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รายละเอียดโดยสังเขปและหลักเกณฑ์การสนับสนนุ 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 

(Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1. หลักการและเหตุผล 

อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการดำเนินการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม  
และภาครัฐ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการสนับสนุนการแก้ปัญหา  
อาทิเช ่น การแก้ป ัญหาในกระบวนการผลิต กระบวนการจ ัดการของเส ีย กระบวนการขนส่ง เป ็นต้น  
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับ กระบวนการ
บริหารจัดการต่างๆ ภายในองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนสามารถ 
เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในเบื้องต้นก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การทำวิจัยอย่างเข้มข้นในอนาคตต่อไป 

เพื ่อให้การดำเนินการตามบทบาทหน้าที ่ส ัมฤทธิ ์ผล จึงได้มี “โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีและวิจ ัยของภาคเอกชนในพื ้นที ่ ( Industrial Research and Technology Capacity 
Development Program: IRTC)” ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ในการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันของธุรกิจด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปประยุกต์ใช้เพื ่อทำให้เกิด 
การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหากระบวนการผลิต  
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการฝึกอบรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดเป้าหมายได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อการแก้ปัญหาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน  รวมถึงการเข้าถึงการให้บริการ
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ  
 
 
 
. 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการว ิจัย 

ที่สูงขึ้น 
2.2 เพื่อให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำเกิดนวัตกรรม

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเสาะหาเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาด
การค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง 

2.3 เพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
2.4 เพื่อสร้างฐานผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ในอนาคต และเกิดการใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

อย่างต่อเนื่อง 
2.5 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์  และเกิดเครือข่าย

ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญนักว ิจ ัยด ้านว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี ท ี ่สามารถเช ื ่อมโยงเพ ื ่อแก ้ไขป ัญหา  
ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มุ่งเน้น 

3.1 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับพ ืชเศรษฐก ิจ เช ่น ข ้าว ม ันสำปะหล ัง อ ้อย  
และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมตลอดโซ่คุณค่า (Value chain) 

3.2 อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช ่น Cloud Computing, Big Data Analytics, Internet  
of Things รวมถึง Tech- Start up อ่ืน ๆ เป็นต้น 

3.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ เช่น Functional food, Supplementary food 
และ Herbal medicine เป็นต้น 

 
4. คุณสมบัติของบริษัท/องค์กรที่สามารถขอรับบริการ  

1)  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน
หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถ ือหุ้น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 

2) เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อย (Small and Medium Enterprises : SME) โดยมีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ในบางกรณี IRTC อาจพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ธุรกิจเอกชน
ขนาดใหญ่ได้ตามดุลยพินิจที่เห็นสมควร หากเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ 

3) เป็นบริษัท/องค์กรที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการในระดับขั้นพื้นฐาน 
ที่จะดำเนินโครงการ ปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
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4) เป็นบริษัท/องค์กรที่ดำเนินกิจการอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

• อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้ดี และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 

• การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 

• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

• อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 

• อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

5) เป็นบริษัท/องค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ IRTC ไม่เกิน 1 โครงการต่อบริษัทต่อปี ติดต่อกันไม่เกิน 3 ปี 
6) มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต  พร้อมรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพ 
 
5. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในการดำเนนิโครงการ  

5.1 คุณสมบัติด้านการศึกษา  
5.1.1 สำเร ็จการศ ึกษา ในระด ับปร ิญญาเอก และเคยศ ึกษา หร ือม ีประสบการณ์ทำงาน 

ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
5.1.2 สำเร ็จการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาโท และเคยศ ึกษา หร ือม ีประสบการณ์ ทำงาน 

ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
5.1.3 สำเร ็จการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาตร ี  และเคยศ ึกษา หร ือม ีประสบการณ์ ทำงาน 

ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ในกรณีที ่ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญมีคุณสมบัติด ้านการศึกษาไม่ตรงตามที ่ระบุในข้อใดข้อหนึ ่งหรือทั ้งหมด  
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือว่ามติของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 

5.2 คุณสมบัติด้านความสามารถ 
5.2.1  ผู ้เช ี ่ยวชาญต้องมีประสบการณ์ทำงานร ่วมกับภาคเอกชน หรือมีประสบการณ์ทำงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
5.2.2 ผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน / ภาระหน้าที่ / บทบาทหน้าที่ในการ

ดำเนินโครงการได้เต็มความสามารถ 
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5.3  คุณสมบัติท่ัวไป 
5.3.1  ผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ 

