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แผนงานวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)
หลักการและเหตุผล
การวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research) เปนกลไกที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนให
ภาคเอกชนของประเทศมีศักยภาพในการทําการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศได ที่ผานมาการวิจัยและพัฒนาที่เปนการวิจัยตามปญหาหรือโจทยวิจัยของภาคเอกชนยังมีไมมากนัก
สวนใหญการดําเนินงานวิจัยรวมจะอยูในรูปแบบโครงการวิจัย ที่นักวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัย และทําการ
ถายทอดผลงานวิจัยนั้นสูภ าคเอกชนหลังที่ผลวิจัยประสบความสําเร็จ ซึ่งการวิจัยในรูปลักษณะนี้ ไมไดสงเสริม
ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในงานวิจัยอยางแทจริง ขาดความตอเนื่องและไมไดเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและ
พัฒนาใหแกภาคเอกชนมากนัก
การวิจัยรวมระหวางภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตรนี้จะมุงเนนงานวิจัยที่ไดรับการพิสูจนแลวใน
ระดับหองปฏิบัติการ (lab scale) และพรอมที่จะตอยอดสูเชิงพาณิชย สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอยางแทจริง ภาคเอกชนจะตองมีสวนรวมในงานวิจัยนั้นทั้งในดานการ
ร ว มทุ น และการดํ า เนิ น งานวิ จั ย โดยคาดหวั ง ว า ผลการวิ จั ย นั้ น นอกจากจะสร า งมู ล ค า เพิ่ ม และเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจแลว ยังตองสามารถสงเสริมศักยภาพในการทํางานวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนดวย ทั้งการตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและพัฒนาตอธุรกิจ การพัฒนาหนวยงานวิจัยและ
บุคลากรทางดานวิจัยของภาคเอกชน รวมถึงเปนการสรางฐานลูกคาของอุทยานวิทยาศาสตรในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนและชักจูงใหภาคเอกชนหันมาสนใจทํางานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา และสรางความ
เขมแข็งใหกับธุรกิจ นําไปสูการตอยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน
2. เพื่อใหเกิดการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาค เปนผูเชื่อมตอกลาง
3 .เพื่อสรางโอกาสและดึงดูดภาคเอกชนใหเขามาเปนลูกคาอุทยานวิทยาศาสตร ในอนาคต
4. เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับประเทศ
เปาหมาย
1. สรางฐานผูใชบริการอุ ทยานวิ ทยาศาสตรฯ ในอนาคตและเกิดการใชบริการตางๆของอุ ทยาน
วิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง
2. เกิดการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนอยางตอเนื่อง
3. สรางฐานเครือขายผูเชี่ยวชาญนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถเชื่อมโยงกับ
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
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หนวยงานรับผิดชอบ
บทบาทของ สอว.
1. ศึกษาแผนการดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)
ที่ผานมา เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานและจัดทําแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ
2. เปดรับขอเสนอโครงการจากอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
3. การพิจารณาขอเสนอโครงการ
- การกําหนดแนวทางการพิจารณาขอเสนอโครงการ
- คณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญ พิจารณาขอเสนอโครงการ
- คณะกรรมการเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณตอผูบริหารสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน Co-Research
บทบาทของเจาหนาที่อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
1. การจัดทําแผนเพื่อดําเนินการวิจัยรวมกับภาคเอกชน โดยมีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ใหสําเร็จผลตามระยะเวลาที่กําหนด
2. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงขอเสนอโครงการให สอว. พิจารณา
3. กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)
และติดตามความกาวหนา
4. รายงานผลการดําเนินงานสงให สอว.
การรายงานผลการดําเนินงาน
1. จัดสงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research
Program)
1.1 รายงานความกาวหนา ตามแบบฟอรมรายงาน
1.2 รายงานฉบับสมบูรณ ตามแบบฟอรมรายงาน
2. แบบการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ ซึ่งแบบฟอรมการประเมินใหยึดตามอุทยาน
วิทยาศาสตรของแตละภูมิภาค
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1. กระบวนการคั ด เลื อ กผู ป ระกอบการเข า ร ว มโครงการวิ จั ย ร ว มกั บ ภาคเอกชน (Collaborative
Research Program)
โครงการวิจัยรวมกับ ภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เปนโครงการที่ กระตุ น ให
