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ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
“High Caliber Impact Oriented Researchers” 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับ 
ขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

 
แผนงาน P18(S3) พัฒนาการวิจ ัยข ั ้นแนวหน้าท ี ่สร ้างองค ์ความร ู ้ ใหม ่ด ้านว ิทยาศาสตร์  

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้า
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า  

แผนงานย่อย N36(S3P18) วิจัยข้ันแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ 
BCG 

แผนงานย่อยรายประเด็น วิจัยข้ันแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG 

 

แผนงาน P18(S3) พัฒนาการวิจ ัยข ั ้นแนวหน้าท ี ่สร ้างองค ์ความร ู ้ ใหม ่ด ้านว ิทยาศาสตร์  
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้า
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า  

แผนงานย่อย N37(S3P18) วิจัยข้ันแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ 
ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต 

แผนงานย่อยรายประเด็น วิจัยข้ันแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ 
ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต 

 
แผนงาน P19(S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการ

แหง่อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ 
แผนงานย่อย N40(S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า  

เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของ
ประเทศและการป้องกันประเทศ 

แผนงานย่อยรายประเด็น พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั ้นแนวหน้า  
เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ความม่ันคง ของประเทศและการป้องกันประเทศ 
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1. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยขั้นแนวหน้ามีเป้าหมายในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้เชิงลึกที่สำคัญและเหมาะสม

กับบริบทของประเทศ เพ่ิมศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเตรียมความพร้อมในการ
รับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนากลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญหรือกลุ่มวิจัยระดับ
นานาชาติในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งประเทศสามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน
สถานการณ์ที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนาของประเทศภายใต้ BCG Model เช่น เทคโนโลยีการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized 
Medicine) เทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต (Future Food) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon 
Net Zero) และ จักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) และการวิจัยที่มีความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบสูง เช่น เทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูงและควอนตัม รวมทั้งเทคโนโลยีสำคัญสำหรับอนาคต โจทย์
เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาบุคลากรของไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติเพื่อต่อยอด
เทคโนโลยีขั้นแนวหน้าและถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 

หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
โปรแกรม 18 พัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมขั้นแนวหน้า แผนงานย่อย N36 วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอด
เศรษฐกิจ BCG และ N37 วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม 
และงานวิจัยเพื่ออนาคต และโปรแกรม 19 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ แผนงานย่อย N40 พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของประเทศ
และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทาง บพค. จึงไดเ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็น/
หัวข้อการสนับสนุน “High Caliber Impact Oriented Researchers” 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

และยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยไทยให้มีความสามารถอยู่ในระดับนานาชาติ  
2.2 เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าที่ทำให้เกิดผลกระทบ  
ในวงกว้าง 
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2.3 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นแนวหน้า และ/
หรือ เทคโนโลยีเพ่ืออนาคตอ่ืน ๆ ทีม่ีความสำคัญต่อประเทศ 

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย 
3.1 ลักษณะโครงการวิจัยที ่เสนอขอรับทุน เป็นโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยที ่แสดงถึงการ

วิจัยค้นคว้าขั้นแนวหน้าในรูปแบบความร่วมมือกับหลายสถาบัน (Consortium) ภายใต้หัวข้อการวิจัย
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1.1 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อ

ยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized medicine) 
3.1.2 การพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่

ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based 
Protein) เพ่ือเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต  

3.1.3 การวิจัยขั ้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง  (High Energy Physics) เทคโนโลยี
ควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอ่ืน ๆ  

3.1.4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพ่ือความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
3.1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG 
หมายเหตุ งานวิจัยภายใต้หัวข้อที่ 3.1.1 – 3.1.3 ผลผลิตที่ได้จะต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 (อย่างน้อย) 

3.2 เป็นข้อเสนอโครงการแสดงเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวิจัย และแผนการดำเนินงาน 
ที ่ช ัดเจน รวมถึงการแสดงถึงแนวคิดใหม่  มีความเหมาะสมทางเทคนิคและแผนที ่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามเวลาที่เสนอไว้ 

3.3 เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่แสดงความร่วมมือที่ประกอบด้วยนักวิจัยจากอย่างน้อย 4 สถาบัน  
โดยเป็นสถาบันที่สังกัดอยู่ใน หน่วยงานวิจัยภาครัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสถาบัน
แรกจะเป็นต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 

