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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

------------------------------- 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ในฐำนะหน่วยงำนหนึ่งที่มีนโยบำยในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัยให้กับสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งเป็นไปตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  ๑๕ ปี ที่ก ำหนดแนวทำง
ให้สถำบันอุดมศึกษำเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยอำศัยกำรสร้ำง
ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ จำกกระบวนกำรวิจัยเป็นส ำคัญในกำรสร้ำงระบบควำมเชื่อมโยงระหว่ำงอุดมศึกษำและ
ภำคกำรผลิต (Demand Side) เพ่ือให้อุดมศึกษำท ำภำรกิจจำกภำคกำรผลิต มีกำรท ำงำนร่วมกันในลักษณะพหุ
ภำคี ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ เครือข่ำยอุดมศึกษำ ภำคอุตสำหกรรมในและต่ำงประเทศ ภำคสังคมและชุมชน 
อันจะน ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่อไป นอกจำกนี้จุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของสถำบันอุดมศึกษำให้
พัฒนำสู่กำรมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับนำนำชำติ มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ ดีเพ่ือควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรวิจัยให้กับสถำบันอุดมศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๔๗ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผ่ำน
โครงกำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมเอกในเชิงพำณิชย์ ซึ่งเป็นกลไกควำมร่วมมือ ๓ ฝ่ำยระหว่ำงส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ และภำคกำรผลิต ทั้งในส่วนของ ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 
และหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกำรวิจัยที่เกิดจำกควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตเป็นหลัก เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้น ำองค์ควำมรู้จำกสถำบันอุดมศึกษำมำวิจัยและพัฒนำร่วมกัน หรือน ำเอำผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้และ 
นวัตกรรมที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบกำร และ SMEs โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในเชิงแช่งขันของผู้ประกอบกำร ภำคอุตสำหกรรมให้มีศักยภำพสูง 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเพ่ือกำรส่งออก และลดกำรน ำเข้ำเครื่องมือ อุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริม
ให้อำจำรย์และนักวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับภำคอุตสำหกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และ SMEs ในกำรประกอบธุรกิจด้วย
กำรศึกษำวิจัย โดยกำรสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ทั้งระบบกำรผลิต
อุตสำหกรรม และระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual Property) อย่ำงครบวงจร  
 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดให้มีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยฯ
และเชื่อมโยงภำรกิจผ่ำนกลไกเครือข่ำยอุดมศึกษำเชิงพ้ืนที่ ๙ เครือข่ำย/ภูมิภำคทั่วประเทศ เพ่ือให้กำรบริหำร



 ๒ 

งำนวิจัยมีควำมคล่องตัว และเพ่ิมประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยบูรณำกำรเชื่อมโยงภำรกิจเครือข่ำยเชิงพ้ืนที่ ๓ ระดับ 
โดยก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงกำรบริหำร ดังนี้ 

๑. ระดับเครือข่ำย A (ระดับส่วนกลำง-สกอ.) คือ คณะอนุกรรมกำรอ ำนวยกำร เครือข่ำยเพ่ือกำร
พัฒนำอุดมศึกษำ เป็นศูนย์กลำงก ำกับนโยบำย และกำรจัดสรรทรัพยำกร – งบประมำณ 

๒. ระดับเครือข่ำย B (ระดับพ้ืนที่ส่วนภูมิภำค) คือ เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ                
รวม ๙ แห่ง เป็นศูนย์ประสำนโครงกำรเพ่ือกำรกลั่นกรอง ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรวิจัย 

๓. ระดับเครือข่ำย C (ระดับเครือข่ำยเชิงประเด็น – Issue base) คือ เครือข่ำยระดับปฏิบัติกำร
มีภำรกิจสร้ำงควำมร่วมมือกับนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นสมำชิกเครือข่ำยฯ ด ำเนินโครงกำรวิจัยตำม 
Strategy & Theme ประจ ำปีของเครือข่ำยกำรวิจัยแต่ละแห่ง 
 
๒.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำร่วมกับภำคเอกชน ด ำเนินกำรวิจัย
พัฒนำให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี สร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม และ
เศรษฐกิจ  

๒. เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรน ำผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้และ นวัตกรรมที่ได้รับจำกกำรท ำวิจัยของ
สถำบันอุดมศึกษำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบกำร และ SMEs เพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเชิงกำร
แข่งขันของภำคอุตสำหกรรม 

๓. เพ่ือส่งเสริมอำจำรย์และนักวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และสร้ำง
เครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภำคอุตสำหกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และ 
SMEs ในกำรประกอบธุรกิจด้วยกำรศึกษำวิจัย  

๔. เป็นช่องทำงพัฒนำงำนวิจัยให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้จำกทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ รวมทั้งน ำนวัตกรรม องค์ควำมรู้มำต่อยอดและขยำยผลสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

๕. ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีทักษะ
คุณลักษณะเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรต่อภำคอุตสำหกรรม 
 
๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. มีกำรน ำผลงำนวิจัยและพัฒนำ (R&D)  ไปช่วยภำคอุตสำหกรรม-สถำนประกอบกำร และ 
SMEs ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ กระบวนกำรผลิตใหม่ ลดต้นทุน
กำรผลิต แก้ปัญหำด้ำนมลภำวะสิ่งแวดล้อม สร้ำงสินค้ำทดแทน (Substitute Product) ลดกำรน ำเข้ำวัตถุดิบหรือ
เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ  

