
แนวทางการขอสนับสนุนทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก 2019-2020

ส ำนกัวจัิยและพฒันำ



รอบท่ี 1 6 กลุ่มเร่ือง

กำรบรหิำรจดักำรกำรท่องเท่ียวโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทำน

อ้อยและน  ำตำล

วิสำหกิจชมุชน และวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SME)

ยำงพำรำ

เทคโนโลยีเพ่ืออตุสำหกรรม
ด้ำนวสัดุนำโนและนำโนเทคโนโลยี

กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
6 กลุม่



รอบท่ี 1 15 กลุ่มเร่ือง

กำรพัฒนำ
สุขภำพ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

15 กลุ่ม

11. เศรษฐกิจพอเพียง

8. กำรพัฒนำศักยภำพผูส้งูอำยุ
และคนพิกำร

9. กำรแพทย์และสำธำรณสขุ

10. ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ 
(Medical Hub)

15. กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

12. โครงกำรอนุรกัษพั์นธกุรรมพืช ฯ

13. กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศ

14. สิ่งแวดลอ้ม ควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ และระบบนิเวศ

1. กำรศึกษำและสรำ้งสรรค์กำรเรยีนรู้

2. ควำมเหลือ่มล  ำ

3. มนุษยศำสตร์

4. จิตพฤติกรรมเยำวชนและสงัคมไทย

5. ควำมม่ันคงและปัญหำชำยแดนใต้

6. สร้ำงสรรค์วชิำกำรงำนศิลป์

7. ประชำคมอำเซียน



รอบท่ี 2

กำรคมนำคมขนสง่ระบบรำง

พลังงำนสเีขยีว

ก ำลงัคนในศตวรรษท่ี21

กำรจดักำรควำมรูก้ำรวจิยั
เพ่ือกำรใชป้ระโยชน์
ด้ำนควำมม่ันคง

กำรจดักำรควำมรู้กำรวจิยัเพ่ือ
กำรใชป้ระโยชน์ในมิติเชงิชมุชน 
สังคม ตำมแนวพระรำชด ำริ

กำรจดักำรควำมรูก้ำรวจิยั
เพ่ือกำรใชป้ระโยชน์เชงิ
นโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy)

กำรจดักำรควำมรูก้ำรวจิยั
เพ่ือกำรใชป้ระโยชน์
เชิงชุมชน สังคม
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7 กลุ่มเร่ือง



รอบท่ี 3 2 กลุ่มเร่ือง

ผลกระทบกำรใช้
แรใ่ยหินและศึกษำ

วัสดุทดแทน

...

ภัยพิบัติ

...



10 กลุ่มเร่ืองทุนส่งเสริมอุตสำหกรรมส ำคัญ
ของประเทศ S-Curve

อุตสำหกรรมเกษตร
และเทคโนโลยชีวีภำพ

อุตสำหกรรมอำหำร
แห่งอนำคต

อุตสำหกรรมเชื อเพลิง
ชีวภำพและเคมีชวีภำพ

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมัติ

อุตสำหกรรมดิจิทัล

01
02

03
04

05

อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่
และอิเล็กทรอนิกสอั์จฉรยิะ

อุตสำหกรรม
กำรแพทยค์รบวงจร

อุตสำหกรรมกำรบิน
และจิสติกส์

อุตสำหกรรมควำมม่ันคง 
และเทคโนโลยอีวกำศ

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
Innovative House

06

07
08

09
10



1 กลุ่มเร่ือง

...

ทุนนโยบำยและงำนวิจัยพิเศษและเร่งด่วน 
เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของประเทศ

ประเด็นท้ำทำยด้ำน
สุขภำพ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม



2563เสนอขอทุนวิจัยนวัตกรรม 
ประจ ำปี 2563 (วช.) 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญของประเทศ 
30 กลุ่มเร่ือง (เสนอขอ 29 กลุ่มเร่ือง)

189 โครงกำร
364.8 ล้ำนบำท

ทุนวิจัยและนวัตกรรมประเด็นท้ำทำย
ด้ำนสุขภำพสงัคมและสิง่แวดล้อม

1 กลุ่มเร่ือง
38 โครงกำร
110.72 ล้ำนบำท

ทุนส่งเสริมอุตสำหกรรมส ำคัญของ
ประเทศ S-Curve

10 กลุ่มเร่ือง (เสนอขอ 4 กลุ่มเร่ือง) 
11 โครงกำร
57 ล้ำนบำท



1 7 กำรพัฒนำก ำลังคน
และสถำบันควำมรู้

P1 P5P4
สร้ำงระบบผลติและพัฒนำ
ก ำลงัคนให้มีคุณภำพ

ส่งเสรมิปัญญำประดษิฐ์ิ
เป็นฐำนขบัเคลือ่นประเทศ
ในอนำคต ((AI for All)

ส่งเสรมิกำรวจิยัขั นแนว
หน้ำและกำรวจิยัพื นฐำนท่ี
ประเทศมีศักยภำพ

Industrial post doc
(โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำ วิจัยและนวัตกรรม 
ระดับ หลังปริญญำเอก 
ห ลังปริญญำ โท  แล ะ
บัณฑิต ศึกษำรองรั บ
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร)์

AI for All (โครงกำร  
ปัญญำประดิษฐส์ ำหรับทุกคน)

Genomics (โครงกำรสนับสนุน แผนปฏิบัติกำร 
บูรณำกำรจโีนมิกสป์ระเทศไทย).

