ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รวบรวมโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย

ลําดับ
1

2

3

4

5

6

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

กรมการพัฒนาชุมชน/ ทุน ทางสังคมศาสตร์ เน้นการประยุกต์
ตามปีงบประมาณ
วิจัยกรมการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง
กรมวิชาการ/ทุนวิจัย
แบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประกาศปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการวิจัย
1) ทุนประเภททีค่ ณะกรรมการฯ เป็น
เป็นกรณีไป
การศึกษา การศาสนาและ ผู้กําหนดเรื่อง 2) ทุนประเภทที่ผู้วจิ ัยเป็นผู้
การวัฒนธรรม
กําหนดเรื่องเอง
กรมวิชาการ กระทรวง
การศึกษา การศาสนาและ
ประกาศปีละ 1 ครั้ง
ศึกษาธิการ/ทุนอุดหนุน
การวัฒนธรรม
การวิจัยประเภททั่วไป
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/ สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้
ทุนวิจัยศูนย์เพิม่ ผลผลิต
เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต
แห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร
ทุนเป็นครัง้ คราว
และในบางสาขา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ หาดอกผลเป็นทุนสําหรับใช้จ่ายเพื่อ
เงินทุนบริษทั ไทยวา
พัฒนาและวิจยั ด้านเทคโนโลยีทาง
จํากัด
อาหาร และการวิจัยทางด้านการเพิ่ม
คุณค่าผลผลิตทางการเกษตร

ประมาณเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage
กลุ่มงานวิจยั และพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0-2221-9122, 0-2222-6171
ต่อ 113, 124 http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์: 02-2821816, 02-282986 ต่อ 713, 707, 703
http://www.dcid.go.th/
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์: 02-2821816, 02-282986 ต่อ 713, 707, 703
http://www.dcid.go.th/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-22460031, 0-22460031
http://www.dip.go.th/
ศูนย์เพิ่มผลผลติแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2246-0031, 0-2246-1145 - 6
http://www.dip.go.th/index-th.htm
ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02-2183375 - 6
http://www.research.chula.ac.th

ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

7

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ สนับสนุนการวิจยั ที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ประกาศรับสมัคร
ไทย /ทุนวิจยั การท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมการ ท่องเทีย่ วและ
ทุนประมาณเดือน
แห่งประเทศไทย
แผนการลงทุนด้านการท่องเที่ยวแรงงานใน กุมภาพันธ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

8

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)/ทุน
กฟผ.

9

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) /ทุนวิจัยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ /ทุนวิจยั โครงการ
ญี่ปุ่นศึกษา

10

7 สาขา คือ สายวิชาการโรงไฟฟ้า สาย
วิชาการระบบขนส่ง สายวิชาการบริหาร
สายวิชาการการเงิน สายวิชาการ
สิ่งแวดล้อม สายวิชาการจัดการพลังงาน
สายวิชาการวิศวกรรมโยธา
กําหนดหัวข้อเสนอโครงการวิจยั ตามที่
มีส่วนงานต่าง ๆ ภายในธนาคารขอมา
(request) และจะต้องผ่านขั้นตอนการ
นําเสนอโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สนับสนุนการให้นักวิจัยไทยไปทําการ
วิจัยระยะสั้นในญี่ปุ่น มีกําหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ในสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดย
ผู้สมัครขอรับทุนต้องติดต่อสถาบันและ
นักวิจัยญี่ปุ่น
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ไม่แน่นอน

ทุกปีงบประมาณ
(1 เม.ย – 31 มี.ค
ของปีถัดไป)

ประกาศเดือน
พฤษภาคม มิถุนายน

หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage
ฝ่ายวิชาการ งานวิจัย กองสถิตแิ ละวิจัย
การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย อาคารเลอคองคอร์ด
202 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02 – 6941222,02 – 6941222 ต่อ 2073
http://www.tourismthailand.org/
สํานักงานวิจยั และพัฒนา (สวพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์: 02-4361200
http://www.egat.co.th/wwwthai/
กองวิชาการ สํานักวิชาการและแผน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต
นางเลิ้ง กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 02 – 2800180 ต่อ 2946
http://www.baac.or.th/
โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทรศัพท์: 0 2 – 2216171 ต่อ 376 หรือ ธรรมศาสตร์โทร
02 – 2211671 – 80 ต่อ 339
http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

