
แหล่งทุนสนับสนุนการวจัิยจากหน่วยงานภายนอก 
 

แหล่งทุน ช่ือทุน สาขาวิชาที่ให้ทุน ระยะเวลาเปิดรับ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจยั (สกว.) 
http://www.trf.or.th 
โทร.0-2298-0455-75ต่อ 120, 
129,149, 198, 201 
 
Email : trfbasic@trf.or.th 

1.  ทุนส่งเสริมนกัวิจยัรุ่นใหม่ 
2.  ทุนวิจยัองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ต่อการพฒันา (วฒิุเมธีวิจยั สกว.) 
3.  ทุนพฒันานกัวิจยั (เมธีวิจยั สกว.) 
4.  ทุนวิจยัหลงัปริญญาเอกในต่างประเทศ 
    4.1 ทุน Visiting Fellowships ของ     
          สภาวิจยัแห่งชาติของแคนาดา 
(NRC) 
http://www.nserc.ca 
    4.2 ทุนวิจยัหลงัปริญญาเอก ของ 
          สกว.- NRC 
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm 
5.  ทุนวิจยัพ้ืนฐานแบบก าหนดทิศทาง 

5.1 ชุดโครงการวิจบัแบบมุ่งเป้า 
“สมุนไพร  ยารักษาโรค  สารเสริม
สุขภาพและสารส าหรับการผลิต
อาหารปลอดภยั” 

5.2 ชุดโครงการวิจยัมุ่งเป้า“การพฒันา
เกษตรอินทรีย”์ 

5.3 ชุดโครงการวิจยัแบบมุ่งเป้า 
“การเพ่ิมผลผลิตสตัวน์ ้า
เศรษฐกิจ” 

6.  ทุนวิจยัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

- ไม่จ ากดั 
-  ไม่จ ากดั 
 
-   ไม่จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
เนน้งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ และ
แกไ้ขปัญหาของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
เนน้การวิจยัท่ีสามารถตอบ
ปัญหา สร้างรูปแบบเสนอ
ทางเลือกหรือช้ีน าการ
ปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ินได ้

ปีละคร้ัง 
พฤศจิกายน - ธนัวาคม 
 
พฤศจิกายน - ธนัวาคม 
 มกราคม และกรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วิจยั (สกว.)ร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

1.  ทุนพฒันาศกัยภาพในการท างาน
วิจยัของอาจารยรุ่์นใหม่ 
2. ทุนเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการวิจยั
ของอาจารยรุ่์นกลางในสถาบนัอุดมศึกษา 

-  ไม่จ ากดั 
 
-  ไม่จ ากดั 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 
 พฤศจิกายน - ธนัวาคม 
 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
http://www.thaihealth.or.th 
 
โทร.0-2298-0500  ต่อ1411 

โครงการวิจยัเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ สนบัสนุนโครงการท่ีมุ่งเนน้
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  
ก่อประโยชนต่์อชุมชนหรือ
ประชาชนอยา่งชดัเจน  มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ 

ตลอดทั้งปี 

http://www.trf.or.th/
http://www.nserc.ca/
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm
http://www/
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ส านกังานคณะกรรมการวิจยั  
แห่งชาติ  (วช.) 
http://www.nrct.go.th 
โทร. 0-2561-2445 

1.  ทุนอุดหนุนวิจยัประเภททัว่ไป 
 
 

2.  ทุนอุดหนุนวิจยัประเภทก าหนดเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ทุนอุดหนุนวิจยัประเภทเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ทุนอุดหนุนวิจยัเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมดว้ยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 
5.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-องักฤษ 

6.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-นอรเว 
 
 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
สงัคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
การแพทย,์ วิทยาศาสตร์เคมี
และเภสชั, เกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจยั,  
ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์,  
เศรษฐศาสตร์, สงัคมวิทยา 

การวิจยัท่ีแกไ้ขปัญหาส าคญั
เร่งด่วนของประเทศ หรือ
ปัญหาอนัคาดวา่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตอนัใกล ้และมี
ความจ าเป็นตอ้งรีบ
ด าเนินการในทนัที หรือรีบ
หาค าตอบหรือมาตรการ 
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

อุตสาหกรรม  การเกษตร  
การพลงังาน  การแพทย ์ 
การสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอ้ม  
การจดัการทรัพยากร  การ
ป้องกนัประเทศ  ดา้นอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา 
 

Marine technology,  Energy 
technology, Material engineering 
(corrosion, polymers and 
ceramics),  Information 
technology,  Environmental 
technology/ pollution science,  
Geotechnical sciences 

