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แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 
Industrial Research and Technology Capacity Development Program (IRTC) 

1. บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนการแก้ปัญหาใน
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการของเสีย กระบวนการขนส่ง การเข้าถึงแหล่งองค์ความรูต้่างๆ หรือกระบวนการ
บริหารจัดการอื่นๆภายในองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการ
ยอมรับการประยุกต์ใช้ วทน. และเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในเบื้องต้นก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การทำวิจัย
อย่างเข้มขันในอนาคต 

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี (Industrial Research and 
Technology Capacity Development Program: IRTC) เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
การผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การ
จับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการ
ฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง 
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ี
ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแก้ปัญหาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่จะ
เปิดดำเนินการในอนาคตด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกระดับความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ 

  2) บริการที่ปรึกษาให้แก่ผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิด
นวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การเสาะหาเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

3) เพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
4) เพ่ือสร้างฐานผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
5) เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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1.3 เป้าหมาย 
1) สร้างผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีและสามารถริเริ่มต่อยอดการวิจัยได้เอง 
2) สร้างฐานผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในอนาคตและเกิดการใช้บริการต่างๆของ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 
4) มีเครือข่ายผู้เชี ่ยวชาญนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อแก้ไข

ปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

1.4 บทบาทของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

1) กำหนดแนวทางและแผนในการดำเนินงานแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี (IRTC) ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

2) ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานและระดมความคิดเห็นร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
3) กำหนดแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
4) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้กับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
5) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

1.5 บทบาทของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

1) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ   
  ภาคเอกชนในพื้นท่ี (IRTC) 
  2) กำกับดูแลการดำเนินโครงการ 
  3) คัดเลือกผู้เช่ียวชาญเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  4) ประสานงานในการติดต่อผู้เช่ียวชาญตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
  5) ประสานงานในการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องทดสอบ 
  6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยให้กับภาคเอกชน 
  7) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและประเมินผลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
  8) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนิน
โครงการเสนอต่อ สป.อว. ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด 
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1.6 กลไกการสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี (IRTC) 

สป.อว. สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน
พื ้นที่ แบ่งเป็น 2 กลุ ่ม ประกอบด้วย กลุ ่มผู ้ประกอบการ วทน. ร้อยละ 70 และกลุ ่มผู ้ประกอบการ Social 
Innovation ร้อยละ 30 งบประมาณในการดำเนินงาน สป.อว. สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ IRTC และ ไม่เกินวงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ โดยภาคเอกชนต้องสนับสนุนเงินทุน (In-cash) และ
ทรัพยากรท่ีจำเป็น (In-kind) โดยคิดเป็นมูลค่า ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในโครงการ 

นิยาม   1. กลุ่มผู้ประกอบการ วทน. คือ บุคคลธรรมดา หรือบุคคลท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีประกอบธุรกิจเทคโนโลยี 
หรือมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 2. กลุ่มผู้ประกอบการ Social Innovation คือ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ
ในชุมชน ที่ประกอบธุรกิจและมีการนำความรู้หรือเทคโนโลยีมาใช้เพื ่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า อาจจะใช้ใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนหรือสังคมให้ดีขึ้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักไปท่ีการลดความเหล่ือมล้ำของสังคม 

1.7 รูปแบบของการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
 รูปแบบของการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี เป็นการดำเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเทคโนโลยีพื้นฐานทั่วไปที่
ทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตหรือการต่อยอดจากฐานเดิมให้มีระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทาง
เทคโนโลยีของภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีโดยจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการ
แก้ปัญหาเทคโนโลยีอย่างย่ังยืน โดยรูปแบบของการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน  
2) การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต 
3) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1.8 หลักเกณฑ์์การสนบัสนนุแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) 

  1) ระยะเวลาของโครงการ 1-12 เดือน หรือภายในปีงบประมาณ หากเป็นโครงการระยะยาวสามารถ
แยกขอเสนอโครงการได้เป็น 2 ปี และสามารถแบ่งโครงการเป็นเฟสได้ 

2) งบประมาณในการดำเนินโครงการ IRTC ต้องได้รับการสนับสนุนจาก 2 ส่วน ได้แก่ 
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2.1) อุทยานวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
โครงการ IRTC หรือ ไม่เกินวงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ 

