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ค าน า 

 เอกสาร “ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ”  ฉบับนี้ งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ กลุ่ม
งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานและให้ความสะดวกแก่อาจารย์ที่มีความประสงค์
จะขอสนับสนุนทุนการท าวิจัย โดยรายชื่อในเอกสารฉบับนี้ จะประกอบด้วย 1) รายชื่อแหล่งทุนวิจัยใน
ประเทศ และ 2) รายชื่อแหล่งทุนวิจัยในต่างประเทศ 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช และผู้สนใจทุกท่าน ในการขอสนับสนุนทุนวิจัยต่อไป 
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แหล่งทุนวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 

1. กลุ่มวิจัย สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ไม่แน่นอน กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราช
ชนก             
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.
เมือง  
จ.นนทบุรี 11000   
โทร. 0-2590-1976-7  โทรสาร. 0-
2590-1977 
 

- 

2. สภาการพยาบาล มีนาคม – พฤษภาคม สภาการพยาบาล อาคารนครินทร
ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสขุ 
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-596-7500 โทรสาร 0-
2589-7121 E-mail : 
office@tnc.or.th  
Website: http://www.tnc.or.th 
 

เป็นโครงการวิจัยที่ผลการวิจยั
จะสามารถน าไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายทางการ
พยาบาลของประเทศและ
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลใน
ด้านต่าง ๆ ได ้

3. สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย 

ไม่แน่นอน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  
21/12 ถนนรางน้ า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 0-2354-1801-2 โทรสาร 0-
247-4470 
E-mail : 
ns.head@thainurse.org 
Website : 
http://www.thainurse.org/new/  
 

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ 
กมลาศน์ ให้ทุนส่งเสรมิและ
สนับสนุนการวิจัยให้แก่
พยาบาลก าลังประกอบวิชาชีพ
ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ใน
การน าปฏิบตัิวิชาชีพการ
พยาบาล ปีละ 6 ทุน จ านวน
ทุนขึ้นกับดอกผลที่ได้รับในแต่
ละป ี
 

4. ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ประกาศทุนประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคมของทุกปี 

ฝ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 1 กอง
ส่งเสริมการวิจยั  
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ  
โทร. 579-2288, 579-1370 ต่อ 
459   
Website: http://www.nrct.net 

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
ก าหนดเรื่อง 
สนับสนุนการวิจัยตามหัวข้อ
เรื่องที่ส านักงานฯ ก าหนด  
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
5. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

เปิดรับสมัครปีละครั้ง 
ตามประกาศของ สกว 

ฝ่ายวิชาการส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม  
ช้ัน 19 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท:์ 0 2278 8251-9 
Email: trfbasic@trf.or.th 
Website: 
http://academic.trf.or.th 
 

5.1 ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การท างานวิจัยของอาจารย์
รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) เป็นทุนที่ สกว. 
ได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา
เพื่อสนับสนุนอาจารยร์ุ่นใหม่
ให ้ท าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้
อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของ สกอ. ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า มาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 
ไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา
ขึ้นไป ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 
240,000 บาท เป็นเวลาไม่
เกิน 2 ปี 

  ฝ่ายวิชาการ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 
19  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2278 8251-9 
 Email : trfbasic@trf.or.th 
Website: 
http://academic.trf.or.th 
 

5.2 ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การท างานวิจัยของอาจารย์
รุ่นใหม่ (สกว. ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) เป็นทุนที่ สกว. 
ได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา
เพื่อสนับสนุนอาจารยร์ุ่นใหม่
ให ้ท าวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง ผู้
อยู่ในข่ายรับทุนคืออาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
ของ สกอ. ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า มาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 
ไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา
ขึ้นไป ทุนนี้มีวงเงินปีละไม่เกิน 
240,000 บาท เป็นเวลาไม่
เกิน 2 ปี 
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
  ฝ่ายวิชาการ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 
19  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2278 8251-9 
 Email : trfbasic@trf.or.th 
Website: 
http://academic.trf.or.th 
 

5.3 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่น
ใหม่ เป็นทุนที่สนับสนุนการ
วิจัยแก่อาจารย์และนักวิจยัให้
ท าวิจัยอย่างต่อ เนื่อง โดย
ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่เกิน 5 
ปี และมผีลงานตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และไม่
เป็นผู้บรหิารระดับหัวหน้า
ภาควิชาข้ึนไป ทุนนี้มีวงเงินปี
ละไม่เกิน 240,000 บาท เป็น
เวลาไม่เกิน 2 ปี 

