แหล่งทุนวิจัยภายนอก
เปิ ดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17ปี งบประมาณ2560 โดย
ึ ษาและ บริตช
ิ ซงึ่ มีวต
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศก
ิ เคาซล
ั ถุประสงค์หลักเพือ
่ พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร(UK) โดยโครงการวิจัยมี Thematic
priority areas 4 ด ้าน ได ้แก่ เกษตรและอาหาร, สุขภาพ,พลังงาน, สงิ่ แวดล ้อมและ
ื่ มโยงกับภาคอุตสาหกรรม กรอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนือ
้ หาของข ้องเสนอโครงการต ้องมีความเชอ
ระยะเวลา 1 ปี ทางฝ่ าย UK ให ้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK ไม่เกินโครงการละ 50,000 ปอนด์ และ
ฝ่ ายไทยให ้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทยไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาทนัน
้ ดาวน์โหลด
รายละเอียดสมัครออนไลน์ได ้ตัง้ แต่วน
ั นีถ
้ งึ วันจันทร์ท ี่ 19 กันยายน 2559 เวลา 22.00 น. ผ่านทาง
เวบไซต์https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-supporthigher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links
ิ สง่ ข ้อเสนอเพือ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชญ
่ ขอรับงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและ
นวัตกรรมประจาปี 2559 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้
ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://www.priv.nrct.go.th/main.php?filename=index แล
ะสอบถามข ้อมูลได ้ที่ ฝ่ ายจัดการความรู ้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู ้การวิจัย วช. 02
5612445 ต่อ 459
มูลนิธโิ ตโยต ้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)ให ้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่
ึ ษาหรือข ้าราชการในสงั กัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ในต ้านสาขาสงิ่ แวดล ้อม
อาจารย์, นักวิจัย, นักศก
้ นแนวทางอนุรักษ์ แก ้ปั ญหาสงิ่ แวดล ้อม
เพือ
่ นามาประยุกต์ใชเป็
http://www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp
มูลนิธโิ ทเร เพือ
่ การสง่ เสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science
Foundation)มูลนิธไิ ด ้ก่อตัง้ ขึน
้ ในปี พ.ศ.2536 ด ้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซงึ่ ใช ้
้
เป็ นเงินกองทุนถาวรเพือ
่ นาดอกผลมาใชในการส
ง่ เสริมความก ้าวหน ้าทางด ้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมทัง้ สงิ่ แวดล ้อมนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร. 02 644
8150-99 ต่อ 634 http://www.ttsf.or.th/activity2.php
ศูนย์พ ันธุวศ
ิ วกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)
หน่วยงานในสงั กัดของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน ้าทีใ่ น
การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด ้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดบ
ิ ทางธรรมชาติ และ
สงิ่ แวดล ้อมนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ โทร. 0-2564-6700
http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/rde-funding.asp

์ ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็ กทรอนิกสแ
หน่วยงานในสงั กัดของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน ้าทีใ่ น
์ ละคอมพิวเตอร์นักวิจัยทีส
การสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด ้านอิเล็กทรอนิกสแ
่ นใจสามารถ
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทโทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5
http://www.nectec.or.th/
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและว ัสดุแห่งชาติ (MTEC)
เป็ นหน่วยงานทีจ
่ ัดตัง้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพือ
่ สง่ เสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถ
ทางด ้านวิศวกรรมของ
โลหะและ วัสดุของประเทศเพือ
่ รองรับอุตสาหกรรมทัง้ ในปั จจุบน
ั และอนาคต
นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2564-6500
http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=15
6

