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หน$วยบริหารและจัดการทุนด4านการเพ่ิมความสามารถในการแข$งขันของประเทศ (บพข.) 

ประกาศรับข4อเสนอโครงการฉบับสมบูรณI (Full Proposal) 

แผนงานโครงการพัฒนาเครือข$ายความร$วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศ 

[N48 (S4P23) พัฒนาเครือข$ายความร$วมมือนานาชาติ (Global Partnership)] 

ประจำปiงบประมาณ 2566 รอบท่ี 2 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การสร&างความร+วมมือกับเครือข+ายนานาชาติเป8นกลไกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข+งขันของ

ประเทศ ซึ่งสามารถทำได&หลายวิธี เช+น กลไกการเลือกรับเทคโนโลยีจากต+างประเทศ หรือ การถ+ายทอด

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาในประเทศให&กับประเทศอื่น ๆ ที่ต&องการ ซ่ึงการเลือกรับเทคโนโลยีจากต+างประเทศทำให&

เกิดการเรียนรู& พัฒนาและปรับใช&ในการวิจัยและสร&างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

และขยายผลสู+เชิงพาณิชยQได&อย+างยั่งยืน ในขณะที่การถ+ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศให&กับประเทศ

อื่น ๆ ที่ต&องการ เป8นการสร&างโอกาสการลงทุนและขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู+เชิงพาณิชยQในตลาด

นานาชาติได& ซึ ่งการทำงานร+วมกันเป8นเครือข+ายที่มีส+วนร+วมลงทุนระหว+างภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต+างประเทศ โดยมีการร+วมวิจัยของบุคลากรวิจัยทั้งในและต+างประเทศ ในระบบวิทยาศาสตรQ วิจัย และ

นวัตกรรม (ววน.) ที่มีความพร&อมในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สามารถเพิ่มความสามารถในการนำสินค&า

นวัตกรรมสู+ตลาดต+างประเทศได& 

 แผนงานโครงการพัฒนาเครือข+ายความร+วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขันของ

ประเทศ เป8นแผนงานท่ีต&องการสร&างความสามารถในการแข+งขันในระดับนานาชาติของภาคเอกชนของ

ประเทศไทยผ+านกระบวนการความร+วมมือในรูปแบบเครือข+ายที่มีการทำงานร+วมกับต+างประเทศ โดยที่ใน

เครือข+ายต&องมีท้ังภาคการศึกษา หรือสถาบันวิจัย หรือภาครัฐ และภาคเอกชน ของไทยและต+างประเทศ โดยมี

ลักษณะความร+วมมือในการทำงานวิจัยและสร&างนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขันของประเทศท่ี

ผ+านการทำงานร+วมกันระหว+างเครือข+ายความร+วมมือระดับนานาชาติ ในรูปแบบของกระบวนการเลือกรับ

เทคโนโลยีจากต+างประเทศ และ/หรือ การถ+ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที ่พัฒนาในประเทศให&กับ

ต+างประเทศที่ต&องการ อย+างมีทิศทางตรงตามความต&องการของประเทศ เพื่อให&เกิดการสร&างความเข&มแข็ง

ให&แก+ภาคเอกชนไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข&าสู +ตลาดนานาชาติได& อันจะนำไปสู+การเพ่ิม

ความสามารถในการแข+งขันของประเทศในระดับนานาชาติ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต+างประเทศอย+างมี
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ประสิทธิภาพและยั่งยืน เกิดประโยชนQทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเน&นอุตสาหกรรมด&านเกษตร อาหาร 

การแพทยQ พลังงานและสารเคมีมูลค+าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค+าสูง เศรษฐกิจสร&างสรรคQ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม+ และหุ+นยนตQและระบบอัตโนมัติ  

หน+วยบริหารและจัดการทุนด&านการเพิ่มความสามารถในการแข+งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงาน

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรมแห+งชาติ (สอวช.) ได&รับมอบหมายจากสำนักงาน

คณะกรรมการส+งเสริมวิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยแผนงานโครงการ

พัฒนาเครือข+ายความร+วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขันของประเทศ ภายใต&ยุทธศาสตรQ

ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด&านวิทยาศาสตรQ วิจัยและนวัตกรรม ให&เป8นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก&าวกระโดดและอย+างยั่งยืน โดยใช&วิทยาศาสตรQ การวิจัยและนวัตกรรม 

โปรแกรม 23 ยกระดับความร+วมมือด&านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยQวิจัยกับ

เครือข+ายระดับนานาชาติ และการเป8นศูนยQกลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน เพื่อให&เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล+าว

