


ความเช่ียวชาญและกลุ่มวจิยั 
(Research Cluster) 

 
 

คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 



2. Pollution 
Management 

 
1. Natural Resource    
and Environmental 
Management and 
Policy  

รศ. ดร. 
นวลจนัทร์ 
รศ. ประพฤต ิ 
รศ.ดร.สรุะ  
รศ.ดร.สยาม 
รศ.ดร.จ าลอง 
รศ.ดร. 
กมัปนาท 
รศ.ดร.สวุ
ลกัษณ์  
รศ.ดร.
กาญจนา  
ผศ.ดร.จงดี  
ผศ.ดร.ปิยะ
กาญจน์  
ผศ.ดร.กลุวดี 
ผศ.ดร.กอบ
แก้ว   
ผศ.ดร.อจัฉรา  
ผศ.ดร.ปรียาพร  
ดร. อรันย์ 

ดร. บญุลือ 
ดร. รัตนะ  
ดร.มณฑิรา 
ดร.สกุญัญา 
ดร.นพพล  
ดร.วีรฉตัร์  
ดร.หะริน 
นายภาณวุฒัน์  
ดร.บณัฑิต 
ดร.กมลาภรณ์ 
ผศ.ดร.พิจกัษณ์ 
Juan Carlos 

รศ. ดร. จารุวรรณ   
รศ.ดร.เบญจภรณ์  
รศ.ดร.จ าลอง  
ผศ.ดร.อจัฉราพร  
ผศ.ดร.สรีุวลัย์   
ผศ.ดร.กอบแก้ว   
ผศ.ดร.อจัฉรา   
ผศ.ดร.ปรียาพร  
ดร.วิชญา  
ดร. รัตนะ   
ดร.ณภสันนัท์   
ดร.จิรทยา  
ดร. เพียงใจ  
ดร.นวพร 
ดร.ชิษณพุงษ์   
นายภาณวุฒัน์   
ดร.บณัฑิต 
ดร. จฬุาภรณ์  
Juan Carlos 
  

รศ.ดร.กิตกิร  
รศ.ดร.สรุะ   
รศ.ดร. กมัปนาท  
รศ.ดร.กาญจนา   
ผศ.ดร.จงดี   
ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  
ผศ.ดร.กลุวดี   
ผศ.ดร.อจัฉรา   
ดร. ปรมิตา   
ดร. อรันย์   
ดร. บญุลือ  
ดร.จิรทยา  
ดร.มณฑิรา  
ดร.สกุญัญา 
ดร.นพพล  
Juan Carlos 
  

3. Climate 
change and 
disaster  

รศ. ดร. นวลจนัทร์  
รศ. ดร. จารุวรรณ   
รศ.ดร.กิตกิร  
รศ.ดร.สยาม   
รศ.ดร. กมัปนาท 
ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  
ผศ.ดร.อจัฉรา   
ดร. อรันย์   
ดร. พนูเพิ่ม  
ดร.รัชพงษ์   
ดร.มณฑิรา  
ดร.หะริน  
นายภาณวุฒัน์   
ดร.บณัฑิต 
ดร. จฬุาภรณ์  
ผศ.ดร.พิจกัษณ์ 
Juan Carlos 
  

4. Urban, 
industrial 
ecology  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจกิายน 2562 



รศ.ดร.เบญจภรณ์  
รศ.ดร.สรุะ   
รศ.ดร.สยาม   
รศ.ดร.จ าลอง  
รศ.ดร. กมัปนาท 
ผศ.ดร.กลุวดี   
ผศ.ดร.อจัฉรา   
ผศ.ดร.ปรียาพร 
ดร. บญุลือ  
ดร. รัตนะ   
ดร.รัชพงษ์   
ดร.สกุญัญา  
ดร.นพพล  
ดร.วีรฉตัร์  
ดร.กมลาภรณ์  
ดร. จฬุาภรณ์  
Juan Carlos
  

5. Sustainable 
agriculture and 
food security 

รศ.ดร. กมัปนาท  
รศ.ดร.สวุลกัษณ์  
ผศ.ดร.จงดี   
ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  
ผศ.ดร.กลุวดี   
ผศ.ดร.อจัฉรา   
ดร.จิรทยา  
ดร.หะริน  
ดร.นวพร  
นายภาณวุฒัน์    
Juan Carlos 
  

