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สํานักงานการ 
วิจัยแหงชาติ 
(วช.) 
ขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2566





ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 2  การยกระดับสังคมและส่ิงแวดลอม ใหมีการพัฒนา
อยางย่ังยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการ
เปล่ียนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม



แผนงานยอย F8 (S2P9) ดานการพัฒนาผูสูงอายุในภาคชนบทและเมืองใหมีศักยภาพ 
ในการพ่ึงตนเอง มีคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม
๑. กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาผูสูงอายุในภาคชนบทและเมืองใหมี 
ศักยภาพ ในการพ่ึงตนเอง มีคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม

แผนงาน P9  พัฒนาสังคมสูงวัยดวยวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม

แผนงานยอย N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานในภาค 
ชนบทและเมือง เขาสู การเปนผูสูงวัย
๑ กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดานการอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย
๒. กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย



แผนงานยอย F8 (S2P9) ดานการพัฒนาผูสูงอายุในภาคชนบทและเมืองใหมีศักยภาพในการพ่ึง 
ตนเอง มีคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม

1. กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดาน 
การพัฒนาผูสูงอายุในภาคชนบทและ 
เมืองใหมีศักยภาพ ในการพ่ึงตนเอง มี 
คุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม/เศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนโอกาส กลไกการ 
จางงาน สรางงานและสรางรายไดใหแกผูสูงอายุ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ 
รวมถึงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความตระหนักและมีความพรอมในการใชชีวิตสําหรับผู 
สูงอายุในภาคชนบท/เกษตรและเมือง ผานนวัตกรรมการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
(Life Long Learning and Long Life Learning)
การเตรียมพรอมการเขาสูสังคมสูงวัย โดยการพัฒนาทักษะที่จําเปน เชน ทักษะดาน 
งาน/อาชีพ ความรอบรูเรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรูดานการเงิน 
(Financial Literacy)
การสรางกลไกการมีสวนรวม Empowerment โดยการเชื่อมตอระดับจากหนวย 
นโยบายสูผูสูงอายุ ผานการขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูสูงอายุอยางครอบคลุมในระดับพื้นที่

1.

2.

3.

4.

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม



คุณสมบัติผูสมัคร งบประมาณและระยะ 
เวลา

เง่ือนไขขอเสนอ 
โครงการ ผลผลิต

1. สัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรใน
ประเทศไทย
2. มีประสบการณ และศักยภาพในการ 
ทําวิจัย รวมถึงบริหารการวิจัย
3. สามารถควบคุมการวิจัยไดทันทีและ 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน ทันกําหนด
4. สําหรับนักวิจัย PI แผนงาน/โครงการ 
ท่ีไดรับทุนวช. ระหวางปงบประมาณ 
2563-2565 (อยูระหวางการดําเนิน 
การ) สามารถเสนอขอรับทุนในปงบ 66 
รวมจํานวนโครงการในป 63-65 ไมเกิน 
3 แผนงาน/โครงการ
5. ไมติดคางสงรายงานกับทางวช./สกว. 
ในระบบ NRIIS ระหวางป 2551-2562

1. ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
กรณี การวิจัยมากกวา 1 ปใหถือเปนป 
แรก
2. ไมจํากัดงบประมาณ แตตองเหมาะสม 
กับการดําเนินงาน
สนับสนุน
-คาตอบแทน/คาจาง
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาครุภัณฑ
Overhead 10%

1. เปนแผนงานวิจัยเทาน้ัน
- มีโครงการวิจัยยอย อยางนอย 2 
โครงการ
2. อยูใน SRL ระดับ 3-5 ข้ึนไป
3. หากมีการสะทอนความรวมมือและมี 
การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในระดับพ้ืนท่ี เขน โรงพยาบาล องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน พรอมี 
หนังสือยืนยันการนําผลงานวิจัยไปใช 
ประโยชนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะได 
รับการพิจารณาเปนพิเศษ

1. กลไกการจางงาน สรางงานและสราง 
รายไดใหแกผูสูงอายุ
2. ธุรกิจตนแบบท่ีปรับเปล่ียนการ 
บริหารจัดการรองรับบุคลากรในยุค 
สังคมสูงอายุและดิจิทัล
3. องคความรูท่ีนําไปสูการปรับ 
พฤติกรรมท้ังดานดูแลสุขภาพ ดานการ 
ออม
4. การขับเคล่ือนและ Empower ทุก 
ภาคสวน โดยเฉพาะ อปท. ในการสง 
เสริมและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผู 
สูงอายุและคนพิการแบบมีสวนรวม



