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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  General Information 
 

คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  และเติมขอความในชองวาง (…………………. ) ใหสมบูรณ 

ชื่อ/ ชื่อชุมชน ที่ใหขอมูล . ……………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

ที่อยู  เลขที่ .................................... ถนน............................................ ตําบล ................................................... อําเภอ...................................................  
  จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย .............................  

โทรศัพท Tel……………………………….…..…………โทรสาร Fax ………………………………………………… E-mail ..........................................................................  

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม …………………………………..…………..…….…..  ตําแหนง ……………………………………………………..…………………………………… 

โทรศัพท ……………………….…..…….……โทรสาร ……………………………..…………… E-mail ……………………………..…..……………….………………..……… 

ขอมูลเบื้องตนของบริษัท/กลุม 
 

สวนที่ 2 การพัฒนากระบวนการ /ผลติภณัฑ /นวัตกรรม   
 

1. กรุณาระบุจํานวนนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และกระบวนการ ในปที่กิจการของทานดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้  
 

 2552/2009 2553/2010 

ผลิตภัณฑ (Product innovation)   

 พัฒนาผลิตภัณฑใหม/บริการใหมหรือบริการเดิมที่มีการปรับปรุงอยางมี
นัยสําคัญ ออกสูตลาด 

จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

 พัฒนาผลิตภัณฑใหม/บริการใหมที่เกี่ยวกับการลดมลพิษและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมที่ออกสูตลาด 

จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

กระบวนการ (Process innovation)   

 พัฒนากระบวนการหรือระบบสนับสนุนการดําเนินงานใหมหรือระบบเดิมที่
ไดรับการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ เชน ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชี หรือระบบ
คอมพิวเตอร  

จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

 วิธีการการขนสง วิธีการการสงมอบ หรือวิธีการกระจายวัตถุดิบ/สินคาใหม 
การบรรจุภัณฑ หรือวิธีการเดิมที่ไดรับการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญ  

จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

 ลดวัตถุดิบและการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต/การใหคะแนน จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

 ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือปรับปรุงอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน 

จํานวน………….…..ผลงาน จํานวน………….…..ผลงาน 

 
ถาไมมี ขามไปตอบคําถามขอ 7 
 
 
 
2. กรุณารายละเอียดนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ และกระบวนการ ที่ไดรับการพัฒนา 

รายการ รายละเอียดนวัตกรรม 

แบบฟอรม ก1  
           ขอมูลการลงทุนและคาใชจายดานการพฒันา และกิจกรรมนวัตกรรม (ประเภทอุตสาหกรรม) 



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ                                                         หนา 2 

 

รายการ รายละเอียดนวัตกรรม 

ป 2552 
นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

นวัตกรรมทางกระบวนการ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2553 
นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

นวัตกรรมทางกระบวนการ 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. กรุณาประมาณการคาใชจายทั้งหมดเพื่อกิจกรรมนวัตกรรม  

2552 (2009) 2553 (2010) 
5 ปขางหนา (2554-2558) 

เพิ่มขึ้น (%)/ป ลดลง (%)/ป 
………………………….. บาท ………….……………….. บาท ……………………………………………………..% …………………………………..……………….. % 

เนื่องจาก ………………………..…….............. 
…………………………………………………..…… 
……………………………………………………..… 

เนื่องจาก ………………………..…….............. 
…………………………………………………..…… 
……………………………………………………..… 

 

4. กรุณาระบุจํานวนสินคาและบริการที่ดําเนนิกิจกรรมการสรางทรัพยสินทางปญญา 

จํานวนสนิคาและบริการที่ดําเนนิกจิกรรมการสราง
ทรัพยสินทางปญญา 

2552 2553 

- ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 

- ยื่นขอจดสิทธิบัตร 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ                                                         หนา 3 

 

จํานวนสนิคาและบริการที่ดําเนนิกจิกรรมการสราง
ทรัพยสินทางปญญา 

2552 2553 

- ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- ไดรับการจดสิทธิบัตร 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 

……………….………………………….. ฉบับ 
 

 
5. ทรัพยสินทางปญญา/ ทรัพยสินทางปญญาระดับชุมชน ที่นําไปใชในเชิงพาณิชย 

การประยุกตใชทรัพยสินทางปญญา/ ทรัพยสินทาง
ปญญาระดับชุมชน ในเชิงพาณิชย 

2552 2553 

- ทรัพยสินทางปญญาที่นําไปใชในเชิงพาณิชย จํานวน ……………………………… ผลงาน จํานวน ………………………………… ผลงาน 

- ทรัพยสินทางปญญาระดับชุมชนที่นําไปใชในเชิง
พาณิชย 

จํานวน ……………………………… ผลงาน จํานวน ………………………………… ผลงาน 

 

6. กรุณาประมาณการสัดสวนของรายไดในป 2552 และ 2553 ที่เกิดจากผลิตภัณฑ/กระบวนการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

