ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย

ระยะเวลำเปิดรับ
กรกฎำคม – กันยายน

สำขำวิชำที่ให้ทุน

1

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ไม่จำกัด

2

ทุนวิจัยองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐำนต่อ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
กำรพัฒนำ (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
วิจยั

พฤศจิกำยน - ธันวำคม

ไม่จำกัด

3

ทุนพัฒนำนักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย

พฤศจิกำยน - ธันวำคม

ไม่จำกัด

4

ทุนวิจัยหลังปริญญำเอก ของ สกว.- NRC สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย

มกรำคม และ กรกฎำคม

5

ทุนวิจัยพื้นฐำนแบบกำหนดทิศทำง

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย

ไม่ระบุ

เน้นงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และแก้ไขปัญหำ
ของประเทศ

6

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย

ไม่ระบุ

เน้นกำรวิจัยที่สำมำรถตอบ
ปัญหำ สร้ำงรูปแบบเสนอ
ทำงเลือกหรือชี้นำกำรปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่นได้

7

ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนวิจัยของ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร ตุลำคม – พฤศจิกายน
อำจำรย์รุ่นใหม่
วิจัยร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ไม่จำกัด

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

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
8

หัวข้อทุน
แหล่งทุน
ระยะเวลำเปิดรับ
ทุนเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร พฤศจิกำยน - ธันวำคม
วิจัยของอำจำรย์รุ่นกลำงใน
วิจยั ร่วมกับสำนักงำน
สถำบันอุดมศึกษำ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตลอดทั้งปี

สำขำวิชำที่ให้ทุน
ไม่จำกัด

เบอร์โทรศัพท์

สนับสนุนโครงกำรที่มุ่งเน้นในกำรสร้ำง โทร.0-2298-0500 ต่อ1411
เสริมสุขภำพ ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
ประชำชนอย่ำงชัดเจน มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และมีพื้นฐำนขององค์ควำมรู้

9

โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงเสริม
สุขภำพ

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

10

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย กุมภำพันธ์-มีนำคม
แห่งชำติ (วช.)

วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี สังคมศำสตร์หรือ โทร. 0-2561-2445
มนุษยศำสตร์

11

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกำหนด สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย กุมภำพันธ์-มีนำคม
เรื่อง
แห่งชำติ (วช.)

วิ ท ยำศำสตร์ ก ำยภำพและคณิ ต ศำสตร์ , โทร. 0-2561-2445
วิทยาศาสตร์การแพทย์ , วิทยาศาสตร์
เคมี แ ละเภสั ช , เกษตรศาสตร์ แ ละ
ชี ว วิ ท ยา,
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
อุตสาหกรรมวิจัย, ปรัชญา, นิติศาสตร์,
รั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ,
เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

12

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเร่งด่วน สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

13

ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

14

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง แห่งชำติ (วช.)
ไทย-อังกฤษ

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

ตลอดทั้งปี โดยมีประกำศแจ้ง กำรวิจัยที่แก้ไขปัญหำสำคัญเร่งด่วนของ โทร. 0-2561-2445
เป็นระยะ
ประเทศ หรือปัญหำอันคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในอนำคตอันใกล้ และมีควำมจำเป็นต้อง
รีบดำเนินกำรในทันที หรือรีบหำคำตอบ
หรือมำตรกำร ตลอดจนวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อ
แก้ปัญหำดังกล่ำว
ตุลำคม-มกรำคม
อุตสำหกรรม กำรเกษตร กำรพลังงำน โทร. 0-2561-2445
กำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม
กำรจั ด กำรทรั พ ยำกร กำรป้ อ งกั น
ประเทศ ด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทั้งปี
ทำงวิทยำศำสตร์ทุกสำขำวิชำ
โทร. 0-2561-2445

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
15

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง แห่งชำติ (วช.)
ไทย-นอรเวย์

ระยะเวลำเปิดรับ
ตลอดทั้งปี

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

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

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
16

หัวข้อทุน
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง แห่งชำติ (วช.)
ไทย-เยอรมัน

ระยะเวลำเปิดรับ
สำขำวิชำที่ให้ทุน
เบอร์โทรศัพท์
ตลอดทั้งปี
Protestant theology, Catholic theology, Law, โทร. 0-2561-2445
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

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

17

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-ออสเตรีย แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Agriculture, Architecture, Biology, โทร. 0-2561-2445
Chemistry, Engineering, Material
Science, Medical Science, Physics

18

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-จีน
แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ธรณีวิทยา, เซรา โทร. 0-2561-2445
มิกส์, เกษตรศาสตร์

19

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-เกำหลี แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Biology, Energy, Agriculture,
Technology Transfer Analysis
System

โทร. 0-2561-2445

20

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-สวีเดน แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Environment, Education Energy,
Agriculture, Engineering

โทร. 0-2561-2445

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

21

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้
โครงกำร ควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทย-อิสรำเอล

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Food Science and Technology, โทร. 0-2561-2445
Meteorology and Geophysics,
Microelectronics and Computers.