2.2) ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ IRTC ต้องสนับสนุนเงินทุน (In-cash) และทรัพยากรที่
จำเป็น (In-kind) โดยคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในโครงการ  
  3) การขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อเริ ่มต้นโครงการ IRTC ดำเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติ และผู้ประกอบการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
   3.1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ IRTC 
   3.2) เอกสารประวัติผู้เช่ียวชาญ/บุคลากรวิจัย 

3.3) ข้อเสนอโครงการแผนงานของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการแก้ไขหรือ 
ปรับปรุงเทคโนโลยีในกิจการของผู้ประกอบการ 
   3.4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า ซึ่งระบุช่ือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
    3.5) อ่ืนๆตามการพิจารณาของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเห็นสมควร 

4) ประเภทของค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน 

  ค่าตอบแทนคณะดำเนินงาน ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาโครงการ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ให้เบิก

จ่ายเงินสนับสนุน โดยใช้ระเบียบของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือ ระเบียบของแต่ละอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการ

กำหนดการดำเนินการเบิกจ่าย ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน มีดังต่อไปน้ี 

4.1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานที่เข้าร่วมในโครงการ เช่น นักวิจัย นักศึกษา 
หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

4.2) ค่าใช้สอยในการวิเคราะห์และทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าที่พัก ค่าเดินทางใน
การลงพื้นท่ีติดตามโครงการ 

4.3) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 
4.4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

5) ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายไม่ได้รับการสนับสนุน 

5.1) ค่าครุภัณฑ์ เช่น เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า Computer 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน หรือ เครื่องจักรท่ีมีจำหน่ายทั่วไปที่นำมาประกอบได้ เป็นต้น 

5.2) ค่าติดตั้งครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร หรือค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก
โครงการ 

5.3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานโยธา (civil work) เช่น การขุดบ่อ ปรับพื้นถนน สร้างอาคาร 
โรงเรือน สร้างพ้ืนรองรับเคร่ืองจักร เป็นต้น  
   5.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ software license การซื้อ source code ในกรณี package 
program ค่าใช้จ่าย Web Hosting และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website Facebook สื่อโฆษณา เป็นต้น 
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2. การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชนในพื้นท่ี 

2.1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังน้ี 

 1) นิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: 
SMEs) ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ หรือกลุ่มการผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
ลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51  

 2) องค์กรซึ่งมีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน การจัดการในระดับขั้นพื้นฐานที่จะดำเนิน
โครงการ ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และมีบุคลากรท่ีพร้อมรับการถา่ยทอดเทคโนโลยี  

 3) ผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ Value Chain ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในแต่ละ
ภูมิภาค (โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมุ่งเน้นเรื่องข้าว อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งเน้นเรื่อง
ไก่และปศุสัตว์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มุ่งเน้นเรื่องยางพาราและปาล์ม) หรือ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 4) บริษัทเอกชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ IRTC ไม่เกิน 1 โครงการต่อบริษัทต่อปี ติดต่อกันไม่เกิน 3 ปี 
 5) เป็นผู้ที่มีมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการ และจะต้องให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีโครงการกำหนด 
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2.2 รูปแบบใบสมัครโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี 

Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC 

ใบสมัครโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี 

Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ช่ือกิจการ (ไทย).................................................................................................................................................... 

ช่ือกิจการ (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................... 

ท่ีต้ังสำนักงาน เลขที่............... หมู่ท่ี....................ซอย..............................................ถนน.................................... 

ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................ 

โทรศัพท์......................................................................โทรสาร............................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ..............................................................E-mail……………………………………..……..…...................... 

Website:….……………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

ท่ีต้ังโรงงาน       (   ) ต้ังอยู่ที่เดียวกับสำนักงาน 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่............... หมู่ท่ี....................ซอย......................................ถนน............................................... 

ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................... 

โทรศัพท์......................................................................โทรสาร............................................................................. 

โทรศัพท์มือถือ..............................................................E-mail………………………………………..…........................... 

  
 

 
 

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลของผู้ประกอบการ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1) นิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ หรือกลุ่มการผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51  

2. เป็นธุรกิจเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินของโครงการ IRTC ไม่เกิน 1 โครงการต่อ
บริษัทต่อปี ติดต่อกนัไม่เกนิ 3 ปี 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง  
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วันท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล........................................................ทุนจดทะเบียน..................................................... 

