ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ
1

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินรำยได้มหำวิทยำลัยมหิดล
ทุนส่งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่ (เปิ ดรับ 3 รอบ/ 1 ปี )
ทุนส่งเสริ มนักวิจยั พี่เลี้ยง
ทุนส่งเสริ มโครงการวิจยั มุ่งเป้ าหมายและทุนส่ งเสริ มโครงการวิจยั ร่ วมทุน (เปิ ดรับ 2 รอบ/
ปี )
ทุนสนับสนุนการตั้งกลุ่มวิจยั (Research Cluster)

28
กองบริหำรงำนวิจัย
สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยมหิดล
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/
research_fund_revenue.html

ทุนสนับสนุนนักวิจยั หลังปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิ ดล(เปิ ดรับ 3 รอบ/ 1 ปี )
2

3

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

30

31

ส่ งข้ อเสนอได้ตลอดทั้งปี
28

31

ส่ งข้ อเสนอได้ตลอดทั้งปี
31

31

30

ทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกเงินงบประมำณแผ่ นดิน เช่น งบประมาณ 2560
ทุนงบประมำณแผ่ นดิน ปี งบประมำณ2560 ( กรอบ อพ.สธ.) ส่งเอกสารภายใน 20 ส.ค.58
และส่ งทาตามขั้นตอน งบแผ่นดิน อีกทีให้ทนั ภายใน 1 ก.ย.58
ทุนงบประมำณแผ่ นดิน ปี งบประมำณ2560

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
ก.ค.-1 ก.ย.2558

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช)
ตำมกรอบกำรวิจัยที่สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) กำหนดในแต่ ละปี
เช่ น ปี งบประมำณ 2559
(แผนงำนส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่ม่ ุงเป้ำตอบสนองควำมต้ องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ 25 เรื่อง)
1. ข้าว 2. มันสาปะหลัง 3. ยางพารา 4. อ้อยและน้ าตาล 5. ปาล์มน้ ามัน 6. พืชสวน/พืช
ไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 7. สัตว์เศรษฐกิจ 8. พลาสติกชี วภาพ
9. สมุนไพรไทย อาหารเสริ มและสปา 10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย

ติดตำมกรอบกำรวิจัย
จำกประกำศทุนวิจัย

20 ส.ค. 58
1ก.ค.-1 ก.ย.2558

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
( ปี งบประมำณ 2559
ส่ งข้ อเสนอภำยในปี 2558)
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ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน
สาหรับผูบ้ ริ โภค และการค้า 11. วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 12.
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 13. การคมนาคมขนส่ง
ระบบราง 14. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรี ยนรู ้ 16.
การแพทย์และสาธารณสุ ข 17. ความมัน่ คงของรัฐ และการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล 18.
ประชาคมอาเซียน 19. การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว 20. มนุษยศาสตร์ 21. การวิจยั
พัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 22. การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า 23.
สิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชี วภาพ 24. การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ 25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชี วภาพ
(แผนงำนกำรส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพืน้ ฐำน กำรวิจัยเชิ งนโยบำยและกำรประยุกต์
ใช้ ประโยชน์ เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ) ดังนี้
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
2. ผลกระทบการใช้แร่ ใยหิ นและศึกษาวัสดุทดแทน
3. งานวิจยั ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส และบุคคลพิการ
วช. (ทุนควำมร่ วมมือกับต่ ำงประเทศ)
1.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการร่ วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)
ปี 2558
2.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการร่ วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)
3.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการร่ วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)
4.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการร่ วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)
5.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการร่ วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)
6.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการความร่ วมมือระหว่างไทย-ออสเตรี ย (NRCT-FWF)
7.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการความร่ วมมือระหว่างไทย-ญี่ปนุ่ (NRCT-JSPS)
ปี 2559
8.ทุนอุดหนุนการวิจยั ภายใต้โครงการความร่ วมมือระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ปี 2558

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ลำดับ

4.

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน
วช. ( ทุนกิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย "ตำมแนวพระรำชดำริ" ภายใต้โครงการ
จัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั และนวัตกรรม ประจาปี งบประมาณ
2558) งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย(สกว.)
ทุนวิจยั เชิงวิชาการ ปี งบประมาณ 2559
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) 14
2.ทุนส่งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่ (TRG) 14
3.ทุนพัฒนานักวิจยั (RSA) 14

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5

สมัครผ่ำนระบบ
http://academic.trf.or.th
(ปี งบประมาณ 2559
ส่งข้อเสนอภายในปี 2558)

15 มิ.ย.-14 ส.ค.