22

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทย-อำเซียน

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

Materials Science and Technology, โทร. 0-2561-2445
Biotechnology, Non-Conventional
Energy Research, Marine Sciences,
Science and Technology
Infrasrtucture and Resource
Development.

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

กันยำยน-พฤศจิกำยน

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์, สังคมศาสตร์และ โทร. 0-2561-2445
มนุษยศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ทางทะเล, เภสัชศาสตร์, เคมี
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ Ploymer
Science, ทันตแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์
การประมง

23

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยภำยใต้
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

24

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
โครงกำรควำมร่วมมือกับ
แห่งชำติ (วช.)
ต่ำงประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น) (ทำวิจัย
ในประเทศไทยเท่ำนั้น)

ตลอดทั้งปี

ไม่จำกัด

โทร. 0-2561-2445

25

ทุนวิจัยระยะยำวสำหรับนักวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
รุ่นเยำว์
แห่งชำติ (วช.)

กันยำยน-ธันวำคม

ไม่จำกัด

โทร. 0-2561-2445

26

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำ
ระบบพฤติกรรมไทย

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)

ตลอดทั้งปี

พฤติกรรมจริยธรรม, พฤติกรรม
ประชาธิปไตย, พฤติกรรม

โทร. 0-2561-2445

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

27

ทุนกำรวิจัยจำก National
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
Institutes of Health (NIH) แห่ง แห่งชำติ (วช.)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

28

กำรเสนอผลงำนประดิษฐ์คิดค้น สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
เพื่อขอรับรำงวัลงำนประดิษฐ์ แห่งชำติ (วช.)
คิดค้นประจำปี

29

กำรเสนอรำยงำนวิจัยหรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกเพื่อ แห่งชำติ (วช.)
ขอรับรำงวัลผลงำนกำรวิจัย
ประจำปี

30

ทุนวิจัยสำนักงำนนโยบำยและ
แผน สิ่งแวดล้อม

สำนักงำนนโยบำยและแผน
สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลำเปิดรับ
มกรำคม-พฤษภำคม

สำขำวิชำที่ให้ทุน
สิ่งแวดล้อมและสำธำรณประโยชน์,
พฤติกรรมสุขภาพกาย พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบริโภค,

เบอร์โทรศัพท์
โทร. 0-2561-2445

พฤศจิกำยน – เมษายน Biomedical หรือ Behavioral Sciences โทร. 0-2561-2445

ตุลำคม – มกราคม

ไม่แน่นอน

โทร. 0-2561-2445

ทำงสำนักงำนจะประกำศหัวข้อเรื่องเป็น โทร.0-2270-1758, 0-279ครำวๆไป ทั้งนี้จะได้แก่เรื่องที่เกี่ยวกับ 7180-9 ต่อ 313
ปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

31

ทุนอุดหนุนภำยใต้โครงกำร
สนับสนุนนักวิจัยใหม่

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.)

ตลอดทั้งปี

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

โทร.0-2564-7000

32

ทุนพัฒนำวิชำชีพนักวิจัย (Career สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
Development Awards)
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.)

ตลอดทั้งปี

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

โทร.0-2564-7000

33

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
ด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

สถำบันส่งเสริมกำรสอน

พฤษภำคม – กรกฎาคม

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี

โทร.0-2392-4021 ต่อ
143,144,182

34

ทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มูลนิธิโทเรเพื่อกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ ประเทศไทย

สิงหำคม-ตุลำคม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

โทร.0-2266-6609

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ
สิงหำคม-ตุลำคม

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

35

ทุนช่วยเหลือทำงด้ำนวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.)

ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรอนุรักษ์ โทร.0-2612-1555
พลังงำนแก่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่ง
ค้ำกำไร

36

ทุนโครงกำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำ

สำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.)

