
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ. 2564 - 2565 
 

วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

23/03/2565 23/04/2565 เปิดรับสมัคร กฝผ. - วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและ
พัฒนา กฟผ. –วช. ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=11550 

วิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน และ
เทคโนโลยี 

14/03/2565 18/03/2565 หมดเขต วช. ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)  
โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการจัดการฝุ่นและขยะจากอุตสาหกรรม 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=11530 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

08/02/2565 07/03/2565 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม  
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=11533 

สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

24/12/2564 28/03/2565 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research 
Program (e-ASIA JRP) ประจ าปี 2566 (FY2023) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=10510 

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

09/08/2564 08/09/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

สหสาขาวิชา 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
การระบาดของโรคโควิด-19 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

สหสาขาวิชา 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

สังคมศาสตร์ 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

สังคมศาสตร์ 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

29/06/2564 16/08/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

อุตสาหกรรมเกษตร 

21/01/2564 30/04/2564 หมดเขต วช. ประกาศทุนอุดหนุนการจัดท าวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์  
ประจ าปี 2564 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

https://socialscienceasia.nrct.go.th/
index.php/SSAsia/announcement/v
iew/6 

สังคมศาสตร์ 

09/03/2564 30/04/2564 หมดเขต ววน. ทุนความร่วมมือไทย-เกาหล ีNRCT-KETEP Joint Grant Call กรอบงานวิจัย 
"พลังงานแสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี 
(NRCT-KETEP) ประจ าปี 2564 

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

วิศวกรรมศาสตร์ 

05/02/2564 30/03/2564 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก  
ประจ าปีงบประมาน 2564 

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

สหสาขาวิชา 

15/02/2564 15/03/2564 หมดเขต วช. ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2564 

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

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

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

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

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจ าปี 2564  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6334 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

27/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจ าปี 2564 https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6338 

เกษตรศาสคร์ 

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

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

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เทคโนโลยี 

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

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

สังคมศาสตร์ 

24/11/2563 25/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม ประจ าปี 2564 

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

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

19/11/2563 18/12/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และ
การสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจ าปี 2564 

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

สหสาขาวิชา 

10/09/2563 22/10/2563 หมดเขต วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research 
Program ประจ าปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโควิด 19 (Countermeasures for COVID-
19 in Non-medical Research) 

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

สหสาขาวิชา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

21/01/2565 28/02/2565 หมดเขต วช. ประกาศรับทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=11521 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12/11/2564 22/12/2564 หมดเขต อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ปีงบประมาณ 2565 

https://www.mhesi.go.th/index.ph
p/fund-all/research/5115-2021-11-
15-12-49-07.html 

สหสาขาวิชา 

18/1/2564 16/3/2564 หมดเขต วช.  ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8374 

สหสาขาวิชา 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 

14/02/2565 31/03/2565 เปิดรับสมัคร สดช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 

https://defund.onde.go.th/th/cont
ent/category/detail/id/18/iid/243 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

22/04/2563 31/05/2564 หมดเขต สดช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 

https://defund.onde.go.th/th/cont
ent/category/detail/id/4/iid/215 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

22/04/2564 14/05/2564 หมดเขต สดช. การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยฯ 

https://defund.onde.go.th/th/cont
ent/category/detail/id/4/iid/216 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

10/01/2565 09/03/2565 หมดเขต ววน. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน  
“การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหา
โครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) 
ส าหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

https://www.nxpo.or.th/B/proposal
-2565/p5-seed-fund/ 
 

พหุสาขา 
 

12/05/2564 14/06/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบท่ี 2 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบรองรับ
การขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning, WiL) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9451 

สหสาขาวิชา 

07/05/2564 07/06/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบท่ี 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัยท างาน (Reskill/Upskill) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9446 

สหสาขาวิชา 

26/12/2563 18/02/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมท่ี 16 แผนงานพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัยไทย 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6348 

สหสาขาวิชา 

07/12/2563 05/02/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย 
ภายใต้โปรแกรมท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6344 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30/11/2563 29/01/2564 หมดเขต ววน. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมท่ี 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้
ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6342 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=6325 

สหสาขาวิชา 

24/08/2563 22/10/2563 หมดเขต ววน. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 "แผนงาน 
Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (Social and 
Humanity) ภายใต้โปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ 

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

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

17/01/2565 07/02/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การ
พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าท่ีน่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” ภายใต้
แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจ าปี 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=11519 

สหสาขาวิชา 

20/12/2564 20/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการ
เรียนรู้ (Learning City)”” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาเมืองและ
กลไกการเติบโตใหม”่ ประจ าปี 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=10509 
 

