
ถอบบทเรียนการท าวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

 

 

ถ้าได้ทุนวิจัย ท าตามข้อเสนอโครงการตามแผนทีก่ าหนด เพื่อให้ผู้ให้ทุนไว้วางใจ                                      
ที่จะให้ทุนในโอกาสต่อไป

น าเสนอข้อเสนอโครงการ และรอการพิจารณาจากผู้ให้ทุนวิจัย

กรณี CONCEPT PAPER  ผ่านการพิจารณา 

จัดท าข้อเสนอโครงการที่มีการ Review Literature  ที่เหมาะสม คิดงบประมาณอย่างเหมาะสม

พัฒนา CONCEPT PAPER ให้สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้ทุนวิจัย หรือ TOR ที่ก าหนด

ท า Concept Paper เสนอตามเวลาที่ก าหนด รอการพิจารณาจากแหล่งทุน

ศึกษาหัวข้อที่สนใจจัดท าข้อเสนอโครงการพร้อมที่จะท างานร่วมกันหาทีมวิจัย 

หาข้อมูล และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจท าวิจัย ก าหนดทีมท างานวิจัย และทาบทามมาร่วมทีมวิจัย

สืบค้นการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ

หน่วยงานให้ทุนวิจัยโดยตรง เช่น วช. สกว. เป็นต้น หน่วยงานที่มีความต้องการผลวิจัยเฉพาะด้าน จัดท า TOR gสนอ



แผนการจัดการความรู้เพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก 

ล าดับ รายการ เดือน 
ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย.. 59 

1 ประชุมเพื่อพิจารณาแหล่งทุนที่นักวิจัยสนใจ      

2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหาทีมวิจัย      

3 พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน      

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ 

     

5 ปรับปรุงข้อเสนอโครงการที่พร้อมจะส่งไปยัง
แหล่งทุน 
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แหล่งทุนวิจัยภายนอก 

แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
1.  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย สกว. 

1. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ  ตลอดปี http://academic.trf.or.th 
โทรศัพท์ : 0-2278-8251-9 
 Email 
: trfbasic@trf.or.th 

1.1ทุนวิจัยพื้นฐานจาก
ความคิดริเริ่มของนักวิจัย 
1.1.1 ทุนส่งเสริมกลุ่ม
วิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.) 

ไม่ได้เปิดให้สมัคร แต่ใช้วิธีการสรรหาและ
เสนอชื่อ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.1.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการ
พัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย 
สกว.) 

1.  เคยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่ท าในประเทศไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
2.  เป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือ
เป็น corresponding author และมี
ผลรวมของ impact factor อยู่ในเกณฑ์ดี 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
ชีวภาพและการแพทย์ มีค่าไม่น้อย
กว่า 5.0, วิทยาศาสตร์กายภาพ และ
วิศวกรรมศาสตร์ มีค่าไม่น้อย
กว่า 2.0, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จะไม่น าเกณฑ์มาพิจารณา 

 

 1.1.3 ทุนเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง
ในสถาบันอุดมศึกษา 
(สกว. ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) 

1.  เป็นอาจารย์ประจ าใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ สกอ. ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
2.  เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็น
เจ้าของบทความชื่อแรกหรือ
เป็น corresponding author (ผู้วิจัย
ส าหรับการติดต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยต้องเป็นงานวิจัย
ที่ท าในประเทศไทย และไม่ใช่ผลงานจาก
การท าวิทยานิพนธ์ 
3.  ไม่เปน็ผู้บริหารระดบัหัวหนา้ภาควิชา
ขึ้นไป 

  

 1.1.4 ทุนพัฒนานักวิจัย 
(เมธีวิจัย สกว.) 
 

1.  ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ในก ากับของ สกอ. 
2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  

http://academic.trf.or.th/
mailto:trfbasic@trf.or.th
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
             หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ป ี

3.  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติที่เป็นเจ้าของบทความชื่อแรก
หรือเป็น corresponding author ไม่
น้อยกว่า 1 เรื่องใน 5 ปีที่ผ่านมา โดย
ไม่ใช่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ และเป็น
ผลงานที่ท าในประเทศไทย 
4.  มีการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 
5.  ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา
ขึ้นไป 

 1.1.5 ทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานวิจัยของ
อาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1.  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของ สกอ. 
2.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ป ี
3.  ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 

  

 1.1.6 ทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่
เกิน 5 ป ีและอายุไม่เกิน 45 ป ี
2.  ไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา
ขึ้นไป 
3.  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติอย่างน้อย  1 เรื่อง
ในช่วง  5 ปีที่ผ่านมา  ส าหรับสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์จะ
พิจารณาจากคุณภาพผลงานที่มี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

  

 1.2 TRF Strategic 
Targeted Advanced R
esearch (STAR) ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยพื้นฐาน
เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Basic Research) 

1.  ต้องเป็นนักวิจัยพื้นฐานที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
สูง ประกอบ ด้วยอาจารย์ /นักวิจัยไม่ต่ า
กว่า  3 คน จากสถาบันเดียวกันหรือต่าง
สถาบัน 
2.  นักวิจัยทุกคนในทีมต้องมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการนานาชาติที่
มี impact factor ในระยะเวลา  5 ปีที่
ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ต้องเป็นงานที่
ท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่และเป็น
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
ผู้วิจัยหลัก 

 1.3  โครงการการสร้าง
ก าลังคนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมของฝ่าย
วิชาการ 

