
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

การด าเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม 
(Agritech and Innovation Center : AIC) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



นโยบายเกษตร 4.0 
ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์

การอบรม เกษตรกรด้าน E-Commerce and new business

หลักสูตร Platform E-BAY เพ่ือให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ดี

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ 
สหกรณ์มีช่องทางในการจอง

(pre-order ) และจ าหน่ายผ่าน
ช่องทาง Online Platformและ

ผู้บริโภค

รวบรวมฐานข้อมูลผลผลิต 
และสินค้าที่พร้อมขายผ่าน
ช่องทาง E-commerce 

จัดฝึกอบรมบ่มเพาะและถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนัตกรรมการเกษตร ให้

เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ศพก. 882 ศูนย;์ กสก.

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายผลสู่
แปลงใหญ่

ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร 
Agribusiness

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

AIC (ส่วนกลาง)

ศูนย์ AIC จังหวัดในสถาบันการศึกษา 77 จังหวัด
กลไกผ่านส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถาบันการศึกษาทีม่ีศักยภาพในการพัฒนา

ไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)

Agri challenge

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
1. ตลาด
น าการ
ผลิต

2. 
เทคโนโลยี
เกษตร 4.0 

3. “3’s” (Safety-
Security-

Sustainability)

4. การบริหารเชิง
รุกแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน

5. เกษตรกรรม
ยั่งยืนตาม

แนวทางศาสตร์
พระราชา

15 แนวทางนโยบายหลักของ กษ.
1.ตลาดน าการ

ผลิต

2.ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และ Start 

up

3.เกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming)

4.พัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม 

(AIC)

5.พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์
ด้านการเกษตร

6.บริหารจัดการ
น  าอย่างเป็น

ระบบ

7.บริหาร
จัดการพื นท่ี
เกษตรกรรม

8.ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก.)

9.ยกระดับขีด
ความสามารถใน

การแข่งขัน

10.วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนา

ภาคเกษตร

11.พัฒนา
ฐานข้อมูล Big 

Data

12.สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันเกษตรกร
และเศรษฐกิจฐานราก

13.ประกันภัย
พืชผล

14.ส่งเสริม
เกษตรกรรม

ยั่งยืน

15.ประกัน
รายได้ของ
เกษตรกร

1. 
ภารกิจ
เร่งด่วน

2. ขับเคลื่อน
การแก้ไข

ปัญหาเฉพาะ
หน้าให้

เกษตรกร 

3. วางรากฐานการ
ท างานของ

กระทรวงรองรับ
ความปกติใหม่ 

(New Normal)

Agritech and Innovation Center (AIC)

BCG เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy)

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular 

Economy)

เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green 

Economy)



การด าเนินงานขับเคลือ่นนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0

ประธานคณะกรรมการ : อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.
รองประธานคณะกรรมการ : นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รมว.กษ., นายส าราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกษ., ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ท่ีปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ

กรรมการและเลขานุการ : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สศก.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big 
Data และ Gov Tech

ประธาน: เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

อนุกรรมการและเลขานุการ : ผู้อ านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร สศก.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอัจฉริยะ

ประธาน : ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ 
ท่ีปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ
อนุกรรมการและเลขานุการ :
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตร สศก.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
E-commerce

ประธาน : กฤชฐา โภคาสถิตย์

อนุกรรมการและเลขานุการ :
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ธุรกิจเกษต(Agribusiness)
ประธาน : ปริญญ์ พานิชภักด์ิ
อนุกรรมการและเลขานุการ:
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)
คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

คณะกรรมการบริหาร (ส่วนกลาง)
ประธาน: ที่ปรึกษา รมว. กษ. 

รองประธาน : ผู้ช่วย รมว.กษ. และปลัดกษ.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัด (77 จังหวัด)
ประธาน : อธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด

รองประธาน : เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ในพื้นที่จังหวัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้อ านวยการศูนย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาท่ีตัง้เป็นศูนย์ AIC
จังหวัด เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 3
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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พ.ศ. 2563

หมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 การจัดตั ง 
วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าท่ี หมวด 3 การบริหารและการ

ด าเนินกิจการ

หมวด 4 งบประมาณใน
การบริหารจัดการของ

ศูนย์

๑) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

2) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม
เทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์

นวัตกรรม รวมทั งเคร่ืองจักรกลเกษตร

3) เพ่ือเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร 
ผู้น าสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, 
Young Smart Farmer STARTUP 

เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด

4) เพ่ือผลักดันงานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา 

การลงทุน การแปรรูป และการบริหาร
จัดการเชิงพาณิชย์

การให้บริการเป็นแหล่ง
รวบรวมเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและภูมิปัญญาทาง

การเกษตรรวมถึง
นวัตกรรมด้านการเกษตร

เป็นแหล่งบริการ
องค์ความรู้ แหล่ง
เรียนรู้รูปแบบใหม่

เป็นแหล่งพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรมด้าน

การเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรการ
ประดิษฐ์นวัตกรรม 
เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตร

ผลักดันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การเกษตรผ่านการ

วิจัย

ผลักดันด้านการพัฒนา การ
ลงทุน การแปรรูป การสร้าง

มูลค่าเพ่ิม การตลาด E-
commerce โดยการสอน

ระบบออนไลน์

การออกแบบและจัดท า
แผนส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ประสานงาน อ านวยการ
ขับเคลื่อน ก ากับและ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน

ที่ก าหนด

วัตถุประสงค์

อ านาจ
หน้าที่

คณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC)คณะกรรมการบริหาร 

(ส่วนกลาง) 21 ท่าน

ประธาน: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

รองประธาน : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์และปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

กรรมการและเลขานุการ : ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณท์ี่ได้รบัมอบหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ : ผอ.กนท., 
ผอ.ศทส., ผอ.สนผ. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 

คณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัด (77
จังหวัด) 35-40 ท่าน

ประธาน : อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่ตั้งศูนย์ AIC จังหวัด 

รองประธาน : เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

กรรมการและเลขานุการ: หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงาน

เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ในพื้นที่จังหวัด 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
: ผู้อ านวยการศูนย์ที่สังกัด

สถาบันการศึกษาท่ีตั้งเป็นศูนย์ 
AIC จังหวัด 

ศูนย์ AIC” หมายความว่า สถานที่ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่ม
เพาะ รวบรวมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญา
ด้านการเกษตร และนวัตกรรมทาง

