
ล ำดับ แหล่งทุน ประเภททุน ขอบข่ำย วันท่ีเปิดรับ วันท่ีปิดรับ ช่ือหน่วยงำนรับผิดชอบ เบอร์โทร เว็บไซด์
1 วิทยาลัยฯ ทุนวิจัยหน้าใหม่ และทุนวิจัยมุ่งเป้า ผู้สูงอายุ โรคประจ าถ่ิน 1-ส.ค. 31-ส.ค. งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการฯ วิทยาลัยฯ 3902

http://www.cmp.ubu.ac.t
h/newweb/index.php

ทุนชุดโครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1-ก.ย. 30-ต.ค. งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการฯ มหาวิทยาลัย

3035, 3042 https://www.ubu.ac.th/we
b/research/content/UBU
%20Revenue/

ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ เป็นโครงการเด่ียว 1-ก.ย. 30-ต.ค. งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการฯ มหาวิทยาลัย

3035, 3042 https://www.ubu.ac.th/we
b/research/content/UBU
%20Revenue/

ล ำดับ แหล่งทุน ประเภททุน ขอบข่ำย วันท่ีเปิดรับ วันท่ีปิดรับ ช่ือหน่วยงำนรับผิดชอบ เบอร์โทร เว็บไซด์
1 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคม 

และความม่ันคง
Platform 2 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสัมคม

1-ก.ค. 16-ส.ค. กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 
๒ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ
 ๒๐๓

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=9475

2 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
การระบาดของโรคโควิด-19 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

การแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 1-ก.ค. 16-ส.ค. ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

0-2579 1370-9 ต่อ 
260, 261 และ 406

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

3 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย

Platform 2 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสัมคม  , โปรแกรมท่ี 8 รองรับสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูง
วัย

0 2579 1370-9 ต่อ 
409 – 410   (คุณพร
พิมล,คุณศรีรัตน์)

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

4 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

แพลตฟอร์มท่ี 2  การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม
โปรแกรมท่ี 7     แก้ไขปัญหาท้าทาย
และยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และการเกษตร

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

0 2579 1370-9 ต่อ 
309 – 310

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

แหล่งทุนวัจัยท้ังภำยในและภำยนอก

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ทุนวิจัยเงินรายได้2

แหล่งทุนภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุน และข่ำวสำรใหม่ๆ ของแหล่งทุนต่ำงๆ ได้ท่ี https://nriis.go.th/

แหล่งทุนภำยใน

http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/index.php
http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/index.php


5 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

Platform 3              การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน พร้อม
ท้ังยกระดับ  การพ่ึงพาตนเองใน
ระดับประเทศ
Program 10            ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุน
วิจัยและนวัตกรรม 1

081 442 2121 และ 
0 2579 1370-9 ต่อ 
405

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

6 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ 2565

แพลตฟอร์มท่ี 2  การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม
โปรแกรมท่ี 7     แก้ไขปัญหาท้าทาย
และยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และการเกษตร

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ฝ่ายพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
การเกษตร กองบริหารทุนวิจัย
และนวัตกรรม 1

0 2579 1370-9 ต่อ 
403,461

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

7 วช. แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพ
นักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ 
บุคลากร และหน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

แพลตฟอร์มท่ี 1 การพัฒนาก าลังคน 
ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบ
นิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ัน
แนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 4 
แผนงานหลัก ท่ีเป็นไปตามข้ันบันได

29-มิ.ย.-64 6-ส.ค.-64 กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 
3 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

0 2579 1370-9 ต่อ 
412,413,418,423,42
4

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=9468

8 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์
เศรษฐกิจ

Platform 2              การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
Program 7              แก้ไขปัญหา
ท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและการเกษตร

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ

0 2579 1370-9 ต่อ 
348  หรือ 095 162 
2224

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=9467

9 วช. ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดการ
ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ รวมการปฏิบัติ
และถ่ายทอดสู่พ้ืนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2565

Platform 2              การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
Program 9a              แก้ไขปัญหา
ท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนด้านสังคม และความม่ันคงทุก

29-มิ.ย.-64 16-ส.ค.-64 ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

0 2579 1370 - 9, 0
 2561 2445 ต่อ 517
 - 519, 524

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



10 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยเกษตรแม่นย าสูงและ
เกษตรอัจฉริยะ)

