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แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ 
 

รวบรวมโดยงานวิจัยและนวัตกรรม 

แหล่งทุน World Health Organizationn (ผ่านกระทรวงสาธารณสุข) 

ชื่อทุน WHO ผ่านกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยให้การสนับสนุนการวิจัย และทุนศึกษาดูงาน แบ่งเป็น 4 แผนงาน 
ดังนี้  
1. แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System 
Development)  
2. แผนงานโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข (Support 
Programme)  
3. แผนงานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ (Health Protection and 
Promotion)  
4. แผนงานการป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and 
Control) 

เงื่อนไขและวิธีการ แต่ละแผนงานจะสนับสนุนการวิจัยและการอบรมดูงาน โดย
สนับสนุนเป็นลักษณะ Seed mony ผู้สนใจให้จัดส่งรายละเอียดของ
แต่ละโครงการตามเงื่อนไขที่แต่ละแผนงานก าหนด ซึ่งจะเผยแพร่ให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป จ านวน 20 ชุด 

ระยะเวลาในการขอทุน โดยที่องค์การอนามัยโลกจัดสรรงบประมาณผ่านกรทรวงสาธารณสุข 
ให้แผนงานต่าง ๆ เป็นวงจร ๆ ละ 2 ปี โดยเร่ิมในปีศักราชที่เป็นเลขคู่ 
ดังนั้นโดยทั่วไประยะเวลาในการเสนอขอทุน จึงเร่ิมตั้งแต่เดือน
มกราคมของปีแรก จนถึงเดือนสิงหาคมของปีทีส่องในวงจร
งบประมาณนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามแผนงานต่าง ๆ อาจก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขอทุนเฉพาะแต่ละแผนงาน ดังนั้นการเสนอขอ
ทุนให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่แต่ละแผนงานก าหนดเป็นส าคัญ 

หน่วยงานที่ติดต่อ เลขานุการคณะท างานประสานแผนงาน  
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ส านักงานเลขานกุาร PICT กองการสาธารณสุขต่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

ชื่อทุน ทุนวิจัยโครงการโรคเอดส์ 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่มีหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับ  
1. การศึกษาในแง่กฎหมายและสังคมตอ่การป้องกันและควบคมุโรค
เอดส ์ 
2. การศึกษาความรู้และทัศนคติของกลุม่ ที่ให้การสนับสนุนมาตรการ
ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์  
3. การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโรคเอดส์ต่อเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม รวมทั้งทางด้านการแพทย์  
4. การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการการ
ด าเนินการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
5. การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริการเพื่อการป้องกันและควบคมุโรค
เอดส ์

เงื่อนไขและวิธีการ ทุนอุดหนุนในวงเงินโครงการละ 50,000 - 300,000 บาท  
เสนอโครงการภาษาไทย 20 ชุด ภาษาอังกฤษ 5 ชุด 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ เลขานุการคณะท างานพิจารณาและติดตามการวิจัยและโครงการโรค
เอดส ์ 
กองวิชาการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
โทร. 591-8249 

ชื่อทุน Traditional Medicine THA PHC 002 

ชือ่ย่อ PICT THA PHC 002 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย งานวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
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เงื่อนไขและวิธีการ แบ่งเงินช าระ 3 งวด  
1. เร่ิมโครงการ 60%  
2. เมื่อได้รับ midterm report 30%  
3. เมื่อได้รับFinal report 10% 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ส านักประสานแผน องค์การอนามัยโลก  
THA PHC 002  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งทุน World Health Organization 

ชื่อทุน ทุนสนับสนุนการด าเนินเป็นโครงการภายใต้แผนงาน THA OCD 001 

ชื่อย่อ WHO PICT THA OCD 001 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การศึกษาวิจัย อันเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อและไมต่ิดต่อ ที่เน้นการ
ประเมินสถานการณก์ารเฝ้าระวัง และติดตามโรค การค้นหาปัจจัย
เสี่ยงพยาธิวิทยา การก าเนิดโรค กลยุทธในการควบคุมและรักษา 

เงื่อนไขและวิธีการ เพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบอันน าไปสู่
การป้องกัน และควบคุมโรค โครงการที่มีลักษณะของการริเร่ิม 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งทุน World Health Organization 

ชื่อย่อ WHO 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน Primary health care, water supply, 
sanitation, nutrition, maternal and child care, family planning, 
immunization, communicable diseases control, health education, 
mental health, drug policies and management, pharmaceticals and 
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biologicals studies, epidemiological surveillance, malaria control, 
cancer, cardiovascular diseases control, environmental health 
management, health manpower planning and management 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ WHO/Thailand กระทรวงสาธารณสุข  
หรือ WHO/GENEVA  
1211 Geneva 27, SWITZERLAND 

