ภาคผนวก 2-1 ฟอร์ มเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั (คู่มอื เขียน proposal)

วิธีใช้ แบบฟอร์ ม
เพื่อให้เขียนได้ตรงกับความต้องการของ สกว. และความสะดวกในการประเมิน แต่ละ
หัวข้อในแบบฟอร์ มนี้ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1. ส่ วนที่ สกว. บอกเป็ นแนวทางว่าแต่ละหัวข้อหมายถึงอะไร มีความสําคัญอย่างไร
2. ส่ วนที่นกั วิจยั เสนอ โดยพิจารณาแนวทางของ สกว. ในส่ วนที่ 1 และประเด็นพิจารณา
ของผูท้ รงคุณวุฒิในส่ วนที่ 3
3. ส่ วนที่ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาตามที่นกั วิจยั เสนอ โดยใช้หลักวิชาการและแนวทางของ สกว.
ในส่ วนที่ 1 เป็ นเกณฑ์
ให้ นั ก วิ จั ย เขี ย นข้ อ เสนอโครงการที่ ป ระกอบด้ ว ยทั้ ง 3 ส่ วน โดยเว้น พื้ น ที่ ไ ว้ใ ห้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิให้ความเห็น เพื่อให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิอ่านแล้วสามารถให้ความเห็ นในประเด็นที่ สกว.
ต้องการได้ทนั ที วิธีน้ ี นกั วิจยั ก็จะรู ้ ว่า สกว. ต้องการอะไร และจะได้รับการประเมินในประเด็น
อะไร ซึ่ งจะทําให้การพัฒนาโครงการทําได้ตรงเป้ าหมายมากขึ้น ความสัมพันธ์ทางความคิดและ
หน้าที่ของทั้ง 3 party แสดงได้ดงั รู ป
นักวิจยั สามารถ load file ได้จากผูป้ ระสานงานหรื อจาก www.trf.or.th โดยเลือกเข้าไปที่
ฝ่ ายอุตสาหกรรม (ฝ่ าย 5)
สกว.
1

2

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ส่ วนที่ 1 หน้ าทีข่ อง สกว. เริ่ มจาก
(1) สกว.บอกนักวิจยั ให้เขียนอะไร แล้ว
(2) สกว. บอกผูท้ รงคุณวุฒิวา่ ให้ตรวจอะไร

นักวิจยั

สกว.
1

นักวิจยั

สกว.
2

นักวิจยั

2

ผูท้ รงคุณวุฒิ
3

1
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3

ส่ วนที่ 2 หน้ าทีข่ องนักวิจัย เริ่ มจาก
(1) นักวิจยั ดูวา่ สกว. ให้เขียนอะไร แล้ว
(2) นักวิจยั ดูวา่ สกว. บอกผูท้ รงคุณวุฒิให้ตรวจอะไร
(3) นักวิจยั เอาข้อมูลจาก (1) และ (2) มาเขียน

ส่ วนที่ 3 หน้ าทีข่ องผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่ มจาก
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิดูวา่ สกว. ให้ตรวจอะไร แล้ว
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิดูวา่ นักวิจยั เขียนอะไร แล้ว
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิเอาข้อมูลจาก (1) และ (2) มา comment
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หน้ าปกข้ อเสนอโครงการ
เสนอต่ อ สกว. ฝ่ ายสนับสนุนการวิจยั ในอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………….........................................
คําสําคัญ …………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………
Keywords…………………………………………………………………………………………
ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ email
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….…...
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………….……….
โทรศัพท์/โทรสาร …………………………………………E-mail…………………………..………
ลงนาม (ลายเซ็น) ………………………………………………………………………….…………
ชื่อและสถานที่ติดต่อของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ (ชื่อบุคคลในวงเล็บ)
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………..……………….
โทรศัพท์/โทรสาร …………………………………………E-mail…………………..………………
ลงนาม (ลายเซ็น) …………………………………………………………………….………………
ชื่อและสถานที่ติดต่อของผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ
ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………..…………………...
หน่วยงาน ……………………………………………………………………….……………………
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสาร …………………………………………E-mail……………….…………………
ลงนาม (ลายเซ็น) …………………………………………………………………..…………………
งบประมาณทั้งโครงการ ……………………………….………บาท
… จาก สกว. ……………………………….……………บาท
…. จากหน่วยงานร่ วมโครงการ …………………………บาท
…
ระยะเวลาดําเนินงาน …………………..……………เดือน
ยืน่ ต่อ สกว.
□ ครั้งที่ 1 วันที่ ……… เดือน …………….……. พ.ศ. …………..
□ แก้ไขครั้งที่ ………… วันที่ …………..เดือน ……………..…….พ.ศ. …..……
ได้เสนอโครงการนี้ หรื อโครงการที่มีส่วนเหมือนกับเรื่ องนี้บางส่วนเพื่อขอทุนต่อแหล่งอื่นที่ใดบ้าง

เสนอต่อ ………………………………………………..
ชื่อโครงการที่เสนอ ………………………………………………………………………….
กําหนดทราบผล (หรื อสถานภาพเท่าที่ทราบ) ………………………………………………
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บทสรุปย่ อสําหรับผู้บริหาร
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………...
(ภาษาอังกฤษ) …………………………..………………………………………………………..
ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด และที่อยู่
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………...
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสาร …………………………E-mail address ……………………………………
งบประมาณทั้งโครงการ ………………………… บาท
ระยะเวลาดําเนินการ …………………. เดือน
ปั ญหาที่ทาํ วิจยั และความสําคัญของปั ญหา
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
ระเบียบวิธีวจิ ยั (โดยย่อ)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
สิ่ งที่คาดว่าจะได้
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
ความสอดคล้องกับเป้ าประสงค์และยุทธศาสตร์ของฝ่ าย 5
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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คําอธิบายประกอบการเขียนและประเมินข้ อเสนอโครงการ
สกว. กํา หนดให้ใช้แบบฟอร์ มข้อเสนอโครงการที่ป ระกอบด้วยข้อมูล 3 ส่ วน ซึ่ ง เป็ น
ตัวแทนของ 3 ฝ่ าย เพื่อให้แต่ละฝ่ ายทราบและเข้าใจหน้าที่ของกันและกัน จะได้ช่วยกันพัฒนา
ข้อเสนอโครงการไปในแนวทางเดียวกัน โดยทั้ง 3 ส่ วนของข้อเสนอโครงการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

สกว.
1

2

ผูท้ รงคุณวุฒิ

ส่ วนที่ 1 หน้ าทีข่ อง สกว. เริ่ มจาก
(1) สกว.บอกนักวิจยั ให้เขียนอะไร แล้ว
(2) สกว. บอกผูท้ รงคุณวุฒิวา่ ให้ตรวจอะไร

นักวิจยั

สกว.
1

นักวิจยั

สกว.
2

นักวิจยั

2

ผูท้ รงคุณวุฒิ
3

1
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3

ส่ วนที่ 2 หน้ าทีข่ องนักวิจัย เริ่ มจาก
(1) นักวิจยั ดูวา่ สกว. ให้เขียนอะไร แล้ว
(2) นักวิจยั ดูวา่ สกว. บอกผูท้ รงคุณวุฒิให้ตรวจอะไร
(3) นักวิจยั เอาข้อมูลจาก (1) และ (2) มาเขียน

ส่ วนที่ 3 หน้ าทีข่ องผู้ทรงคุณวุฒิ เริ่ มจาก
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิดูวา่ สกว. ให้ตรวจอะไร แล้ว
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิดูวา่ นักวิจยั เขียนอะไร แล้ว
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิเอาข้อมูลจาก (1) และ (2) มา comment
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คํารับรองสํ าหรับผู้ได้ รับโครงการ
ข้าพเจ้า

□ ไม่เคยรู้จกั นักวิจยั หรื อผูร้ ่ วมงานในโครงการนี้
□ รู ้จกั นักวิจยั หรื อผูร้ ่ วมงานในโครงการนี้ในฐานะ (เช่นเคยเป็ นอาจารย์/ศิษย์/ผูร้ ่ วมงาน/
เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน/ฯลฯ)……………………………………………………………………………
□ ทราบดีวา่ สกว. จัดให้ขอ้ เสนอโครงการเป็ นเอกสาร “ลับ”

