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บทที่ 11 

ทุนอุดหนุนการวจิัย 

 

 การท าวิจัยต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก ทั้งทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ 

โครงการวิจัยบางเรื่องต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องแสวงหาการสนับสนุน

ด้านงบประมาณ ขณะเดียวกันด้วยความตะหนักถึงความส าคัญของการวิจัย จึงมีหน่วยงาน 

องค์กร สถาบัน หรือบุคคลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

งานวิจัย ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยต้องการทุนสนับสนุนงานวิจัย จึงสามารถหาแหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย

จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้งานวิจัย

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 

ความหมายของทุนอุดหนุนการวิจัย 

 ทุนอุดหนุนการวิจัย คือ งบประมาณที่หน่วยงาน สถาบัน องค์กร หรือบุคคลจัดสรร

ให้แก่นักวิจัยหรือโครงการวิจัย เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการวิจัย โดยอาจรวมถึงการ

ให้ค่าตอบแทนแก่นักวิจัย และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ขอบเขต และเงื่อนไขที่แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุน

ก าหนด (ชาริณ ีเชาวน์ศลิป์, 2545: 277) 

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของทุนอุดหนุนการวิจัย 

 การให้ทุนอุดหนุนการวจิัยโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์และประโยชน์ ดังนี้ 

1. สนับสนุนการวิจัยที่มคีวามส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรากฐาน

ทางวิชาการหรือสรา้งองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

3. สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบการวิจัยของประเทศ 

4. สร้างนักวิจัยอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการวิจัย 
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ประเภทของแหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

  แหลง่ให้ทุนอุดหนุนการวจิัย สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1. สถาบันวิจัยหรอืหน่วยงานวิจัย  

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนา 

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งส าคัญในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบัน

หรอืหนว่ยงานวจิัยของไทย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 

2. สถาบันการศึกษา 

นอกจากภารกิจในการสอนโดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนส่งเสริมด้านการเรียน

การสอนแล้ว สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยังมีหน้าที่

ส าคัญในการแสวงหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยการวิจัย ท าให้สถาบันการศึกษา เช่น 

มหาวิทยาลัยทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน ทีเ่ป็นแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่ง 

3. องค์กรธุรกิจเอกชน 

การวิจัยและพัฒนา หรือ Research and Development (R&D) ถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ

ขององค์กรธุรกิจเอกชน เพราะช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ ให้ก้าวหน้า 

ทันสมัย สอดคล้องกับต้องการของผู้บริโภค บริษัทหรือองค์กรธุรกิจจึงมักมีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ส าคัญอีกแหลง่หนึ่ง 

4. สมาคม มูลนิธิ องค์กรการศึกษา องค์กรการกุศล และองค์กรระหว่างประเทศ  

หน่วยงานเหล่านี้มักมีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมงานวิจัยและมีการจัดสรรทุน

สนับสนุนการวิจัยด้วย เช่น มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation) มูลนิธิ

โทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) มูลนิธิ

จติเวชศาสตร์สงเคราะห ์กรมสุขภาพจิต เป็นต้น 

5. บุคคล  

ปัจเจกบุคคลสามารถให้การสนับสนุนทุนวิจัยได้ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มอบทุน

เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง หรือมอบทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผ่านทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ศิษย์เก่ามักจะมอบทุน 

อุดหนุนการวิจัยใหก้ับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ความส าคัญของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย 

  แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ท าให้การวิจัยสามารถ

ด าเนนิไปได้อย่างราบรื่น เพราะมีทรัพยากรที่จ าเป็นในการวิจัยอย่างเพียงพอ และยังช่วยสร้าง

นักวิจัย เพราะทุนอุดหนุนบางทุนให้ค่าตอบแทนแก่นักวิจัย จนการวิจัยสามารถยึดเป็นอาชีพได้ 

เชน่เดียวกับอาชีพอื่น นอกจากนี้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยังช่วยสร้างทิศทางในการวิจัยให้เกิด

ประโยชน์และตรงกับความต้องการของสังคม หรือผู้ใช้ผลการวิจัยมากขึ้น เพราะจะก าหนดหัวข้อ

การวิจัยจากความตอ้งการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  ปัญหาของนักวิจัยส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้แหล่งที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย หรือทราบในระยะเวลา

กระช้ัน จึงไม่สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยหรือโครงร่างการวิจัยได้ทันก าหนดเวลา 

รายชื่อแหล่งทุนวิจัยและรายละเอียดที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะช่วยให้นักวิจัยทราบแหล่งทุนอุดหนุน

การวิจัย เพื่อการติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับทุน หรือเพื่อการสมัคร

ขอรับทุน  

 

แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยในประเทศไทย  

  แหลง่ทุนอุดหนุนการวิจัยในประเทศไทยมีหลายแหล่ง ได้แก่  

  1. ส านักงานคณะกรรมการการวจิัยแห่งชาติ (วช.) 

