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ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยใน 6 ฝ่าย 1 โครงการ และ 1 สํานักงาน 
ดังน้ี 

1. ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) 
 มุ่งส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยพัฒนา ตลอดจนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเน้นการสร้างเสริมภูมิปัญญา และเสนอทางเลือกแก่สังคม ในรูปของนโยบายสาธารณะ
ในระดับชาติ โดยท่ีฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ คํานึงถึงบริบทใหม่ทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีสถานะเป็นความเช่ือมโยงกัน และข้ามพรมแดนแห่งรัฐ 
 โทรศัพท์ : 0-2278-8200 กด 6  โทรสาร : 0-2298-4760 

2. ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2) 
 สนับสนุนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดผลิตผลการเกษตร ทั้งในส่วนของพืชไร่ 
(ได้แก่ปาล์มนํ้ามัน ข้าว และธัญพืชต่างๆ ถั่ว และพืชนํ้ามันอ่ืนๆ) พืชสวน (เน้นไม้ผลและผัก) สัตว์เศรษฐกิจ 
(ได้แก่ สุกร ไก่ โคนม แพะ แกะ) สัตว์นํ้า (ได้แก่ หอย ปู ปลา รวมถึงสาหร่าย และพืชนํ้า) ซึ่งครอบคลุมถึงการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว และแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเพ่ือลดต้นุทนการผลิต ลดการนําเข้า 
เช่น การใช้ประโยชน์จากพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือการป้องกันกําจัดศัตรูพืช และการวิจัยเพ่ือนําไปสู่การใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของการวิจัยเพ่ือเพ่ิมการส่งออก จะครอบคลุมถึงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องมาตรฐานคุณภาพและด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งพืชสวน พืชไร่ เน้ือสัตว์ และสัตว์นํ้า 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้กําหนดนโยบาย 
 โทรศัพท์ : 0-2278-8200-30 โทรสาร : 0-2278-8218 

3. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3) 
 สนับสนุนการวิจัยที่เป็นฐานและความสามารถสําหรับกําหนดนโยบาย และการดําเนินการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ โดยตอบปัญหาในอนาคตด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การป้องกันและจัดการ
อุบัติภัย การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
 โทรศัพท์ : 0-2278-8200-30 กด 8 โทรสาร : 0-2278-8225 

4. ฝ่ายชุมชน (ฝ่าย 4) 
 สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนด้อยโอกาสในสังคมไทย โดยเน้นการสนับสนุนงานวิจัย 3 ลักษณะ คือ 

1) งานวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

2) งานวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาศาสตร์ องค์ความรู้ และสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับชุมชน 
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3) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหว การรวมตัวของกลุ่มประชาสัมคมต่างๆ เพ่อให้
เกิดการใช้ความรู้เป็นพลังในการแก้ปัญญา 

 โทรศัพท์ : 0-2278-8200-30 กด 9 โทรสาร : 0-2278-8225 

5. ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) 
 สนับสนุนการวิจัยเพ่ือช่วยผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ให้มีขีด
ความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิต การจําหน่วย การจัดการ และการ
บริการ เพ่ือปรับปรุงหรือยกระดับของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาถพ สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
ลดการสูญเสียในสายการผลิต ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทํางานและโรงงานให้ทันสมัย ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 โทรศัพท์ : 0-2278-8200-30 กด 10 โทรสาร : 0-2278-8238 

6. ฝ่ายวิชาการ 
 สนับสนุนการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ  

1) สร้างเสริมนักวิจัยวิชาการ สนับสนุนการสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและ
ผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการ และสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย รวมทั้งหนุนให้เกิดเครือข่ายการทํางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 

2) สร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการงานวิจัยพ้ืนฐานทั่วไปและงานวิจัยพ้ืนฐานแบบมีทิศทาง 
(Directed Basic Research) ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาประเทศ โดยวัด
คุณภาพผลงานจากการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการจดสิทธิบัตร 

  โทรศัพท์ : 0-2278-8251-60 โทรสาร : 0-2278-8248 
ฝ่ายวิชาการ ให้ทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย 
1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของอาจารย์รุ่นใหม่ 
  เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
นับถึงวันสมัคร และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 
 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี งบประมาณไม่เกิน 480,000 บาท ปีละไม่เกิน 

240,000 บาท  ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท  
  (มก.ร่วมสนับสนุนทุน 1/3 ของงบประมาณ) 
 ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
  เป็นทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการทําวิจัย

ให้ได้ทําวิจัยอย่างต่อเน่ืองและก้าวไปสู่การทํางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น สําเร็จปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี และไม่เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปมีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สําหรับสาขา
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สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่จําเป็นต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติแต่จะ
พิจารณาคุณภาพผลงานที่ได้ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 

 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี งบประมาณไม่เกิน 480,000 บาท ปีละไม่เกิน 
240,000 บาท ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 

  (มก.ร่วมสนับสนุนทุน 1/3 ของงบประมาณ) 
 ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

