แหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
องค์กรเอกชน/มูลนิธิ
1. มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
สนับสนุนทุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม
การขอรับทุนได้ที่มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ โทร.0-2525-2978-9 URL:http://dmh2001.com
2. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไหม
ส่งเสริ มการศึก ษาวิจัยและเผยแพร่ ค วามรู้แก่ประชาชนด้ านการประเมิ น ค่าทรัพย์สิ น
อสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองและที่ดิน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรั บทุน
ได้ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไหม โทร. 0-2295-3171URL:http://www.thaiappraisal.org
3. มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขา
ต่างๆ ที่สัมพัน ธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2251-1133-4
4. มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Founfation)
สนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ในด้านสาขาสิ่งแวดล้อมเพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์ แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้ที่
สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่โทร. 0-2386-1590, 0-2386-1420
5. มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Toray Science Fooundation)
สนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม URL:http://www.ttsf.or.th
6. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง
ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในและนอกประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถ
รับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-2283-5012 URL:http://www.bot.or.th

องค์กรภาครัฐ
1. กรมการศาสนา
สนั บสนุ น การวิจัยด้ านการศาสนาแก่นั ก ศึก ษาเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ใ นการวางแผน
พัฒนาการศึกษาและการศาสนา นักวิจัยที่สนใจ รับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. 0-2281-6540
URL: http://religion.m-culture.go.th

2. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-2281-6461 URL:http://www.nfe.go.th
3. กรมควบคุมมลพิษ
สนับสนุนทุนวิจัยในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ นักวิจยั
ที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2642-5028,0-2619-2299 ต่อ 2340, 02579-5269 URL:http://www.pcd.go.th
4. กรมป่าไม้
สนั บสนุ น ทุน วิจัยที่เกี่ยวกับการอนุ รัก ษ์ธรรมชาติ นั ก วิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมู ล
เพิ่มเติมการขอรับทุนได้ทโี่ ทร. 0-2579-5279 URL:http://www.forest.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่างๆ นักวิจัยที่สนใจ
สามารถรั บข้อมูลเพิ่มเติ มการขอรับทุน ได้ ที่ โทร.0-2282-1816ต่ อ604 โทรสาร.0-2281-2602
URL:http://www.obec.go.th
6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สนั บสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก ารปรับปรุงเพิ่มผลผลิต นั กวิจัยที่สนใจ
สามารถรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การขอรั บ ทุ น ได้ ที่ โทร .0-2246-0031, 0-2246-1145-6
URL:http://www.dip.go.th
7. กองส่งเสริมเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนั บสนุ น การวิจัยในสาขาประดิษ ฐ์กรรม เพื่อการพัฒนาชนบทแก่นั กวิจัยโดยการน า
เทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรม นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.02246-0064 ต่อ625 URL:http://www.ttc.moste.go.th
8. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผนการลงทุน
ด้านการท่องเที่ยวแรงงานในอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ นัก วิจัยที่สนใจ สามารถรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่โทร.0-2694-1222 ต่อ 2073 URL:http://www.tat.or.th
9. การเคหะแห่งชาติ
สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับ
ทุนได้ที่ โทร. 0-2324-0411-20 ต่อ 6373,6192 URL:http://www.nhanet.or.th

10. ทุนวิจัยสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สนั บสนุ น ทุ น การศึ ก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การจัด การศึก ษา บุค ลากรทางการศึก ษาหรื อ
หน่วยงานที่ทาการวิจัยนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ กองวิชาการ
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานครโทร.0-2437-2047 URL:http://www.bmaeducation.in.th
11. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรั บข้อมูลเพิ่มเติ มการขอรับทุน ได้ ที่ โทร.0-2282-2531, 0-2282-3890
URL:http://www.nccc.thaigov.net
12. สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สนับสนุนทุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293 URL:http://www.culture.go.th
13. สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
สนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิต การใช้และการจาหน่ายน้าตาลทราย
นักวิจัยที่สนใจ สามารถรั บข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-2221-2687, 0-2221-2293
URL:http://www.ocsb.go.th
14. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สนั บ สนุ น ทุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคอั น เกี่ ย วกั บ อาหารและยา
เครื่องสาอาง ฯลฯนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2591-844190 URL:http://www.fda.moph.go.th
15. สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สนับสนุ นทุนการวิจัยทางด้านพลังงาน นั กวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2612-1555 ต่อ 354, 356, 376 URL:http://www.eppo.go.th
16. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เทคโน โลยี สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก าร
URL:http://www.astec.nectec.or.th
17. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม การเกษตร วัตถุดิบทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม URL:http://www.biotec.or.th//?sw=funding
18. สานักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2279-7180-9 ต่อ 210
URL:http://www.onep.go.th

19. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในการสร้ า งนั ก วิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ความรู้ แ ละความสามารถของ
สังคมไทย รวมถึงการพัฒ นาที่สัมพัน ธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
URL:http://www.nrct.net
20. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ส่งเสริมสนั บสนุ นทุนวิจัยเกี่ยวกับด้ านสังคมสาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ นั ก วิจัยที่สนใจ
สามารถรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม การ ขอรั บ ทุ น ได้ ที่ โทร . 0-2880-9429 ต่ อ 3314-5 URL:
http://www.sac.or.th
21. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่
สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5
URL: http://www.nectec.or.th
22. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนและผลกระทบ
ต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากบุหรี่ นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 02591-8269 URL: http://www.thaiantitobacco.com
23. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของโลหะและวัสดุข อง
ประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต URL:http://mtec.or.th
24. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาสถาบั น ฯและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลกระทบหรื อ
ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมของสถาบันนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุน
ได้ที่ โทร.034-225-400-3 ต่อ 4054 URL:http://nidtep.go.th
25. สถาบันวิจัยระบบสาสารณสุข
ส่งเสริ ม สนับสนุ นโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.02951-1286 URL:http://www.hsri.or.th
26. สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ด้ า นการศึ ก ษาในแขนงคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศ าสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร. 0-22392-4021 ต่อ
143, 144, 182 URL:http://www.ipst.ac.th

27. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สนั บสนุ น การวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภทต่ างๆ นั ก วิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมู ล
เพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2241-3641, 0-2241-3332 URL:http://www.clt.or.th
28. สานักงบประมาณ
ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการวิจัยในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม
การขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2273-9749, 0-2273-9496 URL:http://www.bb.go.th
29. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในการสร้ า งนั ก วิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ความรู้ แ ละความสามารถของ
สังคมไทย รวมถึงการพัฒ นาที่สัมพัน ธ์กับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
URL:http://www.trf.or.th
30. สานักงานกฤษฎีกา
สนับสนุนทุนการวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม
การขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2222-0206-9 URL:http://www.krisdika.go.th
31. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สนั บสนุ น ทุน วิ จัยด้ า นครุศาสตร์แ ละศึก ษาศาสตร์นั ก วิจัยที่ สนใจ สามารถรั บข้อมู ล
เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร ข อ รั บ ทุ น ไ ด้ ที่ โ ท ร . 0-2668-7110-24 9 ต่ อ 2511, 2513, 2515
URL:http://www.onec.go.th
32. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
ส่งเสริมและสนั บสนุน ให้มีก ารวิจัยเพื่อประโยชน์ ใ นการพัฒนาการบริหารงานบุค คล
สาหรับข้าราชการครูและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา นักวิจัยที่สนใจ สามารถรับข้อมูล
เพิ่มเติมการขอรับทุนได้ที่ โทร.0-2280-1104-9 ต่อ 109 URL:http://www.moe.go.th/webtcs

