
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
(Research Utilization ; RU)
การประชุม “เปิดพ้ืนที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์”
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระศิวะ โรงแรมอัศวนิ กรุงเทพฯ

รศ. ดร.สุดสวาสดิ ์ดวงศรีไสย์
รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ ววน.

ด้านการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์



ประเด็นการน าเสนอ
1. ความส าคญัของพระราชบัญญัตสิง่เสริมการใชป้ระโยชน์

ผลงานวิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2564

2. แนวคดิดา้นการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์

3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน RU โดยใชแ้นวคดิ Stage gate

4. แนวคดิการจดังานมหกรรมสง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ววน. “TRIUP Fair 2023”
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มีผลบังคับใช้ (ภายหลัง 180 วัน)
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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สาระส าคัญของ TRIUP Act
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ให้ผู้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมต้องใช้
ประโยชน์ บริหารจัดการ และรายงานผลการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อผู้ให้ทุน

ให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม สามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ได้โดย
เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทน

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ของผู้เป็นเจ้าของผลงานให้แก่บุคคลอื่น 
และหน้าที่ของผู้รับโอนผลงาน

ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีออกค าสั่ง ให้หน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐ ใน
กรณีฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤติ

ให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐได้

ก าหนดหน่วยงาน วิธีการส่งเสริม และการ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนแก่นักวิจัย เพ่ือ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง



แต่ละภาคส่วนได้ประโยชน์จาก TRIUP Act อย่างไร
ภาคเอกชนได้อะไร
1. เอกชนที่ท าวิจัยเองได้สามารถขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐได้
2. Startup/Spinoff company สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้น 

เนื่องจากเป็นเจ้าของผลงาน
3. ลดข้ันตอนการเจรจาเพื่อใช้สิทธิงานวิจัยและนวัตกรรมกับ

เจ้าของผลงานวิจัย (เนื่องจากไม่มีผู้ให้ทุนมาเกี่ยวข้อง)

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัยได้อะไร
1. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได้
2. สามารถได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่ได้จากการใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. ลดข้ันตอนการเจรจากับภาคเอกชน เพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์

งานวิจัย
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ประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ได้อะไร
1. สามารถเข้าถึง appropriate technology เพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการ และสร้างรายได้เพิ่มขึน้ 
(เนื่องจากมีงบประมาณและกลไกที่สนับสนุน)

ประเทศได้อะไร
1. มีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อม

ล ้า และสร้างรายได้เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
เนื่องจากนักวิจัยมีแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมให้ส่งถึงมือผู้ใช้

2. ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น และใช้นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ



แต่ละภาคส่วนต้องเตรียมตัวอย่างไร 

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย
(มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย นักวิจัย เอกชนที่ท าวิจัยเอง)

1. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยต้องเข้าใจเร่ืองการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมีกระบวนการหนุนเสริม/
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัย (บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมฯ/งบประมาณ)

2. หน่วยงาน นักวิจัย ต้องเข้าใจสิทธิ และหน้าที่ และเข้าใจกระบวนการยื่นแสดงความเป็นเจ้าของ การรายงานการใช้ประโยชน์ 
** หากผลงานวิจัยไม่ถูกใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี สิทธิความเป็นเจ้าของจะกลับเป็นของหน่วยงานผู้ให้ทุน
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หน่วยงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
(เช่น ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ขยายผล หรือ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที)่
1. ต้องเข้าใจหลักการ กระบวนการในการติดต่อเจรจาเพ่ือขอ
ใช้สิทธิ และเข้าใจเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ติดตามมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ

หน่วยงานให้ทุน และจัดสรรงบประมาณวิจัย
1. มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรและระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และติดตามการใช้ประโยชน์

2. มีกระบวนการหรือกลไกในการส่งเสริม/หนุนเสริม และ
ติดตามให้หน่วยงานที่รับทุนสามารถผลักดันให้งานวิจัยเกิด
การใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ
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การประชุมร่วม 3 คณะกรรมการ ในประเด็นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ ววน.