1.3 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) หรือทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของอาจารย์รุ่นกลาง  
       เป็นทุนสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นําในทางวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
พ้ืนฐานต่อการพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่เป็น first author 
หรือ corresponding author ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือการจดสิทธิบัตร และไม่มี
ตําแหน่งผู้บริหารต้ังแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป 
 ระยะเวลาและงบประมาณ : ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี งบประมาณ ไม่เกิน 1,200,000 บาท ปีละไม่เกิน

400,000 บาท/ปี ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (มก.ร่วม
สนับสนุนทุน 1/2 ของงบประมาณ) 

 ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

1.4 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 

  เป็นทุนสร้างทีมวิจัย เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทาง
วิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือ
สร้างศักยภาพเชิงปัญหาระยะยาวของชาติ ผู้รับทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับคณะขึ้นไป  
 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี งบประมาณไม่เกิน 7.5 ล้านบาท (2.5 ล้านบาท/ปี) 

สําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 ล้านบาท (2 ล้านบาท/ปี) 
สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศแหล่งทุนโดยการสรรหา  

1.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 
 เป็นทุนวิจัยเพ่ือสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจํานวนมากข้ึนและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัย
ประยุกต์เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นงานวิจัยที่ทําในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และต้องเป็น first author หรือเป็น corresponding author  
 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี งบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท ค่าตอบแทนเดือน

ละ 15,000-25,000 บาท 
      ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่าง เดือนมิถุนายน-สิงหาคม  
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1.6 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น   

 เป็นทุนสนับสนุนศาสตราจารย์ระดับแนวหน้าที่มีผลงานระดับชาติ/ หรือระดับนานาชาติให้สามารถ
พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเน่ือง เป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
ของไทย ไม่จํากัดอายุ และสัญชาติ ไม่มีตําแหน่งบริหารในขณะรับทุน 

 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี งบประมาณ 9 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายเป็นราย 
ปี ๆละ 3 ล้านบาท (ร่วมทุนในลักษณะไตรภาคี คือ สกอ.สกว. และมก.
สัดส่วน 1:1:1 ) 

  ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 

   ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ 

  เป็นทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยพ้ืนฐานที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และสามารถต่อยอด
ผลงานวิจัย เพ่ือประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะหรือเชิงนโยบาย โดยมีชุดโครงการ ดังน้ี 

1) ชุดโครงการสมุนไพร ยารักษาโรค และสารเสริมสุขภาพ 

2) ชุดโครงการการพัฒนาเกษตรย่ังยืน 
3) ชุดโครงการการผลิตสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ 
4) ชุดโครงการการผลิตสัตว์บกเศรษฐกิจ 
5) ชุดโครงการชีววิทยาเซลล์ต้นกําเนิดและเวชศาสตร์การฟ้ืนฟูภาวะเสื่อม 
6) ชุดโครงการนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
7) ชุดโครงการการผลิต การเก็บรักษาหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปอาหารเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศ และเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูง 
 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ตามปริมาณงานวิจัยและระดับทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ (มก.ร่วม

สนับสนุนทุน 1/2 ของงบประมาณ) 
 ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 

 ประเภทที่ 3 โครงการการสร้างกําลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิจัยที่ทําวิจัยพ้ืนฐาน และมีผลงานท่ีมีคุณภาพ ได้ทําวิจัยต่อยอดตามความ

ต้องการและเง่ือนไขของภาคอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาผลงานวิจัยในรูปผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่
ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตรและค้นคิด
สิ่งประดิษฐ์ที่นวัตกรรมสูง 

 ระยะเวลาขอรับทุน :  ตามประกาศแหล่งทุน 

7. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (สกว. ร่วมกับ สกอ. และ สวทช.) 
 เป็นโครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการของประเทศ 

ใน 25 ปีข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 (2540-2554) 5,000 คน ระยะที่ 2 (2550-2564) 20,000 
คน ได้ต้ังมาตรการ 3 ประการ เพ่ือสนับสนุนการผลิตปริญญาเอกในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล คือ 



 
5

- ด้านอาจารย์ ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ โดยมี
อาจารย์ต่างประเทศร่วมมือด้วย 

- ด้านนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาความสามารถสูง วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทมารับทุนผู้ช่วยวิจัย 
คปก. ซึ่งให้ทั้งเงินเดือนประจํา ค่าศึกษาวิจัย และค่าไปศึกษาวิจัยกับอาจารย์ต่างประเทศท่ีร่วมมือด้วย 
6-12 เดือน รวมทุนละ 1.5-2.0 ล้านบาท โดยไม่มีข้อผูกพัน 

- ด้านมาตรฐานงานวิจัย ผู้รับทุน คปก. ที่จะสําเร็จปริญญาเอก จะต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
หรือเทียบเท่า 
(มก.ร่วมสนับสนุนทุน 50 % ของ 1/3 ของจํานวนทุน) 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 
 เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
 โทรศัพท์ 0-2298-0455  โทรสาร : 0-2298-0476 
 E-mail : trf-info@trf.or.th  Web site : http://www.trf.or.th       

   

 8. สํานักงาน สกว. ภาค 
 สนับสนุนการวิจัย เพ่ือท้องถิ่น สามารถดําเนินการได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังน้ี  

