หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564
(รอบที่ 2)
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม และการสร้าง
และพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ รองรั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ กําลั งเข้ ามาแทนที่ เทคโนโลยี เดิ ม (Disruptive
Technology) และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิ จสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)
มีการสนับสนุนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ที่มีความเข้มข้นในโจทย์ที่ท้าทายอย่างชาญฉลาด
ระหว่ างภาครั ฐ ภาคการศึ กษา และภาคเอกชนจากทั้ งในและต่ างประเทศ ก่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอย่างก้าวกระโดด (Leapfrogging) หรือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกขึ้นเป็น
จํานวนมาก ทําให้มีผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านั้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ก่อให้เกิดรายได้และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น ทําให้เป็นผู้นําด้านการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย
อยู่เสมอ
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน กําหนด ลงมือดําเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์
ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การพั ฒ นาระบบนิ เวศนวั ต กรรม และเขตเศรษฐกิ จ นวั ตกรรมของประเทศไทยให้ เ จริ ญเติ บโตอย่ า งยั่ งยื น และ
จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดการสร้าง สะสม พัฒนา ถ่ายทอด และต่อยอดองค์
ความรู้ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สร้างและพัฒนา
ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของ
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ นําเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทําลายข้อจํากัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อย่ างยั่ งยื น กระจายรายได้ โอกาส และความมั่ งคั่ งแบบทั่ ว ถึ ง (Inclusive Growth) ด้ ว ยการใช้ โ มเดล
เศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า “BCG Model” ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นา 3 เศรษฐกิ จ คื อ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และสอดรับกับหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสําคัญ หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทําประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full
Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
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3. กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
เรื่อง

โจทย์วิจัย

เป้าหมาย

ผู้ประสานงาน

แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
1.1 การผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน
การวิจัย TRL 4 ขึ้นไป มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตและ
(Functional ingredients) และสารสกัด เครื่องจักรกลที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความยั่งยืน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร
จากธรรมชาติที่มีมลู ค่าสูง
และอาหาร สร้างมาตรฐานและความปลอดภัย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ที่
1.2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
สามารถขยายขนาดการผลิตออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และเพิ่มความสามารถใน
ฟังก์ชัน (Functional foods) ที่ใช้
การแข่งขันให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะงานวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม
1.1 การผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน (Functional ingredients) และสารสกัด
1.3 การผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากส่วน
จากธรรมชาติที่มีมลู ค่าสูง จากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สารให้
เหลือของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
กลิ่นรสในอาหาร สารให้ความหวาน สีธรรมชาติ สารต้านออกซิเดชัน
เกษตร และเทคโนโลยีการหมุนเวียนของ
สารต้านจุลนิ ทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ เป็นต้น
เหลือทิ้ง
1.2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Functional foods) ที่
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม
ศักยภาพทางการตลาดสูง ตามความ
1.3 การผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากส่วนเหลือของภาคการเกษตรและ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการหมุนเวียนของเหลือทิ้ง
1.5 การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการ 1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ตาม
แปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ทไี่ ด้มาตรฐาน
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
1.6 การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อาหารและ 1.5 การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ที่ได้
ข้อมูลโภชนาการและอื่น ๆ ของ
มาตรฐาน
สารประกอบอาหารเพื่อการเพิ่มศักยภาพ 1.6 การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อาหารและข้อมูลโภชนาการและอื่น ๆ ของ
การพัฒนาสูตร/ส่วนผสม (formulation)
สารประกอบอาหารเพื่อการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสูตร/ส่วนผสม
อาหารมูลค่าสูง
(formulation) อาหารมูลค่าสูง
1.7 การศึกษา พัฒนาระบบและมาตรฐานห่วง 1.7 การศึกษา พัฒนาระบบและมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) ที่
โซ่ความเย็น (Cold chain) ที่มี
มีประสิทธิภาพ
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1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตร ได้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
สกัด/ผลิต/รักษาสมบัติเชิงฟังก์ชัน/ควบคุมการปลดปล่อยสาร
ขยายขนาดการผลิต/พัฒนาโรงงานต้นแบบ GMP ในการผลิต
ส่วนประกอบฟังก์ชนั และสารสกัดที่มีมูลค่าสูง ที่สามารถออกสู่
ตลาดเชิงพาณิชย์ ทําให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิต
ส่วนประกอบฟังก์ชนั มูลค่าสูง เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก
1.2 สร้างผลิตภัณฑ์ ขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก
ผลิตผลเกษตร (เช่น พืชสมุนไพร โปรตีนจากพืช สัตว์ และ
แมลง) อาทิ อาหารสุขภาพ อาหารฟังก์ชันเฉพาะกลุ่ม เช่น
อาหารสําหรับผูป้ ่วยเฉพาะ อาหารสําหรับแต่ละช่วงวัย อาหาร
สําหรับผูบ้ ริโภคเฉพาะกลุ่ม ที่มศี ักยภาพออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
ทําให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่ม เช่น สารสกัด ส่วนประกอบฟังก์ชนั
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชนั ทําให้เกิด
อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะใน
รูปแบบต่าง ๆ
1.4 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์
1.5 เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการแปรรูปอาหาร ที่ได้
มาตรฐาน เพื่อใช้ภายในประเทศ (ลดการนําเข้า) หรือ เพื่อการ
ส่งออก รวมถึงหน่วยงานทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรและ
การแปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐานสากล

รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail:
nathdanai.h@ku.ac.th
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เรื่อง

โจทย์วิจัย

เป้าหมาย

ผู้ประสานงาน

แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
ประสิทธิภาพ และอาหารภายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก
1.8 การประยุกต์เทคโนโลยีนําเข้าเพื่อใช้
ประโยชน์ภายในประเทศ (Technology
localization)

1.6 ระบบห่วงโซ่อาหารและข้อมูลโภชนาการและอื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาสูตร/ส่วนผสม (formulation)
อาหารมูลค่าสูง (* ในส่วนของการผลิตวัตถุดบิ เกษตร สวก. จะ
เป็นผู้พิจารณาการสนับสนุนทุน)
1.7 ทราบความต้องการห้องเย็นและระบบห่วงโซ่ความเย็นของ
ประเทศไทย ทราบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
*, ** ดูคําอธิบายในเอกสารหน้า 10
ต่างๆ สําหรับห้องเย็นและระบบห่วงโซ่ความเย็น ต้นแบบห้อง
เย็นและระบบห่วงโซ่ความเย็นที่เหมาะสมสําหรับชุมชนและ
ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ต้นแบบระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
ความเย็นที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งกระจายสินค้าเกษตรและ
อาหารมูลค่าสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออก
1.8 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีลา้ํ สมัยจากต่างประเทศ เพื่อบ่ม
เพาะนักวิจัย และสร้างความสามารถ สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
แบบก้าวกระโดด เช่น การผลิตส่วนประกอบฟังก์ชนั อาหาร
สุขภาพ อาหารฟังก์ชนั ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง เป็นต้น
1.9 ทราบข้อมูลด้านการตลาดของส่วนประกอบฟังก์ชันและอาหาร
ฟังก์ชัน เพื่อสามารถสร้างกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดได้ประสบ
ความสําเร็จ
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
2.1 Biologics, Vaccine, and new
2.1 การวิจัย และพัฒนายาชีววัตถุ วัคซีน และระบบผลิตทดสอบมาตรฐาน
2.1 สร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีคุณภาพได้
medicines
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย. เพื่อใช้ใน
2.2 Nutraceuticals and Functional
2.2 การวิจัยและพัฒนา Nutraceuticals and Functional Food ที่ต้องการ
ประเทศไทย ช่วยลดการนําเข้า และเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการ
Food with health claims
ทดสอบ health claims เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
ส่งออกไปยังต่างประเทศ
2.3 In vitro diagnostics and medical
2.3 การวิจัยและพัฒนา ชุดตรวจวินจิ ฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD 2.2 สามารถผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตฐาน
devices
(In Vitro Diagnostics) เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
สากล และขึ้นทะเบียน อย. ได้ เพื่อเตรียมส่งออกสู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
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1.8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ําสมัยจากต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะนักวิจัย
และสร้างความสามารถ สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด
(Technology localization) *
1.9 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ Functional ingredients
Functional foods **

คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
โทรศัพท์: 086-9940015
E-mail:
kittisak.trf@gmail.com
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แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
2.4 Botanical extracts and herbal
2.4 การวิจัย การทําให้บริสุทธิ์ Botanical extracts การวิจัยกลไกของอาการ
medicines
ออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุล การพัฒนาวิธีการผลิต การควบคุม
2.5 Advanced Therapeutic Medical
คุณภาพ เพื่อการขึ้นทะเบียน ให้ได้มาตรฐานสากล และส่งออกไปยัง
Products and-Omics
ต่างประเทศได้
2.6 AI for Healthcare
2.5 การวิจัยและพัฒนา เซลล์ ชีววัสดุ โครงร่างสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ
2.7 Clinical Research Organization and
ซ่อมแซม การสร้างเนื้อเยื่อทดแทน และการรักษา
clinical trials
2.6 การวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยยีน และงานวิจัย Omics ที่เกี่ยวกับ
การแพทย์
2.7 การวิจัยและพัฒนา AI for healthcare: machine learning and
diagnostics/ treatment applications, neural network and
radiomics/ imaging data, natural language
processing/electronic health records (EHR), Ethical implicaions
and etc.
2.8 การประยุกต์เทคโนโลยีนําเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ
(Technology localization) *
2.9 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บาํ บัด ชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro Diagnostics)
Nutraceuticals **
*, ** ดูคําอธิบายในเอกสารหน้า 10
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
3.1 ชีวมวล
3.1 การบริหารจัดการวัตถุดิบและการลดต้นทุนของวัตถุดิบชีวมวล ในการผลิต
พลังงานชีวมวล/การเพิ่มมูลค่าของชีวมวล
3.2 พลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
3.2 การพัฒนาต้นแบบ/ สาธิตกระบวนการปรับสภาพเบื้องต้น
3.3 พลาสติกชีวภาพ
(Pretreatment) ชีวมวล เช่น Briquettes, Pelletization,
3.4 สารเคมีชีวภาพ
Torrefaction, Hydrothermal
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2.3 ได้แพลตฟอร์มผลิตชุดตรวจวินิจฉัย โดยมีระบบควบคุมมาตรฐาน
ระดับสากล และสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. ได้
2.4 สร้างบริการทางการแพทย์โดยใช้ AI ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดภาระบุคคลากรการแพทย์ และช่วยเพิ่มคุณภาพและการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของประชาชน
2.5 สร้างแพลตฟอร์ม one stop service สําหรับการวิจยั ทดสอบ
ทางคลินิก เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศได้แบบครบวงจรและยัง่ ยืน
2.6 สร้างองค์ความรู้ (know how) และเทคโนโลยีในการวิจัย พัฒนา
และกระบวนผลิต (process) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทไี่ ด้
มาตรฐานสากล
2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ผู้ประกอบการ และ System
Integrator ในอุตสาหกรรมการแพทย์

3.1 สร้างแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการวัตถุดิบ Logistics และ
supply chain เพื่อการลดต้นทุนวัตถุดิบ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมี
ชีวภาพ เพื่อรองรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีชีวภาพ
ที่มีมูลค่าในอุตสาหกรรม