ภาคเอกชนทํ า วิ จั ย และพั ฒ นาร ว มกั บ ทางอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภู มิ ภ าค โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อส ง เสริ ม
กระบวนการแกปญหาในภาคอุ ตสาหกรรมด วยการวิจั ยและพัฒนา (R&D) และได ผลงานวิจัยที่สามารถใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยและตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตรนั้นมี
ความพรอมทั้งทางดานบุคลากร องคความรู และเครื่องมือวิจัยที่สามารถนํามาชวยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ใหกับทางภาคเอกชนได นําไปสูการสรางผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม เทคโนโลยีใหม หรือระบบการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต สูการพัฒนาเชิงพาณิชยไดอยางครบวงจร
1.1 ขั้นตอนการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ Co Research มีขั้นตอนดังนี้
1.1.1. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคประชาสัมพันธโครงการฯ และเปดรับขอเสนอโครงการ
1.1.2. นักวิจัยและภาคเอกชนนําสงขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนด ใหดําเนินการตาม
หลั ก เกณฑ ข องแต ล ะอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภูมิ ภาคในการพิ จ ารณาขอ เสนอโครงการของผู สมั ครเขารวม
โครงการฯ โดยทําการพิจารณาตามหลักเกณฑของแตละอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ตัวอยางของหลักเกณฑที่
ใชในการพิจารณา เชน
- ความสอดคลองกับ Flagship และ อุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการ
- ศักยภาพความพรอมของเอกชน
- รอยละของการรวมลงทุนในโครงการของเอกชน
- ความเปนไปไดในเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ
1.1.3. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคคัดเลือกขอเสนอโครงการแลวจัดทําขอเสนอโครงการตามรูปแบบ
ที่ สอว. กํ า หนดและนํ า ส งข อเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ ท าง สอว. เป ด รั บ เพื่ อพิ จ ารณาสนับ สนุ น
งบประมาณ
1.1.4. สํ า นั กงานปลัด กระทรวงวิ ทยาศาสตรฯ ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อพิจ ารณาขอเสนอโครงการ
ประกอบไปดวย
1.1.4.1 ผูเ ชี่ ย วชาญในสาขาที่ ส อดคล องกับ ขอเสนอโครงการที่ ทางอุท ยานวิ ท ยาศาสตร
ภูมิภาคสงขอเสนอโครงการมาใหพิจารณา โดยผูเชี่ยวชาญที่พิจารณาโครงการจะตองมีอยางนอย 2 คน/
โครงการ และผูเ ชี่ย วชาญที่ พิ จ ารณาแตล ะโครงการจะต องไม ไ ดสั ง กัด มหาวิ ทยาลัย และภูมิภาคเดี ย วกับ
มหาวิทยาลัยเจาของโครงการ โดยผูเชี่ยวชาญมีหนาที่ในการใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกขอเสนอโครงการ
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1.1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ในการตั ด สิ น คั ด เลื อ กโครงการที่ เ หมาะสมที่ จ ะได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น เสนอต อ สํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ
1.1.5. สป.วท. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
1.2 คุณสมบัติของผูประกอบการที่สามารถขอรับการบริการ
1.2.1 เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณการเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือ ธุรกิจเอกชนขนาด
ใหญ หรือกลุมการผลิตตางๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเปนผูถือหุนหรือลงทุนไมต่ํากวารอย
ละ 51
1.2.2 เป นองคกรซึ่ง มีความพรอมทางดา นบุคลากร การเงิ น และการจัดการในระดับขั้น
พื้น ฐานที่ จ ะดํ า เนิ นโครงการวิจั ย ปรั บปรุ งหรื อพัฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต ใหลุ ล ว งตามวั ตถุประสงคของ
โครงการวิจัยได
1.2.3 เปนองคกรที่ดําเนินกิจการอยูในกลุมอุตสาหกรรม ดังนี้
- อุตสาหกรรมที่มุงเนน (Flagship Project) ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) โดย
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือมุงเนนเรื่องขาว อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุงเนนเรื่อง
อุตสาหกรรมไก และอุทยานวิทยาศาสตรภาคใตมุงเนนเรื่องยางพารา
- อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ฮารดดิสกไดรฟ ซอฟทแวรธุรกิจ iOS,
Android, Open source, Cloud Computing, Digital Content ตางๆ เปนตน
- อุตสาหกรรมดานการแพทย และเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมอาหาร
- อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดลอม และวัสดุดานพลังงาน
- อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต เชน อุตสาหกรรมเวชภัณฑ (เครื่องสําอาง)
อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสรางสรรค และอุตสาหกรรมโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ฯลฯ
1.4 ผูประกอบการสามารถเขารวมโครงการและรับการสนับสนุนไดปละ 1 โครงการ และไม
เกิน 3 ป ติดตอกัน
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1.3 หลักการสนับสนุนงบประมาณและแนวทางดําเนินงาน
1. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใหงบสนับสนุนใหกับโครงการที่ผานการคัดเลือก ไมเกินรอยละ 40
ของมูลคาโครงการทั้งหมด โดยภาคเอกชนรวมลงทุนวิจัยตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ในรูปแบบของ in-kind หรือ
in-cash โดยดําเนินการตามระเบียบของแตละมหาวิทยาลัย
2. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของโครงการใหกับ
สอว. และทําการบันทึกขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ Project-based management ในทุกเดือน
3. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคดําเนินการประเมินโครงการหลังจากสิ้นสุดการวิจัยตามหลักเกณฑของ
แตละอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนผูกําหนด
4. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณใหกับ สอว.
2. การวัดความสําเร็จ (Evaluation)
2.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
1. จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการ (ราย)
2. จํานวนบริษัทที่นําเทคโนโลยีที่เขารวมโครงการไปใชจริงในเชิงพาณิชย (ราย)
3. จํ า นวนบริ ษั ทที่เ ขา รว มโครงการมาใชบริการ การบริหารจั ด การทรัพย สิ นทางปญญา
บริการออกแบบนวัตกรรม บริการหองปฏิบัติการ สํานักความรวมมืออุตสาหกรรม และบริการอื่นๆของอุทยาน
วิทยาศาสตร (ราย)
4. มูลคาธุรกิจที่เกิดจากการทําโครงการแตละโครงการ (บาท) – ยอดขายที่คาดวาเพิ่มขึ้น
หลังสิ้นสุดโครงการ หรือตนทุนที่ลดลงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
2.2 เปาหมายของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ Co-Research เมื่อสําเร็จโครงการ
2.2.1. ผู ป ระกอบการในภาคเอกชนเกิ ด ความร ว มมื อ กั บ นั ก วิ จั ย /อาจารย ส ามารถนํ า
ผลงานวิจัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ผูประกอบการ ทั้งในดานของ การผลิต กระบวนการแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา หรือเกิดนวัตกรรมใหมขึ้น
ภายในภาคอุตสาหกรรม
2.2.2. ผู ประกอบการในภาคเอกชนเกิด ความตระหนั กและเห็ น ถึง ความจํ า เป นของการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการ และเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
2.3 เปาหมายของโครงการ Co-Research เมื่อสําเร็จโครงการ
2.3.1. สรางฐานผูใชบริการอุทยานวิทยาศาสตรฯ ในอนาคตและเกิดการใชบริการอื่นๆของ
อุทยานฯในอนาคตอยางตอเนื่อง
2.3.2. ผูประกอบการเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา และเกิดการใช วทน. เปนฐาน
ในการธุรกิจ
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2.3.3. เพิ่มชองทางและการเขาถึงโครงการวิจัยใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
2.3.4. เกิดความรวมมืออยาตอเนื่องระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ชวยใหเกิดการวิจัย
พัฒนารวมกัน
2.3.5. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางภาคเอกชนและอุทยานฯ ในการพัฒนาประยุกตใช
งานวิจัยเพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาในดานตางๆ
2.4 เอกสารที่ทางอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคจะตองรายงานตอ สอว.
2.4.1. ขอเสนอโครงการ (Proposal Report)
2.4.2. รายงานความกาวหนา (Progress Report)
2.4.3. รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
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3. รูปแบบการเขียนรายงาน
3.1 รูปแบบขอเสนอโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)
1. บทสรุปผูบริหาร
2. ภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตรภาค......................
2.1 วัตถุประสงคของโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
2.2 กลุมอุตสาหกรรมที่มุงเนนและอุตสาหกรรมเปาหมาย
2.3 เปาหมายที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
2.4 ตัวชี้วัด (ภาพรวมรายภูมิภาค)
- จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการ
- จํานวนบริษัทที่นําเทคโนโลยีที่เขารวมโครงการไปใชจริงในเชิงพาณิชย
- จํ า นวนบริ ษั ท ที่ เ ข า ร ว มโครงการมาใช บ ริ ก าร การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ทาง
บริการออกแบบนวัตกรรม บริการหองปฏิบัติการ
- มูลคาธุรกิจที่เกิดจากการทําโครงการแตละโครงการ
3. สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