1.  เป็นโจทย์วิจัยที่ได้มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือพัฒนาร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ หรือเป็นโครงการที่มีองค์
ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานพอเพียง ซึ่ง
พร้อมจะแปล (translate) เป็นผลผลิต
หรือเพื่อการแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
ได้ 
2.  หัวหน้าโครงการต้องมีความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 
3.  เป็นโครงการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับ
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และ/หรือการ
สร้างก าลังคนระดับปริญญาตรี และ/หรือ
โท และ/หรือเอก 
4.  ผลลัพธ์ (output) ต้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม
และสามารถตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาต ิและ/หรือจดสิทธิบัตร และ/
หรือได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมสูงซึ่งเป็น
ที่ยอมรับ 
5.  หัวหน้าโครงการควรมีประสบการณ์
วิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง และ/หรือมี
สิทธิบัตร และ/หรือมีสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพสูงในเรื่องเดียวกัน หรือท่ี
ใกล้เคียงกับเนื้อหาของโครงการวิจัยที่
น าเสนอ 
6.  นักวิจัยมีต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัยที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือของภาคเอกชน 

  

 2. ทุนวิจัยและพัฒนา 1.  เป็นทุนที่เน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์
โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชิง
ระบบ 
2.  โครงการวิจัยใหญ่แต่ละเรื่อง (ซึ่ง สกว.
เรียกว่า "ชุดโครงการ" หรือ research 

ตลอดปี http://www.trf.or.th 
ฝ่าย 1 
Tel : 0-2298-0455 ถึง 75 
ฝ่าย 2 
Tel : 0-2278-

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
program) จึงประกอบด้วยโครงการ 
(หรือ Projects) หลายสิบโครงการใน
สาขาต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายรวม (overall 
goals) อันเดียวกัน และการวางแผนวิจัย
ของแต่ละ Project จะต้องท าโดยมีการ
หารือร่วมระหว่าง project เพื่อให้แน่ใจ
ว่าoutput ของแต่ละ project สอดคล้อง
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนอง
ปัญหาที่แท้จริง ทุนประเภทนี้ด าเนินงาน
โดยฝ่าย 1-5คือ 
- ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้าม
ชาติ (ฝ่าย 1)  
- ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2)  
- ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3)  
- ฝ่ายชุมชน (ฝ่าย 4)  
- ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) 

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. โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก 

ผู้รับทุนต้องก าลังศึกษาอยู่ โดยหลักสูตรที่
อยู่ในข่ายได้รับทุนมีดังนี้ 
1.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างที่เน้นการ
วิจัย มีรายวิชาเรียนน้อย 
2.  เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรีที่มีความสามารถสูงเข้าเรียน
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทเอกควบได้ 
3.  เป็นหลักสูตรที่มีเงื่อนไขให้ผู้ที่จะ
ส าเร็จปริญญาเอกได้จะต้องตีพิมพ์ผลงาน
ที่เป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให้เปิด  หรือปรับปรุง
หลักสูตรหรือมีมติเงื่อนไขการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ  ตาม
เกณฑ์ของสกว. ก่อนการรับทุน 

ประมาณ
เดือน

มีนาคม
ของทุกปี 

 
 
 

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

 4. โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  เป็น
ประจ า
ทุกปี 

http://www.trfmag.org/ 

http://rgj.trf.or.th/
http://www.trfmag.org/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 4.1 โครงการเชื่อมโยง

ภาคการผลิตกับ
งานวิจัย ทุน สกว. –
อุตสาหกรรม (MAG 
Window I) 

1.  โจทย์วิจัยต้องได้จากอุตสาหกรรม 
(industrial problem oriented) 
2.  การท าโครงงานหรือวิจัยจะต้องมีส่วน
ท าที่สถานประกอบการ 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแล
ได้ ไม่เกิน 2 โครงการ 
4.  สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เสนอโครงการ 
5.  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการภายใต้ประกาศของ
โครงการนี้ หรือสิทธิบัตร ส าหรับผลงาน
ตีพิมพ์ในการประชมุวิชาการจะต้องเป็น
การน าเสนอแบบปากเปล่า 
6.  ระยะเวลาการสนับสนุนค่าจ้าง 
นักศึกษาผู้วิจัยไม่เกิน 18 เดือน 
7.  สนับสนุนทุนร่วมกันระหว่าง สกว. 
และผู้ประกอบการตามสัดส่วนที่ก าหนด 

  

 4.2 โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว.- 
สถาบัน การศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี (MAG 
Window II) Co-funding 

1.  สนับสนุนงานวิจัยซ่ึงอาจมีหน่วยงาน
อื่นหรือมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการหรือไม่ก็ได้ 
2.  นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ผ่าน
แล้วไม่เกิน 25 % ของจ านวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ทั้งหมด หรือส่วนที่เหลือของ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ต้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 9 หน่วยกิต ณ วันยื่นข้อเสนอ
โครงการ 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแลได้
ไม่เกิน 2 โครงการ 
4.  สกว. จะท าสัญญาการรับทุนกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เสนอโครงการ 
5.  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการภายใต้ประกาศของ
โครงการนี้ หรือสิทธิบัตรส าหรับผลงาน
ตีพิมพ์ในการประชมุวิชาการต้องเป็นการ
น าเสนอแบบปากเปล่า 
6.  ระยะเวลาการสนับสนุนค่าจ้างนักวิจัย
ผู้วิจัยไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ท า
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
สัญญาการรับทุน ภายใน
วงเงิน 200,000 บาท (สกว. : ต้นสังกัด
ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ = 50:50) 

 5. โครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. (TRF-
MAG)  
ด้านมนุษยศาสตร์-
สังคมศาสตร ์
   5.1 Window I 
  5.2 Window II 

1.  จะก าหนดประเด็นปีละ 2 – 
4 ประเด็น โดยพิจารณาตามความ
ต้องการ สามารถดูได้จากประกาศรับ
สมัคร หรือเว็บไซต์ของโครงการ 
2.  มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาวิจัย 
3.  เมื่อสิ้นสุดโครงการนักศึกษาผู้รับทุน
ต้องเขียนบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่บทความใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เป็น
ประจ า
ทุกปี 

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

2 ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.) 

1. โครงการสนับสนุนทุน
นักวิจัยใหม่ วท. 