กมุภาพนัธ์-มีนาคม 
 

กมุภาพนัธ์-มีนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม-มกราคม 
 
 
 
 
 
ตลอดทั้งปี 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 

 7.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ Protestant theology,  Catholic ตลอดทั้งปี 

http://www.nrct.go.th/
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 ความร่วมมือระหวา่งไทย-เยอรมนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-ออสเตรีย 
 
 

9. ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-จีน 
 

10.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใต้
โครงการความร่วมมือระหวา่งไทย-
เกาหลี 
 

11.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-สวีเดน 

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 

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

ฟิสิกส์,  เคมี,  ชีววิทยา,  
ธรณีวิทยา,  เซรามิกส์,  
เกษตรศาสตร์ 

Biology,  Energy,  Agriculture,  
Technology Transfer Analysis 
System 

Environment,  Education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 

ตลอดทั้งปี 
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 12.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ  
ความร่วมมือระหวา่งไทย-อิสราเอล 
13.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  ทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมือระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่น (NRCT-
JSPS) 
 
 
 
 
 
15.  ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภท
โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
(ไทย-ญ่ีปุ่น) (ท าวิจยัในประเทศไทย
เท่านั้น) 
16. ทุนวิจยัระยะยาวส าหรับนกัวิจยัรุ่นเยาว ์
17. ทุนอุดหนุนการวิจยัและพฒันา
ระบบพฤติกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ทุนการวิจยัจาก National Institutes of 
Health (NIH) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
19.  การเสนอผลงานประดิษฐคิ์ดคน้เพ่ือ
ขอรับรางวลังานประดิษฐคิ์ดคน้ประจ าปี 
20. การเสนอรายงานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์
ระดบัปริญญาเอกเพ่ือขอรับรางวลั

Energy,  Agriculture,  
Engineering 
Food Science and Technology,  
Meteorology and Geophysics,  
Microelectronics and Computers,  
Materials Science and 
Technology,  Biotechnology,  
Non-Conventional Energy 
Research,  Marine Sciences,  
Science and Technology 
Infrasrtucture and Resource 
Development 
วิทยาศาสตร์การแพทย,์  
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  
วิศวกรรมศาสตร์,  
วิทยาศาสตร์ทางทะเล,  เภสชั
ศาสตร์,  เคมีของผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติและ Ploymer 
Science,  ทนัตแพทยศาสตร์,  
วิทยาศาสตร์การประมง 
-  ไม่จ ากดั 
 
 
-  ไม่จ ากดั 
พฤติกรรมจริยธรรม,  
พฤติกรรมประชาธิปไตย,  
พฤติกรรมส่ิงแวดลอ้มและ
สาธารณประโยชน,์ พฤติกรรม
สุขภาพกาย  พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบริโภค, 
พฤติกรรมครอบครัว, พฤติกรรม
การท างาน, พฤติกรรม การเป็น
พลเมืองดี 
Biomedical หรือ Behavioral 
Sciences 
 

ตลอดทั้งปี 
 
ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กนัยายน-พฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดทั้งปี 
 
 
กนัยายน-ธนัวาคม 
ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม-พฤษภาคม 
 
พฤศจิกายน – เมษายน 
 
ตุลาคม – มกราคม 
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ผลงานการวิจยัประจ าปี 

ส านกังานนโยบายและแผน  
ส่ิงแวดลอ้ม 
http://www.nepo.go.th 
โทร.0-2270-1758 
        0-279-7180-9 ต่อ 313 

ทุนวิจยัส านกังานนโยบายและแผน   
ส่ิงแวดลอ้ม 

ทางส านกังานจะประกาศ
หวัขอ้เร่ืองเป็นคราวๆไป  
ทั้งน้ีจะไดแ้ก่เร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 

ไม่แน่นอน 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
http://www.nstda.or.th 
โทร.0-2564-7000 

1.  ทุนอุดหนุนภายใตโ้ครงการสนบัสนุน
นกัวิจยัใหม่ 
2.  ทุนพฒันาวิชาชีพนกัวิจยั (Career 
Development Awards) 

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ตลอดทั้งปี 

สถาบนัส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 
http://www.ipst.ac.th 
โทร.0-2392-4021 ต่อ 143,144,  
        182 

ทุนส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัดา้น
การศึกษาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

พฤษภาคม – กรกฎาคม 

มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
http://www.ttsf.or.th 
โทร.0-2266-6609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ทุนช่วยเหลือทางดา้นวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่ิงแวดลอ้ม 

