

ตองการของท
องถ่ิน

 
 

 
 

4. ห
องส

มุดความรูและน
วัตกรรมเคล่ือน

ท่ี
 

10 

ยุท
ธศาส

ตรการเพ
ิ่มคุณ

คา 
กลยุท

ธท่ี
 1. พ

ัฒ
น

าทั
กษ

ะบุ
คลากร 

1. อบ
รมนั

กจัดรายการวิท
ยุชุมชน

เพ
ื่อการอนุ

รักษ
และพ

ัฒ
น

าท
องถ่ิน

 
2 

 
 

2. ส
งเส

ริมและพ
ัฒ

น
าทั

กษ
ะการบ

ริห
ารจัดการแกผูนํ

าห
มูบ

าน
 

1 

 
 

3. เส
ริมส

รางผูป
ระกอบ

การให
ม 

5 

 
 

4.พ
ัฒ

น
าบุ
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจบริการองคความรู   

จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค 
 

ชื่อโครงการ   โครงการสรางพันธมิตรเครือขายดานองคความรู 

หลักการเหตุผล  

โลกกําลังกาวสู เศรษฐกิจสังคมฐานความรู  จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูอยาง

กวางขวางดวยการสงเสริมและสรางพันธมิตรเครือขายดานองคความรูเพื่อที่จะสืบคน สะสมและ

ถายทอดเปนองคความรูแกสมาชิกเครือขาย 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเกิดพันธมิตรเครือขายดานองคความรู ดา นการวิจัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทั้งจากภาคสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  

2. เพื่อสรางความรวมมือในการเสริมสราง สนับสนุน กลุมอุตสาหกรรมหลักของ

ภาคเหนือตอนลาง สรางมูลคาและสรางความสามารถในการแขงขันของฐานเศรษฐกิจในเชิงรุก  

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนพนัธมติรเครือขายดานองคความรู 

2. ระดับความรวมมือของสมาชิกในเครือขาย 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดพันธมิตรเครือขายดานองคความรู ดานการวิจัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจาก

ภาคสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน  

2. เกิดความรวมมือในการเสริมสราง สนับสนุน กลุมอุ ตสาหกรรมหลักของภาคเหนือ

ตอนลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะดําเนินงานที่เกิดจากกลุมผูเกี่ยวของทั้งจากภาคสถาบันการศึกษา 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อรวมสรางพันธมิตรเครือขาย 

2. ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเพื่อเขารวม

เปนสมาชิกเครือขาย 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธในเครือขาย สรางความรวมมือ การสนับสนุนทั้ง

ทางดานวิชาการและดานเงินทุนในการดําเนินโครงการ อาทิ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแกคณะผูวิจัยใน

อุตสาหกรรมหลักตางๆ 
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4. ทําการพั ฒนาระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปรับปรุงขอมูล

ใหทันสมัยอยูเสมอ กระจายขาวสารแกสมาชิกเครือขาย 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเครือขาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ  2 ป (พ.ศ.2549-2550) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันอุดมศึกษา สถาบันยุทธศาสตรสี่ แยกอินโดจีน สถาบนัการเงนิ  สถาบันสงเสริม

พฒันา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรมใน จังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค  ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3 ศูนยสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชย 

งบประมาณ  1,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการสนับ สนุนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการ 

หลักการเหตุผล  

งานวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ลวนแลวแตตองอาศัยขอมูลมาเปนพื้นฐานการศึกษา 

เพื่อใหการวิจัยสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงาน

วิจัย จึงควรที่จะมีการสนับ สนุนงานวิจัยขึ้นมาเพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายงานวิจัยไดตรงและ

สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหการสนับสนุนการวิจัยตาง  ๆการวิจัยเพื่อองคความรูใหม การวิจัยเชิงบูรณาการ  

2. เพื่อใหงานวิจัยสามารถประยุกตใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของภาคเ หนือ

ตอนลาง และแกปญหาของชุมชน โดยเนนการวิจัยที่ชุมชนมีสวนรวม (Participatory action 

research) เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนผลงานวิจัยเพื่อองคความรูใหม 

2. จํานวนผลงานวิจัยที่แกไขปญหาของชุมชน  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มูลคาผลผลิตสูงขึ้น ปญหาขอ งชุมชนไดรับการแกไขจากผลการวิจัยแบบชุมชนมี