6.Social science 
and public 
health 

รศ. ประพฤต ิ  
รศ.ดร.สรุะ   
รศ.ดร.จ าลอง  
รศ.ดร. กมัปนาท 
รศ.ดร.กาญจนา  
ผศ.ดร.จงดี  
ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ 
ผศ.ดร.กลุวดี   
ดร. ปรมิตา   
ดร. พนูเพิ่ม 
ดร.กมลาภรณ์  

7. Natural 
Science and 
Ecology 

รศ. ดร. จารุวรรณ 
ผศ.ดร.สรีุวลัย์   
ผศ.ดร.กนัต์   
ดร.ณภสันนัท์   
ดร. เพียงใจ 
ดร.บณัฑิต 
ดร. จฬุาภรณ์  
Juan Carlos 
  

8.Energy 

รศ. ประพฤต ิ  
รศ.ดร.สรุะ   
รศ.ดร. กมัปนาท  
รศ.ดร.กาญจนา   
ผศ.ดร.จงดี   
ดร. พนูเพิ่ม  
ดร. รัตนะ   
ดร.วีรฉตัร์   

9. Environmental 
Information and 
Geo-Informatics 
Technology  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจกิายน 2562 



การด าเนินงานวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง      
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  

พ.ศ. 2563 - 2570 



ทิศทางการสนับสนนุการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 



แพลตฟอร์มการด าเนนิงานเชิงยุทธศาสตร์ 



การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน : ปีงบประมาณ 2564 
ผ่านหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) 
ประกอบด้วย 

 1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
 2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  
 3. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)  
 4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)  
 5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
 6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
 7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) 



หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม  
(Program Management Unit : PMU)  





ตัวอย่างการเสนอของงบประมาณเพื่อการวิจัย 



ตัวอย่างการเสนอของงบประมาณเพื่อการวิจัย (ต่อ) 



ตัวอย่างการเสนอของงบประมาณเพื่อการวิจัย (ต่อ) 



ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 



แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
จากแหล่งทุนต่างๆปีงบประมาณ 2551-2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 2562) 

 

51 โครงการ  
101,073,780 บาท 

41 โครงการ 
 79,167,248 บาท  

 9 โครงการ 
27,697,614 บาท  

 15 โครงการ 
25,681,000 บาท  

 27 โครงการ 
10,807,800 บาท   2 โครงการ 

2,018,000 บาท  
 2 โครงการ 

1,500,000 บาท  

  20 โครงการ 
1,323,360 บาท  

  2 โครงการ 
1,270,380 บาท  

 1 โครงการ 
807,550 บาท 

  1 โครงการ 
500,000 บาท  

 1 โครงการ 
300,000 บาท  

 2 โครงการ 
255,000 บาท 

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000



 



ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 
เป็นสว่นราชการภายในกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) 
โดยมีภารกิจ หน้าท่ี และอ านาจในการ 
 
• ให้ทนุวิจยัและนวตักรรมแก่นกัวิจยัและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยั และสถาบนัการศกึษา  
• ครอบคลมุการวิจยัพืน้ฐาน วิจยัประยกุต์ ทัง้วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และ      

มนษุยศาสตร์ รวมทัง้สหสาขาวิชาการ  
• สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและนวตักรรม ตามยทุธศาสตร์

ชาติ แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาตร์ชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  





ชื่อทุน: ทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  
แหล่งทุน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ – กันยายน 2563                    (NOW OPEN)  

• เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
• อาหารแห่งอนาคต (เน้นการ

ผลิตและแปรรูปอาหารด้วย
New Tech. Food Safety) 

• เชื้อเพลิงชวีภาพและเคมี
ชีวภาพ 

• หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
• อุตสาหกรรมดิจิทัล 

กรอบการวจิัย : เน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

• ยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

• การแพทย์ครบวงจร  
• การบินและโลจิสติกส์ 
• ความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ  
• การพัฒนาผลติภัณฑ์ Innovative 

House (เน้นเครื่องส าอางค์ เวช
ส าอาง และอาหารเสรมิ)  

1 



ลักษณะพิเศษของทุน :  
• ต้องมีหน่วยงานร่วมด าเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 ราย  
• ต้องมีภาคเอกชนร่วมทุนสนับสนุน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ 

(in cash อย่างน้อย 10 % และ In kind เช่น ค่าจ้างบุคลากรของ
ผู้ประกอบการ ค่าวัตถุดิบ ค่าสารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ 
อย่างน้อย 10 % ) 

• ต้องมีการระบุระดับความพร้อมของเทคโนโลยี อย่างน้อยTRL 3 ขึ้นไป 
(Proof of Concept)  

