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ทุนวิจัยและพัฒนา

ปิดช่องว่าง Valley of death

Research  and Development: Users & Changes, Impact

Proof of Concept Investment and 
commercialization



Basic Research +

Applied Research Translational Research and Utilization

Research Research & Develop Deploy

Academic Impact Socio-Economic Impact







กรอบงานวิจัยเพื่อสนับสนุน 7 อุตสาหกรรม
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เกษตร
และ

อาหาร

1
แผนงานวิจัย

สุขภาพ
และ

การแพทย์

2
แผนงานวิจัย แผนงานวิจัย

3

พลังงานเคมี
และ

วัสดุชวีภาพ

4
แผนงานวิจัย

เศรษฐกจิ
หมุนเวยีน

5
แผนงานวิจัย

การทอ่งเทีย่ว
และ

เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

6
แผนงานวิจัย

ดจิทิัล
แพลตฟอรม์

7
แผนงานวิจัย

ระบบ
คมนาคม

แห่ง
อนาคต

กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม



ขับเคลื่อนกลไก
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กฎระเบียบ

ขอ้ก าหนดต่างๆ

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย

การต่อยอด
เทคโนโลยี

การพฒันา
ทดสอบใหไ้ด้
มาตราฐาน

การผลิต
Prototype เพื่อ

ทดสอบ

Scale-up

Pilot plant

Certified LAB

Scale-up

โครงการท่ีเสนอขอ

Top down

ลกัษณะขอ้เสนอโครงการ



ภาคใต้

ภาคตะวนัตก
ภาคตะวนัออก

ภาคกลาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
• มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
• มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
• มหาวทิยาลยันเรศวร

• มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี

• มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
• สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
• มหาวทิยาลยัศิลปากร

• มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

Scale-up Pilot Plants ส าหรับ อาหารและสารสกดั



https://babettetenhaken.com/2017/09/27/relentless-collaboration/





โจทย์วจิัย



การท าวจิัยของประเทศ

“ขอเพียงตั้งโจทยใ์หช้ดั คือเนน้ไปท่ีการสร้างคน 

สร้างองคค์วามรู้ เพ่ิมขีดความสามารถ  ลดความเหล่ือมล ้า 

การตอบโจทยป์ระเดน็ทา้ทายของโลก จากเดิมท่ีเบ้ียหวัแตกต่างคนต่างท า  แต่ต่อไปน้ีเราตอ้งตั้ง

• โจทย์ใหม่ เพ่ือสร้างคน

• สร้างองค์ความรู้ เพ่ือตอบโจทย์ประเทศและ

• ตอบยทุธศาสตร์ชาติประเทศ” ไทยโพสต ์8 กนัยายน พ.ศ. 2562
ดร.สวุิทย ์เมษินทรยี์





แผนววน.
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โจทย์วจิัย: SMART

จะเกิดข้ึนและมีเป้าประสงค ์(Strategy Goal)ในการแกไ้ขปัญหาการวิจยัอยา่ง SMART
• Specific :เฉพาะเจาะจงกบัสถานการณ์หรือกลุ่มเป้าหมาย  (Objectives and 

Users)
• Measurable: สามารถวดัไดโ้ดยการก าหนด ตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ (Key 

Results: Output Outcome and Impact)
• Attainable: สามารถท าไดจ้ริงภายใตท้รัพยากรทีมีอยู่
• Relevant:ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์ Users, 

Stakeholders
• Time Based: ทนัต่อสถานการณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
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ท่ีมา:สกสว (2564)
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1. Start with a broad topic

2. Do preliminary research to learn about 
topical issues

3. Narrow down your topic and determine 
potential research questions

4. Evaluate the soundness of your 
research question.

5. Construct your research question 
properly.



เป้าหมายระดับแผนหน่วยงาน:Strategic Direction
เป็นทิศทางวจิยัภาพใหญ่ท่ีจะท าใหเ้กิด สถานการณ์ใหม่

เป้าหมายระดับแผนงานส าคญั:Flagship Programs
เกิดการเปล่ียนแปลง สร้างผลกระทบ  มีผูน้  าไปใชป้ระโยชน์

เป้าหมายระดับแผนรอง หรือแผนบูรณาการ ชุดโครงการงาน:
Projects การบรรลุผลผลิตใหส้ าเร็จเม่ือส้ินสุดโครงการวิจยั

ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Strategic Goal
Situation/Issue/Problem



เม่ือได้ Specific Question ในแต่ละขั้นตอนแล้ว 
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Feasible: มีความสามารถในการโครงการท าวจิยั

Interesting: เป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนสนใจ

Novel:มีความใหม่ เกิด นวตักรรม สร้างการเปล่ียนแปลง

Ethical: จริยธรรมในการวจิยั

Relevant:ตรงประเดน็สอดคลอ้ง เช่ือมโยงปัญหาต่างๆไดช้ดัเจน

ควรพิจารณาโดยใช้
หลกัการทบทวนส่ิง
ท่ีไดคิ้ดข้ึนมาดว้ย
หลกัคิด FINER
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โครงการวจิยัต่างๆ
ผลผลติทีต่อบ

โจทย์
แก้ไขปัญหา
ออกแบบ

โครงการวจิัย

น าไปสู่ผู้ใช้
สร้าง

การเปลีย่นแปลง
เป็นที่มาของโจทย์วจิัย

ส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง
เป็นที่มาของ
ปัญหาวจิัย

ระเบียบวจิยัต่างๆ
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การเขียนข้อเสนอ
โครงการ

เพือ่ขอยืน่ขอรับการพจิารณาจัดสรรทุนกับ 
บพข.



✓ โครงการท่ีเสนอ 

ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนงานของ บพข.

✓7 อุตสาหกรรม

ควรแสดงใหช้ดัเจนถึง >>

ตวัอยา่ง 
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1
2

ตวัเลขผลผลิตท่ีตอบ OKRs และมี “ผลกระทบ” สูง

3
มีกลไกน าผลงานไปใชป้ระโยชน์-ขยายผล ท่ีชดัเจน    

TRL เร่ิมตน้ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป มีเอกสารประกอบ

มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและลงทุน (in-cash ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป/    in-kind
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป)

4
5 บุคลากรในโครงการมีความเช่ียวชาญครบสาขา มีเวลา 

โครงการวจิยัและนวตักรรม ท่ีเสนอขอรับทุน บพข. 