สวนรวม(Participatory action research)  

2. ผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขัน มีสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น  

3. เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น  

กิจกรรม 

1. ศึกษาและสํารวจความตองการ ปญหาที่แทจริงของชุมชนและผูประกอบการในการ

ดําเนินธุรกิจ 

2. จัดหาแหลงเงนิทนุสนับสนุนการวิจัยและพฒันา 

3. ใหการสนับสนุนและทําวิจัย ที่สอดคลองกับความตองการและปญหาของชุมชนและ

ผูประกอบการ 

4. ถายทอดองคความรูจากงานวิจัยที่ไดสูชุมชน รวมถึงผล การวิจัยที่จะชวยสนับสนุน

การผลิต ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกร/ผูประกอบการ ใหเกิดความรูความเขาใจ

และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

6. รวบรวมและตรวจสอบ เผยแพรขอมูลขาวสารผลการวิจัย และพัฒนาองคความรู ให

เปนที่รับทราบแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ผานทางสถาบันการศึกษาและเอกสารเผยแพร

ตางๆ  

ระยะเวลาดาํเนินการ   5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันอุดมศึกษา สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันการเงิน  สถาบันสงเสริม

พฒันา SMEs หอการคาและสภาอุตสาห กรรมใน จังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค  ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3 ศูนยสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชย 

งบประมาณ 5,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการถายทอดองคความรูใหมแกผูประกอบการและชุมชน 

หลักการเหตุผล  

องคความรูเปนทรั พยากรที่สําคัญของพื้นที่ที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม              

ขีดความสามารถในการแขงขัน จึงควรมีการสะสมและถายทอดองคความรูใหมแกผูประกอบการ

และชุมชนใหครอบคลุมอยางกวางขวางทั่วพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

เพื่อบริหารจัดการระบบการถายทอดองคความรู ใหม และนวัตกรรมที่สามารถ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางไดอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัด   

จํานวนองคความรูท่ีถายทอดสูผูประกอบการและชุมชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มูลคาผลผลิตสูงขึ้น ไดสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

2. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น  

กิจกรรม 

1. ศึกษาและรวบรวมองคความรูใหมและนวัตกรรมที่เกี่ยวของและเหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ 

2. สํารวจพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการถายทอดองคความรูใหมนวัตกรรม 

3. ถายทอดองคความรูใหมและนวัตกรรมที่ เหมาะสมลงสูพื้นที่ อยางมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกร /ผูประกอบการ ผูจัดการโรงงาน ใหเกิดความรู

ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

4. ชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา ดานองคความรูใหมและนวัตกรรม ที่สามารถ

สรางมูลคาใหกับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่  

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันอุดมศึกษา สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs 

หอการคาและสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค

ที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ  2,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ    โครงการสงเสริมชุมชนหมูบานเขาถึงขอมูลสารสนเทศและแหลงความรู  

หลักการเหตุผล  

ชุมชนหมูบานในระดับทองถิ่นควรไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร เพื่อเปดโลกทัศนและประยุกตใชประโย ชนจากขอมูลสารสนเทศและแหลงความรู

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหประชาชนในระดับทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญในการเขาถึงขอมูล

ขาวสาร  

2. เพื่อเปดโลกทัศนและประยุกตใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

ทํางาน 

ตัวชี้วัด   

จํานวนของชุมชนผูใชบริการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ชุมชนไดขอมูลขาวสาร ไดความรู นําไปสูการพัฒนาดานผลิตสินคาและบริการ 

2. สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

1. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลโดยอาจบูรณาการกับโครงการ

อินเตอรเน็ตตําบลและ/หรือสํานักงานสงเสริมพัฒนา SMEs หนวยรวมดําเนินงานตางๆ  

2. จัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานอินเตอรเน็ต 

3. จัดใหมีแหลงรวบรวมความรู เชน หองสมุดในหมูบาน  

4. เผยแพรความรูสูผูประกอบการใหใชระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคืนและสื่อสารขอมู ล

ไดอยางเทาเทียมและเทาทันสถานการณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและ              

สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัด

พษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาและทบทวนหลักสูตร ในสถาบันการศึกษาเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