แผนงานยอย N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานในภาค 
ชนบทและเมือง เขาสู การเปนผูสูงวัย

1. กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดาน 
การอยูรวมกันของคนทุกชวงวัย

การวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือมาตรการที่สนับสนุนการชวยเหลือและสราง 

ภูมิคุมกันใหกับคนทุกชวงวัยทั้งในภาคชนบท/เกษตรและเมือง เตรียมความพรอม 

การเขาสูสังคมสูงวัย

การวิจัยและนวัตกรรมที่รองรับการสูงวัยในถิ่น (Ageing in Place) เพื่อเสริมสราง 

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั้งในเขต 

เมือง กึ่งเมือง และชนบท

การบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการจากภาคการศึกษา นโยบาย และภาค 

การปฏิบัติ เพื่อสงเสริม คุมครอง และการดูแลผูสูงอายุ

1.

2.

3.

4.

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม



คุณสมบัติผูสมัคร งบประมาณและระยะ 
เวลา

เง่ือนไขขอเสนอ 
โครงการ ผลผลิต

1. สัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรใน
ประเทศไทย
2. มีประสบการณ และศักยภาพในการ 
ทําวิจัย รวมถึงบริหารการวิจัย
3. สามารถควบคุมการวิจัยไดทันทีและ 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน ทันกําหนด
4. สําหรับนักวิจัย PI แผนงาน/โครงการ 
ท่ีไดรับทุนวช. ระหวางปงบประมาณ 
2563-2565 (อยูระหวางการดําเนิน 
การ) สามารถเสนอขอรับทุนในปงบ 66 
รวมจํานวนโครงการในป 63-65 ไมเกิน 
3 แผนงาน/โครงการ
5. ไมติดคางสงรายงานกับทางวช./สกว. 
ในระบบ NRIIS ระหวางป 2551-2562

1. ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
กรณี การวิจัยมากกวา 1 ปใหถือเปนป 
แรก
2. ไมจํากัดงบประมาณ แตตองเหมาะสม 
กับการดําเนินงาน
สนับสนุน
-คาตอบแทน/คาจาง
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาครุภัณฑ
Overhead 10%

1. เปนแผนงานวิจัยเทาน้ัน
- มีโครงการวิจัยยอย อยางนอย 2 
โครงการ
2. อยูใน SRL ระดับ 3-5 ข้ึนไป
3. หากมีการสะทอนความรวมมือและมี 
การสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในระดับพ้ืนท่ี เขน โรงพยาบาล องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน พรอมี 
หนังสือยืนยันการนําผลงานวิจัยไปใช 
ประโยชนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะได 
รับการพิจารณาเปนพิเศษ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือมาตรการท่ี 
สามารถนําไปสูการกําหนดเปนนโยบาย 
หรือมาตรการในระดับตาง ๆ เพ่ือ 
เตรียมความพรอมคนไทยใหเปนผูสูง 
อายุท่ีมีคุณคา โดยมุงเนนการพัฒนา 
ศักยภาพและเสริมพลังผูสูงอายุ 
(Active aging)



แผนงานยอย N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของวัยแรงงานในภาค 
ชนบทและเมือง เขาสู การเปนผูสูงวัย

2. กลุมเร่ือง การวิจัยและนวัตกรรมดาน 
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคม 
สูงวัย

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ชวยสงเสริมสุขภาพ และชวยเหลือ 

การทํางาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและคนพิการ

การวิจัยและนวัตกรรมดาน Health technology ที่ชวยในการคาดการณและ 

พยากรณภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อการปองกัน สงเสริม ชะลอ และการดูแล 

รักษาโรค

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๕G เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart 

Community และ Smart House สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ

1.

2.

3.