โมเดลเศรษฐกจิ BCG 

รัฐบาลจึงมีการก าหนดยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทย
• ดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซ่ึงเป็นรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจท่ีต่อยอดจากจุดแขง็ของประเทศดา้นความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

• เพ่ือเช่ือมโยงกบัหลกัคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
• และเป็นการสานพลงัของจตุภาคีทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควชิาการ ขบัเคล่ือนประเทศดว้ย 
4 ยทุธศาสตร์หลกั
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Platform 3
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OKRs ของ Platform  3
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ข้อเสนอโครงการ



ชือ่น่าสนใจ
ควรตัง้ใหเ้หมาะสม 

สัน้ กระชบั ตรง

ประเด็น และสือ่ถงึ

สิง่ทีก่าลงัจะท าให ้

เกดิความสามารถ
ในการแขง่ขนั





ปัญหาที่พบในการเขียนความส าคญัและที่มา :

• เขียนเน้ือหายดืยาวมากเกินไป เป็นหลกัการวชิาการหรือเหตุผลกวา้ง ๆ ไม่เห็นความส าคญั
ของการวจิยัท่ีจะท าวจิยั

• เป็น Supply push เขียนแต่ส่ิงท่ีอยากวจิยั  ไม่เห็น Demand Driven ของฝ่ัง Users ไม่เห็น
วา่ปัจจุบนัมีปัญหาอะไรในเร่ืองนั้นอยา่งไร (Pain point) และ Gain point ไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness) และเชิงพาณิชย ์(Commercialization)

• ไม่มีผลวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ีผา่นการ Proof of concept (TRL 3) มายนืยนัไดว้า่สามารถนามาใช้
ในต่อยอดในขั้นต่อไป TRL 4 ข้ึนไป

• ขาดมุมมองการท างานวิจยัเพ่ือผลกัดนัสู่เชิงพาณิชยแ์ละมีผลกระทบสูง
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✓ โครงการท่ีเสนอ 

ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนงานของ บพข.

✓7 อุตสาหกรรม

ควรแสดงใหช้ดัเจนถึง >>

ตวัอยา่ง 
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1
2

ตวัเลขผลผลิตท่ีตอบ OKRs และมี “ผลกระทบ” สูง

3
มีกลไกน าผลงานไปใชป้ระโยชน์-ขยายผล ท่ีชดัเจน    

TRL เร่ิมตน้ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป มีเอกสารประกอบ

มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและลงทุน (in-cash ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป/    in-kind
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป)

4
5 บุคลากรในโครงการมีความเช่ียวชาญครบสาขา มีเวลา 

โครงการวจิยัและนวตักรรม ท่ีเสนอขอรับทุน บพข. 
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ตัวอย่าง
TRL 4-8

เกษตรและอาหารมูลค่าสูง

40



TRL 4: องค์ประกอบที่ส าคญั 
ได้ถูกสาธิตในระดบัห้องปฏิบัตกิารแล้ว 

41

ค าอธิบาย เอกสารประกอบของแผนงานย่อย 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน สารสกดั และอาหารมูลค่าสูง

มีตน้แบบในหอ้งปฏิบติัการแลว้ 
• ท าการทดลองขยายการผลิต
• การใชง้าน ระบุก าลงั/ขนาดการผลิต

1. วธีิการและผลการทดลองผลติ และต้นแบบส่วนประกอบฟังก์ชัน/สาร

สกดั/อาหารมูลค่าสูงในระดบัห้องปฏิบตัิการ 

2. ผลทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิ การคงอยู่ของสารส าคญั ใน in 

vitro, ex-vivo หรือในสัตว์ทดลอง 

3. รายงานการทบทวนวรรณกรรมสารส าคญัอย่างเป็นระบบ 

(systematic review และ/หรือ Meta-analysis และหรือ ผลงาน

ตีพมิพ์ และหรือ สิทธิบัตร 



TRL 5: องค์ประกอบที่ส าคญั  
ได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง

42

ค าอธิบาย เอกสารประกอบของแผนงานย่อย 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน สารสกดั และอาหารมูลค่าสูง

มีตน้แบบท่ีขยายขนาดการผลิต/การใชง้านแลว้
• ท าการทดสอบในสภาวะเลียนแบบจริง ระบุก าลงั/

ขนาดการผลิต

1. วธีิการและผลการทดลองผลติและต้นแบบส่วนประกอบฟังก์ชัน/สาร
สกดั/อาหารมูลค่าสูงในระดบัขยายขนาดการผลติในสภาวะเลยีนแบบ
ใกล้เคยีงสภาวะจริง (pilot scale) 

2. ผลทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิ การคงอยู่ของสารส าคญั ใน in 
vivo/vitro 

3. ข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อายุการเกบ็รักษา 

4. ข้อมูลความปลอดภัยระยะยาว (subchronic tox, chronic tox)



TRL6: ตนัแบบ ส่ิงทีจ่ะส่งมอบ ได้ถูกสาธิตในสภาวะทีเ่กีย่วข้อง

43

ค าอธิบาย เอกสารประกอบของแผนงานย่อย 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน สารสกดั และอาหารมูลค่าสูง

มีตน้แบบท่ีพฒันาจากท่ีขยายการผลิต/

การใชง้านแลว้ 

• ท าการทดสอบในสภาวะท่ี

ควบคุมเหมือนสภาวะท างานจริง 

ระบุก าลงั/ขนาดการผลิต

1. วธีิการและผลการทดลองผลติและต้นแบบส่วนประกอบฟังก์ชัน/สารสกดั/อาหารมูลค่าสูงทีผ่ลติ

ในสภาวะควบคุมให้เหมือนสภาวะท างานจริง 

2. ผลทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิ การคงอยู่ของสารส าคญั คุณภาพ ความปลอดภัย การ

กระจายและปฏิกริิยากบัสารอาหารอ่ืน (food matrix) ของส่วนประกอบฟังก์ชัน/สารสกดั/อาหาร

มูลค่าสูงทีเ่กดิจากการผลติซ ้า ๆ 

3. ผลการทดสอบ clinical trial ในคนสุขภาพด ีหลกัการทางเภสัชจลนศาสตร์ 

4. ผลวจิัยเปรียบเทยีบกระบวนการ เช่น activity, cost, yield แสดงความเป็นไปได้ทางธุรกจิ



TRL7: ผลของการพฒันาขั้นสุดท้าย ได้ถูกสาธิตในสภาวะท างานจริง
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ค าอธิบาย เอกสารประกอบของแผนงานย่อย 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน สารสกดั และอาหารมูลค่าสูง

ท าการทดสอบในสภาวะท างานจริง ทดสอบผูบ้ริโภค 1. ผลทดสอบการผลติ ข้อมูลปัจจัยการผลติ และต้นแบบส่วนประกอบ

ฟังก์ชัน/สารสกดั/อาหารมูลค่าสูงทีผ่ลติในสภาวะท างานจริง (production 

trial) 

2. ผลทดสอบผู้บริโภคเบ้ืองต้น 

3. ผลทดสอบประสิทธิภาพของส่วนประกอบฟังก์ชัน/สารสกดั/อาหาร

มูลค่าสูงทีท่ดสอบใน clinical trial ในคนสุขภาพดี



TRL8: ส่ิงที่ส่งมอบจริง ได้ผ่านการทดสอบและสาธิต

45

ค าอธิบาย เอกสารประกอบของแผนงานย่อย 
ส่วนประกอบฟังก์ชัน สารสกดั และอาหารมูลค่าสูง

ท าการทดสอบในระบบ/กระบวนการท างานจริง ระบุ
ก าลงั/ขนาดการผลิต พร้อมออกตลาดจริง

1. ผลทดสอบการผลติและบรรจุ คุณภาพ ความปลอดภัย อายุการเกบ็รักษา
ของต้นแบบทีผ่ลติในระบบ/กระบวนการท างานจริงของผู้ใช้งาน 
2. ผลการศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ 
3. ผลทดสอบเสถียรภาพของระบบ/กระบวนการผลติ
4. ใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) หรือเอกสาร
แสดงการย่ืนขออนุญาต อย.
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✓ โครงการท่ีเสนอ 

ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนงานของ บพข.