• ไม่จ ากัดกรอบงบประมาณ   
 

การเสนอโครงการ:  
ส่ง Concept Proposal ทางระบบ NRMS หรือ ส่งผ่านผู้ประสานงาน
รายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรศาสตร ์/ บางมด /พระนครเหนือ / 
ศิลปากร / NIA)   



ชื่อทุน: ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส าคัญของประเทศ  (ทุนมุ่งเป้าเดิม) 

แหล่งทุน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ระยะเวลา: มีนาคม  ถึง พฤษภาคม (ส าหรับยื่นขอปีงบประมาณ 2564 โดยประมาณ)    

 
กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ 8 กลุ่มเรื่อง  
 
1. กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
2. กลุ่มเรื่อง โลจิสติกส์และโซอุ่ปทาน 
3. กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ าตาล 
4. กลุ่มเรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
5. กลุ่มเรื่อง ยางพารา 
6. กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี 
7. กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว  
8. กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง 
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กรอบการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 18 กลุ่มเรื่อง   
 
1. กลุ่มเรื่อง การศึกษาและสร้ างสรรค์การเรียนรู้ 
2. กลุ่มเรื่อง ความเหลื่อมล้ า 
3. กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์ 
4. กลุ่มเรื่อง จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย  
5. กลุ่มเรื่อง ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต ้
6. กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป 
7. กลุ่มเรื่อง ประชาคมอาเซียน (AEC) 
8. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ  คนพิการ 
9. กลุ่มเรื่อง การแพทยแ์ละสาธารณสุข 
10. กลุ่มเรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์ 
 



11. กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
12. กลุ่มเรื่อง โครงการ อพ.สธ. 
13. กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
14. กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อม Biodiversity และระบบนิเวศ 
15. กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 
16. กลุ่มเรื่อง ก าลังคนในศตวรรษที่ 21 
17. กลุ่มเรื่อง ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน  
18. กลุ่มเรื่อง ภัยพิบัติ  



เงื่อนไขการเสนอทุน  

1. เป็นแผนงาน/โครงการขนาดกลางที่มุ่งเน้นประเด็นจ าเพาะ เป้าหมายชัดเจน  

2. เสนอรูปแบบแผนงานวิจัย หรือ โครงการเดี่ยว 

• กรณีเป็นแผนงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย 2 โครงการย่อย (ผอ.แผนเป็นหัวหน้า
โครงการย่อยได้ 1 โครงการ) ระยะเวลา 1-3 ปี งปม. 5 - 20 ล้านบาท 

• กรณีเป็นโครงการเด่ียว ระยะเวลา 1-3 ปี  งปม. ไม่เกิน 5 ล้านบาท    

3. มีการบูรณาการสหสาขาวิชา หรือระหว่างหน่วยงาน  หรือด าเนินการในพื้นที่
เดียวกัน เพ่ืองานที่มีศักยภาพสูง 

4. มหาวิทยาลัยให้การรับรองแบบเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS  

Contact : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร.02 579 1370 ต่อ 
409 www.nrms.go.th  

 

 

http://www.nrms.go.th/


ชื่อทุน: ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 
แหล่งทุน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 
ระยะเวลา : กันยายน  (โดยประมาณ)  
 
ลักษณะพิเศษของทุน 
1. เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายท้าทาย และสามารถท าได้จริง  
2. เป็นโครงการขนาดใหญ่ มี Output 
/Outcome และ Impact ระดับประเทศ  
3. มีความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน  
4. มีหน่วยงานที่น าผลงานไปใช้ประโยชน์  
5. กรอบการสนับสนุนไม่เกิน 20 ล้าน
บาท - ท าสัญญารูปแบบผู้บริหารจัดการ
โครงการ 

คุณสมบัติผู้บริหารจัดการโครงการ  
(Director)  
1. มีศักยภาพและประสบการณ์บริหาร
จัดการโครงการวิจัย หรืออื่นๆ ไม่น้อย
กว่า 5 ปี  
2. สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
งานวิจัยได้ตลอดระยะเวลาการท าสัญา
และบริหารจัดการการวิจัยบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไวภ้ายในเวลาที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าสัญญาครั้ง
ต่อครั้ง 
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ชื่อทุน: ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยพื้นฐานทางวิชาการ   
แหล่งทุน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม (โดยประมาณ)  