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม



คุณสมบัติผูสมัคร งบประมาณและระยะ 
เวลา

เง่ือนไขขอเสนอ 
โครงการ ผลผลิต

1. สัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรใน
ประเทศไทย
2. มีประสบการณ และศักยภาพในการ 
ทําวิจัย รวมถึงบริหารการวิจัย
3. สามารถควบคุมการวิจัยไดทันทีและ 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน ทันกําหนด
4. สําหรับนักวิจัย PI แผนงาน/โครงการ 
ท่ีไดรับทุนวช. ระหวางปงบประมาณ 
2563-2565 (อยูระหวางการดําเนิน 
การ) สามารถเสนอขอรับทุนในปงบ 66 
รวมจํานวนโครงการในป 63-65 ไมเกิน 
3 แผนงาน/โครงการ
5. ไมติดคางสงรายงานกับทางวช./สกว. 
ในระบบ NRIIS ระหวางป 2551-2562

1. ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
กรณี การวิจัยมากกวา 1 ปใหถือเปนป 
แรก
2. ไมจํากัดงบประมาณ แตตองเหมาะสม 
กับการดําเนินงาน
สนับสนุน
-คาตอบแทน/คาจาง
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาครุภัณฑ
Overhead 10%

1. โจทยการวิจัยตองมาจากความ 
ตองการของผูใชงานและผูประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม
 2. เปนแผนงานวิจัยเทาน้ัน
- มีโครงการวิจัยยอย อยางนอย 2 
โครงการ
3. อยูใน SRL/TRL ระดับ 3-5 ข้ึนไป
4. หากมีภาคเอกชนรวมดวย จะไดรับ 
การพิจาณาเปนพิเศษ

1. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีจะชวยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการทํางานของผูสูงอายุ 
และคนพิการ 
2. เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีชวยเหลือ 
ดูแล คัดกรอง สงเสริมศักยภาพผูสูง 
อายุ และลดอุบัติการณ การเกิดโรค



แผนงานยอย F10(S2P11) เพ่ิมความแข็งแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหพ่ึงพา 
ตนเองได และมี การกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน
๑. กลุมเร่ือง แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการตลาดและเพ่ิมมูลคาของ 
ผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ

แผนงาน P11  พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความ 
ยากจน และลดความเล่ือมล้ํา



1. กลุมเร่ือง แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับการตลาดและเพ่ิมมูลคา 
ของผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑท่ี 
เก่ียวของ

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปทั่วไปและอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) 

แปรรูปอาหาร วัตถุดิบมูลคาสูง เชน Functional Food การผลิตสารออกฤทธิ ์

(Active Ingredient) และสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ อาหารเสริม (Food 

Supplement) ผลิตภัณฑอาหารเสริมเสนใย (Dietary Food) อาหารโภชนเภสัช 

(Nutraceutical Food) อาหารใหม (Novel food)

บรรจุภัณฑฉลาด (Smart packaging) /ฟลมหรือบรรจุภัณฑที่รับประทานได 

(Edible film or packaging) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร เพิ่มมาตรฐาน 

เพื่อสงเสริมการสงออก

1.

2.

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม



คุณสมบัติผูสมัคร งบประมาณและระยะ 
เวลา

เง่ือนไขขอเสนอ 
โครงการ ผลผลิต

1. สัญชาติไทย มีถ่ินพํานักถาวรใน
ประเทศไทย
2. มีประสบการณ และศักยภาพในการทํา 
วิจัย รวมถึงบริหารการวิจัย
3. สามารถควบคุมการวิจัยไดทันทีและ 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน ทันกําหนด
4. สําหรับนักวิจัย PI แผนงาน/โครงการท่ีได 
รับทุนวช. ระหวางปงบประมาณ 2563- 
2565 (อยูระหวางการดําเนินการ) สามารถ 
เสนอขอรับทุนในปงบ 66 รวมจํานวน 
โครงการในป 63-65 ไมเกิน 3 แผนงาน/ 
โครงการ
5. ไมติดคางสงรายงานกับทางวช./สกว. ใน 
ระบบ NRIIS ระหวางป 2551-2562

1. ระยะเวลา 1 ป
หากมากกวาน้ันใหระบุความจําเปนแตไม 
เกิน 18 เดือน
2. ไมจํากัดงบประมาณ แตตองเหมาะสม 
กับการดําเนินงาน
สนับสนุน
-คาตอบแทน/คาจาง
-คาใชสอย
-คาวัสดุ
-คาครุภัณฑ
-Overhead 10%

1. โจทยวิจัยมากจากภาคอุตสาหกรรม
2. โครงการเด่ียวเทาน้ัน
3. มีภาคเอกชน รวมดําเนินการอยาง 
นอย 1 ราย (in cash อยางนอย 10% 
& in kind 10%)
4. ขอเสนอโครงการควรอยูใน TRL 2- 
5

