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แบบฟอร์มส่งโครงการ Promoting Innovation with Investment 
 
ค ำชี้แจง   

1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมภาพประกอบที่สามารถให้ใช้ในการสื่อสารได้   
2) ข้อมูลที่ส่งไม่ต้องระบุสูตร กรรมวิธี กระบวนการผลิต หรือข้อมูลทีเ่ป็นความลับ   
3) ส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวนและไม่มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ   

   
ชื่อผลงาน /  เทคโนโลยี 

ที่สื่อสารให้คนทั่วไป
เข้าใจง่าย  

(อาจมกีารแก้ไขโดย
กรรมการคัดเลือก)  

 

แหล่งทุนสนบัสนนุ            
ที่ผ่านมา 

 
 
 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ    
ชื่อเจ้าของผลงาน / 
หน่วยงานต้นสังกัด 
พร้อมทั้งชื่อทีม/

หน่วยงานต้นสังกัดของ
ทีม 

 

เบอร์โทรศัพท ์และ               
อีเมล์หัวหน้าทีม  

 
เบอร์มือถือ                   อีเมล์:       

สถานะผลงาน                
(อยู่ในระดับใด)  

 

 ระดับงานวิจัย (ห้องปฏิบัติการ)  ระดับทดสอบก่อนคลินิก   รอทดสอบระดับคลินิก                        
 พร้อมขึ้นทะเบียน                  เริ่มออกสู่ตลาด 
ควรเป็นระดับ TRL 5 ขึ้นไป 

การด าเนินการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

   ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตรแล้ว     
       เลขท่ีค าขอ / เลขท่ีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร    
   อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 
   ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
   อื่น ๆ โปรดระบ ุ    

วัตถุประสงค์ในการ
เผยแพร่ 

  เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสมบูรณ์  พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ / ลงทุนเชิงพาณิชย์) 
  เพ่ือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี  (เทคโนโลยียังจ าเป็นต้องพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์
ก่อนน าไปใช้)  
  เพ่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยผีลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ต้องการผู้แทนจ าหนา่ยเพื่อท าตลาดผลติภัณฑ์นี้)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………….. 
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องค์ความรู้ /             
เทคโนโลยีหลัก 

(ระบุองค์ความรู้ เทคโนโลยีหลักจากผลงานวิจัย เช่น สตูร กรรมวิธี กระบวนการผลติ การออกแบบ ฯลฯ 
ประมาณ 6 - 7 บรรทัด) 

 
 
 
 
 

ที่มาและความส าคัญ + 
รายละเอียดผลงาน  

 
 
 

(ระบุข้อมูล เช่น เหตุผลและที่มาของงานวิจัยท่ีศึกษา  วิธีการศึกษาโดยสังเขป  ผลลัพธ์ / องค์ความรูท้ี่ได้  
หลักการท างานเบื้องต้น  ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม  ฯลฯ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบั                      

ประมาณ  30– 40 บรรทัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประยุกต์ใช้  
 

(ระบุวิธีการ ลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยหีรือผลิตภัณฑ ์ หรือการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม/ สถาน
ประกอบการ สามารถน าไปใช้หรอืก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด ) 

 
 

 
 

 
จุดเด่น 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

รางวัลที่เคยได้รับ / 
ตัวอย่างการน า

ผลงานวิจัยไปทดสอบ
หรือใช้งาน (ถ้ามี) 

1. 
2. 
3. 
4. 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีจากงานวิจัย
กับคู่แข่ง / เทคโนโลยี

เดิม  
 

 
หัวข้อเปรียบเทียบ 

(สำมำรถปรับหัวข้อได้
ตำมควำมเหมำะสม) 

ผลิตภัณฑ์ /เทคโนโลยี
จากงานวิจัย 

คู่แข่ง 1  
(โปรดระบุ) 

คู่แข่ง 2  
(โปรดระบุ) 

ประสิทธิภาพ / คุณภาพ  
 
 

  

ต้นทุนการผลิต  
 
 

  

กระบวนการผลติ 
 
 

   

ความปลอดภัย  
 
 

  

อื่นๆ    

 

ผู้ที่เหมาะน าเทคโนโลยี
ไปผลิต / ต่อยอดเชิง

พาณิชย์  

1. 
2. 
3. 
4. 

ระยะเวลาท าวิจัยต่อยอด
จนน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชยไ์ด้ 

 
 
 
 

 
มูลค่าการลงทุนที่ต้องการ 

 
 
 
 

 
มูลค่าตลาด (จ านวนผู้ใช้ 
x มูลค่าสินค้า ต่อปี) 

 

 
 
 
 
 

ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย  
(ผู้บริโภค / อุปโภคขั้น

สุดท้าย)   

1. 
2. 
3. 
4. 
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ท่านต้องการการ
สนับสนุนต่อในเร่ือง

ใดบ้าง / ความคิดเห็น 
อื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. 
2. 
3. 
4. 