1.  ให้ทุนวิจัยแก่นักเรียนทุนผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด 
2.  เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทย์ฯ 
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เอกจากต่างประเทศ มาในระยะเวลาไม่
เกิน 5 ป ี
3.  จัดสรรให้โครงการละไม่
เกิน 250,000 บาท โดย 12% เป็นค่า
บริหารโครงการให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
4.  ต้องเป็นการท าวิจัยภายใต้กรอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็น
ประจ า
ทุกปี 

http://stscholar.nstda. 
or.th/document/
โครงการสนับสนุนทุน
นักวิจัยใหม่.pdf 

3. ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภททั่วไป 

1.  สนับสนุนการวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ โดยไม่ก าหนดหัวข้อเรื่อง 
เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ 
2.  เสนอโครงการวิจัยตามแบบ วช. 1 ก. 
จ านวน 10 ชุด วงเงินจัดสรรไม่เกิน
โครงการละ 200,000 บาท/ปี ระยะเวลา
การวิจัยไม่ควรเกิน 2 ป ี

เดือน
กุมภาพัน

ธ์ - 
มีนาคม
ของทุกปี 

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

 2.  ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทก าหนดเรื่อง 

1.  สนับสนุนการวิจัยตามหัวข้อเรื่องที่
ส านักงานฯ ก าหนด โดยมีขอบเขตการวิจัย
ใน 10 สาขาวิชาการ คือ 1 . สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 2. 

เดือน
กุมภาพัน
ธ์-
มีนาคม

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-

http://mag.trf.or.th/
http://www.nrct.net/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. สาขา
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 4 . สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา 5. สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 6. 
สาขาปรัชญา 7. สาขานิติศาสตร์ 8. สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9. สาขา
เศรษฐศาสตร์ 10. สาขาสังคมวิทยา 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช . 1 ก. 
จ านวน 10 ชุด วงเงินจัดสรรไม่เกิน
โครงการละ 1,500,000 บาท ระยะเวลา
การวิจัยไม่ควรเกิน 3 ป ี

ของทุกปี 1370 ต่อ 459 

 3.  ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1. สนับสนุนการวิจัยในลักษณะสห
วิทยาการ   มีเป้าหมายชัดเจน   ครบ
วงจร  และน าผลไปใช้พัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม   การเกษตร   การพลังงาน    
การแพทย์  และการสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม  และการจัดการ
ทรัพยากร  และการป้องกัน
ประเทศ  รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. เสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Pre-
proposal) ความยาวไม่
เกิน  10 หน้า  กระดาษพิมพ์ 
ขนาด  A4 ตามแบบที่ก าหนด 
จ านวน  15 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่ควร
เกิน  3 ปี วงเงินจัดสรรไม่เกินโครงการ
ละ 6,000,000 บาท  

เดือน
ตุลาคม - 
มกราคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

 4. ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.  เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  ตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ในสาขาวิชาการต่าง 
ๆ 10 สาขา(สาขาสภาวิจัยแห่งชาติ) 
2.  ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งโครงการวิจัยและ
หนังสือรับรองหัวข้อเรื่องวิจัยของบัณฑิต
วิทยาลัย  ตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด 

เดือน
กุมภาพัน

ธ์ - 
มีนาคม
ของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
จ านวน  10 ชุด  ได้รับอนุมัติจากสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่ผู้ขอทุนก าลังศึกษา
อยู่  และมีอาจารย์ในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษานั้นเป็นผู้ควบคุมหรือเป็น
ที่ปรึกษาในการวิจัย  ระยะเวลาที่ท าการ
วิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
และงบประมาณไม่ควร
เกิน 120,000 บาท 

 5. ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทเร่งด่วน  

1.  สนับสนุนการวิจัยที่แก้ไขปัญหาส าคัญ
เร่งด่วนของประเทศ หรือปัญหาอันคาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  และมีความ
จ าเป็นต้องรีบด าเนินการในทันที หรือรีบ
หาค าตอบหรือมาตรการ  ตลอดจนวิธีการ
ต่าง ฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
2.  เสนอโครงก ารวิจัยตามแบบ วช . 1 ก. 
จ านวน  10 ชุด ระยะเวลาการวิจัยไม่ควร
เกิน  1 ปี วงเงินจัดสรรโครงการละไม่
เกิน 1,000,000 บาท 

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

 6. ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทย
ใน 7 ด้าน ดังนี้  
1. พฤติกรรมจริยธรรม   
2. พฤติกรรมประชาธิปไตย   
3. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์   
4. พฤติกรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การบริโภค  
5. พฤติกรรมครอบครัว   
6. พฤติกรรมการท างาน  
7. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี  
2.  ผู้ขอรับทุนต้องจัดท าแบบเสนอ
โครงการวิจัยตามแบบ วช .1พ  โดย
จัดพิมพ์ในการกระดาษ
ขนาด  A4 จ านวน  15 ชุด ส่งไปยัง
ส านักงานฯ 

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 7. ทุนอุดหนุนการวิจัย

ภายใต้ 
โครงการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ดาวเทียม  

1.  สนับสนุนการวิจัยเพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การวิจัย  เกี่ยวกับการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ  โดยการวิจัยจะต้องครอบคลุม
อยู่ในสาขาวิชาการต่อไปนี้   
1. สาขาเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน  
2.สาขาคอมพิวเตอร์   
3. สาขา  Earth-Science ได้แก่ 
ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา 
สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   
4. สหสาขา 
2.  เสนอโครงการวิจัยภาษาไทย 
จ านวน  50 ชุด ระยะเวลาการ
วิจัย  1 ปี  วงเงินจัดสรรโครงการ
ละ 50,000 - 200,000 บาท โดยผู้วิจัย
ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน 

เดือน
ตุลาคม-
มกราคม 

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

 8. ทุนโครงการความ
ร่วมมือทวิภาคีทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศไทยและ
ประชาคมยุโรป (E.C.)  