ประเภททุนที่เปิดรับผ่านระบบ NRMS จ านวน 3 ประเภท  
1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 
 
      - เป็นโครงการวิจัยท่ีด าเนินการในประเทศไทย ตอบโจทย์ที่ส าคัญของประเทศ
หรือนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม 20 ปี / Thailand 4.0 โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) / แนวคิดเรื่องประชารัฐ  
     - มีเป้าหมายเน้นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานของประเทศ ได้แก่ Platform technology / องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ / Frontier research 
     - งปม. 1.5 – 3.0 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยต้นสังกัดร่วมสมทบ  
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คุณสมบัติผู้ขอรับทุน:  
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และท างานประจ าสังกัดอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาหรอืหน่วยงานใน
ประเทศไทย 
2) มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติไมน่้อยกว่า 2 เรื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องอยู่ในฐานข้อมูล Science 
Citation Index (SCI) ของ Web of Science และมีค่า impact factor  

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรจ์ะต้องมี (peer review) อย่าง
เข้มแข็ง หรืออยูใ่นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดยผู้เสนอขอรับทุนเป็น
ผู้เขียนชื่อแรกหรอืเป็น corresponding author 



2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
     -  เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์ที่
ส าคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ เป็นการวิจัยเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบ ในสังคมวงกว้าง   
- งปม. ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  
- ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
     - ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร 
หรือเป็นผู้ส าเร็จการวิจยัระดับหลังปรญิญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวัน
สมัคร 
     - ท างานประจ าในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน ในประเทศไทย และไม่เป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่อยูใ่นการก ากับดแูลของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 



- มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ผลงานตีพิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่
ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of Science หรือฐานข้อมูล 
SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง  
   หรือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับ
การตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
   หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
- อายุไม่เกิน 45 ปี 
 
- สถาบันต้นสังกดั ร่วมสมทบทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
- มีนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑท์ี่ก าหนด หรือ ได้รับการยอมรับ
ทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ 

 
 



3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  
 
     -  เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทย มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน ตอบโจทย์
ที่ส าคัญของประเทศหรือนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และน าไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ เป็นการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบ ในสังคมวงกว้าง   
    - ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    - งปม. ไมเ่กิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
     - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวัน
สมัคร หรือเป็นผู้ส าเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 
ปี นับถึงวันสมัคร 
     - เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดกระทรวง อว.  



- มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
• ผลงานตีพิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ของ Web of 
Science หรือฐานข้อมูล SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 
• หรือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
 
   หรือมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
- มีนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือ ได้รับการ
ยอมรับทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

 



ชื่อทุน: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์  
แหล่งทุน : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลา : มิถุนายน - กรกฎาคม (โดยประมาณ)   

ลักษณะพิเศษของทนุ KM:  
- มุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อ

การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติเชิงชุมชน-สังคม / มิตกิารใช้
ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ / มิติตามแนวพระราชด าริ / และมิติ
ความมั่นคง และน าไปสู่การใชป้ระโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 

- เป็นการจัดการความรูก้ารวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้การวิจัยและ
กระบวนการที่มีความพรอ้ม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่ต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง  
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1. กรอบการจัดการความรู้การวิจัย: มิตเิชิงชุมชน-สังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
 
 1) ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว 
    - การบูรณาการผลการวิจัยไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และ/หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ
ตั้งแต่ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ต าบล อ าเภอ หมู่บ้าน 
(Community-based Tourism) 
    - มีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
    - แสดงความชัดเจนในการจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสรจ็สมบูรณ์
แล้ว เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทีส่าธารณชน หรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจ 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 



2) ด้านการพัฒนาผลผลติทางการเกษตร 
 
- การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใหม้กีารน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหม้ีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานส าหรับผู้บรโิภค และ/หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และน าไปสู่การผลติเชิงพาณชิย์ ด้วยหลักการปฏิบัติ
ทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรการในการจูงใจ 
- มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมด าเนินการจัดการความรู้และขยาย
ผลในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้มีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ เช่น กรมการ
พัฒนาชุมชน กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นตัน  

 



