
            
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เร่ือง การจัดทําโครงงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์  ประจําปี ๒๕๕๕

ภายใต้โครงการ 2-V Research Program  
-------------------------------------- 

 
ด้ วย สํ า นักงานคณะกรรมการ วิ จั ยแห่ งชา ติ  ไ ด้ ดํ า เ นินการสนับสนุนการ วิ จั ยภายใ ต้กรอบ 

โครงการ 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากการวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนงานเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากงานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ์ ให้นําสู่การใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายใน ๒ ลักษณะสําคัญ คือ  

๑) องค์กรหรือชุมชน ครอบคลุมโครงงานซึ่งมีผลผลิตจากงานวิจัยท่ีเมื่อดําเนินงานแล้วสามารถส่งผล
กระทบและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยอาจรวมถึงการลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ การกระจายอํานาจ ใน
ระดับครัวเรือนขององค์กร สังคม และชุมชน 

๒) เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมโครงงานซึ่งมีผลผลิตจากงานวิจัยท่ีเม่ือดําเนินงานแล้วเกิดผลงานท่ีมีศักยภาพ
ในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้า และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตเพื่อการส่งออกในภาคอุตสาหกรรม 
โดยมุ่งหมายในการนํากระบวนงานไปใช้งานเชิงพัฒนาและขยายผลอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  
 
๑. แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุน 

สํานักงานฯ มีแนวทางและขอบเขตของการสนับสนุน ดังน้ี  
๑.๑) การส่งผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความพร้อมในการนําสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อขอรับการ

พิจารณาโดยนักวิจัย/นักประดิษฐ์  
๑.๒) การสรรหาผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความพร้อมในการนําสู่การใช้ประโยชน์ 

ทั้งมี ๒ แนวทาง ดังน้ี  
 แนวทางท่ี ๑ โครงงานท่ีพิจารณาว่ามีผลผลิตจากงานวิจัยที่อยู่ในลําดับต้นของการพิจารณา ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, การท่องเท่ียว และการบริการ, Software  และวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ 
 แนวทางที่ ๒ ผลผลิตงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 2-V Research Program  
 
๒. ลักษณะของโครงงานที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการ 2-V Research Program  
 เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ที่ผ่านข้ันตอนของวิจัย /การทดลอง/การทดสอบใช้ในพื้นที่ใดพื้นท่ี
หน่ึง และมีการปรับปรุงมาตรฐานแล้ว (เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา ไม่ใช่การวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ หรือการพัฒนา
เพื่อหารูปแบบ) อาจอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขยายผล (Scale-up) ออกสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หรือองค์กร หรือผู้ประกอบการท่ีตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  
 โดยกรณีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาผลผลิตจากงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ จากสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ระบุให้สํานักงานฯ มีกรรมสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียว และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจาก/โดยกรณีการบริหาร… 

สําเนา 
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ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสํานักงานฯ ให้การสนับสนุน คือ สํานักงานฯ ในฐานะผู้ให้ทุนได้รับจัดสรรผลประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ หน่วยงานผู้รับทุนได้รับจัดสรรผลประโยชน์ไม่มากกว่า ร้อยละ ๗๐  หากหน่วยงานใด
ประสงค์จะขอมีกรรมสิทธ์ิร่วมในผลงานวิจัย ให้ดําเนินการจัดทําหนังสือขอมีกรรมสิทธ์ิร่วมกับสํานักงานฯ  
 