✓7 อุตสาหกรรม

ควรแสดงใหช้ดัเจนถึง >>

ตวัอยา่ง 

47

1
2

ตวัเลขผลผลิตท่ีตอบ OKRs และมี “ผลกระทบ” สูง

3
มีกลไกน าผลงานไปใชป้ระโยชน์-ขยายผล ท่ีชดัเจน    

TRL เร่ิมตน้ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป มีเอกสารประกอบ

มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและลงทุน (in-cash ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป/    in-kind
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป)

4
5 บุคลากรในโครงการมีความเช่ียวชาญครบสาขา มีเวลา 

โครงการวจิยัและนวตักรรม ท่ีเสนอขอรับทุน บพข. 



การสนับสนุนทนุวิจยั
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การสนับสนุนทุนวจัิย



บพข. ร่วมกบัภาคเอกชนให้ทุนวจัิย

50

PPP-IDEทุนปกติ



บพข. ให้ทุนวจิัยภาคเอกชนเป็นหัวหน้าโครงการ

51



บพข. ให้ทุนวจิัยหน่วยงานภาครัฐ (Top down)
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บริษัทร่วมทุน

53

ช่วยเขียน 
Business Model 

และ
Impact



สัดส่วน
การร่วมทุน
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In-kind และ In-Cash
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งบร่วมทุนจากผู้ประกอบการ

1.ผูป้ระกอบการสามารถร่วมทุนแบบ In-cash และ In-kind ได ้โดยจะตอ้งช้ีแจงในทุกปีของ
งานวิจยั

2.ค่าใชจ่้ายในการออกแบบโรงงานผลิตจริง การพฒันากระบวนการผลิตในโรงงานผลิตจริง 
รวมถึงค่าธรรมเนียมจดทะเบียน เป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการ

3.ค่าใชจ่้ายในการทดสอบการผลิตจริง ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนโดยผูป้ระกอบการ เน่ืองจาก
เป็นงานใน TRL 7 –8 แลว้

56



Technology Evaluation 
Canvas

Or
Business Model Canvas

Technology Rediness Level: TRL



Business Model Canvas
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สว่นแรก คือ HOW ประกอบดว้ย Key Partner, Key Activity, Key Resource

สว่นที่สอง คือ WHAT ประกอบดว้ย Value Propositions

สว่นที่สาม คือ WHO ประกอบดว้ย Customer Segments, Customer Relationship, Channels

สว่นที่สี่ คือ MONEY ประกอบดว้ย Cost Structure, Revenue Structure







การพจิารณา Business Model Canvas

62
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3932



Business Model Canvas
แตกต่างจาก

Research Model Canvas
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✓ โครงการท่ีเสนอ 

ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนงานของ บพข.

✓7 อุตสาหกรรม

ควรแสดงใหช้ดัเจนถึง >>

ตวัอยา่ง 
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1
2

ตวัเลขผลผลิตท่ีตอบ OKRs และมี “ผลกระทบ” สูง

3
มีกลไกน าผลงานไปใชป้ระโยชน์-ขยายผล ท่ีชดัเจน    

TRL เร่ิมตน้ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป มีเอกสารประกอบ

มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและลงทุน (in-cash ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป/    in-kind
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป)

4
5 บุคลากรในโครงการมีความเช่ียวชาญครบสาขา มีเวลา 

โครงการวจิยัและนวตักรรม ท่ีเสนอขอรับทุน บพข. 





ผลผลิต (Outputs)

การท าโครงการวิจยัท่ีสามารถไดค้  าตอบหรือผลผลิตเพื่อ

น าไปตอบโจทยว์ิจยัท่ีไดต้ั้งไวห้รือน าไปสู่การแกไ้ข

ปัญหาและสร้างการเปล่ียนแปลง 67



ผลผลิต

นิยามของผลผลิต คือ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั

โดยเป็นผลท่ีเกิดข้ึนทนัทีเม่ือจบโครงการวิจยั และ

เป็นผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการ



ผลผลติ

69

ก าลงัคน หรือหน่วยงาน ท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะ

องคค์วามรู้จากงานวิจยั และการเผยแพร่

หนงัสือ

ตน้แบบผลิตภณัฑ ์หรือเทคโนโลย/ีกระบวนการใหม่ หรือนวตักรรมทางสังคม

ทรัพยสิ์นทางปัญญา

เคร่ืองมือ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure)

ฐานขอ้มูล ระบบและกลไก หรือ มาตรฐาน

เครือข่าย

การลงทุนวิจยัและนวตักรรม

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) และมาตรการ (Measures)





ผลลพัธ์(Outcomes)

โจทยว์ิจยัท่ีไดค้  าตอบแลว้จากผลผลิตการวิจยัสามารถน ามาสู่การใช้

ประโยชน์เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

การคิดโจทยว์ิจยัท่ีควรท า ตอ้งพิจารณาวา่เม่ือโครงการเสร็จส้ินแลว้

➢ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

➢ มผู้ีใช้ผลผลติจากงานวจิัย
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นิยามของผลลัพธ์ 

คือ การน าผลผลิต (output) ท่ีไดข้องโครงการไปใชป้ระโยชน์

• โดยผูใ้ช ้(users) ท่ีชดัเจน 

• ส่งผลท าใหร้ะดบัความรู้  ทศันคติ  พฤติกรรม การปฏิบติัหรือทกัษะ ของผูใ้ชมี้การ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเม่ือเทียบกบัก่อนการน าผลผลิตจากโครงการมาใช้

รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากผลผลิตของโครงการท่ีเป็นทั้งผลิตภณัฑ ์การ

บริการ และเทคโนโลย ีโดยภาคเอกชนหรือประชาสงัคม  

ตลอดจนการพฒันาต่อยอดผลผลิตของโครงการเดิมท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้

มีระดบัความพร้อมในการใชป้ระโยชนสู์งข้ึนอยา่งมีนยัยะส าคญั 



นิยามการน าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้าน 

➢ด้านนโยบาย  การน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก าหนดนโยบาย แผน แนวปฏิบติั 

ระเบียบ มาตรการ กฎหมาย หรือใชป้ระกอบการตดัสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงสามารถแสดงหลกัฐานไดช้ดัเจน

➢ด้านเศรษฐกจิ  การน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ

➢ด้านสังคม  การน าผลงานวิจยัและ/หรือนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในการปรับระบบคิด พฤติกรรมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือการ

ปฏิบติัจริง ซ่ึงน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของคน ชุมชน ทอ้งถ่ิน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

