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แหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 

แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

1.     ส านักงานกองทุน
สนับสนุน 

1.     ทุนวิจัยเชิงวิชาการ ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและเสนอช่ือ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.  เคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีท าในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เร่ืองในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมา 
2.  เป็นเจ้าของบทความช่ือแรกหรือเป็น corresponding author และ
มีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสาขาวิชา 
เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ มีค่าไม่น้อย
กว่า 5.0, วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ มีค่าไม่น้อย
กว่า 2.0, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จะไม่น าเกณฑ์มาพิจารณา 

ตลอดปี http://academic.trf.or.th 
โทรศัพท์ : 0-2278-8251-9 
 Email : trfbasic@trf.or.th การวิจัย สกว.   1.1 ทุนวิจัยพื้นฐานจาก

ความคิดริเร่ิมของนักวิจัย 
  

  1.1.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธี
วิจัยอาวุโส สกว.) 

  

  1.1.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ท่ี
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิ
เมธีวิจัย สกว.) 

  

  1.1.3 ทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่น
กลางในสถาบันอุดมศึกษา 
(สกว. ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

1.  เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ สกอ. ท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
2.  เป็นผู้ท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีเป็น
เจ้าของบทความช่ือแรกหรือเป็น corresponding author (ผู้วิจัย
ส าหรับการติดต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 เร่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยต้องเป็น
งานวิจัยท่ีท าในประเทศไทย และไม่ใช่ผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์ 
3.  ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาข้ึนไป 

  

  1.1.4 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธี
วิจัย สกว.) 
 
             

1.  ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ สกอ. 
2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี 
3.  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีเป็นเจ้าของบทความ
ช่ือแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เร่ืองใน 5 ปีท่ี
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เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

ผ่านมา โดยไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ และเป็นผลงานท่ีท าในประเทศ
ไทย 
4.  มีการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 
5.  ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาข้ึนไป 

  1.1.5 ทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
(สกว. ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ สกอ. 
2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
3.  ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาข้ึนไป 

    

  1.1.6 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่เกิน 5 ปี และอายุไม่เกิน 45 ปี 
2.  ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาข้ึนไป 
3.  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ส าหรับสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะ
พิจารณาจากคุณภาพผลงานท่ีมีในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

    1.2  TRF-
Strategic Targeted Advance
d Research  
(STAR) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย
พื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Basic 
Research) 

1.  ต้องเป็นนักวิจัยพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
สูง ประกอบ ด้วยอาจารย์/นักวิจัยไม่ต่ ากว่า 3 คน จากสถาบันเดียวกัน
หรือต่างสถาบัน 
2.  นักวิจัยทุกคนในทีมต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ท่ีมี impact factor ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีต้อง
เป็นงานท่ีท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่และเป็นผู้วิจัยหลัก 

    

    1.3 โครงการการสร้างก าลังคน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของฝ่าย
วิชาการ 

1.  เป็นโจทย์วิจัยท่ีได้มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือพัฒนาร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือเป็นโครงการท่ีมี
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ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

องค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานพอเพียง ซ่ึงพร้อมจะแปล 
(translate) เป็นผลผลิตหรือเพื่อการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมได้ 
2.  หัวหน้าโครงการต้องมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 
3.  เป็นโครงการวิจัยท่ีมีความเช่ือมโยงกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และ/
หรือการสร้างก าลังคนระดับปริญญาตรี และ/หรือโท และ/หรือเอก 
4.  ผลลัพธ์ (output) ต้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับ
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ/หรือจด
สิทธิบัตร และ/หรือได้ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีนวัตกรรมสูงซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 

    1.3 โครงการการสร้างก าลังคน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของฝ่าย
วิชาการ (ต่อ) 

5.  หัวหน้าโครงการควรมีประสบการณ์วิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติอย่างต่อเน่ือง และ/หรือมีสิทธิบัตร และ/หรือ
มีส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพสูงในเร่ืองเดียวกัน หรือท่ีใกล้เคียงกับเน้ือหา
ของโครงการวิจัยท่ีน าเสนอ 
6.  นักวิจัยมีต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐหรือของภาคเอกชน 

    

  2. ทุนวิจัยและพัฒนา 1.  เป็นทุนท่ีเน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการเชิงระบบ 
2.  โครงการวิจัยใหญ่แต่ละเร่ือง (ซ่ึง สกว.เรียกว่า "ชุด
โครงการ" หรือ research program) จึงประกอบด้วยโครงการ 
(หรือ Projects) หลายสิบโครงการในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงมีเป้าหมายรวม 
(overall goals) อันเดียวกัน และการวางแผนวิจัยของแต่
ละ Project จะต้องท าโดยมีการหารือร่วมระหว่าง project เพื่อให้แน่ใจ
ว่าoutput ของแต่ละ project สอดคล้องเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน และ
ตอบสนองปัญหาท่ีแท้จริง ทุนประเภทน้ีด าเนินงานโดยฝ่าย 1-5 คือ 