 ทุนนี้เปิดรับสมัครปีละ 2 
ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม 
– กุมภาพันธ์ และ 
กรกฎาคม – กันยายน 

ฝ่ายวิชาการ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 
19  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2278 8251-9 
 Email : trfbasic@trf.or.th 
Website: 
http://academic.trf.or.th 
 

5.4 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา 
(วุฒิเมธีวิจัย สกว.) เป็นทุน 
วิจัยระดับกลางส าหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการวิจัย
พอสมควร ผู้อยู่ในข่ายไดร้ับ
ทุนต้องเคยมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติที่ท า 
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เรื่องในช่วง 5 ปีท่ีผ่าน
มาและเป็นเจ้าของบทความ
ช่ือแรกหรือเป็น 
corresponding author และ
มีผลรวมของ impact factor 
อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้ข้ึนกับ
สาขาวิชา เช่น มีค่าไม่น้อยกว่า 
5.0 ส าหรับวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและการแพทย์ ไม่น้อย
กว่า 2.0 ส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพและวิศวกรรมศาสตร ์
ส่วนสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จะไม่น าเกณฑ์
ของ impact factor มา
พิจารณา ผู้ได้รับทุนจะไดร้ับ
ช่ือ “วุฒิเมธีวิจัย สกว.” (TRF 
Advanced Research 
Scholar) ทุน วิจัยองค์ความรู้

mailto:trfbasic@trf.or.th
http://academic.trf.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
ใหม่มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาท ระยะเวลาของทุนไม่
เกิน 3 ปี โดยเป็นค่าตอบแทน
ของหัวหน้าโครงการเดือนละ 
15,000-25,000 บาท ตาม
คุณภาพและประสบการณ์ของ
ผู้ขอรับทุน 
 

  ฝ่ายวิชาการ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั  
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ช้ัน 
19  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0 2278 8251-9 
 Email : trfbasic@trf.or.th 
Website: 
http://academic.trf.or.th 
 

5.5 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธี
วิจัย สกว.) เป็นทุนที่
สนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์
และนักวิจัยให้ท าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผูส้มัครต้องเป็นผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 2 
เรื่องในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดย
เป็นเจ้าของบทความช่ือแรก
หรือเป็น corresponding 
author (ผู้วิจัยส าหรับการ
ติดต่อ) ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
ทั้งนี้ ผลงานตีพิมพ์ท้ัง 2 เรื่อง
ต้องเป็นงานวิจัยท่ีท าใน
ประเทศไทยและไม่ใช่ผลงาน
จากการท าวิทยานิพนธ ์ทั้งนี้
ผู้สมคัรต้องไม่เป็นผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ผู้
ได้รับทุนได้ชื่อว่าเป็น “เมธี
วิจัย สกว. (TRF Research 
Scholar)” งบประมาณปีละ 
400,000 บาท ระยะเวลา
โครงการไม่เกิน 3 ปี  
 

 ตามประกาศของ สกว. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
ช้ัน 23 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ์
979/17-21 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02 278 8200 ต่อ 8309 
- 8314 , 8332 , 8340 

5.6 ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น เน้นการวิจยัที่
สามารถตอบปัญหา สร้าง
รูปแบบเสนอทางเลือกหรือ
ช้ีน าการปรับตัวของชุมชน
ท้องถิ่นได้เป็นล าดับแรก
ระยะเวลาด าเนินการ ไมเ่กิน 
2 ปี ใช้งบประมาณ ไมเ่กิน 

mailto:trfbasic@trf.or.th
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
โทรสาร : 02 298 0462   
E-mail : info@vijai.org 
Website : http://www.vijai.org  

300,000 บาท 
ลักษณะส าคญัของ
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
1. เป็นเรื่องอะไรกไ็ด้ โจทย์
อะไรกไ็ด้ ที่ชุมชนหรือคนใน
ท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคญั 
และอยากจะค้นหาค าตอบ
ร่วมกัน 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการค้นหาค าตอบ
ร่วมกัน 
3. มีการด าเนินงานรวบรวม
ข้อมูล และทดลองปฏิบตัิการ 
นั่นคือ มีการด าเนินงานใน 2 
ระยะ 
   ระยะแรก วิจัยให้ทราบ
สภาพที่เป็นอยู ่
   ระยะที่สอง เป็นการทดลอง
ท า (วิจัยปฏิบัติการ) เพื่อ
แก้ปัญหาและวิเคราะหส์รุป 
บทเรียน รวมทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู ้
 

6. สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

ตลอดป ี ช้ัน 4 อาคารสุขภาพแห่งชาต ิ
เลขท่ี 88/39 ถ. ติวานนท์ 14 ต. 
ตลาดขวญั อ. เมือง จ. นนทบุรี 
11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2832 9200 
หรือ 0 2832 9288 
Email: hsri@hsri.or.th 
Website: 
http://www.hsri.or.th/research
er/fund  
 

ทุนทบทวนสถานการณ์และ
วิจัยหาองค์ความรูเ้พื่อการ
ปรับปรุงนโยบาย (Policy-
linked Research)จัดบริการ
หรือบริหารงานสาธารณสุขใน
ด้านต่างๆ  

7. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

ไม่แน่นอน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์
เรียนรูสุ้ขภาวะ 
เลขท่ี 99/8 ซอยงามดูพล ีแขวงทุ่ง
มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-343-1500 
โทรสาร 02-343-1501Website: 
http://www.thaihealth.or.th 

- 

mailto:info@vijai.org
http://www.vijai.org/
mailto:hsri@hsri.or.th
http://www.hsri.or.th/researcher/fund
http://www.hsri.or.th/researcher/fund
http://www.thaihealth.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
8. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

ไม่แน่นอน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-
2564-7001-5 Call Center 0-
2564-8000 
Email: info@nstda.or.th 
Website: 
http://www.nstda.or.th 

สวทช. เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
จึงได้วางแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ การผลติและพัฒนา
บุคลากรการวิจัย การ
สนับสนุนการประชุมวิชาการ
และการพัฒนาวิชาชีพ การ
พัฒนาบุคลากรในภาคการ
ผลิตและบริการ และการ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน 
โดยด าเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี ้
1. จัดสรรทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2. สนับสนุน
นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร ์

3. สนับสนุนนักศึกษาท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

4. สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร ์

5. ผลิตหลักสูตรเรยีนรู้
ออนไลน์ท่ีเสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
9. มูลนิธิจิตเวชศาสตร์
สงเคราะห ์

ประกาศทุนประมาณ
เดือน กันยายน - 
พฤศจิกายน 

มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห ์ 
ส านักงานช่ัวคราว : กรมสุขภาพจติ  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  
โทร. 252-2978-9 โทรสาร 252-
2530 

กรมสุขภาพจิตเป็นสถาบันเพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน และ
พัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพจิตและเพื่อสนับสนุน
บริการสุขภาพของ องค์การ
ต่างๆ รวมทั้งให้ท้ังทุน
สนับสนุนการวิจัยดา้น

http://www.nstda.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
สุขภาพจิตและจติเวช นักวิจัย
ที่สนใจสามารถรับข้อมลู
เพิ่มเตมิการขอทุนได้ที่ มูลนิธิ
จิตเวชศาสตรส์งเคราะห ์
 

10. มูลนิธิสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศเ์ธอ กรม
พระยาชัยนาท
นเรนทร 

ประกาศทุนเดือน
มกราคม หรือตาม
ประกาศเป็นครั้งคราว 

มูลนิธิสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  
โรงพยาบาลโรคทรวงอก ถนนติวา
นนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000  
โทร. 588-3000-4 ต่อ 110 
Website: 
http://www.dtam.moph.go.th/i
ndex.php?option=com_conten
t&view=featured&Itemid=114  

ทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านการแพทย์ 
1 ทุน และทุนวิจัยเกี่ยวกับ
ด้านสาธารณสุข 1 ทุน วงเงิน
สนับสนุนทุนละไม่เกิน 
150,000 บาท 

11. มูลนิธิอานันท
มหิดล 

ไม่แน่นอน ส านักงานประสานงานมลูนิธิอานนัท
มหิดล ช้ัน 1 อาคาร 609  สนาม
เสือป่า  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  02-280-6157 
โทรสาร  02-280-6158 

สถาบันหรือกลุ่มของสถาบัน 
อาจเป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะ
วิจัย ที่เห็นว่าเป็นปัญหาหรือมี 
ความส าคญัสูงของประเทศ 
หรือท่ีมูลนิธิฯ ได้ก าหนดหัวข้อ
เรื่องไว้แล้ว 
สถาบันหรือกลุ่มของสถาบัน
ไทยเสนอเรื่องที่จะวิจัย  

12. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

ไม่แน่นอน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ 
73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทมหานคร 10400  
โทร.644-8150-90 ต่อ 405 
โทรสาร 248-7549   
Website: 
http://www.nstda.or.th 

สวทช. เป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
จึงได้วางแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ การผลติและพัฒนา
บุคลากรการวิจัย การ
สนับสนุนการประชุมวิชาการ
และการพัฒนาวิชาชีพ การ
พัฒนาบุคลากรในภาคการ
ผลิตและบริการ และการ
ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน 
โดยด าเนินการในหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี ้
1. จัดสรรทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

http://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=114
http://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=114
http://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=114
http://www.nstda.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
2. สนับสนุน

นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการดา้น
วิทยาศาสตร ์

3. สนับสนุนนักศึกษาท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

4. สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร ์

5. ผลิตหลักสูตรเรยีนรู้
ออนไลน์ท่ีเสริมสร้างการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ 

แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
1. European Union 
Research 
Fellowships IIF  

ไม่ระบ ุ Mr. Simon Grimley, Program 
Director, International 
Cooperation Division, NSTDA 
Telephone: 02-5647000 ext. 
71529 
E-mail: simon@nstda.or.th 
Ms. Wanichar Sukprasertchai, 
International Relations Officer, 
International Cooperation 
Division, NSTDA 
Telephone: 02-5647000 ext. 
71534 
E-
mail: wanichar.sukprasertchai@
nstda.or.th 
 

International Incoming 
Fellowships (IIF) เป็นทุน
วิจัยร่วมกับยโุรป 

2. Stiftung 
Volkswagenwerk 

ไม่แน่นอน VolkswagenStiftung 
Kastanienallee 35 
30519 Hannover, Germany  
Tel.: +49 (0)511 8381-0 
Fax: +49 (0)511 8381-344 
Website : 

สนับสนุนการวิจัยในสาขา 
engineering science, 
medicine, humanities and 
social science 

mailto:simon@nstda.or.th
mailto:wanichar.sukprasertchai@nstda.or.th
mailto:wanichar.sukprasertchai@nstda.or.th
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
http://www.volkswagenstiftung
.de 
 

3. มูลนิธิ Sumito 
mo (The 
Sumitomo 
Foundation) 

ไม่แน่นอน The Sumitomo Foundation 
1-12-16 Shibadaimon 
Minato-ku, Tokyo 105-0012 
Japan 
โทรศัพท์ 81-3-5473-0161 
โทรสาร 81-3-5473-8471 
Email: 
found@msj.biglobe.ne
.jp  
Website: 
http://www.sumitomo.or.jpsu
mitomo- 
 

ให้ทุนวิจัยแก่นักวิชาการและ
นักวิจัยในภูมิภาคเอเซีย เพื่อ
ท าโครงการวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น 
ในสาขาสังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร ์
1. ต้องเป็นนักวิจัยจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ท่ีไม่ใช่คน
สัญชาตญิี่ปุ่น และไมไ่ด้อาศยั
อยู่ในประเทศญีปุ่่น  
2. การท าวิจัยเป็นลักษณะ
กลุ่มหรือเฉพาะบุคคลก็ได ้
ให้ทุนอุดหนุนโครงการละ 
0.4-1.4 ล้านเยน ส าหรบ
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสามารถ
ขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการเพิม่เตมิได้ไมเ่กิน 6 
เดือน 

4. มูลนิธิการศึกษา
ไทย-อเมริกัน 
(Thailand - US 
Educational 
Foundation: 
TUSEF) (ฟุลไบรท์)  
 

มิถุนายน – กันยายน มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุล
ไบร์ท)  
ช้ัน 3 อาคารไทวา 1 เลขท่ี 21/5 ถ. 
สาธรใต ้ 
เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120  
เว็บไซต:์ 
http://www.fulbrightthai.org  
โทร. 0-2285-0581-2 แฟกซ์: 0-
2285-0583  
Email : tusef@fulbrightthai.org  

 

1. Junior Research 
Scholarship 
Program ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัซึ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญา
เอกท าการวิจัยใน
มหาวิทยาลยัในสหรัฐฯ 
ประมาณ 7 ทุนต่อป ี 