1. จํานวนองคความรู กระบวนการผลิต เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของผลิตภัณฑอาหาร เคร่ืองสําอาง 
เวชสําอาง และบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑอาหาร 
จากภาคการเกษตรและผูประกอบการ ขนาดกลาง 
และยอม (MSME) ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและในระดับ 
ประเทศ
2. ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพทางเชิงพาณิชยท่ี 
สามารถตอยอด นําไปใชประโยชนและจัดจําหนาย ได 
สามารถเพ่ิมรายไดหรือลดตนทุนใหกับผูประกอบ 
การได เพ่ือเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจของธุรกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม (MSME) และองคกรชุมชนใน 
พ้ืนท่ีเปาหมาย
3. จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSME) 
ท่ีไดรับการยกระดับศักยภาพและมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก 
การใชผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม เกิดการสรางความเขมแข็งของกลุมเครือ 
ขายคลัสเตอรผูประกอบการขนาดกลางและขนาด 
ยอมในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองสําอาง เวช 
สําอางและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ



ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ใหเปนฐานการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
แบบกาวกระโดดและอยางย่ังยืน โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและ 
นวัตกรรม



แผนงาน P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากข้ึน

แผนงานยอย F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการ 
วิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร รวมถึงนัก 
วิทยาศาสตร และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากขึ้น และ 
ตรงตามความตองการของประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร การ 
วิจัยและนวัตกรรม

1. กลุมเรื่อง การใชประโยชนจากจุลินทรียดานการเกษตรและ 
อุตสาหกรรม

แผนงานยอย N43 (S4P21) สงเสริมผูมีศักยภาพสูงใหเขาสู 
เสนทางอาชีพและมีความกาวหนาในสายอาชีพนักวิจัย นัก 
วิทยาศาสตรและนวัตกร

1. กลุมเรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุมเรื่อง ทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยรุนใหม
3. กลุมเรื่อง ทุนพัฒนาเสนทางอาชีพนักวิจัยรุนกลาง
4. กลุมเรื่อง ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน



แผนงานยอย F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา กําลังคนดานวิทยาศาสตร 
รวมถึงนักวิทยาศาสตร และนวัตกร ท่ีมีทักษะสูง ใหมีจํานวนมากข้ึน และตรงตามความตองการของประเทศ 
โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม
1. กลุมเร่ือง การใชประโยชนจากจุลินทรียดานการเกษตรและอุตสาหกรรม

1. สัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรใน 
ประเทศไทย
2. มีประสบการณ และศักยภาพในการทํา 
วิจัย รวมถึงบริหารการวิจัย
3. สามารถควบคุมการวิจัยไดทันทีและ 
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับทุน ทันกําหนด
4. สําหรับนักวิจัย PI แผนงาน/โครงการที ่
ไดรับทุนวช. ระหวางปงบประมาณ 2563- 
2565 (อยูระหวางการดําเนินการ) 
สามารถเสนอขอรับทุนในปงบ 66 รวม 
จํานวนโครงการในป 63-65 ไมเกิน 3 แผน 
งาน/โครงการ
5. ไมติดคางสงรายงานกับทางวช./สกว. ใน 
ระบบ NRIIS ระหวางป 2551-2562

คุณสมบัติผูสมัคร งบประมาณและระยะเวลา

1. ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
กรณี การวิจัยมากกวา 1 ปใหถือ 
เปนปแรก
2. ไมจํากัดงบประมาณ แตตอง 
เหมาะสมกับการดําเนินงาน
สนับสนุน
- คาตอบแทน/คาจาง
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาครุภัณฑ
- Overhead 10%

เงื่อนไขขอเสนอโครงการ

1. เปนโครงการเดี่ยว/แผนงาน 
วิจัย
- หากเปนแผนงานมีโครงการวิจัย 
ยอย อยางนอย 2 โครงการ และ 
ไมเกิน 6 โครงการ

องคความรู กระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดานการใชประโยชนจากจุลินทรียในการเกษตรและ 
อุตสาหกรรม สูการเพิ่มมูลคาเกษตรดวย 
นวัตกรรม

ผลผลิต



DEADLINEDEADLINE

MUNRIIS

12 สิงหาคม 2565
เวลา 16.30 น.

11 สิงหาคม 2565
เวลา 18.00 น.

