หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full Proposal)
โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ภายใตโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
ประจำปงบประมาณ 2564

1. หลักการและเหตุผล
การสรางความรวมกับเครือขายนานาชาติเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ซึ่ ง สามารถทำได ห ลายวิ ธ ี เช น กลไกการเลือ กรั บ เทคโนโลยี จ ากต า งประเทศ (Technology
Absorption) หรือ การถายทอดเทคโนโลยีท่ีพัฒนาในประเทศใหกับประเทศอื่นๆ ที่ตองการ (Technology
Transfer) การเลือกรับเทคโนโลยีจากตางประเทศทำใหเกิดการเรียนรู พัฒนาและปรับใชในการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และขยายผลสูเชิงพาณิชยไดอยางยั่งยืน ในขณะที่การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศใหกับประเทศอื่นๆ ที่ตองการ เปนการสรางโอกาสการลงทุน และ
ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชยในตลาดนานาชาติได ซึ่งการทำงานรวมกันเปนเครือขายที่มีสวน
รวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ โดยมีการรวมวิ จัยของบุคลากรวิจ ัยทั ้งในและ
ตางประเทศ ในระบบ ววน. ที่มีความพรอมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สามารถเพิ่มความสามารถในการ
นำสินคานวัตกรรมสูตลาดตางประเทศได
แพลตฟอรม การพัฒนาเครือขายความรว มมือ นานาชาติ (Global Partnership) เพื่ อการพัฒ นา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ภายใตโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุ ดมศึกษา
วิท ยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม เปนแพลทฟอรมที่ตอ งการสรา งความสามารถในการแข งขั น ในระดับ
นานาชาติของภาคเอกชนของประเทศไทยผานกระบวนการความรวมมือในรูปแบบเครือขายที่มีการทำงาน
รวมกับตางประเทศ โดยที่ในเครือขายตองมีทั้งภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือภาครัฐ และภาคเอกชน
ของไทยและต า งประเทศ โดยมี ล ั ก ษณะความร ว มมือ ในการทำงานวิ จ ัย และสร า งนวั ต กรรมที ่ เ พิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ผ านการทำงานร ว มกัน ระหว างเครื อ ขา ยความร ว มมื อระดั บ
นานาชาติ ในรูปแบบของกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยีจากตางประเทศ และ/หรือ การถายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศใหกับตางประเทศที่ตองการ อยางมีทิศทางตรงตามความตองการของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดการสรางความเขมแข็งใหแกภาคเอกชนไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเขาสูตลาด
นานาชาติได อันจะนำไปสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับนานาชาติ ลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดประโยชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเนน
อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหาร การแพทย พลังงานและการทองเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคม
สมัยใหม หุนยนตและระบบอัตโนมัติ
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ในปงบประมาณ 2564 หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหาร
จัดการทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
(ววน.) ของประเทศ ภายใตโ ปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อใหเ กิดผลสัมฤทธิ์ดังกลาวขางตน บพข. จึงไดจัดทำประกาศรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full
Proposal) ประจำปงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนไทยผานกระบวนการวิจัยและสรางนวัตกรรม
โดยการรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานตางประเทศ เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มาเพิ่มขีดความสามารถในการนำผลงานดานวิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชยในประเทศและตางประเทศได
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ววน. ของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการรวมมือกับ
เอกชนและหนวยงานตางประเทศ เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มาพัฒนาผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย
2.3 เพื่ อ สนั บ สนุ นให เ กิ ด ความร ว มมื อ และสร า งเครื อ ข า ยระหว า งหน ว ยงานในระบบ ววน. และ
ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ซึ่งนำไปสูการถายทอดเทคโนโลยีและการนำสินคานวัตกรรมสู
ตลาดตางประเทศ

เอกชนไทย

หนวยงานวิจัย
ไทย

หนวยงานวิจัย
ตางประเทศ

เอกชน
ตางประเทศ

รูปที่ 1 ภาพความเชื่อมโยงของภาคสวนตางๆ ในโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

