
 



คู่มือ 
 

การบรหิารงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



สารบญั 
 

 หน้า 

บทที่ ๑ บทน ำ 1 

บทที่ ๒ ระบบและกลไกสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 4 

บทที่ ๓ กำรส่งเสริมกำรจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 26 

ภำคผนวก 31 

 แหล่งทุนวิจัยภำยในประเทศ  

 แหล่งทุนวิจัยต่ำงประเทศ  

 

 
 
 

 
 



 

 
๑ 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสอดคล้องกับแนว
ทางการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   รวมทั้งมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยของคณะ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
๑. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมายที่สอดคล้อง และมุ่ง
สนองตอบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) (ร่าง) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และ หลักการของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) อีกทั้งมีความต่อเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และฉบับทบทวน  

วิสัยทัศน์ของนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ  
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาบนพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  มีการน าองค์

ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจและสังคม และ  มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ให้มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน”  

ควำมส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำ  
๑) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีฐานชีวภาพ (Bio-based Technology)  
๒) ระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมระบบโลจิสติกส์ระหว่างภาคต่างๆ ของประเทศ 
๓) เศรษฐกิจดิจิทัล  
๔) สังคมสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๕) โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
๖) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
๒. แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจัยของวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน พระบรมรำช
ชนก 

สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือให้
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยเนื่องจากการด าเนินงาน
วิจัยของคณะที่ผ่านมาอาจารย์และบุคลากรยังมีมีข้อจ ากัดด้านการท าวิจัย สาเหตุหลักเนื่องมาจากภาระงานสอนของ



 

 
๒ 

อาจารย์ที่มากข้ึน และกลไกการสนับสนุนการผลิตผลงานที่ยังไม่คล่องตัวสถาบันพระบรมราชชนก จึงจัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช  

สถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำ หมายถึง 
 ๑. องค์กรทางการศึกษาด้านสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อม่ันจากสังคมท้ังในและต่างประเทศ 
 ๒. ระบบการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
ชาติ 
 ๓. การจัดการศึกษามีเอกลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาก าลังคนทางสุขภาพให้ชุมชน 
 ๔. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถทางการศึกษาและการ
สาธารณสุข และมีผลงานที่โดเด่นในระดับประเทศและสากล 
 ๕. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบนฐานวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง เป็น
องค์กรธรรมภิบาลที่พึ่งตนเองได้ 
 

สร้ำงก ำลังคนด้ำนสุขภำพเพื่อชุมชน หมายถึง 
 ๑. กลไกหลักส าคัญในการพัฒนาก าลังคนทางด้านสุขภาพของประเทศที่เน้นการสร้างก าลังคนสาธารณสุขเพ่ือ
การดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน 
 ๒. บัณฑิตและผู้ที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันมีความรู้ และปัญญาทางสุขภาพ และมีความเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาเพื่อสุขภาวะในชุมชนอย่างแท้จริง 
 ๓. สถาบันสามารถสร้างก าลังคนทางสุขภาพที่สามารถรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงและ
สภาพการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน ประเทศ และภูมิภาคอ่ืนได้ 
 ๔. ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของสถาบันมีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพที่เคารพ
ในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม 
 ๕. ผู้ที่ผ่านการศึกษาและการพัฒนาของสถาบันพระบรมราชชนก จะมีสมรรถนะสูงด้านการปฏิบัติงานใน
ระดับปฐมภูมิ เป็นนักปฏิบัติการที่มีฐานปฏิบัติการเน้นพื้นที่ชุมชนชนบทเป็นส่วนใหญ่ 
 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
จากการระดมสมองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ น าไปสู่กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์“สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพ่ือชุมชน ชั้นน าของอาเซียน” 
พันธกิจ 

(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๒) วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และน าความรู้นั้นไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ  
(๓) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน  
(๔) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
(๕) บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพื้นฐาน 



 

 
๓ 

การดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

๑. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพและลูกค้าและ 
มีมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการใช้การเรียนการสอนให้สอดรับกับการ 
เปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ 

๓. พัฒนากระบวนการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้บริการ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๔. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
นโยบำยกำรวิจัยด้ำนกำรวิจัย ต ำรำ และงำนสร้ำงสรรค์ ของคณะสำธำรณสุขและสหเวชศำสตร์ 
  ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักศึกษามีการผลิตผลงานวิจัย ต ารา เอกสารทางวิชาการ นวัตกรรม และการพัฒนา

องค์ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ ตลอดจนงานด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 



 

 
๔ 

บทท่ี ๒ 
ระบบและกลไกสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
๑.  ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

องค์ประกอบ ระบบ/ขั้นตอน กลไก ผู้รับผิดชอบ เอกสำร/หลักฐำน/แนวทำง 
Input ๑. สนับสนุนงบประมาณการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
แผนพันธกจิด้านการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ แผนปฏิบัตติการประจ าป ี

 ๒. พัฒนาความรู้ด้านการวิจัย อบรม/ประชุม (ภายในและภายนอก
องค์กร) 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ โครงการอบรมวิจยัภายใน/
รายงานจ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา 

Process ๑. พิจารณากลั่นกรอง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ ค าสั่งแต่งคณะกรรมการ 

  ๒. พิจารณางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ รายงานการประชุมการ
คณะกรรมการวิจยั 

  ๓. ขออนุมัติงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ หนังสือขออนุมัต ิ
  ๔. ประกาศการสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์ 
คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ หนังสือแจ้งผู้ได้รับทุนสนับสนุน

การท าวจิัย 
 ๒. สนับสนุนการด าเนินการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๑. จัดท าคู่มือการวิจยัและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ คู่มือการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

  ๒. จัดท า website งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ Website 

  ๓. สนับสนุนห้องปฏิบัตกิารการวิจยั คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ มีห้องปฏิบัติการการวิจัย 
  ๔. สนับสนุนแหล่งสืบค้นข้อมูล คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ ห้องสมุด/เทคโนโลยีในการสืบค้น 
  ๕. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิยั 

เช่น การประชุม น าเสนอผลงาน ทุน 
รางวัล 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ คู่มือการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

 ๓. ส่งเสริมจริธรรมการวิจัย ประชุม ประชาสัมพันธ ์ คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ รายงานการประชุม  website 
 ๔. บูรณาการ

กระบวนการวจิัยหรืองานน
สร้างสรรค์กับการเรียนการ
สอน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ด้าน
การวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ/
อาจารย ์

แผนการสอน  

 ๕. ควบคุม/ติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ติดตามการด าเนินงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ ๑. รายงานความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานวิจัย 
๒. รายงานการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

Output ๑. ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

รวบรวมผลงาน คณะอนุกรรมการด้านวจิัยฯ ผลงาน 

Feedback ๑. รายานการควบคุม/
ติดตามการด าเนินงาน 

ประชุม/หารือ กลุ่มงานหลักสูตร/อาจารย ์ Improvement Plan 
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๒. ระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ ระบบ/ขั้นตอน กลไก ผู้รับผิดชอบ เอกสำร/หลักฐำน/แนวทำง 
Input ๑. สนับสนุนงบประมาณการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
แผนพันธกจิด้านงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิจยัและ
นวัตกรรม/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัตติการประจ าปี  

 ๒. พัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ประชุม/อบรม (ภายในและภายนอก
องค์กร) 

กลุ่มงานวิจยัและ
นวัตกรรม/อาจารย ์

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

Process ๑. คัดสรรค์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดสรรค์
งานวิจัย 

กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรม 

  ๒. คัดสรรค์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณะกรรมการคัดสรรค์ รายงานการคัดสรรค์งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  ๓. ประกาศสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

วิทยาลยั/กลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

แผนปฏิบัตติการประจ าป ี

 ๒. สนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. จัดท าคู่มือการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม คู่มือการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

  ๒. การท า website ฐานข้อมูลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม Website 

  ๓. สนับสนุนห้องปฏิบัตกิารวจิัย กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม มีห้องปฏิบัติการการวิจัย 
  ๔. สนับสนุนแหล่งสืบค้นข้อมูล กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม ห้องสมุด/เทคโนโลยีในการสืบค้น 
  ๕. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท าวจิยั 

เช่น การประชุม น าเสนอผลงาน ทุน 
รางวัล 

กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม คู่มือการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

 ๓. ส่งเสริมจริธรรมการวิจัย ประชุม ประชาสัมพันธ ์ กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม รายงานการประชุม  website 
 ๔. บูรณาการกระบวนการวจิัย

หรืองานนสร้างสรรค์กับการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้
ด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

กลุ่มงานหลักสูตร/อาจารย ์ แผนการสอน  

 ๕. ควบคุม/ติดตามการ
ด าเนินงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ติดตามการด าเนินงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

กลุ่มงานวิจยัและนวัตกรรม ๑. รายงานความก้าวหนา้การ
ด าเนินงานวิจัย 
๒. รายงานการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

Output ๑. ผลงานวิจัยวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

รวบรวมผลงาน กลุ่มงานหลักสูตร/อาจารย ์ ผลงาน 

Feedback ๑. รายานการควบคุม/ติดตาม
การด าเนินงาน 

ประชุม/หารือ กลุ่มงานหลักสูตร/อาจารย ์ Improvement Plan 
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๒.๑ ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

เพ่ือการขับเคลื่อนงานวิจัย ต ารา และงานสร้างสรรค์ ของ ให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้นเพ่ือเพ่ิม
ผลงานวิจัย ต ารา งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ให้มีปริมาณมากขึ้นวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน
การผลิตผลงานวิชาการให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือ
การผลิตผลงานวิจัย ต ารา งานสร้างสรรค์ ผลักดันให้มีการรวมกลุ่มการวิจัย การผลิตงานวิจัยจากทุกกลุ่มงาน 
การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริการสังคม และเป็นขวัญก าลังใจแก่
ผู้ผลิตผลงานดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์และนักวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการอีกด้วย 
 

 ๑. เป้ำหมำย 
   ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
   ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้อาจารย์ท าหรือร่วมท าวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง/คน/ปี 
โดยภายใน ๒ ปี ต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างน้อย ๑ ครั้ง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
   ๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ตามพันธกิจของ
วิทยาลัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย ๒ เรื่องต่อปี 
   ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาผลิตผลงานวิชาการ (ต ารา วิจัย บทความ
วิชาการ) อย่างน้อยหลักสูตรละ ๒ เรื่องต่อปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
   ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ต ารา และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ทิศทำงกำรท ำวิจัย ทิศทางการท าวิจัยของอาจารย์ให้เป็นไปเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของ
คณะ ๙ ด้าน ได้แก่ 
   ๒.๑ การวิจัยด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
   ๒.๒ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 
   ๒.๓ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๒.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (การวิจัยชั้นเรียน) 
   ๒.๕ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน 
   ๒.๖ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๒.๗ การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 
   ๒.๘ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 
   ๒.๙ งานวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยด้านอ่ืนๆ  
 ๓. กำรสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอของบประมำณ จำกแหล่งทุนดังนี้ 
   ๓.๑ แหล่งงบประมาณภายในสถาบัน ได้แก่ 
    ๓.๑.๑ วิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
    ๓.๑.๑ สถาบันพระบรมราชชนก 
   ๓.๒ แหล่งงบประมาณจากภายนอกสถาบัน 
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    ๓.๒.๑ หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
    ๓.๒.๑ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,  
    ๓.๒.๒ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ,  
    ๓.๒.๓ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) ,  
    ๓.๒.๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ,  
    ๓.๒.๕ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ,  

๓.๒.๖ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
๓.๒.๗ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) 

   ๓.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
   ๓.๔ แหล่งงบประมาณภาคอุตสาหกรรม 
   ๓.๕ แหล่งงบประมาณภาคเอกชน 
   ๓.๖ แหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศ เช่น NIH, WHO และแหล่งทุนอ่ืน ๆ 
 

 ๔. กำรสนับสนุนแหล่งค้นคว้ำ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารงานวิจัยตามต้องการของอาจารย์ทั้ง Hard Copy  
และ online จัดหาสารสนเทศท่ีง่ายต่อการค้นคว้าเพื่อเอ้ือต่อการท าวิจัยของอาจารย์  