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความ
ร่วมมือทางด้าน  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างประเทศไทย
และ คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปโดย
แบ่งประเภททุน ดังนี้  1. ทุนท าการวิจัย
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัย
ประชาคมยุโรป (Joint Research 
Project, JRP) 2. ทุนฝึกอบรม / 
ปฏิบัติการวิจัยระยะสั้นระดับหลังปริญญา
เอก(Post – Doctoral Fellowship 
Scheme, PDFS) 3. ทุนจัดสัมมนาเพื่อ
เตรียมการท าวิจัยร่วมกัน  (Tropical 
Workshop) 
2.  สาขาวิชาที่จะให้การสนับสนุน คือ  
1. Health & Biomedical Sciences 
2. Environmental Sciences  
3. Earth Sciences  
4. Chemical Sciences 

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายทุนอุดหนุนการ
วิจัย 1 กองส่งเสริมการวิจัย 
โทร. 579-288, 579-
1370 ต่อ 459 

 9. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-สหราช

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่เป็นที่
สนใจ และมีความสามารถที่จะท าการวิจัย

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
อาณาจักร  
(NRCT-ROYSOC) 

ร่วมกันได้  โดยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและ
อังกฤษได้มีโอกาสท าการวิจัย
ร่วมกัน  ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ทางการวิจัย  ใน
สาขาวิชาการที่ได้ตกลงร่วมกัน  อันจะ
น าไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเทศ  สนับสนุน
ในทุกสาขาวิชาการ  
2.  เสนอสรุปย่อโครงการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ อย่าง
ละ 10 ชุด และข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
แบบ วช .  1 ก / ต ภาษาไทย 
จ านวน  25 ชุด และ
ภาษาอังกฤษ  5 ชุด  และหนังสืออนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิการบดีขึ้นไป  วงเงินสนับสนุนโครง การ
ละประมาณ  500,000 บาท ต่อปี 
ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ปี  

โทร. 561-2445 ต่อ 456, 
579-2690 

 10. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
เยอรมัน (NRCT-DFG)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเยอรมันได้มี
โอกาสท าวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาการที่
ก าหนด 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   
11. History  
12. Art   
13. Ethnology   

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-1371-9 ต่อ 430, 
463  โทรสาร 579-2285  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
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  วงเงินสนับสนุนโครงการละ
ประมาณ  500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา
ประมาณ  2 ปี เสนอโครงการวิจัยตาม
แบบ วช .  1 ก /ต (ภาษาไทย  25 ชุด 
ภาษาอังกฤษ 5 ชุด) สรุปย่อโคร งการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่าง
ละ  10 ชุด  และหนังสืออนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิการบดีขึ้นไป 

 11. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
ออสเตรีย (NRCT-FWF) 

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและออสเตรียได้
มีโอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทาง
โครงการในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้
ตกลงร่วมกัน โดยส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)ให้ทุน
นักวิจัยไทย และ Austrian Science 
Foundation (FWF) ให้ทุนนักวิจัย
ออสเตรีย สนับสนุนในสาขา ดังนี้  

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
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) หนังสืออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิบดี
ขึ้นไป และหนังสือยืนยันจากนักวิจัย
ออสเตรีย ร่วมท าการวิจัยในโครงการวิจัย
เรื่องนั้นๆ วงเงินสนับสนุนปีละไม่
เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาการวิจัย
ประมาณ 2 ป ี

 12. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
จีน (NRCT-NSFC)  
  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและจีนได้มี
โอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่ได้ตก
ลงร่วมกัน โดยส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย
และ National Natural Science 
Foundation of China (NSFC) ให้ทุน
นักวิจัยจีน สนับสนุนในสาขา 
ดังนี้ 1. ฟิสิกส์   
2. เคม ี3. ชีววิทยา  4. ธรณีวิทยา  5. เซร
ามิกส์  6. เกษตรศาสตร์  
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช .1 ก/
จ ภาษาไทย จ านวน  25 ชุด  ข้อเสนอ
โครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 
จ านวน  5 ชุด  สรุปย่อโครงการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ  1 หน้ากระดาษพิมพ์  จ านวน
อย่างละ  10 ชุด หนังสืออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับอธิการบดี  และ

ตลอดทั้ง
ป ี

  

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
หนังสือยืนยัน จากนักวิจัยจีนร่วมท าวิจัย 
วงเงินสนับสนุนปีละประมาณ 
500,000 บาท  ระยะเวลาการวิจัย
ประมาณ 2 ป ี

 13. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
เกาหลี (NRCT-KOSEF)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและเกาหลี ได้มี
โอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่
ได้ตกลงร่วมกัน โดย NRCT ให้ทุน
นักวิจัยไทย และ KOSEF ให้ทุนนักวิจัย
เกาหลี สนับสนุนในสาขาดังนี้ 1. 
Biology 2. Energy  
3. Agriculture 4. Technology 
Transfer Analysis System 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/
ต ภาษาไทย จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 
จ านวน 10 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวน
อย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจาก
นักวิจัยเกาหลีร่วมท าวิจัย วงเงินสนับสนุน
ปีละประมาณ 300,000 บาท ระยะเวลา
การวิจัยประมาณ 2 ป ี 

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

 14. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
นอร์เว  (NRCT-NFR) 
  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยนอร
เวได้มีโอกาสท าการวิจัยร่วมกัน  ตลอดจน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ  ตามที่
ได้ตกลงกัน อันจะน าไปสู่การยกระดับ
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสอง
ประเทศ สนับสนุนโดยสาขาดังนี้  
1. Marine technology  
2. Energy technology  
3. Material engineering (corrosion, 
polymers and ceramics)   

ตลอดทั้ง
ป ี

  

