แหล่ งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่ วยงานภายนอก
แหล่ งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
http://www.trf.or.th
โทร.0-2298-0455-75ต่อ 120,
129,149, 198, 201
Email : trfbasic@trf.or.th

ชื่อทุน
สาขาวิชาที่ให้ ทุน
1. ทุนส่ งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่
- ไม่จากัด
2. ทุนวิจยั องค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐาน - ไม่จากัด
ต่อการพัฒนา (วุฒิเมธี วิจยั สกว.)
3. ทุนพัฒนานักวิจยั (เมธี วิจยั สกว.)
- ไม่จากัด
4. ทุนวิจยั หลังปริ ญญาเอกในต่างประเทศ
4.1 ทุน Visiting Fellowships ของ
สภาวิจยั แห่งชาติของแคนาดา
(NRC)

ระยะเวลาเปิ ดรับ
ปี ละครั้ง
พฤศจิกายน - ธันวาคม
พฤศจิกายน - ธันวาคม
มกราคม และกรกฎาคม

http://www.nserc.ca

4.2 ทุนวิจยั หลังปริ ญญาเอก ของ
สกว.- NRC

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)ร่ วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th
โทร.0-2298-0500 ต่อ1411

เน้นงานวิจยั ที่สอดคล้องกับ
5. ทุนวิจยั พื้นฐานแบบกาหนดทิศทาง สภาพทางเศรษฐกิจและ
5.1 ชุดโครงการวิจบั แบบมุ่งเป้ า
สังคมของประเทศ และ
“สมุนไพร ยารักษาโรค สารเสริ ม แก้ไขปัญหาของประเทศ
สุ ขภาพและสารสาหรับการผลิต
อาหารปลอดภัย”
5.2 ชุดโครงการวิจยั มุ่งเป้ า“การพัฒนา
เกษตรอินทรี ย”์
5.3 ชุดโครงการวิจยั แบบมุ่งเป้ า
“การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ า
เศรษฐกิจ”
เน้นการวิจยั ที่สามารถตอบ
6. ทุนวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปัญหา สร้างรู ปแบบเสนอ
ทางเลือกหรื อชี้ นาการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นได้
1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางาน
- ไม่จากัด
วิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่
2. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจยั - ไม่จากัด
ของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการวิจยั เพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้น
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรื อ
ประชาชนอย่างชัดเจน มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
และมีพ้ืนฐานขององค์
ความรู ้

ตุลาคม – พฤศจิกายน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
ตลอดทั้งปี
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สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)
http://www.nrct.go.th
โทร. 0-2561-2445

ชื่อทุน
1. ทุนอุดหนุนวิจยั ประเภททัว่ ไป

สาขาวิชาที่ให้ ทุน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์หรื อ
มนุษยศาสตร์

ระยะเวลาเปิ ดรับ
กุมภาพันธ์-มีนาคม
กุมภาพันธ์-มีนาคม

2. ทุนอุดหนุนวิจยั ประเภทกาหนดเรื่ อง

วิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิ ตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช, เกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจยั ,
ปรัชญา, นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ,
เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา

3. ทุนอุดหนุนวิจยั ประเภทเร่ งด่วน

การวิจยั ที่แก้ไขปัญหาสาคัญ ตลอดทั้งปี
เร่ งด่วนของประเทศ หรื อ
ปัญหาอันคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ และมี
ความจาเป็ นต้องรี บ
ดาเนิ นการในทันที หรื อรี บ
หาคาตอบหรื อมาตรการ
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าว

4. ทุนอุดหนุนวิจยั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม การเกษตร
ตุลาคม-มกราคม
การพลังงาน การแพทย์
การสาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากร การ
ป้ องกันประเทศ ด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา ตลอดทั้งปี
ความร่ วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ
6. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ Marine technology, Energy ตลอดทั้งปี
ความร่ วมมือระหว่างไทย-นอรเว
technology, Material engineering
(corrosion, polymers and
ceramics), Information
technology, Environmental
technology/ pollution science,
Geotechnical sciences
7. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ Protestant theology, Catholic ตลอดทั้งปี
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ชื่อทุน
ความร่ วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน

สาขาวิชาที่ให้ ทุน

ระยะเวลาเปิ ดรับ

theology, Law, Economics
and social science, Psychlolgy,
Philosophy and educational
science, Ancient civilizations,
Oriental civilizations,
Linguistics,literary studies
and folklore, Group A,
Linguistics,literary studies
and folklore, Group B,
History, Art, Ethnology,
History of naturay sciences,
medicine and technology,
Geoyraphy, Theoretical medicine,
Practical medicine, Biology,
Agriculture and horticulture,
Veterinary medicine, Forestry
and timber timber science,
Geo-sciences, Chemistry,
Physics, Mathematics, Hydrology
and water management, General
engineering sciences

8. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ Agriculture, Architecture, ตลอดทั้งปี
ความร่ วมมือระหว่างไทย-ออสเตรี ย
Biology, Chemistry, Engineering,
Material Science, Medical
Science, Physics
9. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างไทย-จีน

ฟิ สิ กส์, เคมี, ชี ววิทยา,
ธรณี วิทยา, เซรามิกส์,
เกษตรศาสตร์

10. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้
โครงการความร่ วมมือระหว่างไทยเกาหลี

Biology, Energy, Agriculture, ตลอดทั้งปี
Technology Transfer Analysis
System
Environment, Education

11. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างไทย-สวีเดน

ตลอดทั้งปี

ตลอดทั้งปี
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ชื่อทุน
12. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล
13. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างไทย-อาเซี ยน

14. ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการ
ความร่ วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCTJSPS)

15. ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท
โครงการความร่ วมมือกับต่างประเทศ
(ไทย-ญี่ปุ่น) (ทาวิจยั ในประเทศไทย
เท่านั้น)
16. ทุนวิจยั ระยะยาวสาหรับนักวิจยั รุ่ นเยาว์
17. ทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย

18. ทุนการวิจยั จาก National Institutes of
Health (NIH) แห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา
19. การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อ
ขอรับรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้นประจาปี
20. การเสนอรายงานวิจยั หรื อวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาเอกเพื่อขอรับรางวัล

สาขาวิชาที่ให้ ทุน
Energy, Agriculture,
Engineering
Food Science and Technology,
Meteorology and Geophysics,
Microelectronics and Computers,
Materials Science and
Technology, Biotechnology,
Non-Conventional Energy
Research, Marine Sciences,
Science and Technology
Infrasrtucture and Resource
Development
วิทยาศาสตร์การแพทย์,
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,
วิศวกรรมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เภสัช
ศาสตร์ , เคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและ Ploymer
Science, ทันตแพทยศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์การประมง
- ไม่จากัด

ระยะเวลาเปิ ดรับ
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

กันยายน-พฤศจิกายน

ตลอดทั้งปี

- ไม่จากัด
กันยายน-ธันวาคม
พฤติกรรมจริ ยธรรม,
ตลอดทั้งปี
พฤติกรรมประชาธิ ปไตย,
พฤติกรรมสิ่ งแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์,พฤติกรรม
สุ ขภาพกาย พฤติกรรม
สุ ขภาพจิตและ การบริ โภค,
พฤติกรรมครอบครัว, พฤติกรรม
การทางาน, พฤติกรรม การเป็ น
พลเมืองดี
Biomedical หรื อ Behavioral
Sciences
มกราคม-พฤษภาคม
พฤศจิกายน – เมษายน
ตุลาคม – มกราคม
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สานักงานนโยบายและแผน
สิ่ งแวดล้อม

ชื่อทุน
ผลงานการวิจยั ประจาปี
ทุนวิจยั สานักงานนโยบายและแผน
สิ่ งแวดล้อม

http://www.nepo.go.th
โทร.0-2270-1758
0-279-7180-9 ต่อ 313
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
1. ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสนับสนุน
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักวิจยั ใหม่
2. ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจยั (Career
http://www.nstda.or.th
Development Awards)
โทร.0-2564-7000
สถาบันส่ งเสริ มการสอน
ทุนส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
(สสวท.)
และเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่ให้ ทุน

ระยะเวลาเปิ ดรับ

ทางสานักงานจะประกาศ ไม่แน่นอน
หัวข้อเรื่ องเป็ นคราวๆไป
ทั้งนี้จะได้แก่เรื่ องที่เกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตลอดทั้งปี

วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี

พฤษภาคม – กรกฎาคม

http://www.ipst.ac.th
โทร.0-2392-4021 ต่อ 143,144,
182
มูลนิ ธิโทเรเพื่อการส่ งเสริ ม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ งหาคม-ตุลาคม
สิ่ งแวดล้อม

ทุนโครงการศึกษา วิจยั และพัฒนา
แผนงานภาคความร่ วมมือ

ศึกษาวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงานแก่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาหรื อ
องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้า
กาไร
เป็ นการว่าจ้างทาการศึกษา
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการสารอันตรายและ
กากของเสี ย

มกราคม เมษายน
กรกฎาคมและ
ตุลาคม

เป็ นการว่าจ้างทาการศึกษา
เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ไม่แน่นอน

http://www.ttsf.or.th
โทร.0-2266-6609
สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สพน.)

http://www.eppo.go.th
โทร.0-2612-1555

กรมควบคุมมลพิษ

http://www.pcd.go.th

1. ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและ
กากของเสี ย

โทร.0-2619-2299 ต่อ 2340
โทร.0-2579-5269

2. ทุนด้านการจัดการมลพิษ

ไม่แน่นอน

6
แหล่ งทุน
สถาบันการแพทย์ดา้ นอุบตั ิเหตุ
และสาธารณภัย กรมการแพทย์

http://www.dms.moph.go.th
โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ ทุน
ระยะเวลาเปิ ดรับ
จัดการมลพิษ
ทุนวิจยั เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุและสาธารณภัย ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับด้าน ตุลาคม – ธันวาคม
อุบตั ิเหตุ และสาธารณภัย ซึ่ งมี
ผลต่อสุ ขภาพของประชาชน

ทุนวิจยั สานักงานคณะกรรมการอาหาร สนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนา กุมภาพันธ์
และยา
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สาธารณสุ ขอันเกี่ยวกับ
http://www.fda.moph.go.th
อาหารและยา เครื่ องสาอาง
โทร.0-2282-4855,
วัตถุมีพิษ วัตถุออกฤทธิ์ ต่อ
0-2282-6522
จิตและประสาท ยาเสพติด
0-2286-2569
ให้โทษ เครื่ องมือแพทย์และ
สารระเหย
ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
การสนับสนุ นทุ นวิจัย พัฒนาและ
ตลอดทั้งปี
ด้านพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
เทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) วิศวกรรม
ศักยภาพในการพัฒนา
http://www.biotec.or.th
เศรษฐกิจ สังคม และ
สามารถส่ งเสริ มให้มีการ
โทร.0-2564-6700
พัฒนาในภาคเกษตรและ/หรื อ
ภาคอุตสาหกรรมได้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ทุ นสนับสนุ นโครงการวิจัย พัฒนา
- อุตสาหกรรมอาหารและ
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และวิศวกรรม
การเกษตร
- อุตสาหกรรมการแพทย์
(NECTEC)
และสาธารณสุ ข
http://www.nectec.or.th
- อุตสาหกรรมยานยนต์และ
การขนส่ ง
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 55
- อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ไมโครชิฟและอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
- อุ ต สาหกรรมสิ่ งทอและ
เคมีภณ
ั ฑ์
สถาบันควบคุมการบริ โภคยาสูบ ทุนอุดหนุนวิจยั บุหรี่ และสุ ขภาพ
โครงการวิจยั เกี่ยวกับการ
กันยายน-ตุลาคม
กรมการแพทย์
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ
ของประชาชน และ
http://www.thaiantitobacco.co
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m
โทร.0-2590-6263-4
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.)

http://www.hsri.or.th
โทร.0-2951-1284-93ต่อ 127

กรมวิชาการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ

http://www.moe.go.th
โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ 713, 707, 703