แหล่งทุน United Nations Fund for Population Activities 

ชื่อย่อ UNFPA 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, communication and 
education, dynamics, population policies, health care deveopment 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ   
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรง  
United Nations Fund for Population Activities,  
220 East 42 ND Street New York, New York 10017, U.S.A.  
Tel. (213) 297-5242  Fax (212) 297-4951 

แหล่งทุน United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

ชื่อย่อ UNESCO 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา  
Education : Curriculum development, science education, teacher 
training, educational technology, literacy, population education  
Science : Chemistry of natural products microbiology, engineering 



74 
 

and intrumentation, marine sciences  
Clture : restruction of monuments  
Communications : development of a national new agency 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ หรือ   
ส านักงาน UNESCO ประจ าประเทศไทย หรือ  
UNESCO  
1 rue Miollis 75015 Paris, France 

แหล่งทุน United Nations Children's Fund 

ชื่อย่อ UNICEF 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การสหประชาชาติ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการศึกษา
สุขภาพอนามัย โภชนาการ และการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานอื่น ๆ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ UNICEF/Thailand  
ตู้ ปณ. 2-154 กรุงเทพมหานคร 

แหล่งทุน Thailand - United States Educational Foundation 

ชื่อทุน ทุนฟุลไบรท์ "Thai Visiting Scholar" 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าของไทย 
เพื่อไปท าการสอนวิจัย หรืออื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันใน
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4-6 เดือน โดยในปีหนึ่ง ๆ จะสนับสนุน 2-3 
ทุน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
เงินเดือน ประมาณเดือนละ $2,500 และ Professional Fee ประมาณ $ 
600 

ระยะเวลาในการขอทุน เปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน 
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หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท)์  
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. 286-4783, 286-4785, 286-0900-9 ต่อ 220, 278 

แหล่งทุน Thailand - United States Educational Foundation 

ชื่อทุน ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ "Pre-doctoral Fellowship" 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย เป็นทุนที่ให้กับอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ซึ่งก าลัง
ลาราชการเพื่อศึกษาปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย เพื่อไปท าการศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประมาณ 3-4 เดือน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน
ตลอดระยะเวลาตามที่ก าหนด ซึ่งรวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ ค่าใข้จ่าย
ส่วนตัว ค่าศึกษาเล่าเรียน และอื่น ๆ 

เงื่อนไขและวิธีการ จะต้องได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพื่อลาราชการ และ
จากมหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่ เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ปริญญาเอก โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิฯ ตามเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณสัปดาห์ที่ 2 ขอเดือนกรกฎาคม ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
สิงหาคม 

หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท)์  
125 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. 286-4783, 286-4785 

แหล่งทุน                                           World Health Organizaion 
ชื่อทุน                                               WHO : Special Programme for Research and Training in Tropical  
                                                          Diseases 
ชื่อย่อ   (ถ้าม)ี                                   TDR/WHO 
ที่มาของเงินทุนวิจัย                         ต่างประเทศ (องค์การอนามัยโลก) 
ขอบข่ายและสาขาการวิจัย               เป็นโครงการพิเศษที่ร่วมสนับสนุนโดย UNDP, World Bank, WHO, 
องค์กรระหว่างประเทศ, มูลนิธิ และองค์กรเอกชน สนับสนุนการวิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีป้องกัน  การ
วินิจฉัย การรักษาโรคเมืองร้อน ได้แก่ malaria, schistosomiasis (or bilharziasis), filariasis (both 
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onchocerciasis or river blindness and lymphatic filariasis or elephantiasis), African trypanosomiasis (or 
slooping sickness), Chagas disease, leishmaniasis and Lepros 
ระยะเวลาในการขอทุน                  ไม่แน่นอน 
หน่วย  หน่วยงานที่ติดต่อ              Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases  
                                                        (TDR)  
                                                        World Health Organization   1211 Geneva 27, SWITZERLAND   
                                                        Tel. (41-22) 791-3805  Fax. 791-0746 
 

แหล่งทุน 
ชื่อทุน 

สหรัฐอเมริกา 
AmFAR 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนศึกษาเร่ืองโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ 
โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ให้ส าหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนก าหนดไว้ประมาณ 
50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องท าวิจัยเฉพาะในด้าน
การแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่ง
ใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด  
2. ให้แก่ผู้สนใจท าวิจัย ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุน
นี้ก าหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ American Foundation for AIDS Research Grant Department,  
Second Floor East, 5900 Wilshire  
Boulevard, Los Angeles, California 90036-503, U.S.A. 