 ๕. สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท ำวิจัย โดยการจัดอบรมการวิจัยภายใน ส่งเข้ารับ
การอบรมวิจัยภายนอกตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดทีมที่ปรึกษาเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับนักวิจัยใหม่ จัดหา
ผู้เชี่ยวชาญให้การปรึกษา ช่วยเหลือในกระบวนการสร้างผลงานและเสนอผลงานวิจัยโดยจัดเวทีวิชาการและ
การส่งเสริมการไปท าวิจัยนอกสถาบัน 
 

 ๖. สนับสนุนเวลำในกำรท ำวิจัย ดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้ท าวิจัยสามารถลาไปท าวิจัยได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพล
เรือนลาเพ่ือ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ  
   ๖.๒ ผู้มีสิทธิลาต้องไม่เป็นผู้ที่เคยลาไปท าวิจัยมาแล้วแต่งานวิจัยไม่เสร็จ 
   ๖.๓ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปท าวิจัย จะต้องรายงานผลการด าเนินงานวิจัยในระยะเวลาที่ลา
ไปท าวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัย งานสร้างสรรค์ และต ารา ภายใน ๑ 
เดือนที่สิ้นสุดการลาแต่ละครั้ง 
   ๖.๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปท าวิจัย หากไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ด้วยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม ต้องรีบรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัย งานสร้างสรรค์ และต ารา และผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น ทราบโดยเร็ว และหากวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากลับมาปฏิบัติราชการ 
ผู้นั้นจะต้องรีบกลับมาปฏิบัติราชการโดยทันที 
 

  ๗. สนับสนุนกำรเผยแพร่ วิทยาลัยให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และต ารา 
โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
   ๗.๑ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ/ฐานข้อมูล ระดับชาติ และนานาชาติ 
   ๗.๒ น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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 ๘. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
   ๘.๑ เชิดชูเกียรติอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

 

กำรสนับสนุนทุนในกำรท ำวิจัย ต ำรำ และ งำนสร้ำงสรรค์ 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สนับสนุนภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายการท าวิจัย ต ารา และ 
งานสร้างสรรค์ของสถาบันพระบรมราชชนก  
  
กำรยกย่องส่งเสริมนักวิจัยดีเด่น  

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ด าเนินการให้รางวัลการวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจ าปี เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งเพ่ือเชิดชูเกียรติอาจารย์และนักวิจัย สร้างผลงานทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้แบ่งรางวัลออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
ชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม 

๑.รำงวัลนักวิจัยดีเด่น เป็นอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
หลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็น
ผลงานวิจัยที่ท าสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวง
วิชาการนั้นๆ โดยผลงานวิจัยสร้างคุณค่า และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ ต่อชุมชน สังคมและเชิงนโยบาย  
อย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อ่ืนได้ โดยมี ๒ ประเภทรางวัล คือ  

๑.๑ รางวัลนักวิจัยดีเด่น   
๑.๒ รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

๒. รำงวัลผลงำนวิจัย ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่จะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผล
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษา และวิจัยเพ่ิมเติมจากเดิมเท่านั้น 
เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ท าในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ท าในต่างประเทศ ผลงานวิจัย
นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ แต่ผู้เสนอ
ขอรับรางวัลจะต้องเป็นอาจารย์และนักวิจัยสังกัดคณะ และเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธี
วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน และเป็นผลงานวิจัยที่ส าเร็จสมบูรณ์ เป็นรูปเล่ม
รายงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดย
ภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นผลงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา 

๓. รำงวัลวิทยำนิพนธ์ เป็นวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและ
ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่ง มีความ
ชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการน าไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่ส าเร็จสมบูรณ์ และได้รับการเผยแพร่ หรือ
มีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีก าหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ
บรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ แบ่งเป็น ๒ รางวัล คือ  

๓.๑ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   
๓.๒ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

๔. รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ 
วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ดีเด่น และพิสูจน์แล้วว่า เป็นประโยชน์แก่ 
ชุมชน สังคมและประเทศ ในการด าเนินการประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องเป็นอาจารย์สังกัด
คณะ ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมท าการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้  เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และ
ความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์
คิดค้นส่วนใหญ่ เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม หรือการพัฒนา
ประเทศ มีคุณค่าทางวิชาการ 

 

กำรเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรำงวัลกำรวิจัย : รำงวัลนักวิจัยดีเด่นคณะสำธำรณสุขศำสตร์และสห
เวชศำสตร์ สถำบันพระบรมรำชชนก 
          
ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ 
 วิทยาลัยฯ ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
กำรเสนอชื่อนักวิจัย 

1. เสนอชื่อนักวิจัยผ่านอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

2. กรอกรายละเอียดของนักวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. แนบไฟล์เอกสารผลงานของนักวิจัยที่ได้รับการน าเสนอชื่อฯ (รายงานผลการวิจัยหรืออ่ืน ๆ) จ านวน 3-

5 ผลงาน พร้อมระบุสัดส่วนในการด าเนินการวิจัย (ควรมีสัดส่วนการวิจัยร้อยละ 60) และเอกสารอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (รูปแบบไฟล์ PDF) 

4. แนบไฟล์รับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (ผู้เสนอชื่อฯ เป็นผู้ลงนามรับรอง) 
กำรเสนอผลงำนวิจัยเพื่อขอรับรำงวัลกำรวิจัย : รำงวัลผลงำนวิจัยคณะสำธำรณสุขศำสตร์และสหเวช
ศำสตร์สถำบันพระบรมรำชชนก 
 

ผู้เสนอผลงำน 
 คณะผู้วิจัย อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  สถาบัน
พระบรมราชชนก 
 
กำรเสนอผลงำน  

1. เสนอผลงานผ่านอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 
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2. กรอกรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
3. แนบไฟล์ รูปเล่มรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อการพิจารณา (รูปแบบไฟล์ PDF) 
4. แนบไฟล์ หนังสือแสดงควำมยินยอมกำรเสนอผลงำน เพ่ือขอรับรางวัลฯ ในกรณีผลงานวิจัยได้รับการ

ว่าจ้างให้ท าวิจัยหรือได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย หรือได้รับสิทธิ์ร่วมในผลงานวิจัย ให้ขออนุญาตผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ให้ทุนการวิจัยให้ความยินยอม (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลง
นามยินยอม) 

5.  แนบไฟล์ หนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ ในกรณีที่เป็นผลงานวิจัยจากงานในหน้าที่ของบุคคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามอนุญาต) 

ลักษณะของผลงำน 
1. ต้องไม่เป็นงำนวิจัยท่ีท ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ หรือประกำศนียบัตรใดๆ  

เว้นแต่จะท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฎผลความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมจากเดิมเท่านั้น 

2. เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ท าในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดท่ีท าในต่างประเทศ 
ผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วย
ก็ได้แต่ผู้เสนอขอรับรำงวัลจะต้องเป็นนักวิจัยสังกัดคณะสำธำรณสุขศำสตร์และสหเวชศำสตร์ และ
เป็นผู้วิจัยหลัก 

3. เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจนและ 
เป็นผลงำนวิจัยที่ส ำเร็จสมบูรณ์ ได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ตาม
มาตรฐาน ของ วช. โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 

4. เป็นผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีหลักบานประกอบการพิจารณา 
กำรเสนอผลงำนประดิษฐ์เพื่อขอรับรำงวัลกำรวิจัย : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสหเวชศำสตร์สถำบันพระบรมรำชชนก 
 

ผู้เสนอผลงำน 
อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

 
กำรเสนอผลงำน  

1. เสนอผลงานผ่านอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

2. กรอกรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ระบุสาชาวิชาการท่ีเสนอขอรับรางวัลฯ 
3. แนบไฟล์ รูปภำพผลงำนประดิษฐ์คิดค้นหรือนวัตกรรม (รูปแบบไฟล์ JPG) 
4. แนบไฟล์ ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือส าเนาหลักฐาน 

การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) 



 

 
๑๑ 

5. แนบไฟล์ หนังสืออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ (กรณีเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่) 
ผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนามอนุญาต 

6. แนบไฟล์ ส ำเนำหลักฐำนรับรองกำรน ำผลงำนประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 
7. แนบไฟล์ ส ำเนำสิ่งพิมพ์เผยแพร่ เช่น วารสารฯลฯ ที่ได้พิมพ์แผยแพร่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ

ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
8. แนบไฟล์ วีดีทัศน์ ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงาน และแสดงถึงหลักการ ขั้นตอน และกรรมวิธีที่ใช้ในการ

ประดิษฐ์คิดค้น (ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 นาที) (ถ้ามี) 
 
ลักษณะของผลงำน 

1. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ 
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

2. มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อชุมชน สังคม และการพัฒนาประเทศ 
3. เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
4. เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด หรือน าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนได้ 
5. เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชม เศรษฐกิจ สังคม 

และประเทศ 
 
  



 

 
๑๒ 

๒.๒ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตผลงำนวิจัย ต ำรำ และงำนสร้ำงสรรค์ 
 

๒.๒.๑ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรวิจัย ต ำรำ และงำนสร้ำงสรรค์ 
๑) การพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการท าวิจัย ต ารา และงานสร้างสรรค์ แก่บุคลากรโดย การ

จัดการประชุม อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์หรือบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานใหม่  และผู้สนใจภายใน
วิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒) การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมด้านการท าวิจัย ต ารา และงานสร้างสรรค์ จากหน่วยงาน/
องค์กรภายนอก ตามความต้องการและความจ าเป็น เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
การผลิตผลงานวิชาการ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย ต ารา และงานสร้างสรรค์ 
เป็นที่ปรึกษางานวิจัยส าหรับบุคคล องค์กรภายนอก อย่างสม่ าเสมอ  

๔) จัดระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย และการจัดทีมวิจัยที่เหมาะสมที่ประกอบด้วยนักวิจัยเก่าที่มีประสบการณ์
การท าวิจัย กับนักวิจัยใหม่ให้มีการท าวิจัยและเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัย และพัฒนา
ทักษะแก่นักวิจัยใหม่ 

๕) ส่งเสริมและสนับให้อาจารย์ มีการผลิตผลงานวิจัยอย่างน้อย ๒ ปีต่อ ๑ เรื่อง ผลิตต ารา/เอกสาร
ค าสอน/งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ปีละ ๑เรื่อง 

๖) จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีเป็นที่ปรึกษา ในการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ แก่บุคลากร 
๗) ประชาสัมพันธ์ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรให้เป็นที่รู้จักทั้ง การท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 

และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site  
๘) จัดให้มีระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยโดยทีมที่ปรึกษางานวิจัย และบุคลากรประจ ากลุ่ม

วิจัยและนวัตกรรม 
๙) สนับสนุนให้มีการน าเอางานวิจัยเป็นวาระการประชุมประจ าเดือนของวิทยาลัย  
๑๐)  สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานวิจัย และสร้างความร่วมมือใน      

                   การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับสถาบัน/องค์กรภายนอก 
๑๑)  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการด าเนินงานวิจัย เป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
๑๒)  สนับสนุนให้มีการน าเสนอ/เผยแพร่ผลงานวิชาการภายในประเทศด้วยการจัดตั้ง  
      งบประมาณในด้านนี้เป็นการเฉพาะ 

 
๒.๒.๒ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรภำยนอก 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของคณะ ด าเนินการวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก
ระดับท้องถิ่นภายในจังหวัด เช่น อบจ. เทศบาล อบต. เพ่ือการพัฒนาด้านวิชาการระดับท้องถิ่น
และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก ด้วย
การประสานงานวิจัยและแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์แหล่งทุนหรือองค์กรภายนอกที่พร้อมจะ
ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนให้นักวิจัยภายในทราบ 

๓) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานอุดมศึกษา และภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข   การศึกษา การเกษตร อุตสากรรม การท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอ่ืนๆ ในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ในการจัดท า น าเสนอ และใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยร่วมกัน 



 

 
๑๓ 

 
๒.๓ กำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 
 เพ่ือให้มีการน าความรู้จากงานวิจัย ต ารา และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาจึงมีระบบและกลไกในการรวบรวมคัดสรรค์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย ดังนี้ 

