
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2564 
 

วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

8/11/2564 7/12/2564 เปิดรับสมัคร ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจยัฉบับสมบรูณ์ (Full proposal) ปี 2565 
(รอบที่ 2) 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9491 

สหสาขาวิชา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

9/8/2564 8/9/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9487 

สหสาขาวิชา 

29/6/2564 6/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภมูิ บคุลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9468 

สหสาขาวิชา 

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9471 

อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9472 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลย ี

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวตักรรมเพือ่รองรับ
การระบาดของโรคโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9474 

สหสาขาวิชา 

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวตักรรมเพือ่รองรับ
สังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9473 

สังคมศาสตร ์

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9466 

สังคมศาสตร ์
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

29/6/2564 16/8/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=9469 

อุตสาหกรรมเกษตร 

21/1/2564 30/4/2564 หมดเขต วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดท าวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2564 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

https://socialscienceasia.nrct.go.
th/index.php/SSAsia/announce
ment/view/6 

สังคมศาสตร ์

9/3/2564 30/4/2564 หมดเขต ววน. ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย 
"พลังงานแสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-
เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจ าปี 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=8406 

วิศวกรรมศาสตร ์

5/2/2564 30/3/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐไ์ทยนักประดิษฐ์โลก 
ประจ าปีงบประมาน 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=8398 

สหสาขาวิชา 

15/2/2564 15/3/2564 หมดเขต วช. ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุน
วิจัยมหาบณัฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=8372 

สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร ์

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความ
รุนแรง ประจ าปีงบประมาณ 2564 วช 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=6335 

สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร ์

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจ าปี 2564 
วช 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=6334 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจ าปี 
2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=6338 

เกษตรศาสคร ์

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อสังคม ประจ าปี 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=6333 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เทคโนโลย ี

29/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDet
ail.aspx?nid=6341 

สังคมศาสตร ์
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

24/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจ าปี 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.asp
x?nid=6340 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

19/11/2563 18/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนนุเส้นทางอาชีพนักวิจัยและ
นวัตกรรม และการสนับสนุนการวจิัยเชิงวิชาการ ประจ าปี 
2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.asp
x?nid=6328 

สหสาขาวิชา 

10/9/2563 22/10/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint 
Research Program ประจ าปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง 
การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโค
วิด 19 (Countermeasures for COVID-19 in Non-medical 
Research) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.asp
x?nid=6315 

สหสาขาวิชา 

1/7/2563 15/7/2563 หมดเขต วช. ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและ
นวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.asp
x?nid=4297 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 

22/4/2563 31/5/2564 หมดเขต สดช. ประกาศเปดิรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 

https://www.onde.go.th/view/1/pr64-
1/TH-TH 

เทคโนโลย ี

22/4/2564 14/5/2564 หมดเขต สดช. การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนา
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ 

https://www.onde.go.th/view/1/defund
_5g-1/TH-TH  

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

11/6/2564 31/7/2564 หมดเขต สมศ. ทุนอุดหนุนการวิจัยดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

https://research.tni.ac.th/storage/docu
ment/fund_news/onesqa.pdf 

สหสาขาวิชา 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

12/5/2564 14/6/64 หมดเขต ววน. บพค. ประกาศรบัข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบ
รองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เช่ือมโยง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบรูณาการการเรยีนรู้กบัการ
ท างาน (Work Integrated Learning, WiL) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=9451 

สหสาขาวิชา 

7/5/64 7/6/64 หมดเขต ววน. บพค. ประกาศรบัข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับ
ระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Reskill/Upskill) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=9446 

สหสาขาวิชา 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 

12/4/2564 30/4/2564 หมดเขต สนช. โครงการแข่งขันแผนธรุกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิด 
“ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และชุมชน ขจัดปัญหาสังคมเมืองและความเหลื่อม
ล้ าในเมืองหลวง” 

https://social.nia.or.th/2021/adv
ertise0031/ 

สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

3/2/2564 7/3/2564 หมดเขต สนช. SID ภาคกลางขอเชิญสมคัรเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม 

https://social.nia.or.th/2021/adv
ertise0025/ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

15/12/2563 31/1/2564 หมดเขต สนช. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2564 เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย 

https://social.nia.or.th/2020/siv0
1/  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1/10/2563 16/11/2563 หมดเขต สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมเปดิรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา https://social.nia.or.th/2020/adv
ertise0015/ 

สหสาขาวิชา 

1/10/2563 16/11/2563 หมดเขต สนช. โครงการนวัตกรรมส าหรับเมืองและชุมชน ประจ าปี 2564 (City & 
Community Innovation Challenge 2021) 

https://social.nia.or.th/2020/city
64/  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

1/2/2564 3/3/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 
2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: 
รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=8377 

วิศวกรรมศาสตร ์

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9451
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9451
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9446
https://social.nia.or.th/2021/advertise0031/
https://social.nia.or.th/2021/advertise0031/
https://social.nia.or.th/2021/advertise0025/
https://social.nia.or.th/2021/advertise0025/
https://social.nia.or.th/2020/siv01/
https://social.nia.or.th/2020/siv01/
https://social.nia.or.th/2020/advertise0015/
https://social.nia.or.th/2020/advertise0015/
https://social.nia.or.th/2020/city64/
https://social.nia.or.th/2020/city64/
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8377
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8377


วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

1/2/2564 3/3/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
คมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8376 

วิศวกรรมศาสตร ์

1/2/2564 2/3/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสูภ่าคอุตสาหกรรม (Deep Science 
and Tech Accelerator) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8367 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7/1/2564 8/2/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
งานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)" 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=7358 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
เทคโนโลย ี

