กําหนดเวลาการเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา
เสนอขอทุน

มิถุนายนกรกฎาคม

มิถุนายน

แหล่งทุน/ประเภท
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(http://www.nrct.co.th)
1.กลุ่มภารกิจโครงการประสานงานวิจัย
โครงการบูรณาการ ตามกลุ่มเรื่องเร่งด่วน

2.กลุ่มภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
1)โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริม
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2)โครงการ 2 V Research Program

3)โครงการเพื่อการขยายผลตามแนวพระราช
ดําริทุนวิจัยนวมินทร์

ลักษณะทุน/เงื่อนไข

-โครงการวิจัยบูรณาการในกลุม่ เรื่องเร่งด่วน ตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติได้แก่ 1)การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง2)ความมั่นคงและวัฒน
ธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 3)การปฏิรูป
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้4)การจัดการทรัพยากร
น้ํา 5)ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 6)การเพิ่มมูล
ค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนําเข้า
7)การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และ
การฟื้นฟูสุขภาพ 8)การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
9)เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
10)สังคมผุ้สูงอายุ 11)การบริหารจัดการท่องเที่ยว 12)โลจิ
สติกส์ 13)ข้าว 14)มันสําประหลัง 15)ยางพารา
-เป็นงานวิจัยทีม่ ุ่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีเป้าหมาย
รองรับความจําเป็นเร่งด่วนในระดับนโยบายหลักของ
ประเทศในรูปแบบโครงการ Top down
-เป็นผลผลิตจากงานวิจย
ั และสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านขั้นตอนของ
การวิจัย/การทดลอง/การทดสอบ และมีการปรับปรุง
มาตรฐานแล้ว ออกสูก่ ารใข้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หรือองค์กรหรือผู้ประกอบการที่ตอบรับนําไปใช้ประโยชน์
อย่างชัดเจน
-เป็นการวิจัยทีน่ ้อมนําแนวพระราชดําริมาสืบสานปรับใช้
และขยายผลให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์
ความรู้เดิมโดยควรมีการอ้างอิงแนวพระราชดําริ/หลักการ
ทรงงาน

4)โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสูก่ าร
ปฎิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์

กรกฎาคม.กันยายน.

กรกฎาคม

ตามประกาศแหล่ง
ทุนโดยการสรรหา

3. กลุ่มภารกิจต่างประเทศ
1)ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research
Program) ตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)
2)ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation
Ph.D.) Program
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(http://www.trf.or.th)
1 ทุนวิจยั พื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจยั
(ฝ่ายวิชาการ)
1) ทุนส่งเสริมกล่มวิจยั (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

สิงหาคม-กันยายน

2) ทุนศาสตราจารย์วิจยั ดีเด่น

สิงหาคม-กันยายน

3) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ท่เี ป็นพื้นฐานต่อการ
พัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

สิงหาคม-กันยายน

4 )ทุนพัฒนานักวิจยั (เมธีวิจัย สกว.)

-เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของประเทศภายใต้ขอบเขตการวิจัย 4 กลุ่มเรื่อง มี
ลักษณะการต่อยอดงานวิจยั จากองค์ความรู้เดิมหรือ
ผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อนําสู่การใช้งานหรือ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมหรือการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้แก่ชุมชน สังคมหรือพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้
-เป็นทุนให้แก่นักวิจัยไทยทําการวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น
โดยนักวิจัยไทยทําการวิจัยในประเทศไทย และนักวิจัยญี่ปุ่น
ทําการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น จํานวนปีละไม่เกิน3 โครงการ
-เป็นทุนซึ่งนักวิจัยจะต้องทําการวิจัยส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศ
ไทยภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ป่นุ

-เป็นทุนสร้างทีมวิจัย สนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มี
ความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้สร้างนัก
วิจัยรุ่นใหม่ท่มี ีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ
โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญา
-เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์อาวุโสระดับ
ศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้มีโอกาสได้พัฒนา
และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
-เป็นทุนระดับกลางสําหรับผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการวิจัย
พอสมควร ผู้อยู่ในข่ายได้รับทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ที ําในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีท่ผี ่านมา
-เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย แก่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย โดย
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า
2 เรื่องในช่วง 5 ปีท่ผี ่านมา

สิงหาคม*-กันยายน 5) ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของ
อาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา(สกว.
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)
สิงหาคม- กันยายน 6 )ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของ
อาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.ร่วมกับสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา)
สิงหาคม- กันยายน

