ปฏิทินทุนสนับสนุนการวิจัย
ลาดับ
หัวข้อทุน
1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

แหล่งทุน
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

ระยะเวลาเปิดรับ
กรกฎำคม – กันยำยน

ไม่จำกัด

2 ทุนวิจัยองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐำนต่อกำร
พัฒนำ (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
3 ทุนพัฒนำนักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
4 ทุนวิจัยหลังปริญญำเอก ของ สกว.- NRC
5 ทุนวิจัยพื้นฐำนแบบกำหนดทิศทำง

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

พฤศจิกำยน - ธันวำคม

ไม่จำกัด

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

พฤศจิกำยน - ธันวำคม ไม่จำกัด
มกรำคม และ กรกฎำคม
ไม่ระบุ
เน้นงำนวิจัยที่สอดคล้องกับสภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแก้ไข
ปัญหำของประเทศ

6 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั

ไม่ระบุ

7 ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนวิจัยของ
อำจำรย์รุ่นใหม่
8 ทุนเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยของ
อำจำรย์รุ่นกลำงในสถำบันอุดมศึกษำ
9 โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั ร่วมกับ
ตุลำคม – พฤศจิกำยน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั ร่วมกับ
พฤศจิกำยน - ธันวำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ตลอดทั้งปี
(สสส.)

ไม่จำกัด

10 ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี สังคมศำสตร์หรือ
มนุษยศำสตร์

กุมภำพันธ์-มีนำคม

สาขาวิชาที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2298-0455-75
ต่อ 120, 129,149,
198, 201

เน้นกำรวิจัยทีส่ ำมำรถตอบปัญหำ สร้ำง
รูปแบบเสนอทำงเลือกหรือชี้นำกำรปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่นได้

ไม่จำกัด
สนับสนุนโครงกำรที่มุ่งเน้นในกำรสร้ำงเสริม โทร.0-2298-0500 ต่อ
สุขภำพ ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชำชน 1411
อย่ำงชัดเจน มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และมี
พื้นฐำนขององค์ควำมรู้
โทร. 0-2561-2445

ลาดับ
หัวข้อทุน
11 ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกำหนดเรือ่ ง

12 ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเร่งด่วน

แหล่งทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)

ระยะเวลาเปิดรับ
กุมภำพันธ์-มีนำคม

สาขาวิชาที่ให้ทุน
เบอร์โทรศัพท์
วิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์,
โทร. 0-2561-2445
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์, วิทยำศำสตร์เคมีและ
เภสัช, เกษตรศำสตร์และชีววิทยำ,
วิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย,
ปรัชญำ, นิติศำสตร์, รัฐศำสตร์และรัฐ
ประศำสนศำสตร์, เศรษฐศำสตร์, สังคมวิทยำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี โดยมีประกำศ กำรวิจัยที่แก้ไขปัญหำสำคัญเร่งด่วนของ
โทร. 0-2561-2445
แจ้งเป็นระยะ
ประเทศ หรือปัญหำอันคำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคตอันใกล้ และมีควำมจำเป็นต้องรีบ
ดำเนินกำรในทันที หรือรีบหำคำตอบหรือ
มำตรกำร ตลอดจนวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อ
แก้ปัญหำดังกล่ำว

13 ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ตุลำคม-มกรำคม

อุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรพลังงำน
โทร. 0-2561-2445
กำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม กำร
จัดกำรทรัพยำกร กำรป้องกันประเทศ ด้ำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

14 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-อังกฤษ
15 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-นอรเวย์

ตลอดทั้งปี

ทำงวิทยำศำสตร์ทุกสำขำวิชำ

ตลอดทั้งปี

Marine technology, Energy technology, โทร. 0-2561-2445
Material engineering (corrosion,
polymers and ceramics), Information
technology, Environmental
technology/ pollution science,
Geotechnical sciences

โทร. 0-2561-2445

ลาดับ
หัวข้อทุน
แหล่งทุน
16 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-เยอรมัน