4.ทุนวิจยั องค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) 14
5.ทุนศาสตราจารย์วิจยั ดีเด่น (DPG)
ทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ
- อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ยงั ไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ

โครงกำรปริญญำเอก
กำญจนำภิเษก (คปก.)
http://rgj.trf.or.th

31

- อาจารย์ที่ปรึ กษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ
ทุนภายใต้ความร่ วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และ
National Natural Science Foundation (NSFC) ประจาปี งบประมาณ 2559
ทุนโครงการพัฒนาเครื อข่ายวิจยั แห่งชาติเพื่อตอบสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจยั ของชาติ (IRN) ประจาปี งบประมาณ 2558
ฝ่ ำยเกษตร ความมัน
่ คงด้านอาหาร: การจัดระบบการผลิตทางเกษตร ภายใต้ความเสี่ ยงต่อ
สภาวะแห้งแล้งและความเสื่ อมโทรมของฐานทรัพยากรเกษตรเพื่อการผลิตที่ยงั่ ยืน

31
สำนักงำนกองทุนสนับ
สนุนงำนวิจัย (สกว.)
( สมัครผ่านทาง http://irn.trf.or.th
เท่านั้น)

15
31
1 มี.ค.30 เม.ย.58
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ลำดับ
5.

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

31

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช.)
ภำยใต้ ฝ่ ำยบริหำรคลัสเตอร์ และโปรแกรมวิจัย (CPMO)
หมายเหตุ หน่วยงานในสังกัดของ สวทช. ประกอบด้วย BIOTEC, MTEC, NECTEC,
NANOTEC
สวทช. โครงการสนับสนุนนักวิจยั ใหม่ วท. ประจาปี 2558
- ผูท้ ี่มีสิทธิขอทุนวิจยั ต้องเป็ นนักเรี ยนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ที่สาเร็ จ
การศึกษากลับมาไม่เกิน 5 ปี
สวทช. ทุนนักวิจัยแกนนำ, Chair Professor ประจำปี 2558
รวมทั้งหมด 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท
1. NSTDA Chair Professor
2. PTT NSTDA Chair Professor
3. นักวิจยั แกนนา
- เปิ ดรับสมัครหนังสื อแสดงเจตจานง
- เปิ ดรับข้อเสนอ

7

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

บริษทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการทุนวิจยั เซเรบอส อวอร์ด ทุนวิจยั ปี ละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน

6

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ส่ งข้ อเสนอได้ตลอดทั้งปี
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช.)
15

25
25

สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (สวก.)
ทุนวิจยั ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจาปี งบประมาณ 2559
ทุนพัฒนาบุคลากรวิจยั และโครงการฝึ กอบรม ประจาปี งบประมาณ 2559
1) ทุนฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ (เปิ ดรับสมัครตลอดปี งบประมาณ2559)
2) ทุนนาเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ (เปิ ดรับสมัครตลอดปี งบประมาณ2559)

31
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (สวก.)

ส่ งล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนกำหนดวันฝึ กอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัย
ส่ งล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 45 วัน ก่อนกำหนดวันฝึ กอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัย

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3) โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 2 หลักสูตร
3.1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ไม่ยากอย่างที่คิด รุ่ นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 58

ส่ งล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนกำหนดวันฝึ กอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัย

3.2 การบริ หารชุดโครงการวิจยั รุ่ นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 58

ส่ งล่ วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนกำหนดวันฝึ กอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัย

8

สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.)

9

โครงการวิจยั และพัฒนาภาครัฐร่ วมกับเอกชนในเชิ งพาณิ ชย์ประจาปี งบประมาณ 2558
งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาท
ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการ
ป้ องกันประเทศ ประจาปี งบประมาณ 2559
กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม

กรมส่ งเสริมวัฒนธรรม

10

ทุนวิจยั ทางวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ 2559 ประเภททุนทัว่ ไป กรอบวิจยั 4 เรื่ อง
1) การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม
3) การอนุรักษ์และสื บทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4) การเสริ มสร้างค่านิ ยมในสังคมไทย
สถำบันวัคซีนแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน)
รับสมัครทุนวิจยั พัฒนาเกี่ยวกับวัคซี น ประจาปี งบประมาณ 2559

สถำบันวัคซีนแห่ งชำติ

11

9

16

31

10

ไปรษณีย์ไทย
ทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนา ประเภททัว่ ไป ประจาปี 2558

12

30

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง (สพม.)

