
แหลงทุนวิจัยจากตางประเทศดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

• ทุนวิจัยท่ีกําลังเปดรับสมัคร 

ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

1 วช. และ NRF 
โครงการความรวมมือกับตางประเทศ - เกาหลี 

(NRCT-NRF) 

กรอบงานวิจัย  ทุกสาขาวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

กําหนดการรับสมัคร  2 ม.ค.- 28 ก.พ. 62 

ระยะเวลาใหทุน   ทุนละ 30 วัน 

งบประมาณ  200,000 KRW/day (5,684.68 บาท/วัน) 

คุณสมบัติผูขอทุน  1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง 2. เปน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 3. เปนบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน หรือสถาบันวิจัย

ทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เปนผูมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช. 5. มี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี 6. มีความรูและประสบการณการวิจัยใน

สาขาวิชาการและขอบเขตการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซ่ึงจะสามารถนําความรูและประสบการที่ไดจากการทํา

วิจัยตามที่ไดรับทุนมาใชประโยชนได 7. ไมเปนผูคางสงรายงานการวิจัยตามกําหนดสัญญารับทุนของ วช.  

8. ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปเทานั้น 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  1. เปนทุนใหนักวิจัยไทยเดินทางไปทําวิจัยระยะส้ันรวมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐ

เกาหลี จํานนวนไมเกิน 3 ทุน 2. เปนทุนที่มีกําหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผูรับทุนตองอยูทําวิจัยใน

สาธารณรัฐเกาหลี ใหครบ 30 วัน 3. เปนทุนเพื่อสนับสนุน สงเสริม การวิจัย/วิเคราะห/เก็บขอมูลวิจัยของ

โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในประเทศไทยแตมีความจําเปนที่จะตองเดินทางไปเก็บ/ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม 

ณ ตางประเทศและไมมีงบประมาณสนับสนุน หรือ เปนทุนเพื่อสรางเครือขายวิจัยรวมกันระหวางนักวิจัยไทยและ

เกาหลี โดยเปนจุดเร่ิมตนอันจะนําไปสูการทําวิจัยรวมกันในอนาคต 4. เปนทุนที่ตองมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) 

ซ่ึงเปนผูสมัครขอรับทุนจะตองติดตอดวยตนเอง 

https://goo.gl/3xX93j 

2 

Matsumae 

International 

Foundation 

MIF 

กรอบงานวิจัย  1. Natural Science 2. Engineering Medicine 

กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันนี้ - 31 ก.ค. 

ระยะเวลาใหทุน   3-6 เดือน 

งบประมาณ  งบประมาณคากินอยู ประมาณ220,000 yen (63,000 บาท) ตอเดือน มีประกันและคาเดินทางให 

https://bit.ly/2sU5xgt 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

และเงินเร่ิมแรกวิจัย 120,000 yen (34,000 บาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน  1.เปนผูจบการศึกษาระดับ ป.เอก อายุไมเกิน 49 ป นับแตวันสมัคร 2.มีความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน 3. ผูสมัครตองไมเคยมาอาศัยอยูที่ประเทศญี่ปุน (ยกเวนมาชวงส้ันๆ เชน ประชุม) 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 
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มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย 

– สหรัฐอเมริกา 

(TUSEF) 

Fulbright Thai Graduate Scholarship 

Program (TGS) 

กรอบงานวิจัย  สาขาที่เกี่ยวของกับสุขภาพสาธารณะและวิชาที่เกี่ยวของโดยไมมีการปฏิบัติทางคลินิก 

กําหนดการรับสมัคร  ภายในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2019 เวลา 13.00 (เวลาที่ไทย) 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน  1.ทุนการศึกษาในปนี้มีทั้งหมด 7 ทุน เหมาะสําหรับผูสมัครที่จะเร่ิมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในปการศึกษา 2020 2.สําหรับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลากหลายสาขา ยกเวนสาขา

การแพทยและการพยาบาล 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2S0C0Ri 
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World Health 

Organizationn (ผาน

กระทรวงสาธารณสุข) 

WHO ผานกระทรวงสาธารณสุข 

กรอบงานวิจัย  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานการแพทยและสาธารณสุข โดยใหการสนับสนุนการวิจัย 

และทุนศึกษาดูงาน 

กําหนดการรับสมัคร  มกราคม-สิงหาคมปถัดไป 

ระยะเวลาใหทุน   จัดสรรงบประมาณผานกรทรวงสาธารณสุข ใหแผนงานตาง ๆ เปนวงจร ๆ ละ 2 ป โดยเร่ิมใน

ปศักราชที่เปนเลขคู 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน  1.แตละแผนงานจะสนับสนุนการวิจัยและการอบรมดูงาน โดยสนับสนุนเปนลักษณะ Seed 

money ผูสนใจใหจัดสง 2.รายละเอียดของแตละโครงการตามเง่ือนไขที่แตละแผนงานกําหนด ซ่ึงจะเผยแพรให

ทราบเปนคราว ๆ ไป จํานวน 20 ชุด 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