๑) จัดให้มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจัย โดยคณะกรรมการวิจัย เพ่ือจัดท า
เป็นฐานข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นความ และน าไปใช้การการพัฒนาส าหรับผู้อาจารย์ นักศึกษา
และผู้สนใจ อย่างสม่ าเสมอ 

๒) เผยแพร่ผลการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย บน Website ของ
วิทยาลัย 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการน าผลงานวิจัยน าไปใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม
และการปฏิบัติงานอื่นท่ีเป็นการพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๑๔ 

ระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 

   ระบบ       กลไก 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนกำรสังเครำะห์ วิเครำะห์องค์ควำมรู้ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
๑) แจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุน เพ่ือวิเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
๒) คณะกรรมการการวิจัยร่วมกับหัวหน้าโครงการวิจัยร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยโดย
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้อาจารย์ในวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. ตั้งคณะกรรมการรวบรวม คัดสรร  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั 
๒. ให้แต่ละกลุ่มงานก าหนดแผนการ 
วิเคราะห์ความรู้จากผลงานวจิัยของกลุม่ 
๓. แต่ละภาคฝ่ายส่งงานวิจยัที่จะน ามา
วิเคราะห ์
    และสังเคราะห์องค์ความรู้ให้ฝ่ายวิจยั 

ระบบรวบรวมงานวิจัย 
   รวบรวมงานวิจัยของวิทยาลัยจากภาค/ฝ่าย 
 

ระบบคัดสรรงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
- แยกแยะประเภทของรายงานวิจัยตามสาขา 
  เช่น วิจัยชุมชน การเรียนการสอน คลินิก    
  และวิจัยสถาบัน 
- คัดสรรงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ 
 หน่วยงานภายนอก 

ระบบวิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
- วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการวิจัย แยกแยะจุดอ่อน 
 จุดแข็ง และประเด็นของระเบียบวิธีวิจัย   
 
 
 

ระบบการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

 
๑. ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ที่ได้ ไปจัดคู่มือฉบับ 
ชาวบ้าน แผ่นพบั สคริปออกรายการเสียงตามสาย หรือลงเว็บ 
ไซด์วิทยาลัย ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
๒. ผู้วิจัยน าคู่มือไปเผยแพร ่เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั 
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนหรือหนว่ยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณะกรรมการประชุม และสรุปผลคัดสรรผลงานวิจัย   
ของวิทยาลยัที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
๒. คณะกรรมการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน า 
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่  
๓.ก าหนดเกณฑ์และหลกัการในการวิเคราะห์และ 
สังเคราะห์  งานวิจยั  
๔. แจ้งผลงานวิจยัที่ได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการให้ 
เจ้าของผลงานวิจยัรับทราบ 
 
 
 ๑.ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ ที่ได้จากผลงานวิจัยโดยใช้ภาษาเขา้ใจได้ง่ายๆ 
๒. คณะกรรมการร่วมกับทีมเจา้ของผลงานวิจัยรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่ิงที่
ได้จากผลงานวิจยั โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก/ภายใน
วิทยาลยัและ อาจารย์ผู้สนใจรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การน าเอกสารการรับรองการน าองค์ความรู้จากการวจิัยไปใช้ประโยชน์
จากหนว่ยงานภายนอก 

ผู้วิจัยสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส้ันๆ ไม่เกิน 
๑๐ หน้า โดยใชภ้าษาเข้าใจได้ง่ายๆ 

 



 

 
๑๕ 

๓) น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ ไปยังสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
๔) หัวหน้าโครงการวิจัยน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก 
๕) หัวหน้าโครงการวิจัยน าเอกสารการรับรอง การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
ภายนอกส่งให้หน่วยวิจัย 
 
๒.๔ กำรพิจำรณำจัดสรรทุน 
  ๑) การพิจารณาจัดสรรทุนด าเนินการโดยหน่วยวิจัยโดยใชแ้บบการประเมินข้อเสนอการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัยของวิทยาลัยฯเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  
 ๒) หน่วยวิจัย แจ้งผลอนุมัติทุน ภายใน ๑ เดือน 

 กำรรับทุนวิจัย 
 ๑) หัวหน้าโครงการวิจัยท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยจ านวน ๑ ชุด ผ่านหัวหน้าภาค/ ฝ่าย ส่งไปยังหน่วย
วิจัย ภายใน ๓๐ วัน หลังจากได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการ 
 ๒) การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ขอให้จัดซื้อรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย กรณี
การจัดซื้อจากต่างประเทศให้ด าเนินการเฉพาะที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั้น หรือให้ผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมี
เทคโนโลยีไม่สูงนักขึ้นใช้เอง 
 ๓)  กรณีโครงการวิจัยที่เก่ียวกับคลินิกหรือการวิจัยในมนุษย์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของกระทรวงสาธารณสุข  
กำรพิจำรณำกำรยืมเงินทุนสนับสนุนงำนวิจัย 
                    การจัดสรรทุนแบ่งเป็น งวด  ๓ งวด ดังนี้ 
                    งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติ และ
จัดท า เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายในงวดแรก และด าเนินการเบิกจ่ายภายใน ๑ เดือนหลังได้รับการอนุมัติ 
                   งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณทั้งหมดโดยต้องแสดงรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ วิจัยคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของการด าเนินงานการวิจัยทั้งโครงการ ตามแบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย (แล้วเสร็จบทที่๓) 

งวดที่ ๓ จ่ายที่เหลือร้อยละ ๓๐ เมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินจาก 
คณะกรรมการวิจัยแล้ว พร้อมเรื่องบทความวิจัย และแผ่นบันทึกข้อมูล CD 
 
 
 
 
กำรส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายงานวิจัย(ฉบับร่างจ านวน ๒ 
เล่ม) ให้คณะกรรมการวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพงานวิจัยและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิจัย และรับรองโดยคณะกรรมการวิจัย จึงจะเผยแพร่สู่สาธารณะได้  โดยจัดส่งรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์จ านวน ๒๐ เล่ม พร้อมบทความวิจัย  บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  แผ่น CD ให้หน่วยวิจัย 
โดยเข้าปกเย็บเล่มให้เหมาะสม และให้ท าปกตามตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

๒) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยไม่อาจส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ได้ตามก าหนด อนุโลมให้ส่งภายหลังก าหนดได้แต่ไม่เกิน ๑ ปี โดยหวัหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งปัญหาอุปสรรค
ให้คณะกรรมการวิจัยทราบ (แบบรายงานการติดตาม) 



 

 
๑๖ 

 
กำรลำเพื่อปฏิบัติกำรวิจัย 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ   
                การให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย ให้ส่วนราชการพิจารณา โดยค านึงถึง หลักเกณฑ์ดังนี้    

๑) ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน 

๒) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานที่ส่วนราชการด าเนินงาน
อยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการ
นั้นๆ ซึ่งได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะ
ด าเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะให้ข้าราชการกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป และ
หัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรง 

๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องไม่
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 

๔) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ
เจ้าสังกัดแล้ว 

            ข้าราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
๒) รับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ส่วน

ราชการอาจให้ข้าราชการที่รับราชการยังมีครบหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัยได้ แต่ข้าราชการผู้นั้น
ต้องพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

๓) ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัย งานสอนหรือรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีจะท าการวิจัยแล้วไม่น้อยกว่าสองปีและมีความสมที่จะให้ปฏิบัติการวิจัย 

๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

           ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ แล้วน าเสนอผู้
อ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติการวิจัย 
                   ในการขออนุมัติตามวรรคหนึ่งให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
               ๑) โครงการ แผนปฏิบัติการวิจัย พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา สถาบันหรือหน่วยงานที่ท า
การวิจัย 
               ๒) บันทึกของส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการไปปฏิบัติการ
วิจัย ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการ 
               ๓) รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัย 
 
 
 
 
 



 

 
๑๗ 

ะบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรผลิตผลงำนวิชำกำร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนผลิตผลงาน
วิชาการ 

จัดท าโครงร่างงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ผ่านหัวหน้า
กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม  

ลงทะเบียนรับและนัดหมายคณะกรรมการวิจัยฯ
พร้อมแจกเอกสารล่วงหน้า ๕ วัน  กลุ่มวิจัยฯ 

 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
อนุมัติโครงการวิจัย ผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานวิจัยฯ 

หัวหน้าโครงการ 

คณะกรรมการวิจัยฯประชุม
พิจารณาสรุปผล ๑ สัปดาห์ 

 

ผลการพิจารณา 

     เสนอ ผอ. เพื่อพิจารณา    
            โครงการวิจัย 

 (ว.๑,ว.๑-๑,ว.๕) ๑ สัปดาห์ 

 

ปรับแก้ 

ด าเนินการรับทุนวิจัย 

 

กลุ่มวิจัยฯ 

ผ่าน 



 

 
๑๘ 

ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรผลิตผลงำนวิชำกำร 
            ๑.กลุ่มงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยทราบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ และก าหนดวันส่งผลงาน 
            ๒.หัวหน้าโครงการวิจัย/งานวิชาการจัดท าโครงร่าง เพ่ือเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 
            ๓.กลุ่มงานวิจัยลงทะเบียนรับและนัดหมายคณะกรรมการพิจารณาพร้อมแจกเอกสารล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๕ วัน 
            ๔.คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงร่างที่ส่งเข้ารับการพิจารณาและแจ้งผลให้หัวหน้าโครงการ
ทราบ แต่ถ้าโครงร่างไม่ผ่านการพิจารณา หัวหน้าโครงการต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คณะกรรมวิจัยของวิทยาลัย
พิจารณาใหม่ เมื่อโครงร่างฉบับนั้นผ่านการพิจารณา กลุ่มงานวิจัยเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยพิจารณา 
            ๕.ถ้าโครงร่างฉบับนั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการ หัวหน้าโครงการต้องปรับแก้แล้วโครงร่าง
ฉบับแก้ไขมายังกลุ่มงานวิจัยเพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการพิจารณาใหม่ 
           ๖.เมื่อโครงการผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการ โครงการจะได้รับการอนุมัติ กลุ่มงานวิจัยจะแจ้งให้
เจ้าของโครงการทราบ 
           ๗. หัวหน้าโครงสามารถด าเนินการรับทุนได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๙ 

ขั้นตอนกำรติดตำมโครงกำรวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ผ่าน 
 
 
 
 
                                    ผ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอขออนุมัติงบประมาณด าเนินงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ (ว.๒) 

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมติดตามความก้าวหน้า
ทุก ๓ เดือน 

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ไม่ผ่าน 

ท าเล่มสมบูรณ์ส่งกลุ่มงานวิจัย ๒๐ เล่ม พร้อม 
CD รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๑ แผ่น 

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ส่งผลงานวิจัยให้คณะกรรมการวิจัยฯ
พิจารณา 

 

ปรับแก้ 

กลุ่มงานวิจัยขอ ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ 



 

 
๒๐ 

 
 
 

                                                                (             ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

                            า  
 

หัวห  า     า   ส       า ว  ั      
   า  า         า   าว  ั        ์ 

   า   า         า           
     ์ ส  ห ั ส              า 

  ว ห  า 1  ด    

ป   า         า  
(     า )           
     ์    ั   
 

 

ส       า ว  ั  ห         า 
               ์   า  า 
 

หัวห  า     า   า   สา        า ว  ั 
 ห                ห   า า ว  ั  

  าห ั ส        า            

ป ั     
     า  



 

 
๒๑ 

ระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                        ผ่าน 
 
 
 
 
 
                            
                            ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์แจ้ง อาจารย์ในวิทยาลัยฯ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

น าเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ตามก าหนดการ 
ผู้น าเสนอผลงาน 

ส่ง Proceeding /CD ประกาศเกียรติบัตรที่ 
กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม ผู้น าเสนอผลงาน 

เสนอขอรางวัลให้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

กลุ่มวิชาการ 

ส่งบทคัดย่อ พร้อม Proceeding 

ให้คณะกรรมการวิจัยฯพิจารณา 
 

ปรับแก้ 

 

ส่งบทคัดย่อพร้อม Proceeding ไป 

ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าเสนอ
ผลงานน าเสนอผลงาน 

 