ไปรษณีย์ไทย

26

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน
ทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจาปี งบประมาณ 2559
- ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
งบประมำณปี 2559

1.

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช)

1.1

กลุ่มเรื่ องพลังงานทดแทนภายใตัโครงการความร่ วมมือระหว่างไทย-จีน งบประมาณปี
2559
ข้อเสนอการวิจยั กลุ่มเรื่ องการวิจยั และพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจาปี
งบประมาณ 2559 รอบ 2
ข้อเสนอการวิจยั ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจยั รุ่ นใหม่ประจาปี งบประมาณ2559
(ผ่านอบรม แม่ไก่ ลูกไก่)
โครงการความร่ วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

ประกาศรับทุนไทย-ญี่ปนุ่ (NRCT – JSPS) ประจาปี 2560

กลุ่มเรื่ องการวิจยั และพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทยประจาปี 2559 รอบ2
รับข้อเสนอกิจกรรมบริ หารจัดการโครงการวิจยั ประจาปี 2559
ทุนอุดหนุนการจัดทาวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง
(สพม.)

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำร
วิจัย (กบง.) ชั้น 2 อำคำร วช. 4
โทร. 0-2561-2445 ต่ อ 366

31

21 ธ.ค. 5819ก.พ.59
25ม.ค.-4มี.ค.59
12 ม.ค.-15มี.ค.59

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
15 มิ.ย - 31 ก.ค.

15

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
1 มิ.ย – 8 ก.ย.

1

สมัครผ่ำนระบบ NRMS
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ
(วช)

ถึง
4
ถึง
23
ถึง
29

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ
1.9

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ถึง
10

โครงการฝึ กอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจยั (แม่ไก่) รุ่ นที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช

1.10

ถึง
30

รับเอกสารเชิ งหลักการ กิจกรรมต่อยอดงานวิจยั เชิ งพาณิ ชย์ตามความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม

1.11

ถึง
8

กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ภายใต้โครงการจัดการความรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั และนวัตกรรมประจาปี 2560
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย(สกว.)

2.


ทุนโครงการพัฒนาเครื อข่ายวิจยั นานาชาติ(IRN) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั และ

สมัครผ่ำน http://irn.trf.or.th เท่านั้น

31

แก้ปัญหาสาคัญของประเทศ ประจาปี งบประมาณ2559


ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจยั เชิงสถาบัน ประจาปี งบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนให้
สาขาวิชาที่ได้รับ TRF Index 4.5 ขึ้นไป
ทุนฝ่ ายวิชาการ สกว.ร่ วมทุน 2560 แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจยั ของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)

สมัครผ่ำน http://academic.trf.or.th
เท่านั้น

20

สมัครผ่ำน http://academic.trf.or.th
เท่านั้น

15

2.ทุนส่งเสริ มนักวิจยั รุ่ นใหม่(TRG)
3. ทุนพัฒนานักวิจยั (RSA)
4.ทุนวิจยั องค์ความรู ้ใหม่ที่เป็ นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)
2.1 

ฝ่ ายสวัสดิภาพสาธารณะ
Joint Call for Proposals Theme: Climate Change&Climate Variability Research in

15
สำนักงำนกองทุนสนับ

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน
Monsoon Asia

2.2

3

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ
สนุนงำนวิจัย (สกว.)
http://irn.trf.or.th

ฝ่ ำยเกษตร
“งานวิจยั เชิ งนโยบายเกษตรและเสริ มสร้างเครื อข่ายงานวิจยั เชิ งนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) โดยการสนับสนุนของ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)
คอบช.

30

1

กรอบกำรวิจัยที่เปิ ดรับประกอบด้วย
1. แผนงำนส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยที่ม่ ุงเป้ำตอบสนองควำมต้ องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ จำนวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. ข้าว 2. มันสาปะหลัง 3. ยางพารา 4. อ้อยและน้ าตาล 5. ปาล์มน้ ามัน 6. พืชสวน/พืช
ไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 7. สัตว์เศรษฐกิจ 8. พลาสติกชี วภาพ
9. สมุนไพรไทย อาหารเสริ มและสปา 10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัย
สาหรับผูบ้ ริ โภค และการค้า 11. วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 12.
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 13. การคมนาคมขนส่ง
ระบบราง 14. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรี ยนรู ้ 16.
การแพทย์และสาธารณสุข 17. ประชาคมอาเซียน 18. การบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
19. มนุษยศาสตร์ 20. การวิจยั พัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 21. การบริ หาร
จัดการทรัพยากรน้ า 22. สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศความหลากหลายทางชี วภาพ 23. การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 24. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
25 การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป
2. แผนงำนกำรส่ งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยพืน้ ฐำน กำรวิจัยเชิงนโยบำยและกำร
ประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ เชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม จำนวน 7 กลุ่มเรื่องดังนี้
1) เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส่งข้อเสนอ10 ชุดและ
สมัครผ่านระบบ NRMS
( ปี งบประมาณ 2560
ส่งข้อเสนอภายในปี 2559)
(1มิ.ย-15ก.ค.)