1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์ ตาม
แนวความคิดการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ทั้งในเชิงเน้ือหาและเชิงกระบวนการ ภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของ
ชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมงานวิจัย และมีปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา” ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 ปี เป็นการ
วิจัยที่เน้นกระบวนการในการทําความเข้าใจและหาทางเลือกใน การแก้ปัญหาสังคม โดยชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การ กําหนดประเด็น วิเคราะห์ และการใช้ผลสรุปจากการวิจัย
ไปสู่ทางเลือกของการแก้ไขปัญหา 

2) การวิจัยเพื่อสร้างทางเลือกของท้องถ่ิน เป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น รูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากแบบแรก 
เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และกลุ่มคนซึ่งมีหลากหลายระดับ 
เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 

 ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณ 3-6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี เป็นการวิจัยเพ่ือใช้กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย
และการถอดความรู้จากการทํางานพัฒนาของชุมชน รวมถึงการเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัยชาวบ้าน และ
นําไปสู่การวางแผนและแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานภาค 
 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 โทรศัพท์ : 0-5394-4648 , 0-5321-8250 , 0-5321-8200 
 โทรสาร : 0-5389-2662 ต่อ 115 
 E-mail : trfnorth@locinfo.co.th , info@vijai.org   

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีภาควิชาการและ
ภาคีชุมชน  ร่วมกันพัฒนาความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมพลังให้ชุมชนมีความสามารถปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์และพฤติกรรมไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่สุขภาพโดยใช้การดําเนินงาน
โครงการวิจัยและพัฒนาเป็นเคร่ืองมือที่จะเสริมพลังให้กับชุมชนสามารถเกิดการเรียนรู้ในการดําเนินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พ้ืนฐานองค์ความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสุขภาวะ
ของชุมชนน้ันๆโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน นําไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง เป็นชุมชนและท้องถิ่นที่น่าอยู่มีสุขภาวะ รวมท้ังการแก้ไขประเด็น
ปัญหาสุขภาพที่มีความสําคัญและความเสี่ยงสูงในเด็กและเยาวชน  

โจทย์งานวิจัยและกรอบประเด็นที่สนับสนุน 

 1)  โครงการวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ที่จะนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนงาน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีโอกาสต่อเน่ืองย่ังยืน ได้แก่ 

 -ชุมชนพฤติกรรมสุขภาพตัวอย่าง (ปลอดเหล้า บุหรี่ ออกกําลังกาย นํ้าหนักตัวพอ ไม่ติดยาเสพติด  
  -ชุมชนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ (สวนสาธารณะ แหล่งนํ้าสะอาด การใช้ 
   พลังงานทางเลือก การจัดการขยะและของเสีย ฯลฯ) 

-เป้าหมายอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยจะกําหนดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 2) โครงการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชน    
  -งานวิจัยสร้างการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศร่วมกันระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการ ครู/อาจารย์ใน 
   สถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ผ่านเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท 
   ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
  -งานวิจัยเชิงทบทวนสถานการณ์สุขภาวะทางเพศระดับพ้ืนที่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงและที่มีความ 
   เสี่ยงตํ่า เพ่ือตอบโจทย์แนวโน้มการพัฒนาที่จะมีผลต่อสุขภาวะทางเพศหรือเตรียมความพร้อมใน 
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศในอนาคต 
 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยที่เคย
ได้รับทุน จาก สสส.ในช่วงปี 2550-2551 โดยให้ชุมชนมีบทบาทอย่างแท้จริง และเน้นการนําผลการวิจัยไปใช้
ต่อ (Intervention)  
 ระยะเวลาขอรับทุน : กุมภาพันธ์-มีนาคม 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 สํานักงานสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป  
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 โทรศัพท์ : 0-2298-0500 ต่อ 1112, 1113  
  Website : http://www.thaihealth.or.th  

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology 
Development Agency : NSTDA) ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่  

1) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  
2) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
3) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
4) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)  
5) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)  

 สวทช. บริหารจัดการงานวิจัย โดยเน้นการบูรณาการดําเนินงานแบบโปรแกรมมุ่งเน้น คลัสเตอร์ 
จํานวน 8 คลัสเตอร์  (cluster) ในแต่ละคลัสเตอร์ประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย (research program) หลาย
โปรแกรม และแต่ละโปรแกรมวิจัยประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project)หลายโครงการ ทั้งน้ีสํานัก
บริหารจัดการคลัสเตอร์ และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO) เป็น
หน่วยงานบริหารจัดการให้มีการบูรณาการโครงการวิจัยเป็นโปรแกรมวิจัย เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลัสเตอร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม
และคุณภาพชีวิตของประเทศ  8 คลัสเตอร์ ได้แก่ 

1) คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร  
2) คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข 
3) คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครซิป และอิเล็กทรอนิกส์ 
4) คลัสเตอร์ยานยนต์และการจราจร 
5) คลัสเตอร์พลังงานทดแทน 
6) คลัสเตอร์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
7) คลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ 
8) คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส  

 ทั้งน้ีศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ นอกจากจะดําเนินการวิจัยตามคลัสเตอร์แล้ว ยังรับผิดชอบ
การพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) สําหรับเทคโนโลยีทั้ง 4 สาขาของแต่ละศูนย์ เพ่ือเป็น
ฐานในการประยุกต์ผลงานวิจัยสู่คลัสเตอร์  
 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี  