และข้าพเจ้ายินดีลงนามในบันทึกข้อตกลงข้างล่างนี้ เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้าได้ทาํ ความตกลง
ว่าจะไม่ เปิ ดเผย ไม่ เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับ งานวิจยั การประดิษฐ์ แนวความคิด แบบ รู ปแบบ และ
วิธีการผลิ ต ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ที่นาํ เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการ/การประเมิน/การ
ประชุม/สรุ ปรายงานและ/หรื อวางแผนการดําเนินงานโครงการวิจยั นี้ แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
หากในการพิจารณาจําเป็ นต้องมีบุคคลอื่นช่วยให้ขอ้ คิดเห็นหรื อพิจารณา ผูล้ งนามจะ
ดําเนินการก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก สกว. แล้วเท่านั้น

ลงนาม ………………………………
(……………………………………..)
หน่วยงาน …………………………...
วันที่....... เดือน..........................พศ………
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การอนุญาตให้ ตรวจสอบข้ อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ร่วมทุนวิจัย
เพื่อให้การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นไปตามหลักการที่ถูกต้อง สกว. จะให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบข้อเสนอโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริ ง บางครั้ง สกว. จะให้
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็ นผูช้ ่วยตรวจสอบ
โดยมีขอ้ ตกลงไม่เปิ ดเผยความลับ
ดังปรากฏแล้วข้างต้น การดําเนินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูป้ ระกอบการที่ร่วมทุน
วิจยั นี้ดว้ ย ดังนั้น สกว. จึงขอให้ท่านพิจารณาการอนุญาตตรวจสอบข้อเสนอโครงการดังนี้
ข้าพเจ้า …………………………………………….………………………………………
ซึ่งเป็ นตัวแทนมีอาํ นาจเต็มแทน บริ ษทั ……………………………………………………………
ผูร้ ่ วมทุนวิจยั โครงการ ………………………………………………………………………………
□ ยินยอมให้ขอ้ เสนอโครงการถูกตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูป้ ระกอบการทุกราย
□ ไม่ ยนิ ยอมให้ขอ้ เสนอโครงการถูกตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นผูป้ ระกอบการทุกราย
□ ไม่ ยินยอมให้ข ้อเสนอโครงการถู กตรวจสอบโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
ดังรายนามต่อไปนี้
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………..……………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………..……………………..
(
)
ตําแหน่ง ……………………………..
วันที่ …… เดือน .....…….……. พ.ศ. ……….
พร้อมประทับตราบริ ษทั
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ข้ อเสนอโครงการวิจัย.........................................................................................................................
3.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรื่อง
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
เนื้ อความส่ วนนี้ ค วรประกอบด้วยการวิเคราะห์ ข้อ มูล ให้เห็ นความสํา คัญของปั ญหาที่
อุตสาหกรรมนั้นประสบอยู่ (ควรมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้หารื อกับอุตสาหกรรมในประเด็น
การวิจยั มาบ้างแล้ว)
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ให้ท่านพิจารณาจากการวิเคราะห์ของท่านว่าปั ญหาที่กล่าวถึงนั้น
สําคัญถึงกับต้องทําวิจยั ใช่หรื อไม่

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ
ท่านคิดว่าปั ญหาที่เสนอทํานี้เป็ นปัญหาที่แท้จริ งของ
อุตสาหกรรมนี้ หรื อเป็ นสิ่ งที่กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องคิดไปเอง ทั้งที่จริ งแล้วไม่ใช่ประเด็นที่เป็ นคอขวดใน
อุตสาหกรรมนี้ แต่อย่างใด

3.2 วัตถุประสงค์
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
ให้ผเู ้ สนอโครงการระบุวตั ถุ ประสงค์เป็ นข้อๆ วัตถุประสงค์น้ ี จะต้องสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 วัตถุประสงค์ควรเป็ นสิ่ งที่วดั ได้ในระดับ outcome (คือทําให้เกิดผล
ลัพธ์อะไร) ให้ระบุเป็ นข้อๆ
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ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย ให้ ระบุวตั ถุประสงค์ เป็ นข้ อๆ)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุ ณวุฒิ สายวิชาการ ขอให้ท่านศึก ษาและพิจารณาว่า โครงการนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่
ชัดเจนหรื อไม่ ส่ วนไหนควรทํา ส่ วนไหนไม่ควรทํา

ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ส ายประกอบการ หากท่ า นอยู่ใ นอุ ตสาหกรรมนี้ ท่า นจะลงทุ นทํา วิจยั ใน
วัตถุประสงค์ประเด็นใด (ไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับที่นกั วิจยั เสนอ)

3.3 ทางเลือกการแก้ ปัญหา
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
อุตสาหกรรมมีวธิ ี การตัดสิ นใจทางเลือกที่ต่างกับความคิดของนักวิจยั เพราะอุตสาหกรรม
คิดหาทางเลื อกแบบนักธุ รกิ จ หากจะทําวิจยั ก็ตอ้ งแสดงให้เห็นว่า วิจยั คือทางเลือกที่ดีที่สุด
ดังนั้นข้อเสนอโครงการนี้จะต้องพิจารณาทางเลือกและวิเคราะห์ทางเลือกให้ครบถ้วน บ่อยครั้งที่
สกว. ปฏิ เสธการสนับสนุ นทุนวิจยั เพราะมีผลงานวิจยั ลักษณะนั้นอยู่แล้วในสถาบันการศึกษา
หรื อฐานข้อมูลสิ ทธิ บตั ร การแก้ปัญหาจึงอยู่ที่การเอาผลงานนั้นมาขยายผล ไม่ใช่ มาเริ่ มต้นทํา
วิจยั ใหม่ หรื อหากมีทางเลือกเชิงพาณิ ชย์อยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งการทําวิจยั ผูเ้ สนอโครงการจะต้องแสดง
ให้เห็นว่าได้สํารวจเอกสารผลงานวิจยั สิ ทธิ บตั ร มาครบถ้วนแล้ว และจําเป็ นจริ งๆ ต้องทําวิจยั
ตามที่เสนอนี้ ในข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์น้ นั ฝ่ าย 5 กําหนดให้ตอ้ ง
สํารวจสิ ทธิ บตั รก่อนเสมอ จึงขอให้ นักวิจัยให้ ข้อมูลในภาคผนวก 2-2 และนํามาเป็ นเอกสารแนบ
ข้ อเสนอโครงการนีด้ ้ วย
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ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ ให้พิจารณาในส่ วนการสํารวจเอกสารว่าครบถ้วนหรื อไม่? มีการ
วิเคราะห์จนสามารถสรุ ปเป็ นแนวทางทําวิจยั หรื อไม่? (หรื อเพียงเล่าให้ฟังว่ามีใครทําอะไรบ้าง โดย
ไม่มีการวิเคราะห์จนได้ทางเลือกการทําวิจยั ) เอาความรู ้เดิมมาต่อยอดหรื อไม่? ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
เสี ยเวลาทําซํ้า ไม่ให้ไปทําสิ่ งที่ไม่ควรทําและให้รู้วา่ จากที่คนอื่นทําไว้น้ นั เราควรทําอะไร อย่างไร
เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่เร็ วและลงทุนถูกที่สุดและแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สนอโครงการมีความเข้าใจลึกซึ้ งใน
เรื่ องที่จะทําเพียงไร เป็ นต้น
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการตรวจเอกสารของโครงการนี้
โดยเฉพาะการตรวจและวิเคราะห์สิทธิ บตั ร (โปรดดูแบบการตรวจสอบสิ ทธิ บตั รในเอกสารแนบ)

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ ท่านคิดว่าในวงการอุตสาหกรรมมีคาํ ตอบสําหรับปั ญหานี้
แล้วหรื อไม่ อย่างไร (ไม่ควรลงทุนทําวิจยั กันอีก)
หากมีคาํ ตอบแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบ
แหล่งข้อมูลด้วย