กรอบการวิเคราะห์ระบบ ววน.ของประเทศไทย

Framework conditions
• Economic systems
• Social systems
• Political systems
• Other domestic & international forces

Non-
Financial
Measures

Infrastructure
Planning & 

Management

Funding
Management
& Allocation

SRI
Planning

HRD HRM

Resource management
Collaboration &
Strengthening 

Manpower

การสร้างความรู้ (Knowledge generation)

ความต้องการ/ตลาด
(Demand/ Market)

การประสาน / ถ่ายทอดความรู้
(Intermediaries & Knowledge transfer)

การสร้างคุณค่าจากความรู้ (Value creation)

Standard&

Regulation

M&E Governance
Related critical systems 

ระดับปฏิบัติในระบบ ววน.

IPR

Attribute of system ตอบโจทย์ประเทศ มีประสิทธิผล  คล่องตัว โปร่งใส  เช่ือมต่อท างานเป็นเนื้อเดียว
Relevant Effective Agile Transparent Integrated

Support
&

Empower

Collab &
Match making
Research
Utilization
Promotion

Actor’s Role
Management

ระบบ ววน. ท่ีพึงประสงค์ต้องท าให้หน่วยงานในระบบ ววน. สามารถส่งมอบผลผลิตได้อย่างมีความรับผิดรับชอบ ให้ประเทศบรรลุเป้าหมายด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล ้า การ
เพิ่มคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย ววน. (ป่า น ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ท้ังน้ี ระบบ ววน. จะต้องมีธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตได้ รวมท้ังสามารถท าให้หน่วยงาน

ในระบบ ววน. และหน่วยงานด้านการพัฒนามีศักยภาพสูงขึ้น และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในน าผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง และน าพาประเทศสู่อนาคต

คุณค่าของระบบ ววน.
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กรอบแนวคดิการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน ์สกสว.

ตัวอย่างกรอบแนวคดิการขบัเคลือ่นผลงานวจิยัและนวตักรรม output to impact

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

RU นโยบาย RU เศรษฐกจิ RU สังคม

**หมายเหตุ interaction ระหว่าง knowledge generator (supply side) & value creator (demand side) เป็น 2 ways communication

Policy stakeholder/
Policy actors

ผู้ประกอบการ 
(รวมถงึ Startup)

ชุมชน ประชาชน/ภาคประชาสงัคม/
หน่วยงานในพืน้ทีเ่ปา้หมาย

ระบบวจิยัและนวตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
สร้างความสามารถของเอกชนเพื่อมุ่งเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เชื่อมต่อและกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก ผ่านการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมแบบ 
quadruple helix

ระบบวจิยัและนวตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
การสร้างและใช้องค์ความรู้จากสหวิทยากร เพื่อการบริหารจัดการทุนและทรัพยากร (Capitals and Resources) ในการสร้าง
คุณค่า และโอกาสการเข้าถึงทุนและทรัพยากรของประเทศ ที่สอดคล้องกับความซับซ้อนและหลากหลายของผู้คนและบริบททาง
สังคม การสร้างความกล้ารับผิดรับชอบ (Accountability) รวมทั้งขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล ้าในทุกมติิ แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมความท้าทายทางสังคม และเป็นการวางรากฐานให้เกิดสงัคมคุณภาพ

ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
(Users) RU integrator (intermediaries)

สร้าง/ทบทวน นโยบาย มาตรการ 
กฎระเบียบ กฎหมายจากฐานงานวิจัย

ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึน้จาก
innovative product/process

ชุมชน ประชาชน ภาคประชาสังคม คนในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย

เป้าหมาย 

Outcome ที่เกดิจากการใช้
ประโยชนง์านวจิยัและ

นวัตกรรม

Research 
Utilization: RU
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RU นโยบาย RU เศรษฐกิจ RU สังคม
เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการก าหนดนโยบาย แผน แนวปฏิบัติ 
ระเบียบ มาตรการ กฎหมาย หรือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีเป้าหมาย คือ ให้เกิดการ
พัฒนา ก าหนดหรือปรับปรุงนโยบายที่เป็นลักษณะ 
Evidence Based และสามารถส่งผลด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อมได้อย่าง
แท้จริง

เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผล ิ ตส ิ นค ้ า แล ะก า รบร ิ ก า ร  แ ล ะ เพ ิ ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม ของทุกภาคส่วนที่
เก ี ่ยวข ้องหรือเก ิดการน าไปปฏิบ ัต ิจร ิง โดยมี
เป้าหมาย คือ เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน 
ท้องถิ่น สร้างสังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น หรือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือสังคม 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้ไดร้บัประโยชน์
หน่วยงานนโยบาย (ส านักงานเลขาธิการ สส./สว, สภาพัฒน์ 
กพร. กระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, บุคลากรภาครัฐน่วยงาน
ภาครัฐ 

กลุ่มผู้ไดร้บัประโยชน์
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
รายกลาง-เล็ก 

กลุ่มผู้ไดร้บัประโยชน์
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพืน้ที/่
จังหวัด ภาคประชาชน 

เป้าหมายและกรอบแนวคดิการด าเนินงาน RU ด้านต่าง ๆ

หมายเหต ุ: RU ย่อมาจาก Research Utilization 11



RU intermediaries

กระบวนการน าผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

Policy & 
Ecosystem

Policy & 
Ecosystem
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การน าผลงานวจิัยและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนค์รอบคลมุกจิกรรมอะไรบา้ง

• การจดัท า และรวบรวม
ข้อมูลผลงานวจิยัและ
นวัตกรรมทีพ่รอ้มใช้
ประโยชน์

• การจดัการความรู ้และ
การบรหิารจดัการ
ทรัพย์สินทางปญัญา

• การพัฒนา Platform 
เพื่อเชือ่มโยงระหว่าง 
Demand Side และ 
Supply Side

• งบประมาณสนับสนนุการ
ด าเนินงานของหน่วย
ประสานงานกลาง /หน่วย
ขับเคลือ่นการใช้ประโยชน ์
(Intermediaries)

• การสรา้ง 
Awareness และ
สร้างความเชือ่มั่น
ในผลงานวจิยัและ
นวัตกรรม รวมถงึ
การผลักดันใหเ้กิด
การรับรอง
มาตรฐาน

• การถา่ยทอด
ความรูแ้ละ
เทคโนโลยี และการ
ขยายผลเชงิพื้นที่

• การผลติสือ่/การ
เผยแพรค่วามรู ้/
การขับเคลือ่นเชงิ
สาธารณะ

• การเพิม่ หรือสรา้ง
ทักษะและพฒันาการ
เป็นผู้ประกอบการ
ให้กับเอกชนผูร้บั
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
รวมถงึกลุม่วสิาหกิจ
ชุมชน และ
ผู้ประกอบการราย
ย่อยที่เปน็
กลุ่มเป้าหมาย

การจดัการความรู้ กลไกการเชือ่มโยง
การสรา้งความเชือ่มัน่

ในผลงานวจิยั
และนวตักรรม

การถา่ยทอด/ขยาย
ผล 

และเผยแพร่

การสรา้งความ
เข้มแขง็ใหก้ลุม่ผู้ใช้

ประโยชน์

Ecosystem
ด้าน RU

• การพัฒนา Regulation 
Incentive การส่งเสรมิกลไก/
มาตรการใหเ้อือ้ตอ่การใช้
ประโยชน์

• การปลดลอ็คระเบียบ หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(Deregulation)/Sandbox 

13



องคป์ระกอบของ National RU Platform

ทีมขบัเคลือ่นเชือ่มโยง user กับ
หน่วยงานววน.

คลังขอ้มลูงานวิจยัและนวตักรรมพรอ้มใช้
ที่ผ่านกระบวนการ/Screen/Validate/Translate

พื้นทีก่ลาง (online&offline)
ในการเชือ่มโยง demand&supply

พื้นที่ตรงกลางที่เชื่อมโยง และท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ connect & interact) ระหว่างหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย (user; demand side) กับ 
หน่วยบริหาร/ผลิตงานวิจัย (PMU/มหาวิทยาลัย supply side) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ 
(NQI) หรือ แหล่งเงินทุนอื่นๆ

National Research Utilization Platform

14



National Research Utilization Platform

https://www.tech2biz.net/

RU เศรษฐกจิRU นโยบาย RU สังคม

ความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ในการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนการท างานหรือแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานภาครัฐ และการ
ขับเคลื่อนภาคส่วนจังหวัด

