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ประกาศรับสมัครขอเสนอแผนงาน “โครงการ Global Partnership กลุมท่ี 2” 
 ประจําปงบประมาณ 2563 

 
แผนงานริเริ่มสําคัญภายใตโปรแกรม P.16 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

(อววน.) 
 
 

  
 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล  
 
 “โครงการ Global Partnership” มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ          
เพ่ือสรางองคความรู พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ผานการทํางานรวมกันระหวาง
เครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ 
 
 สาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะหนวยงานกําหนด
แผนและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนมีภารกิจหลักในการจัดสรรงบประมาณใหแก
หนวยงานและองคกรในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมท้ังจัดสรรงบประมาณสําหรับ
งานวิจัยและนวัตกรรมริเริ่มใหมท่ีมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ เล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการ
สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก การรับ การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการรวมมือกับ
บุคคล หรือหนวยงานตางประเทศ เพ่ือใหไดวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเหมาะสม ผานการสงเสริมความรวมมือระหวางเครือขายหนวยงานในระบบ ววน. ของไทยและ
ตางประเทศ โดยการริเริ่มดําเนินโครงการ Global Partnership ในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงจะเปนการกําหนด
กรอบงบประมาณและแผนการดําเนินงานภายใตกองทุนสงเสริม ววน. และเปนการดําเนินการรวมกันของ
เครือขายหนวยงานในระบบ ววน. ท้ังหนวยกํากับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร หนวยจัดสรรงบประมาณ 
หนวยจัดสรรทุน หนวยดําเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรม และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
  

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Objective and Key Result)  

เพ่ือสรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติและบทบาทเชิงรุกของไทยใน

เวทีโลกผานการยกระดับความรวมมือดาน อววน. กับตางประเทศ ท้ังในระดับประเทศและในระดับ

หนวยงาน 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบและหนวยงานในระบบ ววน. ของประเทศ  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ ววน. 
3. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขายระหวางหนวยงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
4. เพ่ือสรางโอกาสในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ววน. ผานความรวมมือระดับนานาชาติ 
5. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของประเทศไทยในการเลือก การรับ การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และ

การรวมมือกับบุคคล หรือหนวยงานตางประเทศ เพ่ือใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Objective and Key Result) 
 
 เปาหมายของโครงการ Global Partnership กลุมท่ี 2  
  
 เพ่ือสรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ ผานการยกระดับความรวมมือดาน 
อววน. กับตางประเทศ ท้ังในระดับประเทศและในระดับหนวยงาน 
 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Global Partnership กลุมท่ี 2 
 
1. จํานวนผลงานตีพิมพ ผลงานอางอิง และสิทธิบัตรท่ีเกิดจากความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมข้ึน  
2. จํานวนนักวิจัยไทยท่ีเปนหัวหนาโครงการและไดรับทุนวิจัยระดับนานาชาติท่ีมีการแขงขันสูงเพ่ิมข้ึน  
3. มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 1,000 อันดับแรกของ THE Ranking ไมนอยกวา 10 มหาวิทยาลัย โดยเปน

การยกระดับตัวชี้วัดดาน International Outlook 
4. เพ่ิมบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลก ผานการยกระดับความรวมมือดาน อววน. กับตางประเทศท้ังใน

ระดับประเทศและระดับหนวยงาน เชน จํานวนเครือขายความรวมมือดาน ววน. ระดับนานาชาติท่ี
ประเทศไทยเปนผูริเริ่มหรือผูขับเคลื่อนสําคัญ 

 
 หนวยงานท่ีจะยื่นขอเสนอแผนงานตองแสดงใหเห็นถึงผลผลิต (Output) ซ่ึงนําไปสูผลลัพธและ
ผลกระทบ (Outcome/Impact) ท่ีสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Global Partnership ไดอยาง
ชัดเจน 
 
กรอบการพัฒนา ววน. ท่ีใหความสําคัญในปงบประมาณ 2563-2564 
1. Frontier Research: การวิจัยเพ่ือบุกเบิกพรมแดนความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
2. Aging Society: การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการรองรับสังคมสูงวัย 
3. Bio-Circular-Green (BCG) Economy : การวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการใชทรัพยากรชีวภาพ

อยางคุมคา การนําทรัพยากรมาหมุนเวียนใชประโยชน และการเพ่ิมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 
4. Area-Based Development: การวิจัยเพ่ือการพัฒนาในระดับชุมชน เมืองหรือพ้ืนท่ีเปาหมายอ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวทิยาศาสตร วิจยัและนวตักรรม (สกสว.)  3 
 