➢ด้านวชิาการ  การน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ดา้นวิชาการ ทั้งการวิจยั การเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดการเผยแพร่และต่อ

ยอดองคค์วามรู้ โดยสามารถแสดงหลกัฐานไดช้ดัเจน



ผลกระทบ (Impact)
Attributions of Changes 

+ 
Engagement activities 

+ 
Pathway
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นิยามของผลกระทบ 

คือ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลลพัธ์ (outcome) ในวงกวา้งทั้ง ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หรือผลส าเร็จระยะยาวท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของผลลพัธ์ 

โดยผา่นกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement activities) และมีเสน้ทางของผลกระทบ (impact pathway)

ในการขบัเคล่ือนไปสู่การสร้างผลกระทบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะพิจารณารวมผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ ทางตรงและทางออ้ม ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจใหเ้กิดข้ึน



1. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ

การน าผลงานท่ีเกิดจากการวิจยัและนวตักรรม เช่น ผลิตภณัฑใ์หม่  การพฒันาหรือการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ กระบวนการผลิต และการบริการ  

➢ไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตเชิงพาณิชย์

➢เกิดการลงทุนใหม่  

➢เกิดการจา้งงานเพิ่ม  หรือ

➢ลดการน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ หรือ

➢น าไปสู่การพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ ท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ หรือ

➢อาจเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ีน าไปสู่มาตรการท่ีสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ  

ทั้งน้ีควรแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจยัและนวตักรรม 

(Return on Investment : ROI)



2. ผลกระทบดา้นสงัคม

การน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัและนวตักรรม

➢ ไปสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  การเสริมพลงั ในการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน พื้นท่ี  หรือ

➢ผลกัดนัไปสู่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้ง  และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดงักล่าว

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ีหากสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวิจยัและนวตักรรมเชิง

มูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได ้กจ็ะเป็นส่ิงดี 



3. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

การน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัและนวตักรรม

➢ไปสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มท่ีดีข้ึน  

➢เพิ่มคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ข้ึน และน าไปสู่ความย ัง่ยนื  รวมถึง

➢การผลกัดนัไปสู่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในวงกวา้ง และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงหรือคุณค่าดงักล่าวได้

อยา่งชดัเจน  

ทั้งน้ีหากสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนวจิยัและนวตักรรมเชิง

มูลค่า  (Social Return on Investment : SROI) ได ้กจ็ะเป็นส่ิงดี 





Impact Pathway



Impact Pathways
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Outcomes/
Impacts ของ
โครงการวจิยั



ความส าคญัของ Impact pathway 
กบัการพจิารณาข้อเสนอโครงการ

83



ชื่อโครงการวิจัย......................................

Input หรือปัจจัยน าเข้า : 
ปัจจัยน าเข้าซึ่งเป็นปัจจัยที่

ขับเคลื่อนให้งานวิจัยด าเนินการ
ส าเร็จและสร้างผลประทบต่อ
สังคม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

1. งบประมาณการวิจัย

2. บุคลากร : นักวิจัย

3. องค์ความรู้เดิม หรือผล
การศึกษา (Output) จาก

โครงการวิจัยก่อนหน้านี้ ที่ใช้
ต่อยอดในการวิจัย (หากมี)

Output หรือ ผลผลิต : ผลที่
เกิดขึ้นสิ่งแรกและชัดเจนที่สุดจาก
โครงการวิจัย โดยตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้ เช่น 
สายพันธุ์พืชชนิดใหม่ ต ารับยา/
อาหาร นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
แนวทาง/นโยบายเพื่อการจัดการ 
Capacity building และ
Copyrights เป็นต้น 

Outcome หรือ ผลลัพธ์ : ผลลัพธ์ คือ ผลจากการน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใชป้ระโยชนโ์ดย
กลุ่มเป้าหมาย (User) ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง (Change) พฤติกรรม การยอมรับด้านความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะ

User หรือ ผู้ใช้
ประโยชน์จากผลผลิต
ของงานวิจัย งานวิจัยที่
เกิดผลลัพธ์ ที่ส าคัญต้อง
มีผู้ใช้ประโยชน์ (User) 

มีการยอมรับ 
(Adoption) หรือการ
น าไปใช้ในหลายระดับ 

เช่น

1st User

2nd User

Final User

เมื่อผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ในเชิงพาณิชย์ สามารถ

สร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจน
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับรายได้สุทธิ และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลกระทบ (Impact) คือ การ
เปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ในวงกว้าง
โดยทั่วไปสามารถก าหนดผลกระทบ
ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
(1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
(2) ผลกระทบทางสังคม และ
(3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัย 
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบเพียง 1
หรือ 2 ปรเภท ไม่จ าเป็นต้องเกิดผล
กระทบครบทั้ง 3 ประเภท
พิจารณาได้ทั้งผลกระทบทางตรง
และทางอ้อม ที่เป็นเชิงบวกและเชิง
ลบ 

ก าหนดช่วงเวลาของงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาที่คาดว่าเกิดผลกระทบ (กรณี Ex-ante) หรือ ถึงช่วงเวลาที่พิจารณาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหลังจากโครงการเสร็จสิ้น (ex-post)

การพิจารณาระดับความ
เปลี่ยนแปลง (Change) 
สามารถพิจารณาการใช้

ประโยชน์จากผลผลิตแยก
ตาม user แต่ละประเภท

ปัจจัยน าเข้า (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact)

Impact pathway
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ท่ีมา: กมัปนาท วจิิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ 2564
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



ดัชนีการประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบจากการลงทุนในโครงการวิจัย

NPV (Net present value) :ตัวชีวั้ดมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิ 
เป็นมลูค่าปัจจบุนัของผลประโยชนส์ทุธิท่ีไดจ้ากโครงการวิจยัตลอดช่วงระยะเวลาท่ีโครงการวิจยัคาดว่าจะใหผ้ลประโยชนต์่อกลุม่เปา้หมายใน
สงัคม โดยเกณฑก์ารตดัสินใจยอมรบัโครงการ คือ NPV ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0

BCR (Benefit-cost ratio): ตัวชีวั้ดอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
เป็นอตัราสว่นระหวา่งมลูค่าปัจจบุนัผลประโยชนจ์ากงานวิจยัต่อมลูค่าปัจจบุนัของตน้ทนุวิจยัทัง้หมด โดยเกณฑก์ารตดัสินใจยอมรบั
โครงการ คือ เม่ือคา่ BCR มากกวา่ 1

IRR (Internal rate of return):ตัวชีวั้ดอัตราผลตอบแทนภายใน 
คืออตัราผลตอบแทนจากงานวิจยัท่ีค  านวณไดจ้ากอตัราท่ีท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัสทุธิของโครงการมีค่าเท่ากับศนูย ์หรอืการเท่าทนุ
นั่นเอง โดยเกณฑด์งักลา่วจะใชส้  าหรบัการตดัสินใจยอมรบัโครงการ เม่ือคา่ IRR มีค่ามากกวา่อตัราคิดลดหรอือตัราดอกเบีย้ใน
ตลาด



✓ โครงการท่ีเสนอ 

ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนงานของ บพข.