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 สํานักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย  
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 โทรศัพท์ : 0-2564-6700 ต่อ 3430  

  E-mail : walaithip@nstda.or.th  Website : http://www.nstda.or.th/cpmo 
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1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   

 มุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ  รวมถึงการสร้างความสามารถด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ  เพ่ือเป็นฐานเทคโนโลยีรองรับองค์ความรู้
จากการวิจัย นําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในคลัสเตอร์อาหารและ
การเกษตร  คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น โดยกําหนดที่จะสร้าง
ความสามารถทางเทคโนโลยี ในโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน 2 ด้าน ได้แก่  

- โปรแกรมเทคโนโลยีจีโนม  
- โปรแกรมการใช้เซลเป็นแหล่งผลิต 
ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี/ตามประกาศแหล่งทุน 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
โทรศัพท์ :  02-564-6700 ต่อ 3302-3306  
โทรสาร :  02-564-6703  
Website : http://www.biotec.or.th 

2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  
 การวิจัยด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุที่จะพัฒนาเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้ กับประเทศ 
ประกอบด้วยเทคโนโลยีพ้ืนฐานการออกแบบและการจําลองแบบสําหรับวัสดุและการผลิต และเทคโนโลยี
พ้ืนฐานการออกแบบและผลิตวัสดุ  MTEC Platform ประกอบด้วย 2 โปรแกรมย่อย ได้แก่ 

- เทคโนโลยีพ้ืนฐานการออกแบบและการจําลองแบบสําหรับวัสดุและการผลิต  (Design and 
Simulation for Materials and Manufacturing) C1-9  

- เทคโนโลยีพ้ืนฐานการออกแบบและผลิต (Materials Design and Production) C1-22 
 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี/ตามประกาศแหล่งทนุ 
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

  โปรแกรมเทคโนโลยีฐานทางวัสดุ 
 งานบริหารเทคโนโลยีฐานและประสานงานคลัสเตอร ์

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

 โทรศัพท์ :0-2564-6500 ต่อ 4791-479 
  Website : http://www.mtec.or.th 

3.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
 งานวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี/ตามประกาศแหล่งทุน 
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 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
  โทรศัพท์ : 0-2564-6900 ต่อ 2338-2340   โทรสาร : 0-2564-6901-3 
  E-mail : info@nectec.or.th 
  Web site : http://www.nectec.or.th 

4. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 สนับสนุนการวิจัย ที่สอดคล้องกับโปรแกรมนาโนเทคโนโลยีฐาน (Nanotechnology Platform) และ

สอดคล้องกับขอบข่ายการวิจัยและพัฒนาที่ศูนย์กําหนด ดังน้ี 
1. Nano Coating Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาการนําคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้

อนุภาคเล็กขนาดนาโนเมตรและ/หรือการใช้เทคนิคการเคลือบมาพัฒนาให้พ้ืนผิวของผลิตภัณฑ์ที่
ถูกเคลือบมีคุณสมบัติย่ิงขึ้นและมีคุณสมบัติเฉพระทางที่หลากหลาย (Multifunctional) เพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

2. Nano Encapsulation Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาสารห่อหุ้มและระบบกักเก็บ
สาระสําคัญ (encapsulation) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความคงตัวของสารท่ีถูกกักเก็บ และ
สามารถควบคุมการปลดปล่อยตามเวลา (Control and release) หรือตําแหน่งเป้าหมายที่ต้องการ 
(target and release) 

3. Functional Nanostructure เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการสังเคราะห์ เปลี่ยนแปลง
ขนาดหรือโครงสร้างในระดับอะตอมและโมเลกุล ของวัสดุหรือโครงสร้างในระดับคลัสเตอร์ของ
อนุภาค และ Fabrication ซึ่งทําให้วัสดุมีคุณสมบัติพิเศษตามวัตถุประสงค์ใช้งาน 

ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี/ตามประกาศแหล่งทนุ 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  งานสนบัสนุนการวิจัยและพฒันา ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 6616,6618,6624 โทรสาร : 0-2564-6985   
  Website : http://www.nanotec.or.th 
  E-mail : RDS@nanotec.or.th 

 โครงการทุนวิจัยแกนนํา (Research Chair Grant) 
  เป็นทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนักวิจัยแกนนําระดับศาสตราจารย์ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง มีโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยอย่าง
ต่อเน่ือง เช่ือมโยงต้ังแต่ระดับนักศึกษาถึงระดับนักวิจัยอาวุโส และระหว่างภาคความรู้กับภาคการผลิตและบริการ
หรือภาคสังคม ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม 

 ระยะเวลาและงบประมาณ :  ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนสิงหาคม-กันยายน 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
  โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 524,501 โทรสาร : 0-2644-8100 
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  Website : http://www.nstda.or.th/chair professor 
  E-mail : chair@nstda.or.th 

 โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทําวิจัยแก่นักเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พ่ึงสําเร็จการศึกษาให้สามารถเริ่มทํางานวิจัยได้ทันที เพ่ิมศักยภาพและ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยงาน ภายใต้กรอบสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6 สาขา ได้แก่ 