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
4. Information technology   
5. Environmental technology/  
pollution science   
6. Geotechnical sciences  
2.  เสนอโครงการตามแบบ วช . 1 ก/ต 
ภาษาไทย จ านวน  25 ชุด  ข้อเสนอ
โครงการวิจัยภาษาอังกฤษ  5 ชุด สรุปย่อ
โครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤ ษ ความยาวประมาณ  1 หน้า
กระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ  10 ชุด
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับ
ตั้งแต่ อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป  และ
หนังสือยืนยันจากนักวิจัยนอรเวร่วมท า
วิจัย วงเงินสนับสนุนไม่เกินปี
ละ  500,000 บาท ระยะเวลาการวิจัย
ประมาณ 2 ป ี

 15. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
อิสราเอล (NRCT-IASH)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอิสราเอล 
ได้มีโอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ตามที่
ได้ตกลงร่วมกัน โดย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุน
นักวิจัยไทย และ Israel Academy of 
Sciences and Humanities ให้ทุน
นักวิจัยอิสราเอล สนับสนุนในสาขาดังนี้  
1. Energy  
2. Agriculture   
3. Engineering 
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/
ต ภาษาไทย จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 
จ านวน 5 ชุด สรุปย่อโครงการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว
ประมาณ 1 หน้ากระดาษพิมพ์ จ านวน
อย่างละ 10 ชุด หนังสืออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิบดีหรือ
อธิการบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจาก

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
นักวิจัยอิสราเอลร่วมท าวิจัย วงเงิน
สนับสนุนปีละประมาณ 500,000 บาท 
ระยะเวลาการวิจัยประมาณ 2 ป ี 

 16. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-สวีเดน  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัย
สวีเดน ได้มีโอกาสท าวิจัย
ร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ทางการวิจัยใน
สาขาวิชาการต่างๆ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน 
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ  
Royal Swedish Academy of 
Sciences ให้ทุนนักวิจัยสวีเดน สนับสนุน
ในสาขาดังนี้  
1. Environment   
2. Education  
2.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 ก/
ต ภาษาไทย จ านวน 25 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ชุด  
สรุปย่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้า
กระดาษพิมพ์ จ านวนอย่างละ 10 ชุด  
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับ
ตั้งแต่อธิบดีหรืออธิการบดีขึ้นไป และ
หนังสือยืนยันจากนักวิจัยเกาหลีร่วมท า
วิจัย วงเงินสนับสนุนปีละ
ประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาการ
วิจัยประมาณ 2 ป ี 

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมอืกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  

 17. ทุนวิจัยภายใต้
โครงการ 
ความร่วมมือไทย-
อาเซียน 

1.  สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการความร่วมมือ
อาเซียน ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
วิจัย และแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่าง
ประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศคู่
เจรจา สนับสนุนการวิจัยเบื้องต้น/ขนาด
เล็ก เพ่ือเสริมโครงการความร่วมมือ
อาเซียน และส่งเสริมการวิจัยเชิงนโบาย
การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

ตลอดทั้ง
ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 1 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 456  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ในสาขาวิชา
การดังนี้  
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.  เสนอโครงการวิจัย ตามแบบ วช.1 
ก/ต พร้อมบทคัดย่อจ านวน 25 ชุด วงเงิน
รวมที่จัดสรรประมาณ 500,000 บาท/ปี 
โดยที่แต่ละโครงการควรใช้เวลา
ประมาณ 1 - 2 ป ี 

 18. ทุนประเภทภาครัฐ
ร่วมภาคเอกชน  -
โครงการ 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
(NRCT-JSPS) (ทุนท า
วิจัยในประเทศ)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและญี่ปุ่น ได้มี
โอกาสท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ทางการวิจัย ในสาขาวิชาการต่างๆ ดังนี้  
1. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
4. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
5. สาขาเภสัชศาสตร ์ 
6. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และ Ploymer Science  
7. สาขาทันตแพทยศาสตร์  
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง 
2.  ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยผู้ที่รับทุน
จะต้องก าหนดเดินทางไปท าการวิจัย 
ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาระหว่าง
สิงหาคม - มีนาคมของปีถัดไป 

เดือน
กันยายน 
- เดือน

พฤศจิกา
ยนของ
ทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 19. ทุนการศึกษาขั้น

ปริญญาเอก  
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) 
Program) 

1.  สนับสนุนนักวิจัยซ่ึงมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และท าสะสมกันมาเป็นจ านวน
เพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการ
เสนอวิทยานิพนธ์ ที่จัดท าขึ้นจาก
ผลงานวิจัยของตนเอง โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญา
เอกตามปกติ สนับสนุนในสาขาดังนี้  
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. สาขาผลผลิตการเกษตร  
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
5. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
6. สาขาเภสัชศาสตร ์ 
7. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และ Polymer Science  
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  
9. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
10. สาขาทันตแพทยศาสตร์  
11. อื่น ๆ 
2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท าการวิจัยส่วนใหญ่
อยู่ในประะเทศไทย จะได้รับค่าใช้จ่าย
จาก JSPS  เฉพาะช่วงระยะเวลาที่
เดินทางไปท าการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 
ประมาณปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 90 วัน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ป ี

เดือน
กรกฎาค
ม - 
กันยายน
ของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

 20. ทุนการศึกษาขั้น
ปริญญาเอก 
(JSPS RONPAKU 
(Dissertation Ph.D.) 
Program) 

1.  สนับสนุนนักวิจัยซ่ึงมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และท าสะสมกันมาเป็นจ านวน
เพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการ
เสนอวิทยานิพนธ์ ที่จัดท าขึ้นจาก
ผลงานวิจัยของตนเอง โดยไม่ต้องเข้า
ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญา
เอกตามปกติ สนับสนุนในสาขาดังนี้  
1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   
2. สาขาผลผลิตการเกษตร  
3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์  

เดือน
กรกฎาค

ม - 
กันยายน
ของทุกปี 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
4. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
5. สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
6. สาขาเภสัชศาสตร ์ 
7. สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
และ Polymer Science  
8. สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  
9. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
10. สาขาทันตแพทยศาสตร์  
11. อื่น ๆ 
2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องท าการวิจัยส่วนใหญ่
อยู่ในประะเทศไทย จะได้รับค่าใช้จ่าย
จาก JSPS  เฉพาะช่วงระยะเวลาที่
เดินทางไปท าการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 
ประมาณปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 90 วัน ไม่เกิน 5 ป ี