2. กรอบการจัดการความรู้การวิจัย: มิติการใช้ประโยชน์เชงินโยบาย
สาธารณะ (Public policy) 
แบ่งเป็น 2 ด้าน 
 1) ด้านพลังงาน  
    - กิจกรรมด้าน “การพัฒนาพลงังานทดแทน” อาทิ เชื้อเพลิงชวีภาพ วัสดุ
เหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสรมิการใชพ้ลังงานทดแทน ไฟฟ้า ป่าไม้ 
สัตว์ป่า การจัดการน้ าและขยะเพือ่น าสู่การใชพ้ลังงานสะอาด 
    - กิจกรรมเพื่อพัฒนา "ความมั่นคงทางพลังงาน" ครอบคลุมงานด้าน 
• ความมั่นคงในการจัดหาแหลง่พลังงานให้เพยีงพอกับความต้องการ

พลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
• การกระจายแหล่งและชนิดของพลงังานเพือ่ลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ 

รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



2) ด้านสิ่งแวดล้อม  
    - กิจกรรมเพื่อพัฒนา “บริหารจัดการน้ าผิวดินและใต้ดิน” เน้นบูรณาการ
ฟื้นฟูแหล่งน้ าเพือ่เพิม่น้ าต้นทุน เพิม่ประสิทธิภาพการกระจายน้ า และก าหนด
มาตรฐานพัฒนาระบบน้ าสะอาดอย่างมีประสิทธภิาพ 
    - กิจกรรมเพื่อพัฒนา "บริหารจัดการทรัพยากรดิน" กระบวนการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน อนุรักษ์ดิน สร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็ง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
    - กิจกรรมเพื่อพัฒนา  “ใช้ประโยชน์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ให้
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งพื้นที่ที่
มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้ได้รับการป้องกันและแก้ไข 
    - กิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม “การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม” 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สเีขียว เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสเีขียว 



3. กรอบการจัดการความรู้การวิจัย: มิตเิชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าร ิ
 
     เป็นงานวิจัยมุ่งเน้นให้เกิดการสานต่อการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ มา
เป็นแนวทางและกรอบการด าเนินโครงการ โดยจะต้องเชื่อมโยงให้เห็นถึงองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ได้จากการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การ
จัดการความรูใ้ห้แก่กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ด้าน 
 
 1) ด้านการบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการ 3 ประเด็น   
     - การบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ า 
     - การพัฒนาคุณภาพน้ า แหล่งน้ า/ล าน้ า เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 
     - การบริหารจัดการน้ าเพื่อการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง          
 

 



 2) ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม  
 
    - มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน อาทิ งานด้านกสิกรรม งาน
ด้านปศุสัตว์ งานด้านประมง และการแปรรปูผลิตภัณฑ์เกษตร และการตลาด 
    -  มุ่งเน้นแก้ปัญหาการใชส้ารเคมีเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
เกษตรกรรมที่ปลอดสารตกค้าง และปลอดภัย เพื่อคุณภาพ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นฐานต่อยอดขยายผลไปสูเ่ชิงพาณชิย์  
     - ได้กระบวนการ คู่มือ การพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่มี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์และขยายผลได้ในพื้นทีต่่างๆ 



4. กรอบการจัดการความรู้การวิจัยมิตเิชิงความมั่นคง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
 
   1) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทพัในการพัฒนา
ระบบป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศ และมิติพื้นที ่
   
    2) การผลิต พัฒนา และพึ่งพาตนเองในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความ
มั่นคง 
 
    3) การขับเคลือ่นกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรม 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 



เงื่อนไขการสนับสนุนทุน :  

• ทุนละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท  

• ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

 
Contact  :  

• กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) โทร.                  
0 2561 2445 ต่อ 516 

 



ชื่อทุน: แผนงานวิจัยท้าทายไทย 
แหล่งทุน : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลา : ธันวาคม – มกราคม  (โดยประมาณ)   

ลักษณะพิเศษของทุน: 

• เป็นแผนงานขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูง มีเป้าหมายชัดเจน เป็นวาระส าคัญ
ระดับประเทศในลักษณะสรรพศาสตร์  

• เป็นแผนงานหรือโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย 
และเชิงวิชาการ)  

• มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมี 
Stakeholder ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย 

หมายเหต:ุ ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2561                  
 

6 



กรอบการวิจยัประจ าปีงบประมาณ 2561 

• ทะเลไทยไร้ขยะ  
• การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส ์และของเสียอันตรายชุมชน 
• กระบวนการยุติธรรมรองรบั 4.0 