11

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ(mtec) /ทุน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/
ทุนวิจัยสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา

12

13

ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(nectec) /ทุนวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

สนับสนุนข้อเสนอการวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ด้าน
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage

ไม่แน่นอน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 อุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์: 0-2564-6500
http://www.mtec.or.th/
ทําการวิจัยที่สถาบัน ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
เอเชียตะวันออก
รังสิต จ.ปทุมธานี 12121
เฉียงใต้ ระยะเวลา โทรศัพท์: 02–5160040 – 2
ในการวิจัย 3 – 12 http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html
เดือน

สนับสนุนการวิจัยทางด้านเอเชีย
ตะวันออกศึกษาในลักษณะภูมิภาค
ศึกษา (Area Study) โดยแยกเป็น3
ภูมิภาค คือ
1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(กลุ่มประเทศอาเซียนและอินโดจีน)
3. ภูมิภาคแปซิฟิคตอนใต้
สนับสนุนข้อเสนอการวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ด้าน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์

ไม่แน่นอน
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(nectec) 112 อุทยานวิทยาศาสตรแห่งประเทศไทย ถนน
พหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2564-6900 ต่อ 2345, 2355
http://www.nectec.or.th/

ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ลําดับ
14

15

16

17

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

สํานักงานคณะกรรมการ สนับสนุนความร่วมมือระห่างมหาวิทยาลัย
การอุดมศึกษา /โครงการ / สถาบันกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา
สนับสนุนการวิจัยร่วม
เทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
ภาครัฐและเอกชนในเชิง มีความก้าวหน้าและแข่งขันได้
พาณิชย์
สถาบันส่งเสริมการสอน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
(สสวท.) /โครงการสนับสนุนการ และคอมพิวเตอร์
วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนในเชิง
พาณิชย์
สํานักงบประมาณ /ทุน
ให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ
สํานักงบประมาณ
1. แผนงานพัฒนาชนบท
2. โครงการปรับโครงสร้างและระบบ
การผลิตการเกษตร
3. โครงการผลิตอาหารกลางวัน
4. การศึกษาวิจยั โครงการพัฒนาตําบล
สํานักงานคณะกรรมการ สนับสนุนโครงการที่นําองค์ความรู้
การอุดมศึกษา /ทุนวิจัย
และผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไป
เพื่อการพัฒนาใน
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาและ
ชุมชน มีความชัดเจนในการสร้าง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
รายได้ให้กับชุมชน
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หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage

-

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-6445379, 02-6445379 ต่อ 703
http://www.mua.go.th/

ประกาศรับสมัคร
ทุนประมาณ เดือน
กุมภาพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02 – 3920569,
02 – 3920569 ต่อ 143, 144
http://www.ipst.ac.th/web/index.php

รับสมัครทุนเป็นครั้ง สํานักงบประมาณ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
คราว
โทรศัพท์: 02-2739749, 02-2739496
http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

ประกาศรับสมัคร
ทุนประมาณเดือน
มีนาคม

สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์: 02 - 6445379
http://www.mua.go.th/

ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

18

สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ/ทุน
วิจัยด้านวัฒนธรรม

สนับสนุนการวิจัยทางด้าน
วัฒนธรรม สนับสนุนการวิจยั ทางด้าน
วัฒนธรรม

ประกาศรับสมัคร
ทุนเป็นครัง้ คราว

19

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) /ทุนวิจัยเกีย่ วกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ / ทุนวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส)/ทุน
สนับสนุนการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ /ทุนส่งเสริม
กลุ่มวิจัย (เมธีวจิ ัยอาวุโส
สกว.)