ข&างต&น บพข. จึงได&จัดทำประกาศรับข&อเสนอโครงการฉบับสมบูรณQ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนา

เครือข+ายความร+วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข+งขันของประเทศ ประจำปoงบประมาณ 

2566 ข้ึน  

 

2. วัตถุประสงคI  

2.1 เพื่อสร&างความสามารถในการแข+งขันของภาคเอกชนไทยผ+านกระบวนการวิจัยและสร&างนวัตกรรม

โดยการร+วมมือกับบุคคลหรือหน+วยงานต+างประเทศ เพ่ือให&ได&วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มาเพิ่มขีดความสามารถในการนำผลงานด&านวิทยาศาสตรQ 

วิจัย และนวัตกรรมออกสู+เชิงพาณิชยQในประเทศและต+างประเทศได& 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ววน. ของประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการร+วมมือกับ

เอกชนและหน+วยงานต+างประเทศ เพื่อให&ได&วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม มาพัฒนาผลงานด&านวิทยาศาสตรQ วิจัย และนวัตกรรมออกสู+เชิงพาณิชยQ  

2.3 เพื ่อสนับสนุนให&เกิดความร+วมมือและสร&างเครือข+ายระหว+างหน+วยงานในระบบ ววน. และ

ภาคเอกชนทั้งในและต+างประเทศ ซึ่งนำไปสู+การถ+ายทอดเทคโนโลยีและการนำสินค&านวัตกรรมสู+

ตลาดต+างประเทศ 

 

3. ขอบเขตการดำเนินงาน  

แผนงานนี้มีเปsาหมายสอดคล&องตามยุทธศาสตรQท่ี 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด&านวิทยาศาสตรQ 

วิจัยและนวัตกรรม ให&เป8นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก&าวกระโดดและ
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อย+างยั่งยืน โดยใช&วิทยาศาสตรQ การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 23 ที่เน&นการยกระดับความร+วมมือด&านการ

วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนยQวิจัยกับเครือข+ายระดับนานาชาติ  

 

เปsาหมาย (Objectives: O) 

 O1 P23: สถาบัน/ศูนยQวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน+วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที ่มี

ผลงานวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรม ร+วมกับเครือข+ายความร+วมมือระดับโลกหรือภูมิภาคใน

การสร&างผลผลิตและผลลัพธQท่ีเป8นประโยชนQต+อประเทศไทย 

 

4. ลักษณะโครงการท่ีสนับสนุน 

4.1 เป8นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เกี ่ยวกับวิทยาศาสตรQ วิจัย และนวัตกรรม ในสาขาที่มี 

ความสำคัญต+อประเทศ โดยเฉพาะด&าน อุตสาหกรรมด&านเกษตร อาหาร การแพทยQ พลังงานและ

สารเคมีมูลค+าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค+าสูง เศรษฐกิจสร&างสรรคQ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบ

คมนาคมสมัยใหม+ หุ+นยนตQและระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการที่มีการถ+ายทอดเทคโนโลยี

แบบรับหรือส+งต+อเทคโนโลยี (Technology Transfer) ผ+านความร+วมมือในรูปแบบเครือข+าย

นานาชาติ นำไปสู+การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตรQ วิจัย และนวัตกรรมออกสู+เชิงพาณิชยQ 

4.2 เป8นโครงการในลักษณะร+วมวิจัยระหว+างหน+วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและต+างประเทศ ซ่ึง

นำไปสู+การพัฒนาผลงานวิทยาศาสตรQ วิจัย และนวัตกรรมออกสู+เชิงพาณิชยQ 

4.3 ต&องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความร+วมมือ และ/หรือ การร+วมสนับสนุนงบประมาณจากหน+วยงาน

และภาคเอกชนในต+างประเทศ 

4.4 ต&องแสดงเอกสารหลักฐานการร+วมสนับสนุนงบประมาณจากผู&ใช&งานภาคเอกชนในประเทศ และ

จะต&องได&รับการสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In cash) และการสนับสนุนอื่น ๆ (In kind) รวมกันไม+

น&อยกว+าร&อยละ 20 ของเงินทุนที่ระบุขอในข&อเสนอโครงการ โดยที่ การสนับสนุนในรูปแบบเงินสด

อย+างน&อยร&อยละ 10 

4.5 เทคโนโลยีมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ข้ึนไป  

4.6 หากมีการจัดกิจกรรม Networking Forum/Workshop หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร&างเครือข+ายความ