สหสาขาวิชา 

14/12/2564 16/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย 
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี” 
ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”
ประจ าปี 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9507 
 

สหสาขาวิชา 

10/12/2564 15/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่ม
ส าคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9504 
 

สหสาขาวิชา 

10/12/2564 06/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี (Local Enterprises) บน
ฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
พื้นท่ี” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย”ประจ าปี 2565 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9503 

สหสาขาวิชา 

01/12/2564 05/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา” 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9495 

สหสาขาวิชา 

29/11/2564 10/01/2565 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจ
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=9493 

สหสาขาวิชา 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

8/11/2564 7/12/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบ
ท่ี 2) 

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

สหสาขาวิชา 

26/04/2564 24/05/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบ
ท่ี 1) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=8439 

สหสาขาวิชา 

22/03/2564 2804/2564 หมดเขต ววน. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership) 

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=8409 

อุตสาหกรรม พลังงาน หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 

1/2/2564 3/3/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 
รอบท่ี 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: รถไฟฟ้า
ดัดแปลง (EV Conversion) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8377  

วิศวกรรมศาสตร์ 

1/2/2564 3/3/2564 หมดเขต ววน. บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 
รอบท่ี 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8376 

วิศวกรรมศาสตร์ 

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

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8367 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=7358 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
เทคโนโลยี 

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

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?NID=6347 

สหสาขาวิชา 
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วันปิดรับ
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สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 

1/2/2565 15/5/2565 เปิดรับสมัคร ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2566 

https://bit.ly/ARDA2566 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
เกษตรแม่นย าสูงและเกษตรอัจฉริยะ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8366  

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8369  

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8364  

เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจรายภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8363  

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัย
ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=8362  

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

18/1/2564 5/3/2564 หมดเขต ววน. ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผนงานวิจัยน้ า
เพื่อการเกษตร) 

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventD
etail.aspx?nid=7362  

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี 

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

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.
aspx?nid=4306 

เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน 
ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

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

วิทยาศาสตร์ 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

17/7/2563 15/10/2563 หมดเขต TTFS ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.ttsf.or.th/awards-
activity/science-and-technology-
research-grant/  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม วิศวกรรมศาสตร์ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

10/01/2565 15/02/2565 หมดเขต DEPA โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน ส าหรับนักศึกษา 
/ ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ัวไป ท่ีเตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล 

https://www.depa.or.th/th/article-
view/digital-scholarship-fund-100-
graduate-2565 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

13/01/2565 04/02/2565 หมดเขต DEPA การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือและการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 

https://www.depa.or.th/th/article-
view/digital-research-
development-and-innovation-
fund-2565 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

10/01/2565 31/01/2565 หมดเขต DEPA การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพก าลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) 

https://www.depa.or.th/th/article-
view/depa-digital-manpower-fund-
2565  

เทคโนโลยีดิจิทัล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) 

10/05/2564 13/05/2564 หมดเขต JPO หลักสูตรทุนฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น 
เดือนกรกฎาคม – กันยายนปี 2564 

http://www.ipthailand.go.th/th/dip
-news/item/jpo_ipr.html  

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

11/06/2564 31/07/2564 หมดเขต สมศ. ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

https://research.tni.ac.th/storage/d
ocument/fund_news/onesqa.pdf 

สหสาขาวิชา 
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วันเปิดรับ
ข้อเสนอ 

วันปิดรับ
ข้อเสนอ 

สถานะ ประเภททุน ชื่อโครงการ 
รายละเอียดโครงการ สาขา 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 

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

https://social.nia.or.th/2021/adverti
se0031/  

สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

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

https://social.nia.or.th/2021/adverti
se0025/  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

15/12/2563 31/1/2564 หมดเขต สนช. โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม ปี 2564 เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมท่ีพร้อมขยายผลสู่พื้นท่ีเป้าหมาย 

https://social.nia.or.th/2020/siv01/  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1/10/2563 16/11/2563 หมดเขต สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมรายสาขา https://social.nia.or.th/2020/adverti
se0015/  

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/city64/  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) 

08/03/2565 31/03/0565 เปิดรับสมัคร ส.กทอ. ประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

https://shorturl.asia/j5WID วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์ท่ีเกียวข้องด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน 

09/02/2565 11/03/2565 หมดเขต ส.กทอ. ประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://shorturl.asia/5YaEg วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร์ท่ีเกียวข้องด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน 
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