Quantum Research (แผนงำนสรำ้งโอกำสและ  
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้สูย่คุเทคโนโลย ี 
ควอนตัม)

Space Consortium (โครงกำรร่วมพัฒนำ
ดำวเทียมเพ่ือกำรวิจยัอวกำศแห่งชำติ)

Frontier Research Seed Fund 
(ข้อรเิริม่กำรวิจยัขั นแนวหน้ำประเทศไทย)

Social and Humanity Frontier Research    
(แผนยกระดับคุณภำพและสมรรถภำพของ  
ทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21ฯ)

F3

F4

F5

F6

F7

F2F1

..
มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นท ำวิจัย



2 7 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ท้ำทำยสังคม

P7 P9P8
โจทย์ท้ำทำยด้ำนทรพัยำกร
สิ่งแวดลอ้ม และกำรเกษตร สังคมสงูวยั

สังคมคุณภำพ
และควำมม่ันคง

Zero Waste Thailand 
(ประเทศไทยไร้ขยะ)

PM 2.5

Smart Farming

กำรบริหำรจดักำรน  ำ 
(กำรวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือ
บริหำรจดักำรควำมม่ันคง
ทำงด้ำนน  ำ (Water 
security))

Thailand Aging R&I Platform 
(โครงกำรไทยอำร)ี

Open Society Social Change (โครงกำรชดุ
วิจัยนโยบำยสนัติประชำธรรมเพ่ือกำรสรำ้ง
สังคมเปิด)

ควำมปลอดภัยทำงถนน (แผนงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทยกับองค์กำรอนำมัย
โลกด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน)

F13

F14

F12F8

F9

F10

F11

มหำวิทยำลัยส่งนักวิจัยเข้ำร่วมโครงกำร



3 4 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน

F17F15

F16 F18

P10

BCG in Action(แผนงำน 
BCG in Action ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจชวีภำพเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียวเพ่ือกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน)

Tech Localization (กำร
พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยี
จำกต่ำงประเทศส ำหรบั
อุตสำหกรรมยุทธศำสตร)์

PPP-RDI (แผนกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร Public-
Private Partnership for RDI 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563)

อุทยำนวิทยำศำสตร ์(โครงกำรกำร
สร้ำงก ำลังคนและทักษะแห่งอนำคต
ในภูมิภำค เพ่ือตอบโจทยก์ำรพัฒนำ
นวัตกรรมของประเทศ และโครงกำร
กำรยกระดับคุณภำพชวิีตและ
เศรษฐกิจท้องถ่ินในภูมิภำคด้วยองค์
ควำมรู้ ภูมิปัญญำและนวัตกรรม

...

ยกระดับควำมสำมำรถ
กำรแขง่ขนัและ
วำงรำกฐำนทำง

เศรษฐกิจ

มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นท ำวิจัย



4 5 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพื นท่ีและลดควำมเหล่ือมล  ำ

F19

F20

F21

F23

F22

นวตักรรมส ำหรบั
เศรษฐกิจฐำนรำก
และชุมชนนวตักรรม

P13

Social Innovation (โครงกำรพัฒนำธุรกิจนวัตกรรม
เพ่ือสังคมและชมุชน)

ชุมชนนวัตกรรม

อำสำประชำรฐั

University for Inclusive Growth Program: UNG 
(กลุ่มมทร. ขับเคล่ือนกำรพัฒนำเชงิพื นท่ี)

พื นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ (แผนงำนพื นท่ีนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำ Education Sandbox)

มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นท ำวิจัย



4 4กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำเชิงพื นท่ีและลดควำมเหล่ือมล  ำ

P16

กำรปฏิรูประบบ อววน.
(Reinventing University 

System &
Research System)

Future Lab (โครงกำรห้องปฏิบัติกำรอนำคตด้ำนนโยบำย
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

Deep-Science Technological Innovation Platform (แพลตฟอรม์บ่มเพำะ
ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยเีชงิลึกเพ่ือกำรต่อยอดสูภ่ำคอตุสำหกรรม)

Global Partnership Fund

ฐำนข้อมูลวิจยั (บุคลำกรวิจยัและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงำนวิจัย ฯลฯ)
F27

F26

F25

F24

มหำวิทยำลัยมุ่งเน้นท ำวิจัย