เพื่อใหวิชาการและหลักสูตรสอดคลองกับความ ตองการของทองถิ่นและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของผูศึกษา จึงควรที่จะมีศึกษาและทบทวนหลักสูตร ในสถาบันการศึกษาเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหไดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่มีความทันสมัย  

2. เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรที่ตรงกับความตอง การของภาคธุรกิจ สามารถเพิ่ม

ศักยภาพชองอุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือตอนลางได 

ตัวชี้วัด   

1. หลักสูตรที่มีความทันสมัย 

2. ระดับคุณภาพของบุคลากรที่ตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. หลักสูตรที่มีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ 

2. บุคลากรที่ สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาผลผลิตใหสูงขึ้น มีสินคา

และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถ

แขงขัน  

กิจกรรม 

1. ศึกษาและสํารวจความตองการของผูประกอบการภาคธุรกิจ 

2. พิจารณาโครงสรางหลักสูตรในปจจุบันวา สอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการภาคธุรกิจหรือไม  

3. ทบทวนปรับปรุงในหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ 

4. จัดการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูที่เกี่ยวของจากทุกสวน 

5. ทําดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการและขั้นตอนของสถาบันการศึกษา 

6. ติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ   3 ป (พ.ศ.2549 -2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันอุดมศึกษา สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs

หอการคา และสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค  

งบประมาณ  2,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ    โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 

หลักการเหตุผล  

ผูประกอบการเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงควรมีการ

เสริมสรางผูประกอบการใหมใหมีจํานวนมากขึ้น มีความหลากหลายในสาขาธุรกิจตางๆและมี

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค  

เพื่อเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหม  และเปนการใหความรูแกผูประกอบการเดิมเพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน  

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนผูประกอบการใหม 

2. ระดับความรูใหมที่ผูประกอบการเดิมไดรับเพิ่ม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดผูประกอบการใหม เกิดการลงทุน การจางงานเพิ่ม  

2. ผูประกอบการเดิมมีการยกระดับความรูตนเอง เพื่อผลิตสินคาใหมและบริการใหม  

กิจกรรม 

1. สํารวจความตองการความรูของผูประกอบการ 

2. จัดทําแผนการพัฒนาผูประกอบการ 

3. สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสทั้งดานความรูและเงินทุนแกผูประกอบการ 

4. อบรมหลักสูตรแผนธุรกิจ แกผูสนใจลงทุนและผูประกอบการใหม  

5. ประเมินผล 

ระยะเวลาการดําเนินการ 3 ป (พ. ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันอุดมศึกษา หอการคา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง สํานักงานสงเสริม SMEs ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 และภาคที่ 3 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจ

ชุมชน 

หลักการเหตุผล  

เศรษฐกิจชุมชนมีความสําคัญเพราะเปนระบบเศรษฐกิจในระดับฐานราก จึงควรให

ชุมชนมีความรูในกาประกอบวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  จึงควรมีการศึกษาความเปนไปไดใน

การจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนเพื่อใหบริการดานการเรียนรูแกชุมชน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดตางๆ  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในชุมชน 

ตัวชี้วัด   

แผนการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดตางๆ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจในดานตางๆ  อาทิ  ดานการตลาด ดานการจัดการ และดานการเงนิ 

ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ  

2. เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 

2. ศึกษารายละเอียด และรูปแบบวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน  จากวิทยาลัยการ

เรียนรูดานอ่ืนๆที่จัดต้ังขึ้นแลว 

3. กําหนดพื้นที่เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน  

4. ศึกษาความเปนไปไดในดานตางๆ ทั้งดานการตลาด การจัดการ รูปแบบการ

ดําเนินงาน และดานการเงิน รวมทั้งประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากวิทยาลัยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 

5. สรุปและนําเสนอผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรู

เศรษฐกิจชุมชนแกผูมีสวนเกี่ยวของของจังหวัดตาง ๆ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 ถาบันการศึกษา หอการคา สภาอุตสาหกรรม สถาบันสงเสริมพัฒนา  SMEs หอการคา

และสภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค 

งบประมาณ  20,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันวฒันธรรมและ            

สังคมแหงทองถิน่ 

หลักการเหตุผล  

ในแตละพื้นท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม ท่ีมีลักษณ ะเฉพาะของพื้นท่ีท้ังดาน