5.3.2  ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญไม ่ม ีความส ัมพ ันธ ์ทางสายโลห ิต หร ือโดยการจดทะเบ ียนตามกฎหมาย 
ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ  
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และบริษัทย่อย 

5.3.3  ผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้น ซึ ่งเป็นผู ้ที ่เกี ่ยว ข้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 
นอกจากนี้แล้ว ยังต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามแผนการ
ดำเนินโครงการโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ ใดๆ ที ่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดง
ความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป็น 

 
6. กระบวนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 

2) การเยี่ยมชมสถานประกอบการและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

4) พิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการ 

5) อนุมัติโครงการ 

6) เริ่มดำเนินโครงการ 

7) การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสำเร็จของโครงการ 

8) การเบิกเงินสนับสนุนโครงการ IRTC 

3) การพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ 
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โครงการ IRTC มีกระบวนการดำเนินงาน/มีข้ันตอนการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการให้บริการของโครงการแกผู่้ประกอบการให้ทราบ

ถึงข้ันตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และการสนับสนุนในโครงการ 
2)  ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือ

เสาะหาประเด็นปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยี และการวิจัยที่เหมาะสม 
3) การพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 
4)  พิจารณาและค ัดเล ือกข ้อเสนอโครงการ  นำข ้อเสนอโครงการเสนอต ่อคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาลงมติเห็นชอบ
ข้อเสนอโครงการ 

5) อนุมัติโครงการ เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณาและได้รับการคัดเลือก (จากขั้นตอนที่ 4) 
และมีมต ิเห ็นชอบในข้อเสนอโครงการ ซ ึ ่งจะถือว ่าเป ็นการอนุม ัต ิโครงการ ทางอุทยานว ิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาและแจ้งการเริ่มต้นโครงการไปยังผู้เชี่ยวชาญ (หัวหน้า
โครงการ) ดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการ และผู ้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญตามท่ีตกลง 

6)  การดำเนินโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ (หัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ) เริ่มดำเนินโครงการตาม
ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาโครงการ หรือตั้งแต่ระยะเวลา 1 – 12 เดือน หรือภายในปีงบประมาณ  

7)  ต ิดตามความก ้าวหน ้าและประเม ินผลสำเร ็จของโครงการ  ทางอ ุทยานว ิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการนัดหมายติดตามประเมินผลโครงการอย่างน้อย 2 ครั ้ง เพื ่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในช่วง 2 – 6 เดือนแรกของระยะเวลาการดำเนินโครงการ และในช่วง 4 – 12 
เดือนของระยะเวลาเสร็จสิ ้นโครงการ โดยเชิญผู ้เช ี ่ยวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่มีความรู้  ความเชี ่ยวชาญ  
และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นผู้ร่วมติดตามการดำเนินโครงการและประเมินผลสำเร็จ
ของโครงการ ทั้งนี้ เมื่อประเมินปิดโครงการเสร็จสิ้น ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
ที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการร่วมกับ IRTC เป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี 

8) การเบิกเงินสนับสนุนโครงการ IRTC เมื ่อประเมินปิดโครงการจากผู ้เชี ่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว 
ผู ้ประกอบการนำส่งสำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นในการดำเนินโครงการ ให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือเบิกเงินค่าสนับสนุนโครงการไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือวงเงินไม่เกิน 
300,000 บาท ต่อโครงการ 
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7. การสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ในการเริ ่มต้นโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ 
โดยพิจารณาปัจจัยและดำเนินการ ดังนี้ 

7.1 การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ IRTC เพื ่อแก้ปัญหาตามโจทย์ของภาคเอกชน  
 ในการดำเนินโครงการ ผู ้ประกอบการต้องสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนที่เป็นเงินทุน (In-cash)  
หรือทรัพยากรที่จำเป็น (In-kind) ทั้งหมดก่อนเพื่อเริ่มต้นโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการจึงนำสำเนาใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ (ตามข้อ 10.1) ส่งให้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ  หรือวงเงินไม่เกิน 
300,000 บาท ต่อโครงการ 

7.2 การพิจารณาค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน จะพิจารณาค่าตอบแทนจากวันที่ทำงานจริง โดยคิดเป็น คน – วัน 

(man-day) ดังนี้ 
7.2.1 ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 

อัตราค่าตอบแทน* 
(บาท/คน-วัน) 

ตำแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิ 

5,000 ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ หรือ 
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4,000 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3,000 อาจารย์ หรือ 
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