2. Thai Visiting 
Scholar Program 
เปิดโอกาสให้นักวิชาการ
ไทยเสนอโครงการวจิัย
สาขาต่างๆ ประมาณ 3 
ทุนต่อป ี

5. World Health 
Organization 
ทุนวิจัย WHO 

ไม่แน่นอน WHO/Thailand กระทรวง
สาธารณสุข  
หรือ WHO/GENEVA  
1211 Geneva 27, 
SWITZERLAND 
Website : 
http://www.who.int/en 

5.1 สนับสนุนการวิจัยทางดา้น 
Primary health care, 
water supply, sanitation, 
nutrition, maternal and 
child care, family 
planning, immunization, 
communicable diseases 

http://www.volkswagenstiftung.de/
http://www.volkswagenstiftung.de/
Website:%20
Website:%20
http://www.sumitomo.or.jp/
http://www.sumitomo.or.jp/
mailto:sumitomo-Email:%20found@msj.biglobe.ne.jp
http://www.fulbrightthai.org/
mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.who.int/en/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
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 

 เดือนมกราคมของปีแรก 
จนถึงเดือนสิงหาคมของ
ปีท่ีสองในวงจร
งบประมาณนั้นๆ  

เลขานุการคณะท างานประสาน
แผนงาน  
ส านักงานเลขานุการ PICT กองการ
สาธารณสุขต่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 

5.2 ทุน WHO ผ่านกระทรวง
สาธารณสุขจดัสรร
งบประมาณผ่านกรทรวง
สาธารณสุข ให้แผนงานต่าง ๆ 
เป็นวงจร ๆ ละ 2 ปี โดยเริม่
ในปีศักราชท่ีเป็นเลขคู ่
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยให้การ
สนับสนุนการวิจัย และทุน
ศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 4 
แผนงาน ดังนี ้ 
1. แผนงานการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข (Health System 
Development)  
2. แผนงานโครงการสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข (Support 
Programme)  
3. แผนงานการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Protection and 
Promotion) 
4. แผนงานการป้องกันและ
ควบคุมโรค (Disease 
Prevention and Control) 
แต่ละแผนงานจะสนับสนุน
การวิจัยและการอบรมดูงาน 

http://www.moph.go.th/
http://www.moph.go.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลาขอสมัครทุน ช่องทางติดต่อ ประเด็นการวิจัย 
โดยสนับสนุนเป็นลักษณะ 
Seed mony ผู้สนใจให้จดัส่ง
รายละเอียดของแตล่ะ
โครงการตามเงื่อนไขที่แต่ละ
แผนงานก าหนด ซึ่งจะ
เผยแพร่ให้ทราบเป็นคราว ๆ 
ไป จ านวน 20 ชุด 

 ไม่แน่นอน เลขานุการคณะท างานพิจารณาและ
ติดตามการวิจัยและโครงการโรค
เอดส ์ 
กองวิชาการ กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. (02) 591-8249 

5.3 ทุนวิจัยโครงการโรคเอดส์
สนับสนุนการวิจัยเกีย่วกับโรค
เอดส์ที่มีหัวข้อการวิจัย
เกี่ยวกับ  
1. การศึกษาในแง่กฎหมาย
และสังคมต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์ 
2. การศึกษาความรู้และ
ทัศนคติของกลุ่ม ท่ีให้การ
สนับสนุนมาตรการป้องกัน 
และควบคมุโรคเอดส ์ 
3. การศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโรคเอดสต์่อ
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
รวมทั้งทางด้านการแพทย ์ 
4. การศึกษาในเชิง
เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
เกี่ยวกับมาตรการการ
ด าเนินการป้องกัน และ
ควบคุมโรคเอดส์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน  
5. การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
บริการเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์
ทุนอุดหนุนในวงเงินโครงการ
ละ 50,000 - 300,000 บาท  
เสนอโครงการภาษาไทย 20 
ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด 

 

หมายเหต:ุ งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศไดต้รวจสอบข้อมูลในแหลง่ต่าง ๆ แล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู
เกี่ยวกับทุนวิจัยตลอดเวลา จึงขอให้ท่านผู้สนใจ เข้าไปหาข้อมลูจากแหล่งการตดิต่อท่ีให้ไวโ้ดยตรง 

งานวิจัยและศูนยค์วามเป็นเลิศ 

ปีพ.ศ. 2558 
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