
แหลง่ทุนสนบัสนนุการวจิยัจากหน่วยงานภายนอก 
 

แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
http://www.trf.or.th 
โทร.0-2298-0455-75ต่อ 120, 
129,149, 198, 201 
 
Email : trfbasic@trf.or.th 

1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม ่
2.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็น
พ้ืนฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย 
สกว.) 
3.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 
4.  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ 
    4.1 ทุน Visiting Fellowships 
ของ     
          สภาวิจัยแห่งชาติของแคนาดา 
(NRC) 
http://www.nserc.ca 
    4.2 ทุนวิจยัหลังปริญญาเอก ของ 
          สกว.- NRC 
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm 
5.  ทุนวิจัยพ้ืนฐานแบบกําหนด
ทิศทาง 

5.1 ชุดโครงการวิจับแบบมุ่งเป้า 
“สมุนไพร  ยารักษาโรค  สาร
เสริมสุขภาพและสารสําหรับ
การผลิตอาหารปลอดภัย” 

5.2 ชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้า“การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์” 

5.3 ชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า 
“การเพ่ิมผลผลิตสัตว์นํ้า
เศรษฐกิจ” 

6.  ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

- ไม่จํากัด 
-  ไม่จํากัด 
 
-   ไม่จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
เน้นงานวิจัยทีส่อดคล้องกับ
สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และ
แก้ไขปัญหาของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
เน้นการวิจยัทีส่ามารถตอบ
ปัญหา สร้างรปูแบบเสนอ
ทางเลือกหรือช้ีนําการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นได้ 

ปีละคร้ัง 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
 
พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
 มกราคม และ
กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

1.  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางาน
วิจัยของอาจารย์รุ่นใหม ่
2. ทุนเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
วิจัยของอาจารย์รุ่นกลางใน
สถาบันอุดมศึกษา 

-  ไม่จํากัด 
 
-  ไม่จํากัด 
 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 
 พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
http://www.thaihealth.or.t
h 
 

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างเสริมสขุภาพ สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้น
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  
ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรอื
ประชาชนอย่างชัดเจน  มี
ความคิดริเริม่สร้างสรรค์

ตลอดทั้งปี 
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โทร.0-2298-0500  ต่อ1411 และมีพ้ืนฐานขององค์
ความรู้ 

 
แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย  
แห่งชาติ  (วช.) 
http://www.nrct.go.th 
โทร. 0-2561-2445 

1.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทท่ัวไป 
 
 

2.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกําหนด
เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 

5.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
อังกฤษ 

6.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
นอรเว 
 

วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี  
สังคมศาสตร์หรอื
มนุษยศาสตร ์

วิทยาศาสตรก์ายภาพและ
คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์, วิทยาศาสตร์
เคมแีละเภสัช, 
เกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา, 
วิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย,  ปรัชญา, 
นิติศาสตร,์ รัฐศาสตรแ์ละรฐั
ประศาสนศาสตร์,  
เศรษฐศาสตร,์ สังคมวิทยา 

การวิจัยทีแ่ก้ไขปัญหา
สําคญัเร่งด่วนของประเทศ 
หรือปัญหาอันคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ้
และมคีวามจาํเป็นต้องรีบ
ดําเนินการในทนัที หรือรบี
หาคําตอบหรือมาตรการ 
ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

อุตสาหกรรม  การเกษตร  
การพลังงาน  การแพทย์  
การสาธารณสขุ  
สิ่งแวดล้อม  การจัดการ
ทรัพยากร  การป้องกัน
ประเทศ  ด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
ทางวิทยาศาสตร์ทุก
สาขาวิชา 
 

Marine technology,  
Energy technology, 
Material engineering 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม-มกราคม 
 
 
 
 
 
ตลอดทั้งปี 
 

ตลอดทั้งปี 
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 (corrosion, polymers 
and ceramics),  
Information 
technology,  
Environmental 
technology/ pollution 
science,  Geotechnical 
sciences 

 

 
แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 

 7.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
เยอรมัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
ออสเตรีย 
 

Protestant theology,  
Catholic 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,  

ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดทั้งปี 
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9. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 
 

10.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
เกาหลี 
 

11.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
สวีเดน 

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 
 

แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
 12.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้

โครงการ  ความร่วมมือระหว่างไทย-
อิสราเอล 
13.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-
JSPS) 
 

