
 
 

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (NRIIS) 
 

 

แหล่งทนุสนบัสนนุโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  

(Update ข้อมลูวันที่ 8 สิงหาคม  2565) 

ชื่อทุน เง่ือนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เปิดรับ
ข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2566 

 
 
 Click ดูภาพขนาดใหญ่ 

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและ
นวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 
มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 
2565 ภายในเวลา 18.00 น. 

• นักวิจัยและผู้ร่วมวจิัย
ทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการ
ท าวิจัยในระบบ NRIIS ภายใน
วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 เวลา 
18.00 น. 

• หน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการ
วิจัยและนวตักรรม ในระบบ 
NRIIS  ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 
2565 เวลา 18.00 น. 

 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 

2.ขอบเขตการวิจัย-P9.pdf 

3.ขอบเขตการวิจัย-P11.pdf 

4.ขอบเขตการวิจัย-P12.pdf 

5.ขอบเขตการวิจัย-P14.pdf 

6.ขอบเขตการวิจัย-P15.pdf 

7.ขอบเขตการวิจัย-P16.pdf 

8.ขอบเขตการวิจัย-P17.pdf 

9.ขอบเขตการวิจัย-P21.pdf 

  

วช. ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ด้านการรองรับ
สังคมสูงวัย) 

แผนงาน P9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วย
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     1. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพ
ในการพึ่งตนเองมีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สังคม 

 ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 
18.00 น. 
  - นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท าวิจัย
ในระบบ NRIIS                   

 
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัย 

และนวัตกรรม 2566.docx.pdf 

2.ขอบเขตการวิจัย-P9.pdf 

 

  

  

https://nriis.go.th/fileupload/AttatchFile/News/Intro/11563.jpg
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343222581712.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343282759270.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343341166674.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343407255074.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343490065618.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041343555853993.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041344022232422.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506041344096242306.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071132410470563.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071132410470563.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071132476718989.pdf


 
 

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (NRIIS) 
 

ชื่อทุน เง่ือนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
     2. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่
ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย 
     3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองขอ้เสนอการวิจยัและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS      
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 

  

  

  
 

วช. ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

 
 Click ดูภาพขนาดใหญ่ 

ต้ังแต่วันที ่12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายใน
เวลา 18.00 น. 
•   นักวิจัยและผูร้่วมวิจัยทุกคน 

ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท า
วิจัยในระบบ NRIIS ภายใน
วันท่ี 11 สิงหาคม 2565  
เวลา 18.00 น. 

•  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองข้อเสนอการวิจยั
และนวัตกรรม ใน
ระบบ NRIIS  ภายใน
วันท่ี 18 สิงหาคม 2565  
เวลา 18.00 น. 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยและ

นวัตกรรม 2566.docx.pdf 

2.ขอบเขตการวิจัย-P15.pdf 

3.ขอบเขตการวิจัย-P16.pdf 

4. ENVI - แบบฟอร์มข้อเสนอ 

2566.docx 

  

https://nriis.go.th/fileupload/AttatchFile/News/Intro/11584.jpg
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071127088628388.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071127088628388.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071127156667012.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071127285823426.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256507051752203271302.docx
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256507051752203271302.docx


 
 

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (NRIIS) 
 

ชื่อทุน เง่ือนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
วช. ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ด้านสังคมและ
ความมั่นคง) 

แผนงาน P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบส าหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตรรม 
     1. คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม 
     2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปญัหาคอร์รัปชัน 
 
แผนงาน P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน รวมทั้งสวัสดภิาพสาธารณะในการด ารงชีวิต โดยใช้การวิจัย 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
     1. สังคมไทยไร้ความรุนแรง 
     2. ความปลอดภัยทางถนน 
 
แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสริมคณุค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เป็นอารยะอยา่งยั่งยืน และปรบัตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลีย่นแปลง 
     1. มนุษยศาสตร ์
     2. สร้างสรรค์วิชาการงานศลิป์ 
     3. การวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของดา้นศิลปกรรม 

ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 
18.00 น. 
 
  - นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท าวิจัย
ในระบบ NRIIS                   
ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองข้อเสนอการวิจยัและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS      
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 

 

1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยและ

นวัตกรรม 2566.docx.pdf 

2.ขอบเขตการวิจัย-P12.pdf 

3.ขอบเขตการวิจัย-P14.pdf 

4.ขอบเขตการวิจัย-P17.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 

วช. ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ด้านการพัฒนา
เส้นทางอาชีพนักวิจัยและ
นวัตกรรมฯ) 

แผนงาน P21 ยกระดับการผลติและพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนา ก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มจี านวนมากขึ้น 
     1. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
     2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม ่
     3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 
     4. ทุนศาสตราจารย์วิจยัดีเด่น 

ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 
18.00 น. 
 - นักวิจัยและผู้ร่วมวิจยัทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท าวิจัย

ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสารที่
เกี่ยวข้องแต่ละประเภททุนได้ทาง  
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1d0-
jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZE

https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506101509028885907.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506101509028885907.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506101509082362706.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506101509149231291.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506101509207718655.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing


 
 

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (NRIIS) 
 

ชื่อทุน เง่ือนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
ในระบบ NRIIS  ภายในวันท่ี 11 
สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองข้อเสนอการวิจยัและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS  
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 

Sf?usp=sharing 
 
1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยและ

นวัตกรรม 2566.docx.pdf 

2.ขอบเขตการวิจัย-P21.pdf 

 

วช. ประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม) 

แผนงาน P9 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ า 
     1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมลูค่าของผลติภณัฑ์อาหาร
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง 
     2. การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม 
     3. การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนตส์ าหรับ
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่
     4. การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 
18.00 น. 
 
  - นักวิจัยและผูร้่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท าวิจัย
ในระบบ NRIIS                   
ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 
 - หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองข้อเสนอการวิจยัและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS      
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 

1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยและ

นวัตกรรม 2566.docx.pdf 

2.ขอบเขตการวิจัย-P11.pdf 

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-

นวัตกรรม.docx 

 

วช. ประกาศรับข้อเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันตอ่พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม  

ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 
11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 
18.00 น. 

1.ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยและ

นวัตกรรม 2566.docx.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506111104318509934.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506111104318509934.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256507071055306486705.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071115540250725.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071115540250725.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506071115591137182.pdf
https://nriis.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256506201540198706306.docx
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แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ (NRIIS) 
 

ชื่อทุน เง่ือนไขการสมัคร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร ติดต่อสอบถาม/Link 
นวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2566 (ด้าน
การจัดการความรู้การ
วิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์) 

การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ 
     1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง 
     2. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
     3. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนว
พระราชด าร ิ
     4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 

 
- นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ต้องยืนยันการเข้าร่วมการท าวิจัย
ในระบบ NRIIS ภายในวันท่ี 11 
สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
- หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
ต้องรับรองข้อเสนอการวิจยัและ
นวัตกรรม ในระบบ NRIIS      
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 18.00 น. 

2.ขอบเขตการวิจัย-การจัดการ

ความรู้การวจิัย (KM).pdf 

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ-การ

จัดการความรู้การวิจัย (KM).pdf 

4. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ 

KM ปี 2566 update.pdf 

 

 
 

ประกาศรับข้อเสนอการ
วิจัยและนวตักรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2566 ทุนวิจัยและ
นวัตกรรมภายใตค้วาม
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
(NRCT-JSPS) 

 
Click ดูภาพขนาดใหญ่ 

8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 
เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้น
สังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยใน
ระบบ NRIIS ภายในวันท่ี 13 
กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.) 

1. ประกาศทุน.pdf 

2. ขอบเขตการการสนับสนนุทนุ 

JSPS ปี 66.pdf  

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับ

สมบูรณ์.docx 

4. คู่มอืนักวิจัย.pdf  
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