3.4 การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
งานวิจยั ในอุ ตสาหกรรมมี 2 ประเภท คือ งานที่แก้ปัญหา และงานที่สร้ างโอกาส
อุตสาหกรรมส่ วนมากต้องการงานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งมีวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์ ต่างกับงานวิจยั ที่
สร้างโอกาส ในข้อเสนองานวิจยั ประเภทแก้ปัญหานั้นผูเ้ สนอโครงการควรต้องชี้ ให้เห็นความ
สู ญเสี ยถ้าหากปั ญหานั้นยังคงดํารงอยู่ และชี้ให้เห็นถึงสิ่ งที่ได้ (ประหยัด ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่ม)
หากแก้ปัญหานั้นได้ สําหรับงานวิจยั ประเภทสร้างโอกาสนั้นมักจะเป็ นงานใหม่ เช่น ทําให้เกิด
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะทํายากกว่าประเภทแรก เพราะจะต้องมีการ
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คาดคะเนตลาด ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ประเภทใด ก็จาํ เป็ นต้องคาดคะเนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าจูงใจพอสําหรับการลงทุนทําวิจยั
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ นักวิจยั มีหลักคิดวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ตรงตามหลักวิชาการ
หรื อไม่

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ นักวิจยั มีหลักคิดวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ตรงตามความเป็ น
จริ งทางธุ รกิจหรื อไม่

3.5 สิ่ งทีค่ าดว่ าจะได้ (output)
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
สิ่ งที่คาดว่าจะได้คือ output จากการทําวิจยั ให้ระบุเป็ นข้อๆ ทุกช่วงเวลา 3 เดือน สกว.
จะใช้ output เป็ นเสมือนการตรวจรับงานตามช่วงเวลาของงวดเงิน (ทุก 6 เดือน) ดังนั้น output
นอกจากจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์แล้ว ยังต้องสอดคล้องกับกิจกรรมวิจยั และงวดงบประมาณ
แล้ว จะต้องระบุสิ่งที่จะได้เป็ นเชิ งปริ มาณ (หากทําได้) ที่จะใช้ประเมินความสําเร็ จของโครงการ
ด้วย ผูป้ ระสานงานจะให้ผูป้ ระกอบการที่ร่วมทุนรั บรองข้อมูลนี้ เพื่อใช้เป็ นบรรทัดฐานในการ
ประเมินความสําเร็ จ ซึ่ งจะมีผลต่อการแบ่งผลประโยชน์ภายหลังจบงาน
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย ให้ ระบุ ในรู ปแบบที่เข้ าใจง่ าย เช่ นตารางใน
ตัวอย่ าง)
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ซึ่ งสรุ ปเป็ นตารางความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
เดือนที่ Output
Output
ข้อที่
1-3
1
4-8
2
8-9
3
9-15
4

ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ
Outputs มีความสําคัญต่อ สกว. มาก เพราะผูป้ ระสานงานต้องการ outputs ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ “ชุ ดโครงการ” และ user ก็ตอ้ งการ output ที่ครบถ้วนใช้งานได้ สิ่ งที่
ผูท้ รงคุณวุฒิควรต้องพิจารณาคือ output จะเชื่อมโยงไปถึงจุดที่จะทําให้วตั ถุประสงค์สําเร็ จใช่
หรื อไม่

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ หากท่านเป็ นผูร้ ่ วมทุน ท่านคิดว่าท่านต้องการ output อะไร
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่ปรากฏในข้อเสนอโครงการนี้) Output จะนําไปใช้ประโยชน์เชิงธุ รกิจได้
อย่างไร ยังห่างจากผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการที่จะนําไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด

3.6 แนวทางการดําเนินการวิจัย
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
ให้ระบุแนวทางการวิจยั อาทิเช่น สมมุติฐานการวิจยั วิธีการวิจยั (research methodology)
ซึ่ งประกอบด้วยวิธีการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ฯลฯ ในการเขียนหัวข้อนี้ ให้
คํานึ งว่า แนวทางการวิจยั ที่เสนอมานี้ เป็ นแนวทางที่ เร็ ว ประหยัด ได้ผลที่เชื่ อถื อได้ เนื้ อ
งานวิจยั และงบประมาณเกือบทั้งหมดจะถูกกําหนดโดยวิธีทาํ หากเป็ นแนวทางที่ไม่เหมาะสมก็จะ
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ไม่สามารถได้ output ตามต้องการและทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้นผูเ้ สนอโครงการวิจยั
ควรเขียนหัวข้อนี้โดยคํานึงถึง output และประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากร
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ประเด็นสําคัญที่นกั วิจยั มักจะมองข้ามคือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่วดั กับ output บ่อยครั้งที่
พบว่านักวิจยั ตอบไม่ได้วา่ จะวัดข้อมูลนั้นไปเพื่ออะไร การเก็บข้อมูลเกินจําเป็ นทําให้ใช้ทรัพยากร
เพิ่มโดยไม่จาํ เป็ น ฉะนั้น ขอให้ระบุผงั ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่จะเก็บกับการนําไปใช้ เช่ น
แปลงเป็ น output ที่กาํ หนดไว้

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ สกว. ให้ความสําคัญกับวิธีการวิจยั เป็ นอย่างมากเพราะการ
ตรวจสอบวิธีการโดยผูท้ รงคุณวุฒิทาํ ให้เชื่อมัน่ ได้วา่ เมื่อนักวิจยั ทําตามวิธีการแล้วย่อมได้ผลตาม
ต้องการ โดยมีความแม่นยําเชื่อถือได้
ผลวิจยั ที่เชื่อถือไม่ได้จะทําให้ผนู ้ าํ ผลไปใช้ได้รับความ
เสี ยหาย ดังนั้นต้องขอความกรุ ณาจากผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบหลักการของวิธีการ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ และการเก็บข้อมูล ว่าจะได้ผลสอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับและวัตถุประสงค์หรื อไม่
ต้องทําทุกอย่างที่เสนอหรื อไม่ มีทางเลือกอื่นไหม จะมีอุปสรรคอะไรบ้าง

คําถามทีต่ ้ องการคําตอบชั ดเจน
ท่านคิดว่าลําดับวิธีการถูกต้องหรื อไม่?
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ท่านคิดว่ามีวธิ ี การอื่นในบางตอนของการวิจยั ที่น่าจะให้คาํ ตอบที่เร็ วและประหยัดกว่านี้หรื อไม่?

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ เมื่อมองไปในอนาคตแล้วท่านคิดว่าการแก้ปัญหาที่เสนอมา
นี้เป็ นแนวทางทีถ่ ูกต้ องสําหรับอุตสาหกรรมนี้ หรื อไม่ อย่างไร

3.7 แผนการดําเนินการ
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
ให้ระบุแผน/กิจกรรมในรู ปของ Gantt chart เป็ นรายเดือนในกรณี ที่ระยะเวลาวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน และเป็ นรายปั กษ์ (2 สัปดาห์) ในกรณี ที่งานวิจยั น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมทั้งระบุชื่อ
นักวิจัยผู้รับผิดชอบ การแจกแจงภาระงานให้แยกเป็ นรายกิจกรรมดังตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ซึ่ งสรุ ปเป็ นตารางความสัมพันธ์กบั output ได้ดงั นี้
กิจกรรมที่
กิจกรรม
1
2
3
4
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และสรุ ปเป็ นกิจกรรม แผนการทํางาน และทรัพยากรคน-เวลา (ตัวอย่าง)
กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

1. ออกแบบและ สมชาย
จ้างทําอุปกรณ์ เกรี ยงไกร
2.ทดลองที่
ความดันคงที่

สมชาย

3.ทดลองที่
อุณหภูมิคงที่

สมชาย

4.วิเคราะห์ผล
และเขียน
รายงาน

สมชาย

1
10
8

อรอนงค์
เกรี ยงไกร

2
8
5

เดือนทีม่ ีกจิ กรรมและภาระงาน (วันเต็มเวลา)
3 4 5 6 7 8 9 10

11

12
31

5
10

10
5

10
6
10
8

อรอนงค์
เกรี ยงไกร

รวมภาระงาน สมชาย
เกรี ยงไกร
อรอนงค์
รวมทั้งสิ้ น

รวม

10
8
8
8

64
10
8
0
10
10

10
5
0
10
10

67
0
10
2

10
5
3

10
5
3

10 113
5
3

121 วัน
80 วัน
74 วัน
275 คน-วัน (เต็มเวลา)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ แผนงานมีลาํ ดับขั้นและเวลาที่เป็ นไปได้หรื อไม่ ควรขยายเวลา
หรื อลดเวลาส่ วนใดลงได้บา้ ง