ปรับแก้ 

 

ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ ในเวทีวิชาการของวิทยาลัยฯ  



 

 
๒๒ 

ระบบและกลไกสนับสนุนกำรวิจัยจำกสภำพปัญหำของสังคม 
 
 

การประชุมร่วมกับแกนน าชุมชน ตัวแทนส่วนราชการ อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
 
 
 

ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขของชุมชน 
 
 
 

คัดเลือกปัญหาเพื่อแก้ไขด้วยกระบวนการทางวิจัย 
 
 
 

เสนอเรื่องวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัย 
 
 
 

เขียนโครงร่างวิจัยเพื่อการอนุมัติ 
 

                                                                โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 

น าเสนอแนวคิดการวิจัยร่วมกับแกนน าชุมชนเพ่ือการมีส่วนร่วม 
 
 
 

ด าเนินการวิจัย 
 
 
 

น าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๓ 

ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร 
 
           ๑.กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยทราบหลักเกณฑ์
และข้ันตอนการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และก าหนดวันส่งผลงาน 
            ๒.อาจารย์และบุคลากรส่งบทคัดย่อพร้อมผลงานวิจัยฉบับย่อ ให้คณะกรรมการวิจัยฯ พิจารณา ถ้า
ผลงานวิจัยนั้นผ่านการพิจารณา เจ้าของผลงานวิจัยนั้นสามารถส่งผลงานเพ่ือการเผยแพร่ได้เลย แต่ถ้าผลงาน
วิชาการนั้นไม่ผ่านการพิจารณา เจ้าของผลงานต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คณะกรรมวิจัยฯของวิทยาลัยพิจารณา
ใหม่ เมื่อผลงานนั้นผ่านการพิจารณาเจ้าของผลงานสามารถส่งผลงานวิชาการนั้นไปเผยแพร่ได้ 
           ๓.เจ้าของผลงานวิชาการนั้น น าผลงานไปเผยแพร่ตามสถานที่ ๆ ได้รับการตอบรับ 
           ๔.ผู้ไปเผยแพร่ผลงาน ส่ง proceeding/CD/reprint/ ประกาศเกียรติบัตรมายังกลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม            
           ๕.ผู้ไปน าเสนอผลงานสามารถเสนอขอรับรางวัลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
           ๖.กลุ่มวิชาการจะประกาศเกรียติคุณส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ ในเวทีวิชาการของวิทยาลัย
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๔ 

ระบบและกลไกสนับสนุนให้นักศึกษำไปเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ผ่าน 
 

                                                             ไม่ผ่าน 
 
 
 
ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ป   าสั   ั ์ า ส  ัส    า        
   า ว  า า  
 ดั  า   า ว   ั/   า  ว ั       า หวัห  า
ห  ัส      า  า  ัห  ว ว   ั  า   ว  ว า   
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ส  ป    (ว.1,ว.1-1,ว.5) 1 สัปดาห ์
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  า  
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      า ว   ั 
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        า ป        า  า
ส  ป   า  ภา     1สัปดาห์ 
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๒๕ 

ระบบและกลไกสนับสนุนให้นักศึกษำไปเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร 
 

1. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนทราบเรื่องการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการท่ีผลิตโดยนักศึกษาเพ่ือการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าผลการวิจัยหรือนวัตกรรมโดยผ่านไปยังหัวหน้าหลักสูตรและกลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
3. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมรวบรวมผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อการพิจารณา 
4. คณะกรรมการวิจัย ต ารา และนวัตกรรม ของวิทยาวัยพิจารณาคัดเลือกโครงร่างงานวิจัยหรือนวัตกรรม ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดภายใน 7 วันจะแจ้งให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณา 
5. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะถูกเสนอเพ่ือการอนุมัติไปยังผู้อ านวยการของวิทยาลัย 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถน าไปปรับแก้และส่งกลับมาใหม่ตามขั้นตอนได้อีก
ครั้งเพ่ือการพิจารณาในรอบต่อไป 
6. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถท าเรื่องขอทุนสนับสนุนในการไปเผยแพร่ผลงาน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๖ 

บทท่ี ๓ 
กำรส่งเสริมกำรจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดสิทธิบัตร 

การส่งเสริมและสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย และสร้างบรรยากาศในการท างานวิจัยของบุคลากร วิทยาลัย
จึงก าหนดให้กรรมการวิจัยมีหน้าที่ในการให้การแนะน าส่งเสริมนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ได้รับ
การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
ให้แก่นักวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญหา ที่ก าหนดโดยกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการจัดให้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
๑. ขั้นตอนกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร 

สิทธิบัตรคืออะไร 
สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญท่ีออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์การ

ประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี ๒ลักษณะ ดังนี้ 
๑. ผลิตภัณฑ์ :โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสมทาง

เคมี 
๒. กรรมวิธี :วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงาน

สร้างสรรค์เก่ียวกับลักษณะ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ 
เอกสำรที่ต้องใช้กำรยื่นขอสิทธิบัตร 

๑. แบบพิมพ์ค าขอ (สป / สผ/ อสป / ๐๐๑-ก)  (แบบฟอร์มจากกรมทรพย์สินทางปัญญา ขอดูแบบฟอร์ม
ได้จากกลุ่มงานวิจัยและนวตกรรม) 
๒. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือค าพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี 
๓. ข้อถือสิทธิ 
๔. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้) 
๕. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์) 
๖. เอกสารประกอบค าขอ เช่น 

•  เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร 
•  หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณี 
•  หนังสือมอบอ านาจ 
•  เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ) 
•  เอกสารการขอนับวันยื่นค าขอในต่างประเทศ เป็นวันยื่นค าขอในประเทศไทย 
•  ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖เดือน นับจนถึงวันยื่นขอกรณีเป็น

นิติบุคคล กรณียื่นหลายค าขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและส าเนาหนังสือรับรองโดยรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 

 



 

 
๒๗ 

ระบบและกลไกสง่เสริมกำรจดลิขสิทธิ์ สิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

สร้างความเข้าใจแก่อาจารย์ ในประเด็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

วางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

ก าหนดทีมรับผิดชอบ 
 

พัฒนาศักยภาพ ให้กับทีมผู้รับผิดชอบจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

รวบรมผลงานที่แล้วเสร็จที่ประสงค์ขอด าเนินการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 
 

ตอบเอกสาร 
 
 

เสนอขออนุมัติเงินสนับสนุน 
 

จัดส่งเอกสารที่ตรวจสอบแล้วสมบูรณ์ส่งไปยังพาณิชย์จังหวัด 
 
 

รายงานความก้าวหน้าและแจ้งกลับมายังเจ้าของผลงาน 
 

จัดส่งหนังสือส าคัญการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 
 

เจ้าของผลงานรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
 

จัดท ารายงานผลการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

จัดท า Improvement plan 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๘ 

ค่ำธรรมเนียม 
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตร    ๑,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเพ่ิมเติม     ๑๐๐ บาท 
ประกาศโฆษณา     ๕๐๐ บาท 
ตรวจสอบการประดิษฐ์   ๕๐๐ บาท 
ออกสิทธิบัตร     ๑,๐๐๐ บาท 
โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ ๒๐ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ มีอายุ ๑๐ปี นับแต่วันยื่นขอ 
 
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี 

ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ ๕เป็นต้นไปโดยให้ช าระภายใน ๖๐วัน หลังจาก
สิ้นปีที่ ๔ 

หากการออกสิ ทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า ๔ปี ให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐วัน นับแต่วันที่
มีการออกสิทธิบัตรให้ 
หมายเหตุสิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระส าคัญมาก่อนไม่
ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึ้น หรือในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน ๑๒เดือน มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร 

๒. สถำนที่ย่ืนค ำขอ 
•  ส่วนบริหารงานจดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร ๐-๒๕๔๗-๔๗๑๐หรือ 
•  ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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กำรจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร คืออะไร 
อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญที่ออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์โดยอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิค
ที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่า มีข้ันการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ 
 
กำรประดิษฐ์ คืออะไร 
การประดิษฐ์ คือ การคิดค้น หรือคิดท าขึ้นเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การ
ประดิษฐ์คิดค้นเก่ียวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ต่างๆหรือเป็นการ
ประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธี กระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการผลิต การเก็บรักษา ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น 
 
เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร 

เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร มีดังนี้ 
๑.  ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ

หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระส าคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ 
๒.  สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ 

 
อำยุกำรให้ควำมคุ้มครอง 

อนุสิทธิบัตรที่มีอายุ ๖ ปี  นับตั้งแต่วันขอรับอนุสิทธิบัตรและต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้น
ปีที่ ๕ และปีท่ี ๖ และสามารถต่ออายุได้ อีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ ปี  (รวม ๑๐ปี) 
 
กำรยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจะต้องมีเอกสำรดังนี้ 

๑. แบบพิมพ์ค าขอ (สป / สผ / อสป / ๐๐๑-ก) 
๒. รายละเอียดการประดิษฐ์ 
๓. ข้อถือสิทธิ 
๔. บทสรุปการประดิษฐ์ 
๕. รูปเขียน (ถ้ามี) 
๖. เอกสารประกอบค าขอ เช่น 

 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร 
 หนังสือมอบอ านาจ(เฉพาะมอบอ านาจให้ตัวแทนที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เท่านั้น) 
 หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร 
 หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น(กรณีท่ีมีการน าไปแสดง) 
 ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีท่ีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน ๖ 

เดือน) 
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ภำคผนวก 
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แหล่งทุนวิจยัภำยในประเทศ 

 กรมการศาสนา 
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจการทางด้านศานาทั้ง
ยังสนับสนุนการวิจัยด้านการศาสนาแก่นักศึกษาเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาและการศาสนานักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๕๔๐ 
URL : http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนนักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร.๐-๒๒๘๑-๖๔๖๑ 
URL : http://www.nfe.go.th 

 กรมควบคุมมลพิษ 
มีหน้าที่ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษรวมทั้งสนับสนุน
ทุนวิจัยในอันท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การควบคุมมลพิษในด้านต่างๆนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๖๔๒-๕๐๒๘ (วิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและอากาศ),๐-๒๖๑๙-
๒๒๙๙ต่อ ๒๓๔๐ (วิจัยเกี่ยวกับสารอันตรายและกากของเสีย), ๐-๒๕๗๙-๕๒๖๙ (วิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการมลพิษ) 
URL : http://www.pcd.go.th 

 กรมป่าไม้ 
มีหน้าที่ในการสงวนและคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าไม้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาวิชาการด้านการป่าไม้และสัตว์ป่าและ
วิชาการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งยังให้ทุนวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๕๗๙-๕๒๖๙ 
URL : http://www.forest.go.th 

 กรมวิชาการ 
เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับต่างๆนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ 
โทร.๐-๒๒๘๒-๑๘๑๖ต่อ ๖๐๔โทรสาร. ๐-๒๒๘๑-๒๖๐๒ 
URL: http://www.dcid.go.th 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
สาขาต่าง ๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตนักวิจัยที่สนใจ

http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
http://www.nfe.go.th/
http://www.pcd.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://www.dcid.go.th/
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สามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๐๓๑, ๐-๒๒๔๖-๑๑๔๕-๖ 
URL : http://www.dip.go.th 

 กองส่งเสริมเทคโนโลยีส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรมเพ่ือการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัยโดยการน า
เทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรมที่ได้จากงานวิจัยสามารถน าไปใช้งานได้จริงในงานผลิตของเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๐๖๔ต่อ 
๖๒๕ 
URL: http://www.ttc.moste.go.th 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและแผนการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยวแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๖๙๔-๑๒๒๒ต่อ๒๐๗๓ 
URL : http://www.tat.or.th 

 การเคหะแห่งชาติ 
มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเองปรับปรุงซื้อ
หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพ่ือให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมดีขี้นนอกจากนี้มี
ทุนวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๓๒๔-
๐๔๑๑-๒๐ต่อ๖๓๗๖, ๖๑๙๒ 
URL : http://www.nhanet.or.th 