บริษทั เอกชน งบประมาณ งบประมาณ
ภาครัฐ ภาคเอกชน

1.
2.
รวม
รวมทั้งหมด
ภาคผนวก ขอมูลทั่วไป (รายละเอียดรายโครงการ)
1. ชื่อขอเสนอโครงการ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3. ผูรับผิดชอบโครงการ (Project Manager)
4. ที่มาและความสําคัญ
5. วัตถุประสงค
6. ขอมูลภาคเอกชนที่รวมทําวิจัยและพัฒนา
6.1 ชื่อนิติบุคคล/กิจการ รูปแบบลักษณะของธุรกิจ
6.2 แนวโนมที่บริษัทจะเปนผูเชาพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตรเพื่อทําวิจัยในอนาคต
6.3 สัดสวนการลงทุนของเอกชนในการรวมวิจัย
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- อุทยานวิทยาศาสตรสนับสนุนงบประมาณไมเกิน 40% ของมูลคาโครงการ
- เอกชนต องร ว มลงทุ น ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป น ตั ว เงิ น (in-cash) และรู ป แบบที่ ไ ม ใช ตั ว เงิ น
(in-kind) ไมต่ํากวา 60% ของมูลคาโครงการ
7. ศักยภาพและความพรอมในการดําเนินโครงการ
7.1 การความเขมขนของการใชผลงานวิจัย ตนแบบ และความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู
ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชน
7.2 ความพรอมและขีดความสามารถของหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณของมหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชน
7.3 ประสบการณการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรมของทีมวิจัยของโครงการ
7.4 เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ งในโครงการมี ศั ก ยภาพในการนํ า มาพั ฒ นาสู เ ชิ ง พาณิ ช ย (Proven
technology with high for commercialization)
7.5 ผลลั พ ธ ของโครงการ เช น เกิดผลิ ตภัณฑ ใหม ที่มี มูล คา เพิ่ม สูง หรือกระบวนการผลิตใหม ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งไมเคยมีมากอนในระดับประเทศหรือภูมิภาค
7.6 เอกสารอางอิง หรือ ขอมูล ที่แสดงถึงความสําเร็จของงานวิจัยที่ไดดําเนินกอนหนานี้
8. แผนการดําเนินงานและกิจกรรม
8.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย/ขอบเขต
8.2 สถานที่ดําเนินงานวิจัยและรายละเอียดหองปฏิบัติการ
8.3 จัดทําแผนดําเนินงานโครงการในรูปแบบ Project based management
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9. งบประมาณโครงการ
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)
สนับสนุนโดยภาคเอกชน
สนับสนุนโดยอุทยาน
วิทยาศาสตร

