
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวจิัยแผนงาน N42 (S3P20) 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบรกิาร 

ส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบรกิารแห่งอนาคต

ประจ ำปีงบประมำณ 2566

วันพุธท่ี 23 พฤศจิกำยน 2565
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1. หลักการและเหตุผล

• โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ (quality infrastructure, QI) คือ
ระบบที่มีองค์ประกอบ 5 ด้ำนที่ท ำงำนร่วมกันโดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน 
องค์ประกอบทั้ง 5 ด้ำนได้แก่ (1) มำตรวทิยำ (2) มำตรฐำน (3) กำร
รับรองระบบงำน (4) กำรตรวจสอบและรับรอง และ (5) กำรก ำกับดูแล
ตลำด

• โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นระบบที่ท ำให้
กำรค้ำเสรแีละเป็นธรรมเกิดขึ้นได้และด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กำรสร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพจงึเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและควำมสำมำรถในกำรน ำสินค้ำ
และนวัตกรรมเข้ำสู่ตลำด
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2. วัตถุประสงค์

• สร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพของประเทศที่รองรับกำรน ำสินคำ้และนวัตกรรม

ของผูป้ระกอบกำรในประเทศไทยเข้ำสูต่ลำด โดยที่สินค้ำและนวัตกรรมดังกล่ำวสำมำรถแข่งขันได้

ด้วยคุณภำพ โดยให้ควำมส ำคัญกับสินค้ำและนวัตกรรมที่สอดคล้องหมุดหมำยของแผนพัฒนำ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำตฉิบบัที่ 13 และได้รับกำรก ำหนดให้เป็น flagship หรอื target 

ของแผนพฒันำอตุสำหกรรมเฉพำะ หรอืแผนงำนอืน่ของ บพข. ได้แก่  แผนงำนอำหำรมูลค่ำสูง 

แผนงำนสุขภำพและกำรแพทย์ แผนงำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ แผนงำนโลจิสติกส์และระบบรำง 

แผนงำนดิจิทัลแพลตฟอร์ม แผนงำนเศรษฐกิจหมุนเวยีน และแผนงำนพลังงำน เคมีและวัสดุ

ชีวภำพ

• พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพท่ีจ ำเป็นต่อกำรวจิัยและพฒันำสนิค้ำและนวัตกรรมทีม่ี

ศักยภำพทำงกำรตลำดในอนำคต รวมทั้งกำรวจิัยพ้ืนฐำนที่ผลกำรวจิัยจ ำเป็นต่อกำรก ำหนด

มำตรฐำน หรอืเกณฑ์คุณภำพของสินค้ำที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลำดสูง หรอืสินค้ำท่ีประเทศ

ไทยต้องกำรผลักดันให้เป็น flagship/strategic products
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2. วัตถุประสงค์ (ต่อ)

• พัฒนำบรกิำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมบรกิำรที่สร้ำง

รำยไดแ้ละดงึดดูกำรลงทุนในอตุสำหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู หรอือุตสำหกรรมที่

ผลิตสินคำ้และบรกิำรคณุภำพสงูเข้ำมำในประเทศ ผ่ำนกำรพัฒนำตลำดบรกิำร

โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพและกำรส่งเสรมิให้เกิดผู้ให้บรกิำร NQI ภำคเอกชน
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3. ขอบเขตงานวจิัย

ข้อเสนอโครงกำรตอ้งตอบสนองกับเงือ่นไข 2 ด้ำน คือ

• พัฒนำควำมสำมำรถใหมข่องโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ 

• เป็นควำมสำมำรถใหม่ท่ีรองรับกลุ่มรำยกำรสินคำ้และนวัตกรรม 
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3. ขอบเขตงานวจิัย 1: โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

1. วธิีกำรวัด (มำตรฐำนกำรวัด/CRM/RM) ที่ใช้ในกำรวจิัย กำรก ำหนด

มำตรฐำนและกำรผลิต

2. มำตรฐำน หรอืเกณฑ์คุณภำพ

3. วธิีกำรทดสอบ หรอืวธิีกำรตรวจสอบและรับรอง

4. บรกิำรตรวจสอบและรับรอง

5. กระบวนกำรตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีกำรผลิต

6. กลไก หรอืกระบวนกำรก ำกับดูแลตลำดท้ังก่อนและหลังกำรน ำเข้ำ

ตลำด
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3. ขอบเขตงานวจิัย 2: กลุ่มรายการสินค้าและนวัตกรรม

1. สำรสกัดสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ทำงยำ

2. ผลิตภัณฑ์อำหำร
1) อำหำรฟังก์ชัน (functional foods)

2) อำหำรใหม่ (novel foods)

3) อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

4) ส่วนประกอบอำหำรฟังก์ชัน (functional ingredients)

3. ยำนยนต์ไฟฟ้ำและชิ้นส่วนยำนยนต์ไฟฟ้ำ

4. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ เซนเซอร์และระบบเซนเซอร์

5. แหล่งกักเก็บพลังงำน (battery)

6. Carbon footprints และ Carbon emission
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3. ขอบเขตงานวจิัย

ให้ผู้เสนอโครงกำรวจิัยชี้ว่ำ

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพส ำหรับสินค้ำและนวัตกรรมที่มีศักยภำพ
ทำงกำรตลำด หรอือยู่ในขอบเขตที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้นนั้นยังขำด
องค์ประกอบใดบ้ำง หรอืควรมีองค์ประกอบใดบ้ำงเพ่ิมเติม