1.1 ชื่อทุน ทุนวิจัยมุ่งเป้า / ทุน วช. เพื่อพัฒนาประเทศ / ทุนบัณฑิตศึกษา / และ

ทุนอื่น ๆ  

1.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน  

1.3 ขอบข่ายและสาขาการวจิัย ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 

การจัดการทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

เพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ 

เทคโนโลยีใหมแ่ละเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการการท่องเที่ยว สังคม

ผูสู้งอายุ ระบบโลจสิติกส์ และการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ  

   1.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน สิงหาคม – ตุลาคม  

   1.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 02-561-2445  

อีเมล contact@nrct.go.th  
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   1.6 เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/ 

 
ภาพที่ 11.1 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2558, จาก http://www.nrct.go.th/ 

 

  2. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

   2.1 ชื่อทุน ทุนวิจัยเชิงวิชาการ / ทุนวิจัยและพัฒนา / ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / 

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) / ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย 

เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 

2.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน  

   2.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เน้นการสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถสูง 

ให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ มีเป้าหมายในการสร้าง

นักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงให้สร้างปัญญาและผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัย 

   2.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ก่อนจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ 

   2.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช้ัน 14 อาคาร 

เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-278-8200 หมายเลขโทรสาร 02-298-0476  

   2.6 เว็บไซต์ http://www.trf.or.th/index.php? 
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ภาพที่ 11.2 เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558, จาก http://www.trf.or.th/index.php? 

 

  3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3.1 ชื่อทุน เป็นลักษณะชุดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  

3.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย รายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา 

3.3 ขอบข่ายและสาขาการวจิัย กิจกรรมหรอืโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยไม่

จ ากัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่  ๆ ที่เป็น ความคิดสร้างสรรค์

สามารถน าไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและกว้างขวาง 

   3.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ไม่ระบุระยะเวลา 

 3.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-343-1500 หมายเลขโทรสาร 02-343-1551 

   3.6 เว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th/ 
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ภาพที่ 11.3 เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2558, จาก http://www.thaihealth.or.th/ 

 

  4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

4.1 ชื่อทุน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศกึษา (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

4.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย งบประมาณของ สกอ.  

4.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตรและอาหาร 

ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ  

   4.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ไม่ระบุระยะเวลา 

 4.5 หน่วยงานที่ติดต่อ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา

อาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา 

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5327,  

02-610-5329, 02-610-5386 อีเมล research_mua@hotmail.com 

   4.6 เว็บไซต์ http://www.research.mua.go.th/main/index.php 

mailto:info@reaearch.mua.go.th
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ภาพที่ 11.4 เว็บไซต์ทุนพัฒนาอาจารย์ ของ สกอ. โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 

2558, จาก http://www.research.mua.go.th/main/index.php 

 

  5. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

5.1 ชื่อทุน ทุน NSTDA Chair Professor และทุน NSTDA Chair Professor 

5.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ 

5.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง 

ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม หรือการบริการไทยโดยส่วนรวม ได้แก่ พลังงาน

ทางเลือก (Alternative Energy) และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) วัสดุศาสตร์ 

(Material Science) ที่เหมาะกับประเทศไทย สิ่งแวดล้อม (Environment) วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(Health Science) 

5.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ก่อนเดือนเมษายนของทุกปี  

5.5 หน่วยงานที่ติดต่อ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-644 -8083 หรือ 02-644-8150-9 ต่อ 133 หมายเลขโทรสาร  

02-644-8100 อีเมล chair@nstda.or.th 

   5.6 เว็บไซต์ http://www.research.mua.go.th/main/index.php 

 

 

mailto:chair@nstda.or.th
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ภาพที่ 11.5 เว็บไซต์ทุน NSTDA Chair Professor และทุน NSTDA Chair Professor โดย 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2558, จาก 

http://www.nstda.or.th/NSTDA-ChairProfessor/ 

 

  6. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

6.1 ชื่อทุน ทุนนักวิจัยแกนน า (Research Chair Grant) 

   6.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

6.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนงานวิจัยภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก

ของ สวทช. คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์ 

6.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน เดือนพฤษภาคมของทุกปี  

6.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการทุนนักวิจัยแกนน า ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์

และโปรแกรมวิจัย (CPM) ช้ัน 1 อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลข

โทรศัพท์ 02-644 -8083 หรือ 02-644-8150-9 ต่อ 133 หมายเลขโทรสาร 02-644-8100 อีเมล 

chair@nstda.or.th 

   6.6 เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/ 

 

 
 
 

mailto:chair@nstda.or.th
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ภาพที่ 11.6 เว็บไซต์ทุนนักวจิัยแกนน า (Research Chair Grant)  

โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 2558,  

จาก http://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/ 

 

  7. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

7.1 ชื่อทุน โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ 

   7.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)  

7.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย อาหารและการเกษตร / การแพทย์และสาธารณสุข / 

ซอฟต์แวร์ ไมโครซิป อิเล็กทรอนิกส์ / ยานยนต์และการขนส่ง / พลังงานและสิ่งแวดล้อม / เซรามิกส์ / 