การเช ื ่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาคนโยบายฝ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายบริหาร (กระทรวง)

สกสว. สร้างกลไกเชิงสถาบันภาคนิติบัญญัติ ผ่าน
ส านักเลขาธิการ สส. และ สว. เพื่อเชื่อมโยง และส่ง
ต่อความรู ้จากงานวิจัยในระบบ ววน . ในรูปแบบ
พร้อมใช้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ของฝ่ายนโยบาย

เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นช่องทางในการน าเสนอเทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญ และอ านวยความสะดวกให้กับ Technology 
seeker สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
ผลงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศ

IP Acceleration & Commercialization Enterprise

กลไกกลางส าหรับผลักดนัการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ

พัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนท่ีจังหวัดน าร่อง 8 จังหวัดภาคตะวันออก 
(Provincial Think Tank)

การพัฒนากลไกส่งเสริมด้านการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

กลไก/โมเดล ที่อยู่ระหวา่งการพฒันา

1. การพัฒนาแพลตฟอร์ม Tech2Community เพื่อ
การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใช้ประโยชน์

2. การพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่และ/
หรืออุตสาหกรรมแบบองค์รวม โดยผ่านกลไก
มหาวิทยาลัย (CIGUS Model) 
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ประเด็นการน าเสนอ
1. ความส าคญัของพระราชบัญญัตสิง่เสริมการใชป้ระโยชน์

ผลงานวิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2564

2. แนวคดิดา้นการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์

3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน RU โดยใชแ้นวคดิ Stage gate

4. แนวคดิการจดังานมหกรรมสง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ววน. “TRIUP Fair 2023”
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17

(ร่าง) การก าหนดขอบเขตของงาน RU ด้านพาณิชย์
Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5

คัดกรอง Idea/โจทย์ คัดกรองครั้งที่ 2 ตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัดสินใจทดสอบตลาด ตัดสินใจที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์สู่
ตลาด

ค าถาม : Idea/โจทย์ 
เหมาะสม/คุ้มค่าที่จะลงทุน
วิจัย?

ค าถาม : Idea/โจทย์ ได้มีการ
พิจารณาอย่างรอบด้าน?

ค าถาม : Business case นี้ เป็นไปได้/
น่าสนใจ/คุ้มค่า?

ค าถาม : โครงการนี้ควรจะน าไป
ทดสอบตลาด?

ค าถาม : ผลิตภัณฑ์พร้อม
ส าหรับการจ าหน่าย?

Idea Scoping
Building business 

case
Development

Market Testing & 
Validation

Launch
Post-Launch 

review

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5
1. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค
เบื้องต้น (T)

1. ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
(Technical feasibility) (T)

1. พัฒนาทางเทคนิค (T) 1. ขยายการทดสอบการใช้งานกบักลุม่
ตัวอย่างภายใน (T)

1. เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
หลังการขาย (T)

2. ศึกษาขนาดความต้องการของ
ผลิตภัณฑ์ (B)

2. ศึกษาความต้องการของ End 
users (B)

2. พัฒนาต้นแบบเบื้องต้น (rapid prototype) (T) 2.ทดสอบการใช้งานกับกลุ่มลกูค้าจริง 
(Customer field trial) (T)

2. เปิดตัวและวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์สู่
ตลาด (B)

3.ประเมินความเป็นไปไดท้างการเงิน
และทางธุรกิจ (B)

3. วิเคราะห์คู่แข่ง และศักยภาพในการ
แข่งขัน (B)

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) (T) 3. ทดสอบกระบวนการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม (T)

3. ผลิตผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ (B)

4.มี action plan ส าหรับการพัฒนาสู่ 
stage 2 (B)

4. ก าหนดคุณค่าที่จะส่งมอบให้
Users (Value proposition) (B)

4. ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ / เทคโนโลยี /
บริการ กับกลุ่มตัวอย่างภายใน (T)

4. จัดหาทรัพยากรส าหรับการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม (B)

4. เริ่มการวางจ าหน่าย (B)

5. ประเมินความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการ (B)