ประกาศ ณ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563

ให้จัดตั งศูนย์ขึ น เรียกว่า “ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Agritech and 

Innovation Center” เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ AIC”

การ
จัดตั ง 
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คณะกรรมการบรหิารศนูย ์AIC จังหวดั

องค์ประกอบ

ประธาน อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหาร

สถาบันการศึกษาท่ีเป็นท่ีตั้งศูนย์ AIC จังหวัด

รองประธาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

กรรมการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 28 ท่าน 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 ท่าน

เลขานุการฯ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ผู้ช่วยเลขาฯ ผู้อ านวยการศูนย์ที่สังกัดสถาบันการศึกษา

ท่ีตั้งเป็นศูนย์ AIC จังหวัด

หน้าที่

• จัดท าและพิจารณาแผนการด าเนินการ/แผนงบประมาณ

• รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม/เผยแพร่

องค์ความรู้

• วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง จัดหาแหล่งทุน

• ก าหนดกรอบการติดตามผลการด าเนินงาน

วัตถุประสงคข์องศนูย์ AIC  

1) เพื่อพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

2) เพื่อสนับสนนุ และสง่เสริมเทคโนโลยีเกษตร 

การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้ง

เครื่องจักรกลเกษตร

3) เพื่อเป็นศูนย์อบรมบม่เพาะเกษตรกร 

ผู้น าสถาบันเกษตรกร Smart Farmer, 

Young Smart Farmer STARTUP 

เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด

4) เพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผ่านการวจิยั การพัฒนา การลงทุน 

การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิง

พาณิชย์

คณะกรรมการบรหิาร AIC

องค์ประกอบ

ประธาน ท่ีปรึกษา รมว. กษ.

รองประธาน ผู้ช่วย รมว.กษ. และปลัด กษ.

กรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 ท่าน

เลขานุการฯ ผู้ช่วยปลัด กษ. ท่ีได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขาฯ ผอ. กนท.  ผอ. ศทส.  ผอ. สผง. (สป.กษ.)

และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่

• จัดท าและพิจารณาแผนการด าเนินการ/แผนงบประมาณ

• ผลักดัน และขับเคลื่อนการด าเนินการของศูนย์ AIC 

• ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
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ภาคเหนือ ศูนย์ AIC จังหวัด
ทั่วประเทศ 77 ศูนย์

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

นครปฐม

ชัยนาท

อ่างทอง

สิงห์บุรี

ลพบุรี

นนทบุรี

พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ์

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

กทม.

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว

จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรีปทุมธานี

สมุทร
สงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.ปราจีน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

วิทยาลัยชุมชนตราด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.ระยอง) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
(ศูนย์การศึกษาสมทุรสงคราม) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ศูนย์สุพรรณบุรี) 

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(วิทยาเขตสิงห์บุร)ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



หนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
(วิทยาเขตบึงกาฬ) 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
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ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(วิทยาเขตตรัง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
(ศูนย์การศึกษาระนอง) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

(วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศกัดิ์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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AIC

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์
เกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) 
คณะกรรมการบริหาร
ระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย

เกษตร 4.0

AIC (ส่วนกลาง)

ศูนย์ AIC จังหวัดในสถาบันการศึกษา

11

ศูนย์ AIC จังหวัด 77 จังหวัด;
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 

การให้บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะและการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี; จัดอบรมบ่มเพาะ
เกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart 

Farmer รวมถึง Young Smart Farmer

สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ; 
เป็นศูนย์ท่ีมีผลงานที่ประจักษ์ โดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะด้าน หรือมีความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี
เกษตร นวัตกรรมและเครื่องจักรกล

เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยและ
พัฒนาเฉพาะด้าน แหล่งอบรมบ่ม
เพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร

และนวัตกรรม 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
Big Data และ Gov

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอัจฉริยะ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

E-commerce 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ธุรกิจเกษตร (Agribusiness)

เกษตร
ทฤษฎีใหม่

เกษตร
ผสมผสาน

เกษตร
อินทรีย์

วนเกษตร เกษตร
ธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้การ
ผลิตสินค้าเกษตร 

ส าหรับชุมชน

ศูนย์กลางการ
บริการและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ ของ

หน่วยงานต่างๆ 
กับเกษตรกรใน

ชุมชน

ใช้สถานที่ของ
เกษตรกรต้นแบบ
เป็นที่ตั งศูนย์ฯ

มีเครือข่าย
สนับสนุนด้าน

วิชาการและการ
บริการเฉพาะ
ด้าน ในแต่ละ

อ าเภอ

ความยั่งยืน
ด้าน

สิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน
ด้าน

เศรษฐกิจ

ความยั่งยืน
ด้านสังคม

เป็นแหล่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
นวัตกรรมด้านการเกษตร

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรการ
ประดิษฐ์นวัตกรรม เคร่ืองจักรกลทาง

การเกษตร

ผลักดันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรผ่าน

การวิจัย

แปลงใหญ่

Innovation 
catalog

Quick win

ศพก. 
882 
ศูนย์

Young 
smart 
farmer

Smart 
farmer

ดูงาน อบรม 
เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ศูนย์เครือข่าย 
แปลงเรียนรู้

การขยาย
ผลสู่แปลง

ใหญ่

การเชื่อมโยง
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• ตลาดน าการผลติ

• ส่งเสรมิสถาบนัเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up

• เกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming)

• พัฒนาศูนยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม (AIC)

• พัฒนาระบบโลจสิตกิสด์า้นการเกษตร

• บริหารจดัการน้ าอยา่งเปน็ระบบ

• บริหารจดัการพื้นทีเ่กษตรกรรม

• ส่งเสรมิศนูย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตร 

(ศพก.)

• ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั

(เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างแบรนด์ แปรรูปสินค้า)

• วิจัยและพฒันา เพื่อตอบสนองการพฒันาภาคเกษตร

• พัฒนาฐานขอ้มลู Big Data

• สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

• ประกันภัยพืชผล

• ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

• ประกันรายได้ของเกษตรกร

คณะกรรมการ

บริหาร AIC

ศพก.

