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 Email : trfbasic@trf.or.th กำรวิจัย สกว.   1.1 ทุนวิจัยพื้นฐำนจำก

ควำมคิดริเริ่มของนักวิจัย 
    

  1.1.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
(เมธีวิจัยอำวุโส สกว.) 

ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีกำรสรรหำและเสนอชื่อ โดย
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

  1.1.2 ทุนวิจัยองค์ควำมรู้
ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐำนต่อ
กำรพัฒนำ (วุฒิเมธี
วิจัย สกว.) 

1.  เคยมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติที่ท ำใน
ประเทศไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เรื่องในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ 

2.  เป็นเจ้ำของบทควำมชื่อแรกหรือเป็น corresponding 
author และมีผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำ เช่น วิทยำศำสตร์ชีวภำพและกำรแพทย์ มี
ค่ำไม่น้อยกว่ำ 5.0,วิทยำศำสตร์กำยภำพ และ
วิศวกรรมศำสตร์ มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 2.0, สังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ จะไม่น ำเกณฑ์มำพิจำรณำ 

  

  1.1.3 ทุนเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
วิจัยของอำจำรย์รุ่น
กลำงใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
(สกว. ร่วมกับ
ส ำนักงำน

1.  เป็นอำจำรย์ประจ ำในสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของ 
สกอ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

2.  เป็นผู้ที่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
เป็นเจ้ำของบทควำมชื่อแรกหรือเป็น corresponding 
author (ผู้วิจัยส ำหรับกำรติดต่อ) ไม่น้อยกว่ำ 1 เรื่อง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยต้องเป็นงำนวิจัยที่ท ำในประเทศ
ไทย และไม่ใช่ผลงำนจำกกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
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คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ) 

3.  ไม่เป็นผู้บริหำรระดับหัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป 

  1.1.4 ทุนพัฒนำนักวิจัย 
(เมธีวิจัย สกว.) 
 
             

1.  ไม่ได้เป็นอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของ สกอ. 
2.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ อำยุไม่

เกิน 45 ปี 
3.  มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติที่เป็นเจ้ำของ

บทควำมชื่อแรกหรือเป็น corresponding author ไม่น้อย
กว่ำ 1 เรื่องใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ โดยไม่ใช่ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ 
และเป็นผลงำนที่ท ำในประเทศไทย 

4.  มีกำรวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 
5.  ไม่เป็นผู้บริหำรระดับหัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป 

  

  1.1.5 ทุนพัฒนำศักยภำพใน
กำรท ำงำนวิจัยของ
อำจำรย์รุ่นใหม่ 
(สกว. ร่วมกับ
ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 

1.  เป็นอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของ สกอ. 
2.  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ มำแล้วไม่

เกิน 5 ปี 
3.  ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับหัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป 

    

  1.1.6 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

1.  ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
มำแล้วไม่เกิน 5 ปี และอำยุไม่เกิน 45 ปี 

2.  ไม่เป็นผู้บริหำรระดับหัวหน้ำภำควิชำขึ้นไป 
3.  มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำง

น้อย 1 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับสำขำสังคมศำสตร์



และมนุษย์ศำสตร์จะพิจำรณำจำกคุณภำพผลงำนที่มี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

    1.2  TRF-
Strategic Targeted Adv
anced Research  
(STAR) ภำยใต้ชุด
โครงกำรวิจัยพื้นฐำนเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic 
Basic Research) 

1.  ต้องเป็นนักวิจัยพื้นฐำนที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
สูง ประกอบ ด้วยอำจำรย์/นักวิจัยไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน จำก
สถำบันเดียวกันหรือต่ำงสถำบัน 

2.  นักวิจัยทุกคนในทีมต้องมีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
นำนำชำติที่มี impact factor ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นงำนที่ท ำในประเทศไทยเป็นส่วน
ใหญ่และเป็นผู้วิจัยหลัก 

    

    1.3 โครงกำรกำรสร้ำง
ก ำลังคนเพ่ือพัฒนำ
อุตสำหกรรมของฝ่ำย
วิชำกำร 

1.  เป็นโจทย์วิจัยที่ได้มำจำกภำคอุตสำหกรรมหรือพัฒนำ
ร่วมกับภำคอุตสำหกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือ
เป็นโครงกำรที่มีองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยพื้นฐำนพอเพียง ซ่ึง
พร้อมจะแปล (translate) เป็นผลผลิตหรือเพ่ือกำร
แก้ปัญหำในภำคอุตสำหกรรมได้ 

2.  หัวหน้ำโครงกำรต้องมีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

3.  เป็นโครงกำรวิจัยที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่ และ/หรือกำรสร้ำงก ำลังคนระดับปริญญำตรี และ/หรือ
โท และ/หรือเอก 

4.  ผลลัพธ์ (output) ต้องสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์กับ
ภำคอุตสำหกรรมและสำมำรถตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ และ/
หรือจดสิทธิบัตร และ/หรือได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมสูงซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ 

    



    1.3 โครงกำรกำรสร้ำง
ก ำลังคนเพ่ือพัฒนำ
อุตสำหกรรมของฝ่ำย
วิชำกำร(ต่อ) 

5.  หัวหน้ำโครงกำรควรมีประสบกำรณ์วิจัยที่มีผลงำนตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง และ/หรือมีสิทธิบัตร 
และ/หรือมีสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภำพสูงในเรื่องเดียวกัน หรือที่
ใกล้เคียงกับเนื้อหำของโครงกำรวิจัยที่น ำเสนอ 

6.  นักวิจัยมีต้นสังกัดเป็นมหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยที่เป็น
หน่วยงำนของรัฐหรือของภำคเอกชน 

    

  2. ทุนวิจัยและพัฒนำ 1.  เป็นทุนที่เน้นกำรน ำผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง ส่วนใหญ่จะ
เป็นโครงกำรเชิงระบบ 

2.  โครงกำรวิจัยใหญ่แต่ละเรื่อง (ซึ่ง สกว.เรียกว่ำ "ชุด
โครงกำร" หรือ research program) จึงประกอบด้วย
โครงกำร (หรือ Projects) หลำยสิบโครงกำรในสำขำต่ำง 
ๆ ซึ่งมีเป้ำหมำยรวม (overall goals) อันเดียวกัน และกำร
วำงแผนวิจัยของแต่ละ Project จะต้องท ำโดยมีกำรหำรือร่วม
ระหว่ำง project เพ่ือให้แน่ใจว่ำoutput ของแต่
ละ project สอดคล้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนอง
ปัญหำที่แท้จริง ทุนประเภทนี้ด ำเนินงำนโดยฝ่ำย 1-5 คือ 