สิงหาคม-ตุลาคม 
 

ส านกังานนโยบายและแผน  
พลงังาน  (สพน.) 
http://www.eppo.go.th 
 
โทร.0-2612-1555 

ทุนโครงการศึกษา  วิจยัและพฒันา 
แผนงานภาคความร่วมมือ 

ศึกษาวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลงังานแก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศึกษาหรือ
องคก์รเอกชนท่ีไม่มุ่งคา้
ก าไร 

มกราคม   เมษายน  
กรกฎาคมและ
ตุลาคม 

กรมควบคุมมลพิษ 
http://www.pcd.go.th 
โทร.0-2619-2299 ต่อ 2340 
 
โทร.0-2579-5269 
 

1.  ทุนดา้นการจดัการสารอนัตรายและ
กากของเสีย 
 
 

2.  ทุนดา้นการจดัการมลพิษ 
 
 

เป็นการวา่จา้งท าการศึกษา
โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
การจดัการสารอนัตรายและ
กากของเสีย 

เป็นการวา่จา้งท าการศึกษา
เพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ไม่แน่นอน 
 
 
 
ไม่แน่นอน 

http://www.nepo.go.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://kmutt.ac.th/
http://www.eppo.go.th/
http://www.pcd.go.th/
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 จดัการมลพิษ 

สถาบนัการแพทยด์า้นอุบติัเหตุ
และสาธารณภยั  กรมการแพทย ์
http://www.dms.moph.go.th
โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926 

ทุนวิจยัเก่ียวกบัอุบติัเหตุและสาธารณภยั ดา้นสาธารณสุขเก่ียวกบัดา้น
อุบติัเหตุ และสาธารณภยั ซ่ึงมี
ผลต่อสุขภาพของประชาชน 

ตุลาคม – ธนัวาคม 
 

ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
http://www.fda.moph.go.th 
โทร.0-2282-4855, 
        0-2282-6522 
        0-2286-2569 

ทุนวิจยัส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

สนบัสนุนการวิจยัเพ่ือพฒันา
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น    
สาธารณสุขอนัเก่ียวกบั
อาหารและยา  เคร่ืองส าอาง  
วตัถุมีพิษ  วตัถุออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาท  ยาเสพติด
ใหโ้ทษ  เคร่ืองมือแพทยแ์ละ
สารระเหย 

กมุภาพนัธ์ 

ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC) 
http://www.biotec.or.th 
 
โทร.0-2564-6700 
 

การสนับสนุนทุนวิจัย พฒันาและ
วิศวกรรม 

ดา้นพนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันา
เศรษฐกิจ  สงัคม และ
สามารถส่งเสริมใหมี้การ
พฒันาในภาคเกษตรและ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรมได ้

ตลอดทั้งปี 

ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) 
http://www.nectec.or.th 
 
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 55 
 
 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พฒันา
และวิศวกรรม 

- อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร 
- อุตสาหกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข 
- อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
การขนส่ง 
- อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 
ไมโครชิฟและอิเลก็ทรอนิกส์ 
- อุตสาหกรรมพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เคมีภณัฑ ์

 

สถาบนัควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมการแพทย ์
http://www.thaiantitobacco.co

ทุนอุดหนุนวิจยับุหร่ีและสุขภาพ โครงการวิจยัเก่ียวกบัการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของประชาชน และ

กนัยายน-ตุลาคม 

http://www.dms.moph.go.th/
http://www.dms.moph.go.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.biotec.or.th/
http://www.nectec.or.th/
http://www.thaiantitobacco.com/
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แหล่งทุน ช่ือทุน สาขาวิชาที่ให้ทุน ระยะเวลาเปิดรับ 

m 
โทร.0-2590-6263-4 

ผลกระทบต่อสุขภาพอนั
เน่ืองจากบุหร่ี 

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
 
http://www.hsri.or.th 
 
โทร.0-2951-1284-93ต่อ 127 

ทุนทบทวนสถานการณ์และวิจยัหาองค์
ความรู้เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 

การจดับริการหรือ
บริหารงานสาธารณสุขใน
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
- การพฒันาโครงสร้างระบบ
บริการ 
- การเงินการคลงัเพ่ือสุขภาพ 
- การพฒันาคุณภาพบริการ 
- การประเมินและส่งเสริมการ
ใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ 
- การส่งเสริมสุขภาพ 
- การกระจายอ านาจเพ่ือการ
พฒันาการสาธารณสุข 
- บทบาทของประชาชนและ
ประชาสงัคมในดา้นสุขภาพ 
- การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดี 
- การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
ส าคญัต่อการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข 
- การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มประชากรท่ีส าคญั 