ระยะเวลาเปิดรับ
ตลอดทั้งปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน
เบอร์โทรศัพท์
Protestant theology, Catholic
โทร. 0-2561-2445
theology, Law, Economics and social
science, Psychlolgy, Philosophy and
educational science, Ancient
civilizations, Oriental civilizations,
Linguistics,literary studies and folklore,
Group A, Linguistics,literary studies and
folklore, Group B, History, Art,
Ethnology, History of naturay sciences,
medicine and technology, Geoyraphy,
Theoretical medicine, Practical
medicine, Biology, Agriculture and
horticulture, Veterinary medicine,
Forestry and timber timber science,
Geo-sciences, Chemistry, Physics,
Mathematics, Hydrology and water
management, General engineering
sciences

17 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-ออสเตรีย

ตลอดทั้งปี

Agriculture, Architecture, Biology,
Chemistry, Engineering, Material
Science, Medical Science, Physics

18 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-จีน

ตลอดทั้งปี

ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยำ, ธรณีวิทยำ, เซรำมิกส์, โทร. 0-2561-2445
เกษตรศำสตร์

19 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-เกำหลี

ตลอดทั้งปี

Biology, Energy, Agriculture,
โทร. 0-2561-2445
Technology Transfer Analysis System

20 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
ระหว่ำงไทย-สวีเดน

ตลอดทั้งปี

Environment, Education Energy,
Agriculture, Engineering

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

ลาดับ
หัวข้อทุน
21 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร ควำม
ร่วมมือระหว่ำงไทย-อิสรำเอล
22 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงไทย-อำเซียน

แหล่งทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)

23 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)

24 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทโครงกำรควำม
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
ร่วมมือกับต่ำงประเทศ (ไทย-ญี่ปนุ่ ) (ทำวิจัยใน แห่งชำติ (วช.)
ประเทศไทยเท่ำนั้น)
25 ทุนวิจัยระยะยำวสำหรับนักวิจัยรุน่ เยำว์
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
แห่งชำติ (วช.)
26 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำระบบพฤติกรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
ไทย
แห่งชำติ (วช.)
27 ทุนกำรวิจัยจำก National Institutes of
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
Health (NIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ
แห่งชำติ (วช.)
28 กำรเสนอผลงำนประดิษฐ์คดิ ค้นเพือ่ ขอรับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
รำงวัลงำนประดิษฐ์คิดค้นประจำปี
แห่งชำติ (วช.)
29 กำรเสนอรำยงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ระดับ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั
ปริญญำเอกเพื่อขอรับรำงวัลผลงำนกำรวิจัย แห่งชำติ (วช.)
ประจำปี
30 ทุนวิจัยสำนักงำนนโยบำยและแผน สิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผน
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาเปิดรับ
สาขาวิชาที่ให้ทุน
ตลอดทั้งปี
Food Science and Technology, Meteorology and
Geophysics, Microelectronics and Computers.
ตลอดทั้งปี
Materials Science and Technology, Biotechnology, NonConventional Energy Research, Marine Sciences, Science
and Technology Infrasrtucture and Resource
Development.
กันยำยน-พฤศจิกำยน วิทยำศำสตร์กำรแพทย์, สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์,
วิศวกรรมศำสตร์, วิทยำศำสตร์ทำงทะเล, เภสัชศำสตร์, เคมีของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและ Ploymer Science, ทันตแพทยศำสตร์,
วิทยำศำสตร์กำรประมง
ตลอดทั้งปี
ไม่จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
โทร. 0-2561-2445

กันยำยน-ธันวำคม

ไม่จำกัด

โทร. 0-2561-2445

ตลอดทั้งปี

พฤติกรรมจริยธรรม, พฤติกรรมประชำธิปไตย, พฤติกรรม

โทร. 0-2561-2445

มกรำคม-พฤษภำคม สิ่งแวดล้อมและสำธำรณประโยชน์, พฤติกรรมสุขภำพกำย
พฤติกรรมสุขภำพจิตและ กำรบริโภค,
พฤศจิกำยน –
Biomedical หรือ Behavioral Sciences
เมษำยน
ตุลำคม – มกรำคม

โทร. 0-2561-2445

ไม่แน่นอน

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445

โทร. 0-2561-2445
โทร. 0-2561-2445

ทำงสำนักงำนจะประกำศหัวข้อเรือ่ งเป็นครำวๆไป ทั้งนี้จะได้แก่เรื่อง โทร.0-2270-1758,
ที่เกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชน
0-279-7180-9 ต่อ
313