คุณรัตติยากร ดอนธงขวา
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ
873
E-mail:
ruttiyakorn.don@nxpo.or.th
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แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
3.3 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลในการผลิตความร้อนและไฟฟ้าสําหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เช่น เอทานอล, ไบโอดีเซล, ก๊าซชีวภาพ)
3.5 การผลิตเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์
3.6 การผลิตเชื้อเพลิงเหลว/พลังงานความร้อน/ไฟฟ้าจากวัสดุเหลือทิ้ง /
พลาสติก
3.7 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
3.8 ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบพลาสติกชีวภาพ/ Green composites
3.9 การผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมชีวภาพ
3.10 การประยุกต์เทคโนโลยีนําเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ
(Technology localization) *
3.11 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ สารเคมีชีวภาพที่มี
มูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมชีวภาพ **
*, ** ดูคําอธิบายในเอกสารหน้า 10
แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
AI in actions for BCG Sustainable
4.1 Data Gathering, Data Platform, Data Analytics and Artificial
Development
Intelligence System Development in Medical and Healthcare
4.2 Data Gathering, Data Platform, Data Analytics and Artificial
Intelligent System Development in Agro and Food
Technology
4.3 Data Gathering, Data Platform, Data Analytics and Artificial
Intelligent System Development in Tourism and Creative
Economy
4.4 Data Gathering, Data Platform, Data Analytics and Artificial
Intelligent System Development in Energy
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3.3 สร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบพลาสติกชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้ง ในการใช้
งานประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ในประเทศไทยและส่งออก
สร้างองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา
3.4 สารเคมีชีวภาพที่มีมลู ค่าสูงจากอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลและ
อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์

คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ
โทรศัพท์ : 02-117-6459
E-mail:
kitsirirat.koo@nstda.or.th
คุณรัชพล เธียรชุติมา
โทรศัพท์ : 02-117-6445
E-mail:
ratchapon@nstda.or.th

เป้าหมายภาพรวม
 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า (product) หรือ บริการ (services) ให้กับ
กลุ่ มอุ ตสาหกรรมใน BCG ทางด้ าน สุ ขภาพการแพทย์ – เกษตร
อาหาร – พลั งงานและวั สดุ ชี วภาพ – ท่ องเที่ ยวและเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ ภายใต้ แนวคิ ด green and circular economy ด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
 เพิ่ มศั กยภาพและโอกาสทางการแข่ งขั นให้ กั บกลุ่ มอุ ตสาหกรรม
BCG ทั้ง 4 ด้าน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์

ดร.กฤษฎา มามาตร
โทรศัพท์: 085-962-2951
E-mail:
digitaleconomy.pmuc@gm
ail.com
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 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการไทย จากความ
ต้ อ งการในการใช้ ง านดิ จิ ทั ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ สํ า หรั บ การ
Transformation ในอุตสาหกรรม BCG ทั้งในและต่างประเทศ
 ลดการนําเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
 เพื่อให้มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ อย่างเป็น
ระบบสํ าหรั บประยุ กต์ ใชในงานทางด้ านการแพทย์ และสุ ข ภาพ
เกษตรอาหาร ท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพลังงาน ตาม
โจทย์วิจัยที่กําหนดในข้อ 5.1-5.4
เป้าหมายและผลลัพธ์
4.1 Data Analytics and Artificial Intelligence System
Development in Medical and Healthcare ตัวอย่างเช่น
 การสร้างโมเดลการระบาดของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ําเพื่อการ
พยากรณ์แม่นยํา
 ระบบ Telemedicine – Telehealth
 อัลกอริทึมแม่นยําสําหรับช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น Chest
X-ray, CT Scan หรือ Cancer image เป็นต้น
 ระบบ Virtual assistant สําหรับให้บริการทางการแพทย์
ยุคใหม่ ได้แก่กลุ่ม Chatbot กลุ่ม NLP เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ภาษาไทย หรือภาษาไทยเฉพาะถิ่นเป็นต้น
 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน
โรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล
 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ และอํานวยความสะดวก
ในกลุ่ม Primary care เป็นต้น
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 การออกแบบและพัฒนา low cost AI computing
machine รองรับ machine learning หรือ deep
learning รวมถึง AI edge embedded system
4.2 Data Analytics and Artificial Intelligent System
Development in Agro and Food Technology ตัวอย่างเช่น
 Precision farm management ในประเด็นการช่วยวาง
แผนการผลิตตามความต้องการจากปัจจัยความต้องการของ
ผู้บริโภค
 Data Platform หรือ AI Platform สําหรับ personal
health ในมุมของอาหาร-โภชนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับงานวิจัยของการสร้างรสสัมผัสทาง
อาหาร
 Data Platform, data analytics or AI สําหรับงาน
ทางด้านการเกษตร ได้แก่ เพาะเลี้ยงสัตว์บกหรือสัตว์นา้ํ
การเพาะปลูก เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
และสามารถรองรับการทํา traceability ได้ หรือ อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
 Data analytics or AI สําหรับงานทางด้านบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ warehouse เป็นต้น
4.3 Data Analytics and Artificial Intelligent System
Development in Tourism and Creative Economy
ตัวอย่างเช่น
 AI in services automation รองรับห่วงโซ่ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 VR – AR สําหรับการท่องเที่ยวยุคใหม่
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เรื่อง

