
 
 

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(NRIIS)  

(Update ข้อมูลวันที่ 5 มกราคม 2565) 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint 
Research Program (e-ASIA 
JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) 

โครงการ e-ASIA Joint Research 
Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2566 
(FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสห
วิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม 
(Advanced Interdisciplinary 
Research towards Innovation) 
ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว 
(Greener Digital Cities)” 
สาขาวิชาการที่เปิดรบัสมัคร  
“เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital 
Cities)” ในประเด็นเรื่องการขนส่ง และ 
น้ำ/อาหาร (Transport and 
Water/Food) ดังต่อไปนี้ 
1. การใช้ AI, AR, VR, และ IoT 
สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญ
ฉลาด 
2. ระบบการติดตาม/เฝ้าระวังอัจฉริยะ
สำหรับโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ด้าน
น้ำและอาหาร 

ยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS 
เอกสารที่ต้องแนบในระบบ  
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณ์ (Full Proposal) รูปแบบไฟล์
ทั้ง pdf. และ docx. 
2. แบบฟอร์มข้อเสนอภาษาอังกฤษ 
(Application Form_11th) รูปแบบ
ไฟล์ pdf. 
3. หนังสือนำสง่จากหน่วยงานต้น
สังกัด รูปแบบไฟล์ pdf. 

24 ธันวาคม 2564 - 28 
มีนาคม 2565 (หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับรองข้อเสนอ
การวิจัยในระบบ NRIIS 
ภายในวันที่ 4 เมษายน 
2565) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ 
สำนักงานเลขานุการกรม  
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206  
หรือทางอีเมล 
chontida.t@nrct.go.th 
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   
กองระบบและบริหารข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โทร. 0 2579 
1370 - 9 ต่อ 607, 611, 
612 
ดาวน์โหลดไฟล ์
ApplicationForm_11th(A
dvancedInterdisciplinary 
Research)v20211130.do
cx 
แบบฟอร์มเสนอ
โครงการวิจัย-

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231748041132822.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231748041132822.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231748041132822.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231748041132822.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412221809582482966.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412221809582482966.docx


 
 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
FF_181164.docx 
ประกาศทุน e-ASIA ป ี
2566.pdf 

บพท. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย กรอบการวิจัย 
“การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ 
(Learning City)”” ภายใต้
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนา
เมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 
ประจำปี 2565 

 คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับ
ทุน 

1 ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน คือ 
สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัยที่
มีสถานที่ตั้ง/พ้ืนที่บริการ/ที่
พำนัก อยูในพื้นที่เป้าหมาย
ดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/
หน่วยงานภายนอกพื้นที่
เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วม
และมีความร่วมมือกับสถาบนั/
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2 ผู้ที่สนใจเสนอขอรับทุนต้องมี
เอกสารยืนยันความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับ 
เทศบาลเมืองขึ้นไป 
3 กรณผีู้ยื่นขอรับการสนับสนนุ
เป็นภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม จะต้องมีคุณสมบัติตาม 

เปิดรบัข้อเสนอโครงการ 
ผ่าน ระบบ NRIIS 
ได้ต้ังแต่ วันที่ 20 
ธันวาคม 2564 - 20 
มกราคม 2565 เวลา 
12.00 น. 
หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง 
ภายใน วันที่ 21 มกราคม 
2565 เวลา 12.00 น. 

ผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
นางสาวสุทธิดา มณีกุล หรือ 
นางสาวรัชชนก 
สหวรรักษ์ โทรศัพท์
หมายเลข 02-109-5432 
ต่อ หน่วย บพท. ในวันและ
เวลาปฏิบัติงาน หรือที่
ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ : 
Suttida.man@nxpo.or.th 
หรือ
Ratchanok.sah@nxpo.or.
th 
รายละเอียดประกาศ 
https://nriis.go.th/NewsE
ventDetail.aspx?nid=105
09 

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412221809582482966.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231304522527040.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231304522527040.pdf
mailto:หรือRatchanok.sah@nxpo.or.th
mailto:หรือRatchanok.sah@nxpo.or.th
mailto:หรือRatchanok.sah@nxpo.or.th
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=10509
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=10509
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=10509


 
 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
ระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
ทุนวิจัยและนวตักรรมแก่
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพื่อให้นำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 
2563 

บพข.ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน
ริเริ่มสำคัญ “ตวัแบบเชิงธุรกิจเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจ” 

 กรอบงบประมาณและระยะเวลา 
1) การจัดสรรงบประมาณ กรอบ
งบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 
2,000,000 - 7,000,000 บาท ต่อชุด
โครงการวิจัย 
ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
โครงการวิจัย 
2) ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 18 เดือน 
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน 
1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/
หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิจัยอิสระ ที่
สนใจ 
2) สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการ
จะต้องมีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ใน 

- ขอใหผู้้เสนอ
โครงการวิจัยยื่นข้อเสนอ
ชุดโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ผ่านระบบ NRIS 
โดยแนบ File Word และ 
PDF ตามแบบฟอร์ม 
หน่วย บพท. ระหว่างวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันที่ 10 มกราคม 
2565 
ก่อนเวลา 17.00 น. 
- สถาบันต้นสงักัดหัวหน้า
โครงการวิจัยทำการ
รับรองข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยผ่านระบบ 

- Download แบบฟอร์ม
ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ได้
ที่ https://nris.nrct.go.th/ 
และ 
https://www.nxpo.or.th/
A/ 
 
- หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรม
ชี้แจงเป้าหมายของแผนงาน
และตอบข้อซักถามแก่
ผู้สนใจ ในวันที่ 14 ธันวาคม 
2564 เวลา 08.00 - 17.00 

https://nris.nrct.go.th/%20และ
https://nris.nrct.go.th/%20และ
https://www.nxpo.or.th/A/
https://www.nxpo.or.th/A/


 
 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
จังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงาน
วิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงาน
ภายนอกพ้ืนที่เป้าหมายต้องมีการมี
ส่วนร่วม 
และมีความร่วมมือกับสถาบนั/
หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรมเท่านั้น 
3) กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ 
สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สนับสนุนทุนวจิัยและวัตกรรมแก่
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2563 

NRIIS ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2565 ก่อนเวลา 
17.00 น. 