- ฝ่ำยนโยบำยชำติและควำมสัมพันธ์ข้ำมชำติ (ฝ่ำย 1)  
- ฝ่ำยเกษตร (ฝ่ำย 2)  
- ฝ่ำยสวัสดิภำพสำธำรณะ (ฝ่ำย 3)  
- ฝ่ำยชุมชน (ฝ่ำย 4)  
- ฝ่ำยอุตสำหกรรม (ฝ่ำย 5) 

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 
ฝ่าย 5 
Tel : 0-2278-8200 ต่อ 8241 

  3. โครงกำรปริญญำเอก
กำญจนำภิเษก 

ผู้รับทุนต้องก ำลังศึกษำอยู่ โดยหลักสูตรที่อยู่ในข่ำยได้รับทุนมี
ดังนี้ 

ประมำณเดือน
มีนำคมของทุก

ปี 

http://rgj.trf.or.th/ 
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1.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้ำงที่เน้นกำรวิจัย มีรำยวิชำเรียน
น้อย 

2.  เป็นหลักสูตรที่ให้โอกำสผู้มีวุฒิปริญญำตรีที่มีควำมสำมำรถ
สูงเข้ำเรียนปริญญำเอกหรือปริญญำโทเอกควบได้ 

3.  เป็นหลักสูตรที่มีเงื่อนไขให้ผู้ที่จะส ำเร็จปริญญำเอกได้จะต้อง
ตีพิมพ์ผลงำนที่เป็นส่วนของวิทยำนิพนธ์ในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ 

เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยให้เปิด หรือปรับปรุงหลักสูตรหรือมีมติเงื่อนไขกำร
ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรระดับนำนำชำติ ตำมเกณฑ์ของสกว. ก่อนกำรรับทุน 
  

 

  4. โครงกำรทุนวิจัยมหำบัณฑิต 
สกว. สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

  เป็นประจ ำทุก
ปี 

http://www.trfmag.org/  

    4.1 โครงกำรเชื่อมโยงภำคกำร
ผลิตกับงำนวิจัย  
ทุน สกว. 
– อุตสำหกรรม (MAG 
Window I) 

1.  โจทย์วิจัยต้องได้จำกอุตสำหกรรม (industrial problem 
oriented) 

2.  กำรท ำโครงงำนหรือวิจัยจะต้องมีส่วนท ำที่สถำน
ประกอบกำร 

3.  อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 1 ท่ำน ดูแลได้ ไม่เกิน 2 โครงกำร 
4.  สกว. จะท ำสัญญำกำรรับทุนกับอำจำรย์ที่ปรึกษำของผู้เสนอ

โครงกำร 
5.  เมื่อสิ้นสุดโครงกำรจะต้องมีงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ภำยใต้ประกำศของโครงกำรนี้ หรือสิทธิบัตร ส ำหรับผลงำน
ตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรจะต้องเป็นกำรน ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

    

http://www.trfmag.org/


6.  ระยะเวลำกำรสนับสนุนค่ำจ้ำง นักศึกษำผู้วิจัยไม่
เกิน 18 เดือน 

7.  สนับสนุนทุนร่วมกันระหว่ำง สกว. และผู้ประกอบกำรตำม
สัดส่วนที่ก ำหนด 

    4.2 โครงกำรทุนวิจัย
มหำบัณฑิต สกว.-
สถำบันกำรศึกษำ 
สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (MAG Window 
II) Co-funding 

1.  สนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจมีหน่วยงำนอื่นหรือมี
ภำคอุตสำหกรรมเข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ก็ได้ 

2.  นักศึกษำลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ผ่ำนแล้วไม่เกิน 25 % ของ
จ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ทั้งหมด หรือส่วนที่เหลือของ
หน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ต้องมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 9 หน่วยกิต ณ 
วันยื่นข้อเสนอโครงกำร 

3.  อำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก 1 ท่ำน ดูแลได้ไม่เกิน 2 โครงกำร 
4.  สกว. จะท ำสัญญำกำรรับทุนกับอำจำรย์ที่ปรึกษำของผู้เสนอ

โครงกำร 
5.  เมื่อสิ้นสุดโครงกำรจะต้องมีงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ภำยใต้ประกำศของโครงกำรนี้ หรือสิทธิบัตรส ำหรับผลงำน
ตีพิมพ์ในกำรประชุมวิชำกำรต้องเป็นกำรน ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

6.  ระยะเวลำกำรสนับสนุนค่ำจ้ำงนักวิจัยผู้วิจัยไม่
เกิน 18 เดือน นับจำกวันที่ท ำสัญญำกำรรับทุน ภำยใน
วงเงิน 200,000 บำท (สกว. : ต้นสังกัดของผู้ยื่นข้อเสนอ
โครงกำร = 50:50) 

    



  5. โครงกำรทุนวิจัยมหำบัณฑิต 
สกว. (TRF-MAG) 
ด้ำนมนุษยศำสตร์-
สังคมศำสตร์ 

   5.1 Window I 
  5.2 Window II 

1.  จะก ำหนดประเด็นปีละ 2 – 4 ประเด็น โดยพิจำรณำตำม
ควำมต้องกำร สำมำรถดูได้จำกประกำศรับสมัคร หรือเว็บไซต์
ของโครงกำร 

2.  มีอำจำรย์ที่ปรึกษำควบคุมวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำวิจัย 
3.  เมื่อสิ้นสุดโครงกำรนักศึกษำผู้รับทุนต้องเขียนบทควำมที่เป็น

ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ เพื่อเผยแพร่บทควำมในระดับชำติ 
หรือนำนำชำติ 

เป็นประจ ำทุก
ปี 

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

2.     ส ำนักงำน
พัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
(สวทช.) 

1. โครงกำรสนับสนุนทุนนักวิจัย
ใหม่ วท. 