สิ่งทอและเคมีภัณฑ ์/ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบทและผูด้้อยโอกาส 

7.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ไม่ระบุระยะเวลา 

7.5 หน่วยงานที่ติดต่อ อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลข

โทรศัพท์ 02-644 -8083 หรือ 02-644-8150-9 ต่อ 126 หมายเลขโทรสาร 02-644-8100 อีเมล 

chair@nstda.or.th 

   7.6 เว็บไซต์  

    http://www.nstda.or.th/NSTDA-ChairProfessor/scholar_NEW/index.php 
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ภาพที่ 11.7 เว็บไซต์โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.), 2558, จาก 

http://www.nstda.or.th/NSTDA-ChairProfessor/scholar_NEW/objective.php 

 

  8. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

8.1 ชื่อทุน ทุนวิจัย / การศกึษา  

   8.2 ที่มาของเงินทุนวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

8.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย งานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร การแพทย์และ

สาธารณสุข ซอฟต์แวร์ ไมโครชิป อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และขนส่ง พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม 

สิ่งทอ พัฒนาชุมชน ชนบท และผู้ดอ้ยโอกาส และอุตสาหกรรมผลติและบริการ 

8.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ไม่ระบุระยะเวลา   

8.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน

พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 

02-564 -6700 หมายเลขโทรสาร 02-564-6704  

   8.6 เว็บไซต์ http://nstda.or.th/cpmo 
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ภาพที่ 11.8 เว็บไซต์ทุนวิจัย / การศึกษา ของ สวทช. โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.), 2558, จาก http://nstda.or.th/cpmo 

 

  9. ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

9.1 ชื่อทุน ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม 

9.3 ที่มาของเงนิทุนวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ  

   9.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยี

ใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้ มากกว่า

หนึ่งด้าน โดยใหค้วามส าคัญกับการได้รับทรัพย์สินทางปัญญา หรือการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ที่มี citation index รวมทั้งเป็นโครงการที่ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสอดคล้องกับเป้าหมาย

ประยุกต์ใช้ 6 ด้าน และเทคโนโลยีที่โปรแกรมเทคโนโลยีฐานสนับสนุน ประกอบด้วย เกษตร

และอาหาร (Agriculture & Food) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environment) การศึกษา

และชุมชน (Education & Community) สุขภาพและการแพทย์ (Health & Medicine) อุตสาหกรรม 

การผลิตและบริการ (Manufacturing & Service Industries) และความมั่นคง (Security)  

   9.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน รอบที่ 1 เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ ตั้งแต่วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี รอบที่ 2 เปิดรับเอกสารเชิงหลักการ ตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
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9.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนเทคโนโลยีฐาน ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนน

พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-

564 -6900 ต่อ 2403-2409 หมายเลขโทรสาร 02-564-6887 อีเมล rpms@nnet.nectec.or.th  

   9.6 เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.nectec.or.th/research/research-support/research-

funding.html 

 
ภาพที่ 11.9 เว็บไซต์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ, 2558, จาก

http://www.nectec.or.th/research/research-support/research-funding.html 

 

  10. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ  

10.1  ชื่อทุน งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 

   10.2 ที่มาของเงนิทุนวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ  

   10.3 ขอบข่ายและสาขาการวิจัย อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชวีภาพ 

   10.4 ระยะเวลาในการขอรับทุน ไม่ระบุระยะเวลา 

   10.5 หน่วยงานที่ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เลขที่ 113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี12120 หมายเลขโทรศัพท์ 

02-564 -6700 ต่อ 3561-3565 หมายเลขโทรสาร 02-564-6705  

   10.6 เว็บไซต์ http://www.biotec.or.th/th/index.php 

mailto:rpms@nnet.nectec.or.th
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ภาพที่ 11.10 เว็บไซต์ทุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2558, จาก http://www.biotec.or.th/th/index.php 

 

สรุปท้ายบท 

  การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยช่วยให้งานวิจัยด าเนินไปตามเป้าหมาย นักวิจัยสามารถ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการวิจัยได้ แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย

มีมากมายหลายแหล่ง เช่น ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช .) ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว) หรือแหล่งทุนที่เป็นสถานศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 

ซึ่งแต่ละแหล่งทุนก็มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้ทุนที่แตกต่างกัน ผู้สนใจควรศึกษาหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเหล่านีใ้ห้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการขอทุนวิจัยต่อไป  

 

เอกสารอ้างอิง 

 

ชาริณี เชาวน์ศลิป์. (2545). การวิจัยเบือ้งต้นทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร์  

=Research in Library and Information Science. (พิมพ์ครัง้ที่ 2). เชยีงใหม่:  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.  

วิจารณ์ พานิช. (2540). การบริหารงานวิจัยแนวคิดจากประสบการณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

  กรุงเทพฯ: ดวงกมล.  

ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ. (2558). เว็บไซต์ทุนอุดหนุน 

  โครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม. สืบค้นจาก 
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