 ทุนวิจัยส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่ท าการวิจัย
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่กองวิชาการ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โทร. ๐-๒๔๓๗-๒๐๔๗ 
URL : http://www.bma.go.th 

 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โททบวงมหาวิทยาลัย 
ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โทในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาท่ีสนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม
การขอทุนได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย(ศาลายา) ม.มหิดล โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๕๑๑, ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ต่อ ๒๑๑, 
๒๑๒, ๒๑๓ 
URL : http://www.mahidol.ac.th 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านเอเซียตะวันออกศึกษา ในลักษณะภูมิภาคศึกษาโดยแยกเป็น ๓ภูมิภาค 
คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิคตอนใต้
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเซียศึกษาม.ธรรมศาสตร์ 

http://www.dip.go.th/
http://www.ttc.moste.go.th/
http://www.tat.or.th/
http://www.nhanet.or.th/
http://www.bma.go.th/
http://www.mahidol.ac.th/
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ศูนย์รังสิต โทร. ๐-๒๕๑๖-๐๐๔๐-๒ 
URL : http://www.tu.ac.th 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย)ในเรื่องนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะของธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาเอซียนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ ศูนย์ IMT-GT Studies 
Center ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. ๐๔๗-๒๑๑-๐๓๐ต่อ ๒๑๘๒, ๒๙๔๖-๘ 
URL : http://www.imt-gt.org 

 มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิตเป็นสถาบันเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและ
เพ่ือสนับสนุนบริการสุขภาพขององค์การต่างๆรวมทั้งให้ทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ โทร. ๐-
๒๕๒๕-๒๙๗๘-๙ 
URL : http://dmh๒๐๐๑.com 

 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย 
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย (ทะเบียนเลขที่ กท.๑๐๗๕) จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและที่ดิน
นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย โทร. ๐-๒๒๙๕-
๓๑๗๑ 
URL : http://www.thaiappraisal.org 

 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัฒฑิตศึกษาและทุนวิจัยทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์และสาขาต่างๆที่
สัมพันธ์กับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการ
ขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๕๑-๑๑๓๓-๔ 
(ไม่มีเว็บไซต์) 

 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรมโดยจะสนับสนุนในสาขาโรคหัวใจ, โรคปอด, 
โรคภูมิแพ้, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคติดต่อและโรคอ่ืนๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอ
ทุนได้ที่ส านักงานมูลนิธิฯ โรงพยาบาลโรคทรวงอก โทร. ๐-๒๕๘๘-๓๐๐๐-๔ต่อ๑๑๐๐ 
(ไม่มีเว็บไซต์) 

 มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการแพทย์หรือตามความสนใจของมูลนิธิฯนักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๒๕๐-๐๐๖๕-๗, ๐-๒๒๕๒-๑๗๓๓, ๐-๒๒๕๓-๕๔๑๑, ๐-
๒๒๕๕-๓๗๔๒ 
(ไม่มีเว็บไซต์) 

http://www.tu.ac.th/
http://www.imt-gt.org/
http://dmh2001.com/
http://www.thaiappraisal.org/
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 มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation)  
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์, นักวิจัย, นักศึกษาหรือข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
ต้านสาขาสิ่งแวดล้อมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจสามารถ
รับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร.๐-๒๓๘๖-๑๕๙๐, ๐-๒๓๘๖-๑๔๒๐, ๐-๒๓๘๖-๑๔๖๙ 
(ไม่มีเว็บไซต์) 

 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)  
มูลนิธิได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๖ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. ซึ่งใช้เป็นเงินกองทุน
ถาวรเพื่อน าดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม 
URL: http://www.ttsf.or.th/html/awards๐๒.html 

 มูลนิธิ ๕๐ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและการเมือง,ด้านการเงิน
ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในหรือนอกประเทศเพ่ือน าเอางานวิจัยมาเผยแพร่แก่
สาธารณชนนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๒๘๓-๕๐๑๒ 
URL : http://www.bot.or.th 

 ศูนยพั์นธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC)  
หน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
URL : http://www.biotec.or.th/?sw=funding 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) 
เป็นองค์การเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ต่อ๓๓๑๔-๕ 
URL : http://www.sac.or.th 

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
หน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๕๖๔-๖๙๐๐โทรสาร.๐-๒๕๖๔-๖๙๐๑-๕ 
URL: http://www.nectec.or.th 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถทางด้าน
วิศวกรรมของโลหะและวัสดุของประเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
URL : http://magnet.mtec.or.th/Internet/services/rd&e_fund.asp 

http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
http://www.bot.or.th/
http://www.biotec.or.th/?sw=funding
http://www.sac.or.th/
http://www.nectec.or.th/
http://magnet.mtec.or.th/Internet/services/rd&e_fund.asp
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 สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารสุข 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่และควบคุมปัญหาต่างๆที่เกิดจาก
การบริโภคบุหรี่ของคนไทยรวมทั้งยังสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประชาชนและผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากบุหรี่นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอ
ทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๕๙๑-๘๒๖๙ 
URL : http://www.thaiantitobacco.com 

 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
มีหน้าที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นศูนย์กลางบริการด้านวิชาการและการ
บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาสถาบันฯและ
งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบหรือความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมของสถาบันฯนักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร.๐๓๔-๒๒๕-๔๐๐-๓ต่อ๔๐๕๔ 
URL : http://idea.moe.go.th 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ท าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมี
ระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๙๕๑-๑๒๘๖ 
URL : http://www.hsri.or.th 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
มีหน้าที่ในการริเริ่ม ด าเนินการและส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตรวิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา
รวมทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในแขนงศณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่
สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ต่อ ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๘๒ 
URL : http://www.ipst.ac.th 

 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนท าการวิจัยและรวบรวมสถิติเก่ียวกับกิจการ
สหกรณ์แนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภท
ต่างๆนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๔๑-๓๖๓๔, ๐-๒๒๔๑-๓๓๓๒ 
URL : http://www.clt.or.th 

 ส านักงบประมาณ 
เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่จัดท างบประมาณแผ่นดินเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะน าเสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็นพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่างๆนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม
การขอทุนได้ที่ 
URL : http://www.bb.go.th 

http://www.thaiantitobacco.com/
http://idea.moe.go.th/
http://www.hsri.or.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://www.clt.or.th/
http://www.bb.go.th/
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 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัยเพ่ือยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย
รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 
URL: http://www.trf.or.th 

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฏหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐนอกจากนี้ยังให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนากฏหมายนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. 
๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙ 
URL : http://www.krisdika.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนการศึกษาของชาติประสานนโยบายและแผนการศึกษาเพ่ือให้
กระทรวงทบวง กรมต่างๆ น าไปสู่การปฏิบัติ, ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการศึกษานอกจากนี้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์นักวิจัยที่สนใจสามารถรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๑๑๐-๒๔ตอ่๒๕๑๑, ๒๕๑๓, ๒๕๑๕ 
URL : http://www.once.go.th 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการ
ครูและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยรวมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุน
ได้ที่ โทร.๐-๒๒๘๐-๑๑๐๔-๙ต่อ๑๐๙ 
URL : http://www.moe.go.th/webtes 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศทั้งยังให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูล
เพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร.. ๐-๒๒๘๒-๒๕๓๑, ๐-๒๒๘๒-๓๘๙๐ 
URL : http://nccc.thaigov.net 

 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมนักวิจัยที่
สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ต่อ ๑๗๓-๕ 
URL : http://www.cuture.go.th/thai 

 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติการและควบคุมดูแลกิจการ
ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตการ
ใช้และการจ าหน่ายน้ าตาลทรายนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่โทร. ๐-๒๒๒๑-
๒๖๘๗, ๐-๒๒๒๑-๒๒๙๓ 
URL : http://www.csb.in.th 

http://www.trf.or.th/
http://www.krisdika.go.th/
http://www.once.go.th/
http://www.moe.go.th/webtes
http://nccc.thaigov.net/
http://www.cuture.go.th/thai
http://www.csb.in.th/
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 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข 
มีหน้าทีด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขโดยการควบคุมก ากับ ก าหนดมาตรฐานและเฝ้า
ระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพและรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยัง
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องส าอางฯลฯ นักวิจัยที่
สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร.๐-๒๕๙๑-๘๔๔๑-๙๐ 
URL: http://www.fda.moph.go.th 

 ส านักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ในการเป็นผู้น าและศูนย์ประสานในการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ให้ทุนวิจัย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและมลภาวะนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 
๐-๒๒๗๙-๗๑๘๐-๙ต่อ๒๑๐ 
URL : http://www.oepp.go.th 

 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
มีหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศ
ติดตามประเมินผล และเป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายปละแผนการ
บริหารและการพัฒนาพลังงานของประเทศรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงานนักวิจัยที่
สนใจสามารถรับข้อมูลเพ่ิมเติมการขอทุนได้ที่ โทร. ๐-๒๖๑๒-๑๕๕๕ต่อ ๓๕๔, ๓๕๖, ๓๗๖ 
URL : ผิดพลำด! กำรอ้ำงอิงกำรเชื่อมโยงหลำยมิติไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/
http://www.oepp.go.th/
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 ทุนภำยในประเทศ 
 
แหล่งทุน สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส) 
ชื่อทุน ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ขอบข่ายและสาขา เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขใน

ประเทศไทย 
แนวทางการ
สนับสนุน 

 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

  

หน่วยงานที่ติดต่อ ตึกกรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร 0-2951-1286 

Homepage: http://www.hsri.or.th  
  
  
 

แหล่งทุน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
ชื่อทุน ทุนนวัตกรรมสถาบัน สกว. 
ขอบข่ายและสาขา เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
แนวทางการ
สนับสนุน 

เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการคิดค้น พัฒนา 
ประยุกต์ใช้ ศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
ภายใต้บริบทของสถาบันนั้น ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาชุด
โครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ การติดตามและการประเมินผล
โครงการ การผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์ การก าหนดกฎเกณฑ์
หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท างานวิจัยของนักวิจัย 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท/ ปิดรับข้อเสนอ 25 กุมภาพันธ์ 
2548 

หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย( สกว.) 
เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.
พหลโยธิน  
ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กทม. 10400 

Homepage: http://www.trf.or.th 
  
  

แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) 
ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาครัฐ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ 
ขอบข่ายและสาขา สาขาโทรคมนาคมและเครือข่าย 

http://www.hsri.or.th/
http://www.trf.or.th/
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แนวทางการ
สนับสนุน 

-         หากเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมกับ
ภาคเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

-         ผู้วิจัยต้องสังกัดในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะรองรับ 
ให้มีการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมอย่างได้ผล 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ไม่จ ากัดวงเงิน ระยะเวลา 1 ปีและไม่เกิน 3 ปี ส าหรับโครงการ
ต่อเนื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี 

หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
112 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง องคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120 
โทร 0-2564-6500 ต่อ 2478-2579 

Homepage: http://www.nectec.or.th 
   

แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชำติ(BIOTEC)  
เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)  

ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมทั่วไป 
ขอบข่ายและสาขา มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน อุตสาหกรรม, 

การเกษตร, วัตถุดิบทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการ
สนับสนุน 

การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของศูนย์ฯ มุ่งเน้นการวิจัย 
3 ด้าน คือ  
1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)  
2) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) และ  
3) การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Development Project)  
โดยโครงการวิจัยฯ ต้องสามารถน าความรู้ ด้านพันธุวิศวกรรม 
และ เทคโนโลยีชีวภาพ มาพัฒนางานวิจัยตามขอบเขตของ
โครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ คือโครงการหลัก 
โครงการเฉพาะด้าน และโครงการความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่น 
ซึ่งโครงการวิจัยฯ ควรมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสามารถส่งเสริมให้มีการพัฒนาในภาคเกษตร และ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรมได้ หาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://rde.biotec.or.th/bounds.html  

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ไม่จ ากัดวงเงินและระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยงานที่ติดต่อ 113 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทร 0-2564-6700  