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 

ตลอดทั้งปี 
 
ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน-
พฤศจิกายน 
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15.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(ไทย-ญี่ปุ่น) (ทําวิจัยในประเทศไทย
เท่าน้ัน) 
16. ทุนวิจัยระยะยาวสําหรับนักวิจัยรุ่น
เยาว์ 
17. ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
ระบบพฤติกรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ทุนการวิจยัจาก National 
Institutes of Health (NIH) แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
19.  การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น
เพ่ือขอรับรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจําปี 
20. การเสนอรายงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเพ่ือ
ขอรับรางวัลผลงานการวิจัยประจําปี 

วิทยาศาสตร์การแพทย์,  
สังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร,์  
วิศวกรรมศาสตร์,  
วิทยาศาสตร์ทางทะเล,  
เภสัชศาสตร,์  เคมขีอง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ 
Ploymer Science,  ทันต
แพทยศาสตร,์  วิทยาศาสตร์
การประมง 
-  ไม่จํากัด 
 
 
-  ไม่จํากัด 
พฤติกรรมจริยธรรม,  
พฤติกรรมประชาธิปไตย,  
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณประโยชน์, พฤติกรรม
สุขภาพกาย  พฤติกรรม
สุขภาพจิตและ การบริโภค, 
พฤติกรรมครอบครัว, 
พฤติกรรมการทาํงาน, 
พฤติกรรม การเป็นพลเมืองดี 
Biomedical หรือ 
Behavioral Sciences 
 

 
 
 
ตลอดทั้งปี 
 
 
กันยายน-ธันวาคม 
ตลอดทั้งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มกราคม-พฤษภาคม 
 
พฤศจิกายน – 
เมษายน 
 
ตุลาคม – มกราคม 

แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
สํานักงานนโยบายและแผน  
สิ่งแวดล้อม 
http://www.nepo.go.th 
โทร.0-2270-1758 
        0-279-7180-9 ต่อ 313 

ทุนวิจัยสํานักงานนโยบายและแผน   
สิ่งแวดล้อม 

ทางสํานักงานจะประกาศ
หัวข้อเรื่องเป็นคราวๆไป  
ทั้งน้ีจะได้แก่เรื่องที่
เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
 

ไม่แน่นอน 

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

1.  ทุนอุดหนุนภายใต้โครงการ
สนับสนุนนักวิจัยใหม ่
2.  ทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย (Career 
Development Awards) 

สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ตลอดทั้งปี 

สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

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

และเทคโนโลยี 
 

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

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม 

สิงหาคม-ตุลาคม 
 

สํานักงานนโยบายและแผน  
พลังงาน  (สพน.) 
http://www.eppo.go.th 
 
โทร.0-2612-1555 

ทุนโครงการศึกษา  วิจัยและพัฒนา 
แผนงานภาคความร่วมมือ 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการอนุรักษ์
พลังงานแก่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรเอกชนท่ีไม่มุ่งค้า
กําไร 

มกราคม   เมษายน  
กรกฎาคมและ
ตุลาคม 

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

1.  ทุนด้านการจัดการสารอันตราย
และกากของเสีย 
 
 

2.  ทุนด้านการจัดการมลพิษ 
 
 
 

เป็นการว่าจ้าง
ทําการศึกษาโครงการต่าง 
ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการ
สารอันตรายและกากของ
เสีย 

เป็นการว่าจ้าง
ทําการศึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดการ
มลพิษ 

ไม่แน่นอน 
 
 
 
ไม่แน่นอน 

 
แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 

สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ
และสาธารณภัย  กรมการแพทย์ 
http://www.dms.moph.go.th
โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926 

ทุนวิจัยเก่ียวกับอุบัติเหตุและสาธารณ
ภัย 

ด้านสาธารณสุขเก่ียวกับด้าน
อุบัติเหตุ และสาธารณภัย ซึ่ง
มีผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

ตุลาคม – ธันวาคม 
 

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

ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้าน    สาธารณสุขอัน
เก่ียวกับอาหารและยา  
เครื่องสําอาง  วัตถุมีพิษ  
วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท  ยาเสพติดให้

กุมภาพันธ์ 



 7 
 

โทษ  เครื่องมือแพทย์และ
สารระเหย 

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

การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและ
วิศวกรรม 

ด้านพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม และ
สามารถส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาในภาคเกษตรและ/
หรือภาคอุตสาหกรรมได้ 

ตลอดทั้งปี 

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

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนา
และวิศวกรรม 

- อุตสาหกรรมอาหารและ
การเกษตร 
- อุตสาหกรรมการแพทย์
และสาธารณสขุ 
- อุตสาหกรรมยานยนต์
และการขนส่ง 
- อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ไมโครชิฟและอิเล็กทรอนิกส ์
- อุตสาหกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคมีภัณฑ์ 

