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หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 

1. หลักการและเหตุผล 

  ประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม และการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive Technology) และการต่อยอดการพัฒนา
เทคโนโลยีที ่มีอยู ่เดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาเศรษฐกิ จไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) มีการสนับสนุนลงทุนด้านการวิจ ัยและพัฒนา (R&D 
Investment) ที่มีความเข้มข้นในโจทย์ที่ท้าทายอย่างชาญฉลาดระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอย่างก้าวกระโดด (Leapfrogging) หรือเป็น
สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านั้นจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น ทำให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสเข้า
มาร่วมกันคิด วางแผน กำหนด ลงมือดำเนินการและการวัดผลในกิจกรรม เพื ่อการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างพอเพียง 
ก่อให้เกิดการสร้าง สะสม พัฒนา ถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สร้างและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสำคัญหน่วยบริห ารและ
จัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์แนวคิดการดำเนินงานเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศที่ตอบเป้าหมายและตัวชี้วัด 
(OKR) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในแพลตฟอร์มที่ 3 และจัดทำเป็น
แผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณ
ของกองทุน ววน. ของประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวตักรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขง่ขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
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3. ขอบเขตการดำเนินงาน 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหน่วยงานฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
บริหารจัดการให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแพลตฟอร์มที่ 3 นั้น จึงได้กำหนด
ประเด็นให้สอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ในแพลตฟอร์มที่ 3 และให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย (Objectives: O) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results: KRs) ภายในปี พ.ศ. 2565 

O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
KR3.10a.1 การลงทุนวิจัยและนวตักรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อป ี
KR3.10a.2 จำนวนผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม S-Curves ทีล่งทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
KR3.10a.3 การขาดดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี (Technology balance of payment) ลดลง 100,000 ล้านบาท 
O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) 
KR3.10b.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทยส์ุขภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พลังงานและวัสดุชีวภาพ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
KR3.10b.2 การจ้างงานแรงงานท่ีใช้ความรู้และทักษะ (Knowledge Worker) ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 1,000,000 ตำแหน่ง 
KR3.10b.3 วิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG เพิม่ขึ้น 10,000 ราย 
KR3.10b.4 ปริมาณขยะลดลง 16.5 ล้านตันต่อป ี

 

โดยในปีงบประมาณ 2563 เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ใน 3 โปรแกรมย่อย (Sub-Program) ได้แก่ 
1) แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยเีศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสเีขียว (BCG : Bio Economy, Circular 
Economy, Green Economy) 2) แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยรีะบบการคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และ 
3) แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยหีุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ(Robotics and Automation) โดยมีรายละเอียดกรอบการ
วิจัย ดังนี ้

1. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกจิสีเขยีว (BCG : Bio 
Economy, Circular Economy, Green Economy)  

2. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยรีะบบการคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) 
3. แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 
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4. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 

ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสดุท้าย (End 
Goal) และมเีส้นทางไปถึงเปา้หมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน 

5. คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทนุและเงื่อนไข 

5.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรบัทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/เอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ท่ีสนใจ 
5.2 กรอบงบประมาณ ข้ึนอยู่กับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 

6. การพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

6.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบ้ืองต้น 
6.1.1 เป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนท่ีระบุไว้ 
6.1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 
6.1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมคีวามรู้ และประสบการณ์การบริหารจดัการงานวิจัย การ

ดำเนินงานวิจัยและคาดได้วา่จะสามารถปฏิบตัิงานและควบคุมการวิจัยไดต้ลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

6.1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 5 ขึ้นไป โดยนักวิจยัเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ท้ังนี้ ยกเว้นโจทย์วิจยัที่มีการระบุ TRL 
ไว้เป็นระดับอ่ืน 

6.1.5 กรณีโครงการไดร้ับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการ
สนับสนุนอ่ืน ๆ จะไดร้ับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

7. การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบรูณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ใน
ระบบ NRMS ตั้งแต่วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

Download : คูม่ือการจดัท าแผนงานการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรับอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ 

(Technology Localization) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย 
โทรศัพท์ : 086-947-8888 
e-mail : thanakarn@nxpo.or.th  

คุณศศิธร ศรีคำม้วน 
โทรศัพท์ : 092-626-3936 
e-mail : golf.sasithorn@gmail.com  

ติดต่อเรา 

mailto:thanakarn@nxpo.or.th
mailto:golf.sasithorn@gmail.com


4 
 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
319 อาคารจัตุรัสจามจรุี ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 109 5432, โทรสาร. 02 160 5438 
 
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย 
โทรศัพท์ : 086-947-8888 
e-mail : thanakarn@nxpo.or.th  

คุณศศิธร ศรีคำม้วน 
โทรศัพท์ : 092-626-3936 
e-mail : golf.sasithorn@gmail.com  

Line : 

 
https://line.me/R/ti/g/Wpv3VamXyF  
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