ปฏิทนิ ทุนสนับสนุนการวิจัย
ลำดับ
หัวข้อทุน
1
ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า

แหล่งทุน
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
มิถุนายน-กรกฎาคม
ไม่จากัด

2

ทุน UMAP Research Net

สานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษา
ต่างประเทศ

พฤษภาคม-มิถุนายน

3

ทุนโครงการศึกษาการสารองนามัน
เชือเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
(SPR)
โครงการรติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์และ
เสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทาแผน พัฒนา
ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.)
ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ

กรมธุรกิจพลังงาน

เมษายน-พฤษภาคม

การเคหะแห่งชาติ

มีนาคม-เมษายน

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

มกราคม-กุมภาพันธ์

ไม่จากัด

พฤศจิกายน-มกราคม

ไม่จากัด

4

5
6

ไม่จากัด

ติดต่อสอบถำม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412,413
ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจยั ผ่านระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National
Research Management System : NRMS)
(www.nrms.go.th)
สานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอดุ มศึกษา
โทร. 0-2610-5408
http://umap.org/is/6137
สานักบริการธุรกิจและการสารวจนามัน
เชือเพลิง โทร. 0-2794-4108
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายนโยบายและแผน
โทร. 0-2351-6359
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
โทร. 0-2278-8200/ http://www.trf.or.th
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
โทร. 0-2278-8200/ http://irn.trf.or.th

ลำดับ
หัวข้อทุน
7 ทุนโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจยั และ
พัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี

8
9

ทุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม
ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน
ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ
และการป้องกันประเทศ

แหล่งทุน
ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี พฤศจิกายน-ธันวาคม
- Nanomedicine
แห่งชาติ
-Nanotechnology for Energy
-Nanotechnology for Food
& Agriculture
-Nanotechnology for
Environment
-Nanotechnology for
Functional textiles & Fibers
-Nanotechnology for
Cosmeceutical Products/
Thai Herbs
-Nanotechnology
for Metrology and
Standardization
กรมโรงงาน
พฤศจิกายน
ด้านปรับปรุงระบบและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศ

ติดต่อสอบถำม
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐานและเครือข่ายวิจัย
โทร. 0-2564-7100

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อุดมศึกษา
โทร. 0-2610-5330

พฤศจิกายน-ธันวาคม

1. ระบบอาวุธทางบก
2. ระบบการติดต่อสื่อสาร
3. ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ
4. อุปกรณ์ประจากาย
5. หุ่นยนต์ทางทหาร
6. การแพทย์ทหาร

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
โทร. 0-2202-4017

ลำดับ
หัวข้อทุน
10 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

แหล่งทุน
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

11

ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

12

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา

13

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
ติดต่อสอบถำม
ตุลาคม-ธันวาคม
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.
2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ โทร. 0-2278-8246
อัตโนมัติ
3. อุตสาหกรรมดิจิทลั
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์
5. อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศ
และความมั่นคง
6. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
7. อุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
8. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร
10. อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
ตุลาคม-พฤศจิกายน
ไม่จากัด
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยั เพื่อ
อุตสาหกรรม
โทร. 0-2278-8200
เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/ หรือ
http://rri.trf.or.th/
เมษายน-พฤษภาคม
ยางพารา
กองนโยบายงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง
โทร. 0-2610-5279
เมษายน-ธันวาคม

ไม่จากัด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ
หัวข้อทุน
14 ทุนอุดหนุนการวิจัย

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
มกราคม
ไม่จากัด

15

แหล่งทุน
สานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุนโครงการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ
สานักงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
ทุนศึกษาวิจัยทางการตลาดและจัดทาแผน สานักงานธนานุ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว
เคราะห์ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ
ทุนแลกเปลีย่ นนักวิจัยระยะสัน
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

มกราคม

18

ทุนโครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ

ธันวาคม-มกราคม

19

ทุนอุดหนุนการวิจัย

มกราคม-มีนาคม

20

ทุนโครงการวิจัย ภายใต้ SRI13 : ความ
มั่นคงในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

16
17

มกราคม-กุมภาพันธ์
มกราคม-กุมภาพันธ์

มกราคม-กุมภาพันธ์

ไม่จากัด

ติดต่อสอบถำม
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-2282-4198

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กองกลาง กลุ่มคลังและพัสดุ
โทร. 0-2422-8743
ไม่จากัด
สานักงานธนานุเคราะห์
งานพัสดุและยานพาหนะ
โทร. 0-2281-7500 ต่อ 132
ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั กับต่างประเทศ
และสัมคมศาสตร์
กองการต่างประเทศ
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 203
http://www.nrct.go.th/
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สขุ ภาวะ
โทร.0-2343-1500
www.thaihealth.or.th
ไม่จากัด
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0-2578-3982
http://www.nrms.go.th
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
โทร. 0-2278-8217
www.trf.or.th