คําถามทีต่ ้ องการคําตอบชั ดเจน
ท่านเชื่อหรื อไม่วา่ จะทําได้เสร็ จทันที่วางแผนไว้? ท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างที่จะเป็ นอุปสรรคทําให้
งานไม่สาํ เร็ จ?
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ทีมงานวิจยั มีความเหมาะสมที่จะทํางานนี้ไหม ? (โปรดดูประวัติ ประสบการณ์) คนเกินงาน
หรื อไม่ หรื อน่าจะขาดคนด้านใดด้านหนึ่งที่ควรหามาเสริ ม เวลาที่เสนอมานั้นเพียงพอไหม ขอให้
ท่านพิจารณาเนื้ องานทั้งหมดแล้วให้ความเห็นว่างานนี้ตอ้ งการทรัพยากรคนและเวลากี่ คน – วัน
(หรื อ คน – เดือน) (ขอความกรุ ณาให้ ความเห็นข้ อนี้โดยเฉพาะ เพราะ สกว. จะใช้ เป็ นหลักในการ
คิดค่ าตอบแทนนักวิจัย)

ในความเห็นของท่าน เนื้ องานตามข้อเสนอในโครงการนี้ ตอ้ งการทรัพยากรบุคลากรและเวลา
ประเภทวิจยั จํานวน.................................คน-เดือน*
ประเภทปฏิบตั ิการจํานวน.......................คน-เดือน
*คําว่ า “คน-เดื อน” เป็ นการคิ ดรวมทรั พยากรทั้ง “คน” และ “เวลาที่ใช้ ” เนือ้ งาน 100 คน-เดือน
หมายถึงงานมีปริ มาณในขนาดที่ ต้องใช้ คน 100 คน หากต้ องการให้ เสร็ จในเวลา 1 เดือน หรื อ 50
คน ต้ องใช้ เวลา 2 เดื อน เป็ นต้ น หน่ วย คน-เดือน จึ งเป็ นผลคูณของทรั พยากรคนและทรั พยากร
เวลา
ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ
ทรัพยากรบุคลากรวิจยั ที่เสนอในโครงการนี้ เหมาะสม
หรื อไม่ (โปรดดูจากประวัติการทํางาน)

ในความเห็นของท่านบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
□ มีไม่พอ จําเป็ นต้องทําร่ วมกับมหาวิทยาลัยโดยให้มหาวิทยาลัยเป็ นผูน้ าํ
□ มีพอ ที่จะแก้ปัญหาเองได้ หรื อร่ วมทํากับมหาวิทยาลัย โดยขอแนะนําให้ติดต่อบุคคล
ต่อไปนี้
ชื่อ.....................................................................................................................
ที่ติดต่อ..............................................................................................................
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โทรศัพท์......................................................................
คําถามทีต่ ้ องการคําตอบชั ดเจน กรุณาตอบ เพราะต้ องใช้ ในการประเมินความเหมาะสม
ในความเห็นของท่าน เนื้ องานตามข้อเสนอในโครงการนี้ ตอ้ งการทรัพยากรบุคลากรและเวลา
ประเภทวิจยั จํานวน.................................คน-เดือน*
ประเภทปฏิบตั ิการจํานวน.......................คน-เดือน
*คําว่ า “คน-เดื อน” เป็ นการคิ ดรวมทรั พยากรทั้ง “คน” และ “เวลาที่ใช้ ” เนือ้ งาน 100 คน-เดือน
หมายถึงงานมีปริ มาณในขนาดที่ ต้องใช้ คน 100 คน หากต้ องการให้ เสร็ จในเวลา 1 เดื อน หรื อ 50
คน ต้ องใช้ เวลา 2 เดื อน เป็ นต้ น หน่ วย คน-เดือน จึ งเป็ นผลคูณของทรั พยากรคนและทรั พยากร
เวลา
3.8 กระบวนการประสานความร่ วมมือกับอุตสาหกรรม
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
สกว. ต้องการให้อุตสาหกรรม ผูร้ ่ วมทุนวิจยั ได้รับทราบการทําวิจยั ในระยะเวลาที่เหมาะสม (หรื อ
ร่ วมทําวิจยั ด้วยก็จะดีมาก) ดังนั้นในหัวข้อนี้ นักวิจยั ควรแสดงให้เห็นว่าจะประสานความร่ วมมือ
กับอุตสาหกรรมอย่างไร อาทิเช่น จะรายงาน/ประชุมร่ วมในขั้นตอนใดบ้าง กิจกรรมเหล่านี้ ตอ้ ง
บรรจุไว้ในแผนการดําเนินการ (ข้อ 3.7) แล้วดึงมาบรรยายให้เข้าใจ
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุ ณวุฒิส ายวิชาการ ท่ านเห็ นว่างานส่ วนที่ ผูป้ ระกอบการมี ส่วนร่ วมนั้นจะทําให้
ผูป้ ระกอบการ รู ้จกั ธรรมชาติงานวิจยั และจะ appreciate งานวิจยั หรื อไม่

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ายประกอบการ ท่า นคิ ดว่า โดยธรรมชาติ ข องผูป้ ระกอบการแล้ว การ
กําหนดให้มีส่วนร่ วมในงานที่นกั วิจยั เสนอนี้ เหมาะสมหรื อไม่ที่จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการได้พฒั นา
ความสามารถในด้านวิจยั
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3.9 งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
ในงาน R&D นั้น จะระบุค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ (ยกเว้น ค่าตอบแทน) ได้ยาก โดย
เฉพาะงาน R&D ในอุตสาหกรรมซึ่ งมีส่วน development อยู่มาก งาน development ส่ วนใหญ่
จะต้องลองผิดลองถู ก จึ ง ไม่ ส ามารถตั้ง งบประมาณแบบลงรายการ (itemize) ได้ ดัง นั้น
งบประมาณบางหมวดฝ่ าย อุตสาหกรรมจะยึดหลักการตรวจสอบย้อนหลัง (post auditing) ฝ่ ายฯ มี
ข้อกําหนดให้โครงการประเภท R&D ต้องมีการลงทุนร่ วมจากภาคเอกชนในลักษณะเงินสด (in
cash) หรื อลักษณะการสนับสนุ นอย่างอื่น (in kind) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (ดูวิธีคิดงบประมาณ
และงบสมทบในภาคผนวก 2-3) ในการตั้งงบประมาณ ให้นกั วิจยั แยกเป็ นงวดๆ ละ 6 เดือน และ
แยกส่ วน สกว. ออกจากผูป้ ระกอบการ ตามตัวอย่า งข้า งล่ างนี้ งบประมาณของรายการที่ มี
ค่าใช้จ่ายสู งขอให้ระบุเหตุผล
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ตัวอย่ างการจัดทํารายละเอียดงวดเงินราย 6 เดือน

หมวดค่ าใช้ จ่าย

งวดที่ 1
สกว.

เอกชน
In cash In kind

ค่าตอบแทนนักวิ จยั *

ค่าจ้าง
ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจยั
ค่าจ้างเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี

ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง

งวดที่ 2

30,000
25,000
5,000
7,500

0

8,000

2,500

สกว.

เอกชน
In cash In kind

20,000 10,000
25,000
5,000
2,500

3,000
11,000

3,000
-
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งวดที่ 3

2,000

-

7,500

สกว.

-

รวม
สกว.