✓7 อุตสาหกรรม

ควรแสดงใหช้ดัเจนถึง >>

ตวัอยา่ง 
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1
2

ตวัเลขผลผลิตท่ีตอบ OKRs และมี “ผลกระทบ” สูง

3
มีกลไกน าผลงานไปใชป้ระโยชน์-ขยายผล ท่ีชดัเจน    

TRL เร่ิมตน้ ตั้งแต่ระดบั 4 ข้ึนไป มีเอกสารประกอบ

มีหน่วยงานร่วมด าเนินการและลงทุน (in-cash ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป/    in-kind
ไม่นอ้ยกวา่ 10% ข้ึนไป)

4
5 บุคลากรในโครงการมีความเช่ียวชาญครบสาขา มีเวลา 

โครงการวจิยัและนวตักรรม ท่ีเสนอขอรับทุน บพข. 



สัดส่วนในการท่าวจิยั:
ระบุสัดส่วนใหช้ดัเจน
• วา่ใคร
• มีส่วนเปอร์เซ็นต ์
จะไดไ้ม่เกิดปัญหากนัในภายหลงั
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Project Evaluation Process

อนุ impact Boardอนุกรรมการโครงการ

Reviewers

> 10 ลา้น

< 10 ลา้นPrescreening

เอกชน บพข สอวช

• นกัวชิาการ
• หน่วยงานรัฐ
• เอกชน อยา่งนอ้ย 20 %

ผูท้รงคุณวฒิุในสาขา 3-5 คน 

• นกัเศรษฐศาสตร์
• ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวเิคราะห์ธุรกิจ
• BOI

1

5

4

3

2
• Deliverable
• Sustainable
• ความเหมาะสม

• ความสามารถของผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจ

• Impact ดา้นเศรษฐกิจและสังคม

• ความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชย์
• ความสามารถของผูป้ระกอบการในการรับเทคโนโลยี
• ความย ัง่ยนื และ ความเหมาะสมอ่ืนๆ

• Technical & Scientific Merit
• ความเหมาะสมในการใชง้บประมาณเพื่อการวจิยั



ร่างตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงมีเกณฑแ์ละน ้ าหนกัคะแนนอาจจะมีความแตกต่างในแต่ละแผน



ร่างตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงมีเกณฑแ์ละน ้ าหนกัคะแนนอาจจะมีความแตกต่างในแต่ละแผน



กรอบวิจยัปี 2565 (รอบ 2 )

PMU C
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กรอบวจิยัปี 2565 (NRIIS -- 8 ธค 2564)

• Functional ingredients และสารจากธรรมชาติท่ีมีมูลค่าสูง เช่น สารใหก้ล่ินรสในอาหาร สารใหค้วามหวาน probiotics prebiotics 
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

• Functional foods, plant-based proteins

• Botanical extracts เพื่อใชท้างยา และการแพทย์

• พลงังานสะอาด (พลงังานชีวภาพ/เช้ือเพลิงชีวภาพ/แสงอาทิตย ์เป็นตน้)

• พลาสติกชีวภาพ

• สารเคมีชีวภาพ

• แพลตฟอร์มการพฒันาธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (CE Platform)

• การพฒันารูปแบบความร่วมมือใน Value- chain เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน ท่ีมีผลกระทบสูง (CE Champion)

• การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ี เก่ียวขอ้งและสนบัสนุนเศรษฐกิจหมุนเวยีน เช่น การใชว้ตัถุดิบรอบสองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในระดบัอุตสาหกรรม (CE RDI)
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แผนการด าเนินงาน
ส าหรับงบประมาณ2565 รอบที่ 2
เกษตรและอาหารมูลค่าสูง



แผนงานวจิยัด้านเกษตรและอาหารมูลค่าสูงปี 2665

Digital

Technology 
localization

Supply 
Chain Cold 

Chain

Fa
rm

e
r

C
o
n
su

m
e
r
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1
Functional Ingredients

ขอ้เสนอโครงการงบประมาณ 2565 รอบท่ี 2



Functional 
ingredients 

ท่ีมีมูลค่าสูง 

•ขา้วมีสีของไทย 
•ขม้ินชนั 
•รวมถึงเทคโนโลยกีารผลิต การสกดั การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์
•การใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มสมบติัเพื่อการใช้
ประโยชน์ในรูปผง ของเหลว อิมลัชนัหรือ
รูปแบบอ่ืน 
•การยกระดบัคุณภาพและความปลอดภยั และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิต
ส่วนประกอบฟังกช์นั
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เป้าหมาย

99

1.1. สร้างธุรกิจใหม่หรืออุตสาหกรรมการผลิต functional ingredient 
ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส าอาง หรืออาหารเสริม ฯลฯ 
เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ ภายใน 5 ปี

1.2. ผลิตภณัฑ ์functional ingredient สามารถเขา้สู่ตลาดใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ โดยมีวตัถุดิบปริมาณมากเพียงพอต่อ
การผลิตระดบัอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑผ์า่นการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ภายใน 3 ปี

1.3. เกิดผลิตภณัฑ ์functional ingredient ชนิดใหม่จากวตัถุดิบของ
ไทย ไดแ้ก่ ขา้วมีสี และขม้ินชนั ภายใน 2 ปี



2
Functional Foods และ 

อาหารจากโปรตีน

อาหารท่ีมีศกัยภาพทางการตลาดสูง ตามความตอ้งการของ

ภาคอุตสาหกรรม เช่น

• การขยายสเกลการผลิต 

• การแปรรูปอาหารดว้ยเทคโนโลยใีหม่หรือเทคโนโลยี

ท่ีเพ่ิมมูลค่า คุณค่า และความปลอดภยั 

• การทดสอบส าหรับกระบวนการรับรองมาตรฐานหรือ

การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑสุ์ขภาพตามกฎระเบียบทัว่

โลก 100
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เป้าหมายของ 
Functional Foods

• สร้างธุรกิจใหม่หรืออุตสาหกรรมการผลิต functional 

food เพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ ภายใน 5 ปี

• ผลิตภณัฑ ์functional food สามารถเขา้สู่ตลาดใน

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ โดยมีวตัถุดิบปริมาณมาก

เพียงพอต่อการผลิตระดบัอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์

ผา่นการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับใน

ระดบันานาชาติ ภายใน 3 ปี
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แผนงานยอ่ย 10b.4 พลงังาน เคมีและวสัดุชีวภาพท่ีผลิตจาก
วตัถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ
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โจทย์วิจัยรอบที่ 2

1. พลังงานสะอาด (พลังงานชีวภาพ/เชื้อเพลิงชีวภาพ/แสงอาทิตย์ เป็นต้น)

➢ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด

2. พลาสติกชีวภาพ

➢การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม

➢การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติกชีวภาพ/ Green composites