โปรดสงขอเสนอโครงการปร้ินจากระบบ
NRIIS มาท่ี ORS

Website NRIIS



Frontier 
Research 
Infrastructure
ประจําปงบประมาณ 2566



ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับ 
ขั้นแนวหนาที่กาวหนาลํ้ายุค เพื่อสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศใน 
อนาคต

แผนงาน P20(S3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และโครงสรางพ้ืน 
ฐานทางคุณภาพของประเทศท่ีรองรับการวิจัยข้ันแนวหนา และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูอ 
นาคน

แผนงานยอย N41(S3P20) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย และการพัฒนา 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีสอดรับกับการพัฒนาอุตาหกรรมแหงอนาคต และบริการแหง 
อนาคต



คุณสมบัติผูขอรับทุน ระยะเวลาและงบประมาณ

1. PI เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญ ในสาขา Advanced 
Agri-Food Technology, Advanced Biotechnology, 
Genomic and Bioinformatic, High Energy Physics 
(Synchrotron and Accelerator), Decarbonization 
Technology และ Advanced Battery Material ท่ีสังกัด
อยูใน หนวยงานวิจัยภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานทางการวิจัย
2. หนวยงานท่ีมีการรวมลงทุนกับภาคเอกชน จะไดรับการ 
พิจารณาเปนลําดับตน ๆ

1. ระยะเวลาไมเกิน 1 ป
2. งบประมาณไมเกิน 20 ลานบาท
สนับสนุน
- คาครุภัณฑในสวนของงบลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานวิจัย เชน 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรข้ันสูง หองปฏิบัติการ สถานีทดลอง 
- คาตอบแทน คาจาง คาใชสอย และคาวัสดุ รวมกันไมเกิน 
30% ของงบประมาณโครงการ
- Overhead 10%



ขอ Letter of Support

NRIIS deadline

กรณีเปน หัวหนาโครงการ (PI) เพ่ือขอ Letter of support สงเอกสาร 4 
ฉบับดังน้ี
1. ขอเสนอโครงการท่ีพิมพจากระบบ NRIIS จํานวน 1 ฉบับ (โดยไมตองกด 
สงขอเสนอโครงการ)
2. แบบฟอรมรายช่ือคณะผูวิจัยภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
(MU_B01) จํานวน 1 ฉบับ
3. แบบฟอรมประโยชนท่ีคาดวานักวิจัยหรือสถาบันจะไดรับจากโครงการ 
(MU_B02) จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบฟอรมอธิบายกลไกการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานฯ กับหนวยงาน 
ภายนอกฯ (MU_B03) จํานวน 1 ฉบับ 
กรณีเปนผูรวมวิจัยของโครงการตางหนวยงาน สงเอกสาร 2 ฉบับดังน้ี
1. แบบฟอรมรายช่ือคณะผูวิจัยภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
(MU_B01) จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอรมประโยชนท่ีคาดวานักวิจัยหรือสถาบันจะไดรับจากโครงการ 
(MU_B02) จํานวน 1 ฉบับ

Website: https://nriis.go.th/
แนบเอกสารดังตอไปน้ี
1. ขอเสนอโครงการ (word&pdf)
2. Letter of support โดยกําหนดช่ือไฟลเปน “LOS_หนวย 
งานตนสังกัด”

30 มิ.ย.65 เวลา 16.30 น.

Website NRIIS Download เอกสาร



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 เปิดรับสมัครทนุวิจัยประจําปีงบประมาณ 2566



02
การพัฒนายาชีววัตถชุนิด

recombinant เพื่อรักษาโรคท่ี

เกิดจากพิษงู หรอื botulinum

toxin

01
การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบ

เทคโนโลยี subunit, viral vector

และ mRNA โดยให้ลําดับความสําคัญ

กับโรคท่ีเกิดจาก beta coronavirus

และ dengue virus

03
การทดสอบทางคลินิกและการข้ึน

ทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด 19

ระยะท่ี 2b/3

 กรอบการให้ทนุ.



คณุสมบัติผู้ขอรับทนุ

กรอบงบประมาณข้ึนอยู่กับเป้าหมายและตัวช้ีวัดของ
โครงการ
สนับสนนุ
• หมวดค่าตอบแทน *ค่าตอบแทนคณะวิจัยไม่เกิน 20%
ของวงเงินอดุหนนุการวิจัยท่ีได้รับ ไม่รวมหมวดค่าครภัุณฑ์
และค่าธรรมเนียมสถาบันฯ
• หมวดค่าจ้าง ท้ัง full-time และ part time 
• หมวดค่าใช้สอย
• หมวดครภัุณฑ์
• หมวดค่าบริหารโครงการ
• หมวดค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ   
**ค่าธรรมเนียมอดุหนนุสถาบัน 10% (ไม่รวมหมวดค่า
ตอบแทน หมวดค่าจ้าง หมวดค่าครภัุณฑ์)

