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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 

Industrial Research and Technology Capacity Development Program (IRTC) 

 

1. หลักการและเหตุผล   

 ปจจุบันความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตของประเทศไทยอยูในระดับท่ีคอนขางต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศคูแขง หากประเทศไทยตองการท่ีจะยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน

ระยะยาวไดอยางยั่งยืนก็จําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทใน

ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตรภมูิภาคมีบทบาทในการสงเสริมใหภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการ

วิจัยและพัฒนาซึ่งจะเปนรากฐานท่ีมั่นคงในการตอยอดธุรกิจ โดยเริ่มตนจากการสนับสนุนการแกปญหาในกระบวนการ

ผลิต กระบวนการจัดการของเสีย กระบวนการขนสง การเขาถึงแหลงองคความรูตางๆ หรือกระบวนการบริหารจัดการ

อื่นๆ ภายในองคกรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถทําใหผูประกอบการยอมรับการประยุกต

ใช วทน. และเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในเบ้ืองตนกอนที่จะตอยอดไปสูการทําวิจัยอยางเขมขนในอนาคต   

          แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and 

Technology Capacity Development Program: IRTC) เปนการใหความชวยเหลือผูประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตทุกประเภท ดวยการสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขาไปทําใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การ

จับคูนวัตกรรมในรูปแบบของการใชผูเช่ียวชาญดานเทคนิคเขาไปเปนท่ีปรึกษาในการแกไขปญหาทางเทคนิค ปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงการฝก 

อบรม  การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหลงตางๆ เพ่ือใหสามารถเขาสูการแขงขันในตลาดการคาสากลไดอยางเขมแข็ง โดย

มุงหวังท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน ใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีท่ีไดรับ

การถายทอดจากผูเช่ียวชาญ เพื่อการแกปญหาเทคโนโลยีอยางยั่งยืนรวมถึงการเขาถึงการใหบริการทางดานทรัพยสิน

ทางปญญาอยางเต็มรูปแบบ นอกจากน้ี ยังเปนการสรางฐานลูกคา ใหแกอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคท่ีจะเปดดําเนิน

การในอนาคตดวย   

 

2. วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อใหเกิดการนําองคความรูของสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชน เพ่ือแกปญหา/พัฒนา

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต เพ่ิมศักยภาพของผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ เกิดการนําโครงการวิจัยไปตอยอดใน

เชิงพาณิชย โดยสามารถสรางรายได หรือลดตนทุนการผลิต หรือลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนการเพิ่ม

มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับทางภาคอุตสาหกรรม 

2.2 เพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งใหนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนา

ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย   



 

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน มีศักยภาพในการสรางนวัตกรรมและมีการสงออกเพ่ิมขึ้น โดยเนนในสาม

อุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

และซอฟทแวร 

 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 มีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปชวยภาคอุตสาหกรรม - สถานประกอบการ และ SMEs ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถเชิงการแขงขัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม กระบวนการผลิตใหม ลดตนทุนการผลิตแกปญหา

ดานมลภาวะสิ่งแวดลอม สรางสินคาทดแทน ลดการนําเขาวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

3.2 เกิดกลไกความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรมผานกลไกเครือขาย

เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยงัเปน   การเสริมสราง

วัฒนธรรม - คานิยมใหมของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการสรางสรรค พัฒนา

งานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของสังคม – เศรษฐกิจและสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางเปน

รูปธรรม   

 

4. เงื่อนไขและขอบเขตการดาํเนินงาน 

  4.1.  กระบวนการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ  

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ีจัดขึ้นเพ่ือยกระดับ

ความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการ โดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคจะเปนหนวยงานท่ี

เชื่อมโยงผูเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีตรงตามความตองการของผูประกอบการ    

          4.2 ขั้นตอนการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ IRTC    

             1.  ผูประกอบการจะตองกรอกใบสมัครเพ่ือเขารวมโครงการฯ   

 2.  เจาหนาท่ีอุทยานฯ ภูมิภาคจะตองมีกิจกรรมใหผูเช่ียวชาญไดพบปะและเยี่ยมชมกิจการของผูสมัคร

เขารวมโครงการฯ เพ่ือใหไดรับทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนสวนหนึ่งในการนําขอมูลท่ีไดจากการเยี่ยมชมสถานท่ี

จริงมาประกอบการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการดําเนินโครงการโดยในการเยี่ยมชมกิจการของผูประกอบการนั้น

จะมีผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เขาไปใหคําปรึกษาพรอมท้ังพิจาณาถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นไมวาจะดาน สภาพโรงงาน สภาพ

การทํางานของพนักงาน รวมถึงกระบวนการผลิต   

 3.  อุทยานฯ ภูมิภาคพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  

ของผูประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการฯ  และเกณฑการคัดเลือกท่ีไดกําหนดไว    

 



 

4.3 คุณสมบัติขององคกรที่สามารถขอรับบริการ IRTC   

                 1.  เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สหกรณการเกษตร อุตสาหกรรม

ขนาดกลางหรือขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือธุรกิจเอกชนขนาดใหญ หรือกลุมการ

ผลิตตางๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเปนผูถือหุนหรือลงทุนไมต่ํากวารอยละ 51    

 2.  เปนองคกรซึ่งมีความพรอมทางดานบุคลากร การเงิน และการจัดการใน ระดับข้ันพ้ืนฐานที่จะ 

ดําเนินโครงการ ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต    

 3.  เปนองคกรท่ีดําเนินกิจการอยูในกลุมอุตสาหกรรม ดังน้ี    

  3.1  อุตสาหกรรมท่ีมุงเนน (Flagship Project) ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) โดย อุทยาน

วิทยาศาสตรภาคเหนือมุงเนนเรื่องขาว อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุงเนนเรื่องอุตสาหกรรมไก และ

อุทยานวิทยาศาสตรภาคใตมุงเนน เรื่องยางพารา   

                        3.2  อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ฮารดดิสกไดรฟ ซอฟทแวร ธุรกิจ iOS,   

Android, Open source, Cloud Computing, Digital Content ตางๆ เปนตน   

                        3.3  อุตสาหกรรมดานการแพทย และเทคโนโลยีชีวภาพ    

                        3.4  อุตสาหกรรมอาหาร   

                        3.5  อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ส่ิงแวดลอม และวสัดุดานพลังงาน 

 3.6  อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต เชน อุตสาหกรรมเวชภัณฑ (เครื่องสาํอาง) 

อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมสรางสรรค  และอุตสาหกรรมโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  ฯลฯ   

 4.  เปนบริษัทเอกชนท่ีไดเขารวมโครงการ IRTC ไมเกิน 1 โครงการตอบริษัทตอปติดตอกันไมเกิน 3 ป 

 5.  เปนผูท่ีมีมีความมุงมั่นท่ีจะแกปญหาและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต   

 

  4.4 หลักเกณฑการสนับสนุนโครงการ 

       1  ระยะเวลาของโครงการ 1-12 เดือน หรือภายในปงบประมาณ หากเปนโครงการระยะยาวสามารถแยก

ขอเสนอโครงการได เปน 2 ป และสามารถแบงโครงการเปนหลายเฟสได   

  2  งบประมาณในการดําเนินโครงการ IRTC ตองไดรับการสนับสนุนจาก 2 สวน ไดแก   

   2.1  อุทยานวิทยาศาสตรใหการสนับสนุนไมเกินรอยละ 50 ของคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในโครงการIRTC 

และ ไมเกินวงเงิน 200,000 บาทตอโครงการ   

   2.2  ภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการ IRTC ตองสนับสนุนเงินทุน (In-cash) หรือทรัพยากรท่ีจําเปน 

(In-kind) โดยคิดเปนมูลคาอยางนอยรอยละ 50 ของคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในโครงการ    

  3  อัตราในการใหการสนับสนุนเงินทุนจะพิจารณาจากปจจัยดังตอไปน้ี   

                     3.1  ปญหาที่ตองการการแกไขในกิจการของผูประกอบการโดยผานการพิจารณาจากการเขาเยี่ยมชม

โดยเจาหนาที่ของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคและผูเช่ียวชาญในโครงการ   



 

                     3.2  ขอเสนอโครงการ   

                     3.3  ศักยภาพเบ้ืองตนของผูประกอบการ เชน การดําเนินงาน การผลิต การตลาด ทุนจดทะเบียน 