สัดส่วนการถือหุ้นคนไทย …………....………….%  ชาวต่างชาติ .................................% 

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ.....................ปี  เริ่มต้นปี พ.ศ. ..................จำนวนพนักงานประจำ....................คน 

มูลค่ายอดขาย.....................................บาท/ปี   เงินลงทุนเริ่มต้นตอนต้ังกิจการ............................................บาท 

เงินลงทุนในปีท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ......................................บาท 

รูปแบบธุรกิจ (   ) เจ้าของคนเดียว                  (   ) มหุ้ีนส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด    

  (   ) บริษัทจำกัด                       (   ) อ่ืนๆ ระบุ....................................... 

ลักษณะกิจการ (   ) การผลิต (   ) การบริการ (   ) การค้าปลกี (   ) การค้าส่ง 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

ช่ือสินค้า/ประเภทสินค้า/ผลติภัณฑ์หรือบรกิาร/สถานท่ีวางจำหน่าย 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 (   ) เครื่องหมายการค้า    (   ) ลิขสทิธ์ิ ระบุ................................. 

 (   ) สิทธิบัตร เลขที่...................................  (   ) ไม่มี 

 

ยอดขาย
ในช่วง 3 ป ี

กำลังการผลิต/ป ี ยอดขาย/ปี
(ล้านบาท) 

ตลาด
ภายในประเทศ 

(%)

ตลาด
ต่างประเทศ 

(%)

กำไร 
(%) 

ขาดทุน 
(%) 

25.....    
25.....    
25.....    

 

 

 ส่วนที่ 2 : การขอรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์
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(   ) พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

(   ) การแก้ไขปัญหาของกระบวนการผลิต 

(   ) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

(   ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  (   ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... 

 

 
ระบุปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลติ 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 : ความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ IRTC

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีกรอกสมบูรณ์ 
2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป 
3. สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนนิติบุคคล การข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  

 
ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร  
       (................................................................) 

      

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจใบสมัคร 

............/................/............ 
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2.3 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ

ภาคเอกชนในพื้นท่ี 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและ

มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โดยจะเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการให้คำปรึกษาทางเทคนิค 

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วม

โครงการฯจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยคณะกรรมการในการ

คัดเลือกในเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือผู้แทน      1 คน 
2. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้ประกอบการ      2 คน 
3. ตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค     1 คน เลขานุการ   

* โดยมีผู้แทนจาก สป.อว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

 1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 

2. พิจารณา คดัเลือก และจัดลำดับผู้ประกอบการท่ีสมควรเข้าร่วมโครงการฯ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสามารถเพ่ิมกรรมการจากองค์ประกอบท่ีกำหนดได้ตามความเหมาะสม 

2.4 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี

และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี (IRTC) 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครพิจารณาจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็น 2 
ส่วน ดังนี้ คะแนนที่พิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดโดย สป.อว. คิดเป็น 80 คะแนน และคะแนนจากเกณฑ์ซึ่งกำหนด
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งคิดเป็น 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผู้สมัครที่จะผ่านเข้า
ร่วมโครงการฯ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยมีประเด็นหลักในการพิจารณา ดังน้ี 

1) ลักษณะของโครงการ ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ IRTC 
2) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี 
3) ความพร้อมของสถานประกอบการ 
4) ผลผลิตจากการวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (output) 

5) ผลกระทบจากกการวิจัย (impact) 
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 2.4 รูปแบบฟอร์มเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นท่ี (IRTC) 

ช่ือบริษัท........................................................................................................................................................................ 
ช่ือผลิตภัณฑ.์................................................................................................................................................................ 
ประเภทธุรกิจ .............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ ผู้สมัครท่ีจะผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

ลำดับ รายละเอียด ผลคะแนน หมายเหตุ
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได้ 

1. ลักษณะของโครงการ ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ IRTC

20  

 สามารถแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนได้ ด้วยการนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปทำให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐาน, การแก้ไขปัญหาของกระบวนการ
ผลิต, การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

เก ิดการพ ัฒนาข ีดความสามารถผ ู ้ ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น กำลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ปริมาณของ
เสียจากกระบวนการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตลดลง 
การใช้แรงงานคนลดลง เป็นต้น 

 

 แผนการดำเนินการ/งบประมาณของโครงการมีความ
เหมาะสม 

 

2. ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของเทคโนโลยี 20  
 ความรู้ ความเช่ียวชาญของนักวิจัย/ทีมวิจัย  

กรอบแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งและความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

 

3. ความพร้อมของสถานประกอบการ 20  
 ความพร้อมของผู้ประกอบการในการลงทุนการดำเนิน

โครงการ ท้ังในลักษณะที่เป็นตัวเงิน (in cash) และ
ลักษณะที่ไม่เป็นตัวเงิน (in kind) 
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ลำดับ รายละเอียด ผลคะแนน หมายเหตุ
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

ความพร้อมของเครื่องมือ/เครื่องจักร สถานที่ของสถาน
ประกอบการ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรของสถาน
ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 

 

การวางแผนในการขยายผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
และความพร้อมในการนำผลลัพธ์/ผลงานที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินโครงการไปใช้จริง 

 

4. ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากโครงการวิจัย (output) 10  
 เกิดผลิตภัณฑ์ / เกิดกระบวนการ / การบริการ / แผน

ธุรกิจ ท่ี สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดตามความ
ต้องการของสถานประกอบการได้จริง หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

 

เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีใน
ภาคเอกชน 

 

5. ผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการวิจัย (impact) 10  
 ผลท่ีได้รับจากโครงการจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี

ดีขึ้นภายในองค์กรและ/หรือภายนอกองค์กร (ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

 

6. อื่นๆ (อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคกำหนด) 20  
   

  
  
  

 คะแนนรวมท้ังหมด 100  

 

2.5 ขั้นตอนการดำเนินงานในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี (IRTC) 

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื ้นที่จัดขึ ้นเพื ่อยกระดับ

ความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะเป็นหน่วยงาน
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ที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า

ร่วมโครงการ IRTC น้ัน มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับข้อเสนอโครงการ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในอุทยานวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค รวมถึงการบริการต่างๆ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีให้บริการ โดยเน้นไปยังภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับขีด

ความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมหลายช่องทาง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ การจัดทำบันทึก

ข้อความเปิดรับข้อเสนอโครงการไปยังคณะต่าง ๆ การจัดทำหนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการไปยังผู้ประกอบการ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ รวมถึงการออกบูธประชาสัมพันธ์งานวิชาการต่าง ๆ 

2) คัดเลือกและพิจารณาข้อเสนอโครงการ มีการเข้าพบสถานประกอบการเพื่อทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้น

ของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ รวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัตถุดิบท่ีสถานประกอบการดำเนินการอยู่ หรือ

วัตถุดิบพลอยได้ให้สามารถนำกลับมาใช้ ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเมินระดับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ 

โดยเจ้าหน้าท่ีประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและความต้ังใจของผู้ประกอบการ

ในการขอรับทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโครงการ ตามเง่ือนไขคุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุน 

      3) คณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ นำข้อเสนอโครงการท่ีผ่านการสรุปโจทย์ร่วมกันระหว่าง

ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลากกลุ่ม

อุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันประเมินข้อเสนอโครงการจาก

ระดับของเทคโนโลยีในโครงการ การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ โอกาสและ

ความสำเร็จของโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและโอกาสในการกลับมาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือในอนาคต ตามเกณฑ์ของแผนงานที่กำหนดไว้ 

4) การอนุมัติโครงการ หลังจากที่นำเสนอโครงการกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการแล้ว จะ

ดำเนินการแจ้งทางผู้ประกอบการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทางผู้ประกอบการรับทราบผลการพิจารณา

โครงการและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการโครงการต่อไป  

5) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย

ของภาคเอกชนในพื้นที่ 

6) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอต่อ สป.อว. 
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3. กระบวนการดำเนินงานแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของ
ภาคเอกชนในพื้นที ่ (Industrial Research and Technology Capacity Development 
Program: IRTC) 

3.1 แนวทางในการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กระบวนการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  1) คุณสมบัติด้านการศึกษา  

1.1) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเคยศึกษา หรือมีประสบการณ์ทำงาน ใน
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื 

1.2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และเคยศึกษา หรือมีประสบการณ์ทำงาน ใน
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื 

1.3) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และเคยศึกษา หรือมีประสบการณ์ทำงาน ใน
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญมีคุณสมบัติด้านการศึกษาไม่ตรงตามท่ีระบุในข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้งหมดให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือว่ามติของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