เปน็ผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคมุคณุภาพ ผู้บริหารจัดการ ผู้จัดหาผู้กระจาย หรอืผู้ให้บริการวัคซีน

หรอืการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค

งบประมาณ

- ระยะดําเนินการ 1 ปี ข้ึนไป

- ผู้ขอรับทนุต้องมีการสบืค้นข้อมูลสิทธิบัตร (patent search) และช้ีแจงใบ
แบบฟอร์มท่ีสถาบันวัคซีนแห่งชาติกําหนด 

- กรณีเปน็การต่อยอดจากผลงานเดิม ต้องแสดงขอบเขตดําเนินการระหว่างงาน
เดิมกับงานใหม่ให้ชัดเจน และต้องได้รับยินยอมจากเจ้าของผลงานเดิมให้นําทรัพย์สิน
ทางปัญญามาต่อยอด (ต้องมี freedom-to-operate)

- ต้องไม่รับทนุภายใต้โครงการเดียวกันจากแหล่งทนุอืน่

- จัดทําข้อเสนอเปน็ภาษาไทยตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด

- กรณีมีการวิจัยในสัตว์ทดลองหรอืในมนษุย์ ต้องส่งผลอนมัุติหรอืหลักฐานการยืน่
ขอการรับรอง 



แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบทนุ สวช.1)

แบบยื่นขอจริยธรรม หรอืหลักฐานอนมัุติให้

ทําการศึกษาในมนษุย์หรอืในสัตว์ (ถ้ามี)

ส่งเอกสาร

1.

2.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี หรอื scan

https://qrgo.page.link/FELNB

การยืน่ข้อเสนอโครงการ

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ จํานวน 1 ชดุ 
มายัง ORS

ภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565



หน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการเพ่ิมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ประจําปีงบประมาณ 2566 



เป�าหมาย (Objectives: O)

O1 P23: สถาบนั/ศูนยว์จิยัในสถาบนัอุดมศึกษา
และหนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ที�มผีลงาน
วจิยั และ/หรอื เทคโนโลย ีนวตักรรม รว่มกับ
เครอืขา่ยความรว่มมอืระดบัโลกหรอืภมูภิาคใน
การสรา้งผลผลิตและผลลัพธที์�เป�นประโยชนต่์อ
ประเทศไทย

O2 P23: ประเทศไทยมกีารพฒันาสงูความเป�น
ศูนยก์ลางกําลังคนระดบัสงู (Hub of Talent)
และศูนยก์ลางการเรยีนรู ้(Hub of Knowledge)
ของอาเซยีนรว่มถึงดา้นศาสตรโ์ลกตะวนัออก

แผนงานโครงการพฒันาเครอื
ขา่ยความรว่มมอืนานาชาติ
เพื�อเพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ

 
N48 (S4P23) พฒันาเครอื
ขา่ยความรว่มมอืนานาชาติ
(Global Partnership) 



ระยะเวลา/งบประมาณคุณสมบัติผู้สมัคร

โครงการที่สนับสนนุ

เงื่อนไขเพ่ิมเติม

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ
ที�สังกัดในหน่วยงานของ
ภาครฐัและเอกชน

เป�นโครงการความรว่มมือ
ระหว่างภาครฐัและภาค
เอกชนในไทยและต่าง
ประเทศ

1-3 ป� 
ไม่จาํกัดงบประมาณขึ�นอยู่
ตามความเหมาะสม

สนับสนุน
- ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย
- ค่าจ้าง
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
- ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทําต้นแบบ
- ค่าอุดหนุนสถาบัน 10%
- ค่าครุภัณฑ์

เป�นโครงการเดี�ยวหรอืชุด
โครงการวิจัย
ภาคเอกชนสนับสนุนไม่น้อย
กว่า 20% 

มี TRL ระดับ 4 ขึ�นไป

(IN CASH 10%, IN KIND
10%)



ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบเอกสารยัง ORS
ภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565

ยืน่ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS

*แนบข้อเสนอโครงการ file word และ pdf

ตามแบบฟอร์มของ บพข. 

ภายในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจยืน่ข้อเสนอจะต้องดําเนินการท้ังข้อ 1 และข้อ 2

การย่ืนข้อเสนอโครงการ

01

02

https://nriis.go.th/NewsEve
ntDetail.aspx?nid=11586

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และดูรายละเอียดเพ่ิมเติม