ลาดับ
หัวข้อทุน
แหล่งทุน
31 ทุนอุดหนุนภำยใต้โครงกำรสนับสนุนนักวิจัย สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
ใหม่
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
32 ทุนพัฒนำวิชำชีพนักวิจัย (Career
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
Development Awards)
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
33 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจยั ด้ำนกำรศึกษำ สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
34 ทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัยวิทยำศำสตร์และ มูลนิธิโทเรเพื่อกำรส่งเสริม
เทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์ ประเทศไทย
35 ทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัยวิทยำศำสตร์และ สำนักงำนนโยบำยและแผน พลังงำน
เทคโนโลยี
(สนพ.)
36 ทุนโครงกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำ
สำนักงำนนโยบำยและแผน พลังงำน
(สนพ.)
37 ทุนด้ำนกำรจัดกำรสำรอันตรำยและกำกของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
38
39
40
41
42

ระยะเวลาเปิดรับ
สาขาวิชาที่ให้ทุน
ตลอดทั้งปี
สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2564-7000

ตลอดทั้งปี

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

โทร.0-2564-7000

พฤษภำคม –
กรกฎำคม
สิงหำคม-ตุลำคม

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี

โทร.0-2392-4021
ต่อ 143,144,182
โทร.0-2266-6609

สิงหำคม-ตุลำคม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนแก่ส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ำกำไร
มกรำคม เมษำยน ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนแก่ส่วนรำชกำร
กรกฎำคมและตุลำคม รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ำกำไร
ไม่แน่นอน
เป็นกำรว่ำจ้ำงทำกำรศึกษำโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำร
อันตรำยและกำกของเสีย

โทร.0-2612-1555
โทร.0-2612-1555

โทร.0-2619-2299
ต่อ 2340 โทร.02579-5269
ทุนด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
ไม่แน่นอน
เป็นกำรว่ำจ้ำงทำกำรศึกษำเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ ที่
โทร.0-2619-2299
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรมลพิษ
ต่อ 2340 โทร.02579-5269
ทุนวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสำธำรณภัย
สถำบันกำรแพทย์ดำ้ นอุบัติเหตุและ ตุลำคม – ธันวำคม ด้ำนสำธำรณสุขเกี่ยวกับด้ำนอุบัติเหตุ และสำธำรณภัย ซึ่งมีผลต่อ โทร.0-2245-0848,
สำธำรณภัย กรมกำรแพทย์
สุขภำพของประชำชน
0-2246-6926
ทุนวิจัยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ กุมภำพันธ์
สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำนคุม้ ครองผู้บริโภคด้ำน สำธำรณสุข โทร.0-2282-4855,
ยำ
อันเกี่ยวกับอำหำรและยำ เครื่องสำอำง วัตถุมีพิษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อ 0-2282-6522, 0จิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์และสำรระเหย
2286-2569
กำรสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนำและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตลอดทั้งปี
ด้ำนพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ โทร.0-2564-6700
แห่งชำติ (BIOTEC)
เศรษฐกิจ สังคม และสำมำรถส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำในภำคเกษตร
และ/หรือภำคอุตสำหกรรมได้
ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย พัฒนำและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ ไม่ระบุ
อุตสำหกรรมอำหำรและกำรเกษตร, อุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
โทร.0-2564-6900
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
สำธำรณสุข, อุตสำหกรรมยำนยนต์และกำรขนส่ง, อุตสำหกรรม
ต่อ 2346 - 55
ซอฟต์แวร์ ไมโครชิฟและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสำหกรรมพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม, อุตสำหกรรมสิ่งทอและเคมีภณ
ั ฑ์

ลาดับ
หัวข้อทุน
43 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ทำงด้ำนนำโนเทคโนโลยี