ลำดับ
หัวข้อทุน
21 ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั และวิทยานิพนธ์

แหล่งทุน
สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ

22

23

24
25

ทุนโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Smart Grid) ในพืนที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตัง
ระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัตติ าม IEC61850
ทุนโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคาร
บังคับนาในแม่นายม อาเภอลอง อาเภอวัง
ชิน จังหวัดแพร่ อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
ทุนโครงการศึกษาความเหมาะสมการ
ปรับปรุงโครงการฝ่ายชะมวง จังหวัด
สงขลา
ทุนโครงการศึกษาความเหมาะสมการ
ปรับปรุงโครงการส่งนาและบารุงรักษา
หนองหวาย จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อสอบถำม
ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โทร. 0-2980-6688
http://dtasc.dti.or. th

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
มกราคม-กรกฎาคม
1. เป็นอาจารย์ประจาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มบี ันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน และมีนิสติ หรือ
นักศึกษาอยู่ในการกากับดูแล
สาหรับกรณีขอรับทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย
2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มบี ันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน สาหรับกรณีขอรับ
ทุนอุดหนุนการทาวิทยานิพนธ์
กุมภาพันธ์
ด้านระบบควบคุม และระบบ
ป้องกัน

กรมชลประทาน

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ไม่จากัด

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-2680

กรมชลประทาน

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ไม่จากัด

กรมชลประทาน

กุมภาพันธ์-มีนาคม

ไม่จากัด

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-2680
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-2680

กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
โทร. 0-2009-6089

ลำดับ
หัวข้อทุน
26 ทุนโครงการศึกษาความเหมาะสมการ
พัฒนาพืนที่ชลประทานลุ่มนามูลตอนล่าง
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อุบลราชธานี
27 ทุนโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)
28 ทุนโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย

แหล่งทุน
กรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัย มิถุนายน-กรกฎาคม
ธรรมาธิราช
มูลนิธิข้าวไทย ใน
มีนาคม-กรกฎาคม
พระบรมราชูปถัมภ์

ไม่จากัด

29

ทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้
ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้าน
อวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก
ทุนโครงการจัดทายุทธศาสตร์กรมศุลกากร

สานักงาน
มีนาคม-เมษายน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรมศุลกากร
มีนาคม-เมษายน

เทคโนโลยีอวกาศ

ทุนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจทิ ัลคอน
เทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ทุนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจทิ ัลคอน
เทนต์ สาขาแอนิเมชัน

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

เมษายน

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

เมษายน

30

31

32

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
กุมภาพันธ์-มีนาคม
ไม่จากัด

ไม่จากัด

ติดต่อสอบถำม
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-2680
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-2504-7593
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
โทร. 0-2942-7020
www.thairice.org
กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
โทร. 0-2141-6881

ไม่จากัด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สานักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล
โทร. 0-2667-7000
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และการสื่อสารและดิจิทลั คอน
สานักบริหารกลาง
เทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
โทร. 0-2617-7970
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และการสื่อสารและดิจิทลั คอน
สานักบริหารกลาง
เทนต์ สาขาแอนิเมชัน
โทร. 0-2617-7970

ลำดับ
หัวข้อทุน
33 ทุนโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและ
ประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และ
มีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
34 ทุนโครงการพัฒนาระบบติดตามและการ
ประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์

แหล่งทุน
สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน
สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ระยะเวลำเปิดรับสมัคร
สำขำวิชำที่ให้ทุน
เมษายน-พฤษภาคม
ไม่จากัด
เมษายน-พฤษภาคม

ไม่จากัด

พฤษภาคม-กรกฎาคม

สาขาสัมคมศาสตร์

มิถุนายน

ไม่จากัด

35

ทุนแลกเปลีย่ นนักวิจัย ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการทางด้าน
สังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

36

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความ สานักงาน
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

37

ทุนโครงการวิจัย

สานักงานเลขาธิการ มิถุนายน-กรกฎาคม
สภาผู้แทนราษฎร

ไม่จากัด

38

ทุนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอ
นิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ อาชีพ
System Integrator
ทุนโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

กรกฎาคม

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ อาชีพ
System Integrator

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

มิถนุ ายน-สิงหาคม

39

ติดต่อสอบถำม
ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สานักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
โทร. 0-2207-3599
กลุ่มกิจการอานวยการ งานจัดซือจัดจ้าง
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
โทร. 0-2141-1699
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั กับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 203
http://www.nrct.go.th/
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ฝ่ายส่งเสริมการวิจยั กับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 203
http://www.nrct.go.th/
สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
โทร. 0-2244-2067
สานักบริหารกลาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
โทร. 0-2617-7970
กองประเมินผลและจัดการความรูก้ ารวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
โทร. 0-2561-2445
www.nrct.go.th

