


การด าเนินงานของส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison) 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
การด าเนินงานส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison) ของอุทยาน

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงการรวบรวม
ความต้องการของภาคเอกชนโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือเชื่อมโยงกับการให้บริการ
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือ
หรือบูรณาการท างานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ การให้บริการและการด าเนินงาน
ของส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมมุ่งเน้นในการติดต่อประสานและเชิญชวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามา
ใช้บริการของอุทยานฯ และสามารถแนะน าบริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการให้กับผู้รับบริการได้
ตามความต้องการของภาคเอกชน อันจะเป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ          
ในอนาคตให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ด าเนินการโดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมทั้งในด้ านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ตลอดจนความเชี่ยวชาญช านาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บริการที่ตอบสนอง          
ความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อม  

การให้บริการของส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม  

1. ส่งเสริมการใช้บริการ ด้านต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเชื่อมโยงหน่วยงาน  อ่ืนๆ ทั้ง
ภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 

2. บริการจัดอบรมสัมมนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจ  
3. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเผยแพร่ข้อมูลของอุทยานฯ ภูมิภาค  
4. บริการข้อมูลทางธุรกิจและเทคโนโลยี 
5. บริการเป็นที่ปรึกษา : วินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิค แนวทางการพัฒนาธุรกิจสรรหา

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผังการด าเนินงานส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) 
 

ประชาสัมพันธ์การโครงการและการให้บริการ 
 
 

กรอกแบบค าขอรับบริการ 
UPSP OIL-01 หรือ QR Code 

 
 

รับโจทย์ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
 
 

ติดต่อประสานงานไปยังผู้ขอรับบริการ  
เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ขอรับบริการ 

 

 
ประสานงานนักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา 

 

 

ลงพื้นที่วินิจฉัยสถานประกอบการ ให้ค าปรึกษา  

และแนะน าวิธีการแก้ไขเบื้องต้น 

 

 
คัดกรองและประเมินศักยภาพผูป้ระกอบการ ส่งต่อไปยังบริการอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

 

 

ติดตาม ประเมนิ และสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 

เอกสารประกอบ UPSP OIL-01 แบบฟอร์มขอรับบริการส านักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม 

สนใจใช้บริการ 

ภายใน 1 สัปดาห ์

ติดตามการด าเนินงาน 

ทกุๆ 2 เดือน 



การด าเนินงานการให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (STDB) 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB) เป็นฐานข้อมูลที่
สนับสนุนการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเป็นแหล่งข้อมูลที่ ให้บริการแก่ภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมแบบ One stop service ตลอด 24 ชั่วโมง (www.stdb.mhesi.go.th) ประกอบไปด้วย
ข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

ผังการด าเนินงานฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 

 

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 

 
 

สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) 

 
 

ผู้ขอรับบริการส่งความต้องการมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 

 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ให้ข้อมูลแก่ผู้ขอรับบริการ 

 

 

  ส่งต่อความต้องการ 
 

 

 ติดตาม ประเมนิผล และสรปุผลการด าเนนิงาน 

 

ผู้สนใจใช้บริการ 
 



การด าเนินงานของห้องปฏิบัติการส าหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม  

(Strengthen Laboratory) 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
การให้บริการห้องปฏิบัติการส าหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมนั้นครอบคลุมถึงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน หรือมีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรือการวิจัย

ภาคอุตสาหกรรม เช่น การปรับปรุงพ้ืนที่ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบหรือการวิจัยและพัฒนา 

การให้บริการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน การก าหนดมาตรฐานการวิเคราะห์

ทดสอบ โดยสร้างกลไกในการสนับสนุนให้บริการและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น การจัดหาครุภัณฑ์

หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความจ าเป็น การปรับปรุงพ้ืนที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้องปฏิบัติการส าหรับ

การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องมีความพร้อมในการให้บริการและเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

ตามหลักสากล ทั้งนี้ เ พ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ของ

ภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะน าข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์ถึงความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับบริการ 

การให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ภาคอุตสาหกรรม 
1. บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง 
2. บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
3. บริการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน 
4. บริการพื้นท่ีห้องปฏิบัติการ 
5. บริการอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการศึกษาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผังการด าเนินงานห้องปฏิบัติการส าหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม  

(Strengthen Laboratory) 
 

กรอกแบบค าขอรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
UPSP LAB - 01 

 
 

รับความต้องการ และตรวจสอบข้อมูล 
การขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

 
 