Homepage: http://rde.biotec.or.th/activity.html  
   

http://www.nectec.or.th/
http://rde.biotec.or.th/bounds.html
http://rde.biotec.or.th/activity.html
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แหล่งทุน ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินทร(องค์กำรมหำชน) 
ชื่อทุน ทุนสนับสนุนการวิจัย 
ขอบข่ายและสาขา ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แนวทางการ
สนับสนุน 

 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่ติดต่อ โทร 0-2880-9429 ต่อ 3314-5 
Homepage: http://www.sac.or.th 

  
 

แหล่งทุน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
ชื่อทุน ทุนส าหรับโครงการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพ 
ขอบข่ายและสาขา สนับสนุนการวิจัยเพื่อประมวลฐานองค์ความร  ู้และสร้างองค์ความรู้

ใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือสุขภาพสังคม 
โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีใน 11 ประเด็นหลักที่สนับสนุน เช่น  
1. ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และยาสูบ 
2. ความรุนแรง(Violence) 
3. พฤติกรรมเยาวชน 
4. กลุ่มปัจจัยเสี่ยงส าคัญ(ลดอุบัติเหตุจราจร สารเสพติด สุขภาพจิตใจ 
อาหาร  
การคุ้มครองผู้บริโภค การออกก าลังกาย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
5.ชุมชนสุขภาพดี เมืองน่าอยู่ 
6. การศึกษากับสุขภาพ/โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ 
7.สุขภาพในสถานประกอบการ 
8. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเพ่ือสุขภาพ 
9. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
10.การวิจัยเพื่อการมีสุขภาพดี 
11. รูปแบบและระบบบริการเพื่อสร้างสุขภาพ 

แนวทางการ
สนับสนุน 

- การวิจัยเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างสุขภาวะดีแก่ประชาชน ใน
ประเด็นสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ 
- การวิจัยประเมินผลนโยบายหรือมาตรการส าคัญด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ 

http://www.sac.or.th/
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- การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพหรือสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ชุมชนโดยตรง และเน้นกระบวนการการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ช่วย
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
- การวิจัยทดลองนวัตกรรมที่มีโอกาสเป็นตัวแบบเชิงระบบ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ หรือมาตรการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถมีผลกระทบสูง 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

มี 3 รอบดังนี้ 1 มกราคม - 15 มีนาคม, 1 พฤษภาคม - 15 
กรกฎาคม,  
1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป(โครงการวิจัย) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เลขที่ 979/116-120 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถ.
พหลโยธิน  
ขว.สามเสนใน ข.พญาไท กทม. 10400 

Homepage: http://www.thaihealth.or.th 
   
แหล่งทุน สมำคมนักวิจัย ในควำมอุปถัมภ์ของสภำวิจัยแห่งชำติ 
ชื่อทุน ทุนท าวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
ขอบข่ายและสาขา 1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้กับประเทศไทยโดยท าวิจัยในฐานะเป็น

หัวหน้าโครงการวิจัย 1 เรื่อง 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการน า
หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามา  
ใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน ามาแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการลดละอบายมุขยาเสพติด และความรุนแรง 
เป็นต้น เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและถาวร 
3. เป็นการวิจัยในสภาพปัญหาที่ปรากฏขึ้น ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ตามประเด็นปัญหาในข้อ 2 

แนวทางการ
สนับสนุน 

เป็นทุนให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่เสนอขอรับตามความมุ่งหมาย
ดังกล่าว 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1. การวิจัยเชิงส ารวจให้ไม่เกิน 15,000 บาท 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพให้ไม่เกิน 16,000 บาท 

หน่วยงานที่ติดต่อ สมคมนักวิจัย 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 0-2579-1372 - 9 ต่อ 481 หรือ 0-2579-0887 

Homepage: http://www.nrct.net 

 

http://www.thaihealth.or.th/
http://www.nrct.net/


 

 
๔๓ 

แหล่งทุน มูลนิธิสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำชัยนำทนเรนทร 
ชื่อทุน โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ขอบข่ายและสาขา เพ่ือพัฒนาการแก้ปัญหาทางการแพทย์และประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่ง

อาจครอบคลุม 
งานวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาของปัญหาหรืองานวิจัยที่จะช่วยให้เข้าใจ
ปัญหาและ 
มุมมองของประชาชนและผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพของตนเองหรือการ
มารับบริการ 
ที่เก่ียวข้องเน้นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นการพัฒนางานและวิธีแก้ปัญหา
สุขภาพ(RandD) 
หรือ(DandR)ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยหรือยุทธศาสตร์กระบวนการ
การด าเนินงาน 
ตามรูปแบบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ซึ่ง
จะต้องผสมผสาน 
การวิจัยหลายสาขา โดยเฉพาะการใช้ความรู้และมุมมองทางสังคม 
นอกเหนือจากมุมมอง 
ทางด้านการแพทย์สาธารณสุข 

แนวทางการ
สนับสนุน 

โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี 
 

วงเงิน/ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ไม่จ ากัดวงเงินขั้นสูง /ส่งข้อเสนอโครงการ 1 พฤษภาคม - 30 
สิงหาคม 

หน่วยงานที่ติดต่อ  
Homepage: ไม่มีเว็บไซต์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๔ 

 

แหล่งทุนต่ำงประเทศ 
 
แหล่งทุน 
 Agricultural Development Council 
ชื่อย่อ 
 ADC 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา irrigation and water management, resources management, 
employment and rural labour, marketing and food policy 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 American Foundation for Aids Research 
ชื่อย่อ 
 AmFAR 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ให้ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์  โดยแ บ่งทุนออกเป็น ๒
 ประเภท คือ 
 ๑.  ให้ส าหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้มี 
 ประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนก าหนดไว้ประมาณ ๕๐,๐๐๐เหรียญสหรัฐต่อปี  ผู้สนใจจะต้องท าวิจัย
เฉพาะในด้านการแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิ์ส่งใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด 
 ๒.  ให้แก่ผู้สนใจท าวิจัย ที่เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก  ส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือ
อบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุนนี้ก าหนดไว้ประมาณ ๕,๐๐๐เหรียญสหรัฐ 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 American Foundation for AIDS Research 
 Grant Department 
 Second Floor East 
 ๕๙๐๐  Wilshire Boulevard 
 Los Angeles, California ๙๐๐๓๖-๕๐๓, U.S.A. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๕ 

แหล่งทุน 
 Asian Development Bank 
ชื่อทุน 
 AsDB 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, transport and telecommunication, agriculture, banks 
 development, industry and nonfuel minerals, water supply, social-infrastructures 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕, โทรสาร  (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 Australian Centre for International Agricultural Research 
ชื่อทุน 
 ACIAR 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา กับประเทศออสเตรเลียในสาขา
เกษตรศาสตร์  ได้แก่ 
  ๑.  Animal sciences 
  ๒.  Crop sciences 
  ๓.  Farming systems 
  ๔.  Fisheries 
  ๕.  Forages 
  ๖.  Forestry 
  ๗.  Planty nutrition 
  ๘.  Postharvest grains 
  ๙.  Soil and water management and land use 
  ๑๐. Socioeconomics 
  ๑๑. Communications 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 The Director, ACIAR 
 GPO Box ๑๕๗๑, Canberra ACT ๒๖๐๑, AUSTRALIA 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๔๖ 

แหล่งทุน 
 BELGIUM 
ชื่อทุน 
 ทุนวิจัยรัฐบาล Belgium 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา agriculture, rural development, social development, industry, 
mining, communications and energy 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘* 
 
แหล่งทุน 
 Canadian International Development Agency 
ชื่อย่อ 
 CIDA 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา socio-economic development, rural development, natural 
resource management 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 Captain James Cook Research 
ชื่อย่อ 
 - 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา anthropology, biology, geography geology, geophysics, history, 
medicine, oceanography 
หน่วยงำนที่ติอต่อ 
 สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ 
 ๙๓ถนนวิทยุ  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐โทร. (๐๒) ๒๕๑-๘๑๖๕ 
 
แหล่งทุน 
 Commission of the European Communities for South East Asia 
ชื่อย่อ 
 EEC 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในด้าน 
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 ๑.  Tropical and Subtropical Agriculture 
 ๒.  Medicine, Health and Nutrition in Tropical and Subtropical Areas 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 Commission of the European 
 Communities rue de la Loi, 
 ๒๐๐ B-๑๐๔๙ Brussels, BELGIUM 
 
แหล่งทุน 
 Cooperatives Foundation Philippines, Inc. 
ชื่อย่อ 
 CFPI 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ก าหนดขึ้นเป็นปีๆ ไป  ตัวอย่างประจ าปี ๒๕๓๖คือ การท าการศึกษาเรื่อง “Cooperatives and 
Other Rural Organization-A Regional Assessment Bases on Selected Country Studies” เพ่ือ
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสหกรณ์ต่างๆ ในภูมิภาคที่สามารถน าวิธีการ AMSAC ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมี
ก าหนดเวลาในการศึกษาประมาณ ๖เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้ประเทศละ ๕,๐๐๐เหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ ๑๒๐,๐๐๐บาท 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 Cooperative Foundation Philippines, Inc. 
 ๒nd Floor CUP Building A. 
 Roces Avenue corner 
 Mother Ignacia St. 
 Quezon City  Te. ๙๙-๑๙-๔๓, PHILIPPINES 
 
แหล่งทุน 
 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (โครงการญี่ปุ่นศึกษา) 
ชื่อย่อ 
 Core University 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการให้นักวิจัยไทยไปท าการวิจัยระยะสั้นในญี่ปุ่น มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องติดต่อสถาบัน และนักวิจัยญี่ปุ่น
เกี่ยวกับหัวข้อการท าวิจัยที่ผู้ขอรับทุนเสนอก่อนวันยื่นใบสมัคร และสถาบันที่จะไปท าการวิจัย จะต้องเป็น
สถาบันซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาของญี่ปุ่น 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 โครงการญี่ปุ่นศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 โทร. (๐๒) ๒๒๑-๖๑๗๑-๘๐ต่อ ๓๗๖หรือ ธรรมศาสตร์  โทร. (๐๒) ๒๒๑-๑๖๗๑-๘๐ตอ่ ๓๓๙ 
ระยะเวลำในกำรขอทุน 
 ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 



 

 
๔๘ 

 
แหล่งทุน 
 Council for Asian Manpower Studies 
ชื่อย่อ 
 CAMS 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการศึกษาท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานในเอเชีย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้
ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment and Manpower Development 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 Executive Director Council of Asian Manpower Studies 
 P.O.Box b, U.P. Post 
 Office Diliman, Quezon City 

๓๐๐๔ PHILIPPINES 
 
แหล่งทุน 
 DENMARK 
ชื่อย่อ 
 DANIDA 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 เป็นทุนวิจัยของรัฐบาล Denmark โดยสนับสนุนการวิจัยในสาขา agriculture, fishery 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 East West Center 
ชื่อย่อ 
 EWC 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา 
 ๑.  Natural Resource Environmental Economics 
 ๒.  Marine Resource Economics 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 Personel Division, Dept. East-West Center 
 ๑๗๗๗ East-West Road 
 Honolulu. Hawaii 
 ๙๖๘๔๘, U.S.A. 
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แหล่งทุน 
 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
ชื่อย่อ 
 FRG 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมในสาขา technical vocational training, rural development, 
 water supply, transport and industry 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘* 
 
แหล่งทุน 
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
ชื่อย่อ 
 FAO 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา crop production and protection, rural development, fisheries 
and forestry 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตร
ต่างประเทศ (FAO) 
 ถนนพระอาทิตย์  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 
 
แหล่งทุน 
 Ford Foundation 
ชื่อย่อ 
 - 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ไม่ระบุแน่นอน ขึ้นอยู่กับความสนใจของมูลนิธิ 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ๒๙๔๘ซอยสมประสงค์ ๓ 
 ถนนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 โทร. (๐๒) ๒๕๒-๙๗๒๖, ๒๕๒-๕๑๘๖ 
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แหล่งทุน 
 FRANCE 
ชื่อทุน 
 ทุนวิจัยรัฐบาลฝรั่งเศส 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยและการอบรมในสาขา technology development 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 Friedrich-Ebert-Stiftung 
ชื่อย่อ 
 FES 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 INDIA 
ชื่อทุน 
 The University Grants Commission 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกเพ่ือปฏิบัติงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยใน ประเทศ
อินเดีย ในสาขาวิทยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็นระดับ  Junior Research Fellowship
๒๐ทุนและระดับ Research Associateship ๗ทุน 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย 
 
