
• ทุนวิจัยท่ียังไมเปดรับสมัคร 

ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

1 Hitachi Hitachi Scholarship 

กรอบงานวิจัย  พลังงาน ส่ิงแวดลอม สุขภาพ 

กําหนดการรับสมัคร  ตนกรกฏาคม 

ระยะเวลาใหทุน   6-12 เดือน 

งบประมาณ  งบประมาณครอบคลุมถึงคาบํารุงรักษา 6,000 เยน (1,764 บาท/วัน) คาเดินทาง: จาก 80,000-

150,000 เยน (23,520-44,101 บาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 2.อายุตํ่ากวา 45 ป 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

The Hitachi Global 

Foundation 

Tel: +81-3-5221-6679 

Email: 

hitachizaidan@hdq.hitachi.

co.jp 

2 

Wellcome Trust 

 

Joint Health Systems Research 

Initiative  
(Research grants) 

กรอบงานวิจัย  ดานการดูแลสุขภาพ  

กําหนดการรับสมัคร  14 ก.พ. 62 

ระยะเวลาใหทุน   3-5 ป 

งบประมาณ  งบประมาณไมจํากัดใหตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.ประเทศดอยพัฒนา/กําลังพัฒนา 2.small and larger-scale projects 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2DJKiEe 

3 

Joint Health Systems Research 

Initiative 

(Foundation grants) 

กรอบงานวิจัย  ดานการดูแลสุขภาพ 

กําหนดการรับสมัคร  27 ม.ิย. 62 

ระยะเวลาใหทุน   2 ป 

งบประมาณ  £200,000 (8 ลานบาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.ประเทศดอยพัฒนา/กําลังพัฒนา 2. preliminary studies 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2DJKiEe 

4 

American 

Foundation For AIDS 

Research 

AmFAR 

กรอบงานวิจัย  ใหทุนการศึกษาเร่ืองโรคเอดสในดานการแพทยและดานสังคมศาสตร 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   2-3 ป 

งบประมาณ  งบประมาณตามประเภททุน 

คุณสมบัติผูขอทุน ทุนแบงออกเปน 2 ประเภท 

https://bit.ly/2TntIzF 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

1.ใหสําหรับหนวยงานที่มีแพทย หรือมีผูจบการศึกษา ป.เอก หรือผูมีประสบการณวิจัย โดยใหเงินทุน 50,0000 

เหรียญสหรัฐตอป 2.ใหแกผูสนใจทําวิจัยที่เพิ่งจบการศึกษาระดับ ปริญญาเอก สําหรับใชเปนคาใชจายในการเรียน

หรืออบรมระยะส้ันในสหรัฐอเมริกา ทุนนี้ กําหนดไวประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

5 

Association for 

International 

Cancer Research 

AICR 

กรอบงานวิจัย  การวิจัยดานโรคมะเร็ง 

กําหนดการรับสมัคร  ประมาณเดือนมีนาคม-เดือนเมษายนของทุกป 

ระยะเวลาใหทุน   1-3 ป 

งบประมาณ  งบประมาณใหสูงสุด £250,000 (10 ลานบาท) 

คุณสมบัติผูขอทุน เปนนักวิจัยที่มีวุฒิ อยางนอย ป.เอก หรือมีประสบการณการวิจัย 3 ป 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2ngVUD8 

6 

International 

Atomic Energy 

Agency 

(ทบวงพลังงานปรมาณู

ระหวางประเทศ) 

IAEA 

กรอบงานวิจัย  1. Food and Agriculture 2. Human Health 3. Physical and Chemical Sciences 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   - 

งบประมาณ  ไมแนนอน 

คุณสมบัติผูขอทุน สนับสนุนการวิจัยภายใต โครงการ Research Contract แกสถาบันที่เกี่ยวของของประเทศ

สมาชิก ซ่ึงประเทศไทยสามารถขอได 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

ติดตอขอรับทุนผานทบวงมหา 

วิทยาลัย หรือที่ 

international atomic 

energy agency 

7 

International Bank 

for Reconstruction 

and Development 

(World Bank) 

IBRD 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยในสาขา Education, Population, Health 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่กรมวิเทศสหกร 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

ติดตอขอรับทุนผานกรมวิเทศ

สหการ 962 ถนนกรุงเกษม 

กรุงเทพ 10100 โทร. 281-

7325 โทรสาร 280-1248 

8 

Interna-tional 

Develop-ment 

research Center 

IDRC 

กรอบงานวิจัย  Agriculture, Food and Nutrition Science 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

ติดตอขอรับทุนผานกรมวิเทศ 

หรือเว็บไซต 

 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในลักษะApplied Research สามารถติดตามชาวสาร

ไดทางเว็บไซต 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://www.idrc.ca/en/fu

nding 

9 

Japan International 

Cooperation 

Agency 

JICA 

กรอบงานวิจัย  Agriculture, Forestry, Fisheries , Education ,Public Health and Social Infrastructures 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2Kjvb9E 

10 

Southeast Asian 

Medical 

Information Center 

SEAMIC 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยทางดานโภชนาการ และการแพทย 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2G2DSCC 

11 
Stiftung 

Volkswagenwerk 
มีหลายทุน 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยในสาขา Engineering science, Medicine, humanities และ social science 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

https://bit.ly/2LMUSiN 

12 

Thailand-United 

States Educational 

Foundation 

ทุนฟุลไบรท “Thai Visiting Scholar” 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนอาจารยไปทําการสอน/วิจัยที่ประเทศอเมริกา 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   แลวแตประเภททุน 

