
 
 

 

แหล่งทนุสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  

(Update ข้อมูลวันที่ 8 เมษายน 2565) 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและ
การส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่า
สูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น าของโลก โดย
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ 
2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จาก
พืชและสัตว์เศษฐกิจหลักของประเทศ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
รายได้ของประเทศ 
3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรสูงวัย 
4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐาน
ราก โดยการใช้ Smart Farming 
5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศ
เกษตร (น้ า ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้ง 
ยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี 
วัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการ

 ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัย 
ระหว่างวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 
พฤษภาคม 2565 

-แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ สวก. 2020.docx 
-แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการ สวก. 2020.pdf 

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502111413213862971.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502111413213862971.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502111414198956293.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502111414198956293.pdf


 
 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
บริหารจัดการน้ าด้านการเกษตร เพ่ือลด
ความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการ 
พ้ืนฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตร
และชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ทุนอุดหนุนการจัดท า
วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์" 
ประจ าปี 2565 

จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนก ารจัดท า NRCT 
Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน 
งบประมาณทุนอุดหนุนฯ จ านวน 4 ทุน 
ทุนละ 200,000 บาท เพ่ือจัดท าวารสาร 
Social Science Asia 
ปี 2023 

คุณสมบัติของวารสาร 
2.1 วารสาร Social Science Asia 
เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
สังคมศาสตร์ 
2.2 การน าเสนอบทความในวารสารให้
ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น 
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามประกาศ 
(ประกาศส านนักงานการวิจัยแห่งชาติ_ทุน
SSA 2565.pdf) 

ภายในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2565 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 
2565.pdf 
ประกาศส านนักงานการวิจัย
แห่งชาติ_ทุนSSA 2565.pdf 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
ศักยภาพสูง ประจ าปี 2565 

1. สนับสนุนไม่เกิน 3 ทุนต่อปีโดยอย่าง
น้อย 1 ทุน หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้ที่
เคยได้รับรางวัลนักวิจัย 
ดีเด่นแห่งชาติมาก่อน 
2. สนับสนุนเพียง 1 วาระ ส าหรับแต่ละ
กลุ่มวิจัย 
3. งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท
ต่อกลุ่มวิจัย (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี) 
4. ระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 3 ปี 

1. หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ หรือเป็นนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์มีศักยภาพเทียบเคียง 
ได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์หรือ
นักวิจัยความสามารถสูงมีผลงานโดด
เด่น เป็นที่ยอมรับใน 
วงการวิชาการ มีประสบการณ์การ
ท างานซึ่งแสดงความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายทั้งในประเทศ และ 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 
• นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุก
คนต้องยืนยันการเข้าร่วม
การท าวิจัยในระบบ NRIIS 
ภายในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2565 เวลา 
18.00 น. 

ฝ่ายบริหารโครงการความ
ร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่สวทช. 
นางสาววนัสนันท์ ศิริวัฒน์ 
โทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 
81882 อีเมล 
wanatsanan.sir@nstda.or
.th 
 ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ 
โทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 
81832 อีเมล 

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939321448371.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939321448371.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939517053182.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939517053182.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939321448371.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256503170939321448371.pdf


 
 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
ต่างประเทศ รวมทั้ง มีความสามารถ
ในการเป็นผู้น ากลุ่มวิจัย 
2. ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยไทย
หรือนักวิจัยต่างชาติที่ท างานอยู่ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน 
(ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน 
ต้องได้รับการยินยอมจาก 
ต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล 
หรือสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้) 
3. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยมี
ประวัติการท างานร่วมกันมาก่อน มี
ผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถ
ท างานวิจัยได้เต็มเวลา 
ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่
ด ารงต าแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับ
คณบดีขึ้นไป 
4. หากหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างการ
รับทุนวิจัยขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ที่มี
งบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท 

• หน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัยต้องรับรอง
ข้อเสนอการวิจัยในระบบ 
NRIIS ภายในวันที ่
17 พฤษภาคม 2565 เวลา 
18.00 น. 

sirikan.nawapan@nstda.
or.th 
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กองบริหารทนุวิจัยและ
นวัตกรรม 3 วช. 
นางสาวสุมนา คุณาธรรม 
โทรศัพท์ 02 579 1370-9 
ต่อ 411 อีเมล 
sumana.k@nrct.go.th 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
00-ประกาศทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัยศักยภาพสูง 
2565.pdf  

01-แบบข้อเสนอ
โครงการ ทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.
doc  

01-แบบข้อเสนอ
โครงการ ทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.
pdf  

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040075589967.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040075589967.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040075589967.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040256702983.doc
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040256702983.doc
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040256702983.doc
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040256702983.doc
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040177402904.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040177402904.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040177402904.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040177402904.pdf


 
 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
ระยะเวลาการรับทุนดังกล่าว ควร
เหลือไม่เกิน 12 เดือน 
5. ทีมวิจัยประกอบด้วย หัวหน้า
โครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) 
และผู้ร่วมวิจัยหลากหลายระดับ 
(เทียบเคียงรองศาสตราจารย์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาผู้ร่วมทีมที่มี 
ประสบการณ์รองลงมา รวมทั้ง
สามารถผลิตบัณฑิตศึกษา 
6. มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ทาง 
วิชาการ หรือการน าไปประยุกต์ใช้ 
7. หากมีความร่วมมือกับภาคเอกชน
หรือหน่วยงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

02-แบบรับรองแสดง
ความประสงค์ในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์.docx  

02-แบบรับรองแสดง
ความประสงค์ในการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์.pdf   

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

- ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม 
 

 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 
วันที่ 23 เมษายน 2565 
เวลา 18.00 น.  
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2565  เวลา 18.00 น.) 

ข้อมูลด้านทุนวิจัย            
ภารกิจการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                               

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040378598447.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040378598447.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040378598447.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040378598447.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040317160788.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040317160788.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040317160788.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256504051040317160788.pdf


 
 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
โปรแกรมท่ี 7   แก้ไขปัญหาท้าทายและ
ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
การเกษตร 
- แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
พลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือก
เพ่ือชุมชน     

                                  
โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 
309 – 310 
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   
กองระบบและบริหารข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม                                                          
โทร. 0 2579 1370 - 9 ต่อ 
607, 611, 612 มือถือ 065 
349 9372 และ 065 349 
9382 
เอกสารรายละเอียด 
1. โครงการร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –
วช. ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ประเภทแผนงาน
พลังงาน (รับผ่านระบบ 
NRIIS) 
2. โครงการร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –
วช. ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ประเภทแผนงาน
โครงการพลังงาน
ไฮโดรเจน (ใชวิธีสรรหา) 

https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16ET_XBNu3fu8X3AxVHe0irxCqoUqCppJ?usp=sharing


 
 

 

 