ประสานงาน และส่งต่อข้อมูลไปยังห้องปฏิบัติการ 
 

 
ส่งตัวอย่าง  

พร้อมช าระค่าบริการส่งตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

 

 

ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

 

 

รายงานผลตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

 
 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

 

เอกสารประกอบ UPSP LAB-01 แบบฟอร์มขอรับบริการห้องปฏิบัติการ 

ติดตามผลการด าเนินงาน 

1 สัปดาห์ 

ระยะเวลา 1 – 2 เดือน  

ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ 

และรายการส่งตรวจวิเคราะห์ 
 



คู่มือการขอใช้บริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)  
ภายใต้โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Service Program)  

 
-ข้อมูลโครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Program)  
-ข้อมูลฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 
-ประเภทการให้บริการฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 
-ขั้นตอนการให้บริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 
-ตัวอย่างผลงานการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 

 
โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Program) 

 
มหาวิทยาลัยพะเยามีพ้ืนที่ให้บริการในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนฝั่ง

ตะวันออก หรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก นอกจากนั้นยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการให้บริการ ได้แก่ 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ
การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดย
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และการเข้าถึง
บริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์จึงเป็นช่องทางที่จะตอบสนองด้าน
การวิจัยและเทคโนโลยีส าหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
เศรษฐกิจในพ้ืนที ่
 การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ 
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของเอกชน/ผู้ประกอบการ และสามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการให้บริการที่มีความ
หลากหลาย เช่น การให้บริการของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ โลโก้ แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่มาขอรับบริการ การให้บริการ
ของส านักความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) การบริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ การให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ
และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังมีความต้องการรับบริการ
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวนมาก ทั้งผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการแล้วและต้องการกลับมาใช้บริการ
อีก และผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้บริการ ท าให้ต้องมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
 



วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่างจากสินค้าและบริการทั่วไปๆ  

ให้กับผู้ประกอบในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง 
2. ช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการได้มากขึ้น 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
1.Flagship Project มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่และการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือ

กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับ Value Chain ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Flagship Program ของภาคเหนือ 
ได้แก่ ข้าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของข้าวให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด 

2.Focus Industry and Cluster Development  
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยานฯ ประกอบไปด้วย  
1.อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่า ของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรเมืองเหนือ และข้าว (ครอบคลุมตั้งแต่เกษตร

ต้นน้ าด้านพันธุ์พืช ไปจนถึงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูปอาหาร)  
2.อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content (เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตหัตถอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมออกแบบและสร้างสรรค์)  
3.อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ  
4.อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงานเป็นหลัก 
 

 
ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)  

 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Science Park : UP SPARK) 

ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและให้บริการผู้ประกอบการ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการน างานวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ยังมีภารกิจด้าน
การวิจัยและการบริการวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมการผลิต 
และมีช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่
การพัฒนาธุรกิจ โดยหนึ่งในกลไกลการบริการ คือ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) ซ่ึง
ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในทุกมิติการท าธุรกิจ เช่นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การท าการตลาด และการพัฒนา
ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ  โดยมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
เข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดคุณค่าสินค้านวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อสารผ่านวิธีการ
ออกแบบที่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้อย่างแตกต่างและยั่งยืน  

 
 
 



 
ประเภทการให้บริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 

  
1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1.1การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) กระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้องค์ประกอบ 
ของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสนองความต้องการในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม และรู้จักเลือกใช้วัสดุ วิธีการท า ให้สอดคล้องกับลักษณะ
รูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน 
เสื้อผ้า กระเป๋า เซรามิก อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ฯลฯ   

 

   
(ภาพตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์) 

 
2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า 
  2.1การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้น
การออกแบบให้เหมาะกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่ดี สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อและความน่าเชื่อถือ
ให้กับสินค้า เพ่ิมเกรดราคาของสินค้า เพ่ิมความน่าใช้งาน สะดุดตาและเพ่ิมการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้บริโภคได้ 
บรรจุภัณฑ์สามารถท าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่อง ถุง กระดาษ หรือหีบห่อ 
 

   
(ภาพตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์) 



 
2.2การออกแบบฉลากสินค้า (Label Design) หมายถึงรูปรอยประดิษฐ์ หรือสิ่งใดๆที่ท าให้ปรากฏ

ข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า หรือสอดแทรกไว้กับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดี
จะต้องมีข้อความส าคัญเกี่ยวกับสินค้า เช่น น้ าหนักสุทธิหรือประโยชน์ข้อแนะน า ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ดีต้อง ให้
รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องโดยระบุในฉลากสินค้า เพ่ือช่วยในการประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