1. งบบุคคล

2. งบการดําเนินงาน

3. งบวัสดุอุปกรณ

4. งบอื่นๆ

รวม
รวมทั้งหมด
10. การจัดการทรัพยสินทางปญญา
11. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ
12. ผลกระทบ
12.1 เชิงคุณภาพ
12.2 เชิงปริมาณ
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3.2. รูปแบบการเขียนรายงานความกาวหนา (Progress Report) โครงการ Co-research
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaboration Research Platform)
ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาค........................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............................
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อขอเสนอโครงการ: โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Co-research)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: อุทยานวิทยาศาสตรภาค..................................................................
ผูรับผิดชอบโครงการ (Project Manager): ..............................................................................
ตนสังกัดของหัวหนาโครงการ: ………………………………………………………………………………..
งบประมาณทั้งโครงการ: ..........................................................................................................
ระยะเวลาการดําเนินงาน: ........................................................................................................
2. บทสรุปผูบ ริหาร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตรภาค...................
3.1 วัตถุประสงคของโครงการฯ
3.2 กลุมอุตสาหกรรมที่มุงเนนและอุตสาหกรรมเปาหมาย
3.3 เปาหมายที่คาดวาจะไดรับจากโครงการฯ
4. ตัวชี้วัด (ภาพรวมรายภูมิภาค)
รายละเอียดการดําเนินงาน
1. จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการฯ (ราย)
2. จํานวนบริษัทที่นําเทคโนโลยีที่เขารวมโครงการไปใชจริงเชิงพาณิชย
(ราย)
3. จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการมาใชบริการ การบริหารจัดการ
ทรัพยสิน
ทางปญญา บริการออกแบบนวัตกรรม บริการหองปฏิบัติการ (ราย)
4. มูลคาธุรกิจที่เกิดจากการทําโครงการแตละโครงการ (บาท)

ตัวชี้วัด
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5. สรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

บริษัทเอกชน

งบประมาณ
ภาครัฐ

งบประมาณ
ภาคเอกชน

1.
2.
xx.
ภาคผนวก
แสดงรายละเอียดของแตละโครงการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อขอเสนอโครงการ:.............................................................................................................................
หนวยงานที่รับผิดชอบ: อุทยานวิทยาศาสตรภาค...............................................................................
งบประมาณทั้งโครงการ: ......................................................................................................................
ระยะเวลาการดําเนินงาน: ....................................................................................................................
ผูรับผิดชอบโครงการ (Project Manager)
ชื่อ................................................................................. ตําแหนง .......................................................
หนวยงานสังกัด........................................... ที่อยู ........................…………………………………………………
E-mail ………………………………………………… โทรศัพท...........................................................................
หัวหนาโครงการ
ชื่อ................................................................................. ตําแหนง .......................................................
หนวยงานสังกัด........................................... ที่อยู ........................…………………………………………………
E-mail ………………………………………………… โทรศัพท...........................................................................
คณะวิจัย
ชื่อ................................................................................. ตําแหนง .......................................................
หนวยงานสังกัด........................................... ที่อยู ........................…………………………………………………
E-mail ………………………………………………… โทรศัพท...........................................................................
2. ที่มาและความสําคัญ
3. วัตถุประสงค
4. ขอมูลเอกชนที่รวมทําวิจัย
5. สรุปรายละเอียดแผนการดําเนินงาน/กิจกรรมหลัก
6. ผลการดําเนินงาน
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7. ตารางเปรียบเทียบระหวางแผนงานตามที่เสนอไวในโครงการกับงานวิจัยที่ไดดําเนินการ
กิจกรรมการดําเนินงาน

เดือนที่

หมายเหตุ/ผลลัพธ (ถามี)

1 2 3 4 5 6 7 ….
1 ............................................................
2 ............................................................
3 ............................................................
xx............................................................
หมายเหตุ

กิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว,

กิจกรรมที่จะดําเนินการในอนาคต

8. ตารางแผนและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (s-curve)
9. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน
10. เอกสารอางอิง (ถามี)
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3.3. รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) โครงการ Co-research
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaboration Research Platform)
ภายใตการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตรภาค........................
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............................
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. แผนการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
4. ตัวชี้วัด
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ตั้งไวและตัวชีว้ ัดในการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน
(Collaboration Research Platform)
ลําดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

1

จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการฯ (ราย)

2

จํานวนบริษัทที่นําเทคโนโลยีที่เขารวมโครงการไปใชจริงเชิง
พาณิชย (ราย)
จํานวนบริษัทที่เขารวมโครงการมาใชบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา บริการออกแบบนวัตกรรม
บริการหองปฏิบัติการ (ราย)

