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แหล่งทุนวิจัยทางการพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา 

 

แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับ

ทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

1. ส านักงานสนับสนุน 
การส่งเสริมสุขภาพ 
(สสส) 
 

ตลอด ปี 979/22 ช้ัน 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์  
ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. (02) 298-0500 
Fax. (02) 298-0501 
http://www.thaihealth.or.th หรือ 
http://www.hsri.or.th/html/th/main.html 

ไม่ระบุ 1. โครงการท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพ้ืนฐาน   
 องค์ความรู ้
3. ควรมีกระบวนการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 
4. สามารถขยายผลหรือน าไปปรับใช้ เพ่ือ การ  
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. China Medical Board  
 of  New York, Inc 

ตลอดปี ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. (053) 945033    Fax. (053) 217145 

ไม่ได้ก าหนด - การวิจัยทางการพยาบาล 

3. สถาบันวิจัยระบบ 
สาธารณสุข 
(Health Systems  research         
Institute)   (สวรส) 

ไม่ได้ก าหนด อาคารช้ัน 3 ช้ัน 5 ตึกกรมสุขภาพจิต  ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 
11000     โทร. (02) 951-1286-93   Fax. (02) 951-1295 
E-mail : duang@hsri.or.th 
http://www.moph.go.th/hsri/ 

ไม่ได้ก าหนด - Health System Research หรืออื่น ๆ ท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 

mailto:duang@hsri.or.th
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แหล่งทุน ระยะเวลา
ขอรับสมคัร

รับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ/
จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

4. ทุนพัฒนานักวิจัย มกราคม – 
มีนาคม 

ฝ่ายวิชาการ ทุนพัฒนานักวิจัย 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย     ช้ัน 19 อาคารมหานครยิบซั่ม 
539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. (02) 246-0025 ต่อ 704    Fax. (02) 245-8239 

ไม่ได้ก าหนด - เป็นโครงการวิจัยท้ังท่ีมีการก าหนด 
 ทิศทาง และไม่ก าหนดทิศทาง 

5. ส านักปลัดทบวง 
 มหาวิทยาลัย 

กุมภาพันธ์ ส านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา   ถ.ศรีอยุธยา แขวงราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

ไม่ได้ก าหนด - พัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพ่ือป้องกัน  
 และแก้ไขปัญหาโรคเอดส ์

6. ส านักนโยบายและ 
 แผนอุดมศึกษา  
 ส านักงานปลัดทบวง 
 มหาวิทยาลัย 

22 พฤษภาคม ส่วนวิจัยและประเมินผล  ส านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา  
ส านักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย   โทร. (02) 6445379 
Fax. (02) 2460025 ต่อ 703     (02) 2458239 
(02) 6445826 

ไม่ได้ก าหนด 1. การน าผลการวิจัยไปปฏิบัติได้จริง และ 
 การถ่ายทอดผลการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 การผลิตในชุมชน 
2. เป็นโครงการท่ีให้ผลตอบแทนในทาง
 เศรษฐกิจ และ /หรือสังคมอย่างชัดเจน 

7. สถาบันวิจัยประชากร 
 และสังคมหาวิทยาลัย 
 มหิดล และกองทุน 
 ประชากร 
        สหประชาชาติ 

15 กันยายน โทร. (053) 412544 ต่อ 140 
Fax. (053) 412-307 
www.ipsr.mahidol.ac.th 

up to 750,000 
baht 

- Gender, Sexuality and reproductive  
 health 

 

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับ

ทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

8. สมาคมพยาบาลแห่ง 
 ประเทศไทย สาขา 
 ภาคเหนือ 

ภายในวันท่ี 
31 สิงหาคม 
ของทุกปี 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร. (053) 894213, 945030 
Fax. (053) 894213 
http://www.nurse.cmu.ac.th/nat_n/index.html 

ปีละ5ทุน ๆ 
ละ 5,000 

บาท (ส าหรับ
สมาชิก
สมาคม) 

- การปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาองค์กร 
 วิชาชีพ 
- การศึกษาพยาบาล การบริหารการ 
 พยาบาล 

9. สมาคมศิษย์เก่า 
 พยาบาลศาสตร์  
 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

ภายในวันท่ี 
30 กันยายน 
ของทุกปี 

นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
http://mail.nurse.cmu.ac.th/~alumni/ 

ปีละ 3 ทุน ๆ 
ละ 3,000 

บาท (ส าหรับ
สมาชิก
สมาคม) 

- การปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาองค์กร 
 วิชาชีพ 
- การศึกษาพยาบาล 
- การบริหารการพยาบาล 

10. ส านักงานกองทุน 
 สนับสนุน  
 1. การวิจัย 
     (The Thailand    
Research Fund) 
 

1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 

ช้ัน 19 อาคารมหานครยิปซั่ม 
539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. (02) 642-5186-9 
Fax. (02) 642-5190 
http://www.inet.co.th/org/trf 