เอกชน
In cash In kind

50,000

10,000

-

10,000

10,000

10,000
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ค่าจ้างเหมาทําของ
ค่าติดต่อสื่อสาร
ค่าคนงานช่วยสร้างอุปกรณ์
ค่าเครื่องจักรใช้ทดสอบ

ค่าวัสดุวจิ ยั
ค่าสารเคมี
ค่าตัวอย่างทดสอบ

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
เครื่องวัดความหนืด
PH mete
เครื่องวัดความทึบแสง
ครุภณ
ั ฑ์สร้างเครื่องทดลอง
รวม (ไม่รวมค่าตอบแทน)

1,500

1,500
2,500
7,500

440,000
240,000
200,000

-

150,000
145,000
5,000

180,000

205,000 160,000
185,000
180,000
-

8,000

645,000 160,000

60,000

60,000
-

150,000 110,000 180,000

10,000
100,000

180,000
627,500

110,000

60,000

182,500 227,500 282,000

67,500

-

855,000 290,000 250,000

* นักวิจยั ไม่ตอ้ งระบุค่าตอบแทน เพราะ สกว. จะมีวธิ ีคิดให้ตามปริ มาณงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ บทบาทใน
การทําวิจยั และลักษณะงาน

อนึ่งหากผูป้ ระกอบการเลือกร่ วมทุนตามทางเลือกที่ 2 และมีการสร้างอุปกรณ์ ที่เมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการแล้วจะกลายเป็ นทรัพย์สินใช้งานในสถานที่ของผูป้ ระกอบการ ขอให้แยกรายการครุ ภณั ฑ์
ต่างหาก โดยสกว. จะสนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ตัวอย่างเช่น
หมวดค่ าใช้ จ่าย

สร้างประกอบเครื่องจักร
(ครุภณ
ั ฑ์ทรัพย์สิน)

งวดที่ 1
สกว.

งวดที่ 2

เอกชน
In cash In kind

สกว.

300,000 300,000 200,000

-

งวดที่ 3

เอกชน
In cash In kind
200,000

-

สกว.
-

รวม
สกว.

300,000 500,000 200,000

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ โปรดพิจารณาว่าเนื้องาน และ output ที่จะได้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่เสนอขอหรื อไม่ มีอะไรบ้างที่อาจจะไม่จาํ เป็ นต้องใช้หรื อต้องทําโดยไม่กระทบต่อ
output อย่างมีนยั สําคัญ
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เอกชน
In cash In kind
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โปรดสรุ ปความเหมาะสมตามความเห็นของท่านในตาราง

ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุ ภณั ฑ์

มาก
เกินไป






เหมาะสม
แล้ว






น้อยเกินไป






วงเงินที่เห็นสมควร(บาท)
............................
............................
............................
............................
............................

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ หากเป็ นท่านการลงทุนแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณที่เสนอ
ในโครงการนี้ ท่านคิดว่าเป็ นการกระทําที่น่าลงทุนหรื อไม่ เพราะอะไร และวงเงินที่เหมาะสมควร
เป็ นเท่าใด

3.10 เอกสารอ้ างอิง
ส่ วนที่ 1 (สกว.)
ให้นัก วิ จ ัย ให้ ร ายละเอี ย ดรายการเอกสารที่ ใ ช้อ้า งถึ ง ในการแสดงเหตุ ผ ลการทํา วิจ ัย
ส่ วนมากการอ้างเอกสารเหล่านี้จะปรากฏในหัวข้อ 3.1 – 3.4
ส่ วนที่ 2 (รายละเอียดข้ อเสนอโครงการโดยนักวิจัย)

ส่ วนที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ กรุ ณาให้ความเห็นว่ามีการใช้เอกสารที่ทนั สมัยหรื อไม่ ใช้การ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูลสิ ทธิ บตั รอย่างเพียงพอหรื อไม่
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ประเด็นอืน่ ที่ สกว. ต้ องการเพิม่ เติม
ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ
งานบางอย่างมีความเสี่ ยงสู ง เช่นการเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจนความเสี่ ยงที่จะทําให้งานวิจยั
ล้มเหลว เช่นความแห้งแล้ง โรคระบาด เป็ นต้น ท่านพอจะมองเห็นความเสี่ ยงในงานนี้ไหม

มีหน่วยงานอื่นหรื อบุคคลอื่นที่กาํ ลังทําวิจยั เรื่ องทํานองเดียวกันนี้ หรื อได้ทาํ ไปแล้ว หรื อควร
รับทราบเรื่ องนี้หรื อไม่ ขอความกรุ ณาแจ้งหากมีชื่อบุคคลและเบอร์ โทรศัพท์ดว้ ย ก็จะเป็ น
ประโยชน์ยงิ่

ผู้ทรงคุณวุฒิสายประกอบการ
อะไรคือจุดอ่อนของข้อเสนอโครงการวิจยั นี้ (เช่น ใช้เวลานานไป ไม่ทนั กับตลาด)

ท่านเห็นความเสี่ ยงอะไรบ้างในงานที่เสนอทํานี้ (เช่น เทคโนโลยี รสนิยมลูกค้า คู่แข่ง ตลาด ฯลฯ)
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ในกรณี ที่ output เป็ นผลิตภัณฑ์ ท่านคิดว่าแนวโน้มของตลาดและลู่ทางจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็ น
อย่างไร

3.11 ประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้ าโครงการและผู้วจิ ัยหลัก
วัตถุ ประสงค์ของการมีประวัติผลงานวิชาการก็เพื่อให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาว่า ผูเ้ สนอ
โครงการมีศกั ยภาพเพียงไร จําเป็ นต้องมีนกั วิจยั ในสาขาความเชี่ยวชาญอื่นมาเสริ มหรื อไม่ ดังนั้น
ขอให้ผเู้ สนอโครงการนําเสนอประวัติทวั่ ไปพอสังเขป และให้เน้นผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับ
โครงการวิจยั นี้ หากผลงานวิชาการในอดีตเคยได้รับการถูกนําไปใช้งานก็ควรแสดงให้เห็นด้วย
3.12 เอกสารแนบท้ าย
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หนังสื อรับรองการรักษาจรรยาบรรณในทรัพย์ สินทางปั ญญา
ข้าพเจ้าผูล้ งชื่อท้ายข้อตกลงนี้สัญญาว่า
1. จะถือว่าทรัพย์สินทางปั ญญาที่ได้จากงานวิจยั นี้ มิใช่ เป็ นของข้าพเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ดังนั้น
ข้าพเจ้า มิว่าจะเป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อเป็ นกลุ่มบุคคล จะไม่ดาํ เนิ นการให้ได้มาซึ่ ง
ผลประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์แต่เพียงลําพัง
โดยมิได้ได้รับคํายินยอมจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งปวง
ตามที่ปรากกฎในสัญญาวิจยั
2. หากโครงการนี้ มิได้เป็ นโครงการที่สําเร็ จหรื อสิ้ นสุ ดในตัว แต่จะต้องดําเนิ นการวิจยั ต่อใน
ระยะต่อไป ข้าพเจ้าจะไม่ทาํ วิจยั ในระยะต่อไปกับผูส้ นับสนุนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร/จากผูใ้ ห้ทุนตามสัญญานี้ก่อน
ลงชื่อ …………………………………หัวหน้าโครงการ
(
)
ลงชื่อ …………………………………ผูร้ ่ วมวิจยั
(
)
ลงชื่อ …………………………………ผูร้ ่ วมวิจยั
(
)
ลงชื่อ …………………………………ผูช้ ่วยวิจยั /นักศึกษา
(
)
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หนังสื อแสดงเจตนาการร่ วมทุนวิจัยพัฒนา
ข้าพเจ้าผูล้ งนามท้ายหนังสื อนี้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจลงนามผูกพันในนาม บริ ษทั
.........................................................................................................................................................
ขอยืนยันการร่ วมทุนวิจยั และพัฒนาในโครงการ
“......................................................................................................................................................”
ที่มี..........................................................................................เป็ นหัวหน้าโครงการ และกําลังพัฒนา
โครงการเพื่อขอความสนับสนุนจาก สกว. โดยการประเมินเบื้องต้น บริ ษทั จะร่ วมทุนเป็ นมูลค่า
................................ (.................................................บาท) ซึ่ งแบ่งเป็ น
เงินสด (in-cash) มูลค่า...........................................บาท
การสนับสนุนอย่างอื่น (in-kind) คิดเป็ นมูลค่า..............................................บาท
ข้าพเจ้าทราบดีวา่ โครงการนี้ ยงั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาโครงการ และงบประมาณอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณ ข้าพเจ้าจะยังคงร่ วมทุนวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าที่
ระบุไว้ขา้ งต้น โดยข้าพเจ้าทราบเกณฑ์การร่ วมทุนกับ สกว. แล้ว (กรุ ณาดูในคู่มือผูป้ ระกอบการ
ร่ วมทุนวิจยั ) และยินดีเลือกการร่ วมทุนแบบ
□ แบบที่ 1 (ร่ วมทุน และซื้อโครงการคืน)
□ แบบที่ 2 (ร่ วมทุน และแบ่งผลงานกัน)