3. สารเคมีชีวภาพ

➢การผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมชีวภาพ

➢ เทคโนโลยีการดักจับ และการแปรรูปคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัสดุ/ สารเคมีมูลค่าสูง
109



เป้าหมาย

1. ได้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนและลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล

2. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ เพื่อรองรับการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพและสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าใน อุตสาหกรรม

3. พัฒนากระบวนการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นเช้ือเพลิง คุณภาพสูง เกิดมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ และการก าจัด

4. กระบวนการผลิตและขึ้นรูป รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พลาสติกชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้ง ในการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมการใช้ในประเทศไทยและส่งออก

5. สารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล และอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์

6. เกิดระบบตลาดกลางทางด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

7. เกิดปัจจัยและกลไกสนับสนุน รวมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิต สารเคมีมูลค่าสูง หรือผลิตภัณฑ์สารเคมีชีวภาพใหม่
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ติดต่อ

• คุณรัตติยากร ดอนธงขวา 

• โทรศพัท ์: 02-109-5432 ต่อ 873

• E-mail: ruttiyakorn.don@nxpo.or.th 

• ส านกัประสานงานชุดโครงการ “พลงังาน เคม ีและวสัดุชีวภาพ” 

• คุณนาวนิ วริิยะเอ่ียมพิกลุ 

• E-mail: Energy.pmuc@gmail.com 

• Line Official: https://lin.ee/1YpDi9W 
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แผนงานยอ่ย 10b.2 

การวิจยัพฒันายาชีววตัถุ

เซลลบ์ าบดั เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์

ชุดตรวจวินิจฉยัโรค และ

ระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑท์าง

การแพทย์

เพื่อการข้ึนทะเบียน
112



โจทย์วจิัยรอบ2

113

พฒันาและผลิตผลิตภณัฑก์ารแพทยข์ั้นสูง(Advanced Therapy Medical Products; ATMPS) 

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์/ บริการดา้นผลิตภณัฑก์ารแพทยข์ั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) เช่น ผลิตภณัฑเ์ซลลบ์  าบดัจากเซลลม์นุษย ์(Somatic Cell Therapy Medicinal Product), ผลิตภณัฑย์นีบ าบดั 
(Gene Therapy Medicinal Product), ผลิตภณัฑว์ศิวกรรมเน้ือเยือ่ (Tissue Engineered Product) และผลิตภณัฑก์ารแพทยข์ั้นสูงแบบลูกผสม (Combined ATMP) รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ือใหไ้ด้
มาตรฐานสากล

ยาชีววตัถุ (biological products) 

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์/ บริการดา้นยาชีววัตถุ (biological products) ,ยาชีววัตถุคล้ายคลงึ (similar biological medicinal products) และวคัซีน (vaccine) รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์(Medical Devices) ท่ีเป็นนวตักรรมระดบัสูงและมูลค่าสูง

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์/ บริการดา้นชุดตรวจวนิิจฉยัโรค (in vitro diagnostic products; IVD) และเคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่ใช่ชุดตรวจวนิิจฉยั (non – in vitro diagnostic products; Non-IVD) เพ่ือการข้ึนทะเบียน รวมถึงกระบวนการ
ผลิตผลิตภณัฑด์งักล่าวเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานสากล

พฒันาและผลิตยา (Drugs) สารสกดัจากสมุนไพร (Botanical extracts) ท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์/ บริการดา้นยา (Drugs) สารสกดัจากสมุนไพร (Botanical extracts) การทดสอบ Health Claims เพ่ือการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์Nutraceuticals รวมถึงยาจากสมุนไพร โดยกระบวนการท่ีได้
มาตรฐานสากล 



ติดต่อ

• ส านกัประสานงานชุดโครงการ “สุขภาพและการแพทย์” คุณกิตติศกัด์ิ พรหมเป่ียม 

• โทรศพัท:์ 086-9940015

• E-mail: kittisak.trf@gmail.com 
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1. กลุม่พลาสตกิและบรรจุภณัฑ์ ตอ้งตอบโจทยน์โยบายประเทศ ดา้นแนวทางการจัดการ
ขยะพลาสตกิของไทย พ.ศ. 2561-2573 โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนการยกเลกิการผลติและ
ใชพ้ลาสตกิ 4 ชนดิ ภายในปี พ.ศ. 2565 (กลอ่งโฟมอาหาร ถงุหิว้บาง แกว้บาง และหลอด)

2. กลุม่เกษตรและอาหาร ตอ้งตอบโจทยเ์ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (SDGs) เป้าหมายยอ่ย 12.3 
คอื ลดอตัราการสญูเสยีอาหาร และขยะอาหาร (Food Loss & Food Waste) ตลอดหว่งโซก่าร
ผลติอาหารใหเ้หลอืเพยีงครึง่หนึง่ภายในปี พ.ศ. 2573

3. กลุม่วสัดกุอ่สรา้ง (รวมท ัง้พลาสตกิ เกษตรอาหาร) ตอ้งตอบโจทย ์      
(รา่ง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 หมดุหมายที ่10 คอื      
ดชันกีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีส่ าคญั เพิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ในปี พ.ศ. 2570

4. กลุม่ผลติภณัฑแ์บตเตอรีย่านยนตไ์ฟฟ้ารวมท ัง้แผงโซลารเ์ซลลห์ลงัหมดอายกุารใชง้าน
ตอ้งตอบโจทยน์โยบายภาครัฐ และสอดคลอ้งกับแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน
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ติดต่อ

• ส านกัประสานงานชุดโครงการ “เศรษฐกจิหมุนเวยีน” 
• คุณเสาวลกัษณ์ โอฬารฤทธินนัท ์โทรศพัท ์02-117-6456
• E-mail: pmuc.ce@gmail.com 

• คุณปิยะนุช อยูค่ล  ้า 
• โทรศพัท ์02-109-5432 ต่อ 873
• E-mail: piyanoot.ukl@nxpo.or.th 

• คุณไกรวชิญ์ ปากอุตสาห์
• โทรศพัท ์02-109-5432 ต่อ 873
• E-mail: kraiwit.pakl@nxpo.or.th 

• คุณไอริณ ภูวสวสัด์ิ 
• โทรศพัท ์02-109-5432 ต่อ 873
• E-mail: Irin.puw@nxpo.or.th 
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แผนงานยอ่ย 10a.5 การพฒันาอุตสาหกรรมระบบคมนาคม

แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

(TRL 4-8)



โจทย์วจิัยรอบ2

1.การวจิยัและพฒันาแบบมุ่งเป้าดา้นเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 

2. การวจิยัและพฒันาแบบมุ่งเป้าดา้นเทคโนโลยรีะบบราง 

3. การวจิยัและพฒันาแบบมุ่งเป้าดา้นเทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขบั

4. การประยกุตเ์ทคโนโลยนี าเขา้เพื่อใชป้ระโยชน์ภายในประเทศ (Technology localization) *

5. การวจิยัทางการตลาดของผลิตภณัฑต์น้แบบของอุตสาหกรรมระบบการคมนาคม แห่งอนาคต และ

อุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั
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รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น
บนัทึกขอ้ตกลง MOA งานออกแบบและก่อสร้าง ระหวา่ง 