ความคิด ความเชื่อและเรื่องราวท่ีควรมีการอนุรักษ ถายทอดและเผยแพร จึงควรมีการศึกษาความเปนไป

ไดในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ินมาทําหนาท่ีดังกลาว 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ัง สถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ิน  

2. เพื่อศึกษา อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณีในทองถ่ิน  ตลอดจนการศกึษาการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมในทองถ่ินเพื่อดําเนินการพัฒนาทองถ่ินอยางมีทิศทางไมกอใหเกิดปญหาสังคมตามมา 

ตัวช้ีวัด   

แผนการศึกษาในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ิน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. ความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ินในจังหวัดตางๆ เพื่อ

ศกึษา วิจัย พัฒนา รวมถึงการเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินแกชุมชน  

2. มีการเชื่อมโยงองคความรูไปสูการสรางทัศนคติและแนวคิดทางสังคมท่ีเหมาะสมแก

ชุมชน อันเปนแนวทางในการตัดสินใจจัดต้ังวิทยาลัยการเรียนรูชุมชน 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ิน 

2. ศึกษารายละเอียดและรูปแบบสถาบันหรือศูนยวัฒนธรรมท่ีมีรูปแบบใกลเคียงเพื่อเปน

แนวทางในการจัดต้ัง 

3. กําหนดพื้นท่ีเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ิน 

4. ศึกษาความเปนไปไดในดานตางๆ ท้ังดานการตลาด การจัดการ รูปแบบการดําเนินงาน 

และดานการเงิน รวมท้ังประโยชนท่ีชุมชนจะไดรับจากสถาบันวัฒนธรรมและสังคมแหงทองถ่ิน 

5. สรุปและนําเสนอผลการ ศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันวัฒนธรรมและสังคม

แหงทองถ่ินแกผูมีสวนเก่ียวของของจังหวัดตางๆ 

ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 สถาบันการศกึษา  อบจ. อบต. สถาบันดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดท้ังหมดใน

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

งบประมาณ  20,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   ศูนยขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมในอินโดจีน 

หลักการเหตุผล  

ในโลกยุคขาวสารขอมูลที่แพรกระจายและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ควรมีศูนยขอมูลทาง

เศรษฐกิจที่เปนแหลงสืบคนและตัดสินใจเร่ืองเศรษฐกิจและสังคมในอินโด จีนเปนการชวยให

ตัดสินใจไดดีขึ้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลดานวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศแถบอินโดจีน  

2. เพื่อเปนประโยชนในการเชื่อมโยงขอมูลแกทองถิ่นทั้งในดานการคาการทองเที่ยว 

และสังคม เปนตน 

 ตัวชี้วัด   

1. ระดับการเขาถึงขอมูลของชุมชนตอศูนยขอมูล 

2. จํานวนการเชื่อมโยงขอมูล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ชุมชนมีความรู และเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน

บานในอินโดจีน  

2. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการติดตอ สื่อสารทั้งทางดานการคา การ

ทองเที่ยว และสังคม  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาโครงสรางของ ศูนยขอมูลเศรษฐกิจและสังคมอินโดจีน 

2. จัดหาสถานที่ต้ังและงบประมาณในการดําเนินการ 

3. ประสานงานเครือขายขอมูลในกลุมประเทศเพื่อนบานอินโดจีน 

4.  จัดต้ังคณะทํางานเพื่อบริการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  ของภูมิภาคและแปร

ขอมูลใหอยูในรูปที่เผยแพรแกชุมชนไดงายและเหมาะสม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและ                

สภาอุตสาหกรรม ในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาค

ที่ 3  

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการสรางเครือขายและจัดทําฐานความรู 

หลักการเหตุผล  

สารสนเทศเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว

จึงควรมีโครงการสรางเครือขายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับฐานขอมูลแ ละ

บริหารจัดการสารสนเทศเพื่อนําไปใชในการพัฒนาใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

วัตถุประสงค  

เพื่อรวบรวมองคความรูและกระจายนําขอมูลไปตอยอดใชประโยชนในการสงเสริม

อุตสาหกรรมพื้นฐานของภูมิภาค 

ตัวชี้วัด   

1. ฐานองคความรู 

2. จํานวนเครือขายองคความรู 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการบูรณาการของฐานขอมูลที่เชื่อมโยงสัมพันธกันเปนระบบเครือขายทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธดานขาวสารซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหใชประโยชนเพื่อการสนับสนุนผูประกอบการใน