*แหล่งทุน 
 International Atomic Energy Agency 
ชื่อย่อ 
 IAEA 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ Research Contact แก่สถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก โดย
ก าหนดสาขาการวิจัยต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.  Food and Agriculture 



 

 
๕๑ 

   ๑.๑  Soil Fertility, Irrigation and Crop Production Section 
   ๑.๒  Plant Breeding and Genetics 
   ๑.๓  Animal Production and Health 
   ๑.๔  Insect and Pest Control 
   ๑.๕  Agrochemical and Residues 
   ๑.๖  Food Preservation 
  ๒.  Human Health 
   ๒.๑  Nuclear Medicine 
   ๒.๒  Applied Radiation Biology and Radiotherapy 
   ๒.๓  Radiation Dosimetry 
   ๓.๔  Nutritional and Health-Related Environmental Studies 
  ๓.  Physical and Chemical Sciences 
   ๓.๑  Physics 
   ๓.๒  Industrial Applications and Chemistry 
   ๓.๓  Isotope Hydrology 
   ๓.๔  Nuclear Data 
  ๔.  Marine Environment 
  ๕.  Nuclear Power 
   ๕.๑  Nuclear Power Planning and Implementation 
   ๕.๒  Nuclear Power System Technologies 
   ๕.๓  Assessment and Improvement of Nuclear Power Plant  
Performance 
   ๕.๔  Comparative Assessment of Nuclear Power and Other Energy 
Sources 
  ๖.  Nuclear Fuel Cycle 
   ๖.๑  Raw Material for Reactor Fuels 
   ๖.๒  Reactor Fuel Technology and Performance 
   ๖.๓  Spent Fule Management, Technology and Safety 
   ๖.๔  General Aspects of the Fule Cycle 
  ๗.  Radioactive Waste Management 
   ๗.๑  Handing, Treatment, Conditioning and Storage of Radioactive 
Wastes 
   ๗.๒  Radioactive Waste Disposal 
   ๗.๓  Decontamination and Decommissioning of Nuclear Installations 
   ๗.๔  Radioactive and Environmental Aspects of Waste Management 
  ๘.  Nuclear Safety 
   ๘.๑  Radioaction Protection 
   ๘.๒  Safety of Nuclear Installations 
  ๙.  Safeguards 



 

 
๕๒ 

หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่าน กองวิเทศสัมพันธ์  ทบวงมหาวิทยาลัย หรือท่ี 
 International Atomic Energy Agency 
 Agency International de L’energie Atomique 
 Wagramerstrasse ๕, A-๑๔๐๐  Vienna, AUSTRIA* 
 
*แหล่งทุน 
 International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) 
ชื่อย่อ 
 IBRD 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, agriculture and rural development, transportation, 
 telecommunications, urban development, industry, education, population, health 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘* 
 
แหล่งทุน 
 International Bureau of Education 
ชื่อย่อ 
 IBE 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยในสาขาการศึกษา 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนกรุงเกษม  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
 
แหล่งทุน 
 International Committee on Applied Research in Population 
 (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยประยุกต์ด้านประชากรแห่งเอเชีย) 
ชื่อย่อ 
 ICARP 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยทางด้าน 
 ๑.  ประชากรศาสตร์ 
 ๒.  การวิจัยประยุกต์ทางประชากรศาสตร์ 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอรับทุนผ่านกรมวิเทศสหการ 
 ๙๖๒ถนนเพชรเกษม  กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐โทร. (๐๒) ๒๘๑-๗๓๒๕,  โทรสาร (๐๒) ๒๘๐-๑๒๔๘ 
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แหล่งทุน 
 International Center for Research on Women 
ชื่อย่อ 
 ICRW 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 ในทุนท าวิจัยเรื่องสตรีและเอดส์ (Women and AIDS) เพ่ือหาทางลดการเสี่ยงของสตรีต่อการป่วยเป็น
โรคเอดส์โดยวิธีการศึกษา จะเป็นในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ หรืออาจจะประสานงานกับงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่ด าเนินการอยู่แล้ว  ทุนนี้ทั้งหมด ๑๕ทุน  ทุนละประมาณ ๖๕,๐๐๐เหรียญสหรัฐ มีก าหนด
ระยะเวลาในการท าวิจัย ๑๘เดือน เงินทุนจะรวมถึงเงินเดือนค่าตอบแทน ค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายใน
งานสนาม ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าติดต่อ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ ทุนนี้เน้นให้เฉพาะประเทศที่
ก าลัง พัฒนาเท่านั้น 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 Project Manager 
 Women and AIDS Program 
 International Center for Research on Women 
 ๑๗๑๗ Massachusetts Avenue 
 N.W. Suite ๓๐๒, Washington, D.C. ๒๐๐๓๖ 
 U.S.A. 
 
แหล่งทุน 
 International Development Research Center 
ชื่อย่อ 
 IDRC 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในลักษณะ Applied Research เน้นด้าน 
  ๑.  Agriculture, Food Nutrition Science 
  ๒.  Information Science 
  ๓.  Population and Health Science 
  ๔.  Social Science and Human Resources 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ติดต่อขอทุนผ่านกรมวิเทศสหการ หรือท่ีแหล่งทุนโดยตรง 
 IDRC ๗th Story, RELC Building ๓๐ Orange Grove Road, 
 Singapore ๑๐๒๕ 
 
แหล่งทุน 
 International Development Research Center 
ชื่อทุน 
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 ทุนวิจัยตามโครงการ Educational Research Support Program for Asia and the Pacific 
 (ERSPAP) 
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย 
 เป็นวิจัยที่สถาบัน Asian Development Bank ร่วมกับ IDRC สนับสนุนการวิจัยทางด้านการศึกษา 
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศท่ีก าลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของ ADB 
หน่วยงำนที่ติดต่อ 
 ERSPAP 
 International Development Research Center 
 Tanglin P.O. Box ๑๐๑ 
 Singapore ๙๑๒๔ 
 
แหล่งทุนวิจัยต่ำงประเทศ (รวบรวมโดยงำนวิจัยและนวัตกรรม แห่งประเทศไทย) 
  
แหล่งทุน    World Health Organizationn (ผ่านกระทรวงสาธารณสุข)  
ชื่อทุน      WHO ผ่านกระทรวงสาธารณสุข  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

โดยให้การสนับสนุนการวิจัย และทุนศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 4 แผนงาน  
ดังนี้   
1. แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System  
Development)   
2. แผนงานโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข (Support  
Programme)   
3. แผนงานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (Health Protection and  
Promotion)   
4. แผนงานการป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and  
Control)  

เงื่อนไขและวิธีกำร    แต่ละแผนงานจะสนับสนุนการวิจัยและการอบรมดูงาน โดย 
สนับสนุนเป็นลักษณะ Seed mony ผู้สนใจให้จัดส่งรายละเอียดของ 
แต่ละโครงการตามเงื่อนไขท่ีแต่ละแผนงานก าหนด ซึ่งจะเผยแพร่ให้ 
ทราบเป็นคราว ๆ ไป จ านวน 20 ชุด  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    โดยที่องค์การอนามัยโลกจัดสรรงบประมาณผ่านกรทรวงสาธารณสุข  
ให้แผนงานต่าง ๆ เป็นวงจร ๆ ละ 2 ปี โดยเริ่มในปีศักราชที่เป็นเลขคู่  
ดังนั้นโดยทั่วไประยะเวลาในการเสนอขอทุน จึงเริ่มตั้งแต่เดือน 
มกราคมของปีแรก จนถึงเดือนสิงหาคมของปีที่สองในวงจร 
งบประมาณนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามแผนงานต่าง ๆ อาจก าหนด 
ระยะเวลาการเสนอขอทุนเฉพาะแต่ละแผนงาน ดังนั้นการเสนอขอ 
ทุนให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่แต่ละแผนงานก าหนดเป็นส าคัญ  



 

 
๕๕ 

หน่วยงำนที่ติดต่อ   เลขานุการคณะท างานประสานแผนงาน  ส านักงานเลขานุการ PICT กอง
การสาธารณสุขต่างประเทศ  
กระทรวงสาธารณสุข   
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100 

 
ชื่อทุน      ทุนวิจัยโครงการโรคเอดส์  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่มีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ   

1. การศึกษาในแง่กฎหมายและสังคมต่อการป้องกันและควบคุมโรค 
เอดส์   
2. การศึกษาความรู้และทัศนคติของกลุ่ม ที่ให้การสนับสนุนมาตรการ 
ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์   
3. การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรคเอดส์ต่อเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม รวมทั้งทางด้านการแพทย์   
4. การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการการ 
ด าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน   
5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค 
เอดส์  

เงื่อนไขและวิธีกำร    ทุนอุดหนุนในวงเงินโครงการละ 50,000 - 300,000 บาท   
เสนอโครงการภาษาไทย 20 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    เลขานุการคณะท างานพิจารณาและติดตามการวิจัยและโครงการโรค 

เอดส์   
กองวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   
โทร. 591-8249 

 
ชื่อทุน      Traditional Medicine THA PHC 002  
ชื่อย่อ      PICT THA PHC 002  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   งานวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย  
เงื่อนไขและวิธีกำร    แบ่งเงินช าระ 3 งวด   

1. เริ่มโครงการ 60%   
2. เมื่อได้รับ midterm report 30%   
3. เมื่อได้รับFinal report 10%  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ส านักประสานแผน องค์การอนามัยโลก   

THA PHC 002   
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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แหล่งทุน     World Health Organization  
ชื่อทุน      ทุนสนับสนุนการด าเนินเป็นโครงการภายใต้แผนงาน THA OCD 001  
ชื่อย่อ      WHO PICT THA OCD 001  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   การศึกษาวิจัย อันเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เน้นการ 

ประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวัง และติดตามโรค การค้นหาปัจจัย 
เสี่ยงพยาธิวิทยา การก าเนิดโรค กลยุทธในการควบคุมและรักษา  

เงื่อนไขและวิธีกำร    เพ่ิมพูนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบอันน าไปสู่ 
การป้องกัน และควบคุมโรค โครงการที่มีลักษณะของการริเริ่ม  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข  
 
แหล่งทุน     World Health Organization  
ชื่อย่อ      WHO  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยทางด้าน Primary health care, water supply,  

sanitation, nutrition, maternal and child care, family planning, 
immunization, communicable diseases control, health 
education, mental health, drug policies and management, 
pharmaceticals and biologicals studies, epidemiological 
surveillance, malaria control, cancer, cardiovascular diseases 
control, environmental health  
management, health manpower planning and management  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    WHO/Thailand กระทรวงสาธารณสุข   

หรือ WHO/GENEVA   
1211 Geneva 27, SWITZERLAND  
 

แหล่งทุน     United Nations Fund for Population Activities  
ชื่อย่อ      UNFPA  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)  
ขอบขำ่ยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, communication and  

education, dynamics, population policies, health care 
deveopment  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ    

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248   
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรง   
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United Nations Fund for Population Activities,   
220 East 42 ND Street New York, New York 10017, U.S.A.   
Tel. (213) 297-5242  Fax (212) 297-4951 
 

แหล่งทุน   United Nations Educational Scientific and Cultural Organization  
ชื่อย่อ      UNESCO  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา   

Education : Curriculum development, science education, 
teacher training, educational technology, literacy, population 
education  Science : Chemistry of natural products 
microbiology, engineering and intrumentation, marine sciences  
Clture : restruction of monuments   
Communications : development of a national new agency  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ หรือ    

ส านักงาน UNESCO ประจ าประเทศไทย หรือ   
UNESCO   
1 rue Miollis 75015 Paris, France  
 

แหล่งทุน     United Nations Children's Fund  
ชื่อย่อ      UNICEF  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการศึกษา 

สุขภาพอนามัย โภชนาการ และการพัฒนาบริการขั้นพ้ืนฐานอื่น ๆ  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    UNICEF/Thailand   

ตู้ ปณ. 2-154 กรุงเทพมหานคร  
 

 
แหล่งทุน     Thailand - United States Educational Foundation  
ชื่อทุน      ทุนฟุลไบรท์ "Thai Visiting Scholar"  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าของไทย  