 
กิจกรรมท่ีสนับสนุน 
 
1. การแลกเปลี่ยนบุคลากร ววน.  
2. การทํางานโครงการพัฒนาดาน ววน. โดยเฉพาะโครงการในลักษณะรวมทุนระหวางประเทศเครือขาย

ในประเด็นสาขาหรือเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญตอประเทศ 
3. การจัดกิจกรรม Network Forum/Workshop หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ

โดยเฉพาะระดับนานาชาติ ซ่ึงนําไปสูการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
4. การสนับสนนุใหมีหองปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีมีความทันสมัย รองรับการพัฒนางานดาน ววน. ระดับ

แนวหนาของโลก  
5. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับทิศทางเห็นชอบ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 

1 ป (ปงบประมาณ 2563) หากเปนแผนงานตอเนื่องมากกวา 1 ป ตองแสดงใหเห็นถึงเปาหมายสุดทาย 
และแสดงเปาหมายรายป (Milestone) อยางชัดเจน แตท้ังนี้ตองไมเกิน 3 ป 

 
งบประมาณ 
 

กรอบงบประมาณข้ึนอยูกับแผนการดําเนินงาน เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน 
 
คุณสมบัติของหนวยงานท่ีสามารถย่ืนขอเสนอแผนงานและเง่ือนไข 
 
1. มีลักษณะดังตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่ง 

a. เปนหนวยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit, PMU) ท่ีสามารถบริหาร
จัดการแผนงาน ววน.  และงบประมาณ ววน. ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการ
บริหารจัดการครบวงจรตลอดกระบวนการ มีระเบียบ และเครื่องมือการบริหาร สามารถทํางาน
รวมกับหนวยงานทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  

b. เปนหนวยงาน ววน. ท่ีมีภารกิจเฉพาะท่ีสามารถบริหารจัดการแผนงานดาน ววน. และงบประมาณ 
ววน. ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการบริหารจัดการครบวงจรตลอด
กระบวนการ  มีระเบียบและเครื่องมือการบริหาร ท่ีชวยใหสามารถสงมอบผลงานไดตามแผน 

c. เปนหนวยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีผลงานระดับแนวหนาของ
ประเทศ และมีภารกิจท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร อววน. รวมท้ังมีความรวมมือกับหนวยงานใน
ตางประเทศซ่ึงเปนหนวยงานในระดับแนวหนาของโลกอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป  

2. สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระดับโครงการได โดยมีระบบการติดตามประเมินผลท้ัง
ดานวิชาการและการใชประโยชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

3. สามารถรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและผลการบริหารจัดการแผนงานตอ สกสว. ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือเม่ือ สกสว. รองขอ 
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4. สถาบัน/หนวยงานสามารถบริหารจัดการตามแผนงานและควบคุมการดําเนินงานไดตลอดระยะเวลา
การรับทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
เกณฑการพิจารณา 
 
1. คุณสมบัติของหนวยงานท่ียื่นขอเสนอแผนงานตองเปนไปตามเกณฑท่ี สกสว. กําหนด  
2. ขอเสนอแผนงานตองมีวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนสอดคลองตาม 

ประกาศรับสมัคร 
3. หนวยงานท่ีขอรับงบประมาณตองมีความรวมมือกับหนวยงานจากตางประเทศในลักษณะเครือขายท่ี

ประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 5 หนวยงาน และไมนอยกวา 3 ประเทศ โดยหนวยงานท่ีจะขอรับ
งบประมาณตองเปนผูนําในการขับเคลื่อนเครือขายท่ีนําไปสูผลผลิตท่ีสอดคลองกับเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญของโครงการ Global Partnership กรณีท่ีหนวยงานขอรับการสนับสนุนในโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมและโครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและเครื่องมือท่ีมี               
ความทันสมัย จะตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีความรวมมือดวยในรูปแบบเงินสดไมนอยกวา
รอยละ 25 ของงบประมาณท่ีระบุในขอเสนอโครงการ สําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ หากไดรับการสนับสนุน
งบประมาณสมทบจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

4. กรณีหนวยงานมีความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศท่ีมีทีมงานหรือผลงานระดับแนวหนาของโลก 
เชน เคยไดรับรางวัลโนเบล จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอเสนอแผนงาน 
 

1. แบบฟอรมเสนอแผนงาน Global Partnership  
2. แบบฟอรมเสนอแผนงานยอยสาํหรับโครงการ Global Partnership 
3. หลักฐานแสดงความรวมมือและการรวมสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางประเทศ 

 
การย่ืนขอเสนอแผนงาน 
 

ยื่นขอเสนอแผนงาน (ไฟล PDF และ Word) ผานทางอีเมล luntharima@trf.or.th และ 
premsak@trf.or.th   
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กําหนดการรับขอเสนอแผนงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
เปดรับขอเสนอแผนงาน 1-31 ธันวาคม 2562 
ประกาศผล 1 กุมภาพันธ 2563 
ทําขอตกลงสงมอบผลงานและจัดสรรงบประมาณ 20 กุมภาพันธ 2563 
 