โจทย์วิจัย

เป้าหมาย

ผู้ประสานงาน

แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
 ปัญญาประดิษฐ์สําหรับวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อ
การวางแผนและบริหารจัดการที่ยั่งยืน
 นวัตกรรมดิจิทัลสําหรับช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 Smart Creative Gastronomy Tourism Platform
4.4 Data Analytics and Artificial Intelligent System
Development in Energy ตัวอย่างเช่น
 AI-based energy building management system
 Block chain billing system, Block chain-based P2P
 Digital twin –based for intelligent energy management

แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน

การวิจัยเริ่มที่ TRL 4 ขึ้นไป
 ข้อเสนอโครงการในหัวข้อ 5.1-5.3 ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน
in cash ไม่น้อยกว่า 10% และ in kind ไม่น้อยกว่า 10%
 ข้อเสนอโครงการในหัวข้อ 5.4-5.6 ต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งนีผ
้ ู้ใช้
ประโยชน์อาจจะสนับสนุนเป็น in cash หรือ in kind ก็ได้
5.1.1 แพลตฟอร์มสําหรับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ
5.1.1 Digital Platform เพื่อบริหารจัดการข้อมูลวัสดุ พลังงาน และ/หรือของเสีย
หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 2 แพลตฟอร์ม
5.1.2 การพัฒนา Solution platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
5.1.2 ผู้ประกอบการที่ผา่ นการบ่มเพาะจากแพลตฟอร์มและมีองค์
ความรูใ้ นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/กระบวนการตามแนวคิด
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มต่าง ๆ เช่น
เศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 40 ราย
 Circular Design platform
 CE Clearing House และ/หรือ Matchmaking platform
 CE Accelerator Platform
5.2 การพัฒนาต้นแบบโมเดลธุรกิจปิดวงจร (Closed loop business) โดย
พัฒนารูปแบบความร่วมมือ/กลไกการทํางานร่วมกันระหว่างผู้มสี ่วน


5.1 แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจรูปแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE Platform)
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ผู้ประสานงาน

แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
5.2 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือใน Valuechain เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่มีผลกระทบสูง (CE Champion)
5.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น การใช้วตั ถุดิบรอบสอง
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับอุตสาหกรรม
(CE RDI)

5.4 การพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ข้อมูลฐาน
ตัวชี้วัด การทดสอบ มาตรฐาน และ
นโยบาย (CE Enabling Factors)