2. โครงกำรวจิัยมีวัตถุประสงค์จะปิดช่องว่ำงใด หรอืเสรมิสร้ำงควำม
เข้มแข็งใดเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้ำและนวัตกรรมน้ันมีศักยภำพทำง
กำรตลำดสูงขึ้น

3. หำกโครงกำรวจิัยสำมำรถปิดช่องว่ำง หรอืเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งได้
มำกกว่ำหน่ึงด้ำน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณพีเิศษ
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ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ

KR2 P20: จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพท่ีสร้ำงใหม่หรอืจัดหำ
ซื้อมำหรอืได้รับกำรพัฒนำยกระดับเพื่อกำรพัฒนำอตุสำหกรรมปัจจบุนัให้
ปรับตัวสูอ่นำคต และได้รับกำรยอมรับตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศหรอื
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล (เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 25 ชิ้น/ระบบ/แห่ง)

KR3 P20: จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพที่สร้ำงใหม่หรอืจัดหำ
ซื้อมำหรอืได้รับกำรพัฒนำยกระดับให้ทัดเทียมสำกลเพื่อกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมใหม่แหง่อนำคต (เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 5 ช้ิน/ระบบ/แห่ง)
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ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ

KR4 P20: จ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงคุณภำพที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
กำรยกระดับมำตรฐำนทำงคุณภำพท่ีได้มำตรฐำนสำกลส ำหรับ
อุตสำหกรรมใหม่แห่งอนำคต (เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 50 คน)

KR5 P20: มูลค่ำทำงเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกกำรใช้งำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพที่สร้ำงใหม่ หรอืจัดหำซื้อมำ หรอืได้รับกำร
พัฒนำยกระดับ และบรกิำรด้ำนกำรตรวจวัด กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
วเิครำะห์ทดสอบและกำรรับรองคุณภำพ (เพิ่มขึ้น 1,000 ล้ำนบำท)
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4. ระยะเวลาด าเนินงานวจิัย

ระยะเวลำด ำเนินงำนโครงกำร ไม่เกิน 3 ปี 

หำกเป็นโครงกำรต่อเนื่องมำกกว่ำ 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้ำหมำย
สุดท้ำย (End Goal) และมีเส้นทำงไปถึงเป้ำหมำยรำยปี (Milestone) 
แสดงไว้อย่ำงชัดเจน โดยกำรรับรองระบบงำน และ/หรอื ได้ร่ำงมำตรฐำน
(standard) / workshop agreement ที่อยู่ในรำยกำรจัดท ำ
มำตรฐำนของหน่วยก ำหนดมำตรฐำน (standard body) ต้อง
ด ำเนินกำรส ำเร็จภำยในระยะเวลำโครงกำร

ทั้งน้ี กำรจัดสรรทุนวจิัยจะจัดสรรเป็นรำยปี 
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5. เง่ือนไขการเป็นผู้เสนอโครงการ

• ต้องรวมกลุ่มหน่วยงำน หรอืเป็นภำค ี(consortium) โดยอำจเป็นกำร
รวมกลุ่มหน่วยงำนระหว่ำง สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวจิัย หน่วยงำน
ภำครัฐ หรอืหน่วยงำนเอกชน เพื่อสร้ำงบรกิำร หรอืควำมสำมำรถ NQI 
ที่ท ำให้ระบบ NQI ที่สนับสนุนสินค้ำและบรกิำรที่ระบุครบถ้วน

• เป็นหน่วยงำนเดีย่วได้ หำกแสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวจะ
ช่วยสนับสนุนระบบ NQI ที่สนับสนุนสินค้ำและบรกิำรที่ระบคุรบถ้วน
หรอืมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบ NQI

• งบประมำณของโครงกำรขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดของโครงกำร
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5. เง่ือนไขการเป็นผู้เสนอโครงการ

• ผู้เสนอขอรับทุนประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐ (รวมสถำบันกำรศึกษำ
เอกชน) และหน่วยงำนภำคเอกชน หน่วยงำนเอกชนที่ร่วมโครงกำรต้อง
ร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20% (แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่ำ 
10% และ in kind ไม่น้อยกว่ำ 10%) อำจพิจำรณำปรับเพ่ิมจ ำนวน
เงินทุน in cash ตำมระดับ TRL และควำมเสี่ยงของอุตสำหกรรม 
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5. เง่ือนไขการเป็นผู้เสนอโครงการ

• ผู้เสนอขอรับทุนเป็นเอกชน
• Start up ต้องร่วมสนับสนุน in cash และ/หรอื in kind ไม่น้อยกวำ่ 10%

• บรษิัทขนำดเล็ก ต้องร่วมสนับสนุน ไม่น้อยกว่ำ 20% (แบ่งเป็น in cash ไม่
น้อยกว่ำ 10% และ in kind ไม่น้อยกว่ำ 10%)

• บรษิัทขนำดกลำง ต้องร่วมสนับสนุน ไม่น้อยกว่ำ 30% (แบ่งเป็น in cash ไม่
น้อยกวำ่ 15% และ in kind ไม่น้อยกวำ่ 15%)

• บรษิัทขนำดใหญ่ ต้องร่วมสนับสนุน in cash ไม่น้อยกว่ำ 50% (ไม่ก ำหนด 
in kind)
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หน่วยงานกดรับรอง ภายใน
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

เวลา 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
พิชชา สิงหพันธุ์ 

โทร 02-109-5432 ต่อ 890 
Email: pitcha.sin@nxpo.or.th



END

Nothing is as constant as change.


