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ทำเนียบแหล่งเงินทุนวิจัยภำยนอก
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ลำดับที่
๑
๒

๓
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ชื่อแหล่งเงินทุน
สถำนที่ติดต่อ
สำนักวิชำกำรสำธำรณสุข (สำนักงำน - สำนักวิชำกำรสำธำรณสุขอำคำร ๒ ชั้น
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ)
๖ ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงฯ
สภำกำรพยำบำล
- อำคำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข อำคำร ๖ ชั้น ๗ ถ.ติวำนนท์
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ - กลุ่มงำนทุนอุดหนุนกำรวิจัย กอง
ส่งเสริมกำรวิจัย สำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ ๑๙๖ พหลโยธิน จตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

มูลนิธิ Universe Foundation แห่ง
ญี่ปุ่น
มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
กัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำส
รำชนครินทร์

- YPC Building ๒-๑๔-๘ Yotsuya
Shinjuku-ku, Tokyo
- ๒ ซอยศูนย์วิจัย ๗ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวำง บำงกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

โทรศัพท์
โทร ๕๙๐๑๖๙๓
โทร ๕๘๙๗๑๒๑
๕๘๙๒๗๖๐ โทรสำร
๕๙๑๘๖๑๖
โทร ๙๔๐๕๗๔๓ ,
๙๔๐๖๘๒๙,๕๖๑๒๔๔๕
ต่อ๔๕๙,๔๖๐
โทรสำร ๙๔๐๖๘๒๙ ,
๕๗๙๐๔๕๕

ขอบเขตวิจัย
- สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงกำรวิจัย
ของชำติ
- นวัตกรรมบริกำรกำรพยำบำลเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรพยำบำล

- กำรวิจัยและพัฒนำระบบพฤติกรรมไทย
มี ๗ ด้ำน คือ
๑. พฤติกรรมจริยธรรม
๒. พฤติกรรมประชำธิปไตย
๓. พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม และสำธำรณประโยชน์
๔. พฤติกรรมสุขภำพกำยสุขภำพจิตและกำรบริโภค
๕. พฤติกรรมครอบครัว
๖. พฤติกรรมกำรทำงำน
๗. พฤติกรรมกำรเป็นพลเมืองดี
๑๖๐-๐๐๐๔
- Aiming toward the Establishment of an
www.univers.or.jp
Enriched and Energetic Aging Society
โทร ๓๑๐-๓๔๕๕ โทรสำร -เป็นกำรคิดค้นแนวทำงกำรรักษำโรคใหม่ ๆ หรือ
๓๑๐-๓๒๔๖ Eกระบวนกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพของ คนไทย
mail:vejdusit@hgh.co.t
h
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โทรศัพท์

ขอบเขตวิจัย

๖

บริษัท เซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
และบริษัทดีทแฮล์ม จำกัด

โทร ๐๒-๖๕๑-๔๒๑๑
http://www.brandsworl
d.in.th

โครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอำหำร ผลิตภัณฑ์อำหำร
สมุนไพรและยำ พฤติกรรมกำรบริโภคที่มีผลต่อ
โภชนบำบัด และกำรส่งเสริมสุขภำพ

๗

สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ( สสส. )

๘

สถำบันเครือข่ำย
( สวรส.ภำคกลำง )

๙

สถำบันวัฒนธรรมกำรศึกษำ

๑๐

ส่วนวิจัยและพัฒนำระบบบริหำร
ทบวงมหำวิทยำลัย

ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำทุน
วิจัย เซเรบอส อวอร์ด บริษัทเซเรบอส
(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๑๔๐/๑
อำคำรเคี่ยนหงวน ๒ ชั้น ๑๕ ถนนวิทยุ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ เลขที่ ๙๗๙/๒๒ ชั้น ๑๕
อำคำรเอส เอ็ม ทำวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
ร.ศ.นพ.ปรีชำ ทัศนประดิษฐ์
สถำบันเครือข่ำย ( สวรส.ภำคกลำง )
ศูนย์วิทยำกำรวิจัยแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ส่วนวิจัยและพัฒนำ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ ถ.
รัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพ
ส่วนวิจัยและพัฒนำระบบบริหำร
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบ
บริหำร

มุ่งเน้นในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ หรือนำไปสู่กำร
พัฒนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

๐-๒๒๕๖-๔๔๖๖
๐-๒๒๕๔-๑๙๓๑
( โทรสำร )
๐-๒๒๔๗-๐๐๒๘ ต่อ
๔๓๐๑-๓
๐-๒๖๕๔-๒๓๖๐ (โทรสำร)
๐-๒๒๔๖-๐๐๒๕ ต่อ๕๐๔
๐-๒๒๔๕-๗๙๑๘-๑๙
( โทรสำร )

๗๔

ลำดับที่
๑๑

ชื่อแหล่งเงินทุน
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (
สกว.)

๑๒

สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ( องค์กำรมหำชน ) : สมศ.

๑๓

สภำผูส้ ูงอำยุแห่งประเทศไทยในพระ
รำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนรินทรำบรม
รำชชนนี
JSPS องค์กำรส่งเสริมวิชำกำรแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น

๑๔

สถำนที่ติดต่อ
ฝ่ำยวิชำกำร สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย ชั้น ๑๔ อำคำรเอส
เอ็มทำวเวอร์ เลขที่ ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถ.
พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำ
ไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
กลุ่มงำนส่งเสริมและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (
องค์กำรมหำชน ) สำนักงำนชั่วครำว
อำคำรเอสพี เลขที่ ๓๘๘ ชั้น ๕ ถ.
พหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำ
ไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
อำคำร ๔ กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร ถ.กรุงเกษม กรุงเทพ
๑๐๑๐๐
กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ำยควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศ สำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ /
๐-๒๒๙๘-๐๔๕๕๕-๗๕
ต่อ ๑๒๐,๑๒๙,๑๔๙
๐-๒๒๙๘-๐๔๗๖ ( โทรสำร )
www.trf.or.th
๐-๒๒๗๓-๐๗๕๕ ต่อ ๑๔๘
/ ๑๕๐
๐-๒๒๗๓-๐๗๙๔-๕
http: www.onesga.or.th
e-mail :
info@onesga.or.th
๐-๒๒๘๒-๗๗๑๖
๐-๒๒๘๒-๓๒๕๑
๐-๒๒๘๒-๓๒๕๑ ( โทรสำร )
๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕
๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐
๐๒๙๔๐-๖๓๖๙
๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ
๕๒๙,๕๓๓

ขอบเขตวิจัย
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ลำดับที่

๑๕

ชือ่ แหล่งเงินทุน

World Health Organization
South East Asia Region

สถำนที่ติดต่อ

Permanent Seoretary Ministry of
Public Health Tiwanon Road
Nonthaburi ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ /
๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙
http://www.nret.net http://
www.Jsps.go.jplesis/ronpaku.ntm.
๐-๒๕๙๑-๘๑๙๘
๐-๒๕๙๐-๑๕๒๔
( ๖๖๒ ) ๕๙๑-๘๑๙๘
( โทรสำร )

ขอบเขตวิจัย