ศูนย์ความเป็นเลิศ 

(CoE)

คณะกรรมการ

บริหารศูนย์ AIC

จังหวัด

ศูนย์ AIC จังหวัด

(สถาบันการศึกษา)4 คณะอนุฯ 

ภายใต้การขับเคลื่อน

นโยบายเกษตร 4.0

• Big Data  

• เกษตรอัจฉริยะ  

• E-Commerce

• Agribusiness

ส่วนกลาง จังหวดั15 แนวทางนโยบายหลักของ กษ.

แปลงใหญ่

ขยายผล

ส่วนราชการ / หน่วยงานในสังกดั กษ.

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง / ภาคเอกชน / ภาคประชาชน

คณะกรรมการขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การเกษตร 



ผลการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ปีงบประมาณ 63

วัตถุประสงค์

1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

2) สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร 
การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมท้ัง
เคร่ืองจักรกลเกษตร

3) เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้น า
สถาบันเกษตรกร Smart Farmer, Young 
Smart Farmer STARTUP เกษตร และ 
SME เกษตร ภายในจังหวัด

4) ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การ
แปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

เป้าหมายและผลด าเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)

1) จ านวนศูนย์ AIC ในสถานศึกษา 77 จังหวัด 2) จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน์ 770 ราย

ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานขับเคลื่อน

77 จังหวัด

พื้นท่ีด าเนินการ

100%
ศูนย์ AIC

77 จังหวัด

109.74% 
เกษตรกร 845ราย

วันที่ 9 ก.ค. 63 และ 16 ก.ค. 63 
AIC ร่วมกับคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 
E-commerce ของ กษ. 
จัดอบรมหลักสูตร “จูงมือเกษตรกร
ไทย น าสินค้าข้ึน Alibaba 
Thailand Pavillion” มีเกษตรกร
เข้าร่วมรวม 845 ราย

ความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence)

ประธานกรรมการบริหาร AIC ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั งคณะท างานคัดเลือกศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) 
เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 มีท่านยุคล ลิ มแหลมทอง เป็นประธาน

สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center 
of Excellence : CoE) จ านวน 21 แห่ง

ศูนย์ความเป็นเลิศ 
AIC แบบครบวงจร

ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC
ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

13
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การประชุมคณะกรรมการบรหิาร AIC ส่วนกลาง

แผน

ประชุม 1 ครั้ง /  2 เดือน

ผล

ประชุม 6 ครั้ง (ม.ค. 64 – พ.ย. 64) คือ 

• คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี

เกษตร 4.0 และคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 

(Big Data  เกษตรอัจฉริยะ E-Commerce  

Agribusiness)

• คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

โลจิสติกส์การเกษตร

ประเดน็การประชมุหลกั

ความกา้วหนา้

ของคณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง

การขบัเคลือ่น 

AIC จังหวดั ต่าง ๆ 

ความกา้วหนา้

การด าเนนิงาน AIC

• การคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence)

• การส ารวจจัด AIC FORUM

• การติดตาม INNOVATION CATALOG 

• การส ารวจการให้บริการห้องปฏิบัติการ 

(LABORATORY)

ผลการด าเนินงาน AIC ในปี 64
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AIC สัญจร

1. เกษตรทฤษฎใีหม่

2. เกษตรอัจฉริยะ – ถ่ายทอดเทคโนโลยี & การบ่มเพาะ & AIC Catalog

3. ธุรกิจเกษตร – Start up & UniconX

4. อีคอมเมิร์ซ O2O & ตลาด Local & 4F market

5. AIC Big Data

6. AIC GovTech

7. Food Innopolis & Food Industry Transformation

8. Zero Kilometer

9. Green Thailand

10. AIC Forum & EXPO

11. เกษตรทอ่งเที่ยว Fisherman & Farm Village Resort

12. AIC Channel และระบบการสื่อสารภายในจังหวัด

13. AIC สัญจรภายในจังหวัด

14. AIC ศูนย์แห่งความเป็นเลศิ (Center of Excellence)

15. National AIC Award

16. ระบบ Traceability

17. Laboratory

18. National Portal (Citizen-Service/Biz/Foreigner)

แผน

อย่างน้อย 1 ครั้ง / เดือน

(จัดสัญจรตามเขตตรวจราชการ)

ผล

ประชุมแล้ว 8 ครั้ง (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) คือ 

16 ต.ค. 63 (ขอนแก่น) 22 ต.ค. 63 (สระบุร)ี

2 พ.ย. 63 (ภูเก็ต) 12 พ.ย. 63 (เชียงใหม่) 13 พ.ย. 63 (เชียงราย)

3 ธ.ค. 63 (นครสวรรค)์ 17 ธ.ค. 63 (กาญจนบุรี)

16 มี.ค. 64 (จันทบุรี)

นโยบายขบัเคลื่อน



VIRTUAL AIC Forum 28 จังหวดัที่มีความพร้อมน าเสนอในงาน

ภาค

จ านวนหวัขอ้ที่

พร้อมน าเสนอ

3.1

พืชเศรษฐกจิ

3.2

ผลไม้

3.3

ประมง

3.4

ปศุสัตว์

3.5

เทคโนโลยี

รวม 50 11 9 9 5 16

เหนือ 12 3 1 2 1 5

กลาง 15 3 5 1 0 6

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
10 0 1 3 3 3

ใต้ 13 5 2 3 1 2

ภาคเหนอื

8
จังหวัด

16

ก าแพงเพชร เชียงราย

เชียงใหม่ น่าน

เพชรบูรณ์ ล าปาง

อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ภาคใต้

5
จังหวัด

กระบี่ พังงา

ภูเก็ต สงขลา

สุราษฎร์ธานี

ภาคกลาง

8
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา นครนายก

ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา

ราชบุรี สิงห์บุรี

ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนอื

7
จังหวัด

ชัยภูมิ บึงกาฬ

มหาสารคาม มุกดาหาร

ยโสธร ศรีสะเกษ

หนองบัวล าภู



การส ารวจข้อมูลหอ้งปฏิบัตกิาร (LABORATORY)

17

https://aic-info.moac.go.th/

ส ารวจข้อมูล LAB
คณะกรรมการบริหาร AIC 

รับทราบผลส ารวจฯ

การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร AIC คร้ังที่ 4/63 

วันที่ 25 ส.ค. 63 

ประธานฯ เห็นควรให้ศูนย์ 

AIC มีข้อมูลห้องปฏิบัติการ 

(LABORATORY) 1 แห่ง

ต่อ 1 กลุ่มจังหวัด

ประธานกรรมการบรหิาร AIC 

เห็นควรให้มีข้อมูล LAB

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ 

กษจ. ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจการ

ให้บริการห้องปฏิบัติการ 

(LABORATORY)