จํานวนพนักงาน หรือ รายไดของกิจการของผูประกอบการ เปนตน   

                     3.4  ความรวมมือของผูประกอบการในการดําเนินโครงการรวมกับผูเช่ียวชาญ   

          4  การขอเบิกจายเงินสนับสนุนเพื่อเริ่มตนโครงการ IRTC ดําเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเปนผู

อนุมัติ และผูประกอบการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหกับอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค   

                     2.4.1  ใบสมัครเขารวมโครงการ  IRTC   

                     2.4.2  เอกสารประวัติผูเช่ียวชาญ/บุคลากรวิจัย   

                     2.4.3  ขอเสนอโครงการแผนงานของผูเช่ียวชาญ รวมถึงรายละเอียดการดําเนินการแกไขหรือ

ปรับปรุงเทคโนโลยีในกิจการของผูประกอบการ   

                     2.4.4  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา ซึ่งระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   

                     2.4.5  อื่นๆ ตามการพิจารณาของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคเห็นสมควร 

          5  คาตอบแทนคณะดําเนินงาน ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษาโครงการ คาใชสอย และคาวัสดุตางๆ ใหเบิกจายเงิน

สนับสนุนยอนหลัง โดยใชระเบียบของแตละมหาวิทยาลัย หรือ ระเบียบของแตละอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคในการ

กําหนดการดําเนินการเบิกจาย ประเภทของคาใชจายท่ีอยูในขายไดรับการสนับสนุน มีดังตอไปนี้   

               5.1  คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญและคณะทํางานที่เขารวมในโครงการ เชน นักวิจัย, นักศึกษา, หรือเจา

หนาที่วิเคราะหในหองปฏิบัติการ   

                    5.2  คาใชสอยในการวิเคราะหและทดสอบที่เก่ียวของกับโครงการ   

                    5.3  คาใชสอยและคาวัสดุ   

                    5.4  คาใชจายอ่ืนๆตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค   

         6  ประเภทของคาใชจายท่ีอยูในขายไมไดรับการสนับสนุน   

  6.1  คาครุภัณฑ ยกตัวอยางเชน เครื่องมือในหองปฏิบัติการ, อุปกรณและเครื่องใช ไฟฟา, 

Computer, อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน หรือ เครื่องจักรท่ีมีจําหนายท่ัวไปที่นํามาประกอบได เปนตน   

  6.2  คาติดต้ังครุภัณฑ อุปกรณเครื่องจักร หรือคาติดตั้งอุปกรณท่ีไมไดรับการอนุมัติจากโครงการ 

  6.3  คาใชจายเก่ียวกับงานโยธา (civil work) เชน การขุดบอ ปรับพ้ืนถนน สรางอาคาร    

โรงเรือน สรางพ้ืนรองรับเคร่ืองจักร เปนตน 

   6.4  คาซื้อ software, license, คาซื้อ source code ในกรณ ีpackage program และคาเชา Host 

ในกรณีท่ีจะใช Website เปนชองทางในการประชาสัมพันธ แตจะพิจารณาใหการสนับสนุนกับผู ประกอบการท่ี

ออกแบบ และผลิต Website หรือ Software ในขั้น  Development เพ่ือเปนเครื่องมือหลักใน  

การประกอบธรุกิจ 



 

 7  เมื่อส้ินสุดโครงการแลวผูประกอบการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้มาใหกับอุทยานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

                 2.7.1  จัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ   

                              1.1 รายงานความกาวหนา ตามแบบฟอรมรายงาน   

                              1.2 รายงานฉบับสมบูรณ ตามแบบฟอรมรายงาน   

                2.7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคสามารถกําหนด

รูปแบบและวธิีการประเมินไดตามความเหมาะสม   

 

5. การวัดความสําเร็จ (Evaluation)   

 5.1 ตัวช้ีวดัความสําเร็จของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค   

  5.1.1 จํานวนนิติบุคคลที่ไดรับการแกไขปญหาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม (ราย)  

โดยใชจําแนกเปน   

-  เพ่ิมกําลังในการผลิต (ราย) 

-  ลดตนทุนในการผลิต (ราย)  

-  เพ่ิมประสิทธิภาพ/ คุณภาพของผลิตภัณฑ (ราย) 

-  ไดผลิตภัณฑ/ กระบวนการใหม (ราย)   

-  เพ่ิมบุคลากร R&D (ราย)   

5.1.2 จํานวนบุคลากรทางเทคโนโลยีในภาคเอกชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ (คน)   

5.1.3 จํานวนนิติบุคคลท่ีเขารวมโครงการมาใชบริการ การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาบริการ

ออกแบบนวัตกรรม บริการหองปฏิบัติการ สํานักความรวมมืออุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร 

(ราย)   

           5.2 เปาหมายของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ IRTC เมื่อสําเรจ็โครงการ   

                   5.2.1 สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดโดยการประยุกต วทน.   