 21. ทุนวิจัยระยะยาว
ส าหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์  
(Long Term Invitation 
Program)  

1.  ส่งเสริมให้นักวิจัย ได้มีเวลาเรียนรู้
เทคนิคการวิจัยจากนักวิจัยญี่ปุ่นมาก
ข้ึน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการในการวิจัย โดยการวิจัยต้องอยู่ใน
สาขาวิชาการตามโครงการความร่วมมือ
กับ JSPS จ านวนทุนประมาณ 5 - 10 ทุน 
(ในทุกสาขาวิชาการและทุกประเทศ)  
2.  ผู้ขอรับทุนต้องมีอายุไม่
เกิน 40 ป ีระยะเวลาท าการวิจัยใน
ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน โดยให้ผู้ที่ได้รับทุน
เริ่มเดินทางไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้น
ไป 

เดือน
กันยายน 

- 
ธันวาคม 

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  

 22. ทุนการวิจัย
จาก National 
Institutes of Health 
(NIH) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

1.  Fogarty International Center 
(FIC) ได้เสนอให้ทุนการวิจัย  
(International Research Fellow-
ship) แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์จากต่างประเทศ 
ด้าน Biomedical หรือ Behavioral 
Sciences ซึ่งต้องเป็นผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยมาแล้ว หรือ
ก าลังท าวิจัยและ/หรือมีโครงการที่จะ
ท างานวิจัยเพื่อเดินทางไปร่วมงาน หรือ
ท าการวิจัยในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศ

เดือน
มกราคม 

- 
พฤษภาค
มของทุก

ป ี

ฝ่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 2 กองแปล
และวิเทศสัมพันธ์   
โทร. 579-2690, 561-
2445 ต่อ 529  
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
สหรัฐอเมริกา 
2.  มีก าหนดระยะเวลา 1- 2 ปี โดยระบุ
ระยะเวลา การขอรับทุน และแผนงาน
วิจัยให้ชัดเจน ทั้งนี้ในกรณีที่สมัครขอรับ
ทุน 1 ป ีหากงานวิจัยไม่เสร็จจะไม่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการรับทุน 
3.  ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตาม
ประสบการณ์และจ านวนปีที่
ปฏิบัติงาน หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้ว 
รวมทั้งค่าเครื่องบินไป-กลับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4. ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) 

ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย มีการออกประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุกปี โดยข้อก าหนดในการ
ศึกษาวิจัยจะต่างกันทุกปีขึ้นอยู่กับความ
ต้องการ และสถานการณ์ของประเทศ 
ประมาณ 2 – 3 ประเด็นต่อปี 

เป็น
ประจ า
ทุกปี 

http://www.nacc.go.th 

5.     ส านักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

โครงการวิจัยและพัฒนา
ประจ าปี 

1.  มีการก าหนดแนวทาง และแผนการ
สนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 
2.  เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่มุ่ง
พัฒนาองค์ความรู้ หรือกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน 
3.  ใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม 
4.  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง และเกิดเป็นรูปธรรมที่คุ้มค่า 

เป็น
ประจ า
ทุกปี 

http://www.thaihealth.o
r.th 

6.  ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจ าปี 

มีการออกประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุกปี โดยข้อก าหนดในการ
ศึกษาวิจัยจะต่างกันทุกปีขึ้นอยู่กับความ
ต้องการ และสถานการณ์ ประมาณ 2 – 
4 ประเด็นต่อปี 

เป็น
ประจ าทุก

ป ี

http://www.otep.go.th 

7.  ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 

ทุนอุดหนุนการวิจัยงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประจ าปี 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

เป็น
ประจ าทุก

ป ี

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

8.  ส านักงานสภา
พัฒนาการเมือง 

ทุนสนับสนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

เป็น
ประจ าทุก

ป ี

ส านักพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วม 
โทร. 0-2280-6371-5 

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
9. กรมป่าไม้ ทุนวิจัยส านักงานอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ กรมป่าไม้  
โทร.0-2579-5269  
http://www.forest.go.th  

10.  กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม   

ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิต
แห่งประเทศไทย 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศ
ไทย กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
โทร.0-2246-0031,  
0-2246-1145-
6http://www.dip.go.th/in
dex-th.html. 

11.  กระทรวงวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนา ศึกษา ท างาน 
ส ารวจ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

12.  กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาชัยนาท
นเรนทร 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- มูลนิธิสมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร 
โทร.0-2588-3000-4 ต่อ 
110 http://www.moph.g
o.th 

  2. ทุนวิจัยสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
(สวรส.)  
  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- แผนงานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
บริการ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 
โทร.0-2951-1286 โทรสาร 
0-2951-1295 
http://www.moph.go.th
/hsri/AREA/index.htm 

 3. ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 4. ทุนอุดหนุนการวิจัย

เกี่ยวกับบุหรี่และ
สุขภาพ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- สถาบันควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
โทร.0-2590-6260-4      
โทรสาร 0-2591-8269 

13.  กระทรวง
อุตสาหกรรม   

ทุนอุดหนุนการวิจัย
กองทุนอ้อย และน้ าตาล  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อย
และน้ าตาลทราย 
ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย 
โทร.0-221-2687,0-2221-
2293 

14.  การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย   

ทุนวิจัยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

15. ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา
ในสถาบันอุดมศึกษา 
และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

 2. ทุนอุดหนุนและ\
ส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก-โท 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย  
และส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย (ทุกแห่ง) 

16.  มหาวิทยาลัย    
ธรรมศาสตร์   

ทุนวิจัยสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

17.  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ส านักงานเลขานุการ
ศูนย์ IMT-GT Studies 
Gcenter  