2) คุณสมบัติด้านความสามารถ 
2.1) ผู้เช่ียวชาญต้องมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคเอกชน หรือมีประสบการณ์ทำงาน

ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง หรือ มีความชำนาญท่ีตรงกับโจทย์ความต้องการของเอกชน 
2.2) ผู้เช่ียวชาญต้องสามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน / ภาระหน้าท่ี / บทบาท

หน้าท่ีในการดำเนินโครงการได้เต็มความสามารถ 
3) คณุสมบัติท่ัวไป 

3.1) ผู้เช่ียวชาญไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ
ท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท นับจากวันท่ีย่ืนข้อเสนอโครงการ 

3.2) ผู้เชี่ยวชาญไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ
ควบคมุบริษัท และบริษัทย่อย 

3.3) ผู ้เช ี ่ยวชาญไม่เป็นกรรมการที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นตัวแทนเพื ่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้
แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามแผนการดำเนินโครงการโดยไม่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น 
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3.2 จัดทำสญัญารับทุนสนับสนนุ 

ก่อนดำเนินงานโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคควรจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงสัญญาการร่วมงาน

ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นักวิจัย) และภาคเอกชน เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ พร้อมท้ัง

การสนับสนุนเงินทุน (In-cash) หรือทรัพยากรท่ีจำเป็น (In-kind) ในส่วนของภาคเอกชน โดยคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 50 

ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการที่ทางภาคเอกชนต้องร่วมสนับสนุน ควรจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการ

สนับสนุนทั ้งในส่วนเงินทุน (In-cash) และทรัพยากรที่จำเป็น (In-kind) ให้ชัดเจนตามรายละเอียดงบประมาณ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง 

3.3 การดำเนนิงานโครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจยัของภาคเอกชนในพืน้ท่ี 

 โครงการที่ผ่านการอนุมัติได้เริ ่มดำเนินการตามกิจกรรมและแผนงานที่วางไว้ โดยทางอุทยาน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะมีการลงพื้นที่เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลความพร้อมทางด้านเครื่องมือเครื่องจักร สภาวะแวดล้อม 

และปัจจัยที ่ต้องควบคุมของสถานประกอบการ แล้วนำข้อมูลที ่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ ทดสอบเบื ้องต้นใน

ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการ ซึ่งระหว่างการดำเนินงานในแต่ละโครงการจะมีการ

ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญหรือสถานประกอบการเป็น

ระยะตามความเหมาะสม ในการติดตามผลจะมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท ร่วมกับ

ผู้เชี ่ยวชาญหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนและ

ระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3.4 การสาธิตเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

  หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย จะสาธิตกรรมวิธีการผลิต หรอืถ่ายทอด

องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการให้กับบุคลากรภาคเอกชน เพ่ือให้บุคลากรภาคเอกชนมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี สามารถต่อยอดและแก้ปัญหาเทคโนโลยีได้อย่างย่ังยืน  

3.5 กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู ้เชี ่ยวชาญ ที ่ปรึกษาโครงการ และ

ผู้ประกอบการ 

  จะต้องมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกัน 4 ฝ่ายโดยมีผู ้ประสานงาน ผู้เชี ่ยวชาญ 

คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการ และผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง/โครงการ ครั้งแรกติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในช่วง 2 – 6 เดือนแรกของระยะเวลาการดำเนินโครงการ และในช่วง 7 – 12 
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เดือนของระยะเวลาดำเนินโครงการ (โดยแจ้งกำหนดการในการติดตามให้ทาง สป.อว. ทราบเพื่อร่วมสังเกตการณ์

และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน) เพื ่อหารือการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผลการ

ดำเนินงานตรงตามตัวชี้วัดและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการโดย

นักวิจัย ที่ปรึกษา หรือผู้เชี ่ยวชาญ จะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าการติดตามการดำเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางและการแก้ปัญญา นำเสนอสรุปโครงการต่อ

ผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

3.6 การประเมินเพ่ือปิดโครงการ 

  การประเมินเพ่ือปิดโครงการเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น การผลิต
ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหาทางเทคโนโลยี ระบบมาตรฐานของสถานประกอบการที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาจากการ
เข้าร่วมโรงการ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น เป็นการประเมินภาพรวมว่าผู้ประกอบการได้รับ
ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ ตามโจทย์ที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร นอกจากนั้น ยังเป็นการวัดผล
กระทบด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น ยอดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากโครงการ การลงทุน
ทางด้านวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม กำลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