ตลอดปี http://www.trf.or.th 
ฝ่าย 1 
Tel : 0-2298-0455 ถึง 75 
ฝ่าย 2 
Tel : 0-2278-8200 ต่อ 8222 
ฝ่าย 3 
Tel :  0-2278-8228 
ฝ่าย 4 
Tel : 0-2278-8200 ต่อ 8234 
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- ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)  
- ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2)  
- ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3)  
- ฝ่ายชุมชน (ฝ่าย 4)  
- ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) 

ฝ่าย 5 
Tel : 0-2278-8200 ต่อ 8241 

  3. โครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก 

ผู้รับทุนต้องก าลังศึกษาอยู่ โดยหลักสูตรท่ีอยู่ในข่ายได้รับทุนมีดังน้ี 
1.  เป็นหลักสูตรท่ีมีโครงสร้างท่ีเน้นการวิจัย มีรายวิชาเรียนน้อย 
2.  เป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสผู้มีวุฒิปริญญาตรีท่ีมีความสามารถสูงเข้า
เรียนปริญญาเอกหรือปริญญาโทเอกควบได้ 
3.  เป็นหลักสูตรท่ีมีเง่ือนไขให้ผู้ท่ีจะส าเร็จปริญญาเอกได้จะต้องตีพิมพ์
ผลงานท่ีเป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

เป็นหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิด หรือปรับปรุงหลักสูตรหรือมีมติเง่ือนไขการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ของสกว. ก่อนการรับทุน 
  

 

ประมาณ
เดือน
มีนาคม
ของทุกปี 

http://rgj.trf.or.th/ 

  4. โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต 
สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://www.trfmag.org/  

    4.1 โครงการเช่ือมโยงภาคการ
ผลิตกับงานวิจัย  
ทุน สกว. – อุตสาหกรรม (MAG 
Window I) 

1.  โจทย์วิจัยต้องได้จากอุตสาหกรรม (industrial problem oriented) 
2.  การท าโครงงานหรือวิจัยจะต้องมีส่วนท าท่ีสถานประกอบการ 
3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแลได้ ไม่เกิน 2 โครงการ 
4.  สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้เสนอ
โครงการ 

    

http://rgj.trf.or.th/
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5.  เมื่อส้ินสุดโครงการจะต้องมีงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายใต้
ประกาศของโครงการน้ี หรือสิทธิบัตร ส าหรับผลงานตีพิมพ์ในการ
ประชุมวิชาการจะต้องเป็นการน าเสนอแบบปากเปล่า 
6.  ระยะเวลาการสนับสนุนค่าจ้าง นักศึกษาผู้วิจัยไม่เกิน 18 เดือน 
7.  สนับสนุนทุนร่วมกันระหว่าง สกว. และผู้ประกอบการตามสัดส่วนท่ี
ก าหนด 

    4.2 โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว.-
สถาบันการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (MAG Window II) 
Co-funding 

1.  สนับสนุนงานวิจัยซ่ึงอาจมีหน่วยงานอื่นหรือมีภาคอุตสาหกรรมเข้า
ร่วมโครงการหรือไม่ก็ได้ 
2.  นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วไม่เกิน 25 % ของจ านวน
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ท้ังหมด หรือส่วนท่ีเหลือของหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 9 หน่วยกิต ณ วันย่ืนข้อเสนอโครงการ 
3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแลได้ไม่เกิน 2 โครงการ 
4.  สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกับอาจารย์ท่ีปรึกษาของผู้เสนอ
โครงการ 
5.  เมื่อส้ินสุดโครงการจะต้องมีงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายใต้
ประกาศของโครงการน้ี หรือสิทธิบัตรส าหรับผลงานตีพิมพ์ในการ
ประชุมวิชาการต้องเป็นการน าเสนอแบบปากเปล่า 
6.  ระยะเวลาการสนับสนุนค่าจ้างนักวิจัยผู้วิจัยไม่เกิน 18 เดือน นับจาก
วันท่ีท าสัญญาการรับทุน ภายในวงเงิน 200,000 บาท (สกว. : ต้นสังกัด
ของผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ = 50:50) 

    

  5. โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต 
สกว. (TRF-MAG) 
ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
   5.1 Window I 

1.  จะก าหนดประเด็นปีละ 2 – 4 ประเด็น โดยพิจารณาตามความ
ต้องการ สามารถดูได้จากประกาศรับสมัคร หรือเว็บไซต์ของโครงการ 
2.  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาวิจัย 

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://mag.trf.or.th/ 
Tel : 02-218-9480-1 

http://mag.trf.or.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  5.2 Window II 3.  เมื่อส้ินสุดโครงการนักศึกษาผู้รับทุนต้องเขียนบทความท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของวิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่บทความในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.     ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.) 

1. โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัย
ใหม่ วท. 