1.  ให้ทุนวิจัยแก่นักเรียนทุนผ่ำนหน่วยงำนต้นสังกัด 
2.  เป็นนักเรียนทุนรัฐบำลกระทรวงวิทย์ฯ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท หรือเอกจำกต่ำงประเทศ มำในระยะเวลำไม่
เกิน 5 ปี 

3.  จัดสรรให้โครงกำรละไม่เกิน 250,000 บำท โดย 12% เป็น
ค่ำบริหำรโครงกำรให้กับหน่วยงำนต้นสังกัด 

4.  ต้องเป็นกำรท ำวิจัยภำยใต้กรอบสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป็นประจ ำทุก
ปี 

http://stscholar.nstda.or.th/
document/โครงกำรสนับสนุน
ทุนนักวิจัยใหม่.pdf  

3.     ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

1.  ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
ทั่วไป 

1.  สนับสนุนกำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 
สังคมศำสตร์หรือมนุษยศำสตร์ โดยไม่ก ำหนดหัวข้อเรื่อง เพ่ือ
น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ 

2.  เสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก. จ ำนวน 10 ชุด วงเงิน
จัดสรรไม่เกินโครงกำรละ 200,000 บำท/ปี ระยะเวลำกำร
วิจัยไม่ควรเกิน 2 ปี 

เดือน
กุมภำพันธ์ - 

มีนำคมของทุก
ปี 

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

  2.  ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
ก ำหนดเรื่อง 

1.  สนับสนุนกำรวิจัยตำมหัวข้อเรื่องที่ส ำนักงำนฯ ก ำหนด โดยมี
ขอบเขตกำรวิจัยใน 10 สำขำวิชำกำร คือ 1. สำขำวิทยำศำสตร์
กำยภำพและคณิตศำสตร์ 2. สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3. 

เดือน
กุมภำพันธ์-

ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 

http://mag.trf.or.th/
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/


สำขำวิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช 4. สำขำเกษตรศำสตร์และ
ชีววิทยำ 5. สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย 6. 
สำขำปรัชญำ 7. สำขำนิติศำสตร์ 8. สำขำรัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์ 9. สำขำเศรษฐศำสตร์ 10. สำขำสังคมวิทยำ 

2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช. 1 ก. จ ำนวน 10 ชุด วงเงิน
จัดสรรไม่เกินโครงกำรละ 1,500,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัย
ไม่ควรเกิน 3 ปี 

มีนำคมของทุก
ปี 

โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  3.  ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิจและ 
สังคมด้วยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. สนับสนุนกำรวิจัยในลักษณะสหวิทยำกำร  มีเป้ำหมำย
ชัดเจน  ครบวงจร และน ำผลไปใช้พัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรม  กำรเกษตร  กำรพลังงำน  กำรแพทย์ และกำร
สำธำรณสุขสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรทรัพยำกร และกำร
ป้องกันประเทศ  รวมทั้งด้ำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. เสนอโครงกำรวิจัยเบื้องต้น (Pre-proposal) ควำมยำวไม่
เกิน 10 หน้ำ กระดำษพิมพ์ ขนำด A4 ตำมแบบที่ก ำหนด 
จ ำนวน 15 ชุด ระยะเวลำกำรวิจัยไม่ควรเกิน 3 ป ี วงเงิน
จัดสรรไม่เกินโครงกำรละ 6,000,000 บำท  

เดือนตุลำคม - 
มกรำคมของ

ทุกปี 

ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  4. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

1.  เป็นทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อท ำวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำ
โทและปริญญำเอก ตำมหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้ง
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคมศำสตร์หรือ
มนุษยศำสตร์ในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ 10สำขำ (สำขำสภำวิจัย
แห่งชำติ) 

2.  ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งโครงกำรวิจัยและหนังสือรับรองหัวข้อ
เรื่องวิจัยของบัณฑิตวิทยำลัย ตำมแบบท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติก ำหนด จ ำนวน 10 ชุด ได้รับ

เดือน
กุมภำพันธ์ - 

มีนำคมของทุก
ปี 

ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 



อนุมัติจำกสถำบันระดับอุดมศึกษำที่ผู้ขอทุนก ำลังศึกษำ
อยู่ และมีอำจำรย์ในสถำบันระดับอุดมศึกษำนั้นเป็นผู้ควบคุม
หรือเป็นที่ปรึกษำในกำรวิจัย ระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัย ตำม
หลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ และงบประมำณไม่ควร
เกิน 120,000 บำท 

  5. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
เร่งด่วน  

1.  สนับสนุนกำรวิจัยที่แก้ไขปัญหำส ำคัญเร่งด่วนของ
ประเทศ หรือปัญหำอันคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตอัน
ใกล้ และมีควำมจ ำเป็นต้องรีบด ำเนินกำรในทันที หรือรีบหำ
ค ำตอบหรือมำตรกำร ตลอดจนวิธีกำรต่ำง ฯ เพื่อแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว 

2.  เสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก. 
จ ำนวน 10 ชุด ระยะเวลำกำรวิจัยไม่ควรเกิน 1 ปี วงเงิน
จัดสรรโครงกำรละไม่เกิน 1,000,000 บำท 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

  6. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำระบบพฤติกรรมไทย 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนไทยใน 7 ด้ำน ดังนี้ 1. พฤติกรรม
จริยธรรม  2. พฤติกรรมประชำธิปไตย  3. พฤติกรรม
สิ่งแวดล้อมและสำธำรณประโยชน์  4. พฤติกรรมสุขภำพกำย 
สุขภำพจิต และกำรบริโภค 5. พฤติกรรม
ครอบครัว  6. พฤติกรรมกำรท ำงำน 7. พฤติกรรมกำรเป็น
พลเมืองดี  

2.  ผู้ขอรับทุนต้องจัดท ำแบบเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช.1
พ โดยจัดพิมพ์ในกำรกระดำษขนำด A4 จ ำนวน 15 ชุด ส่งไป
ยังส ำนักงำนฯ 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 



  7. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้ 
โครงกำรส ำรวจ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
ดำวเทียม  

1.  สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิจัย เกี่ยวกับกำร
ส ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ โดย
กำรวิจัยจะต้องครอบคลุมอยู่ในสำขำวิชำกำร
ต่อไปนี้  1. สำขำเกษตร ป่ำไม้ และกำรใช้ที่ดิน 2. สำขำ
คอมพิวเตอร์  3. สำขำ Earth-Science ได้แก่ 
ธรณีวิทยำ อุทกวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ สมุทรศำสตร์และ
สิ่งแวดล้อม  4. สหสำขำ 

2.  เสนอโครงกำรวิจัยภำษำไทย จ ำนวน 50 ชุด ระยะเวลำกำร
วิจัย 1 ปี วงเงินจัดสรรโครงกำรละ 50,000 - 
200,000 บำท โดยผู้วิจัยต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ทุก 4 เดือน 

เดือนตุลำคม-
มกรำคม 

ฝ่ำยแผนงำนและประสำน 
งำนวิจัย กองส ำรวจ
ทรัพยำกรธรรมชำติด้วย
ดำวเทียม   
โทร.0-2579-0116 