มตคิณะกรรมการบริหาร 

AIC คร้ังที่ 6/63 วันที่ 

20 ต.ค. 63 รับทราบผล

การส ารวจการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการ 

(LABORATORY)

40
จังหวัด

65
แห่ง

มีห้องปฏิบตัิการ

จัดท าระบบและฐานขอ้มลู

ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการ

จัดระบบและฐานข้อมูลการ

ให้บริการห้องปฏิบัติการ 

(LABORATORY)



ข้อมูลหอ้งปฏิบตักิาร (LABORATORY)

1. ข้อมูลทัว่ไปของหอ้งปฏบิตักิาร

2. งานบรกิารของหอ้งปฏบิตักิาร

• ชื่อห้องปฏิบัติการ

• หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา

• ที่อยู่ / โทรศัพท์ / e-Mail / Website

ทดสอบและตรวจวเิคราะห์

ทางหอ้งปฏบิัตกิาร

• วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย พืช

• วิเคราะห์สารพิษตกค้าง

• วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทาง

การเกษตร

• วิเคราะห์ตัวอย่างดิน

• วิเคราะห์ตัวอย่างน้ า

• ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

หน่วยตรวจ (IB) / 

หน่วยรบัรอง (CB)

• Good Aquaculture Practice (GAP)

• Code of Conduct (CoC)

• Good Manufacturing Practices 

(GMP)

• Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP)

• Organic เกษตรอินทรีย์

วิจัยและทดสอบปัจจยัการ

ผลิตทางการเกษตร

• ทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร

• ทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ

ฝึกอบรมทางหอ้งปฏบิัตกิาร

• ข้อก าหนดตามมาตรฐาน 

GMP/HACCP

• ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทาง

เคมี

• ประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์

อาหาร (Shelf life evaluation)

• ค านวณผลการทดสอบเพื่อจัดท าฉลาก

โภชนาการ

18
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การให้บริการห้องปฏิบตัิการ (Laboratory)

ภาค

จ านวน

ห้องปฏบิตักิาร

( แห่ง )

งานบรกิาร (แหง่)

ทดสอบและตรวจ

วิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ

หน่วยตรวจ / 

หน่วยรับรอง

วิจัยและทดสอบ

ปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร

ฝึกอบรมทาง

ห้องปฏิบัติการ

รวมทัง้หมด 65 59 7 10 14

เหนือ 10 9 1 3 3

กลาง 28 25 5 3 7

ตะวันออก

เฉียงเหนอื
12 11 1 2 1

ใต้ 15 14 - 2 3

ปัจจัยการผลิต ปุ๋ย พืช 41 แห่ง

สารพิษตกค้าง 30 แห่ง

สารพิษตกค้างในผลผลติทางการเกษตร 26 แห่ง

ตัวอย่างดิน 44 แห่ง

ตัวอย่างน้ า 48 แห่ง

ผลิตภัณฑ์อาหาร 38 แห่ง

ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อาหาร 31 แห่ง

สามารถดูรายละเอียดได้จาก

https://aic-info.moac.go.th/

40
จังหวัด

65
แห่ง

มีห้องปฏบิตักิาร



สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพฒันาไปสูศู่นยค์วามเปน็เลศิ

(Center of Excellence) 

ภาค รอบที่ 1 รอบที่ 2 รวม *

ภาคกลาง 8 - 8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 1 5

ภาคใต้ 4 1 5

ภาคเหนือ 5 1 5

รวม 21 3 23

หน่วย : แห่ง

หมายเหตุ * สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ สามารถผ่านเกณฑ์

ได้ทั้งรอบที่ 1 และ 2

20



จังหวดั ชื่อสถาบนั แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

• บัว • เครื่องจักรกลเกษตร

• ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์

นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

• วิจัยวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต และ

วิศวกรรมพื้นผิวเพื่อชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ทางการเกษตร

• หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้านเกษตร

อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

• เกษตรและอาหารปลอดภัย

เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี • เกลือทะเล

สมุทรปราการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

• ผลไม้เมืองร้อน

สระบุรี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตภัณฑ์นม

สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

• เกษตรอัจฉริยะ

• สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

“แห้วสุพรรณ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต

สุพรรณบุรี

• เกษตรอัจฉริยะ
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สถาบันการศึกษาที่มศีักยภาพในการพฒันาไปสูศู่นยค์วามเปน็เลิศ (Center of Excellence) ภาคกลาง



สถาบันการศึกษาที่มศีักยภาพในการพฒันาไปสูศู่นยค์วามเป็นเลิศ (Center of Excellence)

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื)
จังหวดั ชื่อสถาบนั แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น • เกษตรอัจฉริยะ

นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • ไก่โคราช

• โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว

• ประมงน้ าจืด

• มันส าปะหลัง

• สมุนไพรทางด้านการแพทย์

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • หม่อนและไหม

ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

• โคเนื้อ

สกลนคร มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร • คราม
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สถาบันการศึกษาที่มศีักยภาพในการพฒันาไปสูศู่นยค์วามเป็นเลิศ (Center of Excellence)(ภาคใต)้

จังหวดั ชื่อสถาบนั แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ชุมพร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ – ชุมพร • เกษตรอินทรีย์

นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช • สาคูคู่ชุมชนยั่งยนื

สุราษฏร์ธานี ความร่วมมือจาก 2 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี

• อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างครบวงจร

แบบดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี

• การประยุกต์ใช้ Digital technology 

ด้านการเพาะปลูก

สงขลา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ • ข้าว

• ยางพารา

• ปาล์มน้ ามนั

• ผลไม้เมอืงรอ้น (มังคดุ ทุเรียน)
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สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพฒันาไปสูศู่นยค์วามเปน็เลศิ (Center of Excellence)(ภาคเหนอื)

จังหวดั ชื่อสถาบนั แบบครบวงจร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

เชียงราย มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง • พืชสวนอุตสาหกรรม (ชาและกาแฟ)