Platform 3   การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน พร้อมท้ังยกระดับ การ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
Program P.10   ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8366

11 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยสมุนไพรไทยเพ่ือความ
ม่ันคงทางสุขภาพและความย่ังยืน
ทางเศรษฐกิจ)

Platform 3   การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน พร้อมท้ังยกระดับ การ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
Program P.10   ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8364

12 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจรายภูมิภาคท่ีมี
ศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์
ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอาหาร)

Platform 3   การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน พร้อมท้ังยกระดับ การ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
Program P.10   ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8363

13 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยด้านการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ)

Platform 3   การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน พร้อมท้ังยกระดับ การ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
Program P.10   ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8362

14 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยน้ าเพ่ือการเกษตร)

แพลตฟอร์มท่ี 2  การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม
โปรแกรมท่ี 7     แก้ไขปัญหาท้าทาย
และยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
และการเกษตร

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7362



15 สวก. การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แผน
งานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถการแข่งขัน)

Platform 3   การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขัน พร้อมท้ังยกระดับ การ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ
Program P.10b   ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองในระดับประเทศใน
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7361

16 สวก. การรับข้อเสนอเเผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

โปรแกรม P17 การแก้ปัญหาวิกฤติ
ของประเทศ

18-ม.ค.-64 5-มี.ค.-64 ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7360

17 บพค. รับข้อเสนอโครงการรอบท่ี 2 
ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบ
รองรับการขยายผลหลักสูตร
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ี
เช่ือมโยงสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning, WiL)

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ

12-พ.ค.-64 14-มิ.ย.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

083 554 2577
คุณชนินาถ

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

18 บพค. รับข้อเสนอโครงการรอบท่ี 2 
ภายใต้แผนงาน การยกระดับ
ระบบฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าหรับบุคลากรวัยท างาน 
(Reskill/Upskill)

โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ือ
อนาคต

7-พ.ค.-64 7-มิ.ย.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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

19 บพค. รับข้อเสนอโครงการภายใต้
โปรแกรมท่ี 16 แผนงานพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ
เพ่ือการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

โปรแกรมท่ี 16 การปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

16-ธ.ค.-63 18-ก.พ.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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

20 บพค. รับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อ
ริเร่ิมการวิจัยข้ันแนวหน้าประเทศ
ไทย ภายใต้โปรแกรมท่ี 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยข้ัน
แนวหน้าและการวิจัยข้ันพ้ืนฐานท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพ

7-ธ.ค.-63 5-ก.พ.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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



21 บพค. รับข้อเสนอโครงการภายใต้
โปรแกรมท่ี 4 แผนงาน "การสร้าง
องค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ
เพ่ิมบุคลากรวิจัยระดับสูงและ 
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564

โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือน
ประเทศในอนาคต

30-พ.ย.-63 29-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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

22 บพค. รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ภายใต้โปรแกรมท่ี 1 - 3

โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ
โปรแกรมท่ี 2 การพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ือ
อนาคต

15-ต.ค.-63 30-พ.ย.-63 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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

23 บพค. รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
"แผนงาน Frontier Research 
และการพัฒนาระบบการสร้าง
ความสามารถ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19)" (Social and
 Humanity) ภายใต้โปรแกรมท่ี 17

โปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤต
ของประเทศ

24-ส.ค.-63 22-ต.ค.-63 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้าน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

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

24 บพท. รับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้
แผนงานริเร่ิมส าคัญ “ตัวแบบเชิง
ธุรกิจเพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานราก
รองรับการเปล่ียนแปลงและวิกฤต
ด้านเศรษฐกิจ”

แพลตฟอร์มท่ี 4    โปรแกรมท่ี 17 
การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

29-พ.ย.-64 10-ม.ค.-65 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

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

25 บพท. รับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept
 proposal) ภายใต้กรอบวิจัย 
“การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีกลุ่ม
เศรษฐกิจโดยรอบบน
ฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงาน
ริเร่ิมส าคัญ “การพัฒนาเมืองและ

แพลตฟอร์มท่ี 4    โปรแกรมท่ี 15 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญ

25-ธ.ค.-63 18-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7356

26 บพท. รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
ภายใต้กรอบการวิจัย 
“มหาวิทยาลัยกับการขับเคล่ือน
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ี” แผนงานริเร่ิมส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 

