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โครงการ “เสนทางสูนวัตวณิชย” 
(Research to Market -R2M)  

 
หลักการและเหตุผล 

โครงการ “เสนทางสูนวัตวณิชย (Research to Market -R2M)” เปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีจะเปดแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐหรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา
สูเชิงพาณิชย  และเปนการสรางโอกาสใหนักวิจัย ผูคิดคนนวัตกรรม และนักศึกษาไดรวมทดสอบถึงความเปนไปไดท่ี
จะนําผลงานวิจัยไปตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรมมากข้ึน นอกจากนี้โครงการ R2M  ยัง
สงเสริมใหเกิดความตระหนักและสรางวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี และลดชองวางระหวางผลงานวิจัย
และนวัตกรรมกับการใชประโยชนเชิงพาณิชย เนื่องดวยงานวิจัยซ่ึงดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัย
ตาง ๆ สวนใหญเปนงานวิจัยพื้นฐานและการสํารวจขอมูลมากกวางานวิจัยเพื่อสรางผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีท่ี
สามารถนําพัฒนาตอยอดหรือถายทอดไปสูการผลิตสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย รวมถึงการไมไดคํานึงถึงความ
เปนไปไดในเชิงธุรกิจ การศึกษาตนทุนและความตองการของตลาด เปนตน 
 ดังนั้นโครงการ R2M จึง เปนโครงการท่ีจะผลักดันใหเกิดการตอยอดงานวิจัยไปสูการพัฒนาตลอดจนเปด
ชองทางในการสรางธุรกิจเทคโนโลยีใหกับนักวิจัยและนักศึกษาไดเรียนรูการเร่ิมตนทําธุรกิจจนถึงการแขงขันเขาสูเชิง
พาณิชย และเปนการเพิ่มเติมความรูแกนักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับข้ันตอนของนวัตกรรมจนถึงการตลาด นอกจากนี้ผู
เขาแขงขันภายใตโครงการ  R2M จะไดรับประสบการณโดยตรง ภายใตคําช้ีแนะของท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณจาก
ภาคธุรกิจในการวิเคราะหและการตรวจสอบเทคโนโลยีเบ้ืองตนท่ีกอนเขาสูการตลาด ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ และสามารถนําผลงานดังกลาวไปพัฒนาใหเปนจุดแข็งท่ีสามารถ
แขงขันกับผูอ่ืน ได ทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจท่ีหลากหลาย และท่ีสําคัญคือชวยใหเกิดการสรางธุรกิจใหม สรางสิทธิ
ประโยชนสูนักวิจัย หนวยงาน และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการสรางประโยชนและคุณคาใหกับประเทศ  

ระยะเร่ิมแรก ฝายจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (Intellectual Property Office of PSU-
IPOP) อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต จะเปดรับผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  และคัดเลือกจากผลงานนวัตกรรม
ท่ีเขารวมการประกวดผลงานนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 รวมดวย  จากนั้นนําผลงานท่ีผานการคัดเลือก
และตรวจสอบเบ้ืองตนแลวจากการทํา IP audit มานําเสนอและจับคูกับทีมนักศึกษาท่ีสมัครเขารวมโครงการเพื่อใชเปน
โจทยในการแขงขันการจัดทําแผนธุรกิจเบ้ืองตน โดยจะมีการรวมมือกับเครือขายผูประกอบการ และจะสนับสนุนใน
ดานการแสวงหาทีมท่ีปรึกษาอีกท้ังการวิเคราะหความเปนไปไดในการยื่นจดทรัพยสินทางปญญาท่ีเหมาะสมสําหรับ
เทคโนโลยีนั้นตลอดไปจนถึงการจัดต้ังบริษัทใหมภายใตการสนับสนุนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจในกรณีท่ีมีความ
พรอมในการการจัดต้ัง ท้ังนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีรูปแบบการจัดการงานวิจัย นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐสู
เชิงพาณิชย ดังรูปแบบตอไปนี้ 
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อยางไรก็ตามการแขงขันภายใตโครงการ R2M ยังไมใชการประกวดแผนธุรกจิ เนื่องดวยผลิตภัณฑหรือ
บริการที่นําเสนอภายใตโครงการ R2M นั้นอาจจะยังไมพรอมสมบูรณสําหรับการนําเสนอเขาสูตลาด แตจะเปนการ
ดําเนินการในระยะเร่ิมตนท่ีสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับเทคโนโลยี  เชน การวิเคราะหวาเทคโนโลยีดังกลาว สามารถ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ/บริการ อะไรไดบางโดยท่ีโครงการนี้จะจดั Boot Camp จํานวน 2 คร้ัง ใหกบัอาจารย นักวิจยั 
บุคลากร และนักศึกษาท่ีเสนอหัวขอผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐหรือนวตักรรม และทีมนักศึกษาท่ีสมัครเขารวมแขงขัน 
เพื่อไดเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดสําหรับการศึกษาความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ (กระบวนการ
เร่ิมตนของแนวคิด ระบบและข้ันตอนการศึกษาความเปนไปได แผนปฏิบัติการไปจนถึงแผนการลงทุนเบ้ืองตนของ
ผลิตภัณฑหรือบริการที่จะออกสูตลาด)  

ผลงานวจิัย ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม ท่ีเสนอเขารวมโครงการ หมายถึง ผลิตภัณฑ ผลิตผล ระบบ 
กระบวนการ วิธีการ หรือการบริการใหม ๆ ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม ซ่ึงเปนผลจากการใชความรู
ความคิดสรางสรรค ทักษะและประสบการณ หรือจากการวิจัย 