7 )ทุนส่งเสริมนักวิจยั รุ่นใหม่

สิงหาคม-กันยายน

2.ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

ตามประกาศแหล่งทุน

3.ทุนวิจยั และพัฒนา
(ฝ่าย 1)ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
(ฝ่าย 2)ฝ่ายเกษตร
(ฝ่าย 3)ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
(ฝ่าย 4)ฝ่ายชุมชน
(ฝ่าย 5)ฝ่ายอุตสาหกรรม

4.โครงการการสร้างกําลังคนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม
5.โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว.
ร่วมกับสกอ. และสวทช.)
6.สํานักงาน สกว.ภาค

-เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัย
และระยะเวลาดํ า เนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ ทุ น พั ฒ นานั ก วิ จั ย
เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดม
ศึกษาในกํากับของ สกอ.เท่านั้น
-เป็นทุนสกว. ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา เพื่อสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ทําวิจัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ที่อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ในสถาบันอุดม
ศึกษาในกํากับของ สกอ. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
-เป็นทุนที่มีเป้าหมาย หลักเกณฑ์การให้ทุน วงเงินทุนวิจัย
และระยะเวลาดําเนินการเช่นเดียวกับทุนพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ แต่เปิดรับสมัคร
เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของ สกอ. ผู้สมัครต้องสําเร้จการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
-เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งผลงานวิ จั ย พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะหรือเชิงนโยบายโดย
มี ชุ ด โครงการดั ง นี้ สมุ น ไพร ยารั ก ษาโรคและสารเสริ ม
สุขภาพเกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปอาหาร
-เป็นทุนที่นําผลไปใช้ประโยชน์โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการเชิงระบบ พิจารณาแต่ละเรื่องว่าเป็นระบบที่ประ
กอบด้ ว ยส่ ว นต่ า งๆ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น การวิ จั ย เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาให้ ไ ด้ ผ ลจึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งวิ จั ย ทุ ก ส่ ว นของระบบ
รวมทั้งเทคโนโลยีและด้านที่ไม่ใช่เทคโนโลยีด้วย เช่นด้าน
เศรษฐกิจ สัง คมการตลาด กฎหมาย ภาษี โครงการวิจั ย
ใหญ่ แ ต่ ล ะเรื่ อ งประกอบด้ ว ยหลายสิบ โครงการในสาขา
ต่างๆ ซี่งมีเป้าหมายเดียวกัน แต่ละ project สอดคล้อง
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และตอบสนองปัญหาที่แท้จริง
-เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิจัยที่ทําวิจัยพื้นฐาน และมีผลงานที่
มีคุณภาพได้ทําวิจัยต่อยอดตามความต้องการและเงื่อนไข
ของภาคอุตสาหกรรม
-เป็นโครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับ
ปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการของประเทศใน 25 ปี
ข้างหน้า
-เป็นการสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ส่งข้อเสนอโครงการ
วิจัยได้ตลอดปี/ตาม
ประกาศแหล่งทุน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(http://www.nstda.or.th)
1.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
4.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
5.ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

6.โครงการทุนวิจัยแกนนํา
7.โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
(http://www.thaihealth.or.th)

สิงหาคม-กันยายน.

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ
พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี
ให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆในการนําผลงานการค้นพบและ
เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เน้นการบูรณาการแบบคลัส
เตอร์ 1)คลั สเตอร์ อาหารและการเกษตร 2)คลั สเตอร์ การแพทย์ และ
สาธารณสุข 3)คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครซิป และอิเล็กทรอนิกส์ 4)คลัส
เตอร์ยานยนต์และการจราจร 5)คลัสเตอร์พลั งงานทดแทน 6)คลั สเตอร์
พลังงานสิ่งแวดล้อม7)คลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ 8)คลัสเตอร์การ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
-เป็นทุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักวิจัยแกนนําระดับศาสตราจารย์ เพื่อให้
เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งมีโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
-เป็นทุนเพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทําวิจัยแก่
นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พึ่งสําเร็จ
การศึกษาให้สามารถทํางานวิจัยได้ทันที
-สนับสนุน 1 )โครงการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชน
และท้องถิ่นให้น่าอยู่ท่ีจะนําไปสู่การขับเคลื่อนงานก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีโอกาสต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 2)โครงการวิจัย
และพั ฒนาด้ านสุขภาวะทางเพศในเด็ กและเยาวชน 3)การวิจั ยและ
พั ฒนาเพื่ อสร้ างนวั ตกรรมด้ านเสริ มสุ ขภาพที่ ต่ อยอดจาก
โครงการวิจัยที่เคยได้รับทุน จาก สสส. ในช่วงปี 2550-2551 โดยให้
ชุมชนมีบทบาทอย่างแท้จริง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(http://www.thaiwest.su.ac.th)
-สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สร้าง
1.เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมื อหน่วยงานภาครั ฐ ชุ มชนท้องถิ่น และภาคเอกชนส่วน
ภูมิภาค กําหนดแผนการดําเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็น
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัยจาก
ปัญหาชุมชน เสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่าย ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบกร หน่วยงานระดับจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดําเนินการค้นหา กําหนดปัญหาโจทย์ วิ จั ย ที่ มาจากประเด็ นความต้ องการของชุ มชน เสริ มสร้ าง
กระบวนการวิจัย การประเมินผลการวิจัย และผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