• สมุนไพรไทย

• การตรวจรับรองความปลอดภัยและควบคุม

คุณภาพการผลิตสมุนไพร

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • กาแฟล้านนาไทย

• ข้าวพ้ืนเมืองล้านนา

• โคนมและโคเนื้อ

• แมลงอุตสาหกรรม

• ไม้ดอกไม้ประดับ

• หอมและกระเทียม

มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ • ยางพารา

• ไก่กระดกูด า สุกร โคเนื้อ แพะเนือ้ และอาหาร

สัตว์อนิทรีย์

• ปลาบกึ ปลาบกึลกูผสม ปลาลกูผสม MJU 

อนาคตปลาทนูา่น้ าจดื และปลาดกุลกูผสม

• การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

• ผู้ประกอบการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตผลเกษตร

• ฟาร์มอจัฉรยิะและนวัตกรรมการเกษตร

• IOT ทางการเกษตร และแอพพลเิคชัน่สนับสนนุ

การท าการเกษตรสมยัใหม่

• ตลาดการเกษตรสมยัใหม่

• เกษตรอนิทรยี์

พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร • ภูมิสารสนเทศเกษตร

อุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี • กระบือลุ่มน้ าสะแกกรัง
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AI Automatic Machine IoT Platform RobotSemi-automatic Machine
ประเภท/

รูปแบบ

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

วิจัยและพฒันา  พัฒนาการบรหิารจดัการและปจัจยัพืน้ฐาน การแปรรปู พัฒนาผลิตภณัฑ ์

พัฒนาบรรจภุณัฑ ์

การตลาด การขาย

Pre-Harvest จนถึง Post-Harvest เพิ่มผลผลติพฒันาคุณภาพและลดตน้ทุน

Manufacturing

การแปรสภาพเพิม่และสรา้งคุณค่า เช่น

• การแปรสภาพ

• การพฒันาคุณภาพเพือ่การสง่ออก

• มาตรฐานการผลติเกษตรอตุสาหกรรม 

(GMP/HACCP)

• บรรจภุณัฑ์

• ตราสนิคา้ (Branding)

• ตรารบัรองคณุภาพ (Quality Mark)

• ระบบเกษตรปลอดวสัดุเหลอืใช ้

(Zero Waste)

Trade

การตลาด เช่น

• ระบบการตลาด

(ตลาดกลาง / ตลาดคา้ปลกีคา้สง่ / ตลาด

เฉพาะ (Niche Market) /

ตลาดเฉพาะฤด ู(Seasonal Market))

• ศูนยก์ระจายสนิคา้และโลจสิตกิส์

(ขนสง่และกระจายสนิคา้ / บรหิารจดัการ

คลังสนิคา้ / ระบบหอ้งเยน็)

Innovation Catalog ภาคเกษตร
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พืช ปศุสัตว์ สัตว์น้ า

Pre-Harvest

ก่อนการผลติ

• พันธุท์ีด่ี

• บริหารจดัการน้ า

• บริหารจดัการการใช้

ประโยชนท์ี่ดนิ 

• เตรยีมพืน้ที ่/ แปลงปลกู /

ฟารม์ / เขตกรรม

Harvest

การผลติ

• การผลติทีด่แีละเหมาะสม 

(GAP) / อินทรยี ์/ อื่น ๆ

• การจดัการดนิ/ปุย๋การ

จัดการศตัรพูชื เช่น 

โรค แมลง วัชพืช

• อาหารสตัว ์สุขภาพสตัว ์

ป้องกนัโรค การใชย้า 

Post-Harvest

หลังการผลติ

• เก็บผลผลติ

• รับรองมาตรฐานและ

ตรวจสอบความปลอดภยั

• ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั 

(Traceability)

เกษตรอื่น ๆ

เพิ่มมลูคา่ลดต้นทนุ เพิ่มผลผลติ/คณุภาพ ลดความเสีย่ง (เช่น ศัตรูพืช โรค ภัยธรรชาติ)

4 มี.ค. 64

IoT เกษตร

หุ่นยนตเ์กษตร

บริหารจดัการ

เครื่องจกัรกลเกษตร

โรงเรอืนอจัฉริยะ ระบบการใหน้้ า Weather Station

พลังงานทดแทน พัฒนาผลติภณัฑ์

การตลาด

โดรน
หมวดหมู่



ผลการขบัเคลือ่นศนูย์ AIC ปี 2564 ผ่านระบบ https://aic-info.moac.go.th

มหาวทิยาลยัที่เปน็ AIC น าเขา้ขอ้มลู/ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ปน็ปจัจบุนั

สถานะ : ด าเนินการแลว้เสรจ็และปรบัปรงุขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่ง

เกิดการใช้นวตักรรมและ

เกษตรสมัยใหม่ ในมิติขยาย

ผลสูเ่กษตรกรแปลงใหญ่

หรือเกษตรกรทีม่ีความ

พร้อม จ านวน 1 แห่ง/1 เขต

ตรวจราชการ (1 กลุ่ม

จังหวดั)

รายงานเกษตรกรได้รบัการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของ AIC ผ่าน 

ศพก. 882 แห่ง

กลุ่มเกษตรกรตา่งๆ เช่น แปลงใหญ ่

วิสาหกจิชมุชนสหกรณ ์Young Smart 

Farmer Smart Farmer เกษตรกรทัว่ไป

ศพก. และเครอืขา่ยมกีารใช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ไดร้บัจาก AIC

1

เกษตรกรไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. 882 แห่ง

2
4

เกษตรและสหกรณจ์งัหวดั รายงานผลการด าเนนิงานผา่น “ระบบรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรม”

สถานะ : ด าเนินการแลว้เสรจ็ และปรบัปรงุขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่ง

3

ขยายผลขยายผล

ถ่ายทอด
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รวมทั้งสิ้น 642 เทคโนโลย/ีนวัตกรรม

3.5   ความก้าวหน้าการด าเนินงานระบบฐานข้อมูล AIC (INNOVATION CATALOG)

1. การรายงาน Update INNOVATION CATALOG ในระบบ https://aic-info.moac.go.th

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 64

2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก 

AIC ผ่าน ศพก. 