5. ทดสอบความปลอดภัย / คุณภาพ (T) 5.ทดสอบตลาดและทดลองการจ าหน่าย (B) 5. ติดตามผลตอบรับ (B)

6.ก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
(product definition) (B)

6. รับฟัง feedback ของลูกค้า (B) 6.วางแผนข้ันสุดท้ายก่อนการผลิตจริง (B)

7.วิเคราะห์ด้านการเงิน (B) 7. พัฒนากระบวนการผลิต/การด าเนินงาน (B) 7.วางแผนหลังการขายและศึกษาวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (B)

8. วางแผนการด าเนินการและผลิตแบบเต็มรูปแบบ 
(Full launch and operations) (B)

RU ZoneEntry Exit

Impactโดยให้ก าหนดสัดสว่น
การสนับสนุนของ รัฐ
: เอกชน ให้ชัดเจน 
(เช่น 20 : 80 เป็นต้น)

Stage 5 = Transition Period -ให้
ประเมินภายหลังการสนับสนุนของ 
RU ในรูปแบบนี้ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

T = Technology development
B = Business & Market development

*เปรียบเทียบกับผลติภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
(หากจ าเป็น)

*กรณีที่ผลิตภัณฑ์/บริการมีกฎหมายก ากับ ต้อง
ผ่านการอนุมัติ/ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกอ่น



Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5
คัดกรอง Idea/โจทย์ คัดกรองประเด็น/โจทย์ครั้งที่ 2 ตัดสินใจท า Pilot project / Pilot Area ตัดสินใจขยายผลจาก Pilot project / Pilot 

Area
ตัดสินใจขยายผลใช้งานจริงในวง
กว้าง

ค าถาม: Idea/โจทย์เหมาะสม/มี 
Demand /สร้างผลกระทบในวง
กว้าง/คุ้มค่าที่จะลงทุนวิจัย?

ค าถาม : Idea/โจทย์ ได้มีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน? 

ค าถาม : Building Conceptual Model
น่าสนใจ เป็นไปได้ และคุ้มค่า?

ค าถาม : โครงการนี้ควรจะขยายผลการ
ทดสอบเพิ่มเติม

ค าถาม : Solution/แนวทาง พร้อม
ขยายผลใช้งานจริงในวงกว้าง
หรือไม่

Idea Scoping Building Conceptual Model Development 
Adoption Testing / 
Solution validation

Adoption & Adaptation
Evaluation

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5
1. ประเมิน Solution/แนวทาง ที่เป็นไป
ได้เบื้องต้น

1.ประเมิน Solution/แนวทาง  ที่เป็นไปได้ 
(Project Feasibility)

1. พัฒนากรอบแนวคิดและองค์ความรู้ที่จ าเป็นที่
น าไปสู่ Solution/แนวทาง

1. ขยายพื้นที่การทดสอบ Pilot project 
/Sandbox

1. เข้าสู่กระบวนการทบทวน 
Solution/แนวทางว่ายังเหมาะสม
หรือไม่หลังจากประยุกต์ใช้งาน

2. ศึกษาขนาดความต้องการของ 
Solution/แนวทาง

2. ศึกษาความต้องการผู้ได้รับประโยชน์ 
(Beneficiary)

2. ทดสอบกรอบแนวคิดโดยใช้ Focus group 2.ประเมิน Feedback จากผู้ได้รับประโยชน์จริง 2. ประกาศเปิดตัวและใช้งานจริงใน
วงกว้างเต็มรูปแบบ

ประ

3. ประเมินความเป็นไปได้ของ
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการวิจัยและ
ขับเคลื่อน

3. วิเคราะห์ความต่างของแนวทางอ่ืนที่มีอยู่ 3. ทดสอบท า Pilot project /Sandbox 3. ทดสอบการขยายผลร่วมกับหนว่ยงาน 
Function และ Stakeholder 

3. ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและเตรียมการสู่ Exit
Strategies

4. มี Action plan ส าหรับ Stage ที่ 2 4. ก าหนด Value Proposition 4. ประเมินผลกระทบเชิงลบที่มีตอ่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

4. จัดหาทรัพยากรในการขับเคลื่อนและขยายผล
ในวงกว้าง

4. ติดตามผลตอบรับ

5. ประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนนิการ 5. รับฟัง Feedback จากกลุ่มผู้ทดลองในPilot 
project /Sandbox

5. วางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลจริง โดย
หน่วยงาน Function และ Stakeholder 

6. ก าหนดรายละเอียดและขอบเขตที่จ าเป็นของ 
Solution/แนวทาง ที่เป็นไปได้

6. พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล 
และประเมินความคุ้มค่า/ผลกระทบเบื้องต้น

6. วางแผนการติดตามและประเมินผลหลังจาก
การใช้ Solution/แนวทาง

7. วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน 7. วางแผนการขัเบเคลื่อนและขยายผลเต็ม
รูปแบบ (Full operation)

(ร่าง) การก าหนดขอบเขตของงาน RU ด้านสังคม/ชุมชนและพื้นที่ 

RU Zone ExitEntry 18
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Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5
คัดกรองไอเดีย/โจทย์เชิงนโยบาย คัดกรองประเด็น/โจทย์ครั้งที่ 2 ตัดสินใจพัฒนานโยบาย ตัดสินใจขยายผลจาก Pilot project 

/Sandbox
ตัดสินใจประกาศใช้นโยบาย/
มาตรการ

ค าถาม: Idea/โจทย์นโยบาย
เหมาะสม/มีผลกระทบวงกว้าง/
คุ้มค่ากับการลงทุนวิจัย

ค าถาม : Idea/โจทย์ ได้มีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน? 

ค าถาม : Policy Case นี้เป็นไปได้/น่าสนใจ/
คุ้มค่า?

ค าถาม : นโยบายต้นแบบควรน าไปขยายผล
เพื่อสร้างการยอมรับต่อ Policy Maker?

ค าถาม : นโยบาย/มาตรการพร้อม
ประกาศใช้หริอไม่

Idea Scoping Building Policy Case Policy Formulation Policy adoption / Decision Policy Extension
Policy 

Evaluation

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5

1. ประเมิน Solution/แนวทางที่เป็นไป
ได้เบื้องต้น (K)

1. ประเมินความเป็นไปได้ด้านนโยบาย 
(Political Feasibility) (P)

1. พัฒนากรอบแนวคิด/องค์ความรู้ที่จ าเป็นที่
น าไปสู่ Solution/แนวทางเชิงนโยบาย (K)

1. ทดสอบการขยายผลร่วมกับ Policy Maker/
หน่วยงาน Function / Stakeholder (K) 

1. ทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายหลังจากเริ่มมีการใช้ (P)

2. ศึกษาขนาดความต้องการของ 
Solution (K)

2. ศึกษาความต้องการของผู้ได้รับประโยชน์และ
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย (K)

2. ทดสอบกรอบแนวคิดโดยใช้ Focus group 
(K)

2.ประเมิน Feedback จาก Stakeholder 
โดยเฉพาะผู้ได้รับประโยชน์ที่เป็นเป้าหมาย (K)

2. บังคับใช้มาตรการ / นโยบาย เต็ม
รูปแบบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (P)

3. ประเมินความเป็นไปได้ของ
ทรัพยากรที่ใช้วิจัยและ ขับเคลือ่น (K)

3. วิเคราะห์ความต่างของนโยบายที่มีความ
ใกล้เคียง (K)

3. ทดสอบท า Pilot Project/Sandbox (K) 3. จัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลในวงกว้าง (P)

3. ติดตามผลตอบรับ (P)

4.มี action plan ส าหรับการพัฒนาสู่
stage 2 (K)

4. ก าหนดคุณค่าที่จะส่งมอบของนโยบาย 
(Value proposition) (K)

4. ประเมินผลกระทบจากนโยบายที่มตี่อบริบท
ต่าง ๆ (P)

4. วางแผนขับเคลื่อนและบังคับใช้จริงโดย
หน่วยงานที่มีหน้าทีร่ับผิดชอบ (P)

5. ประเมินความเป็นไปได้ในการด าเนนิการ (P) 5. รับฟัง Feedback จาก Stakeholder ใน 
Pilot project/Sandbox (P)

5. วางแผนการติดตามและประเมินผลหลังมกีาร
บังคับใช้มาตรการ/แนวทางตามนโยบาย (P)