วัตถุประสงคของโครงการ  
1. สรางชองทางในการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจบัคูธุรกิจท่ีเกิดจากผลงานวิจยัและพฒันาของ

มหาวิทยาลัย 
2. เพิ่มโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับการเขาสูกระบวนการในการสรางนวตักรรมใหกับนักศึกษาและบุคคลากร 

 
กลุมเปาหมาย 

อาจารย นักวิจยั บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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จํานวนผูเขารวมโครงการ ประกอบดวยผูเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดษิฐหรือนวัตกรรม นักศึกษา ท่ีปรึกษา วิทยากร 
และทีมผูจัดโครงการ 

1) Boot Camp 1 ประมาณ 100 คน 
2) Boot Camp 2 ประมาณ 50 คน 

 

วิธีดําเนินงาน 
1. การประกาศ รับสมัคร และคัดเลือกผลงานวิจัย ส่ิงประดษิฐหรือนวัตกรรม และทีมนกัศึกษา 
2. กิจกรรม Boot Camp จํานวน 2 คร้ัง 

2.1 กิจกรรม Boot Camp คร้ังท่ี 1  
-กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
-การนําเสนอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม 
-บรรยาย/อบรม เร่ือง “การทําแผนธุรกิจ (Business Plan)” และ “การวางแผนศึกษาความเปนไปได 
(Feasibility Plan)” 
-จับคูระหวางผูเสนอผลงานวิจัย กับ ทีมนกัศึกษา และประชุมทีมเพื่อวางแผนงาน 

2.2 กิจกรรม Boot Camp คร้ังท่ี 2  
-ทบทวนความรูและการทําแผนธุรกิจ 
-แตละทีมทําแผนธุรกิจและนําเสนอ 
-บรรยาย/อบรม เร่ือง “เทคนิคการนําเสนอแผนและความรูท่ัวไปเร่ืองทรัพยสินทางปญญา” 
-ศึกษาดูงานเกีย่วกับนวัตกรรม 
-การประกวดและแขงขัน 

 

กําหนดการ 
เมย.-มิย. ประกาศรับหวัขอผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม ท่ีเสนอโดยอาจารย นักวิจยั บุคลากร และ

นักศึกษาท่ีเปนเจาของผลงาน  
กค.  คัดเลือกขอเสนอผลงานวิจยั ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรม โดยคณะกรรมการ  
มิย.- กค. ประกาศรับสมัครทีมนักศึกษาท่ีจะเขาแขงขันจากมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรท้ัง 5 วิทยาเขตและ 

คัดเลือกทีมนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด   
สค.   Boot camp คร้ังท่ี 1 (2 วัน)   
ตค.   Boot camp คร้ังท่ี 2 (5 วัน) และวันแขงขัน (ประกวด)  
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ขอกําหนดของการนําเสนอหัวขอ 
1. หัวขอผลงานวจิัย ส่ิงประดษิฐหรือนวัตกรรม ท่ีเสนอโดยอาจารย นักวจิัย บุคลากร และนักศึกษาท่ีเปนเจาของ

ผลงาน  
2. กรอกแบบฟอรม “ใบสมัครสงผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐเขารวมโครงการ R2M” และสงกลับมายังอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคใต ทางอีเมล southerntsp@gmail.com  ภายในวนัท่ี  30 มิถุนายน 2553 
3. คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกผลงานวิจยั/ส่ิงประดิษฐ ท่ีสมัครเขารวมโครงการ R2M และผูเสนอผลงานวิจัย/

ส่ิงประดิษฐท่ีไดรับการคัดเลือกจากคร้ังนีจ้ะไดรับเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp 
4. ผูจัดโครงการและคณะกรรมการ จะจดัทีมนักศึกษาเขารวมทีมเพื่อวเิคราะหศักยภาพทางการตลาดและธุรกิจ

ของเทคโนโลยีท่ีไดรับการคัดเลือก 
 
ขอกําหนดของทีมนักศึกษาท่ีเขาแขงขนั 

1. รวมกลุมนักศึกษาทุกสาขา ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 3-5 คน โดยอาจจะมีอาจารยท่ีปรึกษารวมดวยก็ได 
2. ในสวนของหวัขอท่ีจะใชในการประกวด ทางผูจัดการแขงขันจะเปนผูดําเนินการใหโดยเลือกมาจากเจาของ

ผลงานท่ีเสนอเขารวมโครงการ 
3. กรอกแบบฟอรม “ใบสมัครเขารวมโครงการ R2M (ทีมนักศึกษา)”  และสงกลับมายงัอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคใต ทางอีเมล southerntsp@gmail.com   ภายในวันท่ี  23 กรกฎาคม 2553  
4. คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกทีมนักศึกษา ท่ีสมัครเขารวมโครงการ R2M และทีมนกัศึกษาท่ีไดรับการ

คัดเลือกจากคร้ังนี้จะไดรับเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp 
 

หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ 
1. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
2. อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักวจิัย ผูคิดคนนวัตกรรม และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ มีโอกาสในการรวมทดสอบถึงความเปนไปไดท่ี

จะนําผลงานวจิัยไปตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรม  
2. เกิดชองทางใหม ๆ ท่ีหลากหลายในการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคูธุรกิจท่ีเกิดจากผลงานวิจยัและ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ  

1.  ฝายการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 
    ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
3. สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 