1.  ให้ทุนวิจัยแก่นักเรียนทุนผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
2.  เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือเอกจากต่างประเทศ มาในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
3.  จัดสรรให้โครงการละไม่เกิน 250,000 บาท โดย 12% เป็นค่า
บริหารโครงการให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
4.  ต้องเป็นการท าวิจัยภายใต้กรอบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://stscholar.nstda.or.th/d
ocument/โครงการสนับสนุนทุน
นักวิจัยใหม่.pdf  

3.     ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
ท่ัวไป 

1.  สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ โดยไม่ก าหนดหัวข้อเร่ือง เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
2.  เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก. จ านวน 10 ชุด วงเงินจัดสรร
ไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท/ปี ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 2 ปี 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
- มีนาคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1  
กองส่งเสริมการวิจัย  
โทร. 579-2288, 579-1270-
9 ต่อ 455 
http://www.nrct.net 

  2.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
ก าหนดเร่ือง 

1.  สนับสนุนการวิจัยตามหัวข้อเร่ืองท่ีส านักงานฯ ก าหนด โดยมี
ขอบเขตการวิจัยใน 10 สาขาวิชาการ คือ 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์ 2. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สาขาวิทยาศาสตร์
เคมีและเภสัช 4. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 5. สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 6. สาขาปรัชญา 7. สาขา
นิติศาสตร์ 8. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9. สาขา
เศรษฐศาสตร์ 10. สาขาสังคมวิทยา 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช. 1 ก. จ านวน 10 ชุด วงเงินจัดสรร
ไม่เกินโครงการละ 1,500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 3 ปี 

เดือน
กุมภาพันธ์
-มีนาคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

http://stscholar.nstda.or.th/document/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://stscholar.nstda.or.th/document/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://stscholar.nstda.or.th/document/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://www.nrct.net/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  3.  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. สนับสนุนการวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ  มีเป้าหมายชัดเจน  ครบ
วงจร และน าผลไปใช้พัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม  การเกษตร  การพลังงาน  การแพทย์ และการ
สาธารณสุขส่ิงแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร และการป้องกัน
ประเทศ  รวมท้ังด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2. เสนอโครงการวิจัยเบ้ืองต้น (Pre-proposal) ความยาวไม่
เกิน 10 หน้า กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 ตามแบบท่ีก าหนด 
จ านวน 15 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่ควรเกิน 3 ปี วงเงินจัดสรรไม่เกิน
โครงการละ 6,000,000 บาท  

เดือน
ตุลาคม - 
มกราคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  4. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ 10 สาขา (สาขาสภาวิจัยแห่งชาติ) 
2.  ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งโครงการวิจัยและหนังสือรับรองหัวข้อเร่ืองวิจัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ก าหนด จ านวน 10 ชุด ได้รับอนุมัติจากสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีผู้ขอ
ทุนก าลังศึกษาอยู่ และมีอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาน้ันเป็นผู้
ควบคุมหรือเป็นท่ีปรึกษาในการวิจัย ระยะเวลาท่ีท าการวิจัย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา และงบประมาณไม่ควร
เกิน 120,000 บาท 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
- มีนาคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  5. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
เร่งด่วน  

1.  สนับสนุนการวิจัยท่ีแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศ หรือ
ปัญหาอันคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ และมีความจ าเป็นต้องรีบ
ด าเนินการในทันที หรือรีบหาค าตอบหรือมาตรการ ตลอดจนวิธีการต่าง 
ฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

2.  เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก. จ านวน 10 ชุด ระยะเวลาการ
วิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี วงเงินจัดสรรโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท 

  6. ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับพฤติกรรม
ของคนไทยใน 7 ด้าน ดังน้ี 1. พฤติกรรมจริยธรรม  2. พฤติกรรม
ประชาธิปไตย  3. พฤติกรรมส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์  4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
บริโภค 5. พฤติกรรมครอบครัว  6. พฤติกรรมการท างาน 7. พฤติกรรม
การเป็นพลเมืองดี  
2.  ผู้ขอรับทุนต้องจัดท าแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช.1พ โดย
จัดพิมพ์ในการกระดาษขนาด A4 จ านวน 15 ชุด ส่งไปยังส านักงานฯ 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  7. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้ 
โครงการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียม  

1.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัย เก่ียวกับการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยการวิจัยจะต้อง
ครอบคลุมอยู่ในสาขาวิชาการต่อไปน้ี  1.สาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้
ท่ีดิน 2. สาขาคอมพิวเตอร์  3. สาขา Earth-Science ได้แก่ 
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา สมุทรศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม  4. สหสาขา 
2.  เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย จ านวน 50 ชุด ระยะเวลาการ
วิจัย 1 ปี วงเงินจัดสรรโครงการละ 50,000 - 200,000 บาท โดยผู้วิจัย
ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน 

เดือน
ตุลาคม-
มกราคม 

ฝ่ายแผนงานและประสาน 
งานวิจัย กองส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
ดาวเทียม   
โทร.0-2579-0116 

  8. ทุนโครงการความร่วมมือทวิ
ภาคีทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ
ไทยและประชาคมยุโรป (E.C.)  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้าน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและ คณะกรรมาธิการประชาคม
ยุโรปโดยแบ่งประเภททุน ดังน้ี 1. ทุนท าการวิจัยร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยไทยและนักวิจัยประชาคมยุโรป (Joint Research Project, 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

JRP) 2. ทุนฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัยระยะส้ันระดับหลังปริญญาเอก
(Post – Doctoral 