๒. เกิดกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผ่ำนกลไกเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำ เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยัง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรม-ค่ำนิยม (Core Values) ใหม่ในสถำบันอุดมศึกษำโดยเฉพำะคณำจำรย์ นักวิจัย เพ่ือ



 ๓ 

สร้ำงสรรค์ พัฒนำงำนวิจัยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคม-เศรษฐกิจและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  

๓. โครงกำรวิจัยได้รับกำรกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ/นำนำชำติ หรือน ำไปอ้ำงอิง
ระดับชำติ/นำนำชำติและน ำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และสิทธิบัตร / 
ลิขสิทธิ์ในระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ 

๔. ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 
 
๔. เงื่อนไขและขอบเขตกำรด ำเนนิงำน 
 ๑. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหำที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงกำรวิจัยต้องก ำหนดจำกควำมต้องกำร
ของภำคกำรผลิต (Demand Side) จำกผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๒. ภำคกำรผลิตแสดงควำมต้องกำรอย่ำงชัดเจนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยและพัฒนำร่วมกับ
สถำบันอุดมศึกษำ เช่น กำรสนับสนุนงบประมำณ ร่วมศึกษำวิจัย และน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิง
อุตสำหกรรม-ยกระดับคุณภำพกำรผลิต หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
 
 ๓. ประเภทของภำคกำรผลิตแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตำมล ำดับ คือ 
 

 (๑) อุตสำหกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  (วัสดุศำสตร์ กำรแพทย์-เวชภัณฑ์ 
Biotechnology Mechanical พลังงำน ฯลฯ) 

(๒) อุตสำหกรรมเกษตร  (อำหำร ปศุสัตว์ หัตถกรรม ประมง แปรรูปกำรเกษตร สินค้ำ OTOP 
Biochemistry ฯลฯ) 

(๓) อุตสำหกรรมบริกำร (ท่องเที่ยว สุขภำพ Construction ฯลฯ) 
(๔) อ่ืนๆ  

   ๔. อำจำรย์และนักวิจัยของสถำบันอุดมศึกษำมีส่วนร่วมกันในกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยกับ
บุคลำกรและนักวิจัยของภำคอุตสำหกรรม โดยต้องด ำเนินกำรวิจัยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำ ๑๐ เดือน 
นับตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำ 
   ๕. ในกำรที่สถำบันอุดมศึกษำผู้รับทุนจะน ำผลกำรวิจัยไม่ว่ำที่ท ำส ำเร็จแล้วบำงส่วน หรือ    
เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว ไปลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสำรหรือสิ่งพิมพ์ใด ให้ผู้รับทุนลงข้อควำมประกำศกิตติคุณ  ทุกครั้ง
ด้วยว่ำโครงกำรวิจัยหรือผลงำนวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
   ๖. ในส่วนของโครงกำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมเอกชนในเชิงพำณิชย์  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ภำครัฐ) และภำคอุตสำหกรรม (ภำคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่
สถำบันอุดมศึกษำผู้รับทุน เป็นสัดส่วนดังนี้ 
   (๑)  ภำครัฐ : สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินงบประมำณรวมทั้งโครงกำร 
   (๒) ภำคเอกชน : ต้องสนับสนุนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๓๐ ของเงินงบประมำณรวม                  
ทั้งโครงกำร โดยจะต้องสนับสนุนเป็น เงินสดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมำณรวมทั้งโครงกำร และ



 ๔ 

สนับสนุนในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่เงินสด (In-kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่ำใช้จ่ำย ค่ำสึกหรอหรือเสื่อมสภำพ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ  
  ๗. สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้จำกโครงกำรวิจัยนี้ ให้เป็นสิทธิร่วมกันของผู้ให้ทุนตำม
สัดส่วนของจ ำนวนเงินที่ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ำยได้จ่ำยเงินและ/หรือทรัพย์สินให้กับสถำบันอุดมศึกษำผู้รับทุนจริงตำม
สัญญำ  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำขอมอบสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรวิจัย
ให้กับสถำบันอุดมศึกษำผู้รับทุน 
 
๕.  กรอบงบประมำณ 

งบประมำณชดุโครงกำรวจิยัละไมเ่กนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึง่ล้ำนบำทถว้น) 

 

๖.  ผลลัพธ ์(เปำ้หมำย) ของโครงกำร 

ผลงำนวิจัยสำมำรถช่วยภำคอุตสำหกรรม-สถำนประกอบกำร และ SMEs ในกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขัน โดยกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ กระบวนกำรผลิตใหม่ ลดต้นทุนกำรผลิต แก้ปัญหำ
ด้ำนมลภำวะสิ่งแวดล้อม สร้ำงสินค้ำทดแทน (Substitute Product) ลดกำรน ำเข้ำวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ และ/หรือเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ในระบบทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และ/หรือได้รับกำรกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ/นำนำชำติ หรือน ำไปอ้ำงอิงระดับชำติ/
นำนำชำติ และน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
--------------------------------------------- 

 
 