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

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

  โทร.047-211-738 
โทรสาร 047-211-785 
http://www.imt-gt.org/ 

18.  มูลนิธิ 50 ปี
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย   

ทุนสนับสนุนการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

19.  มูลนิธิจิตเวช
ศาสตร์สงเคราะห์   

ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิ
จิตเวชศาสตร์
สงเคราะห์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- มูลนิธิจิตเวชศาสตร์
สงเคราะห์  
ส านักงานกรม
สุขภาพจิต            
โทร.0-2525-2978-9 
โทรสาร 0-2525-2530 

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

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

21.  มูลนิธิแพทย์
อาสาสมเด็จ 
พระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี  

ทุนวิจัยมูลนิธิ พอ.สว.  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

22.  ศูนย์มานุษย 
วิทยา สิรินธร   

ทุนวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาค 5 
ภูมิภาค  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

23.  สถาบัน
พระปกเกล้า   

1. ทุนอุดหนุนงานวิจัย
พระปกเกล้าศึกษา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 2. ทุนอุดหนุนการวิจัย

ส าหรับวิทยานิพนธ์  
ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

  

24.  สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา   

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

25.  สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ ์  

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 
โทร.0-2574-0615 

26.  สถาบันส่งเสริม
การสอน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไทย 
(สสวท.)   

1. ทุนวิจัยส าหรับนิสิต/
นักศึกษาปริญญาโท
และเอก  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

  

27.  ส านัก
งบประมาณ   

ทุนส านักงบประมาณ  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

28.  ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา   

ทุนวิจัยส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู 
โทร. 02-282-1857 

29.  ส านักงาน
เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร   

ทุนวิจัยส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

30.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาต ิ  

ทุนสนับสนุนการวิจัย  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

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

31.  ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ป.ป.ช.)   

1. ทุนวิจัยเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 
  

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

2. ทุนอุดหนุนการวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

  

32.  ส านักงาน
คณะกรรมการ

ทุนวิจัยป้องกันยาเสพติด  ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม

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

http://www.ipst.ac.th/
http://www.trf.or.th/
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แหล่งทุน ประเภทของทุน หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน 
การ

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
ป้องกัน 
และปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) 

ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

  

33.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
นโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (สพช.) 

1. ทุนกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
ภายใต้แผนงานภาค
ความร่วมมือ 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- 
  

กองอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
โทร.0-2612-1555 ต่อ 
391,392 
โทรสาร 0-2612-1374 
http://www.nepo.go.th 

2. ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิ

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

 

34.  ส านักงาน
นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม   

ทุนวิจัยส านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

-  กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
พื้นที่เฉพาะ 
โทร.02-279-7180-9 ต่อ 
210 

35.  ส านักงาน
คณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ   
  

1. ทุนวิจัยด้าน
วัฒนธรรม  

 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

- 
  
   
  

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

2. ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- ส่วนวิจัยและพัฒนา 
โทร.0-2248-5852-3 

36.  สมาคมแพทย์
สตรีแห่งประเทศ
ไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์   

ทุนวิจัยของสมาคมแพทย์
สตรีแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

37.  สมาคมประกัน
วินาศภัย   

ทุนช่วยเหลือการ
ค้นคว้าวิจัย  

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
  

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

38.  ส านักงาน
ประกันสังคม 

1. ทุนอุดหนุนการวิจัยใน
การส่งเสริมหรือป้องกัน 
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน 

ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

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

เปิดรับ 
เว็บไซต์หน่วยงาน 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
 2. ทุนวิจัยส านักงาน

ประกันสังคม  
ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

  

39.  ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NANOTEC) 

การให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี 

1. เป็นทุนวิจัยเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์
ความรู้ และ/หรือเทคโนโลยี ตาม
เทคโนโลยีฐานนาโน (Nanotechnology 
Platform) ซึ่งน าไปสู่ การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/
หรือการจดสิทธิบัตร และ/หรือการสร้าง
หรือการพัฒนาตัวต้นแบบเทคโนโลยี และ
การผลิตบุคลากร 
2. สนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาที่
ด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน
ของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร 
3. หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่ ควรเป็น
หน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียง
พอที่จะรองรับให้มีการวิจัยและพัฒนา
อย่างมีผลจริงจัง เช่น มีโครงสร้างและ
เครื่องมือพื้นฐานในการท าวิจัยพัฒนา โดย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติไม่มีนโยบาย
ในการสนับสนุนครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ
ครุภัณฑ์พื้นฐาน เว้นเพียงครุภัณฑ์ขนาด
เล็กที่มีความจ าเป็นต่อการวิจัย แต่ไม่เกิน
วงเงิน 100,000 บาท/ชิ้น และไม่เกิน 10 
% ของมูลค่าโครงการ 
4. จ านวนเงินที่ได้รับส าหรับสนับสนุนการ
วิจัย ในหมวดของค่าตอบแทนนักวิจัยและ
ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ไม่ควรเกิน 35% ของ
งบประมาณรวมทั้งหมด โดยมีระยะเวลา
ของโครงการไม่เกิน 3 ปี และจ านวนเงินที่
เสนอในข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามที่
ใช้จ่ายจริง 
5. หัวข้อการให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย
และพัฒนาจะมีการก าหนดใหม่ทุกปี 

เดือน
มกราคม
ของทุกปี 

งานสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
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 

ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม 
40.  อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิเพื่อ
สถาบันอาหาร 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

41.  สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

42.  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

43.  ศูนย์วิชาการ
และบริการข้อมูล
พลังงานภูมิภาคที9่ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

44.  ส านัก
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- http://www.hippo.ksc.n
et.th/nhso_sample.htm
l 

45.  สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร. 053-328496-8 
http://www.hrdi.or.th/hr
di2/ 

