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ข้อกาหนดโครงการ (TOR)
โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน งาน
โครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ -๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง
ปัจจุบัน โดยผ่านโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ ๓ ฝ่ายระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคการผลิต ทั้งในส่วนของ ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคการผลิตเป็นหลัก
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นาองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษามาวิจัยและพัฒนาร่วมกัน หรือนาเอาผลงานวิจัย
องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจากการทาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ
และ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม
ให้มีศักยภาพสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก และลดการนาเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ
อีกทั้งยังส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ในการ
ประกอบธุรกิจด้วยการศึกษาวิจัย โดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้ง
ระบบการผลิตอุตสาหกรรม และระบบทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) อย่างครบวงจร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการบูรณาการการดาเนินโครงการวิจัยฯและเชื่อมโยง
ภารกิจผ่านกลไกเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ ๙ เครือข่าย/ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารงานวิจัยมีความ
คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมอบหมายให้เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่ายระดับ C) ซึ่งก็คือ
เครือข่ายบริหารการวิจัย ให้ดาเนินภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
ฯ ดาเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจาปีของเครือข่ายการวิจัยแต่ละแห่ง โดยในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการประสานนโยบายด้านการวิจัยกับสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เพื่อดาเนินการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตการส่งออก การยกระดับคุณภาพของสินค้าและ
บริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๒

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยการศึกษาวิจัย
๒. เพื่อสนับสนุนให้มีการนาผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการทาวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ และ SMEs เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
๓. เป็นช่องทางพัฒนางานวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และใช้ประโยชน์ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งนานวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอดและขยายผลสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๔. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทางานที่
สามารถตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑. มีการนาผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปช่วยภาคอุตสาหกรรม-สถานประกอบการ และ SMEs ในการ
เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ลดต้นทุนการผลิต
แก้ปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม สร้างสินค้าทดแทน (Substitute Product) ลดการนาเข้าวัตถุดิบหรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
๒. เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกลไก
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยม (Core Values) ใหม่ของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
สร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเศรษฐกิจและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๓. โครงการวิจัยได้รับการการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ หรือนาไปอ้างอิงระดับชาติ/
นานาชาติและนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์ใน
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา
๔. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

๓

เงื่อนไขและขอบเขตการด ำเนินงาน
๑. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกาหนดจากความต้องการของภาคการผลิต
(Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ภาคอุตสาหกรรมแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
เช่น การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมศึกษาวิจัย และนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมยกระดับคุณภาพการ
ผลิต หรือสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ขอให้มีการพิจารณาถึงศักยภาพความมั่นคงของภาคอุตสาหกรรมร่วม
ด้วย เช่น การพิจารณาทุนในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย
๓. ประเภทของภาคการผลิตทีเ่ น้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการ
พัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
๑) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
๓) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics)
๔) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Service)
๔. คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมกันในการดาเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและนักวิจัยของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยต้องดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๐ เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
๕. ในการที่สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจะนาผลการวิจัยไม่ว่าที่ทาสาเร็จแล้วบางส่วน หรือเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไป
ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใด ให้ผู้รับทุนลงข้อความประกาศกิตติคุณทุกครั้งด้วยว่าโครงการวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔

๖. ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษา ผู้รับทุน โดยการ
สนับสนุนจะเริ่มที่ ๗๐ : ๓๐ คือ สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ
และภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยจะต้อง
สนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของเงินงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนใน
รูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่น ๆ อีกกึ่ง
หนึ่ง
ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่าร้อยละ ๓๐ สกอ. จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
๑) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะ
จัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๒) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ ๔๐ ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณรวมทั้ง
โครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรร
งบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(หมายเหตุ: วงเงินสูงสุดที่จะได้รบั การสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐บาท)
๗. สาหรับการขยายระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัย ผู้วิจัยสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๑ ครั้งและมีระยะเวลาไม่
เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดาเนินโครงการวิจัยจะขึ้นกับดุลยพินิจหรือการพิจารณาของเครือข่ายบริหาร
การวิจัย
๘. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ ให้เป็นสิทธิร่วมกันของผู้ให้ทุนตามสัดส่วนของจ านวนเงินที่ผู้ให้
ทุนแต่ละฝ่ายได้จ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจริงตามสัญญา โดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ผู้รับทุน

๕

กรอบงบประมาณ
งบสนับสนุนโครงการวิจยั
สกอ. สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการวิจัยแบบมีเงื่อนไข โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่
๗๐ : ๓๐ คือ สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินงบประมาณรวมทั้ง
โครงการ และภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ของเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ และในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่า
ร้อยละ ๓๐ สกอ. จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น
โดยวงเงินสูงสุดทีแ่ ต่ละเครือข่ายจะได้รบั การสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐บาท

จ ำนวนโครงการวิจยั
เครือข่ายสามารถส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
เครือขายฯ ละไม่เกิน ๓
โครงการ
(พิจารณาเรียงลาดับ
ความส าคัญตามคะแนน
ของข้อเสนอโครงการวิจัย)