เงื่อนไขการสนับสนุนทุน :  
• งปม. มากกว่า 20 ล้านบาท   
• ระยะเวลามากกว่า 3 ปี โดยต้องประเมินผลและท าสัญญาเป็นรายปี   
• ท าสัญญารูปแบบผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย (Director) กับหน่วยงาน

ผู้รับทุน  
 







ปฏิทินทนุส านกังานการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)  
ช่ือทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  

1. ทุน S-Curve 2563 

2. ทุนท้าทายไทย 2563 

3. ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นส าคัญของ
ประเทศ (มุ่งเป้า) 2564 

4. ทุน KM 2564 

5. ทุนพัฒนาบุคลากรและ
การวิจัยพื้นฐานทาง
วิชาการ 2564 

6. ทุนนโยบายและ
งานวิจัยพิเศษและ
เร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของประเทศ 
2564 



ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์การมหาชนภายใต้
ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส านักงานฯ 6 
ประการ คือ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตร 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร 

4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนา
งานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การ
จัดท าสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือด าเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร 

 



ชื่อทุน: ทุนวิจัยมุ่งเป้าพัฒนาประเทศ 
แหล่งทุน: ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  เปิดรับทุกปี (ปีงบฯ 2563 ปิดรับแล้ว) 
(ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบฯ 2564 คาดว่าจะเปิดให้ยื่นโครงการช่วงพฤษภาคม 2563) 

 
กรอบการวิจัย  มุ่งเน้น 7 คลัสเตอร์                            (ข้อมูลปีงบประมาณ 2563) 
• ข้าว    ปาล์มน้ ามัน  
• อาหาร   สมุนไพรไทย  
• พืชสวน/พืชไร่   สัตวเ์ศรษฐกิจ  
• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ช่องทางติดต่อ : ดาวน์โหลดกรอบการวิจัย http://www.arda.or.th/research-fund01_detail1.php  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 0 2579 7435  
คลัสเตอร์ข้าว-อตินิสภ์ ต่อ 1102 / สมุนไพร-อุมารินทร์ ต่อ 3207 / ทรัพยากรน้้า-กัญญารัตน์ ต่อ 3211 
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ชื่อทุน: โครงการวิจัยสุขภาพ 
แหล่งทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
ระยะเวลาการขอรับทุน: เปิดรับทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม (ปีงบฯ 2563 ปิดรับไปแล้วเมื่อ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 / ปีงบฯ 2564 ยังไม่ประกาศ อาจเปิดรับบางประเด็นที่ยังขาด) 

ลักษณะพิเศษของทุน 
1. กรอบวิจัยที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
แผนงานท่ี 6: การวิจัยปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ  
ประเด็นท่ี 35: แนวทางการควบคุม การส่งเสริม การป้องกันและการรักษาโรคที่เกิดจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. เป็นแผนงานหรือโครงการ ไม่เกิน 2 ป ี

ช่องทางติดต่อ : รายละเอียด https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/11546   
สอบถามเพิ่มเติม คุณธนภร โทรศัพท์ 02 832 9220 
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ปฏิทินทุน สวก. – สวรส.   

ช่ือทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย
ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตรประจ าปี : ทุน
มุ่งเป้าพัฒนาประเทศ    
(7 คลัสเตอร)์ – สวก.  

2. ทุนโครงการวิจัย
สุขภาพ 2564 – สวรส.  
 



ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก 
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



แหล่งทุน: ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) BEDO 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  เมษายน  - พฤษภาคม (โดยประมาณ)  

 

 กรอบวิจัยร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (ในนาม คอบช.)  
กลุ่มเรื่องที่ 18-21 
18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ 
19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
21. พลาสติกชีวภาพ 
 
ช่องทางติดต่อ : โทรศัพท์  02 141 7806 

ทุนรับท าวิจัย BEDO 
1. ปงีบ 2563 ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ท าให้ยังไม่มีประกาศ  
2. เริ่มประกาศให้ยื่นข้อเสนอโครงการ 
ประมาณ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63 
สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ 
https://www.bedo.or.th 
ช่องทางติดต่อ : โทรศัพท์ 02 141 2650  
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ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทุนส าหรับผู้ประกอบการ/Start up 



ชื่อทุน: โครงการ Open Innovation 
แหล่งทุน: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  รอบที่ 1/2563 -->  1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2562  

 
ลักษณะพิเศษ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม   
ซึ่งช่วยยกระดับกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม และ
อุตสาหกรรมเริ่มต้น ตามกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ 3 
สาขา  ได้แก่ 1) สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ    
2) สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการ
หมุนเวียน  3) สาขาเศรษฐกิจบริการและ
แบ่งปัน 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs/Startup  
(จดทะเบียนบริษัท/นิติบุคคล) 