รายการ 
2552 2553 

สัดสวน สัดสวน 

ผลิตภัณฑใหม   

ก) ผลิตภัณฑใหม/ผลิตภัณฑเดิมที่มีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญที่ออกสูตลาดใน 2552 และ 2553 ซึ่งใหม
ในตลาด  

_______% _______% 

ข) ผลิตภัณฑใหม/ผลิตภัณฑเดิมที่มีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญที่ออกสูตลาดในป 2552 และ 2553 ซึ่ง
ใหมสําหรับกิจการทาน  

_______% _______% 

ค) ผลิตภัณฑเดิมที่ไมเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอยในป 2552 และ 2553  _______% _______% 

 จํานวนรายไดรวม  100% 100% 

กระบวนการ/ บริการใหม   

ก) บริการใหม หรือบริการเดิมที่มีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญที่ออกสูตลาดใน 2552 และ 2553 ซึ่งใหมใน
ตลาด  

_______% _______% 

ข) บริการใหมหรือบริการเดิมที่มีการปรับปรุงอยางมีนัยสําคัญที่ออกสูตลาดในป 2552 และ 2553 ซึ่งใหม
สําหรับกิจการทาน  

_______% _______% 

ค) บริการเดิมที่ไมเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุงเพียงเล็กนอยในป 2552 และ 2553  _______% _______% 

จํานวนรายไดรวม  100% 100% 

สวนที่ 3 การวิจัยและพฒันา  
 

7. ในป 2552 และ 2553 กิจการของทานมีกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา ในตางประเทศหรือไม   
       [     ] มีทั้ง 2 ป  
       [     ] มี 1 ป (โปรดระบุประเทศ)  ..………….……………………………………….……….……………………….……………………………………………………………  
       [     ] ไมมี No 
8. ในป 2552 และ 2553 กิจการของทานมีกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา ในประเทศไทยหรือไม  
       [     ] มีทั้ง 2 ป  
       [     ] มี 1 ป (โปรดระบุเหตุผล)  ..………….………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ                                                         หนา 4 

 

       [     ] ไมมี (โปรดระบุเหตุผล)    …………………………………………….…………………………….………..……………………………………………..………………… 
         ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………  
 

ถาไมมี ขามไปตอบคําถามขอ 11 
 

 

 
 

 

8. กรุณาระบุรายละเอียดกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่กิจการของทานทําในประเทศในชวง 2 ปที่ผานมา   
รายการ รายละเอียดการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ป 2552 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ป 2553 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. โปรดประมาณการคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของกิจการของทาน  
  5 ปขางหนา (2554-2558) 

2552 (2009) 2553 (2010) เพิ่มขึ้น (%)/ป ลดลง (%)/ป 

……………………….. บาท ……………………….. บาท 
…………………………………..% ………………………………….. % 

เนื่องจาก ………………………..…….............. 
…………………………………………………..…… 

เนื่องจาก ………………………..…….............. 
…………………………………………………..…… 

 

10. กรุณาระบุแหลงที่มาและสัดสวนของเงินทนุสําหรับกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในป 2552 และ 2553 ของกิจการทาน 

ในป 2552 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ในป 2553 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. กรุณาระบุจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะบุคลากรของกิจการ) ในป 2552 และป 2553  

  5 ปขางหนา (2554-2558) 
2552 (2009) 2553 (2010) เพิ่มขึ้น (%)/ป ลดลง (%)/ป 

……………………….. คน ……………………….. คน 
…………………………………..% ………………………………….. % 

เนื่องจาก ………………………..…….............. เนื่องจาก ………………………..…….............. 

ในสวนตอไปนี้ใหตอบเฉพาะปที่กิจการของทานมีกจิกรรมวิจัยและพฒันา  



สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ                                                         หนา 5 

 

…………………………………………………..…… …………………………………………………..…… 
 

12. กรุณาระบุสัดสวนของคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา ในป 2552 และ 2553  แยกตามประเภทคาใชจาย ดังนี้  (เฉพาะสวนที่ใช
งบประมาณของกิจการ) 

 คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา 2552/2009 2553/2010 

ก) คาจางบุคลากรดานวิจัยและพัฒนา R&D personnel cost ………..………… % ………..………… % 

ข) คาใชจายตนทุน เชน ที่ดิน  สิ่งปลูกสราง และโรงงาน  ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ  ………..………… % ………..………… % 

ค) คาใชจายดําเนินการอื่นๆ (วัสดุสิ้นเปลือง การซอมบํารุง และอื่นๆ) ………..………… % ………..………… % 

รวม Total 100 % 100 % 
 

13. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ใน 5 ปขางหนา  (2554-2558) 
                                         แนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปขางหนา   

 เพิ่มขึ้น ประมาณ_______%ตอป                               คงที่          ลดลง ประมาณ_______% ตอป    
 

 

 

 


	ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  General Information
	ส่วนที่ 3 การวิจัยและพัฒนา