แพลตฟอร์มท่ี 4    โปรแกรมท่ี 14 
นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม

25-ธ.ค.-63 24-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7355



27 บพท. รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
ภายใต้แผนงานริเร่ิมส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 “พ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION
 SANDBOX)”

Program 15 เมืองน่าอยู่และการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญ
Platform 4 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
และลดความเหล่ือมล้ า

22-ธ.ค.-63 26-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=7352

28 บพท. รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
ภายใต้แผนงานริเร่ิมส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 
“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน”

Program 13 นวัตกรรมส าหรับ
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
Platform 4 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
และลดความเหล่ือมล้ า

22-ธ.ค.-63 21-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=6352

29 บพท. รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
ภายใต้แผนงานริเร่ิมส าคัญ 
(Flagship) ประจ าปี 2564 
“มหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี” กรอบ
การวิจัย “การพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ในพ้ืนท่ี (Local Enterprises) บน
ฐานทรัพยากรพ้ืนถ่ิน เพ่ือสร้าง

Platform 4 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
และลดความเหล่ือมล้ า   โปรแกรมท่ี 
 13 และ  14

22-ธ.ค.-63 21-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=6351

30 บพท. รับข้อเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรม กรอบการวิจัย 
Demand-supply matching 
platform

โปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤต
ของประเทศ

10-มิ.ย.-63 30-มิ.ย.-63 หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

02-298-0611 ต่อ 
205 ,207

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=3292

31 บพข. การศึกษาจ านวนจุลินทรีย์ใน
อากาศของห้องปฏิบัติการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	
นางสาวมาลัย ศิลารัมย์

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
• โปรแกรม 10a ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงพา
ตนเอง ในระดับประเทศใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
• โปรแกรม 10b ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงพา
ตนเอง ในระดับประเทศในเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

8-พ.ย.-64 7-พ.ย.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 
871-875

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



32 บพข. การศึกษาจ านวนจุลินทรีย์ใน
อากาศของห้องปฏิบัติการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	
นางสาวมาลัย ศิลารัมย์

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
• โปรแกรม 10a ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงพา
ตนเอง ในระดับประเทศใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
• โปรแกรม 10b ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงพา
ตนเอง ในระดับประเทศในเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

26-เม.ย.-64 24-พ.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 
871-875

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

33 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564
 โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือนานาชาติเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศ (Global 

โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

22-มี.ค.-64 28-เม.ย.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 874 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8409

34 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564
 (รอบท่ี 2) แผนงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้
คนขับ (Aviation)

22-ก.พ.-64 24-มี.ค.-64 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต ภายใต้หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-150-9560-61 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8394

35 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564
 (รอบท่ี 2) แผนงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต: เทคโนโลยีระบบราง 

22-ก.พ.-64 24-มี.ค.-64 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต ภายใต้หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-150-9560-61 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8393



36 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564
 รอบท่ี 2 แผนงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต: รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV 
Conversion)

1-ก.พ.-64 3-มี.ค.-64 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต ภายใต้หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-150-9560-61 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8377

37 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564
 รอบท่ี 2 แผนงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(EV component)

1-ก.พ.-64 3-มี.ค.-64 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต ภายใต้หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-150-9560-61 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8376

38 บพข. รับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 
2564 เร่ือง "การพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และงานวิจัยเพ่ือรองรับ
แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 

โปรแกรมท่ี 17 การแก้ปัญหาวิกฤต
ของประเทศ: อุตสาหกรรม
การแพทย์ การปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (Covid-19)

7-ม.ค.-64 8-ก.พ.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8368

39 บพข. รับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 
2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
เพ่ือการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 
(Deep Science and Tech 

1-ก.พ.-64 2-มี.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 871 https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=8367

40 บพข. รับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 
ปีงบประมาณ 2564

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในโปรแกรมท่ี 10 ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ

24-ก.ค. 23-ส.ค.-63 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 
871-874

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=5308

41 บพข. รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full proposal) 
ปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2)

แพลตฟอร์มท่ี 3 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ในโปรแกรมท่ี 10 ยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันและ

16-ธ.ค.-63 18-ม.ค.-64 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.)

02-109-5432 ต่อ 
871-874

https://nriis.go.th/NewsEv
entDetail.aspx?nid=6347