1. สาขาด้านเทคโนโลยีโลหะวัสดุ และพลังงาน 
2. สาขาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
3. สาขาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
4. สาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 
5. สาขาด้านการบริหารเทคโนโลยี นโยบายวิทยาศาสตร์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา และเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี 
6. สาขานาโนเทคโนโลยี 

 ระยะเวลาและงบประมาณ : ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 250,000 บาท 
 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศแหล่งทุน 
* ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน : นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สําเร็จการศึกษาระดับ 
  ปริญญาโท หรือปริญญาเอก มาในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
 คลองถนน จ.ปทุมธานี 12120 
 โทรศัพท์ : 0-2564-7000   โทรสาร : 0-2564-7001-5 
 Website : http://www.nstda.or.th 

 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการประดิษฐกรรมเพ่ือการพัฒนา
ชนบท โดยมีเป้าหมายให้มีการนําเทคโนโลยีหรือประดิษฐกรรมที่ได้ ไปใช้งานได้จริง ในการผลิตทางการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชนบท 
 ระยะเวลาขอรบัทุน : ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 
  โทรศัพท์ : 0-2246-0064 ต่อ 625, 626 
  Website : http//www.ttc.moste.go.th 
 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (The National Research Council of Thailand-NRCT) ให้
การสนับสนุนทุนการวิจัยตามภารกิจ/ฝ่าย  ดังน้ี 
  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย :  
 โครงการวิจัยบูรณาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ปัญหาสําคัญ เร่งด่วนของประเทศอย่างสมดุลและย่ังยืนพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังช้ีนําและสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนที่สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554)โดยกําหนดกรอบการวิจัย เพ่ือให้การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนวิจัยในแต่ละปี เช่นปี 2555 กําหนด (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังน้ี 
 ชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท จํานวน 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ดังน้ี 

1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
4. การจัดการทรัพยากรนํ้า  
5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
6. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการนําเข้า  
7. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
9. เทคโนโลยีใหมแ่ละเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 
10. สังคมผู้สูงอายุ 

 ชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จํานวน 5 กลุม่เรื่องเร่งด่วน ดังน้ี 
1 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
2 โลจิสติกส ์
3 ข้าว 
4 มันสําปะหลัง 
5 ยางพารา 
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 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศแหล่งทุน 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย  
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2579-0566,0-2579-4368, 0-2561-3721 หรือ 0-2561-2445ต่อ 485-490,511  
  โทรสาร 0-2579-4368  
  Website : http//www.nrct.go.th 
 ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ :  
 โครงการวิจัยตามความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีการสนับสนุนทุนวิจัยตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ดังน้ี 

1) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) (The National 
Research Council of Thailand , NRCT และ Deutsche Forschungsgemcinchaft , DFG) 

2) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF) (The National 
Research Council of Thailand , NRCT และ Korea Science and Engineering Foundation , KOSEF)  

3) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย (NRCT-FWF) (The National 
Research Council of Thailand , NRCT และ The Austrian Science Foundation , FWF) 

4) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)  (The National 
Research Council of Thailand , NRCT และ The Israel Academy of Sciences and Humanities, 
IASH) 

5) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC) (The National Research 
Council of Thailand , NRCT และ The National Natural Sciences Foundation of China, NSFC)  

6) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) (The National Research 
Council of Thailand , NRCT และ Japan Society for the Promotion of Science , JSPS) 

 ลักษณะการสนับสนุนทุน เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยกับองค์กรต่างประเทศตามข้อตกลง
ความร่วมมือ และทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้การดําเนินงานของโครงการวิจัยร่วม มีกําหนดระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี โดยนักวิจัยไทยจะได้รับเงินอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในวงเงินประมาณ
ปีละ 500,000 บาท สําหรับ เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทําขึ้นจากผลงานวิจัย ระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาการรับสมัคร 
ประมาณเดือนเมษายน-มิถุนายน 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ 
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   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
   196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท์ : 0-2579-2690,0-2940-6369  โทรสาร : 0-2561-3049 
   Website : http//www.nrct.go.th 

ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย :  

1. โครงงานเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้โครงการ 2 V 
Research Program 
เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านขั้นตอนของวิจัย/การทดลอง/การทดสอบใช้ในพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หน่ึง และมีการปรับปรุงมาตรฐานแล้ว(เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา ไม่ใช่การวิจัยเพ่ือค้นหาองค์
ความรู้ หรือการพัฒนาเพ่ือหารูปแบบ) อาจอยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อขยายผล(Scale-up) ออกสู่
การใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กร หรือผู้ประกอบการที่ตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์
อย่างชัดเจน 

 ระยะเวลาและงบประมาณ : ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณในวงเงิน 2 ล้านบาท 
 ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

2. โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เป็นการจัดทําโครงการวิจัยเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศตามขอบเขตงานท่ี
กําหนด โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการขยายผลประเด็นการศึกษาจากองค์
ความรู้ที่ได้ดําเนินงานวิจัยมาแล้ว เพ่ือนําสู่การศึกษาและวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปจากกรอบการวิจัยใน
เชิงนโยบาย (การกําหนดนโยบาย การขับเคลื่อนและ/หรือการประเมินผลนโยบาย) โดยมีพ้ืนที่หรือ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่กว้างขวาง และชัดเจนเพียงพอต่อความน่าเช่ือถือในการประมวลวิเคราะห์ 
เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพ้ืนที่และประเทศ ทั้งน้ีการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้การวิจัย
เฉพาะเรื่อง และการวิจัยเชิงเทคนิค จะไม่อยู่ในขอบข่ายของการสนับสนุนการวิจัยประเภทน้ี ซึ่ง
คณะผู้วิจัยต้องมีความเช่ียวชาญในการประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้กับบริบท
ของประเทศ โดยเช่ือมโยงกับผู้ กําหนดนโยบายและความต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเป็น
กระบวนการวิจัยรวมทั้งคณะผู้วิจัยต้องมีการประชุมหรือกิจกรรมใดๆ กับผู้กําหนดนโยบายและพ้ืนที่
ก่อนนําเสนองานให้แก่ วช.เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการวิจัยเรื่องดังกล่าว จะได้นําไปใช้ประโยชน์กับ
ผู้เก่ียวข้อง  โดยมี 2 แผนงานหลัก ดังน้ี 
1) แผนงานวิจัยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
2) แผนงานวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ระยะเวลาและงบประมาณ : ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนสิงหาคม 

3. โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
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เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการขยายผลการวิจัยพัฒนาต่อยอดผลงานการวิจัย หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
ที่มีศักยภาพให้สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งต่อองค์กร/ชุมชน/เชิงพาณิชย์ ข่ายการการให้ทุน
แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรื่อง ดังน้ี 
1) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
2) การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกและลดการนําเข้า 
3) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
4) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สําคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ระยะเวลาการดําเนินการ : ระยะเวลา 1 ปี โครงการละไม่เกิน 2 ล้านบาท 
 การขอรับทุน : เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

4. โครงการเพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดําริ : ทุนนวมินทร์ 
  เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย
มุ่งขยายผลการวิจัย/พัฒนาตามแนวพระราชดําริให้มีการสืบสานต่อไป ซึ่งเน้นผลงานที่สามารถนําไปสู่การ
ปฎิบัติในการมุ่งสร้างคุณประโยชน์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม/องค์กร/ชุมชนต่างๆของประเทศ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ดิน นํ้า ป่าไม้) 
2) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ด้านพลังงานทดแทน 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 1 ปี โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
   196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท์ : 0-2579-7775 , 0-2561-2445 ต่อ 576  
   โทรสาร : 0-2561-3049 

   Wesite://www.nrct.go.th 
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 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการต่างๆ ได้แก่ 

1. โครงการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนล่าง  
โครงการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนล่าง เป็นเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและจัดต้ังโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก จํานวน 30 สถาบัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมอยู่ในเครือข่ายฯ น้ี ด้วยประกอบด้วยจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จํานวน 8 
จังหวัด (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)  เป้าหมาย 
เพ่ือนํากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนและพ้ืนที่ โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบุคลากรจาก
สถาบันอุดมศึกษา ได้กําหนดชุดโครงการวิจัยในระยะสั้น ประกอบด้วย 5 ชุดโครงการ ดังน้ี 

1. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าว 
2. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม 
3. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว 
4. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตกรรม 
5. ชุดโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี   
 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศแหล่งทุน โดยเสนอผ่านสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนล่าง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 
  โทรศัพท์ : 034-255808 โทรสาร : 034-21913 
  Website : www.thaiwest.su.ac.th 

2.  โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคอุตสาหกรรม เน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นําองค์ความรู้ 
จากสถาบันอุดมศึกษามาร่วมวิจัยและพัฒนากับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันเพ่ือให้
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมการนําทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 
 หลักเกณฑ์การสนับสนุน มีดังน้ี 

1) หัวข้อหรือปัญหาของโครงการวิจัยจะถูกกําหนดตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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2) ภาคอุตสาหกรรมแสดงความต้องการชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ ร่วมศึกษาวิจัย และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงอุตสาหกรรม-ยกระดับคุณภาพการผลิต 

3) ประเภทของอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามลําดับ คือ 
3.1) อุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วัสดุศาสตร์ การแพทย์-เวชภัณฑ์ Biotechnology 

Mechanical พลังงาน ฯลฯ) 
3.2) อุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร ปศุสัตว์ ประมง แปรรูปการเกษตร Biochemistry ฯลฯ) 
3.3) อุตสาหกรรมบริการ (ท่องเที่ยว สุขภาพ Construction ฯลฯ) 

4) ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีศักยภาพสูง โดยต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ 

5) อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมกันในการดําเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรของ
ภาคอุตสาหกรรม 

6) โครงการวิจัยต้องมีระยะเวลาในการดําเนินการไม่เกิน 1  ปี 
7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) กับภาคอุตสาหกรรม(ภาคเอกชน) โดยมีการ

กําหนดสัดส่วนให้ทุนสนับสนุนในอัตรา 70 : 30 ของเงินงบประมาณรวมท้ังโครงการ 
8) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากโครงการวิจัย ให้สิทธิร่วมกันของผู้ให้ทุนทั้งสองตามสัดส่วนของ