    Fellowship Scheme, PDFS) 3. ทุนจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการท าวิจัย
ร่วมกัน (Tropical Workshop) 
2.  สาขาวิชาท่ีจะให้การสนับสนุน คือ 1. Health & Biomedical 
Sciences 
2. Environmental Sciences 3. Earth Sciences 4. Chemical 
Sciences 

    

  9. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-สหราช
อาณาจักร  
(NRCT-ROYSOC) 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ี
สนใจ และมีความสามารถท่ีจะท าการวิจัยร่วมกันได้ โดยส่งเสริมให้
นักวิจัยไทยและอังกฤษได้มีโอกาสท าการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการท่ีได้
ตกลงร่วมกัน อันจะน าไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์ท้ังสองประเทศสนับสนุนในทุกสาขาวิชาการ  
2.  เสนอสรุปย่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและอังกฤษ อย่าง
ละ 10 ชุด และข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด และภาษาอังกฤษ 5 ชุด และหนังสืออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึนไป วงเงินสนับสนุน
โครงการละประมาณ 500,000 บาท ต่อปี ระยะเวลาการวิจัย
ประมาณ 2 ปี  

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 561-2445 ต่อ 456, 579-
2690 

  10. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
เยอรมัน (NRCT-DFG)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเยอรมันได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกันใน
สาขาวิชาการท่ีก าหนด ดังน้ี 1. Protestant theology  2. Catholic 
theology   
3. Law 4. Economics and social science 5. Psychology   

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

6. Philosophy and educational science  7. Ancient 
civilizations   
8. Oriental civilizations 9. Linguistics, literary studies and 
folklore, Group A 10. Linguistics, literary studies and 
folklore,group B   
11. History 12. Art  13. Ethnology  14. History of naturay 
sciences, medicine and technology 15. Geoyraphy 16. 
Theoretical medicine   
17. Practical medicine 18. Biolgy 19. Agriculture and 
horticulture   
20. Veterinary medicine  21. Forestry and timber timber 
science   
22. Geo - sciences  23. Chemistry  24. Physics 25. 
Mathematics   
26. Hydrology and water management  27. General 
engineering 

โทร. 579-1371-9 ต่อ 430, 
463  โทรสาร 579-2285  

    sciences  
2.  วช. จะให้ทุนแก่นักวิจัยไทย และ DFG เป็นผู้ให้ทุนนักวิจัย
เยอรมัน วงเงินสนับสนุนโครงการละประมาณ 500,000 บาทต่อปี 
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต 
(ภาษาไทย 25 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด) สรุปย่อโครงการวิจัยท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 10 ชุด และหนังสืออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึนไป 

    



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  11. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
ออสเตรีย (NRCT-FWF) 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและออสเตรียได้มีโอกาสท าวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางโครงการใน
สาขาวิชาการต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ Austrian Science 
Foundation (FWF) ให้ทุนนักวิจัยออสเตรีย สนับสนุนในสาขา ดังน้ี 1. 
Agriculture  2. Architecture   
3. Biology 4. Chemistry 5. Engineering  6. Material Science   
7. Medical Science  8. Physics 
2.  เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก/ต (ภาษาไทย 25 ชุด 
ภาษาอังกฤษ 5 ชุด) หนังสืออนุมัติผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิบดีข้ึนไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยออสเตรีย ร่วมท าการวิจัยใน
โครงการวิจัยเร่ืองน้ันๆ วงเงินสนับสนุนปีละไม่เกิน 300,000 บาท 
ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

  12. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-
NSFC)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและจีนได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการ
ต่างๆ ท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทยและ National Natural Science 
Foundation of China (NSFC) ให้ทุนนักวิจัยจีน สนับสนุนในสาขา 
ดังน้ี 1. ฟิสิกส์   
2. เคมี 3. ชีววิทยา  4. ธรณีวิทยา  5. เซรามิกส์  6. เกษตรศาสตร์  
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/จ ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด สรุป
ย่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวนอย่าง 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

    ละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับอธิการบดี และ
หนังสือยืนยัน จากนักวิจัยจีนร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2ปี 

    

  13. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
เกาหลี (NRCT-KOSEF)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเกาหลี ได้มีโอกาสท าวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย 
ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดย NRCTให้ทุน
นักวิจัยไทย และ KOSEF ให้ทุนนักวิจัยเกาหลี สนับสนุนในสาขาดังน้ี 1. 
Biology 2. Energy  
3. Agriculture 4. Technology Transfer Analysis System 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ชุด สรุป
ย่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึนไป และหนังสือ
ยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมาณ 300,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี  

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

  14. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
นอร์เว  (NRCT-NFR) 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยนอรเวได้มีโอกาสท าการวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัย ใน
สาขาวิชาการต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงกัน อันจะน าไปสู่การยกระดับความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยท้ังสองประเทศ สนับสนุนโดยสาขาดังน้ี 1. 
Marine technology 2. Energy technology 3. Material 
engineering (corrosion, polymers and ceramics)  4. 
Information technology   

