
เดือนกรกฎาคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
วช. วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ 

– 16 สิงหาคม 2564 ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมำณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหำคม 2564 
ภำยในเวลำ 18.00 น. 

ก.ค.-16 ส.ค.64 

วช. การชี้แจง “กรอบการวิจัยและนวัตกรรม” ประจ าปีงบประมาณ 2565 และการ
แถลงผลส าเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม  

20 ก.ค.64 
(ออนไลน์) 

สมำคมวิทยำศำสตร์แห่ง
ประเทศไทยฯ 

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์สตรีเข้าร่วมโครงการ STEM Women Asia 30 ก.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เดือนสิงหาคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
สวพ.มก. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 

บรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 ส.ค.64 

วช. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2565 
แผนงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนำนำชำติ 
“ทุนอุดหนุนกำรวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจ ำปี 2565 (FY2022)” 
 

9 ส.ค. – 8 ก.ย.64 
(18.00 น.) 

มูลนิธิโทเร เปิดรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564  
ผู้มีสิทธิสมัคร 
อำจำรย์หรือนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยใน
สถำบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยที่ต้องกำรค้นคว้ำวจิัยเพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำที่กล่ำวข้ำงต้นโดยบุคคลที่สมัคร
ต้องมีสัญชำติไทยและปฏิบัติงำนวิจัยในประเทศไทย 
จ ำนวนเงินอุดหนุน 
ทุนนี้จะให้กำรสนับสนุนรำยละไม่เกิน 400,000 บำท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงำน
ของโครงกำรโดยจะมีจ ำนวนทุนทั้งสิ้นประมำณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็น
โครงกำรที่ใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี จะได้รับกำรพิจำรณำปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้อง
ท ำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี 

บัดนี้ – 15 ต.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เดือนกันยายน 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
วช. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2565 

แผนงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมนำนำชำติ 
“ทุนอุดหนุนกำรวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจ ำปี 2565 (FY2022)” 
 

9 ส.ค. – 8 ก.ย.64 
(18.00 น.) 

มูลนิธิโทเร เปิดรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564  
ผู้มีสิทธิสมัคร 
อำจำรย์หรือนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยใน
สถำบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยที่ต้องกำรค้นคว้ำวจิัยเพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำที่กล่ำวข้ำงต้นโดยบุคคลที่สมัคร
ต้องมีสัญชำติไทยและปฏิบัติงำนวิจัยในประเทศไทย 
จ ำนวนเงินอุดหนุน 
ทุนนี้จะให้กำรสนับสนุนรำยละไม่เกิน 400,000 บำท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงำน
ของโครงกำรโดยจะมีจ ำนวนทุนทั้งสิ้นประมำณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็น
โครงกำรที่ใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี จะได้รับกำรพิจำรณำปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้อง
ท ำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี 

บัดนี้ – 15 ต.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เดือนตุลาคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
มูลนิธิโทเร เปิดรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564  
ผู้มีสิทธิสมัคร 
อำจำรย์หรือนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยใน
สถำบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสำหกิจในประเทศไทยที่ต้องกำรค้นคว้ำวจิัยเพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสำขำที่กล่ำวข้ำงต้นโดยบุคคลที่สมัคร
ต้องมีสัญชำติไทยและปฏิบัติงำนวิจัยในประเทศไทย 
จ ำนวนเงินอุดหนุน 
ทุนนี้จะให้กำรสนับสนุนรำยละไม่เกิน 400,000 บำท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงำน
ของโครงกำรโดยจะมีจ ำนวนทุนทั้งสิ้นประมำณ 15-20 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็น
โครงกำรที่ใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี จะได้รับกำรพิจำรณำปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้อง
ท ำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี 

บัดนี้ – 15 ต.ค.64 

กสว. ข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นค าของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุน
งานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

11 ต.ค.-10 พ.ย.64 

สวทช. ข้อเสนอโครงการเร่งการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้าน
สิ่งแวดล้อม (https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-
fund-2021/) 

บัดนี้-19 พ.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เดือนพฤศจิกายน 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
กสว. ข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นค าของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุน

งานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

11 ต.ค.-10 พ.ย.64 

สวทช. ข้อเสนอโครงการเร่งการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้าน
สิ่งแวดล้อม (https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-
fund-2021/) 

บัดนี้-19 พ.ย.64 

สทน. ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสิรมความ
ร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย ประจ าปี 2565 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมควำมร่วมมือวิจัยระห่ำง สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัย หรือ
หน่วยงำนภำครัฐ กับ สทน. โดยมีเป้ำหมำยให้กำรสนับสนุนจ ำนวนทั้งสิ้น 55 
โครงกำร โครงกำรละไม่เกิน 50,000 บำท โดยจัดส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนทำง E-
mail: tinttouniversity@gmail.com 

30 พ.ย.64 

บพข. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) 8 พ.ย.-7ธ.ค.64 
(17.00 น.) 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำฯ 

ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรอบการวิจัย 
กองทัพได้ก ำหนดกรอบโจทย์วิจัยส ำหรับกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 2 ระดับ ได้แก่ (1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพยุทโธปกรณ์ (2) กำรสร้ำง
นวัตกรรม จ านวน 8 กลุ่ม ดังนี้ 
กำรวิจัยและพัฒนำระบบอำวุธทหำรบก 
กำรวิจัยและพัฒนำยำนยนต์ทำงบก 
กำรวิจัยและพัฒนำยำนพำหนะทำงน้ ำและสะเทินน้ ำสะเทินบก ((In Land Water) 
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรบิน 
กำรวิจัยและพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์และกำรสื่อสำร 
กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรและอื่น ๆ 
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนหลักกำรและหลักนิยม 
กำรวิจัยด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกองทัพ 

บัดนี้-22 ธ.ค.64 

กกพ. ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ 
เปิดรับข้อเสนอโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนแบบมุ่งเป้ำ 
(หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข) ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

15 พ.ย.-30 ธ.ค.64 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” 

29 พ.ย.-10 ม.ค.64 



เดือนธันวาคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
บพข. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) 8 พ.ย.-7ธ.ค.64 

(17.00 น.) 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

กำรอุดมศึกษำฯ 
ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรอบการวิจัย 
กองทัพได้ก ำหนดกรอบโจทย์วิจัยส ำหรับกำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
จ ำนวน 2 ระดับ ได้แก่ (1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพยุทโธปกรณ์ (2) กำรสร้ำง
นวัตกรรม จ านวน 8 กลุ่ม ดังนี้ 
กำรวิจัยและพัฒนำระบบอำวุธทหำรบก 
กำรวิจัยและพัฒนำยำนยนต์ทำงบก 
กำรวิจัยและพัฒนำยำนพำหนะทำงน้ ำและสะเทินน้ ำสะเทินบก ((In Land Water) 
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรบิน 
กำรวิจัยและพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์และกำรสื่อสำร 
กำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรและอื่น ๆ 
กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนหลักกำรและหลักนิยม 
กำรวิจัยด้ำนอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกองทัพ 

บัดนี้-22 ธ.ค.64 

กกพ. ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ 
เปิดรับข้อเสนอโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนแบบมุ่งเป้ำ 
(หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข) ประจ ำปีงบประมำณ  2564 

15 พ.ย.-30 ธ.ค.64 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” 

29 พ.ย.-10 ม.ค.64 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี
งบประมาณ 2565  “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” 
**บพท. จัดกิจกรรมชี้แจงเป้ำหมำยของแผนงำนและตอบข้อซักถำมแก่ผู้สนใจ 
ในวันที่ 14 ธันวำคม 2564 เวลำ 08.00-17.00 น. ผ่ำนระบบอิเล็กทรกนิกส์ ZOOM 
ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนและส่งข้อซักถำมล่วงหน้ำได้ทำง 
Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI 

1 ธ.ค.-5 ม.ค.64 

สวทช. ข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของ
ภาครัฐ จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบสมุดบันทึกงำนวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Lab Notebook) 
2. โครงกำรพัฒนำระบบ Open source ERP ส ำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร 
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงกำรตำมขอบเขตกำรวิจัยพัฒนำ  

17 ธ.ค.64 



เดือนธันวาคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี

งบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” 

29 พ.ย.64-10 ม.ค.65 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี
งบประมาณ 2565  “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” 

1 ธ.ค.64-5 ม.ค.65 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนา
พื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจ าปี 2565 

10 ธ.ค.64-15 ม.ค.65 
(16.00 น.) 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่ม
ส าคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจ าปี 2565 

10 ธ.ค.64-6 ม.ค.65 
(23.59 น.) 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “ชุมชน
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจ าปีงบประมาณ 2565 

14 ธ.ค.64-16 ม.ค.65 
(23.59 น.) 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ 
(Learning City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการ
เติบโตใหม่” ประจ าปี 2565 

20 ธ.ค.64-20 ม.ค.65 
(12.00 น.) 

วช. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2566 “ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม e-
ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) 

24 ธ.ค.64-28 มี.ค.65 
(23.59 น.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เดือนมกราคม 
Timeline Submitted Proposal ประจ ำปี พ.ศ.2564-2565 

แหล่งทุน โปรแกรม-กรอบวิจัย Deadline submit 
บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี

งบประมาณ 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” 

29 พ.ย.64-10 ม.ค.65 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) ประจ าปี
งบประมาณ 2565  “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” 

1 ธ.ค.64-5 ม.ค.65 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนา
พื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจ าปี 2565 

10 ธ.ค.64-15 ม.ค.65 
(16.00 น.) 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่ม
ส าคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”ประจ าปี 2565 

10 ธ.ค.64-6 ม.ค.65 
(23.59 น.) 

บพท. ข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) “ชุมชน
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจ าปีงบประมาณ 2565 

14 ธ.ค.64-16 ม.ค.65 
(23.59 น.) 

บพท. ข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ 
(Learning City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มส าคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการ
เติบโตใหม่” ประจ าปี 2565 

20 ธ.ค.64-20 ม.ค.65 
(12.00 น.) 

วช. ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2566 “ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม e-
ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) 

24 ธ.ค.64-28 มี.ค.65 
(23.59 น.) 

 


