
1

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

ทนุรามา-คณะวทิย์

ทนุพัฒนาศกัยภาพฯ

ทนุพัฒนางานประจ า

สู่งานวจิัย (R2R)

เงนิรางวัลฯ

เงนิคา่ตพีมิพ์

ทนุสนบัสนนุนกัวจิัย

หลงัปริญญาเอก

31 31

ทนุเงนิรายได้

มหาวทิยาลยั

28 30 31

ทนุงบประมาณ

แผ่นดนิ

ทนุของส านกังาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ
ส านกังาน

คณะกรรมการรวจิัย

แหง่ชาติ

0 2561 2445 http://www.nrct.go.th/th/Home.aspx ไม่ได้ระบุ

ก ำหนดกำรยื่นสมัครขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในคณะฯ และ ภำยนอกคณะฯ

ภำยนอกคณะฯ

กองบริหารงานวจิัย

ส านกังานอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัมหดิล

0 2849 6156 http://intranet.mahidol/op/orra/

ภำยในคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี
ทนุรายไดค้ณะฯ

หนว่ยวเิคราะหข์อ้มลู

และทนุวจิัย

0 2201 1701

0 2201 2504

http://intra.rama.mahidol.ac.th/

Dean/RAR/index.htm

Datelin ก ำหนดส่งขอ้เสนอโครงกำรเพื่อเสนอขอทุน
ทุน

หน่วยงำน

ท่ีติดต่อ
เบอร์โทร. เว็ปไซต์

http://intranet.mahidol/op/orra/
http://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.htm
http://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.htm
http://intra.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.htm
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ก ำหนดกำรยื่นสมัครขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในคณะฯ และ ภำยนอกคณะฯ

Datelin ก ำหนดส่งขอ้เสนอโครงกำรเพื่อเสนอขอทุน
ทุน

หน่วยงำน

ท่ีติดต่อ
เบอร์โทร. เว็ปไซต์

ทนุเมธวีจิัยอาวุโส 

สกว.

ทนุวจิัยองคค์วามรู้ใหมท่ี่เปน็

พิ้นฐานตอ่การพัฒนา (สกว.)

ทนุพัฒนานกัวจิัย 

สกว.

ทนุวจิัยหลงั

ปริญญาเอก สกว.

ทนุสนบัสนนุนกัวจิัยใหม ่

(สวทช.)

ส านกังานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ

0 2264 48150-

54
http://www.nstda.or.th/home

ทนุสนบัสนนุการวจิัย

ดา้นพันธุวศิวกรรมและ

เทคโนโลยีชวีภาพ

ศนูย์พันธุวศิวกรรม

และ

เทคโนโลยีชวีภาพ

แหง่ชาต ิ(BIOTEC)

0 2564 6700 http://www.biotec.or.th/th/

Joint research 

project
สถาบนัเทคโนโลยี

แหง่เอเชยี
0 2524 5000 www.ait.ac.th

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ส านกังานกองทนุ

สนบัสนนุงานวจิัย
0 2278 8251-9 http://academic.trf.or.th

http://www.nstda.or.th/home
http://www.biotec.or.th/th/
http://www.ait.ac.th/
http://academic.trf.or.th/
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ก ำหนดกำรยื่นสมัครขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในคณะฯ และ ภำยนอกคณะฯ