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

5. Environmental technology/pollution science  6. 
Geotechnical sciences  
2.  เสนอโครงการตามแบบ วช. 1 ก/ต ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 5 ชุด สรุปย่อ
โครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ระดับตั้งแต่ อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึน 

     ไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัยนอรเวร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุนไม่
เกินปีละ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี 

    

  15. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-อิสราเอล 
(NRCT-IASH)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอิสราเอล ได้มีโอกาสท าวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย 
ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุนนักวิจัยไทย และ Israel Academy of 
Sciences and Humanities ให้ทุนนักวิจัยอิสราเอล สนับสนุนในสาขา
ดังน้ี 1. Energy 2. Agriculture   
3. Engineering 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด สรุป
ย่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึนไป และหนังสือ
ยืนยันจากนักวิจัยอิสราเอลร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี  

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  16. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-สวีเดน  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยสวีเดน ได้มีโอกาสท าวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยใน
สาขาวิชาการต่างๆ ตามท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดยส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุน
นักวิจัยไทย และ Royal Swedish Academy of Sciences ให้ทุน
นักวิจัยสวีเดน สนับสนุนในสาขาดังน้ี 1. Environment   
2. Education  
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต ภาษาไทย 
จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด สรุป
ย่อโครงการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีข้ึนไป และหนังสือ
ยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี  

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

  17. ทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
ความร่วมมือไทย-อาเซียน 

1.  สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือ
อาเซียน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย และแลกเปล่ียนนักวิชาการ
ระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจา สนับสนุนการ
วิจัยเบ้ืองต้น/ขนาดเล็ก เพื่อเสริมโครงการความร่วมมืออาเซียน และ
ส่งเสริมการวิจัยเชิงนโบายการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเก่ียวกับประเทศไทย ประชาคมอาเซียน 
และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ในสาขาวิชาการดังน้ี 1. Food 
Science and Technology  
2. Meteorology and Geophysics 3. Microelectronics and 
Computers 4. Materials Science and Technology 5. 

ตลอดท้ังปี ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

Biotechnology  
6. Non-Conventional Energy Research 7. Marine Sciences  
8. Science and Technology Infrastructure and Resource 
Development 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/ต พร้อมบทคัดย่อ
จ านวน 25 ชุด วงเงินรวมท่ีจัดสรรประมาณ 500,000 บาท/ปี โดยท่ีแต่
ละโครงการควรใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี  

  18. ทุนประเภทภาครัฐร่วม
ภาคเอกชน  -โครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างไทย-ญ่ีปุ่น(NRCT-JSPS) 
(ทุนท าวิจัยในประเทศ)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและญ่ีปุ่น ได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจน
ได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการ
ต่างๆ ดังน้ี 1. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์2. สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
5. สาขาเภสัชศาสตร์ 6. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และ Ploymer Science 7. สาขาทันตแพทยศาสตร์ 8. สาขา
วิทยาศาสตร์การประมง 
2.  ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ท่ีรับทุนจะต้องก าหนดเดินทางไปท า
การวิจัย ณ ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงเวลาระหว่างสิงหาคม - มีนาคมของปี
ถัดไป 

เดือน
กันยายน - 
เดือน
พฤศจิกาย
นของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

  19. ทุนการศึกษาข้ันปริญญา
เอก  
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) 
Program) 

1.  สนับสนุนนักวิจัยซ่ึงมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และท าสะสมกันมาเป็น
จ านวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ ท่ีจัดท าข้ึนจากผลงานวิจัยของ
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันปริญญาเอก
ตามปกติ สนับสนุนในสาขาดังน้ี 1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. สาขา
ผลผลิตการเกษตร  
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เดือน
กรกฎาคม 
- กันยายน
ของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

5. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6. สาขาเภสัชศาสตร์  
7. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Polymer Science  
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 9. สาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  
10. สาขาทันตแพทยศาสตร์ 11. อื่น ๆ  
2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท าการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประะเทศไทย จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายจาก JSPS  เฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีเดินทางไปท าการวิจัยใน
ประเทศญ่ีปุ่น ประมาณปีละ 1 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี 

  20. ทุนการศึกษาข้ันปริญญาเอก 
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) 
Program) 

1.  สนับสนุนนักวิจัยซ่ึงมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และท าสะสมกันมาเป็น
จ านวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ ท่ีจัดท าข้ึนจากผลงานวิจัยของ
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันปริญญาเอก
ตามปกติ สนับสนุนในสาขาดังน้ี 1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  2. สาขา
ผลผลิตการเกษตร  
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5. สาขา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 6. สาขาเภสัชศาสตร์ 7. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ และ Polymer Science 8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  
9. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10. สาขาทันตแพทยศาสตร์  
11. อื่น ๆ  
2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท าการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประะเทศไทย จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายจาก JSPS  เฉพาะช่วงระยะเวลาท่ีเดินทางไปท าการวิจัยใน
ประเทศญ่ีปุ่น ประมาณปีละ 1 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 5 ปี 

