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ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (ท่ีมา: https://www.trf.or.th/basic-research-fund, สืบค้นวันท่ี 6 มีนาคม 2562) 

ความเป็นมา 
ฝ่ายวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุนทุนวิจัยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมี

พันธกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยผ่าน
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติรวมทั้งการจดสิทธิบัตรและผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพสูงในรูปแบบอื่นด้วย ฝุายวิชาการ สกว. จึง
นับเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยท่ีสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันฝุาย
วิชาการได้สร้างนักวิจัยและทีมวิจัยกว่า 8,500 คน ผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมาแล้วกว่า 
15,000 เรื่อง และมีผลงานวิจัยจ านวนมากท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ ด้าน
สาธารณะ ด้านนโยบาย และต่อชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคล่ือนกระบวนการสร้างงานวิจัยพื้นฐานในแต่ละ
สาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง และขยายเครือข่ายการวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยอาชีพท่ีมีความสามารถสร้างองค์ความรู้และผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงในระดับสากล 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายเครือข่ายวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยฝุายวิชาการได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยใน 
6 ประเภททุน ดังนี้ 
ทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ 
1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG) 

เป็นทุนท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่
การท างานวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผู้เข้าข่ายรับทุนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 7 ปี ส าหรับผู้ท่ีเคยได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoc) 
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี ท้ังนี้ต้องท างานประจ าอยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล SCI หรือ SCOPUS มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมี
สิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนในประเทศ หรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และไม่ด ารงต าแหน่ง
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ผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวงเงินงบประมาณต่อโครงการไม่เกิน 600,000 บาท 
ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 2 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 13,000 บาท 
2. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG) 

เป็นทุนท่ี สกว. และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด สกอ. ได้ท างานวิจัยและผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการให้ทุน วงเงินทุนวิจัย รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ โดยผู้มีคุณสมบัติอยู่ในช่วงรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดของ สกอ. 
3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA) 

เป็นทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้น าเชิงวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ี
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้อยู่ในข่ายรับทุนต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่ใช่ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สมัครต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCI (Science Citation Index) ของ Web of Science และมีค่า impact factor โดยผู้เสนอ
ขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของบทความช่ือแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และไม่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท ระยะเวลา
ท างานวิจัยไม่เกิน 3 ปี ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่อง
เป็น “เมธีวิจัย สกว.” (TRF Research Scholar) 
4. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG) 

เป็นทุนวิจัยท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยอาชีพให้สามารถผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีผลกระทบเชิงวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและ
หน่วยงานวิจัยช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ ผู้อยู่ในข่ายรับทุนนี้ต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ีท าในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และต้องเป็นเจ้าของ
บทความช่ือแรก ช่ือท้าย หรือเป็น corresponding author โดยไม่นับรวมผลงานวิจัยท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ และมี
ผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังนี้ขึ้นกับสาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 5.0 ส าหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 2.0 ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รับทุนต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารต้ังแต่ระดับคณบดีขึ้นไป งบประมาณโครงการไม่เกิน 2,500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” 
(TRF Advanced Research Scholar) 
5. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA) 

เป็นทุนวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสท่ีมีความสามารถ มี จริยธรรม มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์และเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถทางวิชาการสูง
ให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาทีมงาน และพัฒนาผลงาน เพื่อสร้างศักยภาพเชิง
ปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดีขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกย่อง
เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar) 
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ทุนประเภทนี้ไม่ได้เปิดรับสมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอช่ือ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณา
จากรายช่ือในกลุ่มต่างๆ เช่น รายนามศาสตราจารย์ในประเทศไทย รายนามนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รายนามนักวิจัย
ดีเด่นแห่งชาติ รายนามผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รายนามนักวิจัยอาวุโสท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้
เสนอรายช่ือ และรายนามคณาจารย์ท่ีมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ หลังจากนั้น สกว. จะเชิญ
ให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนท าสัญญารับทุนต่อไป 
6. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG) 

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าท่ีมีผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติให้สามารถพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผลิตองค์ความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทาง
วิชาการ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงการเกิดประโยชน์ทางด้านพาณิชย์ 
ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย 