4. ผลผลิตที่ได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
4.1 โครงการวิจัยจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor ในระดับ ควอร์ไทล์ 

1 หรือ Tier 1 ภายใต้ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น อาทิ Scopus หรือ 
Web of science (จำนวนผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นไปตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ) ทั้งนี้การตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงาน ขอให้ผู ้ร ับทุนระบุข้อความถึงแหล่งทุนสนับสนุนด้วยทุกครั ้ง  นอกจากนี้
ผลงานวิจัยต้องไม่ถือเป็นความลับ ยกเว้นในกรณีที่จะมีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

4.2 สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศที่เป็นผลงานวิจัยภายใต้
โครงการ ต้องได้รับเลขที่คำขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ โดยให้ผู้รับทุนยึดหลัก
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 

4.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถต่อยอดหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน  
และสังคม  
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5. คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ 
5.1 หัวหน้าโครงการเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  มีผลงานด้านการวิจัย 

ที่มีคุณภาพและทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย 
5.2 หัวหน้าโครงการ เป็นผู ้มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ ที่สังกัดอยู ่ในหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ หรือ 

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และมีประวัติผลงานวิจัย (Track Record) ที่แสดงความรู้ความสามารถ
เชิงประจักษ ์โดยหวัหน้าโครงการควรจะเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานะ Corresponding หรือ First Author และมีผลงานตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา (ปี ค.ศ. 2017-2022) ถ้าหัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมี
ผลงานในวารสารที ่อยู ่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI และมีค่า Impact Factor สำหรับสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบต้นฉบับ 
(Peer Review) อย่างเข้มแข็ง  

5.3 เป็นโครงการวิจัยความร่วมมือที่ประกอบด้วย นักวิจัยอย่างน้อย 4 สถาบัน โดยเป็นสถาบันที่สังกัด 
อยู่ในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ หรือ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และสถาบันแรกจะต้องเป็นต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการ 

5.4 ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้อง 
รับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื ่อให้
โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน 

5.5 สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

6. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ 
6.1 เป็นไปตามเง่ือนไขวัตถุประสงค์และขอบเขตฯ ข้างต้น 
6.2 แสดงเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการวิจัย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน แสดงถึงแนวคิด 

ที่ใหม่ วิธีการดำเนินงานมีความเหมาะสม และมีแผนการดำเนินงานที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตาม
เวลาที่เสนอไว้ 

6.3 ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างประจักษ์ มีประสบการณ์
การบริหารจัดการงานวิจัยและการดำเนินการวิจัย และคาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุม 
การวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

6.4 นักวิจัยจากแต่ละสถาบันที่ร่วมโครงการจะต้องมีหนังสือรับรอง (Letter of support) จากสถาบัน
ต้นสังกัด ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน เช่น อธิการบดี หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือ
ผู้รับผิดชอบการบริหารงานสถาบันนั้น โดยควรมีใจความสำคัญ ดังนี้ 
• สถาบันจะสนับสนุนนักวิจัยในสังกัดให้เข้าร่วมโครงการ 
• อธิบายบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยในสังกัดในการเข้าร่วมโครงการ และประโยชน์ที่นักวิจัยหรือ

สถาบันคาดว่าจะได้รับจากโครงการ  
• อนุญาตให้คณะผู้วิจัยจากแต่ละสถาบันที่อยู่ภายใต้โครงการเข้าถึงห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือหรือ

ข ้อมูลเพื ่อการวิจ ัย และสิ ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต ่าง ๆ ที ่ม ีความจำเป็นต่อ 
การดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการ 