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ ทุน
ระยะเวลาเปิ ดรับ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพอัน
เนื่องจากบุหรี่
ทุนทบทวนสถานการณ์และวิจยั หาองค์ การจัดบริ การหรื อ
ตลอดทั้งปี
ความรู ้เพื่อการปรับปรุ งนโยบาย
บริ หารงานสาธารณสุ ขใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
- การพัฒนาโครงสร้างระบบ
บริ การ
- การเงินการคลังเพื่อสุ ขภาพ
- การพัฒนาคุณภาพบริ การ
- การประเมินและส่ งเสริ มการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุ ขภาพ
- การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- การกระจายอานาจเพื่อการ
พัฒนาการสาธารณสุ ข
- บทบาทของประชาชนและ
ประชาสังคมในด้านสุ ขภาพ
- การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่
ส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่
สาคัญต่อการปฏิรูประบบ
สาธารณสุ ข
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มประชากรที่สาคัญ
1. ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททัว่ ไป การศึกษา การศาสนา และ ปี ละครั้ง
การวัฒนธรรม
2. ทุนวิจยั คณะกรรมการวิจยั การศึกษา
ตุลาคม-ธันวาคม
การศาสนาและการวัฒนธรรม แบ่งทุน
เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ทุนประเภทที่คณะกรรมการฯ
เป็ นผูก้ าหนดเรื่ อง โดยกาหนดลาดับ
ความสาคัญของหัวข้อ ดังนี้
1) ค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ทางสังคมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในกลุ่มเสี่ ยง หรื อกลุ่มที่เป็ นปั ญหาของ
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ชื่อทุน
สังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
2) รู ปแบบการประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษา
และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ
3) ปัจจัยสภาพแวดล้อม และ
กระบวนการที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ และ
การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา
4) คุณธรรม จริ ยธรรมในเรื่ องที่
จาเป็ นต่อการดารงตนในสังคมของเด็ก
เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป
5) การดาเนิ นการและผลกระทบที่
เกิดจากการจัดสอบเทียบความรู ้ให้กบั
เด็กนอกระบบโรงเรี ยน และการจัด
การศึกษาให้กบั เด็กเก่งพิเศษในระบบ
นอกโรงเรี ยน
2.2 ทุนประเภทผูว้ ิจยั เป็ นผูก้ าหนด
เรื่ องเอง โดยจะสนับสนุนใน 9 ด้าน คือ
1) ด้านการส่ งเสริ มให้ทาวิจยั พัฒนา
สมรรถภาพองค์กรและบุคลากรการวิจยั
2) ด้านการส่ งเสริ ม เผยแพร่ และ
ประยุกต์ใช้งานวิจยั
3) ด้านการศึกษาที่เป็ นพื้นฐานการ
ดารงชีวิต หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
4) ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
5) ด้านการฝึ กหัดครู และพัฒนาชุมชน
6) ด้านการศึกษานอกโรงเรี ยนและ
การศึกษาพิเศษ
7) ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การศึกษา
8) ด้านศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
9) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สาขาวิชาที่ให้ ทุน

ระยะเวลาเปิ ดรับ
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สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ

ชื่อทุน
สิ่ งแวดล้อมและพลานามัย
ทุ นวิจยั สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่ งชาติ

http://www.culture.go.th
โทร.0-2248-5852 -3

มูลนิ ธิ 50 ปี ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย

ทุ นสนับสนุ นการศึ กษา ค้นคว้า วิจยั

http://www.bot.or.th
โทร.0-2283-5012
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ ริ นธร
(องค์การมหาชน)

พัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
สังคมวัฒนธรรม และ
เชื่อมโยงองค์ความรู ้ การ
เผยแพร่ ขยายผล และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม

ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททัว่ ไป

การศึกษาและการศาสนา

โทร.0-2880-9429 ต่อ 3314-5

http://religion.m-culture.go.th
โทร.0-2422-8771-8799,
0-2422-8800-8818

ระยะเวลาเปิ ดรับ

- การคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรม กรกฎาคม
ในชุมชนด้านศิลปะการแสดง
ด้านงานช่างฝี มือพื้นบ้าน
ด้านประเพณี และพิธีกรรม
และภูมิปัญญาด้านอาหาร
การกิน
- การคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรม
ในชุมชน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและการเมือง
- ด้านการเงิน

ทุ นส่ งเสริ ม สนับสนุ นงานวิจยั และ
สร้ างนักวิ จยั และนักวิจัยรุ่ นใหม่

http://www.sac.or.th

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

สาขาวิชาที่ให้ ทุน

ตุลาคม
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