  8. ทุนโครงกำรควำมร่วมมือทวิ
ภำคีทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีระหว่ำง
ประเทศไทยและประชำคม
ยุโรป (E.C.)  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมควำมร่วมมือ
ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงประเทศไทย
และ คณะกรรมำธิกำรประชำคมยุโรปโดยแบ่งประเภททุน 
ดังนี้ 1. ทุนท ำกำรวิจัยร่วมกันระหว่ำงนักวิจัยไทยและนักวิจัย
ประชำคมยุโรป (Joint Research Project, JRP) 2. ทุน
ฝึกอบรม / ปฏิบัติกำรวิจัยระยะสั้นระดับหลังปริญญำเอก
(Post – Doctoral 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

    Fellowship Scheme, PDFS) 3. ทุนจัดสัมมนำเพื่อ
เตรียมกำรท ำวิจัยร่วมกัน (Tropical Workshop) 

2.  สำขำวิชำที่จะให้กำรสนับสนุน คือ 1. Health & 
Biomedical Sciences 
2. Environmental Sciences 3. Earth Sciences 4. 
Chemical Sciences 

    



  9. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-สหรำช
อำณำจักร  
(NRCT-ROYSOC) 

1.  ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำที่
เป็นที่สนใจ และมีควำมสำมำรถที่จะท ำกำรวิจัยร่วมกัน
ได้ โดยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอังกฤษได้มีโอกำสท ำกำร
วิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรท่ีได้ตกลงร่วมกัน อันจะน ำไปสู่
กำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์ทั้งสอง
ประเทศ สนับสนุนในทุกสำขำวิชำกำร  

2.  เสนอสรุปย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและอังกฤษ อย่ำง
ละ 10 ชุด และข้อเสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก/ต 
ภำษำไทย จ ำนวน 25 ชุด และภำษำอังกฤษ 5 ชุด และ
หนังสืออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิกำรบดีขึ้นไป วงเงินสนับสนุนโครงกำรละ
ประมำณ 500,000 บำท ต่อปี ระยะเวลำกำรวิจัย
ประมำณ 2 ปี  

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 561-2445 ต่อ 456, 579-
2690 

  10. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-
เยอรมัน (NRCT-DFG)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเยอรมันได้มีโอกำสท ำวิจัยร่วมกัน
ในสำขำวิชำกำรท่ีก ำหนด ดังนี้ 1. Protestant theology  2. 
Catholic theology   
3. Law 4. Economics and social science 5. 
Psychology   
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   

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-1371-9 ต่อ 430, 
463  โทรสำร 579-2285  



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 

    sciences  
2.  วช. จะให้ทุนแก่นักวิจัยไทย และ DFG เป็นผู้ให้ทุนนักวิจัย

เยอรมัน วงเงินสนับสนุนโครงกำรละประมำณ 500,000 บำท
ต่อปี ระยะเวลำประมำณ 2 ปี เสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ 
วช. 1 ก/ต (ภำษำไทย 25 ชุด ภำษำอังกฤษ 5 ชุด) สรุปย่อ
โครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำง
ละ 10 ชุด และหนังสืออนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่
อธิบดีหรืออธิกำรบดีขึ้นไป 

    

  11. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-
ออสเตรีย (NRCT-FWF) 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและออสเตรียได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ทำง
โครงกำรในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (NRCT) ให้ทุน
นักวิจัยไทย และ Austrian Science Foundation (FWF) ให้

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



ทุนนักวิจัยออสเตรีย สนับสนุนในสำขำ ดังนี้ 1. 
Agriculture  2. Architecture   
3. Biology 4. Chemistry 5. Engineering  6. Material 
Science   
7. Medical Science  8. Physics 

2.  เสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก/ต (ภำษำไทย 25 ชุด 
ภำษำอังกฤษ 5 ชุด) หนังสืออนุมัติผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่
อธิบดีหรืออธิบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจำกนักวิจัย
ออสเตรีย ร่วมท ำกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยเรื่องนั้นๆ วงเงิน
สนับสนุนปีละไม่เกิน 300,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัย
ประมำณ 2 ปี 

  12. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-
จีน (NRCT-NSFC)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและจีนได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัยในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (NRCT) ให้ทุน
นักวิจัยไทยและ National Natural Science Foundation 
of China (NSFC) ให้ทุนนักวิจัยจีน สนับสนุนในสำขำ 
ดังนี้ 1. ฟิสิกส์   
2. เคมี 3. ชีววิทยำ  4. ธรณีวทิยำ  5. เซรำ
มิกส์  6. เกษตรศำสตร์  

2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช.1 ก/จ ภำษำไทย 
จ ำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและ

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



ภำษำอังกฤษ ควำมยำวประมำณ 1 หน้ำ
กระดำษพิมพ์ จ ำนวนอย่ำง 

    ละ 10 ชุด หนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำระดับ
อธิกำรบดี และหนังสือยืนยัน จำกนักวิจัยจีนร่วมท ำวิจัย 
วงเงินสนับสนุนปีละประมำณ 500,000 บำท ระยะเวลำกำร
วิจัยประมำณ 2 ปี 

    

  13. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-
เกำหลี (NRCT-KOSEF)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเกำหลี ได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ตกลงร่วมกัน 
โดย NRCT ให้ทุนนักวิจัยไทย และ KOSEFให้ทุนนักวิจัย
เกำหลี สนับสนุนในสำขำดังนี้ 1. Biology 2. Energy  
3. Agriculture 4. Technology Transfer Analysis 
System 

2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช.1 ก/ต ภำษำไทย 
จ ำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 10 ชุด สรุปย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ควำมยำวประมำณ 1 หน้ำกระดำษพิมพ์จ ำนวน
อย่ำงละ 10 ชุด หนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่
อธิบดีหรืออธิกำรบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจำกนักวิจัย
เกำหลีร่วมท ำวิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมำณ 300,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัยประมำณ 2 ป ี 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

  14. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-
นอร์เว  (NRCT-NFR) 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยนอรเวได้มีโอกำสท ำกำร
วิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ตกลงกัน อันจะ

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   



น ำไปสู่กำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิจัยทั้งสอง
ประเทศ สนับสนุนโดยสำขำดังนี้ 1. Marine technology 2. 
Energy technology 3. Material engineering 
(corrosion, polymers and ceramics)  4. Information 
technology   
5. Environmental technology/pollution science  6. 
Geotechnical sciences  