37

ทุนด้ำนกำรจัดกำรสำร
อันตรำยและกำกของเสีย

กรมควบคุมมลพิษ

ไม่แน่นอน

เป็นกำรว่ำจ้ำงทำกำรศึกษำโครงกำรต่ำง ๆ โทร.0-2619-2299 ต่อ 2340
ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรอันตรำยและกำก โทร.0-2579-5269
ของเสีย

38

ทุนด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ไม่แน่นอน

เป็นกำรว่ำจ้ำงทำกำรศึกษำเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรมลพิษ

มกรำคม เมษำยน กรกฎำคม ศึกษำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรอนุรักษ์ โทร.0-2612-1555
และตุลำคม
พลังงำนแก่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
สถำบันกำรศึกษำหรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่ง
ค้ำกำไร

โทร.0-2619-2299 ต่อ 2340
โทร.0-2579-5269

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

39

ทุนวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสำ สถำบันกำรแพทย์ด้ำนอุบัติเหตุ
ธำรณภัย
และสำธำรณภัย กรมกำรแพทย์

ตุลำคม – ธันวาคม

40

ทุนวิจัยสำนักงำนคณะกรรมกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
อำหำรและยำ
และยำ

กุมภำพันธ์

41

กำรสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนำ
และวิศวกรรม

ตลอดทั้งปี

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (BIOTEC)

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

ด้ำนสำธำรณสุขเกี่ยวกับด้ำนอุบัติเหตุ และ โทร.0-2245-0848, 0-2246สำธำรณภัย ซึ่งมีผลต่อสุขภำพของ
6926
ประชำชน
สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำนคุ้มครอง โทร.0-2282-4855, 0-2282ผู้บริโภคด้ำน สำธำรณสุขอันเกี่ยวกับ
6522, 0-2286-2569
อำหำรและยำ เครื่องสำอำง วัตถุมีพิษ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ยำเสพ
ติดให้โทษ เครื่องมือแพทย์และสำรระเหย
ด้ำนพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ โทร.0-2564-6700
ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
และสำมำรถส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำในภำค
เกษตรและ/หรือภำคอุตสำหกรรมได้

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
42

หัวข้อทุน
ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย
พัฒนำและวิศวกรรม

แหล่งทุน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
(NECTEC)

ระยะเวลำเปิดรับ
ไม่ระบุ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 อุตสำหกรรมอำหำรและกำรเกษตร,
อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 55
, อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง,
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไมโครชิฟและ
อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคมีภัณฑ์

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
43

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ทำงด้ำนนำโน ศูนย์นำโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
แห่งชำติ(ศน.)

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงกำร หัวข้อในกำรวิจัยเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2564 7100
ใน 3 เทคโนโลยีฐาน (1) เทคโนโลยีการ โทรสาร 0 2564 6985
ฉบับเต็ม
เคลือบระดับนาโน (Nano-Coating) เน้น
การวิ จั ย ที่ น าสมบั ติ พิ เ ศษที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การใช้อนุภาคเล็กขนาดนาโนเมตร และ/
หรือการใช้เทคนิคการเคลือบมาพัฒนา
ให้ พื้ น ผิ ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก เคลื อ บมี
สมบัติ ดียิ่ งขึ้ นและมีสมบั ติเ ฉพาะทางที่
หลากหลาย (Multifunctional) (2)
เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโน (Nano
Encapsulation) เน้นการวิจัยและพัฒนา
สารห่ อ หุ้ ม และระบบกั ก เก็ บ สารสาคั ญ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความคงตัว
ของสารที่ถูกกักเก็บและสามารถควบคุม
การปลดปล่อยตามเวลาหรือ

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ
44

หัวข้อทุน
ทุนวิจัยเพื่อสร้ำง
Nanotechnology
Platform

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ(ศน.) กำหนดเปิดรับข้อเสนอ
โครงกำรฉบับเต็ม

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

หัวข้อในกำรวิจัยเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีใน 3 เทคโนโลยีฐาน (1) โทรศัพท์ 0 2564 7100
เทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโน (Nano-Coating) เน้นการวิจัยที่ โทรสาร 0 2564 6985
นาสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้อนุภาคเล็กขนาดนาโนเมตร
และ/หรือการใช้เทคนิคการเคลือบมาพัฒนาให้พื้นผิวของ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเคลือบมีสมบัติดียิ่งขึ้นและมีสมบัติเฉพาะทางที่
หลากหลาย (Multifunctional) (2) เทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนา
โน (Nano Encapsulation) เน้นการวิจัยและพัฒนาสารห่อหุ้มและ
ระบบกักเก็บสารสาคัญเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความคงตัว
ของสารที่ถูกกักเก็บและสามารถควบคุมการปลดปล่อยตามเวลา
หรือตาแหน่งเป้าหมายที่ต้องการได้ (3) เทคโนโลยีการสังเคราะห์
โครงสร้างนาโนเชิงฟังก์ชัน (Functional Nanostructure)
เทคโนโลยีในการออกแบบ สังเคราะห์ ดัดแปลง หรือประดิษฐ์
โครงสร้างในระดับนาโนเมตร เพื่อทาให้วัสดุมีสมบัติพิเศษทาง
กายภาพหรือเคมีตามฟังก์ชันการใช้งานและหัวข้อวิจยั ต้อง
สอดคล้องกับ R&D Agenda ของ แผนที่นาทางนาโนเทคโนโลยี
(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

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

45

ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และ
สุขภำพ

สถำบันควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กันยำยน-ตุลำคม
กรมกำรแพทย์

โครงกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ โทร.0-2590-6263-4
ของประชำชน และผลกระทบต่อสุขภำพอัน
เนื่องจำกบุหรี่

46

ทุนทบทวนสถำนกำรณ์และ
วิจัยหำองค์ควำมรู้เพื่อกำร
ปรับปรุงนโยบำย

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
(สวรส.)