รูปภาพประกอบ และ
วีดีโอคลิป  

แนบรูปภาพประกอบ 
1. ส่งรูปผลิตภัณฑจ์ านวน 4 -5 รูป ซี่งมีขนาดพอที่จะน าไปจัดท าเอกสารแจก โดยส่งแยกเป็นไฟล์ต่างหาก   
2. ภาพที่สื่อถึงผลงานวิจัย แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ในมุมต่าง ๆ  หรือภาพกระบวนการผลิต ควรเป็นภาพท่ี

คมชัดและสวยงาม สามารถแนบวดีีโอคลิปประกอบได้ (ถ้ามี)  
 
 
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข  

 ในการร่วมน าเสนอเทคโนโลยีกับโครงการ Promoting I with I  นั้น ผู้สมัครร่วมน าเสนอผลงานยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1) ผลงานเทคโนโลยีที่สมคัรร่วมน าเสนอกับโครงการ Promoting I with I  เป็นเทคโนโลยีที่ผูส้มัครเป็นเจ้าของ
หรือมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากทรัพยส์ินทางปัญญา งานวิจัยและพัฒนา 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่เป็นองค์ประกอบ  และมสีิทธิในการอนุญาตเผยแพรผ่ลงานเรื่องนั้น ๆ ตอ่
สาธารณะ  

2) เทคโนโลยีที่สมคัรร่วมน าเสนอกับโครงการ Promoting I with I   ควรผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านการ
ละเมิดในทรัพยส์ินทางปัญญาและการปกป้องคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเรยีบร้อยแล้วก่อนร่วมน าเสนอ  

3) โครงการ Promoting I with I  เน้นการน าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยมแีนวทาง
ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีเข้าร่วมสมัครเผยแพร่ อาทิ ความน่าสนใจของเทคโนโลยี ระดับความพร้อม 
ศักยภาพในทางตลาด ความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้บรโิภค รวมถึงแนวโน้มในการขยายการผลิตใน
ระดับสูงขึน้หรือในระดับอุตสาหกรรม ฯลฯ  

4) ผลงานของผู้สมัครร่วมเผยแพร่กับโครงการ Promoting I with I ที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับแจ้งผลให้ทราบ 
โดยทีมงานโครงการ Promoting I with I จะแจ้งตารางก าหนดการขึ้นเวที เพื่อทราบและเตรยีมความพร้อม  
ตลอดจนประสานจัดท าเอกสาร สือ่ สิ่งพิมพ์ และ social media ต่อไป 

5) โครงการ Promoting I with I ไมส่ามารถรับผิดชอบในผลลัพธ์หรือความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการจัดส่ง
ข้อมูลผูส้มัครให้เจ้าของผลงาน ซึ่งครอบคลมุถึงกระบวนการเจรจา การอนุญาตใช้สิทธิ การพัฒนาต่อยอดและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างเจ้าของเทคโนโลยีกบัผูส้มัครขอใช้เทคโนโลยี และการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง  

 



ที่มาโครงการ สกอ.ร่วมกบั สกว. สวก. TCELs และสมาคม ThaiBio ร่วมมือกนัภายใต้โครงการ Promoting innovation with investment 

(Promoting I and I) การสง่เสริมสนบัสนนุงานวิจยัและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) และการพฒันา 

บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ไปสูก่ารผลติผลติภณัฑ์หรือบริการในระดบัท่ีพร้อมออกสูต่ลาด 

โดยจะจดังานสง่เสริมนวตักรรมด้วยการลงทนุ ซึง่ได้ด าเนินการมาตัง้แตปี่ 2560 
วัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริมสนบัสนนุการพฒันาและตอ่ยอดงานวิจยัด้านชีววิทยาศาสตร์ ระดบั TRL 5 ขึน้ไป ไปสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

                             โดยการจดังานน าเสนอผลงานวิจยัให้กบัภาคเอกชน เพื่อพิจารณาสนบัสนนุการลงทนุเพื่อตอ่ยอดผลงานวิจยัสูก่ารตลาด 

  และนกัวิจยัที่ต้องการทนุศกึษา Feasibility ตอ่ยอดงานวิจยั สามารถขอรับการสนบัสนนุได้จากแหลง่ทนุท่ีเข้าร่วมด้วย 

การด าเนินการ - การจดัอบรมการน าเสนอรูปแบบ picthing แก่นกัวิจยัที่ผา่นการคดัเลอืก เพื่อน าเสนอผลงานวิจยัในงานสง่เสริมนวตักรรม- 
  ด้วยการลงทนุ 

- การจดังานสง่เสริมนวตักรรมด้วยการลงทนุ จ านวน 2 ครัง้ ในปี 2561 โดยเป็นการน าเสนองานวจิยักบัภาคเอกชน และ 

  กรณีนกัวิจยัทีต้่องการทนุศกึษา Feasibility ตอ่ยอดงานวิจยั สามารถขอรับการสนบัสนนุได้จากแหลง่ทนุท่ีเข้าร่วม 

ประโยชน์ที่ได้รับ - ความรู้และทกัษะการน าเสนอผลงานแบบ picthing 

- การสร้างเครือขา่ยนกัวจิยั 

- โอกาสการร่วมลงทนุของภาคเอกชน และการหาแหลง่ทนุตอ่ยอดงานวิจยั 

 

นกัวิจยัที่สนใจสมคัรเข้าร่วมรับการคดัเลอืกงานวจิยั กรุณากรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มที่ก าหนด แล้วสง่กลบัในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ Word 

ทางอีเมล์ท่ี rockmelt13@gmail.com ภายในวนัพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อ สกอ.จะได้น าไปเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการความร่วมมือ 

โครงการฯ พิจารณาคดัเลอืกตอ่ไป 

 

หมายเหตุ - คา่ใช้จ่ายเดินทาง คา่ที่พกั และเบีย้เลีย้ง กรณีผลงานวิจยัได้รับการคดัเลอืกเข้าร่วมการน าเสนอในงานสง่เสริมนวตักรรม- 
  ด้วยการลงทนุ ขอให้นกัวิจยัเบกิจากต้นสงักดั 

- ก าหนดการจดังานครัง้ที่ 1 จะจดัในวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 สถานที่จะแจ้งอีกครัง้ 
- ก าหนดการจดังานครัง้ที่ 2 จะจดัในวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 สถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 

  
 