เลขานุการคณะทางาน

ประสานแผนงานสานักงาน

เลขานุการ PICT กองการ

สาธารณสุขตางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติ

วานนท อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 11000 
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Ruhr-Universität 

Bochum มหาวิทยาลัย

ในโบคุม ประเทศ

เยอรมนี 

ทุนสนับสนุนการวิจยัระยะส้ันที่ Ruhr-

Universität Bochum ประเทศเยอรมนี 

กรอบงานวิจัย  สาขาประสาทวิทยา ชีววิทยา เคมี วิศวกรรม คณิตศาสตร จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับประสาทวิทยา 

กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันนี้ – ไมระบุ 

ระยะเวลาใหทุน ไมเกิน 6 เดือน   

สามารถสงใบสมัครไดตลอด 

24 ชั่วโมงที่อีเมล sfb874-

irtg@rub.de หรือติดตอ 

 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

งบประมาณ  ทุนการศึกษามูลคา 1300 ยูโร (46,000 บาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.เปนนักศึกษาตางชาติที่ไมเคยอาศัยอยูในเยอรมนี 2.เปดรับนักศึกษาทั่วโลก 3.สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร 4.มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 5.สามารถใชภาษาอังกฤษได

อยางคลองแคลว 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

เว็บไซต www.ruhr-uni-

bochum.de 
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สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐตุรกีประจํา

ประเทศไทย 

Turkey Scholarships 

กรอบงานวิจัย  เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

กําหนดการรับสมัคร  15 ม.ค.-20 ก.พ. 62 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  ทุนการศึกษาจะครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาเลาเรียน คาบัตรโดยสารเคร่ืองบินระหวาง

ประเทศ คาที่พัก คาประกันสุขภาพ รวมถึงคาใชจายรายเดือน 

คุณสมบัติผูขอทุน นักศึกษาตางที่สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท เอก 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  ผูไดรับทุนจะตองศึกษาภาษาตุรกีกอน เปนเวลาอยางนอย 1 ป 

เว็บไซต 

www.turkiyeburslari.gov.tr 
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มูลนิธิการศึกษาไทย-

อเมริกัน หรือฟุลไบรท 

(Fulbright ) 

2020 Fulbright Teaching Excellence and 

Achievement Program (TEA) 

กรอบงานวิจัย  กลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร 

กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันนี้ – 18 เม.ย. 

ระยะเวลาใหทุน   6 สัปดาห 

งบประมาณ  มูลคาทุนการศึกษาครอบคลุมต้ังแตคาทําวีซา คาเดินทาง คาที่พัก อาหาร คาใชจายประจําวัน 

คุณสมบัติผูขอทุน 1. ผูสมัครตองมีสัญชาติไทย มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุไมเกิน 50 ป 2. ผูสมัครตองเปนครู

อาจารย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา (นักเรียนอายุ 12-18 ป) ประสบการณสอน 5 ปขึ้นไป 3. จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป 4. ไดรับการอนุมัติการลาจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตนสังกัด 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

เว็บไซต 

www.fulbrightthai.org 

8 รัฐบาลออสเตรีย Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET 

กรอบงานวิจัย  ไมจํากัดสาขา 

กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันนี้ – 31 มี.ค. 

ระยะเวลาใหทุน  1. Post-doc Grants 3-9 เดือน 2. PhD-Grants 3 ป 3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสําหรับ 

ป.เอก) 9 เดือน 4. Music-Grants  (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไมเกิน 9 เดือน 

งบประมาณ  ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) –ASEA-UNINET แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก): ทุนมูลคา 1,150 ยูโร (ประมาณ 42,200 บาท) 

เว็บไซต 

www.scholarships.at 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก): ทุนมูลคา 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท) 

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก): ทุนมูลคา 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท) 

4. Music-Grants (ทุนดนตรี): ทุนมูลคา 1,050 ยูโร (ประมาณ 38,530 บาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.ผูสมัครทุนวิจัย ทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป ตองมีอายุไมเกิน 35 ป 2.ผูสมัครทุนวิจัยหลัง

ปริญญาเอก ตองมีอายุไมเกิน 45 ป 3.ผูสมัครตองมีความภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาเยอรมนีเปนอยางดี 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม   
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European Research 

Council แหงสหภาพ

ยุโรป 

ERC Consolidator Grants 

กรอบงานวิจัย  เปดรับทุกสาขา 

กําหนดการรับสมัคร  ต้ังแตวันนี้ - 7 ก.พ. 

ระยะเวลาใหทุน   สูงสุด 5 ป 

งบประมาณ  ทุนสนับสนุนสูงสุดจํานวน 2 ลานยูโร (ประมาณ 74,417,915 บาท) (ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ

คณะกรรมการ) 

คุณสมบัติผูขอทุน เปนนักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาไมตํ่ากวา 7 ป และไมเกิน 12 ป 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

เว็บไซต www.eubuero.de 

 

 

 

 

 

 

 