๓.คุณสมบัติของเจ้าของโครงงาน 

ผู้มีสิทธ์ิขอรับการสนับสนุนตามโครงการ 2-V Research Program จะต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลใน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ หรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังน้ี  
 ๑) มีสัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง 
 ๒) มีศักยภาพและประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ หรือแสดงให้เห็นความ
น่าเช่ือถือของทีมงานที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดทํา Business Plan โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านใดด้านหน่ึงเก่ียวกับข้อเสนอโครงงานที่ขอรับการสนับสนุน อาทิ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท่ีจะดําเนินงานตามข้อโครงงานที่เสนอไว้ได้สําเร็จ 
 ๓) สามารถปฏิบัติงาน/ควบคุมงานได้ตลอดเวลาท่ีได้รับการสนับสนุน รวมท้ังสามารถดําเนินงานได้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่กําหนดได้อย่างมีคุณภาพ โดย 
  - ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สําหรับโครงการอ่ืนท่ีได้รับการสนับสนุนเพื่อ
การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งส้ินสุดการดําเนินงานไปแล้ว หรือถูกระงับการให้ทุน 

- ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยใด ท่ีอยู่ระหว่างการรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยงาน
ท้องถ่ิน  

- เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ในกรณีที่ ไ ม่สามารถดําเนินงานได้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่ กําหนด จะต้องเสียค่าปรับต่อสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ๔) เมื่อ Concept paper ผ่านการพิจารณาในเบ้ืองต้นแล้ว ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าของรัฐ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความ
เห็นชอบและรับรองในข้อเสนอโครงงาน 
 
๔. กรอบงบประมาณในการเสนอของบประมาณ 
 สํานักงานฯ จัดกรอบงบประมาณในการสนับสนุนแก่โครงงานที่เสนอของบประมาณโครงงานในวงเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)/โครงงาน โดยแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจะพิจารณา “ความ
คุ้มค่า” และความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินงานเป็นสําคัญ  
 
 
 
 
 
 

/๕. เกณฑ์การพิจารณา… 
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๕. เกณฑ์การพิจารณาโครงงาน  
 สํานักงานฯ จะใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี   

๕.๑ ผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติ เม่ือมีการดําเนินการโครงงาน 
๕.๒ ศักยภาพผลผลิตจากผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ของโครงงาน หมายถึง ระดับของผลผลิตงานวิจัยต้อง

ผ่านข้ันตอนของวิจัย /การทดลอง/การทดสอบใช้ในพื้นที่ใดพื้นท่ีหน่ึง และมีการปรับปรุงมาตรฐานแล้ว  อาจอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาเพื่อขยายผล (Scale-up) ออกสู่การใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กร หรือ
ผู้ประกอบการท่ีตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน  

๕.๓ ความพร้อมของผู้รับประโยชน์ โดย 
- กรณีเชิงชุมชน ควรมีลักษณะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชุมในรูปแบบของ participation 

Action Research (PAR)  
- กรณีเชิงพาณิชย์ ควรมีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร หรืองบประมาณในการดําเนินงาน 

จากผู้ประกอบการ หรือภาคเอกชน   
และมีการประสานงานกับหน่วยงานผู้มีส่วนเก่ียวข้องระดับท้องถ่ิน/จังหวัด /กรม/กระทรวง เป็นต้น 

๕.๔ ความพร้อมของหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณในการ
ดําเนินงาน เป็นต้น 

๕.๕ ความพร้อมของทีมงาน เช่น ความพร้อมของการมีเครือข่ายในการประสานงานเพื่อขอใช้วัสดุ /
ครุภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ความเช่ียวชาญของทีมงาน เป็นต้น 
โดยคณะทํางานฯ สามารถที่จะปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงงานได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
การสนับสนุนดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณภาพของเน้ือหาใน Concept paper และข้อเสนอโครงงานเป็น
หลักเกณฑ์สําคัญ โดยไม่เป็นข้อผูกมัดที่ สํานักงานฯ ต้องให้การสนับสนุนแก่โครงงานใดโครงงานหน่ึง และมติของ
คณะทํางานฯ ถือเป็นสิทธ์ิขาด  
 
๖. ขั้นตอนในการส่งโครงงาน 

๖.๑ นักวิจัย/นักประดิษฐ์ จัดทํา Concept paper ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนดแนบท้ายประกาศฯ จํานวน 
๒๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) จํานวน ๒ ชุด จัดส่งให้สํานักงานฯ ภายในเวลาที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
และจัดส่งข้อเสนอโครงงานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง มาที่ 