ลงชื่อ....................................................
(
)
ตําแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.......................พศ..............
(โปรดประทับตราบริ ษทั )
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3.13 เอกสารประกอบ
หมายถึง เอกสารที่สนับสนุนการวิจยั ในโครงการ เพื่อให้ผพู้ ิจารณามีขอ้ มูลมากขึ้น เช่น
1. Check list การตรวจสอบสิ ทธิบตั รที่ท่านใช้ (ภาคผนวก 2-2)
2. แผนการขยายงานเชิงลึก (เขียนตามคําแนะนําในภาคผนวก 2-4)
3. คํารับรองการวิจยั ที่ใช้สารพิษเป็ นอันตราย รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาการจัดการ การ
ทําลายมาตรการป้ องกัน (ถ้าต้องมี)
4. หนัง สื อ รั บ รองการวิ จ ัย ที่ ก ระทํา ต่ อ มนุ ษ ย์ที่ ผ่า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
จริ ยธรรม (ถ้าต้องมี)
5. เอกสารอื่นที่คิดว่าจะช่วยสนับสนุนการพิจารณาของ สกว. หรื อผูท้ รงคุณวุฒิได้ง่ายขึ้น
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Check list การตรวจสอบสิ ทธิบัตร
ในหลักการแล้วสิ ทธิ บตั รมีคุณค่าใกล้เชิงพาณิ ชย์มากกว่าวารสาร นอกจากนั้นสิ ทธิ บตั รเป็ นข้อมูล
สาธารณะ รวมทั้งให้รายละเอียดลึกถึงกระบวนการผลิตและข้ออ้างสิ ทธิ การทําวิจยั ในภาคอุตสาหกรรมจึง
ควรทําโดยต่อยอดจากสิ ทธิ บตั ร
ฝ่ ายอุตสาหกรรมจึงกําหนดให้ขอ้ เสนอโครงการที่พฒั นาผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการผลิตต้อง
patent
review
ด้วย
โดยนักวิจยั สามารถตรวจสิ ทธิ บตั รได้
ที่ www.uspto.gov, www.jpo.go.jp, http://ipdl.wipo.int http://ep.espacenet.com และ www.ipic.moc.go.th
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ ทธิ บตั รมีขอ้ ดีหลายประการเช่น
1. ทําให้งานของเราหลีกเลี่ยงการละเมิดสิ ทธิ บตั รผูอ้ ื่น ส่ งผลให้เราสามารถจดสิ ทธิ บตั รได้
2. ทําให้งานของเราต่อยอดเข้าสู่ เชิงพาณิ ชย์โดยเร็ ว เพราะสิ ทธิ บตั รเป็ นข้อมูลที่มีศกั ยภาพเชิง
พาณิ ชย์มากกว่าวารสาร
3. ทําให้เราได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ในแง่ของ process การผลิต เพราะสิ ทธิ บตั รต้องเปิ ดเผยทั้งหมด
(มิฉะนั้นจะอ้างสิ ทธิ ไม่ได้)
ฉะนั้นการพัฒนาโครงการวิจยั ในฝ่ ายอุตสาหกรรมของ สกว.
นักวิจยั จะต้องสื บค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลสิ ทธิ บตั ร และ check list นี้เป็ นเครื่องมือตรวจสอบว่า เราได้พฒั นาโครงการวิจยั โดยใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสิ ทธิ บตั รอย่างครบถ้วนแล้ว
ฐานข้ อมูลทีค่ ้ น
□ http:// www.jpo.go.jp keywords ที่ใช้ ………………………………………………………......
□ http://www.ipdl.wipo.int .keywords ที่ใช้ ………………………………………………………...
□ http://www.ep.espacenet.com ..keywords ที่ใช้ …………………………………………………..
□ อื่นๆ ………………………………………… keywords ที่ใช้ …………………………………...
ผลการสื บค้ น
จํานวนสิ ทธิ บตั รที่ปรากฏตามคําหลัก ….... สิ ทธิบตั ร กลัน่ กรองขั้นต้นจาก title เหลือ …... สิ ทธิบตั ร
กลัน่ กรองขั้นสุ ดท้ายจาก abstract เหลือ ...…. สิ ทธิบตั ร
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ผลการค้ นสิ ทธิบัตร

สิ ทธิ บตั รที่เลือกมาวิเคราะห์ คือ
(หมายเลข) …………………Title …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของท่าน □ ไม่ใกล้เคียง แต่เสนอ alternatives ที่เป็ นคู่แข่ง (ดูคาํ อธิ บายข้างท้าย)
(หมายเลข) …………………Title …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของท่าน □ ไม่ใกล้เคียง แต่เสนอ alternatives ที่เป็ นคู่แข่ง (ดูคาํ อธิ บายข้างท้าย)
(หมายเลข) …………………Title …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของท่าน □ ไม่ใกล้เคียง แต่เสนอ alternatives ที่เป็ นคู่แข่ง (ดูคาํ อธิ บายข้างท้าย)
(หมายเลข) …………………Title …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
□ ใกล้เคียงกับงานวิจยั ของท่าน □ ไม่ใกล้เคียง แต่เสนอ alternatives ที่เป็ นคู่แข่ง (ดูคาํ อธิ บายข้างท้าย)
คําอธิบาย
สิ ทธิบตั รใกล้เคียงหมายถึง การทําผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการเดียวกัน เช่น เราเสนอวิจยั การผลิต
ไวน์องุ่น ซึ่งมีการจดสิ ทธิ บตั รไว้แล้ว ฉะนั้นเราต้องต่อยอด
สิ ทธิ บตั รที่เสนอ alternative เป็ นคู่แข่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน เช่น เราจะเสนอผลิตไวน์ลูก
หว้า แต่มีสิทธิ บตั รอื่นผลิตไวน์กระเจี๊ยบ เราอาจจะเลียนแบบกรรมวิธีในสิ ทธิบตั รได้ (โดยไม่ละเมิดข้อถือ
สิ ทธิ หากเขาจดแต่กระเจี๊ยบ) แต่ทางการตลาดแล้ว เราต้องวิเคราะห์ไวน์กระเจี๊ยบในฐานะผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
ผลการวิเคราะห์ สิทธิบัตร
สิ ทธิบัตรใกล้ เคียง
การวิเคราะห์สิทธิบตั รใกล้เคียงได้ขอ้ สรุ ปว่า …………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...…...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
แนวทางทําวิจยั ที่จะต่อยอดจากสิ ทธิ บตั รใกล้เคียง ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……….……………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………...
ประเด็นที่จะไม่ละเมิดสิ ทธิ บตั รใกล้เคียงและนําไปสู่ สิทธิบตั รใหม่ ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………............
สิ ทธิบัตรคู่แข่ ง
การวิเคราะห์สิทธิ บตั รคู่แข่งได้ขอ้ สรุ ปว่า ………………………………………..............................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้จากงานวิจยั ของเรากับ alternative แล้วพบว่า ……………………………….....………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
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สรุปผลการวิเคราะห์
1. โครงการวิจยั ที่เสนอกับสิ ทธิบัตรใกล้เคียง
□ ไม่ซ้ าํ ซ้อน (เป็ นของใหม่)
□ ใกล้เคียง □ ได้พิจารณาประเด็นที่จะทําซํ้าเพื่อยืนยันผลแล้ว
□ ได้พิจารณาประเด็นที่จะทําต่อยอดแล้วคือ (ควรระบุให้ชดั เจนใน proposal ) …………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. โครงการวิจยั ที่เสนอกับสิ ทธิบัตรคู่แข่ ง
□ คาดว่าคนละตลาดกัน
□ คาดว่าตลาดเดียวกัน แต่จุดได้เปรี ยบของเราคือ (ควรระบุให้ชดั เจนใน proposal) ……..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3. ข้อถือสิ ทธิ์ ใหม่ที่คาดว่า เราจะได้หากมีการจดสิ ทธิ บตั ร …………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ .........…………………………..
(ผูเ้ สนอโครงการ)
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เกณฑ์ การคิดงบประมาณ และวิธีคดิ in-kind contribution

