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1 ส ำนักงำน ป.ป.ช.  ศูนย์วิจัยเพ่ือตอ่ตำ้นกำรทจุรติปว๋ย อ๊ึงอภำกรณ์   ศูนยว์จิยัเพ่ือตอ่ตำ้นกำรทุจริต

     -  โครงการวิจยัสนับสนุนทุนวิจยั ประเภทก าหนดเร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2559 ปว๋ย อ๊ึงอภำกรณ์ 29

2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดแุหง่ชำต ิ(MTEC) ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ

     - โครงการทุนวิจยัระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2016) ประจ าปี 2559 และวสัดแุห่งชำต ิ(MTEC) เปดิรับสมัครตลอดปี

3 ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.)

     - ทุนโครงการพฒันาเครือขา่ยวิจยันานาชาติ (International Research Network : IRN) 

 เพือ่สร้างความเขม้แขง็ด้านการวิจยัและแกป้ัญหาส าคัญของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2559

    -  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที ่19 ประเภททุนปกติ โครงกำรปริญญำเอก

1. -  อาจารยท์ีป่รึกษาทีย่งัไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ กำญจนำภิเษก (คปก.) 29

-  อาจารยท์ีป่รึกษาทีเ่คยได้รับทุน คปก. ปกติ รอบที ่1 http://rgj.trf.or.th 31

2. ทุนวิจยั คปก. ต่อยอด (RGJ Advanced Programme) ประจ าปีงบประมาณ 2559

ส าหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ทีส่ าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ คปก. ไม่เกนิ 3 ปี

     -   ทุนพฒันาศักยภาพการวิจยัเชงิสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 เพือ่สนับสนุนให้สาขาวิชาทีไ่ด้รับ TRF Index 4.5 ขึ้นไป

    -  ทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ร่วมทุน 2560 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. ทุนพฒันาสักยภาพในการท างานวิจยัของอาจารยรุ่์นใหม่(MRG)

2. ทุนส่งเสริมนักวิจยัรุ่นใหม่ (TRG) 15

3. ทุนพฒันานักวิจยั (RSA)

4. ทุนวิจยัองค์ความรู้ใหม่ทีเ้ป็นพืน้ฐานต่อการพฒันา (BRG)

4 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชำต ิ(สวทช.)

     -  สวทช.    โครงการสนับสนุนนักวิจยัใหม่ วท. ประจ าปี 2559

 ผู้ทีม่ีสิทธิขอทุนวิจยัต้องเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ทีส่ าเร็จการศึกษา

 กลับมาไม่เกนิ 5 ปี

     -  สวทช. ทุนนักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2559

-   เปิดรับสมัครหนังสือแสดงเจตจ านง (สวทช.) 30

-  เปิดรับขอ้เสนอ 

29

ทุนวจิยั
  วธิีกำรสมัคร / 
หน่วยงำนตดิตอ่

Dateline ก ำหนดส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอขอทุน

ส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชำติ

20

สมัครผ่ำนระบบ 
http://academic.trf. or.th

สมัครผ่ำนทำง http://irn.trf.or.th 
เท่ำน้ัน

31

สมัครและส่งข้อเสนอโครงกำรทำง
ระบบออนไลน์

31

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย ประจาํป 2559
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ทุนวจิยั

           วธิีกำรสมัคร / 
หน่วยงำนตดิตอ่

Dateline ก ำหนดส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอขอทุน

5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำต ิ(วช.)

     -   กลุ่มเร่ืองการวิจยัและพฒันาจติพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย สมัครผ่ำนระบบ 

         ประจ าปี 2559 (รอบที ่2 ) www.nrms.or.th

     -  รับขอ้เสนอกจิกรรมบริหารจดัการโครงการวิจยั ประจ าปี 2559 23

     -  ทุนอดุหนุนการจดัท าวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559 29

     -  โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพฒันานักวิจยั (แม่ไก)่  รุ่นที ่13 

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     -  รับเอกสารเชงิหลักการ (concept paper) กจิกจจมต่อยอดงานวิจยั

        เชงิพาณิชยต์ามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอตุสาหกรรม

     -  ทุน คอบช. ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัทีมุ่่งเป้าตอบสนองความต้องการ