หมายเหตุ ระยะเวลาการจัดทําขอตกลงสงมอบผลงาน และจัดสรรงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะเวลาการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 

ลัลธริมา โทรศัพท 02-2788268 อีเมล luntharima@trf.or.th 
เปรมศักดิ ์ โทรศัพท 02-2788352 อีเมล premsak@trf.or.th 
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ภาคผนวก 
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เปาหมายและผลสมัฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Objectives and Key Results: OKR) 
สําหรับ พ.ศ. 2563-2565 

ภายใตโปรแกรม P.16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  
(Reinventing Universities & Research Institutes) 

 
(ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญภายในป พ.ศ. 2565) 

 
OKR (เฉพาะดาน ววน.) 

Ox.16 พัฒนาระบบ อววน. ใหเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือใหเกิดระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการตอบโจทยความ
ตองการของประเทศ สรางงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

KR16.1 เพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีโลก ผานการยกระดับความ
รวมมือ  ดาน อววน. กับตางประเทศ ท้ังในระดับประเทศและระดับหนวยงาน 

KR16.2 สรางความเปนเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติผานการยกระดับความรวมมือดาน 
อววน. กับตางประเทศ ท้ังในระดับประเทศและในระดับหนวยงาน 

KR16.3 มหาวิทยาลัยมุงเนนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงในพ้ืนท่ีเมืองนวัตกรรมในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECCi) เพ่ือตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ประกอบดวย 1) ARIPOLIS 2) BIOPOLIS 3) SPACE KRENOVAPOLIS 

KR16.4 ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดาน ววน. แบบบูรณาการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ ผานกองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Multi-year, Block grant ท่ีเกิดประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีตนทุนหรือการใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม มีความคุมคา 

KR16.5 มีระบบติดตามประเมินผลการลงทุนดาน ววน. ท่ีวัดไดท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคาในการลงทุน  
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นิยามศัพท 
 

 
“หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม” หมายความวา หนวยงานของรัฐและเอกชน รวมท้ัง

สถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยและนวัตกรรม 
 

 “การวิจัย” หมายความวา การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางเปนระบบ อันจะทําใหไดมา
ซ่ึงขอเท็จจริง ความรูใหม หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือเปนพ้ืนฐานของ
การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปวิทยาการแขนงตางๆ รวมท้ังเพ่ือ
สรางนวัตกรรม อันจะสามารถนํามาใชประโยชนได  
 

“ระบบวิจัย” หมายความวา การท างานรวมกันอยางเปนระบบของหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการ
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางความเชื่อมโยงกันอยางประสานสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด  

 
“มาตรฐานการวิจัย” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคของ

การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตองการใหเกิดข้ึนในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล ท้ังนี้ รวมถึงจริยธรรมท่ีนักวิจัยพึงปฏิบัติดวย  

 
“นวัตกรรม” หมายความวา ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ บริการ กรรมวิธีท่ีเก่ียวกับการผลิตการจัด

โครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอ่ืนใดท้ังนี้ ซ่ึงเปนสิ่ง
ใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญและนําไปใชประโยชนไดในวงกวางท้ังในเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ 
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คาใชจายท่ีสนับสนุน 
 

 
1. คาตอบแทนนักวิจัย และผูรวมโครงการ 
2. คาเดินทางท้ังในและตางประเทศ และคาใชจายในระหวางการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท้ังในและตางประเทศ 
3. คาเดินทาง คาท่ีพักและคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
4. คาใชสอยและวัสดุวิจัย เชน คาสารเคมี คาวัสดุทดลอง คาจางเก็บขอมูล 
5. คาใชสอยและวัสดุอ่ืนๆ เชน คาจัดประชุมกลุมยอย คาจัดประชุมเผยแพรผลงาน คาติดตอประสานงาน 

คาเชาใชเครื่องมือ/อุปกรณ คาจัดทํารายงาน คาวัสดุสํานักงาน 
6. คาใชจายเพ่ือขออนุญาตใชสิทธิผลงานวิจัยเพ่ือนํามาตอยอด คาจดสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ 

(พิจารณาเปนรายกรณีและควรมีการสมทบคาใชจายจากหนวยงาน) 
7. คาใชจายในการพัฒนาหองปฏิบัติการและจัดซ้ือเครื่องมือท่ีทันสมัยรองรับงานวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
 
หมายเหตุ ตองเปนไปตามระเบียบของกองทุนสงเสริม ววน. 