สกว. แบ่งหมวดเงินสนับสนุนวิจยั เป็ น
1 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนที่ให้แก่นกั วิจยั สกว. จะเป็ นผู้คิดค่ าตอบแทนให้ แก่ นักวิจัย
เอง โดยอิงกับคุณวุฒิ ประสบการณ์ ลักษณะงานวิจยั บทบาทของนักวิจยั และภาระงาน ดังนั้นนักวิจัยไม่ ต้อง
ตั้งงบประมาณค่ าตอบแทน
2 ค่าจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเพื่อทํางานในส่ วนที่นกั วิจยั ไม่ควรเสี ยเวลาทําเอง เช่น ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่
ธุ รการและบัญชี (สนับสนุนให้จา้ งแบบครึ่ งเวลา โดยจ้างเจ้าหน้าที่ประจําในหน่วยงานสังกัด) ค่าจ้างนักศึกษา
เก็บข้อมูล ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจยั เช่น การออกภาคสนาม ช่วยงานในห้องปฏิบตั ิการ เช่น ติดต่อสั่งซื้ อวัสดุ ล้าง
เครื่ องแก้ว เป็ นต้น
3 ค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจยั เช่น ค่าจ้างทําอุปกรณ์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง
ที่พกั ค่าสาธารณูปโภค ค่าทดลองดําเนินการผลิต ฯลฯ
4 ค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สารเคมี กระดาษ หมึกพิมพ์ เหล็ก ลวด
เชื่อม วัตถุดิบทดลองการผลิต ฯลฯ ในงานประเภทพัฒนา (ช่นสร้างเครื่ องจักร) นั้นค่าวัสดุ สามารถตั้งโดย
ไม่มีรายละเอียดได้ ในกรณี น้ ี สกว. จะอนุมตั ิเป็ นวงเงินและจะตรวจสอบย้อนหลังโดยผูป้ ระสานงานทุก 6
เดือน (เมื่อส่ งรายงานความก้าวหน้า) และในกรณี ที่ต้ งั ค่าวัสดุโดยไม่มีรายละเอียดนี้ เงินในหมวดนี้จะไม่
สามารถโอนไปใช้ในหมวดอื่นได้
5. ค่าครุ ภณั ฑ์ ฝ่ ายอุตสาหกรรมแบ่งครุ ภณั ฑ์ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ครุภัณฑ์ วิจัย และครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน ที่ตอ้ งตั้งแยกกัน
ครุ ภณั ฑ์วจิ ยั คือ ครุ ภณ
ั ฑ์พ้ืนฐานที่ควรมีอยูต่ ามสถาบันต่างๆ นักวิจยั สามารถตั้งงบประมาณครุ ภณ
ั ฑ์
วิจยั ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของโครงการที่ไม่รวมค่าเดินทางต่างประเทศ สกว. จะไม่สนับสนุนให้ซ้ือครุ ภณั ฑ์
ยกเว้นแต่จาํ เป็ นจริ งๆ เช่น งานวิจยั ต้องใช้ครุ ภณ
ั ฑ์น้ นั เป็ นเวลานานต่อเนื่องกัน หรื อหากใช้บริ การจาก
หน่วยงานอื่นจะแพงกว่าการจัดหาเอง
ในกรณี ที่เป็ นงานเน้นพัฒนาที่จดั หาครุ ภณั ฑ์มาประกอบ (เช่น การ
สร้างเครื่ องจักร) นักวิจยั สามารถตั้งงบประมาณครุ ภณั ฑ์ได้ตามเหมาะสม
ครุ ภณั ฑ์ทรัพย์สิน คือ การสร้างอุปกรณ์เครื่ องจักรที่เมื่อจบโครงการวิจยั แล้วกลายเป็ นทรัพย์สินของ
ผูป้ ระกอบการ งานลักษณะนี้มกั จะเป็ นงานเหมา(ทั้งค่าค่าแรงและวัสดุ) หากผูป้ ระกอบการเลือกการร่ วมทุน
แบบทางเลือกที่ 2 (กรุ ณาดูภาคผนวก 2-4) สกว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ไม่เกินร้อยละ 30
สกว. ไม่สนับสนุนให้โอนย้ายเงินเหลือจ่ายหมวดครุ ภณั ฑ์ไปใช้ในหมวดอื่นหากไม่มีการแสดงเหตุที่
เพียงพอ
6. งบประมาณหมวดพิเศษ หมายถึงงบที่อนุญาตให้มีได้ แต่เงินอยูท่ ี่ สกว. และส่ งให้เมื่อมีแผนการใช้
เสนอ งบประมาณประเภทนี้ได้แก่ ค่าเดินทางต่างประเทศ ค่าบํารุ งสถาบัน เป็ นต้น ค่าครุ ภณ
ั ฑ์จดั เป็ น
งบประมาณหมวดพิเศษ นักวิจยั ไม่ตอ้ งระบุค่าบํารุ งสถาบัน เพราะ สกว. มีวธิ ี คิดเอง และจะระบุไว้ในสัญญา
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เกณฑ์ การคํานวณงบประมาณ
เงื่อนไข
1. ค่าตอบแทนจะคิดให้โดยอิงกับภาระงาน ประสบการณ์ และลักษณะงาน โดยค่าตอบแทนจะไม่
เกิน 35% ของงบที่ไม่รวมค่าเดินทางต่างประเทศและค่าครุ ภณั ฑ์ ยกเว้นโครงการที่ใช้ความรู้สูง
มากและใช้ค่าดําเนินการน้อย เช่นการพัฒนา software ที่ค่าตอบแทนอาจสู งถึง 80 % ได้
2. ค่าครุ ภณั ฑ์วิจยั ในส่ วนของ สกว. จะไม่เกิน 20% ของงบที่ไม่รวมค่าเดินทางต่างประเทศ
3. ค่าครุ ภณั ฑ์ทรัพย์สิน หากเป็ นการร่ วมทุนตามทางเลือกที่ 2 สกว. จะสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 30
ตัวอย่าง
ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ = P (ซึ่ งจะเป็ นค่าที่ทราบ)
ค่าตอบแทน
=H
ค่าครุ ภณั ฑ์วิจยั
= E
ดังนั้นค่าตอบแทนสู งสุ ด H = 0.35P และค่าครุ ภณั ฑ์สูงสุ ด (E) คิดจากฐาน (P + H) หรื อ 1.35 P
E = 0.20 (1.35P) = 0.27P
ตัวอย่ างงบประมาณ
รายการ

สกว.