สาขาตางๆ  

2. สรางเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันในภูมิภาคนําไปสูการปรับตัวอยางสอดคลองกับ

สถานการณและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางมีทิศทาง  

กิจกรรม 

1. รวบรวมและสรางฐานขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ การศึกษา และเอกชนซึ่งเปน

ขอมูลสําหรับสนับสนุนผูประกอบการสาขาตางๆ ทั้งดานผลิต บริหารจัดการ ตลาดและขายของทั้ง

ภาคเหนือตอนลาง 

2. วิเคราะหขอมูลเพื่อถายทอดสู ผูประกอบการเปนการเสริมสรางความสามารถ                

การแขงขันกาวทันตอสถานการณ 

3. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อบริการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ของภูมิภาคและแปรขอมูล

ใหอยูในรูปที่เผยแพรแกชุมชนไดงายและเหมาะสม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3ป (พ.ศ. 2549 -2551) 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและ                  

สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ใน จังหวัด

พษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

ชื่อโครงการ   โครงการรวบรวมและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

หลักการเหตผุล  

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนทรัพยสินที่มีคาสามารถนําไปสรางคุณคาทางนวัตกรรมใหกับพื้นที่

ควรมีการรวบรวมภูมิปญญาเพื่อเปนฐานความรูนําไปตอยอดเพิ่มหรือสรางคุณคาได 

วัตถุประสงค  

1. รวบรวมเพื่ออนุรักษองคความรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่น  

2. นํามาตอยอดดวยเพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชยโดยภูมิปญญาทองถิ่นของ

อุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือตอนลาง อีกทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกรักภูมิปญญาทองถิ่นอีกดวย 

ตัวชี้วัด   

1. ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

2. จํานวนของนวัตกรรมที่ไดรับจากการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร ปศุสัตว แปรรูปอาหาร บริการ

ทองเที่ยว  

2. ขอมูลที่รวบรวมเขาสูฐานขอมูลและวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาใช

ประโยชนสงเสริมเชิงพาณิชย สรางเครือขายปฏิสัมพันธทางธุรกิจ  

3. การเพิ่มมูลคาวัตถุดิบทองถิ่น พัฒนาสินคาใหม เพิ่มมูลคาสินคาจากภูมิปญญาทองถิ่น 

สรางเสริมเศรษฐกิจใหมจากทรัพยากรเดมิของภูมภิาค 

กิจกรรม 

1. บูรณาการกลุมผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร ปศุสัตว แปรรู ปอาหาร 

บริการทองเที่ยว และกลุมนักวิชาการผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนฐานขอมูลความรู

และผลงาน  

2. สนับสนุนความรวมมือกันระหวางผูประกอบการกับผูที่มีความรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถิ่นในการนําประโยชนจากความรูไปใชในการผลิต 
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3. เผยแพรขอมูลขาวสารและพัฒนาองคความรู ใหเปนที่รับทราบแกบุคคลและหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม  พฒันาชุมชน องคการบริหาร

สวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

ชื่อโครงการ    โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อการอนุรักษและพัฒนาทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

วิทยุเปนสื่อขั้นพื้นฐานที่เขาถึงชุมชนไดอยางกวางขวาง การใหขอมูลหรือความรูที่

ถูกตองและเขาใจจะสามารถชวยใหชุ มชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองสามารถเปนพลังสําคัญใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ นักจัดรายการวิทยุชุมชนมีบทบาทอยางสําคัญในภาระกิจ

ดังกลาว จึงควรมีการอบรมใหความรูแกนักจัดรายการวิทยุชุมชน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความรู  ความเขาใจและพัฒนาทักษะดานการให บริการองคความรูแก              

นักจัดรายการวิทยุชุมชน ซึ่งเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหสามารถเขาถึงชุมชนในทองถิ่นไดอยางแพรหลาย  

 ตัวชี้วัด   

1. ระดับทักษะความรูของนักจัดรายการวิทยุชุมชน 

2. จํานวนผูรับฟงรายการวิทยุชุมชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักจัดรายการวิทยุชุมชนมีทักษะ และความรูความเขาใจดานการเผยแพรองคความรู