16/12/2563 8/1/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?NID=6347 

สหสาขาวิชา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

26/12/2563 18/2/2564 หมดเขต ววน. บพค. ประกาศรบัข้อเสนอโครงการภายใตโ้ปรแกรมที่ 16 แผนงาน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6348 

สหสาขาวิชา 

7/12/2563 5/2/2564 หมดเขต ววน. บพค. ประกาศรบัข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อรเิริม่การวิจัยขั้นแนว
หน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6344 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

30/11/2563 29/1/2564 หมดเขต ววน. บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การ
สร้างองค์ความรูด้้านปัญญาประดษิฐ์เพื่อเพ่ิมบุคลากรวิจัยระดับสูง
และ สร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 
2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6342 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

15/10/2563 30/11/2563 หมดเขต ววน. บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1 - 3 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6325 

สังคมศาสตร ์

24/8/2563 22/10/2563 หมดเขต ววน. บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 "แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้าง
ความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)" (Social and Humanity) ภายใตโ้ปรแกรมที่ 17 การ
แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6313 

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 

22/12/2563 21/1/2564 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี” กรอบการ
วิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี (Local 
Enterprises) บนฐานทรัพยากรพืน้ถ่ิน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที”่ 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6351 

บริหารธรุกิจ 

22/12/2563 24/1/2564 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6352 

สังคมศาสตร์ เทคโนโลย ี

22/12/2563 26/1/2564 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบือ้งต้นข้อเสนอโครงการวิจัย 
แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจ าปี 
2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8391 

บริหารการศึกษา เทคโนโลย ี

25/12/2563 24/1/2564 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย 
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทนุทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชงิ
พื้นที”่ แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี 2564 
“มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี” 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=7355 

ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
บริหารธรุกิจ 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6313
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 

25/12/2563 18/1/2564 หมดเขต ววน. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) ได้ประกาศรบั
ข้อเสนอเชิงหลักการประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวจิัย “การพัฒนา
เมืองและพื้นที่กลุม่เศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” แผนงานริเริ่มส าคญั 
(Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=7356 

เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์

25/12/2563 18/1/2564 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลกัการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย 
“การพัฒนาเมืองและพื้นท่ีกลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสเีขียว”แผนงาน
ริเริม่ส าคญั “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม ่

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=7356 

เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์

10/6/2563 30/6/2563 หมดเขต ววน. บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจยั Demand-
supply matching platform 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=3292 

เศรษฐศาสตร ์

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (สป.อว.) 

18/1/2564 16/3/2564 หมดเขต วช.  ประกาศส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) เรื่อง รับสมคัรทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=8374 

สหสาขาวิชา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

22/6/2563 13/7/2563 หมดเขต วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ประกาศรับข้อเสนอทุน
วิจัยและนวตักรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควดิ-19 (COVID-19) ครั้งท่ี 2 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=3296 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เทคโนโลยี สังคมศาสตร ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

8/2/2564 15/3/2564 หมดเขต สวรส. ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้
แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=8382 

วิทยาศาสตร์ การแพทย ์

8/2/2564 15/3/2564 หมดเขต สวรส. ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEven
tDetail.aspx?nid=8381 

วิทยาศาสตร์ การแพทย ์
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภ
ททุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

4/1/2564 4/2/2564 หมดเขต สวก. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมนุไพร
ในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=7357 

วิทยาศาสตร์ การแพทย ์

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยเกษตร
แม่นย าสูงและเกษรอจัฉริยะ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8366 

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8369 

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธรุกิจ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสขุภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกจิ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8364 

เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8363 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลย ี

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยด้าน
การเพิ่มศักยภาพการผลติพืชเศรษฐกิจ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=8362 

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การ
รับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปงีบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยน้ าเพื่อ
การเกษตร) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=7362 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลย ี

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7357
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7357
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8366
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8366
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8369
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8369
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8364
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8364
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8363
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8363
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8362
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8362
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362


วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

9/12/2563 10/1/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง 
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6346 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลย ี

14/10/2563 16/11/256
3 

หมดเขต สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้หัวข้อ "RAINS for Thailand 
Food Valley (Post Covid 19)" ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=6319 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

20/7/2563 20/8/2563 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง 
การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEvent
Detail.aspx?nid=4306 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลย ี

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

1/4/2563 30/6/2563 หมดเขต สวทช. โครงการนักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2563 https://www.nstda.or.th/ChairProf
essor/chairprofessor.html 

วิทยาศาสตร ์

มูลนธิิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

17/7/2563 15/10/256
3 

หมดเขต TTFS ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี https://www.ttsf.or.th/awards-
activity/science-and-technology-
research-grant/ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั (DEPA) 

30/3/2563 18/5/2563 หมดเขต DEPA การรับสมัครนติิบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจทิัล 
เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 
Transformation Voucher) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

https://www.depa.or.th/storage/a
pp/media/announce_ThaiFightCO
VID/depa%20mini%20Transformat
ion%20Voucher_all%20Area.pdf 

เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ 

7/4/2563 14/4/2563 หมดเขต DEPA ประกาศการการรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนนุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกจิอุตสาหกรรม (depa Digital 
Transformation Fund) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

https://www.depa.or.th/th/article-
view/announcement_hospital  

เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภท
ทุน 

ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั (DEPA) 

5/2/2563 14/2/2563 หมดเขต DEPA โครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมดิจิทัล ประจ าปี 2563 

https://www.depa.or.th/th/article-
view/depa-manpower-fund-
announce-2020 

เทคโนโลย ี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) 

4/2561 11/2561 หมดเขต JPO ทุนฝึกอบรมทรัพยส์ินทางปัญญาประจ าปี 2561 (JPO/IPR 2018) https://www.ipthailand.go.th/imag
es/GEJPO61.pdf 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
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