คุณสมบัติของผู้เข้าข่ายรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นนั้น ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้วิธีสรรหาผู้
สมควรได้รับทุน ซึ่งจะต้องเป็นศาสตราจารย์ท่ีปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
เป็นผู้ท่ีมีผลงานคุณภาพสูงสามารถสร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานด้านการวิจัยในสาขา
ท่ีเช่ียวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เพื่อแสดงให้
เห็นว่าเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้าในสาขานั้นอย่างแท้จริง ไม่มีต าแหน่งบริหารต้ังแต่ระดับคณบดีขึ้นไปในขณะ
รับทุน และไม่อยู่ระหว่างรับทุนวิจัยหลักอื่น ๆ เพื่อให้มีเวลาท่ีจะทุ่มเทให้กับงานวิจัยในโครงการอย่างเต็มท่ี 
การสมัครทุน 

ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามรายละเอียดประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการท่ี http://academics.trf.or.th 
 

ทุนขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเปูาหมาย (ท่ีมา: https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/299 
_23.pdf, สืบค้นเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562) 

 ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต  ข้อเสนอนี้เป็นมาตรการระยะ
ยาวที่จะก าหนดทิศทางการปรับโครงสร้างด้านการผลิตไม่ว่าภาคการเกษตร ภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถแข่งขันได้เกิดการสร้างงานคุณภาพ ท้ังยังสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
อยา่งเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน ข้อมูลในปีพ.ศ. 2558 ระบุว่ารายได้เฉล่ียของคนไทยอยู่ท่ี 5,410 เหรียญสหรัฐ
ต่อปีหาก ต้องการให้ในป ีพ.ศ. 2575 คนไทยมีรายได้เฉล่ีย 12,746 เหรียญสหรัฐต่อปี ก็แสดงว่าเศรษฐกิจไทยต้อง
ขยายตัว วัดจากการเพิ่ม GDP ราว 6% ต่อปี ข้อเสนอดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาโดยคณะท างานส่งเสริมการ
ลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจัดต้ังโดย กระทรวงการคลัง คณะท างานฯ ชุดนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ 
7 กระทรวง 2 ร่วมกับหน่วยงานของรัฐอีก 15 หน่วยงาน เช่น ส านักงานส่งเสริมการลงทุน และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเป็นต้น คณะท างานฯ ได้วิเคราะห์แนวโน้มโลก (เช่น เทคโนโลยี
ใหม่ การรวมเป็นเมือง และสังคมผู้สูงอายุ) สัมภาษณ์ผู้ลงทุนกว่า 70 ราย โดยมุ่งเน้นผู้ลงทุนและเจ้าของ
เทคโนโลยีช้ันน า (เช่น จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ยุโรป  สหรัฐอเมริกา) วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพของกลุ่ม

http://academics.trf.or.th/
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/299%20_23.pdf,%20สืบค้นเมื่อวันที่
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/299%20_23.pdf,%20สืบค้นเมื่อวันที่
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อุตสาหกรรมเปูาหมายท่ีจะมีบทบาทต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ส า หรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ข้อเสนอดังกล่าว
ได้ผ่านความเห็นชอบของ รมว.กระทรวงการคลัง (นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์) รมว.กระทรวง อุตสาหกรรม (ดร.
อรรชกา สีบุญเรือง) รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) และน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปด าเนินการต่อไป 

อุตสาหกรรมเปูาหมายมี 10 อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ีหนึ่ง : (ต่อยอด) 5 อุตสาหกรรมเดิม อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีฐานท่ีแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่จ าเป็นต้องต่อ

ยอดการลงทุน เพื่อให้มีการวิจัยและพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  และยกขีดความสามารถสู่ระดับนานาชาติ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม กลุ่มนี้จะเกิดขึ้นในระยะส้ันถึงปานกลาง เรียกว่า “First S-Curve” 
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ได้แก่  

• ยานยนต์แห่งอนาคต (Next-generation Automotive)  
• อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
• การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)  
• การเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agricultureand Biotechnology)  
• อาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)  
กลุ่มท่ีสอง : (เติม) 5 อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพใน

การแข่งขัน อีกท้ังมีผู้สนใจลงทุน ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ จะเกิดขึ้นในระยะยาวเรียกว่า “New 
S-Curve” อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ได้แก่  

• หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม3 (Robotics)  
• การบินและโลจิสติกส์(Aviation and Logistics)  
• เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
• ดิจิทัล (Digital)  
• การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  
รัฐบาลคาดการณ์ว่า การต่อยอดอุตสาหกรรม เดิมจะช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนราว 70% จากแผนท่ีวาง

ไว้ส่วนอีก 30% จะมาจากการเติม อุตสาหกรรมใหม่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

• พัฒนาเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาโดยเริ่มจากการประกอบร่วมกับบริษัทรับจ้างผลิต (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) เพื่อท าให้เกิดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบขับเคล่ือนรถไฟฟูา  

• ขยายธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจัดท าต้นแบบ  
• พัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนรถยนต์ท่ีก้าวทันมาตรฐานโลก เช่น ช้ินส่วนระบบความ

ปลอดภัย และช้ินส่วนระบบส่งก าลัง  
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง  
• ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดมากกว่า 248 cc โดยมีการขึ้นรูปช้ินส่วนเครื่องยนต์ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
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• ออกแบบและผลิตระบบท่ีอยู่อาศัยอัจฉริยะและเครื่องใช้ ไฟฟูาอัจฉริยะท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things: IOT)  

• ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในยานยนต์และอุปกรณ์ท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม  

• ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
• ออกแบบวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
• ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเท่ียวเพื่อ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

จากประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก 
 • สนับสนุนธุรกิจการฟื้นฟูทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเข้มแข็ง  
• จัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อเพิ่มคุณค่าและ

ประสบการณ์เช่น กีฬาทางน ้า 
• ส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้า และนิทรรศการระดับนานาชาติ 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
• เพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบย้อนกลับในกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร  
• ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท่ีใช้โปรตีนจากแหล่งทางเลือก เช่น โปรตีนเกษตร  
• วิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ เช่น อาหารท่ีมีการเติมสารอาหาร อาหารไทยไขมัน-พลังงาน-น้ า

ตาลต ่า สารออกฤทธิ์และสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอาหารทางการแพทย์และอาหารเสริม 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ  

• วิจัยและลงทุนทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์  
• พัฒนาธุรกิจการเกษตรท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและการใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อผลไม้  
• พัฒนาการคัดคุณภาพการบรรจุการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ หรือดอกไม้ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง  
• เพิ่มกิจการการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หมายถึง หุ่นยนต์ ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการฉีดพลาสติก การผลิต

และประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ การผลิตช้ินส่วนและการประกอบยานยนต์ (เช่น แขนกลท่ีท า หน้าท่ี
เช่ือมโลหะ) รวมทั้งหุ่นยนต์ซึ่ง เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการแพทย์ และด้านการด าน ้า เป็นต้น หุ่นยนต์
เหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมการผลิต และสร้างงานคุณภาพ 

นโยบายสนับสนุน (ตัวอย่าง) กลุ่มผู้ผลิตหุ่นยนต์:การส่งเสริมการลงทุน การยกเลิกอัตราอากรช้ินส่วน การ
ก าหนดพื้นท่ีเมืองส าหรับคลัสเตอร์ใหม่ และการก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมให้ตลาดมีขนาดใหญ่เพียงพอ 
กลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์: การหักค่าเส่ือมในอัตราเร่งเมื่อลงทุนใช้หุ่นยนต์ กลุ่มงานวิจัยต้นแบบ: สิทธิประโยชน์ส า 
หรับผู้เช่ียวชาญต่าง ประเทศ และเงินทุนสนับสนุนการสร้างศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ (เพื่อให้ บริษัทเอกชนราย
ย่อยได้ยืมหรือเช่าใช้งาน) 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
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อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หมายรวมถึง กิจการสาธารณูปโภคและการบริการเพื่อการขนส่ง (เช่น 
สนามบินพาณิชย์และการขนถ่ายสินค้าส า หรับเรือบรรทุกสินค้า) ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย (เช่น 
ศูนย์กระจายสินค้า ระหว่างประเทศ) การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน การ
พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบเป็นเขตอุตสาหกรรม ส าหรับธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูงและธุรกิจท่ีต้องการความรวดเร็วจากการ
ขนส่งทางอากาศ และการบริการฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือและบุคลากรทางเทคนิค 

นโยบายสนับสนุน (ตัวอย่าง) กลุ่มธุรกิจการบิน: สิทธิประโยชน์ในการลงทุน จัดต้ังหน่วยรับรอง 
(certified body) เพื่อรับรองมาตรฐานการผลิต และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน กลุ่มอุตสาหกรรม
มูลค่าสูง: สิทธิประโยชน์ในการลงทุน  กลุ่มธุรกิจด้านการขนส่ง:สิทธิประโยชน์การลงทุน โครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน จัดพื้นท่ีคลังสินค้า ให้เพียงพอในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือและท่า
อากาศยาน ระบบอากรและศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ สถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบิน: เงินอุดหนุนงาน
สอนและวิจัย ความร่วมมือกับบริษัทช้ันน าด้านการบิน 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หมายรวมถึง การให้บริการด้าน การแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ท
โฟน (e-health และ m-heath) เพื่อติดตาม ปรึกษา วินิจฉัยและรักษา การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
การวินิจฉัยและติดตามผลระยะไกล (telemedicine) และการวิจัย และผลิตยาชีววัตถุต้นแบบและชีววัตถุ
คล้ายคลึง (biosimilars) 

นโยบายสนับสนุน (ตัวอย่าง) การรักษาทางไกล:การส่งเสริมการลงทุน การแก้ไขโครงสร้างอากรส าหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์:การส่งเสริมการลงทุน การ
สนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ใหม่ในประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีไทยผลิต 
การวิจัย-พัฒนา-ผลิตยา: เงินทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์การลงทุนส าหรับบริษัทขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ครอบคลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร โดยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลางน ้า เช่น การผลิตกรดแลกติก(lacticacid) และกรดซักซินิก (succinic acid) จากเอ
ทานอล เป็นสะพานเช่ือมระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้าํ (ผลิตเอทานอล)และปลายน้ า (อุตสาหกรรมเคมี) ท่ีมีอยู่
แล้วส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นท่ีสอง  และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นท่ีสามเน้นการใช้ไบโอพลาสติก (bioplastic) และมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

นโยบายสนับสนุน (ตัวอย่าง) กลุ่มผู้ผลิตเอทานอลและเคมี-พลาสติกชีวภาพ: การส่งเสริมการลงทุน การ
ก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมให้มีขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ และการจัดเตรียมพื้นท่ีส า หรับคลัสเตอร์ใหม่ 
กลุ่มผู้ใช้: การลดภาษีรถยนต์ท่ีใช้เอทานอล กลุ่มงานวิจัยต้นแบบ: เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมส าหรับ 
มหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์การลงทุนส าหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

 ฝุายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” ประจ าป ี2562 ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) The Thailand Research Fund
ท่ี ม า : https://www.trf.or.th/trf-announcement/2 3 1 -trf-announcement/grants-and-
funding/div5/13288-call-for-concept-paper-rnd-fund-for-technology-and-innovation-2562 

 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมการสนับสนุนทุนพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ เพื่ อตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
(https://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.trf.or.th/trf-announcement/231-trf-announcement/grants-and-funding/div5/13288-call-for-concept-paper-rnd-fund-for-technology-and-innovation-2562
https://www.trf.or.th/trf-announcement/231-trf-announcement/grants-and-funding/div5/13288-call-for-concept-paper-rnd-fund-for-technology-and-innovation-2562
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ทุนงบบูรณาการ (งบประมาณแผ่นดิน) (ท่ีมา: https://www.nrms.go.th/Manual.aspx,  สืบค้นเมื่อวันท่ี 6 
มีนาคม 2562) 

 
 

 

 

 

 



 150 วารสารการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ วิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับท่ี 1/2562 
 

เอกสารแนบ1: แบบเสนอแผนบูรณาการประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบเสนอโครงการ Talent Mobility 
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แบบเสนอโครงการ Gap research fund 

 