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

3

2) ผลกระทบการใช้แร่ ใยหิ นและศึกษาวัสดุทดแทน
3) ผูส้ ูงอายุ และคนพิการ
4) โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5) ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
6) เศรษฐกิจพอเพียง
7) ความมัน่ คงของรัฐและการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริ ต
ทุนบัณฑิต

3.1

ข้อเสนอการวิจยั ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2560

3

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช.)

4.1

สวทช. โครงการสนับสนุนนักวิจยั ใหม่ วท.ประจาปี 2559
ผูม้ ีสิทธิขอทุนวิจยั ต้องเป็ นนักเรี ยนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่สาเร็ จการศึกษา
กลับมาไม่เกิน 5 ปี

4.2

สวทช. ทุนนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2559
เปิ ดรับสมัครหนังสื อแสดงเจตจานง / เปิ ดรับข้อเสนอ

5

สานักงาน ป.ป.ช. ศูนย์วิจยั เพื่อต่อต้านการทุจริ ตป๋ วย อึ๊งภากรณ์
โครงการวิจยั สนับสนุนทุนวิจยั ประเภทกาหนดเรื่ อง ประจาปี งบประมาณ 2559

6

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC)
โครงการทุนวิจยั ระดับหลังปริ ญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2016 )ประจาปี 2559

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สมัครผ่านระบบ NRMS
6 มิ.ย – 20ก.ค.59

สานักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.)

6

29

สานักงานพัฒนาวิทยาสาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.)
ศูนย์วิจยั เพื่อต่อต้านการทุจริ ต
ป๋ วย อึ๊งภากรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่ งชาติ (MTEC)

30

29

เปิ ดรับสมัครตลอดปี

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ
7

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน
การประปานครหลวง (สถาบันพัฒนาวิชาการประปา)
โครงการวิจยั โครงการนวัตกรรม ประจาปี 2559

8

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การประปานครหลวง (สถาบันพัฒนา
วิชาการประปา)

23

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด

31

ทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนา ประเภททัว่ ไป ประจาปี 2559
9

บริ ษทั เซเรบอส(ประเทศไทย)จากัด

31

บริ ษทั เซเรบอส(ประเทศไทย)จากัด

ทุนวิจยั เซเราบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 16
10

ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

15

สมัครผ่าน www.tcels.or.th

โครงการ Mini Life Sciences Mentorship Program
11

กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม

กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม

30

ทุนอุดหนุนการวิจยั ทางวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ 2560
12

สถาบันวัคซี นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครทุนวิจยั ปี งบประมาณ 2560

1

สถาบันวัคซีนแห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน)

ทุนสาหรับการอบรม ศึกษาดูงานหรื อนาเสนอผลงานวิชาการปี งบประมาณ 2560 ( สาหรับ
บุคคลทัว่ ไป และ สาหรับนักศึกษาปริ ญญาโท และเอก)
13

ทุนนักวิจยั หลังปริ ญญาเอกสาหรับบุคคลภายนอก

14

ทุนพัฒนานักวิจยั สู่ตาแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 2560

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่ งชาติ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ความร่ วมมือระหว่าง สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั และมูลนิธิ

เปิ ดรับสมัครตลอดปี

31
ม.ค

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย 58-59
ลำดับ

หน่ วยงำนที่ให้ ทุน

วิธีสมัคร/หน่ วยงำนที่ติดต่ อ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มัน่ พัฒนา
15

ทุนวิจยั "โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้ าหมายด้วยการวิจยั และพัฒนา" ฝ่ าย
อุตสาหกรรม
ชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative Hourse"
โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ
ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ"
ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมอาหารแห่ งอนาคต"
ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิ กส์
อัจฉริ ยะ"
ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ"
ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชี วภาพและเคมีชีวภาพ"

Update 16 ม.ค 60

.

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.)
ส่ งconcept 20 ม.ค.
60

รับทั้งปี