แหล่งทุน
ระยะเวลาเปิดรับ
สาขาวิชาที่ให้ทุน
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ(ศน.) กำหนดเปิดรับ
หัวข้อในกำรวิจัยเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีใน 3 เทคโนโลยีฐำน (1) โทรศัพท์ 0 2564
ข้อเสนอโครงกำรฉบับ เทคโนโลยีกำรเคลือบระดับนำโน (Nano-Coating) เน้นกำรวิจัยที่นำ 7100 โทรสำร 0
เต็ม
สมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้อนุภำคเล็กขนำดนำโนเมตร และ/
2564 6985
หรือกำรใช้เทคนิคกำรเคลือบมำพัฒนำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
เคลือบมีสมบัติดียิ่งขึ้นและมีสมบัตเิ ฉพำะทำงที่หลำกหลำย
(Multifunctional) (2) เทคโนโลยีกำรห่อหุ้มระดับนำโน (Nano
Encapsulation) เน้นกำรวิจยั และพัฒนำสำรห่อหุ้มและระบบกัก
เก็บสำรสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมคงตัวของสำรที่ถูก
กักเก็บและสำมำรถควบคุมกำรปลดปล่อยตำมเวลำหรือตำแหน่ง
เป้ำหมำยทีต่ ้องกำรได้ (3) เทคโนโลยีกำรสังเครำะห์โครงสร้ำงนำโน
เชิงฟังก์ชัน (Functional Nanostructure)เทคโนโลยีในกำร
ออกแบบ สังเครำะห์ ดัดแปลง หรือประดิษฐ์โครงสร้ำงในระดับนำโน
เมตร เพื่อทำให้วัสดุมสี มบัติพิเศษทำงกำยภำพหรือเคมีตำมฟังก์ชัน
กำรใช้งำน และหัวข้อวิจัยต้องสอดคล้องกับ R&D Agenda ของ
แผนที่นำทำงนำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Roadmap)
ได้แก่ Drug delivery system, Food processing & storage,
Agricultural productivity enhancement, Disease screening,
diagnosis & Health Monitoring, Water treatment &
remediation, Energy production, conversion & storage,
Vector & pest detection / control, Textile,

44 ทุนวิจัยเพื่อสร้ำง Nanotechnology Platform ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ(ศน.) กำหนดเปิดรับ
หัวข้อในกำรวิจัยเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีใน 3 เทคโนโลยีฐำน (1) โทรศัพท์ 0 2564
ข้อเสนอโครงกำรฉบับ เทคโนโลยีกำรเคลือบระดับนำโน (Nano-Coating) เน้นกำรวิจัยที่นำ 7100 โทรสำร 0
เต็ม
สมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้อนุภำคเล็กขนำดนำโนเมตร และ/
2564 6985
หรือกำรใช้เทคนิคกำรเคลือบมำพัฒนำให้พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ถูก
เคลือบมีสมบัติดียิ่งขึ้นและมีสมบัตเิ ฉพำะทำงที่หลำกหลำย
(Multifunctional) (2) เทคโนโลยีกำรห่อหุ้มระดับนำโน (Nano
Encapsulation) เน้นกำรวิจยั และพัฒนำสำรห่อหุ้มและระบบกัก
เก็บสำรสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมคงตัวของสำรที่ถูก
กักเก็บและสำมำรถควบคุมกำรปลดปล่อยตำมเวลำหรือตำแหน่ง
เป้ำหมำยทีต่ ้องกำรได้ (3) เทคโนโลยีกำรสังเครำะห์โครงสร้ำงนำโน
เชิงฟังก์ชัน (Functional Nanostructure) เทคโนโลยีในกำร

ออกแบบ สังเครำะห์ ดัดแปลง หรือประดิษฐ์โครงสร้ำงในระดับนำโน
เมตร เพื่อทำให้วัสดุมสี มบัติพิเศษทำงกำยภำพหรือเคมีตำมฟังก์ชัน
กำรใช้งำนและหัวข้อวิจัยต้องสอดคล้องกับ R&D Agenda ของ แผน
ที่นำทำงนำโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Roadmap) ได้แก่
Drug delivery system, Food processing & storage,
Agricultural productivity enhancement, Disease screening,
diagnosis & Health Monitoring, Water treatment &
remediation, Energy production, conversion & storage,
Vector & pest detection / control, Textile
45 ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และสุขภำพ

สถำบันควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
กรมกำรแพทย์

กันยำยน-ตุลำคม

โครงกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบของประชำชน
และผลกระทบต่อสุขภำพอันเนื่องจำกบุหรี่

โทร.0-2590-6263-4

46 ทุนทบทวนสถำนกำรณ์และวิจัยหำองค์ควำมรู้ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
เพื่อกำรปรับปรุงนโยบำย
(สวรส.)