ค่าตอบแทนนักวิจยั @
ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุวจิ ยั
ค่าครุ ภณั ฑ์วจิ ยั
รวม

เอกชน

150,000

In-cash
-

in-kind
-

50,000
10,000
645,000

10,000
10,000
160,000

10,000
60,000

150,000
1,005,000
รวมเอกชน

110,000
290,000

180,000
250,000

540,000

รวมทั้งหมด
1,545,000
@ ปกติ สกว. จะมีวธิ ี คิด และสํานักประสานงานชุดโครงการวิจยั จะเป็ นผูค้ าํ นวณให้
รวม การลงทุนจาก สกว. = 1,005,000 (65%)
การลงทุนจากเอกชน = 540,000 (35%)
ตามตารางข้างต้น P = 955,000 บาท
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ค่าตอบแทนสู งสุ ดที่ได้คือ 0.35P = 334,250 บาท แต่เนื่ องจากลักษณะงานและประสบการณ์ (ใน
ตัวอย่างนี้) สกว. จึงคิดค่าตอบแทนให้ 150,000 บาท
ค่าครุ ภณั ฑ์สูงสุ ดที่เป็ นไปได้ในงบของ สกว. คือ 0.27P = 257,850 บาท
วิธีคิด in-kind contribution
In-kind contribution คือการสมทบทุนวิจยั ที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรที่ใช้ทดลอง
ค่าวัสดุของโรงงานที่ใช้ทดลอง ค่าสาธารณู ปโภค (นํ้า ไฟฟ้ า ค่าเสี ยโอกาสอื่นๆ ) การสนับสนุ นแบบนี้
จะต้องคํานวณกลับเป็ นมูลค่าเงินสด เพื่อให้การร่ วมทุนวิจยั คิดบนฐานเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น
ให้ใช้เครื่ องอัดร้อน
เวลาที่ใช้ทดลอง (ชม.) 50
มูลค่าเครื่ อง (บาท)
500,000
อายุเครื่ อง (ชม.)
10,000 (หมายถึงอายุที่ใช้คิดค่าเสื่ อมราคา ไม่ใช่ความเก่าของเครื่ อง)
มูลค่า in-kind
= 500,000 x50 = 2,500
10,000

ให้คนงานช่วยเตรี ยมวัสดุ
เวลาที่ให้ทาํ งาน (วัน)
อัตราเงินเดือน (บาท)
มูลค่า in-kind

10
15,000
15,000 x

10
20

= 7,500

ให้วสั ดุเมล็ดพลาสติกสําหรับทดลอง 1,000 กก. x 10 บาท คิดเป็ นมูลค่า 10,000 บาท
รวม in-kind = 2,500 + 7,000 + 10,000 = 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ได้ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการเสี ยโอกาสหรื อเสี ยเงิน ไม่สามารถนํามาคิด in-kind ได้ เช่น
ที่ดินว่างเปล่าที่ปกติไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อยูแ่ ล้ว เป็ นต้น
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ตัวอย่ างการจัดทํารายละเอียดงวดเงินราย 6 เดือน
หมวดค่ าใช้ จ่าย

ค่าตอบแทนนักวิ จยั *
ค่าจ้าง
ค่าจ้างผูช้ ่วยวิจยั
ค่าจ้างเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
ค่าใช้สอย
ค่าเดินทาง
ค่าจ้างเหมาทําของ
ค่าติดต่อสื่อสาร
ค่าคนงานช่วยสร้างอุปกรณ์
ค่าเครื่องจักรใช้ทดสอบ

งวดที่ 1
เอกชน
In cash In kind

สกว.

0

30,000
25,000
5,000
7,500
8,000

-

สกว.

งวดที่ 2
เอกชน
In cash In kind

20,000 10,000
25,000
5,000
2,500
2,000

2,500

3,000
11,000
1,500

-

งวดที่ 3
สกว.

-

สกว.

รวม
เอกชน
In cash In kind

50,000

10,000

-

7,500

10,000

10,000

10,000

7,500
60,000

645,000 160,000

60,000

60,000
-

150,000 110,000 180,000

3,000
1,500
2,500

ค่าวัสดุวิจยั
ค่าสารเคมี
ค่าตัวอย่างทดสอบ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
เครื่องวัดความหนืด
PH mete
เครื่องวัดความทึบแสง
ครุภณ
ั ฑ์สร้างเครื่องทดลอง

440,000
240,000
200,000
150,000
145,000
5,000

รวม (ไม่รวมค่าตอบแทน)

627,500

-

205,000 160,000
185,000
180,000
180,000
110,000

10,000
100,000

180,000
8,000

182,500 227,500 282,000

67,500

-

855,000 290,000 250,000

* นักวิจยั ไม่ตอ้ งระบุค่าตอบแทน เพราะ สกว. จะมีวธิ ีคิดให้ตามปริ มาณงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ บทบาทในการทําวิจยั
และลักษณะงาน

อนึ่งหากผูป้ ระกอบการเลือกร่ วมทุนตามทางเลือกที่ 2 และมีการสร้างอุปกรณ์ ที่เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการแล้วจะ
กลายเป็ นทรัพย์สินใช้งานในสถานที่ของผูป้ ระกอบการ ขอให้แยกรายการครุ ภณ
ั ฑ์ต่างหาก โดยสกว. จะ
สนับสนุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ตัวอย่างเช่น
หมวดค่ าใช้ จ่าย

สร้างประกอบเครื่องจักร
(ครุภณ
ั ฑ์ทรัพย์สิน)

สกว.

งวดที่ 1
เอกชน
In cash In kind

300,000 300,000 200,000

สกว.

-
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งวดที่ 2
เอกชน
In cash In kind
200,000

-

งวดที่ 3
สกว.
-

สกว.

รวม
เอกชน
In cash In kind

300,000 500,000 200,000
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การขยายงานเชิงลึก
การทําวิจยั เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นมีขอ้ จํากัดคือทําทางลึกไม่ได้
มากอย่างที่นกั วิชาการในมหาวิทยาลัยสนใจ งานที่ไม่ลึกก็ไม่ได้ส่งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาการ
ตามที่มหาวิทยาลัยส่ วนมากต้องการ แต่การทําวิจยั ให้ได้ผลแก่การพัฒนาประเทศนั้นในระยะแรกที่
อุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็งในการทําวิจยั เราต้องรี บให้เกิดผลงานตามที่เขาต้องการก่อน สกว. จึง
สนับสนุนการทําวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ในขั้นตอนนี้ อุตสาหกรรมจะต้องร่ วมทุนด้วย นักวิจยั ต้องทําวิจยั อย่างที่ user
ต้องการ คือให้ได้ผลงานทันเวลาที่ตอ้ งแข่งขัน ในคุณภาพที่ใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งการคําอธิ บายถึง
กลไกเชิงลึก
ขั้นตอนที่ 2 ทําตามที่นกั วิจยั ต้องการ โดยไม่ตอ้ งใช้ทุนสมทบจากอุตสาหกรรม (สกว.
สนับสนุนทั้งหมด) หาคําอธิ บายเชิงวิชาการเพื่อต่อยอดความรู ้ให้เข้าใจอย่างแท้จริ งที่จะ ประยุกต์
ให้ความรู ้น้ นั พัฒนางานในขั้นตอนที่ 1 ให้มีมูลค่าสู งขึ้น เมื่อนักวิจยั ทําจบขั้นตอนที่ 2 แล้ว สกว.
จะสนับสนุนให้มีการรวมตัวกับ user ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อขยายผลเชิงพาณิ ชย์ต่อไป โดย
ผลประโยชน์ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ถือเป็ นผลประโยชน์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจยั และ สกว.
นักวิจยั ที่จะทํางาน 2 ขั้นตอนเช่นนี้ควรหาผูช้ ่วยวิจยั ที่เหมาะสําหรับศึกษาต่อ และมีความ
มุ่งมัน่ ศึกษาต่อ เพราะการทํางานในขั้นตอนที่ 2 จะง่ายขึ้น
ให้ผเู ้ สนอโครงการให้รายละเอียดการขยายงานเชิงลึกในหัวข้อต่อไปนี้ โดยเขียนความยาว
ไม่เกิน 1 หน้า
1. หากขยายเป็ นวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทท่านคิดว่ามีประเด็นอะไรที่น่าจะมีผลทําให้
ผลงานในขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยนไปอย่างมีนยั สําคัญ ในแง่คุณภาพ มูลค่า การแข่งขันได้
หรื อการ spin-off ความรู ้ให้เป็ นเทคโนโลยี
2. การทําวิจยั ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ท่านคิดว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด
สกว. ไม่ผกู พันการสนับสนุนจนกว่าจะจบการทํางานในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลข้างต้นจะใช้
เพื่อเตรี ยมการด้านงบประมาณของ สกว. เท่านั้น
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