ช่องทางติดต่อ : โทร: 02 – 017 5555 ต่อ 406-409 
อีเมล: social@nia.or.th   หรือ   https://open.nia.or.th 
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ชื่อทุน: ทุน Mind credit  
แหล่งทุน: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  เปิดรับตลอดปี 

ลักษณะพิเศษ 
1. สนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมส้าหรับ
ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  
2. ทุนสนับสนุนค่าบริการที่ปรึกษาสูงสดุ 1,000,000 บาท 
3. ระยะเวลาการด้าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. วิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) 
2. วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(SME) 
3. บริษัทขนาดใหญ ่

ช่องทางติดต่อ : คุณจุฑามาศ รัตนายุ  โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 506 
โทรสาร : 02-017-5566 อีเมล์ : mind@nia.or.th 
https://www.nia.or.th/mind-credits.html 
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Mahidol University Business Incubator – MUBI 
 
ลักษณะพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อว่างานวิจัยที่ดีต้องมีประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนจ้านวน
มากได้ ดังนั้นการน้างานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้องค์ความรู้ที่ค้นพบสามารถถูกแพร่กระจายออกไปและท้าให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยที่ออกสู่ตลาดในรูปแบบของธุรกิจ 
Startup  

ช่องทางติดต่อ :สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โทรสาร : 02-849 6053 อีเมล์ : mubi@mahidol.ac.th 

 



 

https://www.facebook.com/mahidolubi/ 

https://www.facebook.com/mahidolubi/


ปฏิทินทุน BEDO. – สนช.  

ช่ือทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม
ในประเด็นส าคัญของ
ประเทศ (มุ่งเป้าพัฒนา
ประเทศ  4 กลุ่มเรื่อง) – 
BEDO 2564 

2. ทุน Open 
Innovation  2563     
– สนช.  

3. ทุน Mind credit 
2563 – สนช. 



ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.)   

• เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานทีบ่ริหาร
กองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 

• สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวที
เศรษฐกิจระดับโลก โดยการน าความสามารถอันเหนือชัน้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  



สวทช. ได้ด าเนินงานผ่านการท างานร่วมกันของศนูย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ 
• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

     มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ  

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)   

     มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

• ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTECH) 

    มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี  
• ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)                                                     

มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆในการน าผลงานการค้นพบและ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   



ชื่อทุน: Research Grants 
แหล่งทุน: สวทช ร่วมกับ ทุนวิจัยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ระยะเวลาการขอรับทุน:  เม.ย- มิ.ย ของทุกปี 

 ลักษณะพิเศษ 
1. กรอบงานวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์และ
ชีววิทยา (ชีววิทยาการเกษตร) ฟิสิกส์ 
เคมี และ วิศวกรรมศาสตร์  
2. สนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่
ผู้ท าการวิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
3. ทุนละไม่เกิน 400,000 บาท/ปี  (จ านวน 
15-20 ทุน/ปี) 
4. โครงการที่ระยะเวลาเกิน 1 ปี จะพิจารณา
ปีต่อปี 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. อาจารย์ 
2. นักวิจัย 
มีสัญชาติไทย และปฎิบัติงานวิจัยในประเทศ
ไทย 
 
 
 

ช่องทางติดต่อ : สวทช  02-5647000 ต่อ 81815 
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ชื่อทุน: ทุนการศึกษาส าหรับงบการวิจัยโครงการปริญญาเอก กาญจนาภเิษก (คปก.) 
แหล่งทุน: GISTDA ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ                          
(องค์การมหาชน) (สทอภ.)  
ระยะเวลาการขอรับทุน: ม.ค-เม.ย  ของทุกปี 
 

ลักษณะพิเศษของทุน 
1. ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
เอก 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้าน 
ภูมิสารสนเทศ 
 
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 

ช่องทางติดต่อ : 0 2141-4444 
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ชื่อทุน: ทุนการศึกษา SCGI Master Program 
แหล่งทุน: ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยบรูพา และ              
Wuhan University  
ระยะเวลาการขอรบัทุน: ตุลาคม ของทุกปี 
 

ลักษณะพิเศษของทุน 
1. ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
2. หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้าน
ภูมิสารสนเทศ 
 
 
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 

ช่องทางติดต่อ : 0-3300-5832 
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ปฏิทินทุน สวทช. – GISTDA  

ช่ือทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  

1. ทุนวิจัยมูลนิธิโทเรเพื่อ
การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย – สวทช. 

