
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2563-2570











๒

๗

แพลตฟอรม ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู



๓

๙

แพลตฟอรม ๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม



แพลตฟอรม ๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหล่ือมลํ้า



•



4 Platform

Program 1 สรางระบบผลติและ

พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ  (บพค) 

(วช)

Program 2 ผลิตกําลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบเศรษฐกจิสังคม

ของประเทศ (บพค)

Program 3 สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 

(บพค) (สวก)

Program 4 สงเสริมปญญาประดิษฐ

เปนฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

(AI for All) (บพค) 

Program 5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนว

หนา และการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศ

ไทยมีศักยภาพ(บพค) (วช)

Program 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการวิจัยท่ีสําคัญ (บพค) 

Platform 1
การพัฒนากําลังคนและสถาบัน

ความรู

Platform 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทยทาทายสังคม

Platform 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาเชิงพืน้ทีแ่ละลดความเหล่ือมลํ้า

Program 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม และการเกษตร (วช)

Program 8 สังคมสูงวัย (วช)

Program 9 สังคมคุณภาพและความ

ม่ันคง (วช) (สวรส)

Program 10

ยกระดับความสามารถการ

แขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ (สวรส) (บพข) (สวก)

Program 11 สรางและ

ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ

เร่ิมตน (Startup) พัฒนาระบบ

นิเวศนวัตกรรม และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจนวัตกรรม (สนช)

Program 12 โครงสรางพ้ืนฐาน

ทางคุณภาพและบริการ

Program 13 นวัตกรรมสําหรับ

เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

นวัตกรรม (บพท)

Program 14 ขจัดความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ

แมนยํา (บพท)

Program 15 เมืองนาอยูและ

การกระจายศูนยกลางความ

เจริญ (บพท)



Platform 1

การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

• Program 1 สราง

ระบบผลิตและพัฒนา

กําลังคนใหมีคุณภาพ  

(บพค) (วช)

• Program 2 ผลิต

กําลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ (บพค)

• Program 3 

สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตและ

พัฒนาทักษะเพ่ือ

อนาคต (บพค) 

(สวก)

• Program 4 

สงเสริม

ปญญาประดิษฐ

เปนฐานขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคต 

(AI for All) (บพค) 

• Program 5 สงเสริม

การวิจัยข้ันแนวหนา 

และการวิจัยพ้ืนฐาน

ท่ีประเทศไทยมี

ศักยภาพ(บพค) (วช) 

• Program 6 พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ทางการวิจัยท่ีสําคัญ 

(บพค) 

 พัฒนาระบบนิเวศ

เพ่ือการพัฒนาและ

ใชกําลังคนคุณภาพ

ตรงความตองการ

ของประเทศ 

 มีกําลังคนระดับสูง

รองรับ EEC และ

ระบบเศรษฐกิจสังคม

ของประเทศ 

 พัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต

และทักษะเพ่ือ

อนาคต 

 พัฒนากําลังคนท่ี

สามารถสราง 

พัฒนาเคร่ืองมือ

ทาง

ปญญาประดิษฐ 

สงเสริมการใช

ปญญาประดิษฐ

เพ่ือเปนฐาน ใน

การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 

 พัฒนาระบบนิเวศ

การวิจัยพ้ืนฐานและ

การวิจัยข้ันแนว

สงเสริม อํานวย 

ความสะดวกในการ

ทําวิจัยและ

นวัตกรรม 

 พัฒนาองคความรู

ดานวิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และ

เทคโนโลยี

 โครงสรางพ้ืนฐาน

เพ่ือการวิจัยในสเกล

ใหญท่ีจําเปนตอ

การพัฒนา

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและ

ความม่ันคงของ

ประเทศไดรับการ

พัฒนาอยาง

เหมาะสม 



Platform 2
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยทาทาย

สังคม

• Program 7

โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

และการเกษตร (วช)

• Program 8

สังคมสูงวัย (วช)

• Program 9

สังคมคุณภาพและความม่ันคง (วช) (สวรส)

 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ

จัดการกับปญหาทาทายเรงดวนสําคัญ

ของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

 พัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดี สามารถดํารงชีวิตไดดวยตนเอง

อยางมีคุณคา และสรางกลไกท่ีเอ้ือตอ

การอยูรวมกันอยางมีความสุขพรอมรับ

สังคมสูงวัย 

 สรางสังคมท่ีมีการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

สังคม และมีการเสริมพลังทางสังคม 

 สรางสังคมท่ีมีการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

สังคมและมีการเสริมพลังเพ่ือสรางความ

ม่ันคงทางสังคม 



Platform 3
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

การแขงขัน 

• Program 10

ยกระดับความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจ (สวรส) (บพข) 