ร+วมมือระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปสู+การเลือกรับและถ+ายทอดองคQความรู&และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการแข+งขันของประเทศ หรือส+งเสริมการเปลี่ยนผ+านผลงานด&านวิทยาศาสตรQ วิจัย 

และนวัตกรรมออกสู+เชิงพาณิชยQ ในโครงการ หากได&รับการสนับสนุนในรูปแบบเงินสด (In cash) 

และ/หรือ การสนับสนุนอ่ืน ๆ (In kind) จากหน+วยงานท่ีร+วมวิจัย จะได&รับการพิจารณาเป8นพิเศษ 
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4.7 หน+วยงาน/สถาบัน และผู&รับผิดชอบโครงการมีความรู& และประสบการณQการบริหารจัดการงานวิจัย 

การดำเนินงานวิจัยและคาดได&ว+าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได&ตลอดเวลาการรับทุน

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 1 ปo (ปoงบประมาณ 2566) หากเป8นแผนงานต+อเนื่องมากกว+า 1 ปo ต&องแสดงให&เห็นถึงเปsาหมาย

สุดท&าย และแสดงเปsาหมายรายปo (Milestone) อย+างชัดเจน แต+ท้ังน้ีต&องไม+เกิน 3 ปo 

 

6. คุณสมบัติของผู4รับทุนและเง่ือนไข 

6.1 ผู&มีสิทธิเสนอขอรับทุนที่เป8น สถาบันการศึกษา (รัฐและเอกชน)/ สถาบันวิจัย/ หน+วยงานภาครัฐ/ 

องคQกรไม+แสวงหากำไร และต&องมีภาคเอกชนร+วมสนับสนุนไม+น&อยกว+าร&อยละ 20 (แบ+งเป8น in cash 

ไม+น&อยกว+าร&อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช&ในการทำโครงการ” และ in kind ไม+น&อยกว+าร&อยละ 10 

ของ “เงินทุนที่ใช&ในการทำโครงการ”) ทั้งนี้คณะอนุกรรมแต+ละแผนงาน อาจพิจารณาปรับเพ่ิม

จำนวนเงินทุน in cash ตามระดับ TRL และความเส่ียงของอุตสาหกรรม 

6.2 ผู&มีสิทธิเสนอขอรับทุนที่เป8นหน+วยงานเอกชน ต&องเป8นนิติบุคคลไทยที่มีความพร&อมในการทำวิจัย มี

ระเบียบการเงินและพร&อมให&เข&าตรวจสอบ รวมถึง มีสัญญาหรือข&อตกลงในการจัดสรรผลประโยชนQ

ให&กับนักวิจัยของหน+วยงาน (ตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง และวรรคห&า แห+งพระราชบัญญัติส+งเสริม

การใช&ประโยชนQผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564) และต&องร+วมสนับสนุน ดังน้ี 

• Start up ต&องร+วมสนับสนุน in cash และ/หรือ in kind ไม+น&อยกว+าร&อยละ 10 ของ 

“เงินทุนที่ใช&ในการทำโครงการ” โดยต&องเป8นเจ&าของเทคโนโลยีที่ผ+านการพิสูจนQมาแล&วว+าสามารถ

ใช&ได&จริง หรือนำเทคโนโลยีอื่น (ต&องมี freedom to operate) มาพัฒนาต+อยอดจนได&ทรัพยQสิน

ทางป�ญญาเป8นของตัวเอง และมุ+งเน&น start up ที่นำผลงานวิจัยในประเทศไทยไปพัฒนาต+อยอด

เชิงพาณิชยQ 

• บริษัทขนาดเล็ก  ต&องร+วมสนับสนุน ไม+น&อยกว+าร&อยละ 20 (แบ+งเป8น in cash ไม+น&อยกว+า

ร&อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช&ในการทำโครงการ” และ in kind ไม+น&อยกว+าร&อยละ 10 ของ 

“เงินทุนท่ีใช&ในการทำโครงการ”) 

• บริษัทขนาดกลาง  ต&องร+วมสนับสนุน ไม+น&อยกว+าร&อยละ 30 (แบ+งเป8น in cash ไม+น&อยกว+า

ร&อยละ 15 ของ “เงินทุนที่ใช&ในการทำโครงการ” และ in kind ไม+น&อยกว+าร&อยละ 15 ของ 

“เงินทุนท่ีใช&ในการทำโครงการ”) 
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• บริษัทขนาดใหญ$  ต&องร+วมสนับสนุน in cash ไม+น&อยกว+าร&อยละ 50 “เงินทุนที่ใช&ใน