เดือน
กรกฎาคม 
- กันยายน
ของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  21. ทุนวิจัยระยะยาวส าหรับ
นักวิจัยรุ่นเยาว์  
(Long Term Invitation 
Program)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัย ได้มีเวลาเรียนรู้เทคนิคการวิจัยจากนักวิจัยญ่ีปุ่น
มากข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในการวิจัย โดย
การวิจัยต้องอยู่ในสาขาวิชาการตามโครงการความร่วมมือ
กับ JSPS จ านวนทุนประมาณ 5 - 10 ทุน (ในทุกสาขาวิชาการและทุก
ประเทศ)  
2.  ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ระยะเวลาท าการวิจัยในประเทศ
ญ่ีปุ่น 6 เดือน โดยให้ผู้ท่ีได้รับทุนเร่ิมเดินทางไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็น
ต้นไป 

เดือน
กันยายน - 
ธันวาคม 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

  22. ทุนการวิจัยจาก National 
Institutes of Health (NIH) 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.  Fogarty International Center (FIC) ได้เสนอให้ทุนการ
วิจัย (International Research Fellow-ship) แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์จาก
ต่างประเทศด้าน Biomedical หรือ Behavioral Sciences ซ่ึงต้องเป็น
ผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการท าวิจัยมาแล้ว หรือก าลังท าวิจัยและ/หรือมี
โครงการท่ีจะท างานวิจัยเพื่อเดินทางไปร่วมงาน หรือท าการวิจัยใน
สถาบันต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
2.  มีก าหนดระยะเวลา 1- 2 ปี โดยระบุระยะเวลา การขอรับทุน และ
แผนงานวิจัยให้ชัดเจน ท้ังน้ีในกรณีท่ีสมัครขอรับทุน 1 ปี หากงานวิจัย
ไม่เสร็จจะไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการรับทุน 
3.  ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามประสบการณ์และจ านวนปีท่ี
ปฏิบัติงาน หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้ว รวมท้ังค่าเคร่ืองบินไป-กลับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เดือน
มกราคม - 
พฤษภาค
มของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

4.     ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
การทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) 

ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย มีการออกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกปี โดยข้อก าหนดในการ
ศึกษาวิจัยจะต่างกันทุกปีข้ึนอยู่กับความต้องการ และสถานการณ์ของ
ประเทศ ประมาณ 2 – 3 ประเด็นต่อปี 

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://www.nacc.go.th  

http://www.nacc.go.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

5.     ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

โครงการวิจัยและพัฒนาประจ าปี 1.  มีการก าหนดแนวทาง และแผนการสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 
2.  เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
3.  ใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม 
4.  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดเป็นรูปธรรมท่ี
คุ้มค่า 

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://www.thaihealth.or.th  

6.     ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจ าปี 

มีการออกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกปี โดยข้อก าหนดในการ
ศึกษาวิจัยจะต่างกันทุกปีข้ึนอยู่กับความต้องการ และสถานการณ์ 
ประมาณ 2 – 4 ประเด็นต่อปี 

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://www.otep.go.th 

7.     ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจ าปี 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

http://www.ocac.go.th/  

8.     ส านักงานสภา
พัฒนาการเมือง 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็นความส าคัญ 
ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

เป็น
ประจ าทุก
ปี 

ส านักพัฒนาการเมืองและการมี
ส่วนร่วม 
โทร. 0-2280-6371-5 

9.     กรมป่าไม้ ทุนวิจัยส านักงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็นความส าคัญ 
ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้  
โทร.0-2579-5269  
http://www.forest.go.th  

10.  กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม   

ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็นความส าคัญ 
ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.otep.go.th/
http://www.ocac.go.th/
http://www.forest.go.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  โทร.0-2246-0031, 0-2246-
1145-
6http://www.dip.go.th/index-
th.html. 

11.  กระทรวงวิทยาศา
สตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 
ศึกษา ท างาน ส ารวจ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กองส่งเสริมเทคโนโลยี ส านักงาน 
ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ 
โทร.0-2246-0064 ต่อ 625-6, 
 0-2247-3246 โทรสาร 0-2247-3246 

12.  กระทรวงศึกษาธิก
าร ทุนวิจัยกรมศาสนา 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
ท่ัวไป  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร.0-2281-6540 โทรสาร 0-2282-
2863 http://www.moe.go.th  

  2. ทุนวิจัยกองทุนรัชมังคลา
ภิเษก 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กองวิจัยทางการศึกษา 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร 0-2281-2517,0-2282-9328,0-
2282-9215,0-2282-1816 โทรสาร 0-
281-2602  http://www.moe.go.th 

13.  กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ยาชัยนาทนเรนทร 
โทร.0-2588-3000-4 ต่อ 
110 http://www.moph.go.th 

  2. ทุนวิจัยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข(สวรส.)  
  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- แผนงานวิจัยพัฒนาคุณภาพบริการ  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

http://www.dip.go.th/index-th.html.
http://www.dip.go.th/index-th.html.
http://www.moe.go.th/
http://www.moph.go.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

โทร.0-2951-1286 โทรสาร 0-2951-
1295http://www.moph.go.th/hsri/AR
EA/index.htm 

  3. ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กองวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
โทร.0-2590-7347,0-2590-7264 โทรสาร 
0-2591-8459http://www.moph.go.th 