2.  เสนอโครงกำรตำมแบบ วช. 1 ก/ต ภำษำไทย 
จ ำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 5 ชุด สรุป
ย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำว
ประมำณ 1 หน้ำกระดำษพิมพ์ จ ำนวนอย่ำงละ 10
ชุด หนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่ อธิบดีหรือ
อธิกำรบดีขึ้น 

โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

     ไป และหนังสือยืนยันจำกนักวิจัยนอรเวร่วมท ำวิจัย วงเงิน
สนับสนุนไม่เกินปีละ 500,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัย
ประมำณ 2 ปี 

    

  15. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล 
(NRCT-IASH)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอิสรำเอล ได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติให้ทุนนักวิจัยไทย 
และ Israel Academy of Sciences and Humanities ให้
ทุนนักวิจัยอิสรำเอล สนับสนุนในสำขำดังนี้ 1. Energy 2. 
Agriculture   
3. Engineering 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช.1 ก/ต ภำษำไทย 
จ ำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ควำมยำวประมำณ 1 หน้ำ
กระดำษพิมพ์ จ ำนวนอย่ำงละ 10 ชุด หนังสืออนุญำตจำก
ผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิกำรบดีขึ้นไป และ
หนังสือยืนยันจำกนักวิจัยอิสรำเอลร่วมท ำวิจัย วงเงิน
สนับสนุนปีละประมำณ 500,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัย
ประมำณ 2ปี  

  16. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-สวีเดน  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยสวีเดน ได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัยในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้ตกลงร่วมกัน โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (NRCT) ให้ทุน
นักวิจัยไทย และ Royal Swedish Academy of 
Sciences ให้ทุนนักวิจัยสวีเดน สนับสนุนในสำขำดังนี้ 1. 
Environment   
2. Education  

2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช.1 ก/ต ภำษำไทย 
จ ำนวน 25 ชุด ข้อเสนอโครงกำรวิจัยภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 5 ชุด สรุปย่อโครงกำรวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ควำมยำวประมำณ 1 หน้ำ
กระดำษพิมพ์ จ ำนวนอย่ำงละ 10 ชุด หนังสืออนุญำตจำก
ผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิกำรบดีขึ้นไป และ

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  



หนังสือยืนยันจำกนักวิจัยเกำหลีร่วมท ำวิจัย วงเงินสนับสนนุปี
ละประมำณ 500,000 บำท ระยะเวลำกำรวิจัยประมำณ 2ปี  

  17. ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำร 
ควำมร่วมมือไทย-อำเซียน 

1.  สนับสนุนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรควำมร่วมมือ
อำเซียน ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลวิจัย และแลกเปลี่ยน
นักวิชำกำรระหว่ำงประเทศประชำคมอำเซียนและประเทศคู่
เจรจำ สนับสนุนกำรวิจัยเบื้องต้น/ขนำดเล็ก เพ่ือเสริม
โครงกำรควำมร่วมมืออำเซียน และส่งเสริมกำรวิจัยเชิงนโบำย
กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีเกีย่วกับประเทศไทย ประชำคมอำเซียน และ
ประเทศคู่เจรจำของอำเซียน ในสำขำวิชำกำรดังนี้ 1. Food 
Science and Technology  
2. Meteorology and Geophysics 3. Microelectronics 
and Computers 4. Materials Science and 
Technology 5. Biotechnology  
6. Non-Conventional Energy Research 7. Marine 
Sciences  
8. Science and Technology Infrastructure and 
Resource Development 

2.  เสนอโครงกำรวิจัย ตำมแบบ วช.1 ก/ต พร้อมบทคัดย่อ
จ ำนวน 25 ชุด วงเงินรวมที่จัดสรรประมำณ 500,000 บำท/ปี 
โดยที่แต่ละโครงกำรควรใช้เวลำประมำณ 1 - 2 ป ี 

ตลอดทั้งปี ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 1 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

  18. ทุนประเภทภำครัฐร่วม
ภำคเอกชน  -โครงกำร 
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่น ได้มีโอกำสท ำวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์
ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ดังนี้ 1. สำขำวิทยำศำสตร์

เดือนกันยำยน 
- เดือน

ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   



ระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-
JSPS) (ทุนท ำวิจัยใน
ประเทศ)  

กำรแพทย์ 2. สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 3. สำขำ
วิศวกรรมศำสตร์ 4. สำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล  
5. สำขำเภสัชศำสตร์ 6. สำขำเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
และ Ploymer Science 7. สำขำทันตแพทยศำสตร์ 8. สำขำ
วิทยำศำสตร์กำรประมง 

2.  ระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ที่รับทุนจะต้องก ำหนด
เดินทำงไปท ำกำรวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลำระหว่ำง
สิงหำคม - มีนำคมของปีถัดไป 

พฤศจิกำยน
ของทุกปี 

โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

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

1.  สนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และท ำสะสม
กันมำเป็นจ ำนวนเพียงพอ ให้มีโอกำสได้รับปริญญำเอกจำก
มหำวิทยำลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยกำรเสนอวิทยำนิพนธ์ ที่
จัดท ำขึ้นจำกผลงำนวิจัยของตนเองโดยไม่ต้องเข้ำศึกษำใน
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นปริญญำเอกตำมปกติ สนับสนุนในสำขำ
ดังนี้ 1. สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ 2. สำขำผลผลิตกำรเกษตร  
3. สำขำวิศวกรรมศำสตร์ 4. สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
5. สำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 6. สำขำเภสัชศำสตร์  
7. สำขำเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ และ Polymer 
Science  
8. สำขำวิทยำศำสตร์กำรประมง 9. สำขำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์  
10. สำขำทันตแพทยศำสตร์ 11. อ่ืน ๆ 

2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท ำกำรวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประะเทศ
ไทย จะได้รับค่ำใช้จ่ำยจำก JSPS  เฉพำะช่วงระยะเวลำที่

เดือน
กรกฎำคม - 
กันยำยนของ
ทุกปี 

ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  



เดินทำงไปท ำกำรวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ประมำณปี
ละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี 

  20. ทุนกำรศึกษำขั้นปริญญำ
เอก 
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) 
Program) 