กำรจัดบริกำรหรือบริหำรงำนสำธำรณสุขในด้ำน โทร.0-2951-1284-93ต่อ 127
ต่ำงๆ ดังนี้ กำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบบริกำร,
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ, การพัฒนาคุณภาพ
บริการ, การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, การกระจาย
อานาจเพื่อการพัฒนาการสาธารณสุข, บทบาท
ของประชาชนและประชาสังคมในด้านสุขภาพ,
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี,
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มข้อมูลพื้นฐานที่
สาคัญต่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข, การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรที่สาคัญ

ตลอดทั้งปี

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

47

ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภททั่วไป กรมวิชำกำร

48

ทุนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัย
กำรศึกษำ กำรศำสนำและกำร
วัฒนธรรมเป็นผู้กำหนดเรื่อง

กรมวิชำกำร

ระยะเวลำเปิดรับ
ปีละครั้ง

สำขำวิชำที่ให้ทุน
กำรศึกษำ กำรศำสนำ และกำรวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์
โทร.0-2282-1816, 0-22829862 ต่อ 713, 707, 703

ตุลำคม-ธันวำคม (1) ค่านิยมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนทางสังคมของเด็ก
โทร.0-2282-1816, 0-2282เยาวชน และประชาชน ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เป็นปัญหา 9862 ต่อ 713, 707, 703
ของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (2) รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติ (3) ปัจจัยสภาพแวดล้อม และกระบวนการที่
ส่งผลต่อการศึกษาต่อ และการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา (4) คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องที่จาเป็นต่อ
การดารงตนในสังคมของเด็ก เยาวชน ข้าราชการ และ
ประชาชนทั่วไป (5) การดาเนินการและผลกระทบที่เกิดจาก
การจัดสอบเทียบความรู้ให้กับเด็กนอกระบบโรงเรียน และ
การจัดการศึกษาให้กับเด็กเก่งพิเศษในระบบนอกโรงเรียน

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

49

ทุนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัย กรมวิชำกำร
กำรศึกษำ กำรศำสนำและ
กำรวัฒนธรรมผู้วิจัยเป็นผู้
กำหนดเรื่องเอง

50

ทุนวิจัยสำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรม
แห่งชำติ

สำนักงำนคณะกรรมกำร

ระยะเวลำเปิดรับ
ตุลำคม-ธันวำคม

กรกฎำคม

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

(1) ด้านการส่งเสริมให้ทาวิจัยพัฒนาสมรรถภาพองค์กร โทร.0-2282-1816, 0-2282และบุคลากรการวิจัย (2) ด้านการส่งเสริม เผยแพร่และ 9862 ต่อ 713, 707, 703
ประยุกต์ใช้งานวิจัย (3) ด้านการศึกษาที่เป็นพื้นฐานการ
ดารงชีวิต หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (4) ด้ า น
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (5) ด้านการฝึกหัดครูและพัฒนา
ชุมชน (6) ด้านการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาพิเศษ
(7) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา (8) ด้าน
ศาสนา ศิ ล ป และวั ฒ นธรรม (9) ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและพลานามัย

กำรคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมในชุมชนด้ำนศิลปะกำรแสดง, โทร.0-2248-5852 -3
ด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน, ด้านประเพณีและพิธีกรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นอาหารการกิ น , การคุ้ ม ครองมรดก
วัฒนธรรมในชุมชน

ปฏิทินทุนวิจัย
ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลำเปิดรับ

สำขำวิชำที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์
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ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
วิจัย

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ไม่ระบุ

ด้ำนเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและการเมือง, โทร.0-2283-5012
ด้านการเงิน
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ทุนส่งเสริม สนับสนุนงำนวิจัย และ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร
สร้ำงนักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ (องค์กำรมหำชน)

ไม่ระบุ

พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม โทร.0-2880-9429 ต่อ 3314-5
และเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ กำรเผยแพร่ขยำย
ผล และใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำสังคม
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ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภททั่วไป กรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม

ตุลำคม

กำรศึกษำและกำรศำสนำ

โทร.0-2422-8771-8799, 02422-8800-8818