  4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเก่ียวกับ
บุหร่ีและสุขภาพ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โทร.0-2590-6260-4      โทรสาร 0-
2591-8269 

14.  กระทรวง
อุตสาหกรรม   

ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อย 
และน้ าตาล  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาลทราย 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย 
โทร.0-221-2687,0-2221-2293 

15.  การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย   

ทุนวิจัยการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ งานวิจัย กอง
สถิติและวิจัย การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย 
โทร.0-2694-1222 ต่อ 2073 
โทรสาร 0-2694-1372 
http://www.tat.or.th 

16.  ทบวงมหาวิทยาลัย 1. โครงการสนับสนุนการวิจัย
ร่วมภาครัฐ 
และเอกชนในเชิงพาณิชย์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา 
ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

http://www.moph.go.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

  2. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและ
การวิจัย 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- โทร.0-2644-5379 , 0-2246-1106-14 
ต่อ 703 โทรสาร0-2245-8239 
http://www.mua.go.th 

  3. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- 

  4. ทุนสนับสนุนการวิจัยกอง
ทุนการศึกษาเชลล์ 100 ปี  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กองบริการการศึกษา ส านักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 
 โทร.0-2245-8559 
โทรสาร 0-2245-4516  
http://www.mua.go.th 

  5. ทุนอุดหนุนและส่งเสริม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-
โท 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
และส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ทุกแห่ง) 

17.  มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์   

ทุนวิจัยสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
โทร.02-516-0040-2 ,            
 โทรสาร 0-2516-4970 
http://www.tu.ac.th 

18.  มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ 

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานเลขานุการศูนย์ IMT-GT 
Studies Gcenter  
โทร.047-211-738 
โทรสาร 047-211-785 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.tu.ac.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

(Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth 
Triangle/IMT-GT) 

http://www.imt-gt.org/ 

19.  มูลนิธิ 50 ปี
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย   

ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- เลขานุการมูลนิธิ 50 ปี  
ธนาคารแห่งประเทศไทยโทร.0-2283-
5012    โทรสาร 0-2283-
5115   http://www.bot.or.th 

20.  มูลนิธิจิตเวช
ศาสตร์สงเคราะห์   

ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิจิตเวช
ศาสตร์สงเคราะห์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์  
ส านักงานกรมสุขภาพจิต            
โทร.0-2525-2978-9 โทรสาร 0-2525-
2530 

21.  มูลนิธิโทเร เพื่อ
การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์  
ประเทศไทย(Thailand 
Toray Science 
Foundation)  

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
โทร.0-2644-8150-99 ต่อ 702 
โทรสาร 0-2644-8020  
http://www.nstda.or.th 

22.  มูลนิธิแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี   

ทุนวิจัยมูลนิธิ พอ.สว.  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักงานมูลนิธิ 
พอ.สว. โทร.0-2250-0065-7  
โทรสาร 0-2254-7732  

23.  ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร   

ทุนวิจัยเก่ียวกับภูมิภาค 5 
ภูมิภาค  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค 
โทร.0-2880-9213-4 
โทรสาร 0-2880-9214 

http://www.imt-gt.org/
http://www.nstda.or.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

24.  สถาบัน
พระปกเกล้า   

1. ทุนอุดหนุนงานวิจัย
พระปกเกล้าศึกษา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร.0-2527-7830-9 ต่อ 2602  
, 0-2527-7827 
โทรสาร 0-25277828 
  http://www.kpi.ac.th 

  2. ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
วิทยานิพนธ์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 

25.  สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา   

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ  
โทร.(034)225-400-3 
ต่อ 4054 

26.  สถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์   

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 
โทร.0-2574-0615 

27.  สถาบันส่งเสริมการ
สอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย 
(สสวท.)   

1. ทุนวิจัยส าหรับนิสิต/นักศึกษา
ปริญญาโทและเอก  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร.0-2392-4021 ต่อ 2302-2507 
http://www.ipst.ac.th 

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 

28.  ส านัก
งบประมาณ   

ทุนส านักงบประมาณ  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร.0-2273-9749 
โทรสาร 0-2273-9493  

29.  ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา   

ทุนวิจัยส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู 
โทร. 02-282-1857 

30.  ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร   

ทุนวิจัยส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายประสานงานการวิจัย 
โทร.02-441-1271 
โทรสาร 02-244-1272 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.ipst.ac.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

31.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ   

ทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา 
โทร.0-2668-7110-24 
 ต่อ 2511,2513,2515 
http://www.trf.or.th 

32.  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)   

1. ทุนวิจัยเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 
  

-ส านักนโยบายและแผน  
โทร.0-2282-2531   
โทรสาร 0-2282-0407 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์  
ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 

33.  ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพ
ติด (ป.ป.ส.) 