Datelin ก ำหนดส่งขอ้เสนอโครงกำรเพื่อเสนอขอทุน
ทุน

หน่วยงำน

ท่ีติดต่อ
เบอร์โทร. เว็ปไซต์

ทนุสนบัสนนุการศกึษา 

คน้ควา้วจิัย ของมลูนธิ ิ 50  ปี

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย

นายวชิัย  หรัิญวงศ ์

เลขานกุารมลูนธิ ิ 50

  ป ีธนาคารแหง่

ประเทศไทย

0 2283 5420
www.research.chula.ac.th/rs_news/

2548/N005_12.htm

ทนุวจิัยสนันบิาตสหกรณ์แหง่

ประเทศไทย
สนันบิาตสหกรณ์

แหง่ประเทศไทย
0 2669 3254-60 http://www.clt.or.th/

ทนุวจิัยมลูนธิศิาสตร์ 

ดร.วศิษิฐ์ ประจวบเหมาะ
ส านกังานมลูนธิฯิ 

สถาบนั

ประชากรศาสตร์ ชัน้

 3 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

0-2218-7342

http://www.cps.chula.ac.th/pop_

info/tha/pic_th_is_thai_demo_data.ht

ml

ทนุวจิัยส านกังาน

คณะกรรมการวัฒนธรรม

แหง่ชาติ

สว่นวจิัยและพัฒนา

ส านกังาน

คณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหง่ชาติ

0 2485 852-3 http://www.culture.go.th

ทนุวจิัยสถาบนัวจิัย

ระบบสาธารณสขุ (สวรส.)

สถาบนัวจิัยระบบ

สาธารณสขุ
0 2832 9200

http://www.hsri.or.th/about/past-

contribution
ไม่ได้ระบุ

http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/tha/pic_th_is_thai_demo_data.html
http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/tha/pic_th_is_thai_demo_data.html
http://www.cps.chula.ac.th/pop_info/tha/pic_th_is_thai_demo_data.html
http://www.culture.go.th/
http://www.hsri.or.th/about/past-contribution
http://www.hsri.or.th/about/past-contribution
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ก ำหนดกำรยื่นสมัครขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในคณะฯ และ ภำยนอกคณะฯ

Datelin ก ำหนดส่งขอ้เสนอโครงกำรเพื่อเสนอขอทุน
ทุน

หน่วยงำน

ท่ีติดต่อ
เบอร์โทร. เว็ปไซต์

ทนุอุดหนนุการวจิัย

ประเภททั่วไป

กระทรวงศกึษาธกิาร

ทนุวจิัยกรมวชิาการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร

ทนุวจิัยมลูนธิสิมเดจ็

พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระ

ยาชัยนาทนเรนทร

มลูนธิสิมเดจ็พระเจ้า

บรมวงศเ์ธอกรมพระ

ยาชัยนาทนเรนทร 

รพ.โรคทรวงอก

0 2588 3000-4 

ตอ่ 110

http://ird.sut.ac.th/VIJAI_Content/finis

hed/Directory/49.htm

ทนุอุดหนนุการวจิัย

มลูนธิจิิตเวชศาสตร์สงเคราะห์

มลูนธิจิิตเวชศาสตร์

สงเคราะหก์รม

สขุภาพจิต กระทรวง

สาธารณสขุ
0 2252 2978

ทนุวจิัยศนูย์เทคโนโลยี

และวัสดแุหง่ชาติ
ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดแุหง่ชาติ
0 2564 6500 http://www.mtec.or.th/index.php#

กองวจิัยทางการ

ศกึษา

กรมวชิาการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร

0-2282-1816, 

0-2282-9862 

ตอ่ 601-604

http://www.kmutt.ac.th/rippc/

moe.htm

http://www.mtec.or.th/index.php
http://www.kmutt.ac.th/rippc/moe.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/moe.htm
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ก ำหนดกำรยื่นสมัครขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยในคณะฯ และ ภำยนอกคณะฯ

Datelin ก ำหนดส่งขอ้เสนอโครงกำรเพื่อเสนอขอทุน
ทุน

หน่วยงำน

ท่ีติดต่อ
เบอร์โทร. เว็ปไซต์

ทนุอุดหนนุการวจิัย 

สสวท.

ทนุอุดหนนุการวจิัย 

ส าหรับนสิติ/นกัศกึษาปริญญา

โทและปริญญาเอก (สสวท.)

สถาบนัสง่เสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

0 2392 4021

http://www.ipst.ac.th/index.php

http://www.ipst.ac.th/index.php