(สวก)

• Program 11

สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเร่ิมตน 

(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และ

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม (สนช)

• Program 12

โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ

 พัฒนาและยกระดับความสามารถของ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร

ดวยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ตอยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ

วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต

แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

 พัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท่ีมี

ศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด

 พัฒนาและเพ่ิมการใชประโยชนพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจนวัตกรรม อุทยาน

วิทยาศาสตร/ระเบียงนวัตกรรมภาค

ตะวันออก/เมืองนวัตกรรมอาหาร

 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย 

พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึง

การบริการภาครัฐ ใหเอ้ือตอการดําเนิน

ธุรกิจนวัตกรรมของผูประกอบการ



Platform 4
การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพือ่การพฒันาเชิงพื้นที่

และลดความเหลื่อมล้ํา

• Program 13

นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

นวัตกรรม (บพท)

• Program 14

ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา 

(บพท)

• Program 15

เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ 

(บพท)

 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนนวัตกรรม 

 ประชากรกลุมยากจนหลุดพนจากความ

ยากจนอยางยั่งยืน และสามารถเขาถึง

ทรัพยากร การศึกษา สวัสดิการตาง ๆ ท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิตไดอยางเทา

เทียม 

 พัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคในการ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

เมืองและเช่ือมโยงความเจริญสูชนบท 



ทุนวิจัยท่ีอยูภายใตการดูแลของสํานักงานการวิจยัแหงชาติ
(วช.) 

แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและ

สถาบันความรู 

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา 
และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสราง

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายสังคม 

โปรแกรมที่ 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอม และการเกษตร

โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 

โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความ
ม่ันคง 



ทุนวิจัยท่ีอยูภายใตการดูแลของสถาบันวจิยัระบบสาธารณสุข  
(สวรส.)

Platform 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 

 โปรแกรม P9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 

Platform 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 

 โปรแกรม P10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ 

ทุนการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ประจําปงบประมาณ 2564

ภายใตแผนงานวิจัยเพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพในการตอบสนองตอการระบาด (COVID-19) ประกอบดวย 3 ประเด็นวิจัย ไดแก

1) การวิจัยเพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพในการตอบสนองตอการระบาด

2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการภาวะหลังวิกฤติ (Post Crisis Management)

3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธีการรักษา และระบบวัคซีนเพ่ือปองกัน COVID-19

ปดรับทุนแลว

ระหวางวันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2563



ทุนวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของหนวยบริหารและจัดการทุนดาน
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  (บพข.)

 โปรแกรม P10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ทุนที่เปดรับ

ประกาศ/ประชาสัมพันธเปดรับทุนรอบใหม ชวง ม.ค.-มี.ค. 64

1. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หัวขอ/กรอบ         ดิจิทัลสําหรับการผลิต การคาการบริการท่ีกี่ยวกับเทคโนโลยี

งบประมาณ          ไมจํากัด

สัดสวนทุน  I-kind 15%, I-cash 10% และ บพข. 75%

ระยะเวลา            12เดือน

เงื่อนไข               ผูขอรับทุน/ทีมวิจัยตองเกี่ยวของดาน Digital

มีหนวยงานเอกชนรวมทีม

ชวงเปดรับโครงการ          ถึง 30 กันยายน 2563

2. ทุนวิจัย บพข. รวมกับ กสท.

หัวขอ/กรอบ กสท. กําหนดโจทย ไมระบุหัวขอชัดเจน โดยหัวขอมี

ความเกี่วโยงกับเทคโนโลยีของ  กสท.

งบประมาณ         ไมจํากัด

สัดสวนทุน  I-kind 15%, I-cash 10% และ บพข. 75%

ระยะเวลา           12เดือน

เงื่อนไข              ผูขอรับทุน/ทีมวิจัยตองเกี่ยวของดาน Digital

มีหนวยงานอกชนรวมทีม หากไมมี กสท.สามารถรวมทุนได

ชวงเปดรับโครงการ          ถึง 30 กันยายน 2563



ทุนวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของหนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยดาน
การพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ

วิจัยและการสรางนวัตกรรม  (บพค.)