ทุนวิจัยป้องกันยาเสพติด  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- โทร. 0-2245-9889  
โทรสาร 0-2247-7217 
  

34.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) 

1. ทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
ภายใต้แผนงานภาคความร่วมมือ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 
  

กองอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
โทร.0-2612-1555 ต่อ 391,392 
โทรสาร 0-2612-1374 
http://www.nepo.go.th 2. ทุนวิจัยส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

-  

35.  ส านักงานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดล้อม   

ทุนวิจัยส านักงานนโยบายและ
แผนส่ิงแวดล้อม  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

-  กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ 
โทร.02-279-7180-9 ต่อ 210 

http://www.trf.or.th/
http://www.nepo.go.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

36.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ   

1. ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรม  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- 
  
  
  
  

ผู้อ านวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนา 
โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5 
โทรสาร 0-2645-2360 

  2. ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ส่วนวิจัยและพัฒนา 
โทร.0-2248-5852-3 

37.  สมาคมแพทย์สตรี
แห่งประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์   

ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์สตรี
แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- โทร.0-2391-0400 
โทรสาร 0-2391-4081 

38.  สมาคมประกัน
วินาศภัย   

ทุนช่วยเหลือการค้นคว้าวิจัย  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- โทร.02-256-6032-8 , 02-256-6041-2 
โทรสาร 02-256-6039 , 02-256-6040 

39.  ส านักงาน
ประกันสังคม 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยในการ
ส่งเสริมหรือป้องกัน 
เก่ียวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการกองทุน ส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน 
โทร.02-968-9839 , 02-968-9840 
โทรสาร 02-968-9829 , 02-525-2535 

  2. ทุนวิจัยส านักงาน
ประกันสังคม  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

40.  ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NANOTEC) 

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้าน
นาโนเทคโนโลยี 

1. เป็นทุนวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ
เทคโนโลยี ตามเทคโนโลยีฐานนาโน (Nanotechnology 
Platform) ซ่ึงน าไปสู่ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ และ/หรือการจดสิทธิบัตร และ/หรือการสร้างหรือการ
พัฒนาตัวต้นแบบเทคโนโลยี และการผลิตบุคลากร 
2. สนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาท่ีด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย 
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ัง
องค์กรเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
3. หน่วยงานท่ีนักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็นหน่วยงานท่ีมีโครงสร้าง
พื้นฐานเพียงพอท่ีจะรองรับให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างมีผล
จริงจัง เช่น มีโครงสร้างและเคร่ืองมือพื้นฐานในการท าวิจัยพัฒนา 
โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติไม่มีนโยบายในการสนับสนุน
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และครุภัณฑ์พื้นฐาน เว้นเพียงครุภัณฑ์ขนาด
เล็กท่ีมีความจ าเป็นต่อการวิจัย แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท/ช้ิน 
และไม่เกิน 10 % ของมูลค่าโครงการ 
4. จ านวนเงินท่ีได้รับส าหรับสนับสนุนการวิจัย ในหมวดของ
ค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ไม่ควรเกิน 35% ของ
งบประมาณรวมท้ังหมด โดยมีระยะเวลาของโครงการไม่เกิน 3 ปี 
และจ านวนเงินท่ีเสนอในข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามท่ีใช้จ่าย
จริง 
5. หัวข้อการให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนาจะมีการก าหนด
ใหม่ทุกปี 

เดือน
มกราค
มของ
ทุกปี 

งานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ศูนย์นา
โนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โทร. 0 2564 7100 
 ต่อ 6616 / 6618 / 6624 
 โทรสาร 0 2564 6985 
http://www.nanotec.or.th/nanotec_
th/ 

http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/
http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน การ
เปิดรับ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
ข้อมูลการติดต่อเพ่ิมเติม 

41.  อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน
อาหาร 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร : 02-886-8088 
http://www.nfi.or.th/training/our-
services-thai2.html 

42.  สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร. 0-2951-1286-94 
http://www.hsri.or.th/th/home/ 

43.  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร 02-589-0100-1 
http://www.pea.co.th/th/ 

44.  ศูนย์วิชาการและ
บริการข้อมูลพลังงาน
ภูมิภาคท่ี 9 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร  0-5529-9076 
http://www.region9.m-
energy.go.th/download.php 

45.  ส านักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- http://www.hippo.ksc.net.th/nhso_s
ample.html 

46.  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร. 053-328496-8 
http://www.hrdi.or.th/hrdi2/ 

47.  กรมชลประทาน ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร. 02-241-0020 ถึง 29 

48.  กรมทรัพยากรน้ า ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร 0 2271 6000 
http://www.dwr.go.th/ 

49.  ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและ
จราจร 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี ข้ึนอยู่กับประเด็น
ความส าคัญ ตามประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทรศัพท์ 0-2215-1515     

       

http://www.nfi.or.th/training/our-services-thai2.html
http://www.nfi.or.th/training/our-services-thai2.html
http://www.hsri.or.th/th/home/
http://www.pea.co.th/th/
http://www.region9.m-energy.go.th/download.php
http://www.region9.m-energy.go.th/download.php
http://www.hippo.ksc.net.th/nhso_sample.html
http://www.hippo.ksc.net.th/nhso_sample.html
http://www.hrdi.or.th/
http://www.dwr.go.th/


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
rdi.rmutl.ac.th 

 
                
  
  
 


