
 
 

 

แหล่งทนุสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  

(Update ข้อมูลวันที่ 9  มีนาคม 2565) 

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

โครงการ e-ASIA Joint Research 
Program (e-ASIA JRP) ประจ าปี 2566 
(FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสห
วิทยาการขั้นสูงที่น าไปสู่นวัตกรรม 
(Advanced Interdisciplinary 
Research towards Innovation) 
ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว 
(Greener Digital Cities)” 
สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร  
“เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital 
Cities)” ในประเดน็เรื่องการขนส่ง และ 
น้ า/อาหาร (Transport and 
Water/Food) ดังต่อไปนี้ 
1. การใช้ AI, AR, VR, และ IoT 
สนับสนุนระบบการเดินทางอย่างชาญ
ฉลาด 
2. ระบบการติดตาม/เฝ้าระวังอัจฉริยะ
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้าน
น้ าและอาหาร 

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

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

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     
ข้อมูลด้านทุนวิจัย        
ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม  
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 
ดาวน์โหลดไฟล์ 
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 ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
FF_181164.docx 
ประกาศทุน e-ASIA ปี 
2566.pdf 

ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและ
การส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่า
สูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปร
รูปมูลค่สูง 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/256412221809582482966.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231304522527040.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256412231304522527040.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 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ จาก
ภาครัฐ/เอกชน ที่สนใจ 
2 ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
3 กรอบงบประมาณข้ึนอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของข้อเสนอโครงการวิจัย 
4 ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
5 หัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ 
6 เป็นโครงการ/ชุดโครงกร ที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี (1 ชุด
โครงการ หมายถึง 
โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ) โดยข้อเสนอโครงการที่เป็นชุดโครงการวิจัย
ต้องแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ที่มีความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการเพ่ือตอบเป้าหมายใหญ่
ของชุดโครงการอย่างชัดเจน 
7 กรณีโครงกรที่เป็นการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้
โดยยังไม่ต้องผ่านการ 
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อ
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จ าเป็นต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอ
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน 
การท าข้อตกลง 

ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการ (Full 
proposal) ผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research 
and Innovation 
Information System: 
NRIS) โดยกรอกข้อมูล
และยื่น 
ผ่านทางเว็บไชต์ 
www.nis.go.th พร้อม
แนบไฟล์ Word ของ
ข้อเสนอโค้รงการดังกล่าว 
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 
2565 

กรอบการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัยมุ่งเปัาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
สอบถามได้ที่ 02-027.9701 
ผู้ประสาน ไต้แก่ ติดต่อคุณ
วรรณพร บุญเรื่อง ต่อ 9094 
Email: 
wannapornghsri.or.th, 
คุณฉัตรทิพย์ 
วงษ์ปิ่นแก้ว ต่อ 9042 
Email: chattip@hsn.or.th 
หรือคุณอัปสร จินดาพงศ์ 
ต่อ 9048 Email.: 
apsorn@hsri.or.th 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

 



 
 

 

ชื่อทุน เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
8 ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก สวรส. 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
9 กรณีท่ีหัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรรส. จะขอไม่พิจารณาข้อเสนอ
โครงการนั้นตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการ 
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 
10 พฤศจิกายน 2557  

proposal_form ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566.docx 

 

ประกาศข้อเสนอการวิจัย 

สวรส 2566.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502091641554869208.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502091641554869208.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502100902040073830.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256502100902040073830.pdf