                   5.2.2 ผูประกอบการเขาใจถึงสาเหตุของปญหาและขั้นตอนการดําเนินการและแกไขปญหาเองได   

5.2.3 สามารถยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการ เชน ความสามารถในการผลิต กําลังการผลิตเพิ่ม ระยะเวลาการผลิต 

รูปแบบสินคา    

          5.3 เปาหมายของโครงการ IRTC เมื่อสําเร็จโครงการ   

5.3.1 สรางฐานผูใชบริการอุทยานวิทยาศาสตรฯ ในอนาคตและเกิดการใชบริการตางๆ ของอุทยาน

วิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง   

5.3.2 เพ่ิมชองทางและการเขาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน   



 

5.3.3 มีเครือขายผูเชี่ยวชาญนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถเช่ือมโยงเพ่ือแกไข

ปญหาของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม   

 

6. รูปแบบการเขียนขอเสนอโครงการ 

ขอเสนอโครงการ ควรจะอยูระหวาง 5-10 หนาและประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี 

6.1  หนาปกประกอบดวย : 

 ชื่อโครงการ (ไทย/อังกฤษ) 

 ชื่อผูเชี่ยวชาญ/ตําแหนง/ท่ีทํางาน/โทรศัพท/โทรสาร 

  ชื่อบริษัทท่ีจะรับขอเสนอโครงการ/ที่ต้ัง/โทรศพัท/โทรสาร 

 ระยะเวลาของโครงการ (วันท่ีเริ่มตน/วันที่จบโครงการ) 

 งบประมาณโครงการ 

6.2 ปญหาและขอมูลเบ้ืองตน 

  ช้ีแจงปญหาและขอมูลเบ้ืองตนของบริษัทท่ีมีความจําเปนและตองการการปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ 

6.3 วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

ประมาณ 2 - 5 บรรทัด โดยระบุใหชัดเจนวาจะนําไปแกปญหาอะไรหรือเปาหมายท่ีตองการในการ  

ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยใีนการผลิตโดยควรจะระบุเปนปริมาณหรือตัวเลขดวย 

6.4 วิธีท่ีจะใชในโครงการและแผนการดําเนินงาน เปนสวนท่ีสําคัญซึง่จะตองระบุถึง 

 ขอบขายและวิธีการปฏิบัติงานเชน วิธีธารปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑการวิเคราะหและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาทดลองการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการฝกอบรมพนักงานทางวิชาการ เปนตน 

 ตารางเวลาแผนการปฏิบัติงานและของผูเช่ียวชาญตามขอบขายของกิจกรรมท่ีระบุไว 

6.5 อุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ระบุเคร่ืองมืออุปกรณและสถานท่ีซึ่งผูเช่ียวชาญมีความจําเปนท่ีตองใช  

และตองการใหบริษัทจัดเตรียมไวใหกอนการเขาปฏิบัติงาน 

6.6   อุปกรณและเครื่องมือของสถาบันท่ีผูเช่ียวชาญสังกัดอยูและมีความจําเปนท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

6.7 รายละเอียดการประเมินคาใชจายในโครงการ  



 

6.8 คณะผูเชี่ยวชาญแสดงรายช่ือผูเช่ียวชาญและผูเขารวมปฏิบัตงิานโดยแจงชื่อตําแหนง ท่ีทํางาน โทรศพัท 

โทรสาร Email  และความชํานาญของทุกทาน พรอมท้ังแนบประวัติการทํางานของแตละทานดวย  

6.9   เอกสารหรือกรณอีางอิง (ถามี ) 

7. 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 

 

การเปดรับขอเสนอโครงการแบงออกเปน 2 ชวง 

ชวงท่ี 1 บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 

ชวงท่ี 2 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2562 

 