3

4

KPIs
KPIs
ที่ตั้งไว ที่สําเร็จ

ภาคเอกชนที่รวมโครงการฯ ไปใชบริการอื่นๆอยางนอย 1
บริการ (ราย)
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5. ผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน
- รายละเอียดการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับเอกชน
- ขั้นตอน/หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ
- แสดงแผนผังการทํางานในการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับเอกชน แนบรูปภาพกิจกรรม(ถามี)
- แสดงตารางสรุปรายละเอียดภาคเอกชนและเหตุในการเขารวมโครงการ
ลําดับ

ชื่อภาคเอกชน

ลักษณะของธุรกิจ

เหตุผลที่เขารวม
โครงการ

1
2
3
xx
- แนบตาราง แผน/ผลการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (ตามรูปแบบ s-curved)
6. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน
7. เอกสารอางอิง (ถามี)
ภาคผนวก
ขอมูลทั่วไปเพื่อแสดงรายละเอียดการดําเนินงานของแตละโครงการที่เขารวม
1. ชื่อโครงการ
................................................................................................................................................................
2. ขอมูลหัวหนาโครงการและคณะผูวิจัย
ชื่อ……………………………………………………………….ตําแหนง.....................................................................
หนวยงานสังกัด.......................................................................................................................................
ที่อยู........................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail………………………………………………………………
ความเชี่ยวชาญ.......................................................................................................................................
3. ขอมูลเอกชนที่เขารวมโครงการ
ชื่อนิติบุคคล…………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่อยู........................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail………………………………………………………………
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ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ
……….…………………………………………………………….ตําแหนง....................................................................
ชื่อผูประสานงานโครงการ
.........................................……….……………………….ตําแหนง....................................................................
4. หลักการและเหตุผลความจําเปน
5. วัตถุประสงคของโครงการ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
7. ผลการดําเนินงาน
8. สรุปผลการดําเนินงาน
9. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน
10. แนวทางในการขยายผลในอนาคต
11. ความสนใจในการใชบริการอื่นๆของอุทยานฯในอนาคต
12. ความสนใจในการใชบริการอื่นๆ ของอุทยานวิทยาศาสตรฯ ในอนาคต
Service Platform
Business Incubation
IRTC
Co-Research
13. ผลลัพธที่ไดจากโครงการ (Output)
14. ประโยชนที่ไดรับ (Outcome)
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ (มูลคาเงิน)
15. เอกสารแนบอื่นๆ (ถามี)
- สําเนาผลการทดสอบวิเคราะห
- รูปภาพผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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ภาคผนวก
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
ขอเสนอโครงการ คือ เอกสารายงานแนวทางการดําเนินโครงการ เพื่อเสนอแกกรรมการที่เกี่ยวของ
กอนเริ่มดําเนินการ เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณากอนที่จะอนุมัติโครงการ
ลักษณะของขอเสนอโครงการที่ดี
1. หัวขอเสนอโครงการวิจัยตอง นาสนใจ และสอดคลองกับรายละเอียดที่นําเสนอ สามารถตอบ
ปญหาหรือแกปญหาที่ตองการได
2. โครงการที่เสนอจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน กระชับ และสามารถทําได
3. เปนงานที่ใหม มีคุณคาทางวิชาการ และตรงตอความตองการของประเทศ
4. มีการสืบคนผลงานหรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Literatures Review)
5. ระเบียบวิธีการดําเนินโครงการตองมีรายละเอียดที่มากพอและดําเนินการเปนขั้นตอน ตามลําดับ
กอนหลังเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ
6. จําเปนตองกําหนดปริมาณงานหรือขอบเขตของงานใหเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่คาดวา