*หมายเหตุ : ในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาจากตำแหน่งทางวิชาการหรือคุณวุฒิ ด้านใดด้าน
หนึ่งโดยพิจารณาในอัตราค่าตอบแทนที่สูงที่สุด 
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7.2.2 ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาคเอกชน 

อัตราค่าตอบแทน* 
(บาท/คน-วัน) 

คุณวุฒิ 

5,000 ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4,000 ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3,000 ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

7.3 ขั้นตอน / วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ  

ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอน/วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 

1) ผู้เชี่ยวชาญภายใน  
ได้แก่ อาจารย์และบุคลากร 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการให้เป็นไป
ต า ม ป ร ะก า ศ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ข อน แ ก ่ น  ( ฉ บ ั บ ที่ 203/2561)  
เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย  
การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือตามระเบียบ/
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก่ียวข้อง 

2) ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ได้แก่ อาจารย์และบุคลากร  
ของสถาบันการศึกษา หรือ
บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอกสังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

             ในการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณโครงการ และรวมถึ ง
ค่าตอบแทนผู้เชี ่ยวชาญของผู้เชี ่ยวชาญภายนอก สามารถเบิกจ่าย 
ตามวิธีการได้ดังนี้ 

(1) เบิกจ่ายงบประมาณโครงการและรวมถึงค่าตอบแทน 
ผู้เชี่ยวชาญไปยังต้นสังกัดของผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้า
โครงการ หรือ  

(2) เบิกจ่ายงบประมาณโครงการและรวมถึงค่าตอบแทน
ผู้เชี ่ยวชาญไปยังผู ้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้าโครงการ
โดยตรง  
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8. การสนับสนุนด้านการเงิน / ค่าใช้จ่าย 
เพื ่อกระตุ ้นและผลักดันให้ภาคเอกชนได้ใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบ  

ของผู ้เช ี ่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินโครงการ IRTC หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

8.1 การลงพ้ืนที่เยี่ยมชมสถานประกอบการและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น  
 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้การสนับสนุนผู ้ เช ี ่ยวชาญในการเข้าไปศึกษา 
และวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ณ สถานประกอบการ ในอัตรา 1,800 บาทต่อวัน ภายหลังจากได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และในอัตรา 3,000 บาทต่อวัน ภายหลังจากได้รับรายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
และข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 1 วันต่อกรณี 

8.2 ประเภทของค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน 
8.2.1 หมวดค่าเดินทาง 

1) ค่าเครื่องบินโดยสารในประเทศให้ใช้อัตราชั ้นประหยัด (Economy Class) สำหรับการ
เดินทางไป-กลับ พร้อมทั้งแนบใบเสร็จ รายละเอียดการเดินทาง และค่าธรรมเนียมสนามบิน
ในการเบิกจ่าย 

2) ค่าโดยสารยานพาหนะประจำทางอ่ืนๆ ให้แนบตั๋วเดินทางในการเบิกจ่าย 

8.2.2 หมวดค่าที่พักของผู้เชี่ยวชาญ สามารถเบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน 1,800 บาทต่อวัน หากพัก
โรงแรมใหแ้นบรายละเอียดการเข้าพัก (Folio) ประกอบการเบิกจ่าย 

8.2.3 หมวดค่าจ้างในการวิเคราะห์และทดสอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

8.2.4 หมวดค่าว ัสด ุท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับโครงการ  พิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้ด ุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องเป็นความจริง โดยค่าว ัสดุทดลอง 
ต้องไม่มีมูลค่าใดๆ หลังจากการทดลอง 

8.2.5 หมวดค่าใช้จ ่ายอื ่นๆ  ที ่ เก ี ่ยวข้องกับโครงการและอยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ค่าสืบค้นข้อมูล ค่าจัดทำรายงาน 
เป็นต้น 

8.2.6 ค่าใช้จ่ายทุกหมวดต้องเป็นไปตามข้อเสนอโครงการ หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง  
ต้องขออนุมัติก่อนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

8.3 ประเภทของค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในข่ายไม่ได้รับการสนับสนุน 
8.3.1 ค่าครุภ ัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น เครื ่องมือในห้องปฏิบัติการ , อุปกรณ์และเครื ่องใช ้ไฟฟ้า , 

Computer, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน หรือ เครื่องจักรที่มีจำหน่ายทั่วไปที่นำมาประกอบได้ เป็นต้น 
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8.3.2 ค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับงานโยธา (civil work) เช่น การขุดบ่อ ปรับพื ้นถนน สร้างพื ้นรองรับ
เครื่องจักร เป็นต้น 