จํานวนเงินที่ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายได้จ่ายเงินและ/หรือทรัพย์สินให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุนจริงตาม
สัญญา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอมอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจาก
โครงการวิจัย ให้กับสถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน 

 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศของแหล่งทุน โดยเสนอผ่านสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนล่าง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 
  โทรศัพท์ : 034-255808 โทรสาร : 034-219013 
  Website : www.thaiwest.su.ac.th 
 

 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  
  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ 
โดยมีการระบุผลตอบแทน และวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้รับทุนและสํานักงานฯ อย่างชัดเจน 
  สาขางานวิจัยการเกษตรที่ให้การสนับสนุน มี 3 สาขา ดังน้ี 

1. สาขาวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และเพ่ิมมูลค่าและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตร 
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2. สาขาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
3. สาขาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ 

  ทั้งน้ี จะให้การสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรแต่ละชุดโครงการและ/หรือโครงการที่มีลักษณะ ดังน้ี 
1. เป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้ประกาศให้ความสําคัญเป็นลําดับสูง 
2. เป็นงานวิจัยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก รวมทั้งงานวิจัยทดแทนการนําเข้า

สินค้าเกษตรที่สําคัญ 
3. เป็นงานวิจัยที่พัฒนาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วได้ในระยะสั้น เพ่ือให้สามารถประยุกต์นํา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 ระยะเวลาดําเนินการ : ไม่เกิน 5 ปี 
 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจยัได้ตลอดปี  

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 
   2003/61 พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
   โทรศัพท์  0-2579-7435  โทรสาร  0-2579-7235 
   Website : www.arda.or.th 

 กองทุนสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการวิจัยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกรอบงานวิจัย ดังน้ี 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และการ

วิจัยเพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น การลดก๊าซเรือนกระจก พลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีสะอาด 

2. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 การวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
3. ทรัพยากรน้ํา 
 การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน ระบบพยากรณ์เตือนภัย นํ้าแล้ง นํ้าท่วม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
 การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

วิจัยกําหนดแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยรูปแบบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี 
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 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
  กองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายแผนสิ่งแวดล้อม 
  60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน   
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ : 0-2298-6048-9   โทรสาร : 0-2271-4239 
  Website : http://www.oepp.go.th 
 
 กระทรวงพลังงาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน แบ่งเป็น 8 หมวด ประกอบด้วย 

1.  การประเมินมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ(economic and social benefit) และสังคมของนโยบาย
ส่งเสริมพลังงานทดแทน  

 2.  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้ชีวมวลเป็นพลังงาน โดยคํานึงถึง Energy benefit 
ratio และการปล่อย CO2 ตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) 

 3.  การพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานสะอาด และกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยหลังปี 2012 (Post Kyoto) 

 4. การศึกษาแนวทางการปลูกพืชพลังงาน (Energy Crop) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนและความย่ังยืนทางด้านพลังงานของประเทศไทย 

 5. การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทน เช่น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนของอุตสาหกรรมนํ้าตาล 

 6. การพัฒนาตลาดการซื้อขายและการกําหนดมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลและ RDF ของประเทศไทย 
 7. การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางส่งเสริมระบบก๊าซชีวมวลสําหรับนํ้าเสียชุมชน 

 8. การวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานทดแทน งานตามภารกิจและงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี ของกระทรวงพลังงาน 

 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศของแหล่งทุน 
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   กลุ่มพลังงานทดแทน 
   สํานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
   สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
   121/1-2 ถ.เพชรบรุี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
   โทรศัพท์ : 0-2612-1555 ต่อ 356   โทรสาร : 0-2612-1374 
   Website : www.eppo.go.th 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 กฟผ. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับกิจการไฟฟ้า ตามกรอบงานวิจัยดังน้ี 
 1. การทดแทนการนําเข้า เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์จากต่างประเทศเพ่ือใช้ในกิจการไฟฟ้า 

2. การลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด(Peak Cut) และหรือการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การพัฒนาพลังงานใหม่เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพและหรือลดต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกิจการไฟฟ้า 

5. การป้องกันและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับกิจการไฟฟ้า 
 ระยะเวลาขอรับทุน : สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตลอดปี 
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
   ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 
   การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
   53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  11130 
   โทรศัพท์ : 0-2436-4900 ,0-2436-4919 โทรสาร : 0-2436-4990 
   Website : www.egat.go.th/research 
 

 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 
 มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม-ภาค
การศึกษา โดยมีนโยบายของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา คือจูงใจให้เอกชนลงทุน/ใช้จ่ายด้านวิจัยและ
พัฒนา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด ดําเนินการในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับ
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่าย(Industry –University Linkage) จะทําให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการ/กิจการที่ดําเนินอยู่เดิมเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมท้ังยกเว้นอากรขา
เข้าเคร่ืองจักร/อุปกรณ์วิจัย นอกจากน้ียังให้ทางเลือกกับบริษัทเอกชนที่ทําวิจัยและพัฒนาโดยใช้ “มาตรการ
กรมสรรพากร” กําหนดว่าค่าใช้จ่ายในสัดส่วนของการวิจัยและพัฒนาสามารถขอใช้สิทธิหักค่าใช้จ่าย 200% 
จากกรมสรรพากร  