ตลอดทั้งปี 

กรมวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
http://www.moe.go.th 
 
โทร.0-2282-1816, 
0-2282-9862 ต่อ 713, 707, 703 

1.  ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภททัว่ไป 
 
2.  ทุนวิจยัคณะกรรมการวิจยัการศึกษา 
การศาสนาและการวฒันธรรม แบ่งทุน
เป็น 2 ประเภท คือ 
     2.1  ทุนประเภทท่ีคณะกรรมการฯ 
เป็นผูก้  าหนดเร่ือง โดยก าหนดล าดบั
ความส าคญัของหวัขอ้ ดงัน้ี 
     1) ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน
ทางสงัคมของเดก็ เยาวชน และประชาชน 
ในกลุ่มเส่ียง หรือกลุ่มท่ีเป็นปัญหาของ

การศึกษา  การศาสนา และ
การวฒันธรรม 
 

ปีละคร้ัง 
 
ตุลาคม-ธนัวาคม 

http://www.thaiantitobacco.com/
http://www.hsri.or.th/
http://www.moe.go.th/
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แหล่งทุน ช่ือทุน สาขาวิชาที่ให้ทุน ระยะเวลาเปิดรับ 
สงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข   
2) รูปแบบการประยกุตใ์ช้
ศิลปวฒันธรรมไทยและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งชาติ 
     3) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม และ
กระบวนการท่ีส่งผลต่อการศึกษาต่อ และ
การขยายโอกาสทางการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษา 
     4)  คุณธรรม จริยธรรมในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงตนในสงัคมของเดก็ 
เยาวชน ขา้ราชการ และประชาชนทัว่ไป 
     5) การด าเนินการและผลกระทบท่ี
เกิดจากการจดัสอบเทียบความรู้ใหก้บั
เดก็นอกระบบโรงเรียน และการจดั
การศึกษาใหก้บัเด็กเก่งพิเศษในระบบ
นอกโรงเรียน 
    2.2 ทุนประเภทผูวิ้จยัเป็นผูก้  าหนด
เร่ืองเอง โดยจะสนบัสนุนใน 9 ดา้น คือ 
     1) ดา้นการส่งเสริมใหท้ าวิจยัพฒันา
สมรรถภาพองคก์รและบุคลากรการวิจยั 
      2) ดา้นการส่งเสริม เผยแพร่และ
ประยกุตใ์ชง้านวิจยั 
      3) ดา้นการศึกษาท่ีเป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 
ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบั
ประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา 
     4)  ดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
      5)  ดา้นการฝึกหดัครูและพฒันาชุมชน 
     6)  ดา้นการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาพิเศษ 
     7)  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษา 
     8)  ดา้นศาสนา  ศิลป และวฒันธรรม 
     9) ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
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แหล่งทุน ช่ือทุน สาขาวิชาที่ให้ทุน ระยะเวลาเปิดรับ 
ส่ิงแวดลอ้มและพลานามยั 

ส านกังานคณะกรรมการ 
วฒันธรรมแห่งชาติ 
 
http://www.culture.go.th 
 
โทร.0-2248-5852 -3 

ทุนวิจยัส านักงานคณะกรรมการ  
วฒันธรรมแห่งชาติ 

-  การคุม้ครองมรดกวฒันธรรม
ในชุมชนดา้นศิลปะการแสดง    
ดา้นงานช่างฝีมือพ้ืนบา้น  
ดา้นประเพณีและพิธีกรรม  
และภูมิปัญญาดา้นอาหาร
การกิน 
-  การคุม้ครองมรดกวฒันธรรม
ในชุมชน 

กรกฎาคม 

 มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
http://www.bot.or.th 
โทร.0-2283-5012 

ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นควา้ วิจยั  -  ดา้นเศรษฐกิจ 
-  ดา้นสงัคมและการเมือง 
- ดา้นการเงิน 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
(องค์การมหาชน) 
http://www.sac.or.th 
โทร.0-2880-9429 ต่อ 3314-5 

ทุนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจยั และ
สร้างนักวิจยั และนักวิจัยรุ่นใหม่ 

พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบั
สงัคมวฒันธรรม และ
เช่ือมโยงองค์ความรู้  การ
เผยแพร่ขยายผล และใช้
ประโยชนใ์นการพฒันา
สงัคม 
 

 

กรมการศาสนา   
กระทรวงวฒันธรรม 
http://religion.m-culture.go.th 
 
โทร.0-2422-8771-8799, 
        0-2422-8800-8818 

ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภททัว่ไป การศึกษาและการศาสนา ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culture.go.th/
http://www.bot.or.th/
http://www.sac.or.th/
http://religion.m-culture.go.th/
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