เกี่ยวข้อง ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจรและสามารถ
5.2 ต้นแบบรูปแบบการทํางานร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ
สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน Value chain ที่มี
ใน Value chain ที่มีผลกระทบสูง จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Value 517
ผลกระทบสูง
chain
E-mail: phira@nxpo.or.th
5.3.1 การพัฒนา Circular total solutions สําหรับกลุ่มพลาสติก-บรรจุภัณฑ์
กลุ่มเกษตรอาหาร และ กลุ่มก่อสร้าง-วัสดุ
5.3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุชนิดเดียว (mono material)
5.3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมบริการใหม่
5.3.3 การพัฒนาวิธีการกําจัดสิง่ ปนเปื้อนออกจากวัสดุรอบสอง (secondary
ที่ลดการใช้ทรัพยากร และ/หรือลดของเสีย ส่งเสริมเศรษฐกิจ
raw materials)
หมุนเวียน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และ/
5.3.4 การออกแบบที่เอื้อต่อการรีไซเคิล, เทคโนโลยีอัพไซเคิล เป็นต้น
หรือ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
5.3.5 นวัตกรรมบริการ เช่นการบริการให้เช่าสินค้าแทนการขาย
5.4.1 ฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment
Database) และ Material-Cost Flow ของวัสดุ และ/หรือของเสียที่
สําคัญของประเทศ
5.4.2 พัฒนาระบบตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
5.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
5.4.3 พัฒนามาตรฐาน/ ฉลาก/ การทดสอบและรับรองคุณสมบัติ ของวัสดุรอบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการพัฒนาปัจจัยเอื้อด้านระบบข้อมูล
สอง และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของวัสดุหมุนเวียน
และการวัดผล การกําหนดมาตรฐาน การรับรองคุณภาพ และ
5.4.4 การวิจัยนโยบาย และ/หรือ ปรับแก้กฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น รวมทั้ ง ระบบติ ด ตาม
หมุนเวียน
ประเมินผลความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ
5.5 การประยุกต์เทคโนโลยีนาํ เข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ
หมุนเวียนของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
(Technology localization) *
5.6 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุ
ชนิดเดียว วัตถุดบิ รอบสอง **
*, ** ดูคําอธิบายในเอกสารหน้า 10

หมายเหตุ * แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการปี 2564 เพิ่มเติม
** แผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต จะเปิดรับข้อเสนอโครงการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564
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คําอธิบายเพิ่มเติม


การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization)

เป็นการวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีสําคัญที่ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนําจากต่างประเทศโดยคนไทย และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่
เหมาะสมกั บ บริ บ ทการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมของไทยผ่ านการทดลองใช้ งานจริ ง การถ่ ายทอดพั ฒ นาและต่ อยอด
เทคโนโลยีชั้นนําจากต่างประเทศ เนื่องจากหากทําวิจัยในแต่ละส่วนตั้งแต่แรกเริ่มเองจะใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรการพัฒนาโลก รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) สําหรับการ
ทดลองใช้งาน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค ด้านการตลาด รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ
(Business Models) เพื่อนํามาปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมให้มากขึ้นสําหรับการใช้งานในประเทศ
ไทย (Operational Research)
มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการดําเนินการทําโครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง สร้าง
ให้เกิดความสามารถด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศขึ้นในประเทศไทยได้เอง เพื่อเร่งการยกระดับ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development and Innovation : RDI)
ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และการพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรยุทธศาสตร์
(Co-development Strategic Alliances) สร้างให้เกิดความสามารถใหม่และยกระดับจากการผลิตตามแบบ (OEM) ไปสู่
การออกแบบเชิงเทคนิคและพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง เมื่อสิ้นสุดแผนงาน การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จะต้องเกิดผลผลิตที่ใช้งานได้จริงพร้อมนําไปขยายผลในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่าง เป้าหมายโครงการ Technology Localization
1.1 อุตสาหกรรมระบบการคมนาคมแห่งอนาคต ในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation
Automotive), ระบบราง (Railway), การบินและอากาศยาน (Aviation) และ โลจิสติกส์ (Logistics)
1.2 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านหุ่นยนต์แขนกล ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3 อุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิตอาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (High Value-added Food
and Functional Ingredient) และเทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและ
อาหาร
1.4 อุตสาหกรรมการแพทย์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro
Diagnostics) Nutraceuticals