แหล่งทุน American Foundation for AIDS Research 

ชื่อทุน AmFAR 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 
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ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนศึกษาเร่ืองโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ 
โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ให้ส าหรับหน่วยงานที่มีแพทย์ หรือมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญา
เอก หรือผู้มีประสบการณ์ในการวิจัย เงินทุนก าหนดไว้ประมาณ 
50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ผู้สนใจจะต้องท าวิจัยเฉพาะในด้าน
การแพทย์ หรือทางสังคมศาสตร์เท่านั้น หน่วยงานที่สนใจมีสิทธิส่ง
ใบสมัครได้เพียงหนึ่งชุด  
2. ให้แก่ผู้สนใจท าวิจัย ที่เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนหรืออบรมระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา ทุน
นี้ก าหนดไว้ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ American Foundation for AIDS Research Grant Department,  
Second Floor East, 5900 Wilshire  
Boulevard, Los Angeles, California 90036-503, U.S.A. 

แหล่งทุน Asia Foundation 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา)  

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ The Asia Foundation  
G.P.O. Box1910  
Bangkok 10501, THAILAND  
โทร. 233-1644-47 

แหล่งทุน Association for International Cancer Research  

ชื่อทุน AICR  

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)  

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยด้านโรคมะเร็ง 

เงื่อนไขและวิธีการ ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director ประมาณเดือนมีนาคม  
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ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณเดือนมีนาคม - เดือนเมษายนของทุกปี  

หน่วยงานที่ติดต่อ Association for International Cancer Research   
Technology Centre, North Haugh  
St. Andrews, Fife, KY 16 95 R  
Tel. St. Andrews (0334) 77910  
Fax. St. Andrews (0334) 78667 

แหล่งทุน Canadian International Development Agency  

ชื่อทุน CIDA 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (แคนาดา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา Socio - economic development, rural 
development, natural resource management 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดตอ่ขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน Captian James Cook Research 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (นิวซีแลนด์) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา antropology, biology, geography, 
geology, geophysics, history, medicine, oceanography 

เงื่อนไขและวิธีการ ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ สถานเอกอคัรราชทูตนิวซีแลนด์  
93 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 251-8165 

แหล่งทุน Council for Asian Manpower Studies 

ชื่อย่อ CAMS  

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)  
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ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานใน
เอเซีย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment 
and Manpower Development 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน  

แหล่งทุน Friedrich - Ebert - Stiftung 

ชื่อย่อ FES 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประทเศ (เยอรมัน) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน Hitachi Foundation 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย natural sciences, applied science, social science, cultural science 

เงื่อนไขและวิธีการ 1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ประเทศของผู้วิจัยเอง  
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม  
3. สามารถน าไปใช้ในสังคมได้ 

ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณมถิุนายน - กันยายน 

หน่วยงานที่ติดต่อ The Hitachi Foundation  
8F, New Marunouchi Bldg.  
5-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, JAPAN 

แหล่งทุน Hitachi Foundation 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 
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ขอบข่ายและสาขาการวิจัย natural sciences, applied science, social science, cultural science 

เงื่อนไขและวิธีการ 1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ประเทศของผู้วิจัยเอง  
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม  
3. สามารถน าไปใช้ในสังคมได้ 

ระยะเวลาในการขอทุน ประมาณมถิุนายน - กันยายน 

หน่วยงานที่ติดต่อ The Hitachi Foundation  
8F, New Marunouchi Bldg.  
5-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, JAPAN 

แหล่งทุน International Agency for Research on Cancer 

ชื่อย่อ IARC 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ฝร่ังเศส) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย การวิจัยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ International Agency for Research On Cancer  
150, cours Albert Thomas 69372  
Lyon Cerdex 08, FRANCE  
Tel. 33-72 73 84 35  Telex 380 023 

แหล่งทุน International Bank for Reconstruction and Development (World 
Bank) 

ชื่อย่อ IBRD 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, agriculture and rural 
development, transportation, telecommunications, urban 
development, industry, education, population, health 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 
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หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน International Bureau of Education 

ชื่อย่อ IBE 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์กรระหว่างประเทศ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขาการศึกษา 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325   โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน International Center for Research on Women 

ชื่อย่อ ICRW 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย ให้ทุนท าวิจัยเร่ืองสตรีและเอดส์ (Women and AIDS) เพื่อหาทางลด
การเสี่ยงของสตรีต่อการป่วยเป็นโรคเอดส์ โดยวิธีการศึกษา จะเป็น
ในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ หรืออาจจะประสานงานกับ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ทุนนี้มีทั้งหมด 15 ทุน ทุน
ละประมาณ 65,000 เหรียญสหรัฐมีก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย 18 
เดือน เงินทุนจะรวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าที่ปรึกษา ค่าเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในงานสนาม ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าติดตอ่ ค่าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทุนนี้เน้นให้เฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา
เท่านั้น 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ Project Manager  
Women and AIDS Program  
International Center for Research on Women  
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1717 Massachusetts Avenue,  
N.W.Suite 302, Washington, D.C. 20036,  U.S.A. 