46.  กรม
ชลประทาน 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

- โทร. 02-241-0020 ถึง 29 

47.  กรมทรัพยากร
น้ า 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

48.  ส านักงาน
นโยบายและ
แผนการขนส่งและ
จราจร 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อก าหนดการวิจัยจะก าหนดใหม่ทุกปี 
ขึ้นอยู่กับประเด็นความส าคัญ ตาม
ประกาศการรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการพัฒนาโครงการวิจัย 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อสิตา อีโค รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย ์
๒) อาจารย์วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
๓) ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
๔) อาจารย์มารุต เขียวแก ่
๕) อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน 
๖) อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
๗) นางสาวชุติมา บัวรุ่ง 
๘) อาจารย์วรวีย์ ปัญญาค า  
๙) อาจารย์มินตรา ศักดิ์ด ี
๑๐) ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล 
 

ประเด็น สรุปองค์ความรู ้
แหล่งทุนภายนอกที่น่าสนใจ  แหล่งทุนภายนอกที่เป็นหลัก คือ สกว. และ วช. ค่อนข้างเอื้อ

ในการให้ทุนเพราะมีหลากหลายประเภททุนให้เลือก 

 มีแหล่งทุนที่รวบรวมมาถึง 48 แหล่งทุน จะขอทุนต้องติดตาม
เพราะการประกาศตามความต้องการของหน่วยงาน และการ
ประกาศทาง website กว่าจะรู้ก็หมดเวลาแล้ว มีแนวโน้มที่
หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น จะเลือกผู้รับทุนไว้แล้ว 

 แหล่งทุนมีเยอะ แต่ไม่ตรงกับหัวข้อที่ผู้วิจัยต้องการท า 

 แหล่งทุนมาเยอะแต่ก ล้าส่งข้อเสนอโครงการ เพราะไม่มั่นใจ 
กลัวไม่ผ่าน 

 บางคนเคยส่งข้อเสนอโครงการ ภายนอกตามแหล่งทุนแล้วไม่
ผ่าน ท าให้ไม่แน่ใจว่า มีการตัดสินการให้ทุนอย่างไร 

การพัฒนาหัวข้อ/เรื่องที่จะท าวิจัย  ท าวิจัยเองเรื่อย ๆ อยู่แล้ว เป็นงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ไม่
สนใจขอทุน เพราะเป็นความสนใจสส่วนตัว ท าเพื่อพัฒนาความรู้
เพื่อใช้ในการสอน 

 เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ จึงสนใจขอทุนของมหาวิทยาลัยที่
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มีกระบวนการที่ชัดเจนในการช่วยพัฒนาหัวข้อวิจัย มีอาจารย์               
พี่เลี้ยงมีระบบช่วยกระตุ้นการพัฒนาโครงการวิจัย 

 ไม่แน่ใจว่า ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการวิจัยแล้วจะได้รับทุน
วิจัยตามที่คาดหวังหรือไม่ กลัวเสียเวลา 

 อยากได้ทุนภายนอก แต่ไม่รู้จักใคร ไม่กล้า 

 หัวข้อที่ประกาศไม่ตรงกับหัวข้อที่สนใจ 
ทีมวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย  มีความเช่ือว่า ต้องหานักวิจัยที่มีเก่ง ๆ มาร่วมทีมจึงจะได้ทุน

วิจัยภานอก 

 ต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้ จึงกล้าขอทุนภายนอก  

 มีคุณสมบัติไม่ถึงที่เขียนไว้ข้อก าหนดผู้รับทุนวิจัย  
ตัวอย่างคุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัยภายนอก 
1. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มี
ผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และท างานประจ าสังกัดอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทย  
2. เป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2010-2015) 
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นผลงานในวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) และมีค่า 
impact factor ส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จะต้องเป็นผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบ
ต้นฉบับ (peer review) อย่างเข้มแข็ง โดยผู้เ สนอขอรับทุน
เป็นเจ้าของบทความชื่อแรกหรือเป็น corresponding 
author (นักวิจัยผู้รับหน้าที่ติดต่อ ) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ทั้งนี้ 
ผลงานตีพิมพ์ทั้ง 2 เรื่องต้องไม่ใช่ผลงานจากการท า
วิทยานิพนธ์ของผู้เสนอขอรับทุน  
3.   ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิช าหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และมีเวลาท าวิจัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา
ราชการ   
4.   ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนท าวิจัยหลายโครงการ
ในเวลาเดียวกัน และหากมีความจ าเป็นต้องรับทุนจากแหล่ง
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ทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็น
การเสริมเพื่อ ให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวด
งบประมาณจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน 

งบประมาณ  ไม่ทราบหลักเกณฑ์การคิดงบประมาณเพื่อขอรับทุนภายนอก 

 มีข้อก าหนดในการคิดงบประมาณที่เข้าใจยาก 

 คิดไม่เป็น 
  

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรูจ้ากการพัฒนาโครงการวิจัย คือ ความไม่มั่นใจว่าส่งข้อเสนอ

โครงการไปแล้วจะได้รับการสนับสนุน หรือไม่ ทราบว่ามีแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก แต่เมื่อประกาศการให้ทุน

วิจัยแล้ว ไม่ตรงกับความสนใจ หรือช่วงเวลาไม่พอที่จะพัฒนาโครงการ คุณสมบัติไม่ตรงกับที่แหล่งทุนก าหนด 

และไม่มีความรูใ้นการคิดงบประมาณ 

 

 



การน าองค์ความรู้มาใช้ปรับปรุงการจัดการความรู้ เรื่องการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

1. สร้างความมั่นใจให้อาจารย์ในคณะขอทุนจากภายนอก 

2. จัดให้มีทีมวิจัยน าร่อง ทางอุตสาหการและเครื่องกล 

3. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะขอทุนภายนอกจากแหล่งทุนใด เพราะต้องเตรียมข้อเสนอ

โครงการที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ให้ทุน  

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทางอุตสาหการหรือช่างยนต์ เพื่อขอรับทุน

วิจัยภายนอก  

5. ก าหนดแผนการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน และทันเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด 

 