6. ก าหนดรายละเอียดและขอบเขตท่ีจ าเป็นของ 
Solution/แนวทางที่เปน็ไปได้ (P)

6. พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล
นโยบาย (P)

7. วิเคราะห์ทรัพยากรที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน
(P)

7. จัดท านโยบาย/มาตรการ หรือแนวทางตาม
นโยบายที่พร้อมน าไปปฏิบัต ิ(P)
8. วางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลเต็ม
รูปแบบ

(ร่าง) การก าหนดขอบเขตของงาน RU ด้านนโยบาย

RU Zone ExitEntry
RU Zone

K = Knowledge development
P = Policy development

ข้อมูลสภาพ
ปัญหา/โจทย์
ที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นการน าเสนอ
1. ความส าคญัของพระราชบัญญัตสิง่เสริมการใชป้ระโยชน์

ผลงานวิจยัและนวตักรรม พ.ศ. 2564

2. แนวคดิดา้นการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์

3. (ร่าง) ขอบเขตของงาน RU โดยใชแ้นวคดิ Stage gate

4. แนวคดิการจดังานมหกรรมสง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากผลงาน
ววน. “TRIUP Fair 2023”
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วัตถุประสงค์การจัดงาน “TRIUP Fair 2023”

1. เพื่อโน้มน้าวและกระตุ้นให้ Key Players เข้าสู่ระบบใหม่ของ RU Ecosystem

2. สร้างการตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “พ.ร.บ. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564” (TRIUP Act)

3. ส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระบบ ววน. ไปสู่การใช้ประโยชน์

4. เพื่อโน้มน้าวฝ่ายนโยบายให้สนับสนุนงบประมาณ RU เพิ่ม  
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(ร่าง) Concept การจัดงาน “TRIUP Fair 2023”

“Journey to Impact”
ปี 1/3

งานประจ าปีที่แสดง Journey to Impact ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทย
และเป็นพื้นที่ท่ีหน่วยงานใน RU Ecosystem มาร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อ

น าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“Customer Centric” & “RU Ecosystem”
เจ�าของเทคโนโลย  ี

Domain regulator

Intermediary

IP regulator

ผู  �ใช�ประโยชน�ปลายทาง

หน�วยงานด�านการเง  ีน / VC

หน�วยงานด�านนโยบาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก : ภาคเอกชน ผปก.ขนาดกลาง/ขนาดย่อม (ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก) 
กลุ่มเป้าหมายรอง : หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หน่วยงานใน RU ecosystem ที่ร่วมขับเคล่ือน : 
・PMU ・ หน่วยงานผู้ผลิตงานวิจัย 
・ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ・ หน่วย Regulators 
・ หน่วยงานด้านการก ากับดูแล/รับรองมาตรฐาน ・หน่วยด้านส่งเสริม ผปก.
・ หน่วยงานด้านการตลาด / ลงทุน / การเงิน ・ สภาอุตสาหกรรมฯ
・ฯลฯ*ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดแสดงเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการฯ
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(ร่าง) Theme งาน “TRIUP Fair 2023”

ววน. กับ การยกระดับสุขภาพคนไทย
และอุตสาหกรรมการแพทย์ 

ววน. กับ การน าไทยสู่อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารมูลค่าสูง

ววน. กับ การสนับสนุน Net Zero Carbon
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(ตัวอย่าง) Key Players หลักใน RU Ecosystem : ด้านเครื่องมือแพทย์ / สมุนไพร

RU Ecosystem

ภาคเอกชน 
(สภาอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ)

ผู้ผลิตงานวิจัย 
(นักวิจัย/Startup)PMU

หน่วย Supplier

ตลาด (พณ.)
ตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง

(สธ. / สปสช. / แพทยสภา / รพ. / กค.)

หน่วยงานส่ือต่าง ๆ
(สร้างความนิยมในการใช้นวัตกรรมไทย)

หน่วยงานด้านการเงิน
(ธนาคาร / กองทุนอื่นๆ)

หน่วยงานด้านการลงทุน
(BOI / VC / SET / มูลนิธิ / เทใจ.com)

หน่วยงานด้านนโยบาย

หน่วยงาน Regulator (อย.)

หน่วยงานด้าน IP (DIP)
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THANKYOU

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
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