3. ขอบเขตการดำเนินงาน
แผนงานนี้มีเปาหมายสอดคลองตามโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ผานการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนา ววน. ของประเทศ โดยเนน
งานวิจ ัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร อววน. ในแพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสร างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขัน ในดาน อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหาร การแพทย พลังงานและสารเคมีมูลคาสูง
การทองเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม หุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยเนนดานการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว (BCG in Action)
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เปาหมาย (Objectives: O)
พัฒนาหนวยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ใหมีความเปน
เอกภาพ เพื่อใหเกิดระบบนิเวศที่เอื้อตอการพัฒนางานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมตรงตามโจทย
ความตองการของประเทศ สรางงานวิจัยและนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ผลสัมฤทธิ์ (Key results: KRs)
1. เพิ่มความสามารถในการแขงขันของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการนำงานดานวิทยาศาสตร
วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย และเพิ่มบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลก ผานการยกระดับ
ความรวมมือดาน อววน. ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของตางประเทศ
2. สรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ ผานการยกระดับความรวมมือดาน
อววน. กับตางประเทศ ทั้งในระดับหนวยงานรัฐ ระดับภาคอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
4. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน
4.1 เปนโครงการเดี ่ยวหรือชุดโครงการวิจ ัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร วิ จัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มี
ความสำคัญตอประเทศ โดยเฉพาะดาน อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหาร การแพทย พลังงานและ
สารเคมีมูลคาสูง การทองเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม หุน ยนตและระบบ
อัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเปนกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption)
และ/หรือ การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผานความรวมมือในรูปแบบเครือขาย
นานาชาติ นำไปสูการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย
4.2 เปนโครงการในลักษณะรวมวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและตางประเทศ ซึ่ง
นำไปสูการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย
4.3 ตองแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความรวมมือ และ/หรือ การรวมสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
และภาคเอกชนในตางประเทศ
4.4 ตองแสดงเอกสารหลักฐานการรวมสนับสนุนงบประมาณจากผูใชงานภาคเอกชนในประเทศ และ
จะตองได รั บ การสนั บ สนุน ในรูป แบบเงิ น สด (In cash) รวมกัน ไมน  อ ยกว าร อ ยละ 10 และการ
สนับสนุนอื่นๆ (In kind) รวมกันไมนอ ยกวารอยละ 10 ของเงินทุนที่ระบุขอในขอเสนอโครงการ
4.5 เทคโนโลยีมี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเปนเจาของเทคโนโลยี
4.6 การจั ดกิ จ กรรม Networking Forum/Workshop หรือกิจ กรรมอื ่น ๆ เพื่ อสร า งเครื อ ขา ยความ
รวมมือระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. ซึ่งนำไปสูการเลือกรับและถายทอดองค
ความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ หรือสงเสริมการเปลี่ยนผาน
ผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย หากไดรับการสนับสนุนในรูปแบบเงิน
สด (In cash) และ/หรือ การสนับสนุนอื่น ๆ (In kind) จากหนวยงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
4.7 หนวยงาน/สถาบัน และผูรับผิดชอบโครงการมีความรู และประสบการณการบริหารจัดการงานวิจัย
การดำเนินงานวิจัยและคาดไดวาจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดเวลาการรับทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ป (ปงบประมาณ 2564) หากเปนแผนงานตอเนื่องมากกวา 1 ป ตองแสดงใหเห็ นถึงเปาหมาย
สุดทาย และแสดงเปาหมายรายป (Milestone) อยางชัดเจน แตทั้งนี้ตองไมเกิน 3 ป
6. คุณสมบัติของผูรับทุนและเงื่อนไข
6.1 ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุนจะตองยื่นขอเสนอในนามหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือองคกรเทียบเทา
(สถาบันการศึกษา/หนวยงานภาครัฐ)
6.2 มี ก ลไกความร ว มมื อ (Collaboration) ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน (SMEs หรื อ
ผูประกอบการขนาดใหญ) ทั้งในระดับประเทศและระดับตางประเทศ และมีเอกสารแสดงเจตนารวม
ลงทุ น จากภาคเอกชน (SMEs หรื อ ผู  ป ระกอบการขนาดใหญ ) ทั ้ ง ในระดั บ ประเทศและ/หรื อ
ตางประเทศ
6.3 กรอบงบประมาณขึ้นอยูกับแผนการดำเนินงานของโครงการ เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย
6.4 มี ก ารสนั บ สนุ น ในรู ป แบบเงิ น สด (In cash) และการสนั บ สนุ น อื ่ น ๆ (In kind) จากผู  ใ ช ง าน
ภาคอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่สนับสนุน อยางนอยรอยละ 10 ในรูปแบบ In cash และรอยละ 10
ในรูปแบบ In kind
7. การสงขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full proposal)
ประกาศรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณผานระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
เว็บไซต http://nriis.nrct.go.th/ โดยผูสนใจสามารถยื่นขอเสนอในระบบ NRIIS พรอมแนบขอเสนอโครงการ
ตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด (ทั้ง proposal แผนงาน และ proposal โครงการยอย) ทั้ง file word และ pdf
ในระบบไดตั้งแต วันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (ปดรับขอเสนอฉบับสมบูรณ
เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใชขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณจากแบบฟอรมที่กำหนดในการพิจารณา
เทานั ้น โดยสามารถ download แบบฟอรมขอเสนอโครงการของ บพข. ได จากทายประกาศฉบับนี้ และ
สามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ไดจากคูมือการสงขอเสนอโครงการ
ใหหัวหนาสถาบัน/ตนสังกัด กดรับรองเพื่อสงโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม
2564 เวลา 17.00 น.
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) โทรศัพท
02-109-5432 ตอ 874 หรืออีเมล pitcha.sin@nxpo.or.th (ดร.พิชชา สิงหพันธุ)
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