น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ZOOM 
ท่านสามารถลงทะเบียนและ
ส่งข้อซักถามลว่งหน้าได้ทาง 
Facebook ที่ 
https:/www.facebook.co
m/PMUA.THAI 
 
Link เอกสาร 
คู่มือนักวิจัย PMU A (ก.ค. 
64).docx 
แบบฟอร์มข้อเสนอชุด
โครงการ.docx 
แบบฟอร์มข้อเสนอชุด
โครงการย่อย.docx 
ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการ P17 ปี 2565.pdf 
 

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept proposal) 
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ 
(Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อ
การพฒันาอย่างยั่งยืน” 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ผู้เสนอโครงการยื่นข้อเสนอเชิง
หลักการ (Concept Proposal) 
(เฉพาะแผนงานของชุดโครงการ) 
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ 
A4 ใช้ขนาดอักษร 16 ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ผ่านระบบ NRIIS โดย

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทนุ 
1. ผู้มสีิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัย ที่
สนใจ 
 

ช่วงเวลารับขอ้เสนอ  14 
ธันวาคม 2564 -  16 
มกราคม 2565  เวลา 
23.59 น. (หนว่ยงานต้น
สังกัดรับรองภายในวันที่ 
17 มกราคม 2565 เวลา 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
- บพท.ประกาศทุน ชุมชน
นวัตกรรม 2565.pdf 
- แบบฟอร์มข้อเสนอเชิง
หลักการ ชุมชนนวัตกรรม 
2565.docx 

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039212276435.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039212276435.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039388608577.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039388608577.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039525876019.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292039525876019.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292037526233557.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256411292037526233557.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412141636288597271.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412141636288597271.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412141637051383391.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412141637051383391.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412141637051383391.docx


 
 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
แนบ File ในรูปแบบ Word และ 
PDF ตามแบบฟอร์มของหน่วย 
บพท. ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 
2564 – 16 มกราคม 2565 เวลา 
23.59 น. 

2. สถาบัน/หนว่ยงาน/มหาวิทยาลัย 
ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ จะต้องมี
ที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ในจังหวัด
เป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย 
(พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการ
ของหน่วยงานต้นสังกัด) หากเป็น
สถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่
เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมี
ความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงาน
วิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
เท่านั้น (พร้อมแนบไฟล์เอกสารความ
ร่วมมือ) 
 
3. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุน
วิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 
2563 

17.00 น.) 
 
ช่องทางการยืน่ข้อเสนอฯ  
ผ่านระบบ NRIIS 
(http://nriis.go.th/) 
ข้อมูลเพิ่มเติม    เว็บไซต์
หน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) ที่ 
https://www.nxpo.or.t
h/A และผ่านทาง 
Facebook ที่ 
https://www.facebook
.com/PMUA.THAI 

https://www.facebook.com/PMUA.THAI
https://www.facebook.com/PMUA.THAI


 
 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ 
(Concept proposal) 
กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับ
การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่” 
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ 
(Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วย
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนวิจัย 
 
1.เป็นทุนระดับสถาบัน ผู้มีสทิธิเสนอ
ขอรับทุน คือ อธิการบดี หรือผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาระดับรองอธิการบดี 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
และมีการมอบหน่วยบริหารจัดการ
งานวิจัยในระดับสถาบัน/มหาวิทยาลัย 
ที่จะทำหน้าทีข่ับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยร่วมกับ บพท. 
 
2.สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่
สนใจสามารถเสนอข้อเสนอเชิง
หลักการ (Concept Proposal) ได้
เพียง 1 โครงการต่อสถาบัน 
 
3. เป็นสถาบันอุดมศึกษา/
มหาวิทยาลัย ที่มีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการ
อยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการ
ดำเนินงานวิจัย หากเป็น
สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมาย ต้อง
มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/

ช่วงเวลารับขอ้เสนอ   
10 ธันวาคม 2564 -  15 
มกราคม 2565  เวลา 
16.00 น. (หนว่ยงานต้น
สังกัดรับรองภายในวันที่ 
17 มกราคม 2565 เวลา 
16.00 น. ) 
ช่องทางการยืน่ข้อเสนอ
ฯ  ผ่านระบบ NRIIS 
(http://nriis.go.th/)  

 

ข้อมูลเพิม่เติม     
เว็บไซต์หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนา
ระดับพื้นที่ 
(บพท.) ที ่https://www.nx
po.or.th/A และผ่านทาง 
Facebook 
ที่ https://www.facebook
.com/PMUA.THAI 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
-บพท. ประกาศรับข้อ 

เสนอเชิงหลักการ กรอบวิจัย การขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม ปี 2565.pdf 

-แบบฟอร์ม CS-PMUA  

ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) (2).docx 

 
 
 

 

 

http://nriis.go.th/
https://www.nxpo.or.th/A/
https://www.nxpo.or.th/A/
https://www.facebook.com/PMUA.THAI
https://www.facebook.com/PMUA.THAI
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412102303511802294.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412102303511802294.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412102309299352833.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412102309299352833.docx


 
 

 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมคัร ติดต่อสอบถาม/Link 
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิชาการใน
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น 

 

 
  