อยางมีประสิทธิภาพ  

2. ชุมชนไดรับความรูและไดแลกเปลี่ยนองคความรูอยางแพรหลาย 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังสถาบันการศึกษาดานการสื่อสารมวลชนเปนคณะทํางาน 

2. จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุโดยมุงเนนใหเห็นความสําคั ญของการเผยแพรความรูสู

ชุมชนดวยชองทางวิทยุชุมชน 

3. จัดสรางเครือขายวิทยุชุมชนเพื่อการอนุรักษและพัฒนา  โดยมุงเนนการเชื่อมโยง

เครือขายนักจัดรายการและแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู 
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4. เปดโอกาสใหชุมชนเขาสูเครือขายองคความรูที่สรางขึ้น 

5. สรางโอกาสใหชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนองคความรูของกันและกัน ผานสื่อวิทยุชุมชน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม  พัฒนาชุมชน องคการ

บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนทองถิ่น สถานีวิทยุชุมชนใน จังหวัด พิษณุโลกและ

นครสวรรค  

 

ชื่อโครงการ   สงเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแกผูนําหมูบาน 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการมีความสําคัญมากขึ้น 

จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกผูนําหมูบานเพื่อให สามารถบริหารจัดการ

พื้นที่ที่รับผิดชอบใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจของผูนําชุมชนใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษและ

เผยแพรองคความรูแกทองถิ่น  

2. เพื่อใหผูนําในชุมชนเปนหัวเรือสําคัญในการผลักดันการรวบรวม รักษาและเผยแพร

องคความรูในทองถิ่น 

 ตัวชี้วัด  

1. การตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและเผยแพรองคความรูแกทองถิ่น  

2. จํานวนองคความรูท่ีนํามาใชอยางแพรหลาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูนําชุมชนมีความรูความเขาใจ  และใหความสําคัญตอการอนุรักษ  พฒันาและ

เผยแพรองคความรูในทองถิ่น ตลอดจนการใหความสําคัญตอการตอยอดองคความรู  

2. สามารถชักจูงใหชุมชนพัฒนาและนําองคความรูตางๆมาใชอยางแพรหลาย 

กิจกรรม 

1. สถาบันการศึกษารางหลักสูตรการอบรมผูนําชุมชนในดานการเปนผูนําและการ

บริหารจัดการทองถิ่น 

2. เชื่อมโยงเครือขายผูนําทองถิ่นเพื่อสรางการเชื่ อมโยงนวัตกรรมในแตละชุมชน  และ

เปนการกระตุนการพัฒนาทักษะของผูนําชุมชน 

3. คัดเลือกผูนําทองถิ่นในการเขาอบรม 
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4. ทําการอบรมพัฒนาทักษะ 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา  SMEs หอการคาและ                  

สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ใน จังหวัด

พษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ  1,000,000 บาท 

ชื่อโครงการ   โครงการ คัดสรรสุดยอดนวัตกรรมประจําทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจและต่ืนตัวในเร่ืองนวัตกรรม จึงควรมีโครงการจัดประกวด

หรือแขงขันในการสรางนวัตกรรมที่ดีเดนและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาองคความรูใหมในทองถิ่น  

2. เพื่อมุงเนนนวัตกรรมที่ประยุกตใชในธุรกิจหรือการดํารงชีวิตประจําวันได 

 ตัวชี้วัด   

1. จํานวนนวัตกรรมที่ชุมชนคิดคนขึ้น 

2. จํานวนนวัตกรรมที่มีการนําไปประยุกตใช 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. คนในชุมชนมีความกระตือรือรนในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  

2. เพื่อใชประโยชนและใหชุ มชนเห็นความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมสําหรับ

ทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรม 

1. ต้ังคณะกรรมการดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการสรางนวัตกรรม 

2. สรางความเขาใจแกชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับทองถิ่น  เพื่อการพัฒนา

ชุมชนอยางยิ่งยืน 

3. ประชาสัมพันธโครงการ และประสานงานการดําเนินการกับผูนําชุมชน 

4. ต้ังระบบและหลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมของชุมชน  

5. ดําเนินการคดัเลอืก ( 1 นวัตกรรม 1 ตําบล) และประกาศเกียรติคุณเพื่อสงเสริมคุณคา

แกผูคิดคน 

6. ดําเนินการนวัตกรรมดังกลาวใหเปนรูปธรรมและนํามาใชจริงในชุมชน 
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7. ประเมินผล 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม  องคการบริหารสวน

จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดพษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

 

ชื่อโครงการ    ศูนยขอมูลประจําหมูบาน 

หลักการเหตุผล  

ในโลกยุคขาวสารขอมูลที่แพรกระจายและเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ควรมีศูนยขอมูลประจํา

หมูบานขึ้นเพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตางๆในหมูบานใหประชาชน ชุมชนตลอดจน

ผูเกี่ยวของเขามาคนหาขอมูลและความรูในทองถิ่นเปนการชวยใหตัดสินใจไดดีขึ้น  

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล องคความรูของชุมชน  

2. เพื่อเชื่อมโยงองคความรูของชุมชนใกลเคียง  อันจะเปนประโยชนแกการศึกษา

คนควาและนําไปพัฒนาเปนองคความรูใหมตอไป 

 ตัวชี้วัด   

1. ฐานขอมูลประจําหมูบาน 

2. ระดับการเชื่อมโยงองคความรูของชุมชน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ชุมชนมีแหลงรวบรวม  ศึกษา องคความรูประจําทองถิ่น  รวมไปถึงการศึกษา                 

องคความรูของชุมชนใกลเคียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูของกันและกัน  

2. เพื่อการพัฒนา แกปญหาชุมชนและสรางความสัมพันธในวงกวาง 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะกรรมการ จัดต้ังศูนยขอมูลหมูบาน 

2. สรางแนวทาง กาํหนดลกัษณะ และการดําเนินการของศูนยขอมูลหมูบาน 

3. ดําเนินการประชุมทําความเขาใจเกี่ยวกับการรวบรวมพัฒนาองคความรูดานตางๆที่

เกี่ยวเน่ืองกับชุมชน 

4. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมและสรางฐานขอมูลสารสนเทศขององคความรู 
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5. ทําการเผยแพรระบบความรูแกชุมชน และสรางระบบการสืบคนที่มีประสิทธิภาพ 

6. ทําการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหมูบาน 

7. ทําการประเมินผลการใชบริการของชุมชน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 พัฒนาชุมชน องคการบริ หารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนทองถิ่น ใน จังหวัด

พษิณโุลกและนครสวรรค  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 

ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาบุคลากรของสถาบันการศึกษาทีม่ศีกัยภาพในการใหบรกิารแก

ผูประกอบการ 

หลักการเหตุผล  

คุณภาพองคความรูและการใหบริการความรูแกผูประกอบการขึ้นอยูกับบุคลากรท่ีเปนวิทยาก ร

อบรมซึ่งสวนใหญมาจากสถาบันการศึกษา จึงควรมีการพัฒนาและสรางทักษะบุคลากรท่ีเปนวิทยากร

อบรมใหมีคุณภาพและสามารถใหบริการชวยเหลือไดตรงตามความตองการของผูประกอบการ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางบุคลากรของสถาบันการศึกษาท่ีสามารถให คําปรึกษาเพื่อชวยเหลือ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือตอนลาง 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและแกไขปญหาในการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด   

1. จํานวนบุคลากรท่ีสามารถใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ 

2. ระดับขีดความสามารถของผูประกอบการในการทําธุรกิจสูงขึ้น 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. มีบุคลากรท่ีสามารถใหคําปรึกษาเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของ

ภาคเหนือตอนลาง 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและแกไขปญหาในการดําเนินงาน สามารถขยายสูตลาดท่ีกวางขึ้น 

3. เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น  

กิจกรรม 

1. ศึกษาความตองการความชวยเหลือของผูประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือ

ตอนลาง 

2. พิจารณาจัดหลักสูตรอบรม1

3. คัดเลือกวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรจากสถาบันการศึกษาใหเปนผูใหคําปรึกษา

แกผูประกอบการ 
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4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกผูเก่ียวของ 

5. จัดฝกอบรมและทดสอบความรู ใหคําปรกึษาแกผูประกอบการ 

6. หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนในการเปนท่ีปรึกษาและใหบริการแกผูประกอบการ 

ระยะเวลาดําเนินการ   3 ป (พศ. 2549-2551) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภา

อุตสาหกรรม พัฒนาชมุชน องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนทองถ่ิน ใน จังหวัดพิษณุโลก

และนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ชื่อโครงการ    โครงการสํารวจความตองการงานวิจัยดานสังคมในทองถิ่น 

หลักการเหตุผล  

งานวิจัยและพฒันาในดานสงัคมตองอาศัยขอมูลมาเปนพื้นฐานการศึกษา เพื่อใหการวิจัย

และพัฒนาดานสังคมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชงานวิจัย จึงควรที่จะมีการสํารวจความ

ตองการงานวิจัยในการพัฒนาดานสังคมขึ้นมาเพื่อนํามากําหนดเปนเปาหมายงานวิจัยไดตรงและ

สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาความตองการงานวิจัยดานสังคมในแงมุมตางๆ  

2. เพื่อสรางองครูใหมดานสังคมและนําไปใชในการแกปญหาสังคมในทองถิ่น  

ตัวชี้วัด   

1. ความตองการที่คาดหวังที่จะรับไดจากการศึกษา 

2. ปญหาสังคมลดลง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน โครงสรางและปญหาพื้นฐานของสังคมในแงมุมตางๆไว

อยางเปนระบบ  

2. มีงานวิจัยที่ทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาของสังคมในแตละทองถิ่นเพื่อใชเปน

องคความรูพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่นตอไป 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อรวบรวมขอมูล  และศึกษารายละเอียดดานตางๆของสังคมใน

แตละทองถิ่นอยางมีระบบ 

2. รวมรวมและวิเคราะหผลการศกึษาในแตละพืน้ที่ 
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3. นําเสนอรายละเอียดผลการศึกษาแกองคกรดานสังคมในทองถิ่น 

4. รับฟงความคิดเห็นและสรุปขอเสนอดานงานวิจัยที่จําเปนตอการพัฒนาองคความรู

ทางสังคมโดยแยกโครงการศึกษาตามพื้นที่และองครวม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549 ) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 สถาบันยุทธศาสตรสี่แยกอินโดจีน สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและ                   

สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น ใน จังหวัด

พษิณโุลกและนครสวรรค ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

 

ช่ือโครงการ   หองสมุดความรูและนวัตกรรมเคลื่อนที่ 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีโลกเขาสูการคาเสรี ฐานความรูมีความสําคัญมากขึ้น จึงควรมี

หองสมุดความรูและนวัตกรรมเคล่ือนท่ีใหความรูเพื่อเพิ่มทักษะใหแกบุคลากรในพื้นท่ีไดอยางกวางขวาง 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนแหลงขอมูลในการศึกษา คนควาของชุมชน  โดยมุงเนน  แหลงขอมูลท่ีหายาก  

ราคาแพง หรือมีการนําเสนอท่ีนาสนใจ  

2. เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนมีความกระตือรือรนในการศึกษาองคความรูท่ีหลายหลายมาก

ยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัด  

1. ระดับความกระตือรือรนในการศึกษาองคความรูของชุมชน 

2. ระดับความหลากหลายขององคความรูของชุมชน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. ชุมชนกระตือรือรนในการศึกษาองคความรู  

2. ชมุชนมีองคความรูทีห่ลากหลายมากขึน้ในการศกึษาดานตางๆตามความสนใจของบุคคล 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการรวมกันในกลุมจังหวัด 

2. ศึกษารูปแบบหองสมุดเคล่ือนท่ีในโครงการท่ีเคยมีการดําเนินการ และพัฒนาดวยแนวทาง

ท่ีเหมาะสมของทองถ่ิน  โดยหองสมุดจะตองมีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการศึกษา  เพื่อสรางความ

นาสนใจและแตกตางในการศกึษาองคความรู 

3. จัดต้ังทีมงานจากสถานศกึษาและองค กรในทองถ่ินเพื่อคัดเลือกสื่อใชในหองสมุด  โดย

พจิารณาจากความตองการและความหลากหลายขององคความรูทองถ่ิน 
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4. ดําเนินการออกแบบและจัดซื้อ  หองสมุดเคล่ือนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและใชงานไดอยาง

เหมาะสม 

5. ทําการประชาสัมพันธกอนการต้ังหองสมุดเคล่ือนท่ีในชุมชนตางๆ 

6. ทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป (พ.ศ. 2549) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม  พัฒนาชุมชน องคการบริหาร

สวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน ในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค  

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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