ตลอดทั้งปี

กำรจัดบริกำรหรือบริหำรงำนสำธำรณสุขในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ กำร
พัฒนำโครงสร้ำงระบบบริกำร, กำรเงินกำรคลังเพื่อสุขภำพ, กำร
พัฒนำคุณภำพบริกำร, กำรประเมินและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
เพื่อสุขภำพ, กำรส่งเสริมสุขภำพ, กำรกระจำยอำนำจเพื่อกำร
พัฒนำกำรสำธำรณสุข, บทบำทของประชำชนและประชำสังคมใน
ด้ำนสุขภำพ, กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรมีสุขภำพที่ด,ี กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญต่อกำรปฏิรูป
ระบบสำธำรณสุข, กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มประชำกรที่
สำคัญ

โทร.0-2951-128493ต่อ 127

47 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภททั่วไป

กรมวิชำกำร

ปีละครั้ง

กำรศึกษำ กำรศำสนำ และกำรวัฒนธรรม

โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ
713, 707, 703

48 ทุนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัยกำรศึกษำ กำร
ศำสนำและกำรวัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดเรื่อง

กรมวิชำกำร

ตุลำคม-ธันวำคม

(1) ค่ำนิยมและพฤติกรรมที่เบีย่ งเบนทำงสังคมของเด็ก เยำวชน
โทร.0-2282-1816,
และประชำชน ในกลุ่มเสีย่ ง หรือกลุ่มที่เป็นปัญหำของสังคมให้อยู่ 0-2282-9862 ต่อ
ร่วมกันอย่ำงสงบสุข (2) รูปแบบกำรประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทย 713, 707, 703
และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำง

49 ทุนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัยกำรศึกษำ กำร
กรมวิชำกำร
ศำสนำและกำรวัฒนธรรมผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด
เรื่องเอง

ตุลำคม-ธันวำคม

50 ทุนวิจัยสำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่งชำติ

กรกฎำคม

51 ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย

สำนักงำนคณะกรรมกำร

มูลนิธิ 50 ปี ธนำคำรแห่งประเทศ ไม่ระบุ
ไทย
52 ทุนส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัย และสร้ำงนักวิจัย ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำร ไม่ระบุ
และนักวิจัยรุ่นใหม่
มหำชน)
53 ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภททั่วไป
กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ตุลำคม

ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงชำติ (3) ปัจจัยสภำพแวดล้อม และ
กระบวนกำรทีส่ ่งผลต่อกำรศึกษำต่อ และกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ (4) คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องที่
จำเป็นต่อกำรดำรงตนในสังคมของเด็ก เยำวชน ข้ำรำชกำร และ
ประชำชนทั่วไป (5) กำรดำเนินกำรและผลกระทบที่เกิดจำกกำรจัด
สอบเทียบควำมรู้ให้กับเด็กนอกระบบโรงเรียน และกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับเด็กเก่งพิเศษในระบบนอกโรงเรียน
(1) ด้ำนกำรส่งเสริมให้ทำวิจัยพัฒนำสมรรถภำพองค์กรและบุคลำกร
กำรวิจัย (2) ด้ำนกำรส่งเสริม เผยแพร่และประยุกต์ใช้งำนวิจัย (3)
ด้ำนกำรศึกษำที่เป็นพื้นฐำนกำรดำรงชีวิต หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ
(4) ด้ำนอำชีวศึกษำและเทคโนโลยี (5) ด้ำนกำรฝึกหัดครูและพัฒนำ
ชุมชน (6) ด้ำนกำรศึกษำนอกโรงเรียนและกำรศึกษำพิเศษ (7) ด้ำน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ (8) ด้ำนศำสนำ ศิลป และ
วัฒนธรรม (9) ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและ
พลำนำมัย
กำรคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมในชุมชนด้ำนศิลปะกำรแสดง, ด้ำนงำน
ช่ำงฝีมือพื้นบ้ำน, ด้ำนประเพณีและพิธีกรรมและภูมิปัญญำด้ำน
อำหำรกำรกิน, กำรคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมในชุมชน
ด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคมและกำรเมือง, ด้ำนกำรเงิน

โทร.0-2282-1816,
0-2282-9862 ต่อ
713, 707, 703

โทร.0-2248-5852 3
โทร.0-2283-5012

พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม และเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ โทร.0-2880-9429
กำรเผยแพร่ขยำยผล และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม
ต่อ 3314-5
กำรศึกษำและกำรศำสนำ
โทร.0-2422-87718799, 0-24228800-8818