KKTS บริษทั 5 เทศบาล กบั CKKM-CRRC CONSORTIUM



ติดต่อ

• ดร.ธนาคาร วงษดี์ไทย 

• โทรศพัท ์: 086-947-8888

• E-mail: thanakarn@nxpo.or.th 

• คุณศศิธร ศรีค ามว้น 

• มือถือ 092-626-3936

• คุณเสาวภา ชูศรี 

• มือถือ 087-357-4095

• โทรศพัท ์: 02-1509561

• E-mail: pmuc.fm@gmail.com 122



การเตรียมขอ้เสนอโครงการ

ในปี2565

ส าหรับงบประมาณประจ าปี 2566  Strategic Fund

ภายใตแ้ผน แผนดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

พ.ศ.2566-2570
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แผนดา้นวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พ.ศ.2566-2570

พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยัง่ยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมไทย โดยการสานพลังหน่วยงานในระบบ ววน. รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์
คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูงเพียงพอในการพลิก
โฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื

เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของ

เศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ
แก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและ
ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยใช้ วิทยาศาสตร์ การวิจัย

และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม ระดับชั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้า
ล้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความ

พร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน 
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้

เป็นฐานการขับเคลื่อน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว

กระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ตัวย่อของแผนงาน

F2 (S1P1) พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีว
วัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

S1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1  F2 = แผนงาน Flagship ล าดับที่ 2 P1 = แผนงาน BCG แพทย์

N7 (S1P4) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด

N7 = แผนงาน Non Flagship ล าดับที่ 7 S1 = ยุทธศาสตร์ที่ 1  P4 = แผนงาน BCG พลังงาน



ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพฒันาเศรษฐกิจไทยดว้ยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั

และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื พร้อมสู่อนาคต 

โดยใชว้ทิยาศาสตร์ การวจิยัและนวตักรรม 127



แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนในยทุธศาสตร์ท่ี 1

P1 (S1) พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวยีน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้าน

การแพทย์และสุขภาพ ใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย ัง่ยนืและเพิ่มรายไดข้องประเทศ

• F2 (S1P1) พฒันาและผลิตผลิตภณัฑก์ารแพทยข์ั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีว

วตัถุท่ีเก่ียวขอ้ง และวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท่ี์เป็นนวตักรรมระดบัสูงและมูลค่าสูง ใหเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของอาเซียน   

(ร่วมกบั TCELs)

• N2 (S1P1) พฒันาและผลิตยา สารสกดัจากสมุนไพร ท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการรับรองมาตรฐาน (ร่วมกบั TCELs)
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนในยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P3 (S1) พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวยีน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านการ

ท่องเทีย่วใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความย ัง่ยนืและเพิ่มรายไดข้องประเทศ

• F5 (S1P3) พฒันาและยกระดบัการท่องเท่ียวโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์เนน้คุณค่า สร้างความย ัง่ยนื และเพิ่ม

รายไดข้องประเทศ

129



130

การพฒันาและยกระดบัการท่องเท่ียวโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรคท่ี์เนน้คณุคา่ สรา้งความยั่งยืน และเพิ่มรายได้
ของประเทศ



แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2566

• ต่อยอดจากฐานงานที่มีคุณภาพ มีหน่วยงาน/ธุรกิจ รอใช้ประโยชน์
• เน้นการขับเคลื่อนผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
• เน้นงานที่สามารถยกระดับรายได้ให้กับชุมชน สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับสังคม
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ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาส าหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19

สกสว.
หน่วยบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ววน.

ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ (SAT ท่องเที่ยว)

หน่วยบรหิารและจัดการทุน (PMU)
(บพข.)

Key Stakeholders / Partnerships

การวิจัยกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับแผนววน. ปี 2566-2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกจิไทยใหม้ีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกจิสรา้งคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

มูลคา่ทางเศรษฐก ิจด้าน
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และ
เกษตรแปรรูปมูลค ่าสูงเป ็น

อันดับ  1 ใน 10 ของโลก

แผนงานด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( 1 แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 (P3) / 1 แผนงานส าคัญ (FS5) )   

KR1: นักท่องเที่ยวคุณภาพ
และมาเยือน ซ ้า

เพิ่มขึ นร้อยละ 5 ต่อปี

KR2: มูลค่าเศรษฐ กิจจากการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชงิสร้างสรรค์และเชงิวัฒนธรรม การท่องเที่ยวไรค้าร์บอน 

เพิ่มขึ นร้อยละ 2 ต่อปี 

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วย ววน. การใช้องค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนา

KR3: รายได้จากการท่องเที่ยว
ที่เกดิขึ นในเมืองรอง 

เพิ่มขึ นร้อยละ 2 ต่อปี

ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูงใ น

อาเซ ียน ด้านวัคซ ีนและ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

การแพทย ์ขั นสูง

ป ระเท ศไท ยมีสัดส่วนการ
ท่องเที่ยวคุณภาพท ี่

มุ่งเน้นคุณค่าและคว าม
ยั่งยืนสูงขึ นอย่างมี

นัยส้าคัญ

ป ระเท ศไท ยเ ป ็นผู้ผลิตรายใ หญ่ที่สุด
ของอาเซ ียนด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า โด ยเ ฉพ าะอย่างยิ่งการ

ป ระกอบ แบตเตอรี่และชิ นส่วนส้าคัญ

พัฒนาและตอ่ยอด
ป ระยุก ต์ใชเ้ท คโ นโลย ีและ

นวัตกรรม ท ี่ก้าวหน้า
โดยเฉพาะด้านดิจิทัล AI 
และอิเล็กทรอนคิอัจฉริยะ

สร้างมูลค่าเพ ิ่มจาก
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท ี่เติบโตขึ นรวมไป

ถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคีเครอืข่าย /นักวิจัย

กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกจิสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวแ ละ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
มรดกทางธรรมชาติและ

มรดกทางวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

COVID-19 
Recovery

ความปลอดภัย
ทอ่งเท่ียวไทย

ไร้คาร์บอน
การท่องเที่ยว        

เชงิวัฒ นธรรมอาหาร



1.แนวทางการวจิยัเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ

• การพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินและบริการเชิงสร้างสรรค ์บนฐานทรัพยากรในแต่ละภูมิ
สังคม เพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจสร้างสรรคมู์ลค่าสูง

• การพฒันาการท่องเท่ียวเมืองรองและยา่นสร้างสรรค ์รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative 
Tourism) เพ่ือน าไปสู่การกระจายนกัท่องเท่ียวไปสู่พ้ืนท่ีเช่ือมโยงศกัยภาพและเพ่ิมความสามารถใน
การสร้างรายได ้

• การเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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2 แนวทางการวิจยัเพื่อการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ

• การบริหารจดัการและกลไกในการพฒันาและอนุรักษ ์แหล่งมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ท่ีเป็นสากล 

• การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
• การส่ือสาร การสร้างคุณค่าและมูลค่าของแหล่งท่องเท่ียวมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
• การบูรณาการและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
• การใชบ้ญัชีตน้ทุนทรัพยากรในการยกระดบัการบริหารจดัการในแหล่งท่องเท่ียวมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
• การบริหารจดัการขีดความสามารถในการรองรับและพฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจากการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว

มรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
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3.แนวทางการวจิยัเพื่อยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

• การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพตามความตอ้งการ
ของตลาดและมาตรฐานสากล

• การพฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
• นวตักรรมดา้นการบริการ ส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
เชิงสุขภาพ
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4. การวจิยัเพื่อยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอาหาร

• การสร้างคุณค่า/มูลค่าเพ่ิม อาหารทอ้งถ่ินบนฐาน อตัลกัษณ์เพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียว
• การพฒันารูปแบบการส่ือสารการตลาดส าหรับ  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอาหาร
• การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism Model) 

• อาหารสร้างสรรค ์(Creative food) เพ่ือการท่องเท่ียว
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SRL :Social Readiness Level 1-5

• SRL 1 การวเิคราะห์ปัญหาและก าหนดความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยทีางดา้นสงัคมท่ีมี (identifying problem and
identifying societal readiness)

• SRL 2 การก าหนดปัญหา การเสนอแนวคิดในการพฒันาหรือการแกปั้ญหาและคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และระบุผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ (formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected societal 
readiness; identifying relevant stakeholders for the project.)

• SRL 3 ศึกษา วจิยั ทดสอบแนวทางการพฒันาหรือแกปั้ญหาท่ีก าหนดข้ึนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง (initial testing of 
proposed solution(s) together with relevant stakeholders)

• SRL 4 ตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหาโดยการทดสอบในพื้นท่ีน าร่องเพื่อยนืยนัผลกระทบตามท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และดูความ
พร้อมขององคค์วามรู้และเทคโนโลย ี(problem validated through pilot testing in relevant environment to substantiate 
proposed impact and societal readiness)

• SRL 5 แนวทางการแกปั้ญหาไดรั้บการตรวจสอบ ถูกน าเสนอแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง area (proposed solution(s) 
validated, now by relevant stakeholders in the area)
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SRL :Social Readiness Level 6-9

• SRL 6 ผลการศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นส่ิงแวดลอ้มอ่ืน และด าเนินการกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ด้
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้เพื่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นไปได ้(solution (s) demonstrated in relevant environment and 
in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback on potential impact

• SRL 7 การปรับปรุงโครงการและ/หรือการแนวทางการพฒันา การแกปั้ญหา รวมถึงการทดสอบการแนวทางการ
พฒันา การแกปั้ญหาใหม่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (refinement of project and/or 
solution and, if needed, retesting in relevant environment with relevant stakeholders)

• SRL 8 เสนอแนวทางการพฒันา การแกปั้ญหาในรูปแบบแผนการด าเนินงานท่ีสมบูรณ์ และไดรั้บการยอมรับ 
(proposed solution(s) as well as a plan for societal adaptation complete and qualified)

• SRL 9 แนวทางการพฒันาและการแกปั้ญหาของโครงการไดรั้บการยอมรับและสามารถนาไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บั
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ (actual project solution (s) proven in relevant environment)
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนในยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P4 (S1) พฒันาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ในด้านพลงังานสะอาด 

พลงังานหมุนเวยีน วสัดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยัง่ยนืและเพิ่มรายไดข้องประเทศ

• N4 (S1P4) ใชน้วตักรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต ่า (ร่วมกบั NIA)

• N5 (S1P4) พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม และการพฒันาผลิตภณัฑต์ามหลกัการออกแบบหมุนเวียน (circular design) เพื่อใหเ้กิดการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ (resource efficiency) และลดการใชท้รัพยากรใหม่ (ร่วมกบั NIA)

• N6 (S1P4) สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เช้ือเพลิงชีวภาพ วสัดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปล่ียนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือท้ิงใน

กระบวนการผลิตหรือการบริโภค

• N7 (S1P4) พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการใชป้ระโยชน์พลงังานสะอาด (ร่วมกบั NIA)
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนในยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P5 (S1) พฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิิทัล ปัญญาประดษิฐ์ อเิลก็ทรอนิคอจัฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่งพาตนเอง

• N8 (S1P5) พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยหีลกัและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั ปัญญาประดิษฐ ์อิเลก็ทรอนิคอจัฉริยะ 

รวมทั้งหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

• N9 (S1P5) ส่งเสริมการพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและปัญญาประดิษฐ ์ในภาครัฐและภาคเอกชน (ร่วมกบั NIA)
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P6 (S1) พฒันาระบบโลจิสตกิส์และระบบรางของประเทศให้
ทนัสมยัไดม้าตรฐานสากล แข่งขนัได ้และเช่ือมต่อกบัเครือข่าย
รองรับระบบเศรษฐกิจนวตักรรมในภูมิภาคอาเซียน

• N10 (S1P6) พฒันาเทคโนโลยแีละการบริหารจดัการส าหรับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศท่ีทนัสมยั และได้
มาตรฐานสากล

• N11 (S1P6) พฒันาโครงข่ายระบบรางท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับ
การขนส่งสินคา้ของประเทศ
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P7 (S1) พฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถ
แข่งขันได้ รองรับการขยายตัวด้านการคมนาคมขนส่งของ
อาเซียนและพึง่ตนเองได้

• เร่งพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าและเทคโนโลยี
เก่ียวเน่ือง ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตของ
อาเซียน (ร่วมกบั NIA)
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุนในยทุธศาสตร์ท่ี 1 (ต่อ)

P8 (S1) พฒันาธุรกจิฐานนวตักรรมขนาดใหญ่ (IDEs) เพ่ือ ยกระดบัรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และ

การพึง่พาตนเองของประเทศ

• F7 (S1P8) พฒันาและส่งเสริมใหป้ระเทศเพ่ิมธุรกิจฐานนวตักรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ (ร่วมกบั NIA)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจยัและนวตักรรม 

ระดบัชั้นแนวหนา้ท่ีกา้วหนา้ลา้ยคุ 
เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต
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แผนงานท่ี บพข. บริหารจดัการทุน
ยทุธศาสตร์ท่ี 3

P20 (S3) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (Infrastructure and Facility) และ

โครงสร้างพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่รองรับการวจิัยขั้นแนวหน้าและการพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมสู่อนาคต

• N42 (S3 P20) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ (NQI) ส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ

บริการแห่งอนาคต

• N48 (S4P23) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)  (ร่วมกบั บพค.)
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146http://www.nimt.or.th/pt-rm/?p=117



147http://www.nimt.or.th/pt-rm/?p=117





149
https://17globalgoals.com/the-importance-of-global-partnerships-and-how-to-build-them/





ช่องทางติดต่อ
บพข.
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Website: https://pmuc.or.th/
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https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness/
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