 

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ 
กรมการแพทย์ 
http://www.thaiantitobacco.
com 
โทร.0-2590-6263-4 

ทุนอุดหนุนวิจัยบุหรี่และสุขภาพ โครงการวิจัยเก่ียวกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของประชาชน และ
ผลกระทบต่อสุขภาพอัน
เน่ืองจากบุหรี่ 

กันยายน-ตุลาคม 

แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
 
http://www.hsri.or.th 
 
โทร.0-2951-1284-93ต่อ 127 

ทุนทบทวนสถานการณ์และวิจัยหา
องค์ความรู้เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 

การจัดบริการหรือ
บริหารงานสาธารณสุขใน
ด้านต่างๆ ดังน้ี 
- การพัฒนาโครงสร้าง
ระบบบริการ 
- การเงินการคลังเพ่ือ
สุขภาพ 
- การพัฒนาคุณภาพบริการ 
- การประเมินและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ 
- การส่งเสริมสขุภาพ 
- การกระจายอํานาจเพ่ือ

ตลอดทั้งปี 
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การพัฒนาการสาธารณสขุ 
- บทบาทของประชาชน
และประชาสังคมในด้าน
สุขภาพ 
- การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มข้อมูลพ้ืนฐานที่
สําคัญต่อการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มประชากรที่สําคัญ 
 

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

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป 
 
2.  ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัย
การศึกษา การศาสนาและการ
วัฒนธรรม แบ่งทุนเป็น 2 ประเภท 
คือ 
     2.1  ทุนประเภทท่ีคณะ
กรรมการฯ เป็นผู้กําหนดเร่ือง โดย
กําหนดลําดับความสําคัญของหัวข้อ 
ดังน้ี 
     1) ค่านิยมและพฤติกรรมที่
เบ่ียงเบนทางสังคมของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่
เป็นปัญหาของสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข   

การศึกษา  การศาสนา 
และการวัฒนธรรม 
 

ปีละครั้ง 
 
ตุลาคม-ธันวาคม 

.แหล่งทนุ ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
      2) รูปแบบการประยุกต์ใช้

ศิลปวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชาติ 
     3) ปัจจัยสภาพแวดล้อม และ
กระบวนการที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อ 
และการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา 
     4)  คุณธรรม จริยธรรมในเรื่องที่
จําเป็นต่อการดํารงตนในสังคมของเด็ก 
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เยาวชน ข้าราชการ และประชาชน
ทั่วไป 
     5) การดําเนินการและผลกระทบ
ที่เกิดจากการจัดสอบเทียบความรู้
ให้กับเด็กนอกระบบโรงเรียน และการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กเก่งพิเศษใน
ระบบนอกโรงเรียน 
    2.2 ทุนประเภทผู้วิจัยเป็นผู้
กําหนดเร่ืองเอง โดยจะสนับสนุนใน 9 
ด้าน คือ 
     1) ด้านการส่งเสริมให้ทําวิจัย
พัฒนาสมรรถภาพองค์กรและบุคลากร
การวิจัย 
      2) ด้านการส่งเสริม เผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย 
      3) ด้านการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐาน
การดํารงชีวิต หรือที่เก่ียวกับ
การศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา 
     4)  ด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี 
      5)  ด้านการฝึกหัดครูและพัฒนา
ชุมชน 
     6)  ด้านการศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาพิเศษ 
     7)  ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา 
     8)  ด้านศาสนา  ศิลป และ
วัฒนธรรม 
     9) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
สิ่งแวดล้อมและพลานามัย 

แหลง่ทุน ชื่อทนุ สาขาวชิาทีใ่หท้นุ ระยะเวลาเปิดรับ 
สํานักงานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ 
 
http://www.culture.go.th 
 
โทร.0-2248-5852 -3 

ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ 

-  การคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมในชุมชนด้าน
ศิลปะการแสดง    ด้านงาน
ช่างฝีมือพ้ืนบ้าน  ด้าน
ประเพณีและพิธีกรรม  
และภูมิปัญญาด้านอาหาร
การกิน 

กรกฎาคม 
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-  การคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมในชุมชน 

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

ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย 

-  ด้านเศรษฐกิจ 
-  ด้านสังคมและการเมือง 
- ด้านการเงิน 

 

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

ทุนส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย และ
สร้างนักวิจัย และนักวิจัยรุ่นใหม่ 

พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
สังคมวัฒนธรรม และ
เช่ือมโยงองค์ความรู้  การ
เผยแพร่ขยายผล และใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม 
 

 

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

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป การศึกษาและการศาสนา ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