• สถาบันจะร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างไร 

หมายเหตุ ในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถแนบหนังสือรับรองได้ทางระบบ NRIIS 
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7. การประเมินข้อเสนอโครงการและกลไกในการติดตามประเมินผล 
7.1 การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุน เป็นการศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั ้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ โดย “คณะอนุกรรมการ” และ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา 
นั้น ๆ เป็นผู้ประเมินร่วมด้วย ดังนั้น หากทางกลุ่มผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการมีความประสงค์หรือ
เห็นว่าควรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดในการพิจารณา สามารถที่จะระบุท้ายข้อเสนอโครงการได้ จำนวน 
2-3  ท ่ าน  พร ้อมท ั ้ ง ให ้ ข ้ อม ู ล เก ี ่ ยวก ับความเช ี ่ ยวชาญของผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิแต ่ละท ่ าน 
ตามความเกี ่ยวพัน กับข้อเสนอโครงการ ทั ้งนี ้คณะอนุกรรมการอาจจะใช้ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่กลุ่ม 
ผู ้ขอรับการสนับสนุนโครงการแนะนำมาหรือไม่ก็ได้  ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเป็น
ประการใด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ยื่นขอทุนจะอุทธรณ์มิได้ โครงการที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนในการเสนอ
ครั้งแรกอาจนำไปปรับปรุงแล้วเสนอเข้ามาใหม่ได้ ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะ
ได้รับเชิญให้มานำเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.2 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที ่ได้รับทุนเพื ่อประเมินความก้าวหน้าและผลของการ
ดำเนินงาน รวมทัง้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการ โดยคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้ 
• หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้วยเอกสารและ

นำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายตามระยะเวลาที่กำหนด 
• ทาง บพค. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ เพื่อรับทราบ

สภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

• จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ หรอืรูปแบบ
การบรรยาย เมื่อมีการดำเนินงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

8. ระยะเวลาการสนับสนุนและงบประมาณ 
8.1 ระยะเวลาในการสนับสนุนโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี  
8.2 งบประมาณโครงการวิจัยไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดดังนี้  

• ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณโครงการซึ่งเป็นงบประมาณรวมของ
ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ โดยไม่รวมงบประมาณครุภัณฑ์ และ
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

• ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณโครงการซึ่งเป็นงบประมาณ
รวมของค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ โดยไม่รวมงบประมาณครุภัณฑ์ 
และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 

• ทั้งนี้ต้องแสดงรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขอบเขตงานที่เสนอ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และสิ่งส่งมอบที่เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ และเป็นไป
ตามข้อกำหนดคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ (มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ บพค. ไม่สนับสนุนงบลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การตั้งห้องปฏิบัติการ การตั้งศูนย ์และการลงทุนครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
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9. การยื่นข้อเสนอโครงการ 
9.1 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS 
9.2 บพค. จะรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่นำส่งที่มีรายละเอียดครบถ้วน และสถาบันต้นสังกัด

หัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 
9.3 การแนบหนังสือรับรองในระบบ NRIIS ให้ระบุประเภทเอกสาร (dropdown list) เป็น หนังสือรับรอง

ข้อเสนอการวิจัย และกำหนดชื ่อไฟล์โดยระบุชื ่อ “LOS_ หน่วยงานที ่ออกหนังสือรับรอง” เช่น  
ถ้าหนังสือรับรองออกโดยสถาบัน A ขอให้ระบุชื่อเป็น LOS_A เป็นต้น 

9.4 การยื่นข้อเสนอโครงการ ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS โดยดูแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ 
บพค. กำหนดให้ไว้บน website (file Word document) ทั้งนี้ ท่านสามารถแนบแบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการในระบบ NRIIS โดยระบุประเภทเอกสาร (dropdown list) เป็น เอกสารข้อเสนอโครงการ 

10. กำหนดการรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ และการพิจารณาประกาศผล 
ร ับข ้อเสนอโครงการฉบ ับสมบ ูรณ ์ : 1 ม ิถ ุนายน 2565 – 30 ม ิถ ุนายน 2565 เวลา 16.30 น.  

(ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS) (สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน
ระบบ NRIIS ภายในวันที ่30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.) เนื่องจากระบบ NRIIS สามารถรองรับผู้เข้าระบบ
ในระยะเวลาเดียวกันได้เพียงจำนวนหนึ่ง หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการ
ควรวางแผนยื ่นข้อเสนอโครงการล ่วงหน้าก ่อนเวลาที ่กำหนด โดยข้อเสนอโครงการที ่ไม ่ได ้รับ 
การรับรองจากต้นสังกัดภายในเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที ่บพค. จะรับพิจารณา 

