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หลักการและเหตุผล   

  ปจจุบันความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตของประเทศไทยอยูในระดับที่คอนขางต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศคูแขง หากประเทศไทยตองการท่ีจะยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน

ระยะยาวไดอยางยั่งยืนก็จําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทใน

ประเทศไทย การวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research) เปนกลไกที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนให 

ภาคเอกชนของประเทศมีศกัยภาพในการทําการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

ท่ีผานมาการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนการวิจัยตามปญหาหรือโจทยวิจัยของภาคเอกชนยังมีไมมากนัก สวนใหญการ

ดําเนินงานวิจัยรวมจะอยูในรูปแบบโครงการวิจัย ที่นักวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัย และทําการถายทอดผลงานวิจัยน้ันสู

ภาคเอกชนหลังท่ีผลวิจัยประสบความสําเร็จ ซึ่งการวิจัยในรูปลักษณะน้ีไมไดสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมใน

งานวิจัยอยางแทจริง ขาดความตอเน่ืองและไมไดเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาใหแกภาคเอกชนมากนัก 

การวิจัยรวมระหวางภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตรนี้จะมุงเนนงานวิจัยในหัวขอที่ไดรับการพิสูจนแลวใน

ระดับหองปฏิบัติการ (lab scale) และพรอมท่ีจะตอยอดสูเชิงพาณิชย สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาคเอกชน

และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอยางแทจริง ภาคเอกชนจะตองมีสวนรวมในงานวิจัยน้ันท้ังในดานการรวมทุนและการ

ดําเนินงานวิจัย โดยคาดหวังวาผลการวิจัยน้ันนอกจากจะสรางมูลคาเพิ่มและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

แลว ยังตองสามารถสงเสริมศักยภาพในการทํางานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนดวย ท้ังการตระหนักถึงความสําคัญ

ของงานวิจัยและพัฒนาตอธุรกิจ การพัฒนาหนวยงานวิจัยและบุคลากรทางดานวิจัยของภาคเอกชน รวมถึงเปนการ 

สรางฐานลูกคาของอุทยานวิทยาศาสตรในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุนและชักจูงใหภาคเอกชนหันมาสนใจทํางานวิจัยพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคา และสรางความเขมแข็งให

กับธรุกิจ นําไปสูการตอยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน 

2. เพ่ือใหเกิดการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

เปนผูเชื่อมตอกลาง 

3. เพ่ือสรางโอกาสและดึงดูดภาคเอกชนใหเขามาเปนลูกคาอุทยานวิทยาศาสตรในอนาคต 

4. เพ่ือใหเกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 

 



 

เปาหมาย 

1. สรางฐานผูใชบริการอุทยานวิทยาศาสตรฯ ในอนาคตและเกิดการใชบริการตางๆของอุทยาน วิทยาศาสตร

อยางตอเน่ือง 

2. เกิดการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนอยางตอเน่ือง 

3. สรางฐานเครือขายผูเช่ียวชาญนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและสามารถเช่ือมโยงกับ        

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

  

เงื่อนไขและขอบเขตการดาํเนินงาน 

โครงการวิจัยรวมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) เปนโครงการท่ีกระตุนใหภาคเอกชน

ทําวิจัยและพัฒนารวมกับทางอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกระบวนการแกปญหาใน

ภาคอุตสาหกรรมดวยการวจิัยและพัฒนา และไดผลงานวิจัยท่ีสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยและตรงตามความตอง

การของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตรนั้นมีความพรอมท้ังทางดานบุคลากร องคความรู  และ

เครื่องมือวิจัยท่ีสามารถนํามาชวยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหกับทางภาคเอกชนได นําไปสูการสรางผลิตภัณฑใหม 

กระบวนการผลิตใหม เทคโนโลยีใหม หรือระบบการ แกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสูการพัฒนา

เชิงพาณชิยไดอยางครบวงจร 

1. ขั้นตอนการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ Co Research มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1. นักวิจัยและภาคเอกชนรวมกันพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยรวม 

1.2. นักวิจัยและภาคเอกชนนําสงขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยคํานึงถึง 

- ความสอดคลองกับ Flagship และ อุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการ 

- ศักยภาพความพรอมของเอกชน 

- รอยละของการรวมลงทุนในโครงการของเอกชน 

- ความเปนไปไดในเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ 

1.3. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคคัดเลือกขอเสนอโครงการแลวจัดทําขอเสนอโครงการตามรูปแบบท่ี สอว. 

กําหนดและนําสงขอเสนอโครงการตามระยะเวลาที่ทาง สอว. เปดรับ เพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 

1.4. สํานักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตรฯ ต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการ ประกอบไปดวย 

1.4.1 ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคลองกับขอเสนอโครงการท่ีทางอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงขอ 

เสนอโครงการมาใหพิจารณา โดยผูเช่ียวชาญที่พิจารณาโครงการจะตองมีอยางนอย 2 คน/ โครงการ และผูเชี่ยวชาญท่ี

พิจารณาแตละโครงการจะตองไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยและภูมิภาคเดียวกับมหาวิทยาลัยเจาของโครงการ โดยผู

เชี่ยวชาญมีหนาที่ในการใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ   ในการคัดเลือกข

อเสนอโครงการ 

 



 

   1.4.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ในการ

ตัดสินคัดเลือกโครงการท่ีเหมาะสมที่จะไดรับงบประมาณสนับสนุน เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ 

1.5. สป.อว. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

 

2. คุณสมบัติของผูประกอบการที่สามารถขอรับการบรกิาร 

2.1 เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณการเกษตร อุตสาหกรรมขนาด

กลางหรือขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือ ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ หรือ    

กลุมการผลิตตางๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเปนผูถือหุนหรือลงทุนไมตํ่ากวารอยละ 51 

2.2 เปนองคกรซึ่งมีความพรอมทางดานบุคลากร การเงิน และการจัดการในระดับขั้นพ้ืนฐานท่ีจะดําเนิน

โครงการวจิัย ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหลุลวงตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได 

2.3 เปนองคกรที่ดําเนินกิจการอยูในกลุมอุตสาหกรรม ดังน้ี 

- อุตสาหกรรมท่ีมุงเนน (Flagship Project) ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) โดย อุทยานวิทยา

ศาสตรภาคเหนือมุงเนนเรื่องขาว อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ งเนนเรื่อง อุตสาหกรรมไก และ

อุทยานวิทยาศาสตรภาคใตมุงเนนเรื่องยางพารา 

- อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ฮารดดิสกไดรฟ ซอฟทแวรธุรกิจ iOS, Android, 

Open source, Cloud Computing, Digital Content ตางๆ เปนตน 

- อุตสาหกรรมดานการแพทย และเทคโนโลยีชีวภาพ 

- อุตสาหกรรมอาหาร 

- อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ส่ิงแวดลอม และวัสดุดานพลังงาน 

- อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต เชน อุตสาหกรรมเวชภัณฑ (เครื่องสําอาง) อุตสาหกรรมการ

ออกแบบ อุตสาหกรรมสรางสรรค และอุตสาหกรรมโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ฯลฯ 

2.4 ผูประกอบการสามารถเขารวมโครงการและรับการสนับสนุนไดปละ 1 โครงการและไมเกิน 3 ปติดตอกัน  

3. หลกัการสนับสนุนงบประมาณและแนวทางดําเนินงาน 

 1. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคใหงบสนับสนุนใหกับโครงการท่ีผานการคัดเลือก ไมเกินรอยละ 40 ของมูลคา

โครงการท้ังหมด โดยภาคเอกชนรวมลงทุนวิจัยตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ในรูปแบบของ in-kind หรือ in-cash โดย

ดําเนินการตามระเบียบของแตละมหาวิทยาลัย 

2. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณของโครงการใหกับ สอว. 

และทําการบันทึกขอมูลการดําเนินงานในรูปแบบ Project-based management ในทุกเดือน 

3. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคดําเนินการประเมินโครงการหลังจากสิ้นสุดการวิจัยตามหลักเกณฑของแตละ

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนผูกําหนด 

4. อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสงผลการดาํเนินงานฉบับสมบูรณใหกับ สอว. 



 

รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงการ 

ขอเสนอโครงการ ควรจะอยูระหวาง 5-10 หนาและประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี 

1 หนาปกประกอบดวย : 

 ชื่อโครงการ (ไทย/อังกฤษ) 

 ชื่อผูเชี่ยวชาญ/ตําแหนง/ท่ีทํางาน/โทรศัพท/โทรสาร 

  ชื่อบริษัทท่ีจะรับขอเสนอโครงการ/ที่ต้ัง/โทรศพัท/โทรสาร 

 ระยะเวลาของโครงการ (วันท่ีเริ่มตน/วันที่จบโครงการ) 

 งบประมาณโครงการ 

2 ปญหาและขอมูลเบ้ืองตน 

  ช้ีแจงปญหาและขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทท่ีมีความจําเปนและตองการการปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ 

3 วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

ประมาณ 2 - 5 บรรทัด โดยระบุใหชัดเจนวาจะนําไปแกปญหาอะไรหรือเปาหมายท่ีตองการในการ  

ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยใีนการผลิตโดยควรจะระบุเปนปริมาณหรือตัวเลขดวย 

4 วิธีท่ีจะใชในโครงการและแผนการดําเนินงาน เปนสวนท่ีสําคัญซึ่งจะตองระบุถึง 

 ขอบขายและวิธีการปฏิบัติงานเชน วิธีธารปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑการวิเคราะหและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาทดลองการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการฝกอบรมพนักงานทางวิชาการ เปนตน 

 ตารางเวลาแผนการปฏิบัติงานและของผูเช่ียวชาญตามขอบขายของกิจกรรมท่ีระบุไว 

5 อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ระบุเคร่ืองมืออุปกรณและสถานที่ซึ่งผูเช่ียวชาญมีความจําเปนท่ีตองใช  

และตองการใหบริษัทจัดเตรียมไวใหกอนการเขาปฏิบัติงาน 

6   อุปกรณและเครื่องมือของสถาบันท่ีผูเช่ียวชาญสังกัดอยูและมีความจําเปนท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

7 รายละเอียดการประเมินคาใชจายในโครงการ  

8 คณะผูเชี่ยวชาญแสดงรายชื่อผูเช่ียวชาญและผูเขารวมปฏิบัติงานโดยแจงชื่อตําแหนง ท่ีทํางาน โทรศัพท 

โทรสาร Email  และความชํานาญของทุกทาน พรอมท้ังแนบประวัติการทํางานของแตละทานดวย  

9   เอกสารหรือกรณีอางอิง (ถามี ) 



 

กําหนดเวลาและสถานท่ีจัดสงขอเสนอโครงการ 

ผูประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนโครงการ ขอใหจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 5 ชุด โดยตองมีรายละเอียดตาม

หัวขอท่ีกําหนดให แลวจากนั้นใหสงมาที่  

สํานักงานความรวมมืออุตสาหกรรม 

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

โทรศัพท 07-567-3588 โทรสาร 07-567-2928 E-mail : kraison_ninlaart@hotmail.com 

ตั้งแตบัดน้ี – 31 สิงหาคม 2562 

 