1.  สนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และท ำสะสม
กันมำเป็นจ ำนวนเพียงพอ ให้มีโอกำสได้รับปริญญำเอกจำก
มหำวิทยำลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยกำรเสนอวิทยำนิพนธ์ ที่
จัดท ำขึ้นจำกผลงำนวิจัยของตนเองโดยไม่ต้องเข้ำศึกษำใน
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นปริญญำเอกตำมปกติ สนับสนุนในสำขำ
ดังนี้ 1. สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ  2. สำขำผลผลิตกำรเกษตร  
3. สำขำวิศวกรรมศำสตร์ 4. สำขำวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ 5. สำขำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 6. สำขำเภสัช
ศำสตร์ 7. สำขำเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ และ Polymer 
Science 8. สำขำวิทยำศำสตร์กำรประมง  
9. สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 10. สำขำทันต
แพทยศำสตร์  
11. อ่ืน ๆ 

2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท ำกำรวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประะเทศ
ไทย จะได้รับค่ำใช้จ่ำยจำก JSPS  เฉพำะช่วงระยะเวลำที่
เดินทำงไปท ำกำรวิจัยในประเทศญี่ปุ่น ประมำณปี
ละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 5 ปี 

เดือน
กรกฎำคม - 
กันยำยนของ

ทุกปี 

ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

  21. ทุนวิจัยระยะยำวส ำหรับ
นักวิจัยรุ่นเยำว์  
(Long Term Invitation 
Program)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัย ได้มีเวลำเรียนรู้เทคนิคกำรวิจัยจำก
นักวิจัยญี่ปุ่นมำกขึ้น ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำรในกำรวิจัย โดยกำรวิจัยต้องอยู่ในสำขำวิชำกำรตำม
โครงกำรควำมร่วมมือกับ JSPS จ ำนวนทุนประมำณ 5 - 
10 ทุน (ในทุกสำขำวิชำกำรและทุกประเทศ)  

เดือนกันยำยน 
- ธันวำคม 

ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  



2.  ผู้ขอรับทุนต้องมีอำยุไม่เกิน 40 ปี ระยะเวลำท ำกำรวิจัยใน
ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน โดยให้ผู้ที่ได้รับทุนเริ่มเดินทำงไปตั้งแต่
เดือนสิงหำคมเป็นต้นไป 

  22. ทุนกำรวิจัยจำก National 
Institutes of Health 
(NIH) 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ 

1.  Fogarty International Center (FIC) ได้เสนอให้ทุนกำร
วิจัย (International Research Fellow-ship) แก่นักวิจัยรุ่น
เยำว์จำกต่ำงประเทศด้ำน Biomedical หรือ Behavioral 
Sciences ซึ่งต้องเป็นผู้ที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัย
มำแล้ว หรือก ำลังท ำวิจัยและ/หรือมีโครงกำรที่จะท ำงำนวิจัย
เพ่ือเดินทำงไปร่วมงำน หรือท ำกำรวิจัยในสถำบันต่ำง ๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

2.  มีก ำหนดระยะเวลำ 1- 2 ปี โดยระบุระยะเวลำ กำรขอรับ
ทุน และแผนงำนวิจัยให้ชัดเจน ทั้งนี้ในกรณีที่สมัครขอรับ
ทุน 1 ปี หำกงำนวิจัยไม่เสร็จจะไม่ได้รับอนุมัติให้ขยำยเวลำ
กำรรบัทุน 

3.  ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่ำใช้จ่ำยตำมประสบกำรณ์และจ ำนวนปี
ที่ปฏิบัติงำน หลังจำกได้รับปริญญำเอกแล้ว รวมทั้งค่ำ
เครื่องบินไป-กลับประเทศสหรัฐอเมริกำ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

เดือนมกรำคม 
- พฤษภำคม

ของทุกปี 

ฝ่ำยควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 2 กองแปลและวิเทศ
สัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

4.     ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ป้องกันกำรทุจริต
แห่งชำติ (ปปช.) 

ทุนอุดหนุนกำรศึกษำวิจัย มีกำรออกประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยทุกปี โดยข้อก ำหนด
ในกำรศึกษำวิจัยจะต่ำงกันทุกปีขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร และ
สถำนกำรณ์ของประเทศ ประมำณ 2 – 3 ประเด็นต่อปี 

เป็นประจ ำทุก
ปี 

http://www.nacc.go.th  

5.     ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุน

โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ประจ ำปี 

1.  มีกำรก ำหนดแนวทำง และแผนกำรสนับสนุนเป็นประจ ำทุก
ปี 

เป็นประจ ำทุก
ปี 

http://www.thaihealth.or.th  

http://www.nacc.go.th/
http://www.thaihealth.or.th/


กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) 

2.  เป็นโครงกำรวิจัยและพัฒนำที่มุ่งพัฒนำองค์ควำมรู้ หรือ
กระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน 

3.  ใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงมีส่วนร่วม 
4.  ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดเป็น

รูปธรรมที่คุ้มค่ำ 
6.     ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร
ส่งเสริมสวัสดิกำร
และสวัสดิภำพครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

กำรให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัย
ประจ ำปี 

มีกำรออกประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยทุกปี โดยข้อก ำหนด
ในกำรศึกษำวิจัยจะต่ำงกันทุกปีขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร และ
สถำนกำรณ์ ประมำณ 2 – 4 ประเด็นต่อปี 

เป็นประจ ำทุก
ปี 

http://www.otep.go.th  

7.     ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประจ ำปี 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

เป็นประจ ำทุก
ปี 

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

8.     ส ำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเมือง 

ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

เป็นประจ ำทุก
ปี 

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

9.     กรมป่ำไม้ ทุนวิจัยส ำนักงำนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ส ำนักงำนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กรมป่ำไม้  
โทร.0-2579-5269  
http://www.forest.go.th  

10.  กรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม   

ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ศูนย์เพ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

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


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

11.  กระทรวงวิทยำ
ศำสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ศึกษำ ท ำงำน ส ำรวจ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- กองส่งเสริมเทคโนโลยี ส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวง วิทยำศำสตร์ฯ 
โทร.0-2246-0064 ต่อ 625-6, 
 0-2247-3246 โทรสำร 0-2247-3246 

12.  กระทรวงศึกษำ
ธิกำร ทุนวิจัย
กรมศำสนำ 

1. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
ทั่วไป  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทร.0-2281-6540 โทรสำร 0-2282-
2863 http://www.moe.go.th  

  2. ทุนวิจัยกองทุนรัชมังคลำ
ภิเษก 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- กองวิจัยทำงกำรศึกษำ 
กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
โทร 0-2281-2517,0-2282-9328,0-2282-
9215,0-2282-1816 โทรสำร 0-281-
2602  http://www.moe.go.th 