พฤษภาคม

2.ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ตลอดปี/ตาม
ประกาศแหล่งทุน

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(http://www.arda.or.th)
สนับสนุนทุนวิจยั ด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์

เมษายน.พฤษภาคม

ได้ตลอดปี/ตาม
ประกาศแหล่งทุน

มีนาคม
กันยายน-ตุลาคม

สํานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและแผน
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน
(http://eppo.go.th)
กองทุนสิ่งแวดล้อม
(http://www.oepp.go.th)
มูลนิธิโครงการหลวง
(http://royalprojectthailand.com)
มูลนิธิโทเรเพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
(http://www.ttsf.or.th)

-หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้อง
กํ าหนดจากความต้ องการของภาคอุ ตสาหกรรมเป็ นหลั ก
ภาคอุ ตสาหกรรมแสดงความต้ องการอย่ างชั ดเจนที่ จะเข้ าร่ วม
โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ ร่วมศึกษาวิ จั ย และนํ าผลงานวิจั ยไปใช้ประโยชน์ เชิ ง
อุ ตสาหกรรม-ยกระดั บคุ ณภาพการผลิ ต ประเภทอุ ตสาหกรรม
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1)อุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วัสดุศาสตร์ การแพทย์-เวชภัณฑ์ Biotechnology Mechanicalพลังงาน)
2)อุ ตสาหกรรมเกษตร (อาหาร ปศุสั ตว์ ประมง แปรรู ปการเกษตร
Biochemistry)3)อุตสาหกรรมบริการ (ท่องเที่ยว สุขภาพ Construction)

เป็นโครงการวิจัยด้านการเกษตรเขิงพาณิชย์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยที่
ปรากฎผลสํ าเร็ จมาแล้ วพอสมควร ไม่ ใช่ งานวิ จั ยพื้ นฐานและเป็ น
งานวิจั ยต่อยอดที่ไม่ซํ้าซ้อนกั บงานวิจั ยอื่ นๆไม่เน้นงานวิจั ยด้าน
การตลาด ด้านเศรษฐกิจ หรือด้านนโยบาย แต่ให้ถือเป็นส่วนประกอบ
ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องและจําเป็นจริงๆ
เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
องค์กรเอกชน ในการค้นคว้า วิจัยพัฒนา สาธิต หรือริเริ่มการดําเนิน
งานด้านพลังงานทดแทน เพื่อช่วยพัฒนางานด้านพลังงานทดแทน
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการนําวัตถุดิบที่มีในประเทศมาผลิตพลังงาน
ทดแทน พร้อมทั้งช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
มีกรอบทิศทางการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมดังนี้
1)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2)ความหลากหลายทางชีวภาพ 3)
ทรัพยากรน้ํา 4)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั่วไป
ให้การสนับสนุ นโครงการวิจั ยที่เป็นไปตามความต้องการ
ของมูลนิธิฯและมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูง
สนั บสนุ นการวิ จั ยที่ เป็ นรากฐานอั นจะอํ านวยประโยชน์ ให้ แก่
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในประเทศไทย โดยเฉพาะสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ การ
สนั บสนุ นทุ นจะให้เป็ นค่ าตอบแทนแก่ผู้ ทํ าวิจั ยและผู้ ช่วยวิ จั ยใน
โครงการหลัก และส่วนหนึ่งสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ณ ต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย

หมายเหตุ : -รายละเอียดดูได้จากเว็บไซด์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ที่ http:www.rdi.ku.ac.th คลิกแหล่งทุนอุดหนุนวิจัย
หรือเว็ปไซต์แหล่งทุน
-กําหนดระยะเวลาการเสนอขอทุนจากแต่ละแหล่งทุนในแต่ละปีอาจมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
จะมีการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ในแต่ละรายการ