สนับสนุนการวิจัยเกีย่ วกับการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภททั่วไป
ผู้ทําวิจัยเป็นผูก้ าํ หนดเรือ่ งหรือหัวข้อ
2. ประเภทกําหนเรื่องคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
ของไทย

ประกาศรับสมัคร
ทุนเป็นครัง้ คราว

20

21

22

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขใน
ประเทศไทย
สนับสนุนสร้างทีมวิจัยโดยให้นักวิจัย
อาวุโสที่มีความสามารถ ผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ ได้
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
ทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ
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ประกาศรับสมัคร
ทุนประมาณ เดือน
พฤษภาคม
-

-

หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage
ส่วนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10320 โทรศัพท์: 02-2470028, 02-2470028 ต่อ 173-5
http://www.cuture.go.th/thai
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์: 0-2282-2531, 0-2282-3890
http://nccc.thaigov.net/
ส่วนวิจัยและพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: 02-2485852 – 3
http://www.cuture.go.th/thai
ตึกกรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2951-1286
http://www.hsri.or.th
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-2980455
http://www.trf.or.th/

ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย
ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

23

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ /ทุน
วิจัยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ /ทุนวิจัยหลัง
ปริญญาเอก

24

25

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ / ทุน
สนับสนุนนักวิจยั ใหม่
(Young Researcher
Grant Programme)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอบข่ายของาน

วงเงิน/ระยะเวลา

หน่วยงานที่ตดิ ต่อ/Homepage

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัคร
ทุนประมาณเดือน
กุมภาพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถ.พระราม
ที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 – 6448150 – 99 ต่อ 650, 655
http://www.nectec.or.th/

สนับสนุนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกให้ทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และเต็มเวลา โดยมีเกณฑ์คือนักวิจัยที่
ปรึกษาต้องเป็นนักวิจัยอาวุโสทีท่ ํางาน
ในหน่วยงานในประเทศไทย
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
ขนาดเล็ก ดังนี้
1. เป็นโครงการขนาดเล็กในสาขาวิชา
หลักของ สวทช.
2. เป็นส่วนแรกของโครงการวิจยั
ตามปกติที่ตั้งใจจะดําเนินการ
3. เป็นโครงการขนาดเล็กที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญในอนาคต

-

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-2980455

ประกาศรับสมัคร
ทุนประมาณเดือน
กุมภาพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่
73/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์: 02 – 6448150 – 94 ต่อ 405
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ทําเนียบแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลําดับ

ชื่อแหล่งทุน/ชื่อทุน

ขอบข่ายของาน

26

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)/ทุนสําหรับ
โครงการวิจัยสร้างเสริม
สุขภาพ

สนับสนุนการวิจยั เพือ่ ประมวลฐานองค์
ความรู้และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดา้ นการ
สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือ
สุขภาพสังคม โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่
สามารถนําไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

มี 3 รอบดังนี้
1 ม.ค- 15 มี.ค,
1 พ.ค - 15 ก.ค,
1 ก.ย - 15 พ.ย

สํานักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป(โครงการวิจัย)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.
พหลโยธิน ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กทม. 10400
http://www.thaihealth.or.th

27

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(BIOTEC) ทุนอุดหนุนการ
วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
ทั่วไป
สมาคมนักวิจัย ในความ
อุปถัมภ์ของสภาวิจัย
แห่งชาติ/ทุนทําวิจัยแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่

มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร,
วัตถุดิบทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ไม่จํากัดวงเงินและ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

113 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
โทร 0-2564-6700
http://rde.biotec.or.th/activity.html

1. สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ ให้กับประเทศไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการทําวิจัยใน
ประเด็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา ใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. เป็นการวิจยั ในสภาพปัญหาทีป่ รากฏ
ขึ้น ด้วยการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ตามประเด็น
ปัญหาในข้อ 2

1. การวิจัยเชิง
สํารวจให้ไม่เกิน
15,000 บาท
2. การวิจัยเชิง
คุณภาพให้ไม่เกิน
16,000 บาท

สมคมนักวิจัย 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2579-1372 - 9 ต่อ 481 หรือ 0-2579-0887
http://www.nrct.net

28

วงเงิน/ระยะเวลา
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