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ทุนโครงกำรควำมร่วมมือทวิภำคีทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงประเทศ

ไทยและประชำคมยโุรป (E.C.) 

กรอบงำนวิจัย     1) Health & Biomedical Sciences   2) Environmental Sciences  
                      3) Earth Sciences                         4) Chemical Sciences 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน   - 
งบประมำณ  ไม่ระบ ุ
คุณสมบัติผู้ขอทุน  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมควำมรว่มมือทำงด้ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหวำ่ง
ประเทศไทยและ คณะกรรมำธกิำรประชำคมยุโรปโดยแบ่งประเภททุน ดังนี้  
1.1 ทุนท ำกำรวจิัยร่วมกันระหว่ำงนักวิจยัไทยและนักวิจยัประชำคมยุโรป (Joint Research Project, JRP) 
1.2 ทุนฝึกอบรม / ปฏิบัติกำรวิจยัระยะสั้นระดับหลังปริญญำเอก (Post – Doctoral Fellowship Scheme, 
PDFS)  
1.3 ทุนจัดสัมมนำเพื่อเตรียมกำรท ำวิจยัร่วมกัน (Tropical Workshop) 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  - 

ฝ่ำยทุนอุดหนุนกำรวจิัย 1 
กองส่งเสริมกำรวิจัย โทร. 
579-288, 579-1370 ต่อ 
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2 
ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอืไทย-

สหรำชอำณำจกัร  
(NRCT-ROYSOC)    

กรอบงำนวิจัย  งำนวิจยัทำงวิทยำศำสตร์ 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน   ประมำณ 2 ปี 
งบประมำณ  ประมำณ 500,000 บำท/ปี 
คุณสมบัติผู้ขอทุน  ส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำที่เป็นที่สนใจ และมีควำมสำมำรถที่
จะท ำกำรวิจัยร่วมกันได้ โดยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและอังกฤษได้มี โอกำสท ำกำรวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงกำรวิจัย ในสำขำวิชำกำรที่ได้ตกลงร่วมกัน อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับ
ควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์ทั้งสองประเทศสนับสนุนในทุกสำขำวิชำกำร 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  เสนอสรุปย่อโครงกำรวิจยัทั้งภำษำไทยและอังกฤษ อยำ่งละ 10 ชุด และข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก/ต ภำษำไทย จ ำนวน 25 ชุด และภำษำอังกฤษ 5 ชุด และหนังสืออนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธกิำรบดีขึ้นไป 
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ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอืไทย-
เยอรมัน (NRCT-DFG) 

กรอบงำนวิจัย     1. Theoretical medicine 2. Practical medicine 3. Veterinary medicine 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน   ประมำณ 2 ป ี
งบประมำณ  ประมำณ 500,000 บำท/ปี 
คุณสมบัติผู้ขอทุน  วช.จะให้ทุนแก่นักวจิัยไทย และ DFG เป็นผู้ให้ทุนนักวิจัยเยอรมัน เสนอโครงกำรวิจยัตำม
แบบ วช. 1 ก/ต 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  สรุปย่อโครงกำรวจิัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษอยำ่งละ 10 ชุด และหนังสืออนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธกิำรบดีขึ้นไป 
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4 
ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอืไทย-

ออสเตรีย (NRCT-FWF) 

กรอบงำนวิจัย  Medical Science 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน   ประมำณ 2 ปี 
งบประมำณ  ไม่เกิน 300,000 บำท/ปี 
คุณสมบัติผู้ขอทุน  นักวิจัยไทยและออสเตรียได้มีโอกำสท ำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทำงโครงกำรในสำขำวิชำกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(NRCT) ให้ทุนนักวิจัยไทย และ Austrian Science Foundation (FWF) ให้ทุนนักวิจัยออสเตรีย 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  เสนอโครงกำรวิจัยตำมแบบ วช. 1 ก/ต (ภำษำไทย 25 ชุด ภำษำอังกฤษ 5 ชุด) หนังสือ
อนุมัติผู้บังคับบัญชำระดับตั้งแต่อธิบดีหรืออธิบดีขึ้นไป และหนังสือยืนยันจำกนักวิจัยออสเตรีย ร่วมท ำกำรวิจัยใน
โครงกำรวิจัยเร่ืองนั้นๆ 

5 
ทุนวิจัยภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมอืไทย-จีน  

(NRCT-NSFC)    

กรอบงำนวิจัย  สำขำวิชำกำรต่ำงๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน   - 
งบประมำณ  - 
คุณสมบัติผู้ขอทุน  นักวิจยัไทยและจีนได้มีโอกำสท ำวิจัยรว่มกัน 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  - 
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ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจยั 

(สกว.) 

ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนำงำนวจิัยและนวตักรรม
ด้ำนกำรแพทย์และสขุภำพ (Medical Hub) 

กรอบงำนวิจัย  1. ผลิตภัณฑ์ / บริกำรนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ (Smart Health Care) ตั้งแต่กำรป้องกัน 
(Prevention)  กำรค้นหำและวินิจฉัย (Diagnostic) กำรบ ำบัดรักษำเยียวยำ (Therapeutic) กำรฟื้นฟู 
(Rehabilitation) และกำรส่งเสริมสุขภำพ (Health Promotion) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
2. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ (Medical Devices) 3. กำรพัฒนำยำใหม่ (New Drug 
Products) 
ก ำหนดกำรรบัสมัคร  เปิดตลอดทั้งปี 
ระยะเวลำให้ทุน  1 - 2 ป ี
งบประมำณ  ไม่จ ำกัดวงเงินงบประมำณ แต่ต้องเหมำะสมกับปริมำณงำนและวิธีกำรด ำเนินงำนวิจยั 
คุณสมบัติผู้ขอทุน  1.เป็นอำจำรย์ หรือนักวิจัยที่ท ำงำนสังกัดสถำบันอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงำนของรัฐ/ภำยใต้ก ำกับของรัฐ 2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำวิจัยที่รับทุน  
3.สำมำรถด ำเนินงำนวิจัยได้ส ำเร็จลุล่วงตำมระยะเวลำโครงกำร รวมทั้งประสำนงำนร่วมกับผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้ใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย และหลังกำรวิจัยเพื่อผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์เง่ือนไขทุน 
เงื่อนไขอ่ืนเพิ่มเติม  1.โจทย์ / หัวข้อวิจัยเป็นไปตำมกรอบที่ชุดโครงกำรก ำหนดและต้องเป็นควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้ (ภำคอุตสำหกรรม) 2. ผู้ประกอบกำรต้องร่วมทุนอย่ำงน้อย 20% ของงบประมำณโครงกำร (ประกอบด้วย
กำรสนับสนุนในรูปเงินสด (in cash) ขั้นต่ ำ 10% และไม่อยู่ในรูปเงินสด (in kind) เช่น ค่ำจ้ำงบุคลำกรของ
ผู้ประกอบกำร วัตถุดิบ สำรเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่ำงๆ)  3. ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่จะพัฒนำมี
ศักยภำพ และได้ output ที่สำมำรถขยำยผล / สร้ำงผลกระทบ (impact) ในเชิงพำณิชย์ 
 

โทรศัพท์ 094-546-8570, 
063-367-9777 

 

 

 