 

   
(ภาพตัวอย่างการออกแบบฉลากสินค้า) 

 
3.การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
  3.1การออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Logo Design) เป็นผลของการออกแบบกราฟิกที่
เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ (Symbolism) อันได้แก่ ภาพสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ ที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ 
ให้แก่สินค้าและบริษัทผู้ผลิต เช่นการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสินค้า และบริษัทให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เพ่ือสร้างการจดจ า ความเชื่อถือ ให้กับผู้บริโภคได ้ 
 

   
(ภาพตัวอย่างการออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์) 

 
4.การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์   
 4 . 1การออกแบบ สื่ อ สิ่ งพิ มพ์  (Printing Media Design)  เ ป็ นผล งานการออกแบบ 
บนแผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆท่ีพิมพ์ขึ้น ตัวอย่างเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์/ADS/FB COVER/J-FLAG/X-STAND 
ป้ายไวนิล โรว์อัป แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ใบประกาศ หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน  



 

(ภาพตัวอย่างการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์) 
 

ขั้นตอนการใหบ้ริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)  

 

1.ลูกค้ากรอกใบค าขอใช้บริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม ตามลิ้งค์ https://forms.gle/GASwSDZvJywDUH899 
โดยกรอกข้อมูลสถานประกอบการ และแจ้งความต้องการในการออกแบบ ประเภทงานออกแบบ  
อธิบายลักษณะงานโดยสังเขป ตัวอย่างเช่น "ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถุงลามิเนตส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
ไส้อั่ว” เป็นต้น  
 
2.เมื่อฝ่ายออกแบบนวัตกรรมได้รับใบค าขอใช้บริการออกแบบแล้ว จะตอบกลับไปทางอีเมล์ หรือเบอร์โทร
ติดต่อของลูกค้า เพ่ือแจ้งสิทธิ และรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการออกแบบ 
 
3.ลูกค้าส่งข้อมูลส าหรับการออกแบบให้กับฝ่ายออกแบบนวัตกรรม เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word,  
ไฟล์ PDF ไฟล์ LOGO ฯลฯ (ข้อแนะน าในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่มีความละเอียดสูง) 
หากลูกค้ายังไม่มีคอนเซ็ปในการออกแบบ สามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง E-Mail: hamasarun@gmail.com 
โทร : 054 466 666 ต่อ 3711 - 3714 หรือ 08 2398 4669 หรือ 08 6497 6968 
 
4.เมื่อฝ่ายออกแบบนวัตกรรมได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ออกแบบจะเริ่มท าการออกแบบ  
ส าหรับระยะเวลาในการออกแบบ 7-14 วัน (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน) เจ้าหน้าที่ออกแบบจะเริ่ม 
ท าการออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางฝ่ายออกแบบนวัตกรรมครบหมดแล้วเท่านั้น  
 



5.เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท างาน เจ้าหน้าที่ออกแบบจะส่งผลงานการออกแบบให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์ หรือ
ช่องทางที่ลูกค้าสะดวก หากมีการแก้ไขทางฝ่ายออกแบบนวัตกรรมจะด าเนินการแก้ไข (โดยระยะเวลาขึ้นอยู่
กับความยากง่ายของการแก้ไข)  
 
6.เมื่อแก้ไขงานผลงานการออกแบบจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้ว ฝ่ายออกแบบนวัตกรรมจะส่งไฟล์ต้นฉบับ
ส าหรับใช้ในเชิงพาณิชให้ลูกค้าทางอีเมล์ต่อไป 
 
7.ลูกค้ากรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ตามลิ้งค์
https://forms.gle/NunLXdb7oCsrvK2h8 
 

ข้อมูลติดต่อสอบถาม 

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา  
กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์  
ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)   
ตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 
19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
โทรศัพท ์: 054 466 666 ต่อ 3711 - 3714 
หรือที่ upiti@up.ac.th 
Facebook : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Email : hamasarun@gmail.com 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ออกแบบ ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center) 
hamasarun@gmail.com หรือ 08 6497 6968 (ศรัณย)์ 
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ขั้นตอนการให้บริการออกแบบ ฝ่ายศูนย์ออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Center)  

(ส าหรับสถานประกอบการ)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม 
Innovation Design Center 

ลูกค้าส่งข้อมูลส าหรับการออกแบบ
ให้กับฝ่ายออกแบบนวัตกรรม 

เจ้าหน้าที่ออกแบบจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 กต็่อเมื่อ
ลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางฝ่ายออกแบบนวตักรรมครบหมดแล้วเทา่น้ัน 