2. ทุน คปก.- GISTDA 
 

3. ทุนการศึกษา SCGI 
Master Program - 
GISTDA 



หมายเหตุ: กองบริหารงานวจิัย อนุญาตให้เผยแพร่ได้  















ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน  
(PreeSeed – Fund) 

• ทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ
การสร้างนักวิจัย ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนและท างานวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อผลิตผลงานวิจัยให้ตรงกับความ
ต้องการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตหรือพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขนั และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  



ลักษณะพเิศษของโครงการ:  
• เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ สามารถทดแทนการน าเข้า 

หรือส่งเสริมความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการ 

• มีองค์ความรู้/ผู้เชี่ยวชาญ/มาตรฐาน/ระบบควบคุมคุณภาพที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ และควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เชิงงบประมาณ เชิงการลงทุน 
และการตลาดจากภาครัฐ หรือผู้ประกอบการ 

• มีการวิเคราะห์เบื้องต้นในระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology 
Readiness Level TRL) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์วงเงินสนับสนุนที่เหมาะสม
และการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน 

• มีการก าหนดหัวข้อและวางแผนโครงการร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ หรือร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการน าผลงานไปใช้ได้จริง 

  



เงื่อนไขการสนับสนุนทุน:  
• คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่มหาวิทยาลัย

ได้มีหนังสือเชิญชวนหรือมอบหมายหรือให้ทุนมาปฏิบัติงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่ง
มีหน้าที่บริหารโครงการวิจัย 

• ใหทุ้นสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการละ 50,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

• เป็นการสนับสนุนค่าจ้างออกแบบ (Design) ค่าทดสอบการใช้งานเบื้องต้น (TRL Proof 
of Concept) ค่าวัสดุเพื่อจัดท า Prototype  ค่า Software เป็นต้น 

• ไมส่นับสนุนค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าครุภัณฑ์ และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/การแสดงผลงานนวัตกรรม  

Contact: สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร.02-849 6050  
ปิดรับข้อเสนอโครงการ : พฤษภาคม (โดยประมาณ)  



ปฏิทินทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (กองบริหารงานวิจัย – INT)    

ช่ือทุน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  

1. ทุน MU-MRC. 

2. ทุน POST DOC. 

3. ทุน New discovery 
frontier Research    

4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ใหม่  

5. ทุน PreeSeed – 
Fund  



ชื่อทุน: ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (Seed Grant) 
แหล่งทุน: บัญชีเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ                  
(เงินรายได้คณะฯ) 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  ตลอดปีงบประมาณ (แต่ในปี 63 ยังไม่มีประกาศ) 

 
 
ลักษณะพิเศษ 
1. เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และ คณะ 
2. ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ 
3. การด้าเนินงานโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี 
4. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องท้าการเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่ในรูปแบบวารสารภายใต้
ฐานข้อมูลนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
2. ไมเ่คยได้รับทุนวิจัยจากบัญชีเงิน
สนับสนุนการวิจัยฯ 
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากแหล่งทุนอื่นมาก่อนเลยภายใน
ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี 

ช่องทางติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิขาการ โทร 2114  
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ชื่อทุน: ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงานประจ า(R2R Research Grant)  
แหล่งทุน: บัญชีเงินสนับสนนุการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ (เงินรายได้คณะฯ) 
ระยะเวลาการขอรับทุน:  ตลอดปีงบประมาณ (แต่ในปี 63 ยังไม่มีประกาศ) 
 
 
ลักษณะพิเศษของทุน 
1. งานวิจัยขนาดเล็กเพื่อพัฒนางานประจ้า
ให้มีคุณภาพ  
2. ทุนละไม่เกิน 25,000 บาท/โครงการ 
3. การด้าเนินงานโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี 
4. ผู้รับทุนสนับสนุนต้องท้าการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบวารสารระดับชาติ 
นานาติ หรือรูปแบบที่น้าไปขอต้าแหน่งได้ 

คุณสมบัติผู้รับทุน 
1. เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา และปฏิบัติงานในคณะเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า1 ปี 
2. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนการท้า
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน 
 

ช่องทางติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ โทร. 2114  
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https://forms.gle/Q4D93oNxVcMudAHJ8 

แบบประเมินการประชมุเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ 