ประกาศผล: ประมาณ เดือน กันยายน 2565 
ทำสัญญา: ประมาณ เดือน ตุลาคม 2565 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารที่นำส่งผ่านระบบ NRIIS ที่มี
รายละเอียดครบถ้วนตามเงื ่อนไข และหากพ้นกำหนดการรับข้อเสนอโครงการจะถือว่าการยื่นข้อเสนอ
โครงการไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขที่ บพค. จะรับพิจารณา โดยการขั้นตอนการพิจารณาจะผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการของ บพค. ซึ่งผลการพิจารณาจะถือเป็นที่สิ้นสุด  

ทั้งนี้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน  และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Results: OKR 
ภายใต้ปี 2566) ที่จะส่งมอบตามแผนงาน N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และ
พัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG แผนงาน N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา 
ร ะบบ โลกและอวกาศ  ควอนต ั ม  และ ง านว ิ จ ั ย เพ ื ่ อ อน าคต  และแผนงาน  N40 (S3P19)  
พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรม
แห ่งอนาคตและบร ิการแห ่งอนาคต  รวมท ั ้ งการแก ้ ไขป ัญหาท ี ่ท ้ าทายด ้านเศรษฐก ิจส ังค ม 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคง ของประเทศและการป้องกันประเทศ ดังนี้ 
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• แผนงาน N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอด
เศรษฐกิจ BCG 

• แผนงาน N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและ
อวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต 

เ ป ้ า ห ม า ย แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
(Objective and 
Key result) 

เป้าหมาย (Objective) 
ประเทศไทยมีผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรม 
และเทคโนโลยีข ั ้นแนวหน้า สร้างผลกระทบในระดับชาติและระดับสากล 
(National/Global Impact) แสดงให้เห ็นถ ึงความคิดร ิเร ิ ่มใหม่  (Originality) 
ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยให้เป็นประเทศชั้นนำใน
ระดับเอเชีย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต  

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ปี 2566 (Key result) 
KR1 P18: จำนวนผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีคุณภาพสูง เช่น บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มอันดับสูงสุดร้อยละ 10 (Tier 1) ของฐานข้อมูล (เพิ่มขึ้น
จำนวน 50 บทความ) 

KR2 P18: จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับ
ทางการค้า และลิขสิทธิ์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีขั ้นแนวหน้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนและนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างผลกระทบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(ผลงาน/ต้นแบบเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ชิ้น) 

KR3 P18: ค่าตัวช ี ้ว ัดผลกระทบของการอ้างอิงโดยเฉลี ่ย  (Field-Weighted 
Citation Impact) ของงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศไทยในฐานข้อมูล Scopus 
(เพ่ิมข้ึนเป็น 2.0) 

KR4 P18: จำนวนบุคลากรไทยที่มีความร่วมมือกับองค์กรวิจัยชั้นนำของโลกและ/
หรือได้รับรางวัลในระดับสากล เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำในเอเชีย (เพิ่มขึ้น
จำนวน 50 คน) 

KR5 P18: จำนวนกำลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่
และเตรียมความพร้อมของประเทศสู่อนาคต (เพ่ิมข้ึน 100 คนต่อปี) 

KR6 P18: จำนวนองค์ความรู้ใหม่ หรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือนวัตกรรมที่
เกิดจากงานวิจัยขั ้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ และที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด (เพิ่มขึ้น
จำนวน 100 ชิ้น) 
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• แผนงาน N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนว
หน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั่นคง ของ
ประเทศและการป้องกันประเทศ 

เ ป ้ า ห ม า ย แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 
( Objective and 
Key result) 

เป้าหมาย (Objective) 

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา และสร้าง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ และ
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ปี 2566 (Key result) 

KR3 P19: จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าที่มีการร่วมพัฒนาและต่อ
ยอด เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรม
อวกาศและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (เพ่ิมข้ึนจำนวน 50 ชิ้น) 

KR4 P19: จำนวนบุคลากร ววน. ที่มีบทบาทสำคัญในภาคีเครือข่ายชั้นนำของโลก
ด้านการพัฒนาและการวิจัยเพื่ออนาคต (เพ่ิมข้ึนจำนวน 50 คน) 

KR5 P19: จำนวนบุคลากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญสูงเพื่อรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่ง
อนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ 

 
 
 
 