หากมีการแก้ไขทางฝ่ายออกแบบ
นวัตกรรมจะด าเนินการแก้ไขโดย 
ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากงา่ย

ของการแก้ไข 
 
 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท างาน 
เจ้าหน้าที่ออกแบบจะส่งงานให้

ลูกค้าตรวจทางอีเมล ์

เมื่อแก้ไขผลงานการออกแบบจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าแล้ว 
 ฝ่ายออกแบบนวตักรรมจะส่งไฟลต์้นฉบับส าหรบัใช้ในเชิงพาณิชใหลู้กค้าทางอีเมล์ 

 ลูกค้ากรอกแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ตามลิ้งค ์https://forms.gle/NunLXdb7oCsrvK2h8 

ลูกค้ากรอกใบค าขอใช้บริการออกแบบ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม 
ตามลิ้งค ์https://forms.gle/GASwSDZvJywDUH899 

ฝ่ายออกแบบนวัตกรรมได้รบัใบค าขอใช้บริการออกแบบ 
ติดต่อกลบัเพื่อแจ้งสิทธ ิและรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ

ออกแบบ 



 
การดำเนินงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Science, Technology and Innovation Incubation Program : TBI) 

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนการดำเนินงานและกิจกรรม 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ  
 การเปิดรับสมัครเอกชน/ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์ใน
งานนิทรรศการหรือในกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วม โดยการจัดบูธประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางโซเซียล และให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งนำความต้องการของผู้ประกอบการมาส่งต่อให้นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

2. กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ  
 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและพิจารณาจากคะแนนการประเมินศักยภาพ ดังนี้ 
- การประเมินศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการจากอุทยานวิทยาศาสตร์  
- การประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี โดยประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 - การประเมินแนวคิดทางการพัฒนาธุรกิจ/แผนธุรกิจ/แผนการเงิน/แผนการตลาด 

ขัน้ตอนการพิจารณา  
1. ตรวจสอบข้อมูลกิจการจากเอกสารใบสมัคร 
2. นัดเยี่ยมชมกิจการ ณ สถานประกอบการจริง เพื่อทำการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ

เบื้องต้น ประเมินความเป็นไปได้ของกิจการ และประเมินผลิตภัณฑ์ แนวคิดกิจการ 
3. คณะกรรมการพิจารณากิจการและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี 
4. กรณีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนัดพบผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการบ่มเพาะ

ธุรกิจ ปีที่ 1 
5. กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

พิจารณาโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเพ่ือส่งต่อเข้ารับบริการในกิจกรรมอ่ืน 
 

3. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจฯหลักท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1 การเป็น Pre-Incubatee ใช้ระยะเวลา 2-4 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ (Incubatee) 
3.2 การเป็นผู้ประกอบใหม่ที่เข้ารับการบ่มเพาะ (Incubatee) ในฐานะของบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up 

company) ใช้ระยะเวลาประมาณ 12-24 เดือน เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ โดยยังไม่จำเป็นต้องจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ 

3.3 การเป็นผู้ประกอบใหม่ (Incubatee) ในฐานะของบริษัทเต็มรูปแบบ (Graduated company) ใช้
ระยะเวลาประมาณ 12-24 เดือน  
 เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้เป็นบริษัทเต็มรูปแบบที่พร้อมออกไปสู่ธุรกิจ โดยจำเป็นต้องจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และมีรายได้ต่อปีที่มากเพียงพอต่อความยั่งยืนขององค์กร 
 

 



 
แผนผังการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(Science, Technology and Innovation Incubation Program : TBI) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการส่งใบสมัครขอรับบริการ 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ (UPSP)  
 

ผู้ประกอบการส่งเอกสารข้อมูลกิจการ 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ (UPSP)  
และนักวิจัย 

 

เอกสารใบสมัคร UPSP-TBI-01 
และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

- เยี่ยมชมผู้ประกอบการ 
- พิจารณาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ 
- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่
ต้องการขอรับการบ่มเพาะ 

 

- สรุปแนวทางการดำเนินงานและ
กิจกรรมร่วมกับนักวิจัย 
- พิจารณาสนับสนุนโครงการบ่ม
เพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TBI) 
- ขออนุมัติโครงการ และ
ดำเนินการบ่มเพาะ  
(ระยะเวลา 3 ปี) และลงนาม
บันทึกข้อตกลง 

- ดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจ 
(ระยะเวลา 3 ปี) 
- พบผู้ประกอบการทุก 2 เดือน 
เพื่อติดตามการดำเนินงาน 