13.  กระทรวง
สำธำรณสุข 

1. ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอ  
กรมพระยำชัยนำทนเรนทร 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- มูลนิธิสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ
ชัยนำทนเรนทร 
โทร.0-2588-3000-4 ต่อ 
110 http://www.moph.go.th 

  2. ทุนวิจัยสถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข(สวรส.)  
  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- แผนงำนวิจัยพัฒนำคุณภำพบริกำร  
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

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/


โทร.0-2951-1286 โทรสำร 0-2951-
1295http://www.moph.go.th/hsri/AREA/i
ndex.htm 

  3. ทุนวิจัยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- กองวิชำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ กระทรวงสำธำรณสุข 
โทร.0-2590-7347,0-2590-7264 โทรสำร 0-
2591-8459http://www.moph.go.th 

  4. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับ
บุหรี่และสุขภำพ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- สถำบันควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กรมกำร
แพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
โทร.0-2590-6260-4      โทรสำร 0-2591-
8269 

14.  กระทรวง
อุตสำหกรรม   

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยกองทุนอ้อย 
และน้ ำตำล  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ศูนย์วิจัยและพัฒนำอ้อยและน้ ำตำลทรำย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 
โทร.0-221-2687,0-2221-2293 

15.  กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศ
ไทย   

ทุนวิจัยกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร งำนวิจัย กองสถิติ
และวิจัย กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
โทร.0-2694-1222 ต่อ 2073 
โทรสำร 0-2694-1372 
http://www.tat.or.th 

16.  ทบวงมหำวิทยำ
ลัย 

1. โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย
ร่วมภำครัฐ 
และเอกชนในเชิงพำณิชย์  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ส ำนักนโยบำยและแผนอุดมศึกษำ ส ำนักงำน
ปลัดทบวงมหำวิทยำลัย 
โทร.0-2644-5379 , 0-2246-1106-14 ต่อ 
703 โทรสำร0-2245-8239 
http://www.mua.go.th 

  2. โครงกำรพัฒนำภูมิปัญญำ
และกำรวิจัย 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 

http://www.moph.go.th/
http://www.mua.go.th/


เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ
โรคเอดส์ 

  

  3. ทุนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
และแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- 

  4. ทุนสนับสนุนกำรวิจัยกอง
ทุนกำรศึกษำเชลล์ 100 ปี  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- กองบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัด
ทบวงมหำวิทยำลัย 
 โทร.0-2245-8559 
โทรสำร 0-2245-4516  
http://www.mua.go.th 

  5. ทุนอุดหนุนและส่งเสริม
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำ
เอก-โท 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ส ำนักงำนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
และส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย (ทุกแห่ง) 

17.  มหำวิทยำลัยธร
รมศำสตร์   

ทุนวิจัยสถำบันเอเชียตะวันออก
ศึกษำ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ฝ่ำยวิจัยสถำบันเอเชียศึกษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
โทร.02-516-0040-2 ,            
 โทรสำร 0-2516-4970 
http://www.tu.ac.th 

18.  มหำวิทยำลัยสง
ขลำนครินทร์ 

โครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
สำมฝ่ำย อินโดนีเซีย-มำเลเซีย-
ไทย 
(Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth 
Triangle/IMT-GT) 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ส ำนักงำนเลขำนุกำรศูนย์ IMT-GT Studies 
Gcenter  
โทร.047-211-738 
โทรสำร 047-211-785 
http://www.imt-gt.org/ 

http://www.mua.go.th/
http://www.tu.ac.th/
http://www.imt-gt.org/


19.  มูลนิธิ 50 ปี
ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย   

ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิจัย  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- เลขำนุกำรมูลนิธิ 50 ปี  
ธนำคำรแห่งประเทศไทยโทร.0-2283-
5012    โทรสำร 0-2283-
5115   http://www.bot.or.th 

20.  มูลนิธิจิตเวช
ศำสตร์
สงเครำะห์   

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยมูลนิธิจิตเวช
ศำสตร์สงเครำะห์  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- มูลนิธิจิตเวชศำสตร์สงเครำะห์  
ส ำนักงำนกรมสุขภำพจิต            
โทร.0-2525-2978-9 โทรสำร 0-2525-2530 

21.  มูลนิธิโทเร เพื่อ
กำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์  
ประเทศไทย
(Thailand 
Toray Science 
Foundation)  

ทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชำติ 
โทร.0-2644-8150-99 ต่อ 702 
โทรสำร 0-2644-8020  
http://www.nstda.or.th 

22.  มูลนิธิแพทย์
อำสำ 
สมเด็จพระศรีนค
รินทรำบรมรำช
ชนนี   

ทุนวิจัยมูลนิธิ พอ.สว.  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- ฝ่ำยวิชำกำรและแผนงำน ส ำนักงำนมูลนิธิ 
พอ.สว. โทร.0-2250-0065-7  
โทรสำร 0-2254-7732  

23.  ศูนย์
มำนุษยวิทยำสิริน
ธร   

ทุนวิจัยเกี่ยวกับภูมิภำค 5 
ภูมิภำค  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- โครงกำรอำณำบริเวณศึกษำ 5 ภูมิภำค 
โทร.0-2880-9213-4 
โทรสำร 0-2880-9214 

http://www.nstda.or.th/


24.  สถำบัน
พระปกเกล้ำ   

1. ทุนอุดหนุนงำนวิจัย
พระปกเกล้ำศึกษำ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

  2. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยส ำหรับ
วิทยำนิพนธ์  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 

25.  สถำบันพัฒนำ
ผู้บริหำร
กำรศึกษำ   

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

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

26.  สถำบันวิจัยจุฬำ
ภรณ ์  

ทุนวิจัยสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- ฝ่ำยธุรกำรวิทยำศำสตร์ 
โทร.0-2574-0615 

27.  สถำบันส่งเสริม
กำรสอน 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไทย 
(สสวท.)   

1. ทุนวิจัยส ำหรับนิสิต/
นักศึกษำปริญญำโทและเอก  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

2. ทุนอุดหนุนกำรวิจัย  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 

28.  ส ำนัก
งบประมำณ   

ทุนส ำนักงบประมำณ  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- โทร.0-2273-9749 
โทรสำร 0-2273-9493  

29.  ส ำนักงำน
เลขำธิกำรคุรุ
สภำ   

ทุนวิจัยส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุ
สภำ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- ฝ่ำยวิจัย กองวิชำชีพครู 
โทร. 02-282-1857 

30.  ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 

ทุนวิจัยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- ฝ่ำยประสำนงำนกำรวิจัย 
โทร.02-441-1271 
โทรสำร 02-244-1272 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.ipst.ac.th/


สภำ
ผู้แทนรำษฎร   

31.  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
กำรศึกษำ
แห่งชำติ   

ทุนสนับสนุนกำรวิจัย  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

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

32.  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำม
กำรทุจริต
แห่งชำติ
(ป.ป.ช.)   

1. ทุนวิจัยเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 
  

-ส ำนักนโยบำยและแผน  
โทร.0-2282-2531   
โทรสำร 0-2282-0407 

2. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยหรือ
วิทยำนิพนธ์  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 

33.  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
ป้องกัน 
และปรำบปรำม
ยำเสพติด 
(ป.ป.ส.) 

ทุนวิจัยป้องกันยำเสพติด  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

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

34.  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ (สพช.) 

1. ทุนกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
ภำยใต้แผนงำนภำคควำม
ร่วมมือ 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- 
  

กองอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน 
โทร.0-2612-1555 ต่อ 391,392 
โทรสำร 0-2612-1374 
http://www.nepo.go.th 

http://www.trf.or.th/
http://www.nepo.go.th/


2. ทุนวิจัยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำย
พลังงำนแห่งชำติ 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

-  

35.  ส ำนักงำน
นโยบำยและแผน
สิ่งแวดล้อม   

ทุนวิจัยส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนสิ่งแวดล้อม  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

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

36.  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร 
วัฒนธรรม
แห่งชำติ   

1. ทุนวิจัยด้ำนวัฒนธรรม  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- 
  
  
  
  

ผู้อ ำนวยกำร ส่วนวิจัยและพัฒนำ 
โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5 
โทรสำร 0-2645-2360 

  2. ทุนวิจัยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่งชำติ  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- ส่วนวิจัยและพัฒนำ 
โทร.0-2248-5852-3 

37.  สมำคมแพทย์
สตรีแห่งประเทศ
ไทย 
ในพระบรม
รำชินูปถัมภ์   

ทุนวิจัยของสมำคมแพทย์สตรี
แห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชินูปถัมภ์  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- โทร.0-2391-0400 
โทรสำร 0-2391-4081 

38.  สมำคมประกัน
วินำศภัย   

ทุนช่วยเหลือกำรค้นคว้ำวิจัย  ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

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

39.  ส ำนักงำน
ประกันสังคม 

1. ทุนอุดหนุนกำรวิจัยในกำร
ส่งเสริมหรือป้องกัน 

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- ฝ่ำยวิชำกำรกองทุน ส ำนักงำนกองทุนเงิน
ทดแทน 



เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

โทร.02-968-9839 , 02-968-9840 
โทรสำร 02-968-9829 , 02-525-2535 

  2. ทุนวิจัยส ำนักงำน
ประกันสังคม  

ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  

- 

40.  ศูนย์นำโน
เทคโนโลยี
แห่งชำติ 
(NANOTEC) 

กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยด้ำน
นำโนเทคโนโลยี 

1. เป็นทุนวิจัยเพื่อสร้ำงหรือพัฒนำองค์ควำมรู้ และ/หรือ
เทคโนโลยี ตำมเทคโนโลยีฐำนนำโน (Nanotechnology 
Platform) ซึ่งน ำไปสู่ กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ และ/หรือกำรจดสิทธิบัตร และ/หรือกำรสร้ำง
หรือกำรพัฒนำตัวต้นแบบเทคโนโลยี และกำรผลิต
บุคลำกร 

2. สนับสนุนโครงกำรวิจัยพัฒนำที่ด ำเนินกำรโดยอำจำรย์ 
นักวิจัย หน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหำผลก ำไร 

3. หน่วยงำนที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็นหน่วยงำนที่มี
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพียงพอที่จะรองรับให้มีกำรวิจัยและ
พัฒนำอย่ำงมีผลจริงจัง เช่น มีโครงสร้ำงและเครื่องมือ
พ้ืนฐำนในกำรท ำวิจัยพัฒนำ โดยศูนย์นำโนเทคโนโลยี
แห่งชำติไม่มีนโยบำยในกำรสนับสนุนครุภัณฑ์ขนำดใหญ่ 
และครุภัณฑ์พ้ืนฐำน เว้นเพียงครุภัณฑ์ขนำดเล็กที่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรวิจัย แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บำท/ชิ้น 
และไม่เกิน 10 % ของมูลค่ำโครงกำร 

4. จ ำนวนเงินที่ได้รับส ำหรับสนับสนุนกำรวิจัย ในหมวด
ของค่ำตอบแทนนักวิจัยและค่ำจ้ำงผู้ช่วยวิจัย ไม่ควรเกิน 

เดือน
มกรำ
คม
ของ
ทุกปี 

งำนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ ศูนย์นำโน
เทคโนโลยีแห่งชำติ 
โทร. 0 2564 7100 
 ต่อ 6616 / 6618 / 6624 
 โทรสำร 0 2564 6985 
http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/ 

http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/


35% ของงบประมำณรวมทั้งหมด โดยมีระยะเวลำของ
โครงกำรไม่เกิน 3 ปี และจ ำนวนเงินที่เสนอในข้อเสนอ
โครงกำรให้เป็นไปตำมที่ใช้จ่ำยจริง 

5. หัวข้อกำรให้ทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและพัฒนำจะมีกำร
ก ำหนดใหม่ทุกปี 

41.  อุตสำหกรรม
พัฒนำมูลนิธิเพ่ือ
สถำบันอำหำร 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

42.  สถำบันวิจัย
ระบบสำธำรณสุข 
(สวรส.) 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

43.  กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค (กฟภ.) 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

44.  ศูนย์วิชำกำร
และบริกำรข้อมูล
พลังงำนภูมิภำค
ที ่9 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

45.  ส ำนัก
หลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- http://www.hippo.ksc.net.th/nhso_sam
ple.html 

46.  สถำบันวิจัยและ
พัฒนำพื้นที่สูง 
(องค์กำรมหำชน) 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

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/


47.  กรมชลประทำน ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- โทร. 02-241-0020 ถึง 29 

48.  กรมทรัพยำกร
น้ ำ 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

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

49.  ส ำนักงำน
นโยบำยและ
แผนกำรขนส่ง
และจรำจร 

ทุนอุดหนุนกำรวิจัย ข้อก ำหนดกำรวิจัยจะก ำหนดใหม่ทุกปี ขึ้นอยู่กับประเด็น
ควำมส ำคัญ ตำมประกำศกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

- โทรศัพท์ 0-2215-1515     

       
                
 

http://www.dwr.go.th/

