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หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 
ประกาศรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full Proposal) 

โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาตเิพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  
ภายใตโปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ประจำปงบประมาณ 2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การสรางความรวมกับเครือขายนานาชาติเปนกลไกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ ซึ ่งสามารถทำไดหลายวิธ ี เชน กลไกการเลือกรับเทคโนโลยีจากตางประเทศ (Technology 
Absorption) หรือ การถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศใหกับประเทศอื่นๆ ที่ตองการ (Technology 
Transfer) การเลือกรับเทคโนโลยีจากตางประเทศทำใหเกิดการเรียนรู พัฒนาและปรบัใชในการวิจัยและสราง
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และขยายผลสูเชิงพาณิชยไดอยางยั่งยืน ในขณะที่การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศใหกับประเทศอื่นๆ ที่ตองการ เปนการสรางโอกาสการลงทุนและ
ขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชยในตลาดนานาชาติได ซึ่งการทำงานรวมกันเปนเครือขายที่มีสวน
รวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ โดยมีการรวมวิจัยของบุคลากรวิจัยทั ้งในและ
ตางประเทศ ในระบบ ววน. ที่มีความพรอมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สามารถเพิ่มความสามารถในการ
นำสินคานวัตกรรมสูตลาดตางประเทศได 

 แพลตฟอรมการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติ (Global Partnership) เพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ภายใตโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เปนแพลทฟอรมที่ตองการสรางความสามารถในการแขงขันในระดับ
นานาชาติของภาคเอกชนของประเทศไทยผานกระบวนการความรวมมือในรูปแบบเครือขายที่มีการทำงาน
รวมกับตางประเทศ โดยที่ในเครือขายตองมีทั้งภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือภาครัฐ และภาคเอกชน 
ของไทยและตางประเทศ โดยมีลักษณะความรวมมือในการทำงานวิจ ัยและสรางนวัตกรรมที ่เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศที่ผ านการทำงานรวมกันระหวางเครือขายความรวมมือระดับ
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
จัดการทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร วจิัย และนวัตกรรม 
(ววน.) ของประเทศ ภายใตโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ดังกลาวขางตน บพข. จึงไดจัดทำประกาศรับขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ (Full 
Proposal) ประจำปงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 
 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนไทยผานกระบวนการวิจัยและสรางนวัตกรรม

โดยการรวมมือกับบุคคลหรือหนวยงานตางประเทศ เพ่ือใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มาเพิ่มขีดความสามารถในการนำผลงานดานวิทยาศาสตร 
วิจยั และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชยในประเทศและตางประเทศได 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ววน. ของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการรวมมือกับ
เอกชนและหนวยงานตางประเทศ เพื ่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มาพฒันาผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย  

2.3 เพื ่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและสรางเคร ือขายระหวางหนวยงานในระบบ ววน. และ
ภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ซึ่งนำไปสูการถายทอดเทคโนโลยีและการนำสินคานวัตกรรมสู
ตลาดตางประเทศ 
 

 
 

 
 
 
 
 

        รูปที่ 1 ภาพความเชื่อมโยงของภาคสวนตางๆ ในโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อ

การพัฒนาวทิยาศาสตร วิจัย และนวตักรรมของประเทศ 

 
 
3. ขอบเขตการดำเนนิงาน  

แผนงานนี้มีเปาหมายสอดคลองตามโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม ผานการพัฒนาเครือขายความรวมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนา ววน. ของประเทศ โดยเนน
งานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร อววน. ในแพลตฟอรมที ่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน ในดาน อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหาร การแพทย พลังงานและสารเคมีมูลคาสูง 
การทองเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม หุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยเนนดานการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวยีน-เศรษฐกิจ สเีขียว (BCG in Action)  

เอกชนไทย หนวยงานวิจัย

ไทย 

หนวยงานวิจัย

ตางประเทศ 
เอกชน

ตางประเทศ 
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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. ลักษณะโครงการท่ีสนับสนุน 

4.1 เปนโครงการเดี ่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี ่ยวกับวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มี 

ความสำคัญตอประเทศ โดยเฉพาะดาน อุตสาหกรรมดานเกษตร อาหาร การแพทย พลังงานและ

สารเคมีมูลคาสูง การทองเที ่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม หุนยนตและระบบ

อัตโนมตัิ โดยมีลักษณะของโครงการเปนกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption) 

และ/หรือ การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผานความรวมมือในรูปแบบเครือขาย

นานาชาติ นำไปสูการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณชิย 

4.2 เปนโครงการในลักษณะรวมวิจัยระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและตางประเทศ ซึ่ง

นำไปสูการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย 

4.3 ตองแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความรวมมือ และ/หรือ การรวมสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน

และภาคเอกชนในตางประเทศ 

4.4 ตองแสดงเอกสารหลักฐานการรวมสนับสนุนงบประมาณจากผูใชงานภาคเอกชนในประเทศ และ

จะตองไดรับการสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In cash) รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 และการ

สนับสนุนอ่ืนๆ (In kind) รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของเงินทุนที่ระบุขอในขอเสนอโครงการ 

4.5 เทคโนโลยีมี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเปนเจาของเทคโนโลยี  

4.6 การจัดกิจกรรม Networking Forum/Workshop หรือกิจกรรมอื ่น ๆ เพื ่อสรางเครือขายความ

รวมมือระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน. ซึ่งนำไปสูการเลือกรับและถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ หรือสงเสริมการเปลี่ยนผาน

ผลงานดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมออกสูเชิงพาณิชย หากไดรับการสนับสนุนในรูปแบบเงิน

สด (In cash) และ/หรือ การสนับสนุนอ่ืน ๆ (In kind) จากหนวยงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4.7 หนวยงาน/สถาบัน และผูรับผิดชอบโครงการมีความรู และประสบการณการบริหารจัดการงานวิจัย 

การดำเนินงานวิจัยและคาดไดวาจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยไดตลอดเวลาการรับทุน

ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
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5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 1 ป (ปงบประมาณ 2564) หากเปนแผนงานตอเนื ่องมากกวา 1 ป ตองแสดงใหเห็นถึงเปาหมาย
สุดทาย และแสดงเปาหมายรายป (Milestone) อยางชัดเจน แตทั้งน้ีตองไมเกิน 3 ป 
 
 
6. คุณสมบัติของผูรับทุนและเงื่อนไข 

6.1 ผูมีสิทธิเสนอขอรับทุนจะตองยื่นขอเสนอในนามหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยหรือองคกรเทียบเทา    
  (สถาบันการศึกษา/หนวยงานภาครัฐ)  

6.2 มีกลไกความรวมมือ (Collaboration) ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน (SMEs หรือ 
  ผูประกอบการขนาดใหญ) ทั้งในระดับประเทศและระดับตางประเทศ และมีเอกสารแสดงเจตนารวม 
  ลงทุนจากภาคเอกชน (SMEs หรือผ ู ประกอบการขนาดใหญ) ท ั ้งในระด ับประเทศและ/หรือ 
  ตางประเทศ  

6.3 กรอบงบประมาณข้ึนอยูกับแผนการดำเนินงานของโครงการ เปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
6.4 มีการสนับสนุนในรูปแบบเง ินสด (In cash) และการสนับสนุนอื ่น ๆ (In kind)  จากผู ใช งาน 
  ภาคอุตสาหกรรมหรอืหนวยงานท่ีสนับสนุน อยางนอยรอยละ 10 ในรูปแบบ In cash และรอยละ 10  
  ในรปูแบบ 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. ไดจากทายประกาศฉบับนี้ 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) 