ส่งเอกสารใบสมัครให้กับ
ผู้ประกอบการ 

UPSP ประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ 
(UPSP-TBI-04/UPSP-TBI-05) 

 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 
-พิจารณาเข้าบริการอ่ืนๆ 

UPSP-TBI-02 
UPSP-TBI-03 
UPSP-TBI-06 

แจ้งกิจกรรมแผนการดำเนินงาน 
ให้กับผู้ประกอบการ 

1 สัปดาห์ 

15 วัน 

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (TBI) 

ผู้ประกอบการ Spin Off/Graduate 

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และรับลูกค้าจาก OIL 



เอกสารประกอบโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1. UPSP-TBI-01 ใบสมัครเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา 
2. UPSP-TBI-02 แบบฟอร์มสรุปแนวคิดธุรกิจ 
3. UPSP-TBI-03 แบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
4. UPSP-TBI-04 แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ 
5. UPSP-TBI-05 แบบฟอร์มประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 
6. UPSP-TBI-06 แบบยินยอมการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา 
7. เอกสารรายงานการให้คำปรึกษา 
8. แบบฟอร์มแผนการบ่มเพาะธุรกิจ 
9. บันทึกข้อตกลงโครงการบ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)

ประชาสัมพันธ์เปิดรบัข้อเสนอโครงการ

นักวจิัยสง่ข้อเสนอโครงการ
ตามแบบฟอร์ม (UPSP_IRTC 01 02)

ประเมินศักยภาพของสถานประกอบการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ

แจ้งผลการพิจารณา

ท าสัญญากับนักวิจัย

ส่งสัญญาให้กับนักวิจัย

ตดิตามความก้าวหน้า/จัดท ารายงาน
ความกว้าหนา้ของโครงการ

ปิดโครงการ/พร้อมทั้งสง่รายงาน 
ฉบับสมบูรณ์

รับโจทย์วจิัยจาก

OIL / TBI

สนับสนุนไม่สนับสนุน

เอกสารแนบประกอบ
1. UPSP_IRTC 02 4 ฉบับ
2. UPSP_IRTC 03 1 ฉบับ
3. UPSP_IRTC 04 1 ฉบับ
4. UPSP_IRTC 05 1 ฉบับ
5. UPSP_IRTC 12 1 ฉบับ
6. ส าเนาประจ าตัวประชาชน

ขอขยายระยะเวลาโครงการ 
UPSP_IRTC 09  

สามารถขยายได้ 3 เดือน

เอกสารแนบประกอบ
1. UPSP_IRTC 05 1 ฉบับ
2. UPSP_IRTC 06 1 ฉบับ
3. UPSP_IRTC 07 2 เลม่
4. UPSP_IRTC 12 1 ฉบับ
5. ส าเนาประจ าตัวประชาชน

เอกสารแนบประกอบ
1. UPSP_IRTC 05 1 ฉบับ
2. UPSP_IRTC 06 1 ฉบับ
3. UPSP_IRTC 11 4 เล่ม
4. UPSP_IRTC 12 1 ฉบับ
5. UPSP_IRTC 13 1 ฉบับ
6. ส าเนาประจ าตัวประชาชน
7. CD ข้อมูล

ปรับแก้และสง่คนื

UPSP ภายใน 2
สัปดาห์

แตง่ตัง้คณะกรรม
ผูเ้ชี่ยวชาญ

ประเมินโครงการ



แบบฟอร์มเอกสารประกอบ โครงการ IRTC รหัสเอกสาร

1. ใบสมัครผูป้ระกอบการ
2. ข้อเสนอโครงการพัฒนาขดีความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ผูป้ระกอบการในพื้นที่

UPSP_IRTC 01
UPSP_IRTC 02

3. ขออนุมัตดิ าเนนิโครงการ UPSP_IRTC 03
4. รายงานเบื้องตน้ Inception Report UPSP_IRTC 04
5. ขออนุมัตเิบิกเงินโครงการ UPSP_IRTC 05
6. รายงานการใชเ้งิน UPSP_IRTC 06
7. รายงานความก้าวหน้า UPSP_IRTC 07
8. ขออนุมัตปิรับแผนงบประมาณด าเนนิงาน UPSP_IRTC 08
9. ขอขยายระยะเวลาโครงการ UPSP_IRTC 09
10. รายงานปิดโครงการ UPSP_IRTC 10
11. รายงานฉบับสมบูรณ์ UPSP_IRTC 11
12. ใบส าคัญรับเงนิ UPSP_IRTC 12