เพ่ือไปท าการสอนวิจัย หรืออ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันใน 
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4-6 เดือน โดยในปีหนึ่ง ๆ จะสนับสนุน 2-3  
ทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  
เงนิเดือน ประมาณเดือนละ $2,500 และ Professional Fee ประมาณ $ 
600  



 

 
๕๘ 

ระยะเวลำในกำรขอทุน    เปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน   
หน่วยงำนที่ติดต่อ    มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์)   

125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   
โทร. 286-4783, 286-4785, 286-0900-9 ต่อ 220, 278  
 

แหล่งทุน     Thailand - United States Educational Foundation  
ชื่อทุน      ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ "Pre-doctoral Fellowship"  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ซึ่งก าลัง 

ลาราชการเพ่ือศึกษาปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาใน 
ประเทศไทย เพ่ือไปท าการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประมาณ 3-4 เดือน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน 
ตลอดระยะเวลาตามที่ก าหนด ซึ่งรวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ ค่าใข้จ่าย 
ส่วนตัว ค่าศึกษาเล่าเรียน และอ่ืน ๆ  

เงื่อนไขและวิธีกำร    จะต้องได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพ่ือลาราชการ และ 
จากมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษา 
ปริญญาเอก โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีมูลนิธิฯ ตามเวลาที่ก าหนด  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ขอเดือนกรกฎาคม ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
สิงหาคม  

หน่วยงำนที่ติดต่อ    มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์)   
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   
โทร. 286-4783, 286-4785  
 

แหล่งทุน                           World Health Organizaion  
ชื่อทุน                                  WHO : Special Programme for Research and Training in Tropical  

Diseases  
ชื่อย่อ   (ถ้ำมี)                        TDR/WHO  
ที่มำของเงินทุนวิจัย                 ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย        เป็นโครงการพิเศษที่ร่วมสนับสนุนโดย UNDP, World Bank, WHO,  

องค์กรระหว่างประเทศ, มูลนิธิ และองค์กรเอกชน สนับสนุนการวิจัย และ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีป้องกัน  การวินิจฉัย การรักษาโรคเมืองร้อน ได้แก่ 
malaria, schistosomiasis (or bilharziasis), filariasis (both  
onchocerciasis or river blindness and lymphatic filariasis or 
elephantiasis), African trypanosomiasis (or slooping sickness), 
Chagas disease, leishmaniasis and Lepros  

ระยะเวลำในกำรขอทุน             ไม่แน่นอน  
หน่วย  หน่วยงำนที่ติดต่อ          Special Programme for Research and Training in Tropical  
      Diseases  (TDR)   



 

 
๕๙ 

                                          World Health Organization   1211 Geneva 27, SWITZERLAND    
                                          Tel. (41-22) 791-3805  Fax. 791-0746  
  
แหล่งทุน    สหรัฐอเมริกา  
ชื่อทุน     AmFAR  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ให้ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์  

โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1. ให้ส าหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญา 
เอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนก าหนดไว้ประมาณ  
50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องท าวิจัยเฉพาะในด้าน 
การแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่ง 
ใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด   
2. ให้แก่ผู้สนใจท าวิจัย ที่เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ 
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุน 
นี้ก าหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ   American Foundation for AIDS Research Grant Department,   

Second Floor East, 5900 Wilshire   
Boulevard, Los Angeles, California 90036-503, U.S.A.  
 

แหล่งทุน     American Foundation for AIDS Research  
ชื่อทุน      AmFAR  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ให้ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์  

โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1. ให้ส าหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญา 
เอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนก าหนดไว้ประมาณ  
50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องท าวิจัยเฉพาะในด้าน 
การแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่ง 
ใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด   
2. ให้แก่ผู้สนใจท าวิจัย ที่เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ 
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุน 
นี้ก าหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    American Foundation for AIDS Research Grant Department,   

Second Floor East, 5900 Wilshire   
Boulevard, Los Angeles, California 90036-503, U.S.A.  
 



 

 
๖๐ 

แหล่งทุน     Asia Foundation  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)   
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    The Asia Foundation   

G.P.O. Box1910   
Bangkok 10501, THAILAND   
โทร. 233-1644-47  
 

แหล่งทุน     Association for International Cancer Research   
ชื่อทุน      AICR   
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)   
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   การวิจัยด้านโรคมะเร็ง  
เงื่อนไขและวิธีกำร    ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director ประมาณเดือนมีนาคม  78  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ประมาณเดือนมีนาคม - เดือนเมษายนของทุกปี   
หน่วยงำนที่ติดต่อ    Association for International Cancer Research    

Technology Centre, North Haugh   
St. Andrews, Fife, KY 16 95 R   
Tel. St. Andrews (0334) 77910   
Fax. St. Andrews (0334) 78667  
 

แหล่งทุน     Canadian International Development Agency   
ชื่อทุน      CIDA  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (แคนาดา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา Socio - economic development, rural  

development, natural resource management  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
 

แหล่งทุน     Captian James Cook Research  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (นิวซีแลนด์)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา antropology, biology, geography,  

geology, geophysics, history, medicine, oceanography  
เงื่อนไขและวิธีกำร   ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์   

93 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10400   
โทร. 251-8165  



 

 
๖๑ 

แหล่งทุน     Council for Asian Manpower Studies  
ชื่อย่อ      CAMS   
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)   
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการศึกษาท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานใน 

เอเซีย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment  
and Manpower Development  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน   
 
แหล่งทุน     Friedrich - Ebert - Stiftung  
ชื่อย่อ      FES  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประทเศ (เยอรมัน)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านพัฒนาสังคม 

และสาธารณสุข  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
 

แหล่งทุน     Hitachi Foundation  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   natural sciences, applied science, social science, cultural 

science  
เงื่อนไขและวิธีกำร    1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ 

ประเทศของผู้วิจัยเอง   
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม   
3. สามารถน าไปใช้ในสังคมได้  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ประมาณมิถุนายน - กันยายน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    The Hitachi Foundation   

8F, New Marunouchi Bldg.   
5-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, JAPAN  
 

แหล่งทุน     Hitachi Foundation  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   natural sciences, applied science, social science, cultural 

science  
เงื่อนไขและวิธีกำร    1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ 

ประเทศของผู้วิจัยเอง   
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม   
3. สามารถน าไปใช้ในสังคมได้  



 

 
๖๒ 

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ประมาณมิถุนายน - กันยายน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    The Hitachi Foundation   

8F, New Marunouchi Bldg.   
5-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, JAPAN  
 

แหล่งทุน     International Agency for Research on Cancer  
ชื่อย่อ      IARC  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   การวิจัยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    International Agency for Research On Cancer   

150, cours Albert Thomas 69372   
Lyon Cerdex 08, FRANCE   
Tel. 33-72 73 84 35  Telex 380 023  
 

แหล่งทุน   International Bank for Reconstruction and Development (World 
Bank)  

ชื่อย่อ      IBRD  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, agriculture and rural  

development, transportation, telecommunications, urban  
development, industry, education, population, health  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
 

แหล่งทุน     International Bureau of Education  
ชื่อย่อ      IBE  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์กรระหว่างประเทศ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขาการศึกษา  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325   โทรสาร 280-1248  

 
แหล่งทุน     International Center for Research on Women  
ชื่อย่อ      ICRW  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)  



 

 
๖๓ 

ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   ให้ทุนท าวิจัยเรื่องสตรีและเอดส์ (Women and AIDS) เพ่ือหาทางลด 
การเสี่ยงของสตรีต่อการป่วยเป็นโรคเอดส์ โดยวิธีการศึกษา จะเป็น 
ในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ หรืออาจจะประสานงานกับ 
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ทุนนี้มีทั้งหมด 15 ทุน ทุน 
ละประมาณ 65,000 เหรียญสหรัฐมีก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย 18 
เดือน เงินทุนจะรวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าท่ีปรึกษา ค่าเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในงานสนาม ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าติดต่อ ค่าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทุนนี้เน้นให้เฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาเท่านั้น  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    Project Manager   

Women and AIDS Program   
International Center for Research on Women  1717 
Massachusetts Avenue,   
N.W.Suite 302, Washington, D.C. 20036,  U.S.A. 

 
แหล่งทุน     International Committee on Applied Research in Population  
ชื่อย่อ      ICARP  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยทางด้าน   

1. ประชากรศาสตร์   
2. การวิจัยประยุกต์ทางประชากรศาสตร์  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
 

แหล่งทุน     International Development Research Center  
ชื่อย่อ     IDRC  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (แคนาดา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในลักษณะ Applied  

Research เน้นด้าน   
1. Agriculture, Food and Nutrition Science   
2. Information Science   
3. Health Science   
4. Scial Science   
5. Communication  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

หรือที่แหล่งทุนโดยตรง   



 

 
๖๔ 

IDRC 7th Storey, RELC Building   
30 Orange Grove Road, SINGAPORE 1025 83  

  
แหล่งทุน     International Human Assistance Programme  
ชื่อย่อ      IHAP  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยทางด้าน    

1. Human Resource Development   
2. Health Education   
3. Computer   
4. Telecommunication  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  

 
แหล่งทุน     Japan International Cooperation Agency  
ชื่อย่อ      JICA  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยสาขา agriculture, forestry, fisheries, education, 

public health and social infrastructures  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    สถานทูตญี่ปุ่น   

1974 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10400  
แหล่งทุน     National Foundation for Cancer Research  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยด้านโรคมะเร็ง  
เงื่อนไขและวิธีกำร    ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    National Foundation for Cancer Research    

7315 Wisconsin Avenue, Suite 500 W Bethesd   
Maryland 20814, U.S.A.   
Tel. (301) 654-1250  Fax. (301) 654-5824  
 

แหล่งทุน     National Health and Medical Research Council of Australia  
ชื่อทุน      Postgraduate Research Scholarship  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัย Postgraduate Research Scholarships in  

Australia  



 

 
๖๕ 

ระยะเวลา 3 ปี ในสาขา Health and Medical Science  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ   The Secretary National Health and Medical Research Council   

P.O. Box 100 Woden ACT 2606, AUSTRALIA  
 

แหล่งทุน     Population Council  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, social sciences  

(population development infant, child health and mortality, 
women development)  

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248   
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรงที่ มูลนิธิสภาประชากร   
37/1 ซอยสมประสงค์ 3 กรุงเทพมหานคร   
โทร. 251-4766, 251-7066, 253-9165  โทรสาร 255-5513  
 

แหล่งทุน   Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (นอรเว)   
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา science and technology, industry,  

agriculture, medicine  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ   Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research 

Songsveien 72 N-0855 Oslo 8, NORWAY  
 
แหล่งทุน     Save the Children Fund  
ชื่อย่อ      SCF  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (องค์กรเอกชนสหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยด้านโภชนาการ, สาธารณสุข  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100   
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
 

แหล่งทุน     Southeast Asian Medical Information Center  
ชื่อย่อ      SEAMIC  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยทางด้าน โภชนาการ และการแพทย์  



 

 
๖๖ 

ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    กองสาธารณสุขต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 
แหล่งทุน     Southeast Asian Population Research Awards Program  
ชื่อย่อ      SEAPRAP  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สิงค์โปร์)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ระยะเวลาในการขอทุน  ไม่

แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    SEAPRAP   

Institute of Southeast Asian Studies   
Cluny Road, Singapore 10   
REPUBLIC OF SINGAPORE  

แหล่งทุน   Swedish National Association against Heart and Chest Diseases  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สวีเดน)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยในสาขา cardiogy, pneumology  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ   Swedish National Association against Heart and Chest Diseases  

Kungsgatan 54 111 35, SWEDEN  
 
แหล่งทุน     Thailand - United States Educational Foundation  
ชื่อทุน      ทุนฟุลไบรท์  
ที่มำของเงินทุนวิจัย     ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  
ขอบข่ำยและสำขำกำรวิจัย   สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  

อเมริกันศึกษา  
ระยะเวลำในกำรขอทุน    ไม่แน่นอน  
หน่วยงำนที่ติดต่อ    มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์)   

125 ถนน สาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120   
โทร. 286-4783, 286-4785  

 
 
 
 
 
 
 
 
 