1.5 อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชีวภาพ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงานขั้น
สุ ดท้ าย (Final Energy) การกั กเก็ บ พลั ง งาน (Energy Storage) การเชื่ อมต่ อ กั บ ยานยนต์ ส มั ย ใหม่ และ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
 การวิจัยด้านการตลาด เป็นงานวิจัยสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ (New Product) ที่
ออกแบบ และพัฒนาขึ้นพร้อมใช้งานและผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้งานจริงและพร้อม
นําไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ มีการศึกษา รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ (Business Models) ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดไทยและต่างประเทศ (ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการไม่สามารถเสนอทํางานวิจัยทางการตลาดแต่
เพียงอย่างเดียวได้ และมีความจําเป็นต้องทําโครงการที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการทําให้ดีกว่าต้นแบบควบคู่ไปด้วย)
โดยในกรณีแผนงาน Technology Localization สัดส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับงานวิจัยในเชิงตลาด
ที่รัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ไม่ควรเกิน 5% ของมูลค่าของทั้งโครงการวิจัย และไม่เกิน 500,000 บาท
4. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมาย
สุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน

16 ธันวาคม 2563

หน้า 10/12

5. คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข
5.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานเอกชน
5.2 กรอบงบประมาณ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
6. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
6.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
6.1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป
และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
6.1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
6.1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย
การดําเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
6.1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป* โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการ
ระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ในข้อเสนอโครงการด้วย)
*รายละเอียดเอกสารประกอบระดับ TRL ดังเอกสารท้ายประกาศนี้
6.1.5 กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
6.1.6 กรณีผู้ขอรับทุนเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (แบ่งเป็น in cash
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15)
6.2 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด
6.2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียดทั้งในมิติของเทคนิคและธุรกิจ โดยการให้คะแนนจากการ
ประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเสนอคณะอนุกรรมการ
เฉพาะแผนงาน/คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
6.2.2 กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือ
การสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
ประกาศรั บ ข้ อ เสนอฉบั บ สมบู ร ณ์ ผ่ า นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ เว็ บ ไซต์
http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ
ที่ บพข. กํ า หนด ทั้ ง file word และ pdf ในระบบ ได้ ตั้งแต่ วั น พุ ธ ที่ 16 ธั น วาคม 2563 ถึ ง วั น จั น ทร์ ที่ 18
มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่
กํ า หนดในการพิ จ ารณาเท่ า นั้ น โดยสามารถ download แบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้ จ ากท้ าย
ประกาศฉบับนี้ หรือ https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ
สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ :
1. ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.
2. ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.
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หน้าต่างของ NRIIS ที่จะแนบข้อเสนอโครงการ
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-109-5432 ต่อ 871-874 Email: pmuc@nxpo.or.th
แผนงาน
แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และ
ส่วนประกอบมูลค่าสูง
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บาํ บัด และระบบ
ผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้น
ทะเบียน
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
BCG
แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ผู้ประสานงาน
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail: nathdanai.h@ku.ac.th
คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
โทรศัพท์: 086-9940015
E-mail: kittisak.trf@gmail.com
คุณรัตติยากร ดอนธงขวา
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 873
E-mail: ruttiyakorn.don@nxpo.or.th
คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ
โทรศัพท์ : 02-117-6459
E-mail: kitsirirat.koo@nstda.or.th
คุณรัชพล เธียรชุติมา
โทรศัพท์ : 02-117-6445
E-mail: ratchapon@nstda.or.th
ดร.กฤษฎา มามาตร
โทรศัพท์: 085-962-2951
E-mail: digitaleconomy.pmuc@gmail.com
คุณเสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินนั ท์
โทรศัพท์ 02-117-6456
E-mail: pmuc.ce@gmail.com
คุณปิยะนุช อยู่คล้ํา
โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 874
E-mail: piyanoot.ukl@nxpo.or.th
คุณพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 517
E-mail: phira@nxpo.or.th
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