 
 
 
 
 
 
 

หากเอกสารที่นําส่งไม่มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนด หรือไม่เป็นไปตามกรอบการสนับสนุนข้อใดข้อ
หน่ึง และนําส่งถึงภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สํานักงานฯ  เกินเวลาท่ีกําหนด จะถือว่าเป็นโมฆะ และขอสงวน
สิทธ์ิไม่ส่งข้อเสนอโครงงานดังกล่าวคืน  

เรียน    ส่วนส่งเสรมิและพัฒนาการวิจัย 
             ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)  
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจตัร กรงุเทพ ๑๐๙๐๐  

(โครงการ 2-V Research Program) 

/๖.๒ สํานักงานฯ… 
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๖.๒ สํานักงานฯ จะรับ Concept paper เพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการซึ่ง
สํานักงานฯ ได้แต่งต้ังข้ึน และจะได้มีการเรียนเชิญหัวหน้าโครงงานท่ีผ่านการพิจารณาในเบ้ืองต้นมานําเสนอ
แนวคิด ท้ังน้ีการรับพิจารณา concept paper  ไม่ได้หมายความว่า ได้รับการสนับสนุนทุนแล้ว  

๖.๓ สํานักงานฯ แจ้งผลการพิจารณา concept paper  แก่หัวหน้าโครงงาน และเรียนเชิญเจ้าของ
โครงงานมาร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงงาน 

๖.๔ ข้อเสนอโครงงานเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงงาน โดยปกติคณะทํางานฯ จะ
เป็นผู้พิจารณา หรืออาจมอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินและปรับปรุงข้อเสนอโครงงานอีกก็ได้ และเม่ือคณะทํางานบริหารคุณค่าและมูลค่าผลผลิต
จากการวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ คณะทํางานพิจารณาข้อเสนอโครงงานเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัย
และส่ิงประดิษฐ์ และคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองงบประมาณของ วช. ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงงาน
แล้ว จะได้อนุมัติการทําสัญญาสนับสนุนแก่โครงงานน้ันตามระเบียบของทางราชการต่อไป  

๖.๕ เมื่อโครงงานได้ดําเนินงานเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว จะได้มีการประสานงานเพื่อส่งต่อ
ผลผลิตจากโครงงานให้กับหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องต่อไป และจะมีการติดตาม ประเมินผลของโครงงานจาก        
สํานักงานฯ  
 ๖.๖ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๕๘, ๔๕๙, ๕๖๕, ๕๖๘, ๕๖๙               
โทรสาร  ๐๒ ๕๗๙ ๐๑๐๙  
 
๗. การแจ้งผลการพิจารณา 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ
ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 
      (ลงช่ือ)         สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการวิจัย 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
 



� 

 

 

แบบฟอร์มการจัดทํา Concept paper 
 

๑. ชื่อโครงงาน 
๒. ชื่อหัวหน้าโครงงาน และทีมงาน 
๓. ผลผลิตจากงานวิจัย 
๔. วัตุประสงค์โครงงาน 
๕. แผนงาน 
- ส่วนที่ ๑ แผนการดําเนินงานในช่วงท่ีขอรับการสนับสนุน  
- ส่วนที่ ๒ แผนการดําเนินงานเมื่อโครงงานส้ินสุด หรือในช่วงการผลิตจริง (ต่อเน่ืองจากส่วนท่ี ๑) 

๖. งบประมาณ  
๗. ตัวชี้วัดความสําเร็จและระดับความเส่ียงของโครงงาน 
๘. กลุ่มเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ผู้มีส่วนสนับสนุนโครงงาน ผู้รับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงงาน โดยมีการอธิบายเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงก่อน-หลังการ
ดําเนินงานโครงงาน (ข้อ ๖ และ ๗ สามารถผนวกกันได้) 
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