             ในการพฒันาประเทศ จ านวน 25 กลุ่มเร่ือง ดังนี้ 15

1) ขา้ว  2) มันส าปะหลัง 3) ยางพารา 4) ออ้ยและน้ าตาล 5) ปาล์มน้ ามัน 

6) พชืสวน/พชืไร่ (เชน่ ขา้วโพด ไม้ผล พชืผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

7) สัตว์เศรษฐกจิ 8) พลาสติกชวีภาพ 9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

10) อาหารเพือ่เพิม่คุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า 

11) วัสดุอปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยแ์ละเวชภัณฑ์ สมัครผ่ำนระบบ 

12) วิสาหกจิชมุชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) www.nrms.or.th

13) การคมนาคมขนส่งระบบราง 14) โลจสิติกส์และโซ่อปุทาน 

15) การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 16) การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

17) ประชาคมอาเซียน 18) การบริหารจดัการการท่องเทีย่ว 

19) มนุษยศาสตร์ 20) การวิจยัและพฒันาจติพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

21) การบริหารจดัการทรัพยากรน้ า  22) ส่ิงแวดล้อม ความหลากหลาย

                 ทางชวีภาพ และระบบนิเวศ   23) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

24) การพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ

25) การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัพืน้ฐาน การวิจยัเชงินโยบายและ

          การประยกุต์ ใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรม จ านวน 7 กลุ่มเร่ืองดังนี้

1) เทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลย ี

4

10

30

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ
(วช.)
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ทุนวจิยั

           วธิีกำรสมัคร /             
หน่วยงำนตดิตอ่

Dateline ก ำหนดส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอขอทุน

          2) ผลกระทบการใชแ้ร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

          3) ผู้สูงอาย ุและคนพกิาร 

          4) โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

             รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

          5) ศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub)   6) เศรษฐกจิพอเพยีง

          7) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต

      -  กจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการจดัการ

         ความรู้และถา่ยทอดเทคโนโลยจีากผลงานวิจยัและนวัตกรรม 

         ประจ าปี 2560

6 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)

     -  ทุนอดุหนุนการวิจยั กองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

        ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจยั พฒันา เทคโนโลยี

        อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 ส ำนักงำนนโยบำย 

        กลุ่มนวัตกรรมส าหรับอนาคต และแผนพลังงำน (สนพ.)

    -  สนับสนุนทุนวิจยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษา ประจ าปีงบ

       ประมาณ 2559 

7 กำรประปำนครหลวง (สถำบนัพัฒนำวิชำกำรประปำ) กำรประปำนครหลวง

     -  โครงการวิจยั โครงการนวัตกรรม ประจ าปี 2559 (สถำบนัพัฒนำวชิำกำรประปำ) 23

8 บรษัิท ไปรษณยี์ไทย (จ ำกัด) บริษัท ไปรษณียไ์ทย

     -  ทุนอดุหนุนการวิจยัและพฒันา ประเภททัว่ไป ประจ าปี 2559  (จ ำกัด) 31

9 บรษัิทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัทเซเรบอส

      -  ทุนวิจยัเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) คร้ังที ่16  (ประเทศไทย) จ ำกัด 31

10 ศูนย์ควำมเปน็เลิศดำ้นชวีวิทยำศำตร ์(TCELS) สมัครผ่ำน

     -  โครงการ Mini Life Sciences Mentorship Programp www.tcels.or.th 15

11 กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม

     -  ทุนอดุหนุนการวิจยัทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 30

19

8

23

http://www.tcels.or.th/
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ทุนวจิยั

           วธิีกำรสมัคร /             
หน่วยงำนตดิตอ่

Dateline ก ำหนดส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอขอทุน

12 สถำบนัวัคซีนแหง่ชำต ิ(องค์กำรมหำชน) 

       1. รับสมัครทุนวิจยั ปีงบประมาณ 2560 สถำบนัวคัซีนแห่งชำติ 2

       2. ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงานหรือน าเสนอผลงานวิชาการ  (องค์กำรมหำชน) 

          ปีงบประมาณ 2560

         (ส าหรับบุคคลทัว่ไป และ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก)

1