 โปรแกรม P5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนาและการวิจัยพื้นฐานท่ีประเทศ
ไทยมีศักยภาพ  ทุนท่ีเปดรับ

• Social and humanity Frontier Research การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพ
ของมนุษยในศตวรรษท่ี 21 ดวยมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรม
ศาสตร ดวยมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร

เงื่อนไข หนวยงานรวมดําเนินการ ไดแก กระทรวงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ,
องคกรสวนทองถิ่น, สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชน,
หนวยงานและองคกรดานศิลปวัฒนธรรม , องคกรวิจัย, หนวยงานทางวัฒนธรรม
ตางชาติ, สมาคมวิชาชีพตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ, บริษัทหรือหนวยงาน
ภาคเอกชน, มูลนิธิ องคกร NGO ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

รับขอเสนอแผนงาน/โครงการ 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 
ประกาศผล                                 ภายในเดือนกันยายน 2563

ปดรับทุนแลว

 โปรแกรม P17 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ ทุนท่ีเปดรับ

• Frontier Research COVID-19 Fund แผนงาน Frontier Research และการพัฒนา

ระบบการสรางความสามารถเพ่ือรองรับสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

งบประมาณ          ไมเกิน 3,000,000 บาท/ป 

ระยะเวลา            ไมเกิน 3 ป (ทําสัญญาคร้ังแรกระยะเวลาไมเกิน 1 ป)

ผูรับผิดชอบ มีความรูและความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเกี่ยวของอยางประจักษ

เกณฑพิจารณา         มีประสบการณการ บริหารจัดการงานวิจัยและการดําเนินการวิจัย

รับขอเสนอแผนงาน/โครงการ 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 
ประกาศผล                                 ภายในเดือนกันยายน 2563

ปดรับทุนแลว



ทุนวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของ หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัย

ดานการพัฒนาระดับพ้ืนที่  (บพท.)
• ปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ ภายในป พ.ศ. 2565)

หัวขอ/กรอบ         นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม

• โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา (ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญภายในป พ.ศ. 2565)

หัวขอ/กรอบ         ประชากรกลุมยากจนหลุดพนจากความยากจนอยางยั่งยืน และสามารถเขาถึงทรัพยากร 

การศึกษา สวัสดิการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตไดอยางเทาเทียม

• โปรแกรมท่ี 15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลางความเจริญ

หัวขอ/กรอบ         พัฒนาเมืองศูนยกลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและ 

เช่ือมโยงความเจริญสูชนบท

เงื่อนไข ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีเมืองนาอยูอัจฉริยะ (พ.ศ. 2561 – 2580) 1) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน 

เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต 2)เมืองขนาดกลาง ไดแก เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค นาน ลําปาง นครราชสีมา 

มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี รอยเอ็ด สกลนคร บุรีรัมย พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรีสุราษฏรธานี กระบี่ และยะลา

ปดรับทุนแลว

ชวงประกาศรับขอเสนอ (Concept Proposal) วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562   ยื่นขอเสนอโครงการ (Concept Proposal) ตั้งแตวันท่ี 16 - 30 พฤศจิกายน 2562



ทุนวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

(สวก.)
 โปรแกรม 7 โจทยทายทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร

• แผนงานวิจัยความม่ันคงดานอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

หัวขอ/กรอบ          1) ความม่ันคงอาหาร 2)การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3)อาหารศึกษา 4)การบริหารจัดการ

 โปรแกรม 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

• แผนงานเกษตรสมัยใหม

หัวขอ/กรอบ        1) การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมพ่ือปรับปรุงพันธุพืชและสัตว 2) การเกษตร
แมนยําสูง 3) ระบบการติดตามแลเตนภัยลวงหนาและเทคโนโลยีทางการเกษตร 4)การวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

เงื่อนไข มีการรวมมือระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย หนวยงานรัฐ 

เครือขายวิสาหกิจ

มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัยในกรณีมีการทดลองในคนหรือสัตว

ย่ืนขอเสนอโครงการ ระหวางวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563

สวก. งบประมาณ 2564

1. กรอบการวิจัยการพัฒนําศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและปองกันโรคอุบัติใหม เชน

โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
2. กรอบการวิจัยการแกปญหภัยแลงภาคการเกษตร

เงื่อนไข มีการรวมมือระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย หนวยงานรัฐ 

เครือขายวิสาหกิจ

มีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัยในกรณีมีการทดลองในคนหรือสัตว

ปดรับทุนแลว

ระหวางวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563



ทุนวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(สนช.)

• ปดรับทุนแลว

• ประกาศทุนวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

• สงขอเสนอ 30 พฤศจิกายน 2562 
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