3. ศพก. 882 แห่ง มีการใช้

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก 

AIC  

4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมยัใหมใ่นมติิขยายผลสู่เกษตรแปลงใหญ่ หรือ 

เกษตรกรที่มีความพร้อม จ านวน 1 แห่ง / 1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)

จ านวน 7,649 ราย   

จ านวน 66 แห่ง

จ านวน 8 แห่ง

เขต 0 (1) เขต 1 (28) เขต 2 (19) เขต 3 (15) เขต 4 (84) เขต 5 (76) เขต 6 (18)

กรงุเทพมหานคร (1) ชัยนาท (1) นครปฐม (2) กาญจนบรุ ี(5) ประจวบคีรขีันธ์ (1) ชุมพร (21) กระบี ่(1)

พระนครศรอียธุยา (7) นนทบรุ ี(7) ราชบรุ ี(10) เพชรบรุ ี(35) นครศรธีรรมราช (3) ตรงั (3)

ลพบรุ ี(5) ปทุมธานี (9) สมุทรสงคราม (5) พัทลงุ (3) พังงา (5)

สระบรุ ี(6) สมุทรปราการ (1) สมุทรสาคร (43) สงขลา (36) ภูเก็ต (6)

สงิห์บรุ ี(7) สรุาษฎรธ์านี (13) ระนอง (1)

อ่างทอง (2) สตูล (2)

เขต 7 (19) เขต 8 (26) เขต 9 (55) เขต 10 (71) เขต 11 (46) เขต 12 (26)

นราธิวาส (10) ฉะเชิงเทรา (6) จันทบรุ ี(23) บงึกาฬ (21) นครพนม (30) กาฬสนิธุ์ (6)

ปตัตานี (6) ชลบรุ ี(5) ตราด (4) เลย (1) มุกดาหาร (14) ขอนแก่น (9)

ยะลา (3) ระยอง (15) นครนายก (2) หนองคาย (3) สกลนคร (2) รอ้ยเอ็ด (11)

ปราจีนบรุ ี(10) หนองบวัล าภู (5)

สระแก้ว (16) อุดรธานี (41)

เขต 13 (22) เขต 14 (39) เขต 15 (40) เขต 16 (22) เขต 17 (25) เขต 18 (10)

ชัยภูมิ (6) ยโสธร (21) เชียงใหม่ (17) เชียงราย (9) ตาก (10) ก าแพงเพชร (5)

นครราชสมีา (4) ศรสีะเกษ (10) แม่ฮอ่งสอน (2) พะเยา (10) พิษณโุลก (2) นครสวรรค์ (1)

บรุรีมัย ์(10) อ านาจเจรญิ (2) ล าปาง (19) แพร ่(3) เพชรบรูณ ์(9) พิจิตร (3)

สรุนิทร ์(2) อุบลราชธานี (6) ล าพูน (2) สโุขทัย (1) อุทัยธานี (1)

อุตรดิตถ์ (3)

https://aic-info.moac.go.th/


สรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ AIC จ าแนกตามเขตตรวจราชการ

1.  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละ
เขตพื นที่ตรวจราชการ เรียงล าดับจากมากไปน้อย (ราย)

1769

1460

883

715
660

575 567
490

150 130 120
80

30 20

เขต 6 เขต 2 เขต 16 เขต 15 เขต 18 เขต 12 เขต 17 เขต 9 เขต 10 เขต 3 เขต 7 เขต 5 เขต 4 เขต 13

2. สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื นที่เขตตรวจราชการ

เขต
จ านวน
จังหวัด

นวัตกรรม/องค์ความรู้
(เรื่อง)

จ านวนการ
ถ่ายทอด (ครั ง)

ถ่ายทอดผ่าน

ศพก. ไม่ระบุ

2 3 4 14 8 0
3 2 2 2 1 1
4 1 1 2 1 0
5 2 4 4 3 0
6 6 9 14 11 2
7 1 1 1 0 1
9 4 8 8 6 0
10 1 1 1 1 0
12 1 8 9 3 6
13 1 1 1 1 0
15 2 10 15 8 7
16 2 5 13 1 11
17 4 9 11 7 4
18 3 3 4 3 1

รวม 33 66 99 54 33

3.  เกิดการใช้นวัตกรรมขยายผลสู่เกษตรแปลงใหญ่

1. สุโขทัย แปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต:์ ระบบการให้น้ าอัจฉริยะ
2. นครศรีธรรมราช แปลงใหญ่ส้มโอ: ตรวจวิเคราะห์ดิน ผลิตชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช
ส้มโอทับทิมสยาม
3. ปราจีนบุรี แปลงใหญ่ทุเรียน: การบริหารจัดการแปลง
4. สุราษฎร์ธานี แปลงใหญ่ปลาเมง: แปรรูปปลาเมง สามารถผลิตเป็นการค้า
5. สุราษฎร์ธานี แปลงใหญ่ปลาหมอ: เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบ ติดต้ังระบบน้ า ท า
แผงโซล่าเซลล์



เขต 10
เลย บึงกาฬ อุดรธานี

เขต 11
มุกดาหาร

เขต 13 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  
Innovation 
Catalogue 

ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดเลย
ศพก.อ าเภอท่าลี่ ,ผาขาว ,ภูหลวง ,
หนองหิน และศูนย์เครือข่าย 3 ศูนย์

บริหารจัดการ เทคโนโลยีเกษตร
-

จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ ศพก.ศรีวิไล พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเกษตร
-

จังหวัดอุดรธานี ศพก.เมืองอุดรธานี
เครื่องจักรกล
อัตโนมัติ

เทคโนโลยีเกษตร
-

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  
Innovation 
Catalogue 

ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดมุกดาหาร ศพก อ าเภอดอนตาล โรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีเกษตร -

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  
Innovation 
Catalogue 

ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอสตึก

บริหารจัดการ Platform -

จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บริหารจัดการ เทคโนโลยีเกษตร -

จังหวัดสุรินทร์ - - - -

ตัวอย่าง



เขต 16
พะเยา

เขต 18
ก าแพงเพชร นครสวรรค์

เขต 17
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขต 15
เชียงใหม่ ล าพูน

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  
Innovation 
Catalogue 

ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดล าพูน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรทุกอ าเภอ

พลังงานทดแทน เทคโนโลยีเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ - บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่5 ต าบลบ่อแก้ว  
- ศพก.อ.กัลยาณิวัฒนา
-ศพก. สินค้าเกษตรอ าเภอฝาง
-ศพก. อ. ดอยหล่อ
-ศพก. การผลิตสินค้ากาแฟ ต าบลหนองบัว
-ศพก. ต. แม่โป่ง
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตร(เครือข่าย) ต าบลเทพเสด็จและ
แปลงใหญ่กาแฟเทพเสด็จ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
- บริหารจัดการ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ระบบการให้น้ า
- IoT เกษตร