สถาบ ันวิจ ัยระบบสาธารณสุข
ึ ษา ค ้นคว ้าและวิจัยองค์ความรู ้สาหรับการพัฒนาและปรับเปลีย
ทาหน ้าทีศ
่ ก
่ นสุขภาพของชาติอย่าง
มีระบบและสอดคล ้องกับสภาพเศรษฐกิจและสงั คมในประเทศ ให ้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพือ
่
้
สง่ เสริมการใชเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถ
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2951-1286-94
http://r2r.hsri.or.th/
สาน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข
มีหน ้าทีดาเนินงานคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกากับ กาหนดมาตรฐานและ
เฝ้ าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วกับสุขภาพ และรณรงค์เผยแพร่ความรู ้ให ้แก่ประชาชนทัง้
ยังสนับสนุนการวิจัยเพือ
่ พัฒนางานคุ ้มครองผู ้บริโภคอันเกีย
่ วกับอาหารและยาเครือ
่ งสาอาง ฯลฯ
นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2590-7000
http://intra.fda.moph.go.th/fdaifo.nsf
สาน ักงานนโยบายและทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
มีหน ้าทีใ่ นการเป็ นผู ้นาและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ิ ธิภาพ เพือ
สงิ่ แวดล ้อมของประเทศทีม
่ ป
ี ระสท
่ ให ้มีการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนนอกจากนีใ้ ห ้ทุน
วิจัยเกีย
่ วกับสงิ่ แวดล ้อมในชุมชนและมลภาวะนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
โทร 0-2265-6500
http://www.onep.go.th/

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็ นองค์กรทีส
่ นับสนุนทุนวิจัยในการสร ้างนักวิจัย เพือ
่ ยกระดับความรู ้และความสามารถของ
ั พันธ์กบ
สงั คมไทยรวมถึงการพัฒนาทีส
่ ม
ั แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2278-8200
http://www.trf.or.th/fund/
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
่ ว่ นราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ทาหน ้าที่ จุดประกาย กระตุ ้น สนับสนุน
เป็ นหน่วยงานของรัฐทีม
่ ใิ ชส
ประสานความร่วมมือเพือ
่ ให ้คนไทยริเริม
่ กิจกรรมหรือโครงการสร ้างเสริมสุขภาพโดยไม่จากัดกรอบ
วิธก
ี าร เป็ นองค์กรด ้านสุขภาพรูปแบบใหม่ทส
ี่ อดคล ้องกับมติของสมัชชาสุขภาพโลก ด ้านการ
สนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-22980500
http://www.thaihealth.or.th/partner/application-process
ศูนย์มานุษยวิทยาสริ น
ิ ทร (องค์การมหาชน)
ึ ษา ค ้นคว ้า วิจัย การพัฒนาข ้อมูลทางวิชาการด ้านสงั คมศาสตร์
เป็ นองค์การเพือ
่ ประโยชน์ในการศก
และมนุษยศาสตร์ทงั ้ ให ้ทุนวิจัยเกีย
่ วกับด ้านสงั คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถ
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร. 0-2880-9429 ต่อ 3314-5
http://www.sac.or.th/home.html

สาน ักงานคณะกรรมการว ัฒนธรรมแห่งชาติ
เป็ นหน่วยงานภายใต ้สงั กัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทน
ุ สนับสนุนการวิจัยทางด ้านวัฒนธรรม
นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2247-0033
http://www.culture.go.th/www/th/
ิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สานักงานศล
ิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เป็ นหน่วยงานภายใต ้สงั กัดกระทรวงวัฒนธรรม มีทน
ุ สนับสนุนด ้านศล
นักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร 0-2422-8888
http://www.ocac.go.th/index.php?page=plan&op=showGroup&year=2552

สาน ักงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่งชาติ
มีหน ้าทีใ่ นการตรวจสอบข ้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีเ่ สนอขอ
งบประมาณประจาปี สง่ เสริมความร่วมมือการวิจัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สง่ เสริมและเกือ
้ กูล
่ าคสงั คม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และ
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให ้งานวิจัยสูภ
ให ้บริการทางวิชาการการวิจัยและเป็ นศูนย์สารสนเทศการวิจัยนักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถาม
ข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีโ่ ทร โทร0-2561-2445
http://nrct.go.th/

สานักงานพัฒนาการท่องเทีย
่ ว กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
มีภารกิจ เกีย
่ วกับ การท่องเทีย
่ ว ในการพัฒนามาตรฐาน การบริการด ้านการท่องเทีย
่ ว และแหล่ง
ท่องเทีย
่ ว รวมทัง้ การสนับสนุนการ ประกอบธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์ ให ้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
เพือ
่ ก่อให ้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงั คมและวัฒนธรรม และเพือ
่ ก่อให ้เกิดการท่องเทีย
่ วแบบ
ยัง่ ยืน มีทน
ุ สนับสนุนในลักษณะงานจ ้างทีป
่ รึกษานักวิจัยทีส
่ นใจสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้
ทีโ่ ทร 0-2219-4010-17 ต่อ 442
http://www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=9&It
emid=38