จะไดรับ
7. หัวหนาโครงการมีความเหมาะสม (มีความสามารถ) ในการดําเนินงาน
8. มีการเชื่อมโยงกับนักวิจัยอื่นที่อยูตางสถาบัน อาจเปนประโยชนในเรื่องการใชอุปกรณ เครื่องมือ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญที่นักวิจัย อื่นๆ มีอยู
9. การขอสนับสนุนครุภัณฑและอุปกรณราคาสูงจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสม และความจําเปน
จริงๆ
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การเขียนขอเสนอโครงการ
การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อใหไดทุนสนับสนุนนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการ ดังนั้นการเขียนขอเสนอโครงการจะตองเขียนใหผูอานมีความรูสึกวางานวิจัยนาสนใจและแสดงให
เห็นวาโครงการนี้สามารถทําได ทําแลวเปนประโยชนตอสวนรวม และผูใหทุนสนับสนุนดานงบประมาณนั้น
ควรใหการสนับสนุนโครงการดังกลาว ดังนั้นผูจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทําดวยความประณีต มีเหตุ
มีผล และเหมาะสม เพื่อใหไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยขั้นตอนการเขียนขอเสนอโครงการที่ดี ควร
ประกอบดวยรายละเอียด ตอไปนี้
1. ชื่อโครงการ
การตั้งชื่อโครงการจะตองนาสนใจมีความชัดเจน เหมาะสม เขาใจงายและสื่อไดชัดเจนถึงเนื้อหาสาระ
ของสิ่ งที่ จะทํ า ลักษณะเฉพาะของโครงการและจุ ด มุ ง หมายของโครงการ หั ว ขอเสนอโครงการวิ จั ย ต อ ง
นาสนใจ และสอดคลองกับรายละเอียดที่นําเสนอสามารถตอบปญหาหรือแกปญหาที่ตองการได
2. ผูที่รับผิดชอบโครงการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
การเขียนโครงการจะตองระบุหนวยงานหรือผูที่รับผิดชอบใหชัดเจนวา ใครเปนผูดําเนินงานเหตุที่ตอง
มีการระบุหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือผูที่รับผิดชอบโครงการนั้น เพื่อสะดวกตอการติดตอ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยประวัติของหัวหนาโครงการจะสําคัญมากในการเสนอโครงการวิจัย ดังนั้นควรระบุชื่อ
ตําแหนง สถานที่ทํางานและที่อยู เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน
3. หลักการและเหตุผล
ใชชี้แจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนที่จะตองแกปญหา ชี้แจงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ
จากการดําเนินงานตามโครงการ และเปนโครงการที่ดําเนินการนโยบายหรือสอดคลองกับแผนงานโดยมีจุดมุง
หมายเพื่อใหผู บริหารหรื อผูมี อํา นาจเห็ นชอบและอนุมัติโ ครงการที่นําเสนอใหดําเนิ นการพรอมทั้งให การ
สนับสนุนงบประมาณและปจจัยสนับสนุนนําเสนอใหดําเนินการได พรอมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณและ
ปจจัยสนับสนุนอื่นๆ
4. วัตถุประสงค
เปนสวนที่บงบอกถึงจุดมุงหมายที่ตองการจากโครงการ ดังนั้นในการเขียนขอเสนอโครงการจะตองมี
วัตถุประสงคและเปาหมายเปนเครื่องชี้แนวทางในการดําเนินงานของโครงการโดยวัตถุประสงคเปนตัวบอกวา
โครงการตองการใหเกิดอะไรขึ้นบาง การระบุวัตถุประสงคจะตองชัดเจนปฏิบัติได วัดไดและประเมินไดใน
ระยะเวลาที่กําหนด การเขียนวัตถุประสงคเปนรูปธรรมมากกวา การเขียนเปนนามธรรม การทําโครงการหนึ่ง
อาจมีวัตถุประสงคหลายขอก็ได ควรเขียนเปนขอๆใหชัดเจน และแตละขอควรมีวัตถุประสงคเดียว
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การเขียนวัตถุประสงค ควรตองคํานึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ คือ
1. ความเป น ไปได (Sensible) หมายถึง วั ตถุประสงค จ ะต องมี ความเป นไปได ในการดํา เนิ น งาน
โครงการ
2. วัดได (Measurable) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีจะตองสามารถวัดและประเมินผลได
3. ระบุสิ่งที่ตองการ (Attainable) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
4. เปนเหตุเปนผล (Reasonable) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองมีความเปนเหตุเปนผลในการปฏิบัติ
5. เวลา (Time) หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีจะตองมีขอบเขตของเวลาที่แนนอนในการปฏิบัติงาน
5. เปาหมาย
การเขียนเปาหมายใหระบุจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงใหปรากฏเปนรูปตัวเลขหรือ จํานวน
ที่จะทําไดภายในระยะเวลาที่กําหนด การระบุเปาหมาย ระบุเปนประเภทลักษณะและปริมาณให สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและความสามารถในการทํางานของผูรับผิดชอบโครงการ
6. งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ใชในการวิจัย เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือเงินอุดหนุน โดยจะตองประมาณวงเงินคาใชจายตางๆ เปนหมวดหมู ไดแก
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ เปนตน โดยการประมาณการคาใชจายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งตองจําแนก
รายการคาใชจายใหชัดเจน และ ตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 4 ประการ ในการจัดทําโครงการ คือ
1. ประหยัด (Economy) การเสนองบประมาณจะตองเปนไปโดยมีความประหยัด ใชทรัพยากรให
คุม คาที่สุด และไดคุณภาพของผลงานดีที่สุด
2. ความมีป ระสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการจะต องมี คุณ คาเปนที่ ย อมรับ และทุกคนมีความพึง
พอใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด ประหยัดที่สุด และไดรับผลตอบแทนคุมคา
3. ความมีป ระสิท ธิ ผล (Effectiveness) โครงการจะต องดํา เนิ น การเป นไปตามวัต ถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไวนําผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว หากไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวก็ถือ วามี
ประสิทธิผล
4. ความยุติธรรม (Equity) การใชจายทรัพยากรจะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหทุก
ฝายปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง คลองตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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7. วิธีการดําเนินการ
ก อนการดํ า เนิ น งานนั้ น จะต องมี ก ารระบุ ข อบเขตของโครงการ โดยในการดํ า เนิ น โครงการนั้ น
จําเปนตองกําหนดปริมาณงานหรือขอบเขตใหเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่คาดวาจะไดรับ โดยขอบเขต
ที่กําหนดตองสามารถตอบคําถามหรือโจทยของงานวิจัยได การทราบขอบเขตของการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ทําใหสามารถกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไดตรงตามระยะเวลา ซึ่งในสวนของการเขียนวิธีการดําเนินงานนั้น
ควรเขียนอธิบายถึงวิธีการดําเนินการเปนการจัดทํารายละเอียดในการปฏิบัติโดยปกติจะแยกเปนกิจกรรม
ยอยๆ หลายกิจกรรม แตเปนกิจกรรมเดนๆ โดยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ วามี
กิจกรรมใดที่จะต องทําเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ กํา หนดไว แผนการดําเนินงานนั้นจะตองเป น แบบ
ละเอียด มีขั้นตอนการดําเนินงานที่เหมาะสม ชัดเจน มีคําอธิบายประกอบแผนการดําเนินงานใหเขาใจไดงาย
และมีแผนการถายทอดผลงานวิจัยไปสูกลุมเปาหมาย
8. ระยะเวลาในการดําเนินการ
เปนการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งถึงเวลาสิ้นสุด โดยแสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและ
สิ้นสุดของโครงการ โดยระบุวัน เดือน ป ที่เริ่มทําและสิ้นสุด ถาหากเปนโครงการระยะยาว และมีหลายระยะก็
ตองแสดงชวงเวลาในแตละระยะของโครงการนั้นดวย เพื่อใชเปนรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุ มัติ
โครงการ
9. สถานที่ดําเนินการ
เปนการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือกิจ กรรมนั้นจะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการ
จัดเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ (ตัวชี้วัด)
การติดตาม การควบคุม การกํากับ และการประเมินผลโครงการ เพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไวอยางประสิทธิภาพ ผูเสนอโครงการ ควรระบุวิธีการที่ใชในการควบคุม และประเมินโครงการไวให
ชัดเจน โดยการกําหนดรูปแบบการประเมินผลโครงการ
11. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเปนการระบุผลที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ ประกอบดวยผลทางตรง
และทางออม โดยระบุใหชัดเจนวาใครจะไดรับประโยชนและผลกระทบนั้นไดรับในลักษณะอยางไร ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในขอเสนอโครงการควรระบุใหทราบวาผลลัพธจากโครงการนี้มีประโยชนอยางไร โดย
ระบุเปนขอๆ ซึ่งประโยชนที่ไดรับตองเปนประโยชนที่เกิดจากการทราบคําตอบตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในแต
ละขอ พรอมแสดงสิ่งที่คาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการใหชัดเจน
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