- เทคโนโลยีเกษตร
- เทคโนโลยีเกษตร
- เทคโนโลยีเกษตร
- เทคโนโลยีเกษตร
- เทคโนโลยีเกษตร
- Semi-automatic 
machine
- Semi-automatic 
machine

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  Innovation 
Catalogue ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดพะเยา
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

บริหารจัดการ เทคโนโลยีเกษตร แปลงใหญ่ข้าวต าบลบ้านตุ่น

การเชื่อมโยง ศพก. การเชื่อมโยงแปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  Innovation 
Catalogue ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดอุตรดิตถ์
ศพก.อ าเภอฟากท่า และ ศพก.
อ าเภอบ้านโคก

บริหารจัดการ เทคโนโลยีเกษตร

จังหวัดสุโขทัย ศพก.(เครือข่าย)ต าบลท่าฉนวน โรงเรือนอัจฉริยะ เทคโนโลยีเกษตร

จังหวัดพิษณุโลก
ศพก.เครือข่ายอ าเภอพรหม
พิราม

บริหารจัดการ เทคโนโลยีเกษตร

การเชื่อมโยง ศพก.
การเชื่อมโยง
แปลงใหญ่

ศูนย์ AIC ชื่อศูนย์ ศพก.  Innovation 
Catalogue ประเภท/รูปแบบ 

จังหวัดนครสวรรค์ 1.ศพก.อ าเภอบรรพตพิสัย  
2.ศพก.อ าเภอไพศาลี

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเกษตร
-

จังหวัดก าแพงเพชร ศพก.ปางศิลาทอง เครื่องจักรกล
เกษตร

Semi-automatic 
machine

-

ตัวอย่าง
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จัดท า Innovation Catalog 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูล

นวัตกรรมทางเลือก

ศูนย์ AIC และ ศพก. ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ของ AIC ไปยังเกษตรกร เครือข่าย ศพก.

เกิดการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จาก AIC ใน ศพก. และเผยแพร่ไปสู่เกษตรกร
จากการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ของ ศพก.

ขยายผลปฏิบัติจริงในพื นที่แปลงใหญ่ 
หรือเกษตรกรที่มีความพร้อมเพิ่มขึ น 

เขตละ 1 แห่ง ในปี 2565

• 1. Innovation Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน ศพก. 882

แห่ง
• 3. ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้รับจาก AIC 77 แห่ง
• 4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่ในมิติขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ 

หรือเกษตรกรท่ีมีความพร้อม จ านวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)

ผลผลิต

• 1.ยกระดับการท าการเกษตรของเกษตรกรด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
ท าการเกษตร

• 2.ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

ผลลัพธ์

ระดับจงัหวดั :

กสก. กข. กวก. กปศ. กปม. กสส.

ส่วนกลาง :

สป.กษ. (กนท. ศทส. สผง.)  
หน่วยงานขับเคลื่อนหลัก

แนวทางการขับเคลื่อน AIC ปีงบประมาณ 65



แนวทางการขบัเคลือ่นศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม ( AIC) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ AIC

(KPI)

4. เกิดการใช้นวัตกรรมและเกษตรสมัยใหม่

ในมิติขยายผลสูเ่กษตรกรแปลงใหญ่หรือ

เกษตรกรที่มีความพร้อม จ านวน 1แห่ง / 

เขตตรวจราชการ ( 1 กลุ่มจังหวัด)

2.  เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ AIC ผ่าน 

ศพก. 882 แห่ง

1.  การรายงาน (Update) Innovation 

Catalog ของ AIC ในระบบ Innovation 

Catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. ศพก. 882 แห่ง มีการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ได้รับจาก AIC

เป้าหมาย
1. ยกระดับการท าการเกษตรของเกษตรกรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมใ่นการท าการเกษตร

2. ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร



กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน
หน่วยงานด าเนินงาน

การด าเนินงานส่วนกลาง

1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC

เป็นประจ าทุก 2 เดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน

การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
6 ครั้ง

พฤศจิกายน 

2564

- กันยายน 

2565

คณะกรรมการบริหาร AIC 

ในส่วนกลาง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ 

AIC จังหวัด

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. การสรุปรายงานจากการ INNOVATION CATALOG ของ AIC จังหวัดท่ัวประเทศ ผ่าน

ระบบรายงาน https://aic-info.moac.go.th เป็นประจ าทุก 2 เดือน 

6 ครั้ง

พฤศจิกายน 

2564

- กันยายน 

2565

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ

เกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ศสท.) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ศูนย์ AIC จังหวัด ในสถาบันการศึกษา 

3. จัดท าสรุปการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นท่ีด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีการ

รายงาน (Update) Innovation Catalog ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ศพก. มีการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีได้รับจาก AIC และเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 

AIC ผ่าน ศพก. รวมทั้งมีการขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่มีความ

พร้อม จ านวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)  เพื่อเสนอผู้บริหารเป็นราย

ไตรมาส

4 ครั้ง

พฤศจิกายน 

2564

- กันยายน 

2565

กนท. ศสท. ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ AIC จังหวัด

ในสถาบันการศึกษา

แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://aic-info.moac.go.th/


กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน
หน่วยงานด าเนินงาน

การด าเนินงานส่วนกลาง

4. จัดท าสรุปผลการขับเคลื่อน ศูนย์ AIC เสนอผู้บริหาร 

1 ครั้ง

กันยายน 

2565

คณะกรรมการบริหาร AIC ในสว่นกลาง

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

และเกษตรกรรมยั่งยืน(กนท.) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

การด าเนินงานส่วนจังหวัด

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด ท่ีมีองค์ประกอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ

เอกชนและภาคประชาชน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาท่ีเป็นท่ีตั้งศูนย์ 

AIC จังหวัด เป็นประธานกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ และหัวหน้ากลุ่ม

ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในพื้นท่ีจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

ตุลาคม 2564

- กั น ย า ย น 

2565

คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC 

จังหวัด

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ AIC จังหวัด

ในสถาบันการศึกษา

2. ด าเนินการรายงาน (Update) Innovation Catalog ของ AIC ในระบบ Innovation Catalog 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ตุลาคม 2564

- กันยายน 

2565

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ AIC จังหวัด

ในสถาบันการศึกษา

3. ด าเนินการถ่ายทอดและเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกษตรกรจาก ศูนย์ AIC ผ่านศพก. และศพก. มี