การทำโครงการ” (ไม+กำหนด in kind) 

*เกณฑQการแบ+งขนาดของบริษัทให&เป8นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย+อม พ.ศ. 2562 ตามภาคผนวกท่ี 1 

หมายเหตุ “เงินทุนที่ใช,ในการทำโครงการ” หมายถึง เงินทุนในลักษณะ In cash ที่ บพข. และภาคเอกชน 

สมทบร+วมกัน 

  

7. เกณฑIในการพิจารณาข4อเสนอฉบับสมบูรณIเบ้ืองต4น 

การพิจารณาข&อเสนอโครงการมี 2 ข้ันตอน โดยมีเกณฑQการพิจารณา ดังน้ี 

7.1 เกณฑIในการพิจารณาข4อเสนอโครงการเบ้ืองต4น 

 7.1.1 ข&อเสนอโครงการเป8นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี ่ยวตั้งแต+ 2 

โครงการข้ึนไป และเป8นไปตามเง่ือนไขของประกาศทุนท่ีระบุไว& 

 7.1.2 มีวัตถุประสงคQ เปsาหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล&องตามแนวทางประกาศทุน 

หากเป8นโครงการเก่ียวข&องกับการใช&ประโยชนQ 

 7.1.3 หน+วยงานต&นสังกัดของหัวหน&าโครงการ ต&องมีความพร&อมด&านโครงสร&างพื้นฐานด&านการวิจัย 

และมีประสบการณQการบริหารจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการทำงานงานวิจัย และ

ควบคุมการวิจัยได& ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

 7.1.4 หัวหน&าโครงการ ต&องเป8นผู&มีความรู&ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการ

วิจัย มีความพร&อมในด&านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให&สำเร็จ ภายในระยะเวลาของ

โครงการที่เสนอ และไม+เป8นผู&ติดค&างการส+งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได&รับทุนสนับสนุน

จากแหล+งทุนวิจัยต+างๆ โดยไม+มีเหตุผลอันสมควร 

 7.1.5 เป8นโครงการที่มี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป ทั้งนี้ ยกเว&นโจทยQวิจัยท่ี มีการระบุ TRL หรือ 

SRL ไว&เป8นระดับอื่น (ให&แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL หรือ SRL ในข&อเสนอ

โครงการด&วย) 

7.2 เกณฑIในการพิจารณาข4อเสนอโครงการโดยละเอียด การพิจารณาข&อเสนอโครงการโดยละเอียดท้ังใน

มิติของ เทคนิคและธุรกิจ โดยการให&คะแนนจากการประเมินเอกสารข&อเสนอโครงการ จากผู&ทรงคุณวุฒิ ไม+

น&อยกว+า 3 ท+าน และเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะแผนงาน/คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
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8. การส$งข4อเสนอโครงการฉบับสมบูรณI (Full proposal) 

ประกาศรับข&อเสนอโครงการฉบับสมบูรณQผ+านระบบข&อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห+งชาติ 

เว็บไซตQ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู&สนใจสามารถยื่นข&อเสนอในระบบ NRIIS (รูปที่ 1) พร&อมแนบข&อเสนอ

โครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบได&ตั้งแต+ วันจันทรIท่ี 25 ตุลาคม 

2565 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 (ปvดรับข4อเสนอฉบับสมบูรณI เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ บพข. 

จะใช&ข&อเสนอโครงการฉบับสมบูรณQจากแบบฟอรQมที่กำหนดในการพิจารณาเท+านั้น โดยสามารถ download 

แบบฟอรQมข&อเสนอโครงการของ บพข. ได&จากท&ายประกาศฉบับน้ี และสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ ได&จาก

คู+มือการส+งข&อเสนอโครงการ 

ให&หัวหน&าสถาบัน/ต&นสังกัด กดรับรองเพื ่อส+งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที ่ 30 

พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

9. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

หน+วยบริหารและจัดการทุนด&านการเพ่ิมความสามารถในการแข+งขันของประเทศ (บพข.)  

คุณจิราพรรณ คริสเตียน ลินาเรส  

โทรศัพทQ 02-109-5432 ต+อ 898 อีเมล jirapan.chr@nxpo.or.th  
 

 

รูปท่ี 1 ข้ันตอนการย่ืนข-อเสนอโครงการในระบบ NRIIS 



ตุลาคม 2565                                                                                                                   7 จาก 7 

 

ภาคผนวกท่ี 1 เกณฑQการแบ+งขนาดของบริษัทให&เป8นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย+อม พ.ศ. 2562  

 