8.3.3 ค่าซื ้อ software, license, ค่าซื ้อ source code ในกรณี package program และค่าเช่า 
Host ในกรณีท ี ่จะใช้  Website เป ็นช ่องทางในการประชาส ัมพ ันธ์  แต ่จะพ ิจารณาให ้การสน ับสนุน 
กับผู้ประกอบการที่ออกแบบ และผลิต Website หรือ Software ในขั้น Development เพื่อเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการประกอบธุรกิจ 

 
9. เอกสารโครงการ 

9.1 หัวข้อ / รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
9.1.1 ชื่อโครงการ 
9.1.2 ข้อมูลหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย 
9.1.3 ข้อมูลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 
9.1.4 ประเภทอุตสาหกรรมที่กิจการของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีการเก่ียวข้อง 
9.1.5 ปัญหาและข้อมูลเบื้องต้น 
9.1.6 วัตถุประสงค์ 
9.1.7 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
9.1.8 วิธีการดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงาน 
9.1.9 ผลลัพธ์ที่ได้ 
9.1.10 อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีผู้ประกอบการต้องจัดเตรียม 
9.1.11 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ 
9.1.12 รายละเอียดการประเมินค่าใช้จ่ายในโครงการ 
9.1.13 ประวัติผู้เชี่ยวชาญ 

 

9.2  หัวข้อ / รูปแบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
9.2.1 ชื่อโครงการ 
9.2.2 ข้อมูลหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย 
9.2.3 ข้อมูลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 
9.2.4 ประเภทอุตสาหกรรมที่กิจการของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีการเก่ียวข้อง 
9.2.5 ปัญหาและข้อมูลเบื้องต้น 
9.2.6 วัตถุประสงค์ 
9.2.7 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
9.2.8 ผลการดำเนินงาน 
9.2.9 สรุปผลการดำเนินงาน 
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9.2.10 ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ IRTC 
9.2.11 แนวทางการขยายผลในอนาคต 
9.2.12 ความสนใจในการใช้บริการอ่ืนๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในอนาคต 
9.2.13 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 
9.2.14 ประโยชน์ที่ได้รับ (เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) 
9.2.15 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 
10. เอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 

10.1 เอกสารเริ่มต้นโครงการ และขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  
 บริษัทต้องจัดส่งเอกสารให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมลงนามในส่วนที่ระบุ 
ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ IRTC 
10.1.2  แบบคำขอการสนับสนุนโครงการบริการปรึกษา  
10.1.3 เอกสารประวัติผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรวิจัย 
10.1.4  ข้อเสนอโครงการแผนงานของผู้เชี่ยวชาญ 
10.1.5  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
10.1.6  สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ โดยอาจจะใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง

ของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
10.1.7  สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ โดยอาจจะใช้แบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

10.2 เอกสารเมื่อสิ้นสุดโครงการ และขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโครงการ  
 บริษัทต้องจัดส่งเอกสารให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมลงนามในส่วนที่ระบุ 
ดังต่อไปนี้ 

10.2.1  แบบคำขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการ IRTC 
10.2.2  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน 
10.2.3  แบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
10.2.4  สรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในโครงการ  
10.2.5  สำเนาใบเสร็จร ับเงินในการว่าจ้างผู ้ เช ี ่ยวชาญ (แนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที ่จ ่าย  

จากทางบริษัท (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการตามหลักเกณฑ์ของโครงการ IRTC โดยให้ “รับรองสำเนา
ถูกต้อง” และลายเซ็นกำกับของผู้มีอำนาจของบริษัทพร้อมทั้งประทับตราของบริษัททุกหน้า และโครงการ IRTC  
ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เบิกจ่าย เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น 
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10.1.6 เอกสารของบร ิษ ัท ได ้แก่ สำเนาหนังส ือร ับรองการจดทะเบ ียนนิต ิบ ุคคลที ่ม ีอายุ  
ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบริษัท ซึ ่งทุกฉบับต้องประทับตราบริษัทและมีข้อความ  
“รับรองสำเนาถูกต้อง” พร้อมลายเซ็นกำกับของผู้มีอำนาจของบริษัท 

ทั ้งนี ้ บริษัทต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนทุกรายการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 
ครบกำหนดสิ้นสุดโครงการ หรือจากวันที่นัดหมายเพื่อปิดโครงการ หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
บริษัทไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 