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีได้รับจาก AIC รวมทั้งมีการขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ หรือ

เกษตรกรที่มีความพร้อม จ านวน 1 แห่ง/1 เขตตรวจราชการ (1 กลุ่มจังหวัด)  

ตุลาคม 2564

- กันยายน 

2565

คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC 

จังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด ศูนย์ AIC จังหวัด ใน

สถาบันการศึกษา

แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กิจกรรม เป้าหมาย หน่วยนับ
ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน
หน่วยงานด าเนินงาน

การด าเนินงานส่วนจังหวัด

4. จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (พ.ศ.2566-2570) ศูนย์ AIC ระดับจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 
77/18

แผนจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัด

ตุลาคม 2564

- กั น ย า ย น 

2565

สถาบันการศึกษา กษ.จังหวัด และ

หน่วยงานในและนอกสงักัดกระทรวง

เกษตรในจังหวัด เอกชน และภาค

ประชาชน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้เข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ในจังหวัด ตุลาคม 2564

- กั น ย า ย น 

2565

กนท. ศสท. สผง. กรมส่งเสริม

การเกษตร กษ.จังหวัด และหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน ในแต่ละจังหวัด 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ภาคประชาชน ในแต่ละจังหวัด

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-Commerce ตุลาคม 2564

- กั น ย า ย น 

2565

คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ขั บ เ ค ลื่ อ น E-

Commerce

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ภาคประชาชน ในแต่ละจังหวัด

แผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แนวทางการขับเคลือ่น ศูนย์ AIC จังหวดั / ศูนย์ ศพก.

ศูนย์ AIC จังหวดั 

• สร้างทีมให้ค าปรกึษาและบรกิารวชิาการเกษตรจาก

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

• ขับเคลื่อน Quick Win เฉลี่ย 4 เรื่องต่อจังหวัด 

การขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ไปใช้ในพื้นที่จริง 

• การสร้างการรับรูเ้กษตรอจัฉรยิะ

และจ านวนเทคโนโลยีใน Innovation Catalog 

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)

• ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงศูนย ์AIC ในระดับจังหวัด

• ใช้ Innovation catalog เป็นตัวขับเคลื่อน เชื่อมโยง รวมทั้ง เป็นกลไกขับเคลื่อน

ร่วมกับแปลงใหญ่จังหวัด

• ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด ในการฝึกอบรม และการรับรูเ้ขา้ถงึ

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร และสร้างการรบัรู้

• ฝึกอบรม E-commerce ผ่านระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร Smart Farmer 

และ Young Smart Farmer มีการฝึกอบรม และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-commerce มีการส่งเสริม

คณะกรรมการบรหิารศนูย ์AIC จังหวดั

• จัดท าและพิจารณาแผนการด าเนินการ/แผน

งบประมาณ

• รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม/เผยแพร่

องค์ความรู้

• วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง จัดหาแหล่งทุน

• ก าหนดกรอบการติดตามผลการด าเนินงาน



• เชื่อมโยงศูนย์ ศพก. ศูนย์ AIC กับศูนย์ NABC

• ออกแบบการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับศูนย์ AIC จังหวัด

• ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ open public ไปสู่การน าไปใช้

ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องอย่างมปีระสิทธิภาพ

• น าเรื่อง Big Data สอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เกษตรกร

ได้เรียนรู้ 

• จัดท า Innovation catalog / Innovation list 

ด้านเกษตรอัจฉริยะ ส าหรับเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานของ กษ.

• ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิต

• โครงการ “Local Hero” ร่วมกับคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness เพื่ออบรม 

เจ้าหน้าที่ AIC ผู้น ากลุ่มเกษตรกร ให้เป็นผู้ช่วย

ในการคัดเลือกสินค้า ท า Content และจ าหน่ายสินค้า

ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น FB Line Shopee LAZADA 

โครงการ Zero KM

• โครงการช่วยขายสินค้าประมง

- ร่วมกับคณะท างานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

กระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

- สอนการ Live สดเพื่อขายสินค้าและโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้า

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ผู้ประกอบการยุคใหม่

• องค์ความรูท้างการเงนิ

• ออนไลนอ์อฟไลน์แพลตฟอรม์

• เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ในเชงิการเกษตร
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คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง

• แผนแม่บทการพฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน

ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564

• พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กษ. 5 หน่วยงาน ได้แก่ 

วก. ปม. ปศ. มกอช. และ กยท.

(เสร็จภายในปี 2564)
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คณะกรรมการบรหิารศนูย์ AIC จังหวดั / ศูนย์ AIC / ศูนย์ ศพก.

ศูนย์ AIC จังหวดั 

• สร้างทีมให้ค าปรกึษาและบรกิารวชิาการเกษตรจาก

สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

• ขับเคลื่อน Quick Win เฉลี่ย 4 เรื่องต่อจังหวัด 

การขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ไปใช้ในพื้นที่จริง 

• การสร้างการรับรูเ้กษตรอจัฉรยิะ

และจ านวนเทคโนโลยีใน Innovation Catalog 

ศูนย์เรยีนรูก้ารเพิ่มประสิทธภิาพการผลติสินค้าเกษตร (ศพก.)

• ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงศูนย ์AIC ในระดับจังหวัด

• ใช้ Innovation catalog เป็นตัวขับเคลื่อน เชื่อมโยง รวมทั้ง เป็นกลไกขับเคลื่อน

ร่วมกับแปลงใหญ่จังหวัด

• ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด ในการฝึกอบรม และการรับรูเ้ขา้ถงึ

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร และสร้างการรบัรู้

• ฝึกอบรม E-commerce ผ่านระบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร Smart Farmer 

และ Young Smart Farmer มีการฝึกอบรม และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกษตรกรขายสินค้าผ่าน E-commerce มีการส่งเสริม

คณะกรรมการบรหิารศนูย ์AIC จังหวดั

• จัดท าและพิจารณาแผนการด าเนินการ/แผน

งบประมาณ

• รวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม/เผยแพร่

องค์ความรู้

• วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง จัดหาแหล่งทุน

• ก าหนดกรอบการติดตามผลการด าเนินงาน



ระบบฐานข้อมูล AIC

https://aic-info.moac.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 





ระบบฐานข้อมูล AIC







11  หมวดหมู่





















ขอบคุณค่ะ