แหล่งทุน International Committee on Applied Research in Population 

ชื่อย่อ ICARP 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน  
1. ประชากรศาสตร์  
2. การวิจัยประยุกต์ทางประชากรศาสตร์ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน International Development Research Center 

ชื่อย่อ IDRC 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (แคนาดา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศในลักษณะ Applied 
Research เน้นด้าน  
1. Agriculture, Food and Nutrition Science  
2. Information Science  
3. Health Science  
4. Scial Science  
5. Communication 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
หรือที่แหล่งทุนโดยตรง  
IDRC 7th Storey, RELC Building  
30 Orange Grove Road, SINGAPORE 1025 
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แหล่งทุน International Human Assistance Programme 

ชื่อย่อ IHAP 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์การระหว่างประเทศ) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน   
1. Human Resource Development  
2. Health Education  
3. Computer  
4. Telecommunication 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดตอ่ขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน Japan International Cooperation Agency 

ชื่อย่อ JICA 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยสาขา agriculture, forestry, fisheries, education, 
public health and social infrastructures 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ สถานทูตญี่ปุ่น  
1974 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10400 

แหล่งทุน National Foundation for Cancer Research 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยด้านโรคมะเร็ง 

เงื่อนไขและวิธีการ ส่งโครงการวิจัยไปยัง Scientific Director 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 
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หน่วยงานที่ติดต่อ National Foundation for Cancer Research   
7315 Wisconsin Avenue, Suite 500 W Bethesd  
Maryland 20814, U.S.A.  
Tel. (301) 654-1250  Fax. (301) 654-5824 

แหล่งทุน National Health and Medical Research Council of Australia 

ชื่อทุน Postgraduate Research Scholarship 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัย Postgraduate Research Scholarships in Australia 
ระยะเวลา 3 ปี ในสาขา Health and Medical Science 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ The Secretary National Health and Medical Research Council  
P.O. Box 100 Woden ACT 2606, AUSTRALIA 

แหล่งทุน Population Council 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา family planning, social sciences 
(population development infant, child health and mortality, women 
development) 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248  
หรือติดต่อแหล่งทุนโดยตรงที่ มูลนิธิสภาประชากร  
37/1 ซอยสมประสงค์ 3 กรุงเทพมหานคร  
โทร. 251-4766, 251-7066, 253-9165  โทรสาร 255-5513 

แหล่งทุน Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (นอรเว) 
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ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา science and technology, industry, 
agriculture, medicine 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research  
Songsveien 72 N-0855 Oslo 8, NORWAY 

แหล่งทุน Save the Children Fund 

ชื่อย่อ SCF 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (องค์กรเอกชนสหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยด้านโภชนาการ, สาธารณสุข 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ ติดต่อขอรับทุนผ่าน กรมวิเทศสหการ  
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 10100  
โทร. 281-7325  โทรสาร 280-1248 

แหล่งทุน Southeast Asian Medical Information Center 

ชื่อย่อ SEAMIC 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้าน โภชนาการ และการแพทย์ 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ กองสาธารณสุขต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

แหล่งทุน Southeast Asian Population Research Awards Program 

ชื่อย่อ SEAPRAP 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สิงค์โปร์) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 



86 
 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ SEAPRAP  
Institute of Southeast Asian Studies  
Cluny Road, Singapore 10  
REPUBLIC OF SINGAPORE 

แหล่งทุน Swedish National Association against Heart and Chest Diseases 

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สวีเดน) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยในสาขา cardiogy, pneumology 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ Swedish National Association against Heart and Chest Diseases  
Kungsgatan 54 111 35, SWEDEN 

แหล่งทุน Thailand - United States Educational Foundation 

ชื่อทุน ทุนฟุลไบรท ์

ที่มาของเงินทุนวิจัย  ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) 

ขอบข่ายและสาขาการวิจัย สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
อเมริกันศึกษา 

ระยะเวลาในการขอทุน ไม่แน่นอน 

หน่วยงานที่ติดต่อ มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท)์  
125 ถนน สาธรใต้ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทร. 286-4783, 286-4785 

 