งบประมาณ  แลวแตประเภททุน 

มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน 

(ฟุลไบรท) 125 ถนนสาธรใต 

ยานนาวา กรุงเทพ 10120 

โทร. 286-4783,286-4785 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

คุณสมบัติผูขอทุน 1.เปนทุนที่ใหกับอาจารยในระดับมหาวิทยาลัยไปทําการสอนวิจัยหรืออื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันในสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 4-6 เดือน 2.ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เงินเดือนประมาณเดือนละ $2,500 (ประมาณ 

79,000 บาท) และ Professional Fee ประมาณ $600 (18,000 บาท) 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

13 

United Nations 

Fund For 

Population 

Activities 

UNEPA 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยในสาขา Health Care Development 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารจากหนวยงานโดยตรงหรือผานกรมวิเทศ 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

ติดตอขอรับทุนผานกรมวิเทศ

สหการ 962 ถนนกรุงเกษม 

กรุงเทพ 10100 โทร. 281-

7325 โทรสาร 280-1248 

14 
World Health 

Organization 
WHO 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยทางดาน สุขภาพ 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารจากหนวยงานโดยตรง 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

WHO/ 

Thailand กระทรวง

สาธารณสุข 

15 
World Health 

Organiza-tion 

ทุนสนับสนุนการดําเนินเปนโครงการภายใต

แผนงาน THA OCD 001 (WHO PICT 

THA OCD 001) 

กรอบงานวิจัย  การศึกษาวิจัย อันเกี่ยวเนื่องกับโรคติดตอและไมติดตอที่เนนการประเมินสถานการณการเฝาระวัง

และติดตามโรค การคนหาปจจัยเส่ียงพยาธิวิทยาการกําเนิดโรค กลยุทธในการควบคุมและรักษา 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน เพิ่มพูนความรูและเทคโนโลยีใหมๆและพัฒนารูปแบบอันนําไปสูการปองกันและควบคุมโรค

โครงการที่มีลักษณะของการริเร่ิม 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข 

16 
World Health 

Organization 

Traditional Medicine THA PHC 002 

(PICT THA PHC 002) 

กรอบงานวิจัย  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเพื่อการแพทยแผนไทย 

กําหนดการรับสมัคร  - 

สํานักประสานแผนองคการ

อนามัยโลก THA PHC 002 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  แบงเงินชําระ 3 งวด 1. เร่ิมโครงการ 60% 2. เมื่อไดรับ Midterm Report 30% 3. เมื่อไดรับ Final 

Report 10% 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารจากหนวยงานโดยตรง 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

17 

World Health 

Organiza- 

tion 

ทุนวิจัยโครงการโรคเอดส 

กรอบงานวิจัย  สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  ทุนอุดหนุนในวงเงินโครงการละ 50,000-300,000 บาท เสนอโครงการ ภาษาไทย 20 ชุด 

ภาษาอังกฤษ 5 ชุด 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารจากหนวยงานโดยตรง 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

เลขานุการคณะทํางาน

พิจารณาและติดตามการวิจัย

และโครงการโรคเอดสกอง

วิชาการกรมการแพทย

กระทรวงสาธารณสุข โทร. 

591-8249 

18 
World Health 

Organization 

WHO : Special Programme for 

Research and Training in Tropical 

Diseases (TDR / WHO) 

กรอบงานวิจัย  การรักษาโรคเมืองรอน ไดแก Malaria,Schistosomiais, FilariasisAfrican Trypansomiasis 

Chagas disease,Leishmaniasis and leprosy 

กําหนดการรับสมัคร  - 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  - 

คุณสมบัติผูขอทุน ติดตามขาวสารจากหนวยงานโดยตรง 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

Special Programme for 

Research and Training In 

Tropical Diseases หรือ 

WHO 

19 ทุนไตหวัน Taiwan Scholarship Program (MOE) 

กรอบงานวิจัย  ทุกสาขา 

กําหนดการรับสมัคร  ประมาณเดือนมกราคม-ปลายมีนาคม 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  1.ทุนระดับปริญญาตรี โท เอก 2.คาเทอมมูลคา 40,000 NTD/เทอม (ประมาณ 42,581 บาท) และ

คาใชจายรายเดือน สําหรับปริญญาตรีจะไดรับ 15,000 NTD/เดือน (ประมาณ 15,967 บาท) ปริญญาโทจะไดรับ 

20,000 NTD/เดือน (ประมาณ 21,290 บาท) และปริญญาเอกจะไดรับ 20,000 NTD/เดือน (ประมาณ 21,290 

บาท) 

เพิ่มเติม (อางอิงจากขอมูลป 

2018): www.roc-taiwan.org 



ลําดับ แหลงทุน ชื่อทุน หลักเกณฑการเสนอขอรับทุน หนวยงานที่ตดิตอ 

คุณสมบัติผูขอทุน นักศึกษาที่ตองการศึกษาตอ 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

20 ทุนไตหวัน Taiwan ICDF Scholarship 

กรอบงานวิจัย  ตามกําหนดแตละป 

กําหนดการรับสมัคร  ประมาณมกราคม-16 มีนาคม 

ระยะเวลาใหทุน   ไมแนนอน 

งบประมาณ  ทุนครอบคลุมคาเลาเรียนเต็มจํานวน คาต่ัวเคร่ืองบินไป-กลับ คาที่พัก คาประกันสุขภาพ คาหนังสือ

เรียน และคาใชจายรายเดือน (ปริญญาโทจะไดรับ 15,000 NTD/เดือน (ประมาณ 15,967 บาท) สวนปริญญาเอก

จะไดรับ 17,000 NTD/เดือน (ประมาณ 18,096 บาท)) 

คุณสมบัติผูขอทุน นักศึกษาที่ตองการศึกษาตอ 

เงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม  - 

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม 

(อางอิงจากขอมูลป 2018): 

www.icdf.org.tw 

 

 