นอกจากนั ้น ควรมีการให้ผู ้ประกอบการได้ประเมินคุณภาพของการให้บริการจากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ซึ่งสามารถประเมินได้จากหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ คุณภาพการให้บริการ ความรวดเร็ว ความเอาใจใส่ในการให้บริการ คุณภาพของผลงานที่ได้รับจากการ
ดำเนินโครงการ ความสามรถของเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ความพอใจต่อระบบหรือขั้นตอน
การให้บริการ เป็นต้น ท้ังน้ี เมื่อประเมินปิดโครงการเสร็จสิ้น ทางเจ้าหน้าท่ีควรจะต้องจะดำเนินการติดตามผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากจบโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี 

3.7 แนวทางกระบวนการติดตามผู้ประกอบการหลังการเข้าร่วมโครงการ 

1) จัดทำแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการและการนำ
ผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ คิดเป็นจำนวนเงินกี่บาท/ปี  

2) ติดตามโดยการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้ประกอบการ 
3) ติดตามทางช่องทางอ่ืนๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษัท เพจ Facebook ช่องทาง Social media อ่ืนๆ 
4) ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากเข้าร่วมโครงการ 

3.8 การรายงานผลการดำเนินงาน 

  อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต้องรายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี (IRTC) ตามรูปแบบท่ี สป.อว กำหนด ได้แก่  

 1) รายงานความก้าวหน้า ตามแบบฟอร์มท่ี สป.อว. กำหนด  
2) รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มที่ สป.อว. กำหนด   
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3) รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทุกวันที่ 15 ของเดือนผ่านระบบ Project-based 
Management รายงานตามหัวข้อที่ สป.อว. กำหนด โดยอุทยานวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดน้ำหนักความสำคัญของ
งานได้ตามความเหมาะสม 
  4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละเดือน และจัดส่งให้ทางอุทยาน
วิทยาศาสตร์แม่ข่าย เพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์แม่ข่ายดำเนินการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน 
และรายงานแก่ สป.อว.  

 3.9 แนวทางในการดำเนินงานกรณีท่ีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

  1) อุทยานวิทยาศาสตร์สรุปสาเหตุของการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งหาแนวทางการ
แก้ไขและระยะเวลาการดำเนินงาน 
  2) อุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา รายละเอียดของการปรับ
แผนการดำเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน รวมถึงกำหนดระยะเวลาท่ีการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ 
และทางอุทยานวิทยาศาสตร์แม่ข่ายทราบ  
  3) อุทยานวิทยาศาสตร์แม่ข่ายดำเนินการแจ้ง สป.อว. ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และพิจารณาอนุมัติการขอปรับแผนการดำเนินงาน ต่อไป 
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4. การวัดความสำเร็จ (Evaluation) 

4.1 ตัวชี ้ว ัดของแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื ้นท่ี 

(Industrial Research and Technology Capacity Development Program (IRTC) 

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของ
แผนงาน 6 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัดที่ 60 จำนวนผู้เข้าโครงการ IRTC ต่อปี (ราย)

ตัวช้ีวัดที่ 61 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมท่ีเกิดขึ้นจาก IRTC ท่ีสามารถคำนวณได้ในปี (บาทต่อปี)

ตัวช้ีวัดที่ 62 มูลค่าการลงทนุ R&D ของผูป้ระกอบการ IRTC ต่อปี (บาท)

ตัวช้ีวัดที่ 63 คะแนนเฉล่ียของระดับของเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการ IRTC นำมาใช้ (คะแนน)

ตัวช้ีวัดที่ 64 ร้อยละของโครงการ IRTC ท่ีเสร็จสิ้นตามเวลา (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ 65 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ IRTC (ร้อยละ)

ตัวช้ีวัดที่ xx  จำนวนผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่เสนอขายในตลาดต่อปี (รายการ) (ถ้ามี) 

 
4.2 คำอธิบายของตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 60 จำนวนผู้เข้าโครงการ IRTC ต่อปี 

