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ประวัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่งทุนภายนอก (2560-2561) 

รวบรวมโดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

สกว. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่เกิน 600,000 ไม่เกิน 2 ปี 15 พฤษภาคม 61 16 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ไม่เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 3 ปี 15 พฤษภาคม 61 16 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย
ของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ไม่เกิน 600,000 ไม่เกิน 2 ปี 15 พฤษภาคม 61 16 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) ไม่เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 3 ปี 15 พฤษภาคม 61 16 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อ
การพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) 

ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 3 ปี 15 พฤษภาคม 61 16 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
(ผู้ทรงคุณวุฒิสรรหาผู้สมควรได้รับ
ทุน) 

  1 มิถุนายน 61 31 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 

สกว. ทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่ มวล.-สกว. 
(matching fund) 

ฝ่ายละ 2,000,000 รวม 16 เดือน ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 คาบเก่ียว เดือน 
กันยายน 61  ถึงเดือน 

ธันวาคม 2562 

สวทช. ทุนนักวิจัยแกนน า ไม่เกิน 20 ล้าน/กลุ่ม  3 พฤษภาคม 60 30 มิถุนายน 60 ปีงบประมาณ 60 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

วิจัย 

สวทช. ทุน NSTDA Chair Professor ไม่เกิน 20 ล้าน  3 พฤษภาคม 60 30 มิถุนายน 60 ปีงบประมาณ 60 

สวก. กรอบการวิจัย 

1.การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน
ภาคการเกษตร 

2. การวิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต
แก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง 

3.การวิจัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร 

4. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลักดัน
นวัตกรรมสู่การลงทุนทางธุรกิจ 

ไม่จ ากัด ไม่ระบุ 15 ธันวาคม 60 31 มกราคม 61 ปีงบประมาณ 61 

สวก. ทุนน าเสนอผลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ* 

ตามท่ีจ่ายจริง  กันยายน 60 กันยายน 61 ปีงบประมาณ 61 

สวก. ทุนฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ* 

 การฝึกอบรม 
ไม่เกิน 6 

เดือน/หลักสูตร 

การปฏิบัติการ
วิจัย ไม่เกิน 1 

กันยายน 60 กันยายน 61 ปีงบประมาณ 61 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

ปี/หลักสูตร 

สวรส. ประเด็นวิจัย ตามคู่มือบริหารจัดการ
งานวิจัย สวรส. หน้า 20 – 23 

https://www.hsri.or.th/sites/defa
ult/files/attachment/research_
management2017_0_0.pdf 

 

ไม่จ ากัด ไมร่ะบุ ธันวาคม 61 มกราคม 62 ปีงบประมาณ 63 

สกอ. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent mobility) 

ค่าตอบแทน ไม่เกิน 
400,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
ไม่เกิน 200,000 

บาท 

ไม่ระบุ 25 กันยายน 2560 รอบท่ี 1 

24 พฤศจิกายน 
60 

รอบท่ี 2 

26 มกราคม 61 

ปีงบประมาณ 61 

สวทน. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent mobility) 

1) งบชดเชย
หน่วยงานต้นสังกัด 

꓿ 1.5 x เงินเดือน x 
FTE xจ านวนเดือน 
(ไม่เกิน 60,000 

ไม่เกิน 2 ปี 25 กันยายน 60 รอบท่ี 1 

24 พฤศจิกายน 
60 

รอบท่ี 2 

26 มกราคม 61 

ปีงบประมาณ 61 

https://www.hsri.or.th/sites/default/files/attachment/research_management2017_0_0.pdf
https://www.hsri.or.th/sites/default/files/attachment/research_management2017_0_0.pdf
https://www.hsri.or.th/sites/default/files/attachment/research_management2017_0_0.pdf


       IRI 18-08-02 

แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

บาท) 

2) งบประมาณ
สนับสนุนนักศึกษา 

꓿ เงินสนับสนุนต่อ
เดือน x FTE x
จ านวนเดือน 

FTE ꓿ จ านวนร้อย
ละของวันต่อสัปดาห์ 

 

ทุนวิจัยมุ่ง
เป้า 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
ข้าว 

ปาล์มน ้ามัน 

อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความ
ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค และการค้า 

สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล 

ไม่จ ากัด 

1.ข้อเสนอ
โครงการวิจัยต้องมี

เป้าหมายของผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

2.ควรมีความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชน 

สถาบันวิจัย 

ระยะเวลาที่ใช้
ในการท าการ
วิจัยไม่ควรเกิน 
1 ปี กรณีขอ
งบประมาณ
เป็นโครงการ

ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ

มากกว่า 1 ปี 
ให้จัดท า

15 มิถุนายน 61 31 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 

สัตว์เศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ยางพารา 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

อ้อยและน ้าตาล 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) 

มนุษยศาสตร์ 

ประชาคมอาเซียน 

การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

หน่วยงานของรัฐ 
มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายวิสาหกิจ 

ขั้นตอนและ
ระยะเวลาของ

แผนการ
ด าเนินงาน 

(Gantt Chart) 
แยกเป็นรายปี 
และ คอบช. จะ

ให้การ
สนับสนุน

งบประมาณ
เป็นรายปีโดย

ไม่มีความ
ผูกพันกับปี

ถัดไป 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

16. มันส้าปะหลัง 
17. การคมนาคมขนส่งระบบราง 
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 
19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
21. พลาสติกชีวภาพ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
22. การแพทย์และสาธารณสุข 
23. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์และเวชภัณฑ์ 

วช. ร่วมกับ 
สวทน. 

 

โครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์
เป้าหมาย (Spearhead) ด้าน
สังคม (สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์
และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติ

50 - 300 ล้านบาท 
ตลอดทั้งแผนงาน

บูรณการ 

สามารถขอ
ต่อเนื่องได้ไม่
เกิน 3 ปี (ไม่
เกิน ปี 2564) 

8 กันยายน 2560 

 

18 ตุลาคม 2560 

 

ปีงบประมาณ 62 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

ต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

วช.  นักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)  

การเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางด้าน
การเกษตร 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษา มนุษยศาสตร์ และ
ประชาคมอาเซียน 

การขนส่งระบบรางและระบบโลจิ
สติกส์ 

การแพทย์ และสาธารณสุข 

สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

อาหารเพื่อเพ่ิมคุณค่าและความ
ปลอดภัยส้าหรับผู้บริโภค และการค้า 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

ไม่จ ากัด ไม่ควรเกิน 1 ปี 15 มิถุนายน 61 13 กรกฎาคม 61 ปีงบประมาณ 62 
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แหล่งทุน ชื่อทุน/ประเภททุน งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

วันเปิดรับข้อเสนอ วันปิดรับข้อเสนอ 
ช่วงเวลาด าเนิน

โครงการหากได้รับการ
สนับสนุน 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) 

พลาสติกชีวภาพ 

งบบูรณา
การ 

(งบแผ่นดิน
เดิม) 

งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่จ ากัด ไม่เกิน 3 ปี สิงหาคม 61 กันยายน 61 ปีงบประมาณ 63 

*นักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. 

 