 ความต้องการวิจัยพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ 
1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ 
3. การประหยัดพลังงาน 
4. เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนดําเนินการ 
5. เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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6. การพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบ และการบริหารจัดการต่างๆ 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สําหรับแต่ละอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาการขอรับทุน : เสนอได้ตลอดปี โดยหน่วยงานหรืออาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ ขอให้ติดต่อ
   BOI เพ่ือศึกษากิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งประสงค์จะร่วมวิจัย
และพัฒนากับสถาบันการศึกษา และดําเนินการหรือประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพ่ือเชิญ
บริษัทเอกชนรับฟังการนําเสนอแนวคิดและหารือความร่วมมือในการทําวิจัย ภายใต้มาตรการสนับสนุน BOI 
ต่อไป 
   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
   555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศพัท์ : 0-2537-8111-55 ต่อ 4997  โทรสาร : 0-2537-8177 
   Website : www.boi.go.th  
 

 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation 
TTSF) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอํานวยประโยชน์ให้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นคณิตศาสตร์
และแพทยศาสตร์คลีนิก) ทั้งน้ี ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสําเร็จ ในผลงานเป็นที่
ยอมรับของบุคคลในวงการน้ันๆ เป็นอย่างดี การสนับสนุนทุนจะให้เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทําการวิจัยและผู้ช่วย
วิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหน่ึงสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ รวมท้ังการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย วงเงินสนับสนุน 200,000 บาท - 500,000 บาท ต่อปี  
 ระยะเวลาขอรับทุน : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม  

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   
  ประธานคณะกรรมการเงนิทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ฝ่ายเลขานุการสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
  โทรศัพท์ : 0-2644-8150-99 ต่อ 634  โทรสาร : 0-2644-6653 
  Website : www.ttsf.or.th 
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 มูลนิธิโครงการหลวง 
 มูลนิธิโครงการหลวง จะให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของมูลนิธิฯและมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานบนพ้ืนที่สูง สําหรับงานวิจัยที่ต้องการได้รวบรวมไว้ในแนวทางการวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ปี 2555 แผนแม่บทงานวิจัยระยะ 5 ปี (2555-2559) โดยได้ให้ความสําคญักับ 5 ยุทธศาสตร์
การวิจัย ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตที่คํานึงถึงภูมิสังคมและแข่งขันได้ 
1. การศึกษาศักยภาพของพืช-สัตว์และการผลติเพ่ือกําหนดทิศทางการนําไปใช้ประโยชน์  

 ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลติเชิงพาณิชย์ใน 
 รายกลุ่มพืช-สัตว์ 

2. การพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตโดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมและต้นทุนที่เหมาะสม 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
4. การปรับปรุงศักยภาพห่วงโซ่การผลิต และระบบโลจิสติกส ์
5. การรักษามาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของสินค้าโครงการหลวง 
6. การบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบงานด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อโอกาสการขยาย
การตลาด 

2. วิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคของสินค้าโครงการหลวงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมเพ่ือการปรับตัวทางการตลาด 

3. กําหนดทิศทางการตลาดของสินค้าโครงการหลวงที่เหมาะสม 
4. ศึกษาช่องทางการจําหน่ายของสินค้าโครงการหลวงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้าโครงการหลวง 
6. การจัดการองค์ความรู้เพ่ือบริหารจัดการงานด้านการตลาด 
7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในระบบบริหารจัดการด้านการตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1. จัดทําฐานข้อมลูทางภูมิสารสนเทศของทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่าไม้) 
2. ประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
3. ศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ 
4. การจัดการระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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5. บริหารจัดการระบบถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและชุมชนสูส่ังคมของการเรียนรู้และการพ่ึงตนเอง 
1. การสร้างระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือใช้ประโยชนในการวางแผนการวิจัยและ

พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
2. ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์บริบทชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสม 
3. การจัดการด้านการศึกษาและสาธารณสุขทีเ่หมาะสมกับบริบทของสังคมและชุมชน 
4. การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมของชุมชนและการปรับตัวอย่างเหมาะสมตามสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 
5. สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผ่านเครื่องมือ

กระบวนการวิจัย 
6. การถอดบทเรียน/องค์ความรู้ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหมแ่ละนําไปสู่ปฏิบัติการที่มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
7. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/บทเรียนทั้งภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายชุมชนวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ 
1. แผนงานการบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางานตามยุทธศาสตร์

ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์กําหนดไว้แล้วในแต่ละยุทธศาสตร์ 
2. การบริหารจัดการองค์ความรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 ระยะเวลาขอรับทุน : ตามประกาศของแหล่งทุน  

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
   ฝ่ายวิจัย มูลนธิิโครงการหลวง 
   เลขที่ 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
  โทรศัพท์ : 0-5381-1500-2  ต่อ 17   โทรสาร : 0-5327-6776 
   Website : www.royalprojectthailand.com 

  
หมายเหตุ : ระยะเวลาขอรับทุนประเภทต่างๆ ของแต่ละแหล่งทุน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามการ 
               กําหนดและประกาศของแต่ละแหล่งทุน 

 

 
 
 
 
 
 