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตัวคณู  : 2 
นิยาม/คำอธิบาย  : จำนวนผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เข้ามาใช้บริการในแผนงานพัฒนาขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่ในปีที่ประเมิน 
วิธีการคำนวณ  : ผลรวมของจำนวนโครงการท่ีทำสัญญาในปีท่ีประเมิน
หน่วยที่วัด  : ราย (บุคคลหรอืนิติบุคคล)
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :  จำนวนรายที่มีการใช้บริการในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ระบุตามเลขจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือเลขประจำตัวประชาชน  

การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล : F6 
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ตัวช้ีวัดท่ี 61 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมที่เกิดข้ึนจาก IRTC ท่ีสามารถคำนวณได้ในปี  

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลกระทบ (Impact) ท่ีเป็นตัวช้ีวัดทางการเงิน
ค่าตัวคณู  : 4 
คำอธบิาย  : ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมท่ีเกิดขึ้นจาก IRTC ท่ีสามารถคำนวณได้ในปี 

หมายถึง   

 การคำนวณมูลค่าของการเพ่ิมกำลังการผลิต 

 การคำนวณมูลค่าของการลดต้นทุนในการผลิต 

 การคำนวณมูลค่าของการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ์

 การคำนวณมูลค่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมูลค่า
ของกระบวนการผลิตใหม่ที่มีการผลิตจริง 

โดยรายการข้างต้นเกิดขึ้นจริงในปีที่ทำการประเมิน 
วิธีการคำนวณ  : ผลรวมของผลกระทบเชิงเศรษฐกิจรวมที่เกดิขึ้นจากโครงการ IRTC ที่

สามารถคำนวณได้ภายในปีท่ีทำการประเมิน 
หน่วยที่วัด  : บาทต่อปี
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :    การคำนวณผลกระทบของผู้ประกอบการโครงการ IRTC ท่ีเกิดขึ้นในปีท่ี

ทำการประเมิน จาก 

 มูลค่าของการเพ่ิมกำลังการผลิต 

 มูลค่าของมูลคา่ของการลดต้นทุนในการผลติ 

 มูลค่าของการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 มูลค่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือมูลค่าของ
กระบวนการผลิตใหม่ท่ีมีการผลิตจริง 

การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล : F6 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 62 มูลค่าการลงทนุ R&D ของผูป้ระกอบการ IRTC ต่อปี  

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลกระทบ (Impact) ท่ีเป็นตัวช้ีวัดทางการเงิน
ค่าตัวคณู  : 4 
คำอธบิาย  : มูลค่าการลงทนุ R&D ของผูป้ระกอบการ IRTC ต่อปี หมายถึง  ค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการของกิจการ โดย
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กิจการต้องนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาระบุเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่าย
ของกิจการในบัญชีแสดงงบกำไร/ขาดทุนของกิจการ ได้แก ่

 ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด (in cash) ของโครงการ IRTC 

 รายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรวิจัย 

 ค่าใช้จ่ายในจัดทำหรือปรับปรุงสถานที่เพ่ือดำเนินโครงการ 
วิธีการคำนวณ  : ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่สามารถนับเป็นมูลค่าการลงทุน R&D ของ

ผู้ประกอบการ IRTC ที่มีการดำเนินโครงการในปี  
หน่วยที่วัด  : บาทต่อปี
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :    1. ใบเสร็จหรือเอกสารรับเงิน (in cash) ของโครงการ IRTC ของอุทยานฯ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ใบเสร็จค่าใช้จา่ยเครื่องมืออุปกรณ์ 
3. เงินเดือน/ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรวิจัย 
4. ใบเสร็จค่าใช้จา่ยในจัดทำหรือปรับปรุงสถานที่เพ่ือดำเนินโครงการ ท่ี

เกิดขึ้นในปีท่ีประเมิน
การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล : F6 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 63 คะแนนเฉลี่ยของระดับของเทคโนโลยีท่ีผูป้ระกอบการ IRTC นำมาใช้ 

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตัวคณู  : 2 
คำอธบิาย  : ระดับของเทคโนโลยีท่ีผู้ประกอบการนำมาใช้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 6 มิติ 

ดังน้ี 
1. ความสามารถของเทคโนโลยี (Functionality) ประกอบด้วย  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต หรือเพ่ิมผลผลิต (Efficiency or 

Productivity) ความรวดเร็วในการทำงาน หรือกระบวนการมีความสามารถ

สูงขึ้น (Speed or Process Capability) และลดต้นทุนการผลิต (Cost 

Saving) 

2. ระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Newness, Advancement and 

Trend) ประกอบด้วย มีความใหม ่(Newness) เป็นเทคโนโลยีท่ีอยู่ใน
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แนวโน้มของตลาด (In trend) และสามารถประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดได้

หลากหลาย ทัง้กระบวนการผลิต หรืออุตสาหกรรม 

3. ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Usability) ประกอบด้วย ง่ายต่อการเข้าใจ 

ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับระดับความสามารถขององค์กร (Fitness 

to User Capability) ง่ายต่อการใช้งาน (Easy for Manufacturing) และ

ความง่ายในการขยายขนาดจากระดับผลปฏิบัติการ 

4. การปรับขนาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Scalability) ประกอบด้วย  

การขยายขนาดจากระดับผลปฏิบัติการไปสู่ภาคอุตสาหกรรม (Easy to 

Upscale) เงินลงทุนในการผลิตขนาดใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรม (Capital 

Requirement for Production) และความง่ายในการหาวัตถุดิบที่เพียงพอ

ต่อการผลิต (Raw Material Availability) 

5. ความน่าเช่ือถือของเทคโนโลยี (Reliability) ประกอบด้วย มีข้อมูลด้าน

วิชาการและผลการทดลองทีน่่าเช่ือถือสนับสนุน (Academic Rigor) และเป็น

เทคโนโลยีท่ีมสีูตร หรือระบบที่มีเสถียรภาพ (System Reliability) 

6. ความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยี (Competitiveness) 

ประกอบด้วย ลอกเลียนแบบได้ยาก (Difficult to copy) จากคู่แข่งในและ

ต่างประเทศ มีกฎหมายทางทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครอง (IP Protection) 

และมีเทคโนโลยีอ่ืนมาทดแทนได้ยาก (Difficult to Substitute) จากคูแ่ข่ง

ในและต่างประเทศ 

วิธีการคำนวณ  : คะแนนรวมของระดับเทคโนโลยี 6 ด้าน
หน่วยที่วัด  : คะแนน 
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :   ผลการประเมนิระดับของเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการนำมาใช้
การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ 
แบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล : 

แบบฟอร์มการประเมินระดับเทคโนโลยีของ สป.อว.

 

ตัวช้ีวัดท่ี 64 โครงการ IRTC ท่ีเสร็จสิ้นตามเวลา 

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตัวคณู  : 2 
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นิยาม/คำอธิบาย  : จำนวนของโครงการ IRTC ท่ีมีการดำเนินการเสร็จส้ินภายในเวลาที่ได้ทำ
สัญญาไว้ 

วิธีการคำนวณ  :     จำนวนโครงการ IRTC ท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นในเวลา * 100 
                    จำนวนโครงการ IRTC ท้ังหมด

หน่วยที่วัด  : ร้อยละ
ข้อมูลท่ีต้องใช้  : 1. จำนวนโครงการ IRTC ท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นในเวลา 

2. จำนวนโครงการ IRTC ท้ังหมดในปีท่ีประเมิน 
การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล : แบบฟอร์มของแผนงาน

 

ตัวช้ีวัดท่ี 65 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ IRTC 

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตัวคณู  : 2 
นิยาม/คำอธิบาย  : คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ IRTC ตลอดทั้งปี 
วิธีคำนวณ  : คิดค่าคะแนนเป็นร้อยละ
หน่วยที่วัด  : ร้อยละ 
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :  ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ IRTC เป็นการประเมินเมื่อจบโครงการ 
การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล :  แบบฟอร์มของหน่วยงาน

 

ตัวช้ีวัดท่ี xx จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่ต่อป ี

ชนิดของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณท่ีไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าตัวคณู  : 2 
คำอธบิาย  : จำนวนบริการใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของแผนงาน IRTC ท้ังหมดต่อปี 
วิธีการคำนวณ: ยอดรวมของผลิตภัณฑ์ใหม่/กระบวนการ/บริการใหม่ของผู้ประกอบการใน

แผนงาน IRTC ท้ังหมดต่อปี
หน่วยที่วัด  : รายการ
ข้อมูลท่ีต้องใช้  :   จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่/กระบวนการ/บริการใหม่ ท่ีพัฒนาสำเร็จและเสนอ

ขายในตลาด ในปีท่ีประเมิน 
การเก็บข้อมลู  :   ปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล : ไม่ม ี
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