ค่าตอบแทน 
10,000 บาท/

เดือน 
ค่าใช้จ่ายใน
การท าวิจัย 
ไม่เกิน 

200,000 บาท/
ปี  

- เน้นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม 
 ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

 

http://www.inet.co.th/org/trf
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับ

ทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

2. ทุนวิจัยหลัง 
ปริญญาเอก 
(Post-doctoral   
Research  

  Fellowship) 
 3. ทุนวิจัยท่ัวไป 

 http://www.trf.or.th (post-doc)  

11. World Health  
 Organization 
 (Thailand) 

No later than 
October, 15 

Dr.Somchai Peerapakorn 
Mr.Narint Tima, or Ms.Sunida Theo-pradit Office of the WHO 
Representative to Thailand Building 3 of the office of the Permanent 
Secretary4th floor, Ministry of Public Health Tiwanon Road, 
Nonthaburi11000 Thailand 
Tel. (02) 590-1524 (02) 591-8198 
Fax. (02) 591-8199 
http://rtg_who.moph.go.th 

ไม่ได้ก าหนด 1. Communicable Disease Surveillance  
 (Emerging Disease) 
2. Health Promotion  
3. Organization of Health Services (Health  
 Systems) 

12. ส านักงาน
คณะกรรมการ วิจัย
แห่งชาติ 

ภายใน 1 
กันยายน 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. (02) 561-2445 ต่อ 467    (02) 579-0593 
Fax. (02) 579-2283, 940-6501 
www.nrct.net 

ไม่ได้ก าหนด - แผนการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย ท่ีมี 
 ความสอดคลอ้งและเหมาะสม กับสถาน 
 การณ์ของประเทศ ดังต่อไปนี้ 
1.ทิศทางและแผนวิจัย ปีงบประมาณ 2551-2555 
2.นโยบายและแนวทางการวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี10 

http://www.trf.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับ

ทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

13. สถาบันการแพทย์
แผน ไทย กรมการแพทย์ 

20 
พฤศจิกายน 

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์  
ถ.ติวานนท์จ.นนทบุรี 11000  
โทร. (02) 5906265-8 Fax. (02) 5918268 
http://www.dtam.moph.go.th 

ไม่ได้ก าหนด ตามแผนวิจัยของประเทศ ดังน้ี 
 1.   การวิจัยท่ีน าประเทศไปสู่การพ่ึงตนเอง 
 2. การวิจัยท่ีน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตและ 
  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 3. การวิจัยท่ีน าไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีดี พอ 
  สังคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี 
 4. การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเดียวกับ 
  ศักยภาพ ของประเทศไทย 

14. ส านักงานคณะ 
 กรรมการวิจัย 
แห่งชาติ  (Office of the  
 National Research  
 Council of Thailand) 

ไม่ได้ระบุ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพ 10900  
โทร. (02) 579-7775  
(02) 561-2445  

http://www.nrct.go.th 
 
 
 

ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

http://www.nrct.go.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับ

ทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

15. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และ  
 เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ไม่ได้ระบุ National Science and Technology Development Agency Ministry of 
Science, Technology and Environment73/1 WS TDA Bldg Rama 6 
Rd.Rachathewi, Bangkok 10400 
โทร. (02) 6448150-89  Fax. (02) 6448020 

http://www.nstda.or.th 

ไม่ได้ก าหนด - เทคโนโลยี ชีวภาพ พันธุวิศวกรรม โลหะ  
 และคอมพิวเตอร์ 

16. มูลนิธิ สาธารณสุข
แห่งชาติ National Health  
 Foundation 

ไม่ได้ระบุ 1168 ซ.พหลโยธิน 22 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์. (02) 939-2143, (02) 393-2239 ,  (02) 393-2261 
โทรสาร. (02) 939-2122  
http://www.thainhf.org/html/ 

ไม่ได้ระบุ 1. สถานการณ์ทางด้านสุขภาพและสถานะ 
 สุขภาพของคนไทย  
2. ระบบสุขภาพท่ีดีและกลไกส าหรับการ สร้าง
เสริมสุขภาพ  
3. นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  
4. การควบคุมและป้องกันโรค  

17. มูลนิธิเวชดุสิต 
 “ทุนสนับสนุนการ
วิจัย ทางการแพทย์  
 การพยาบาลและ 
 การสาธารณสุข” 

วันท่ี 1 
เมษายน - 30 
มิถุนายน ของ

ทุกปี 

มูลนิธิเวชดุสิต เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย 7  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320 
หรือต่อต่อท่ีคุณสุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ 
โทร. (02) 3103000 ต่อ 3233 
www.nu.msu.ac.th 
 
 

ทุนละไม่เกิน
100,000 
จ านวน 10 

ทุน 

- การคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ๆ  
 หรือคิดค้นหากระบวนการท่ีจะแก้ไข 
 ปัญหาสุขภาพของคนไทย และสามารถ 
 น าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้ 

http://www.nstda.or.th/
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

18. สมาคมพยาบาล 
 สาธารณสุขไทยฯ 

เมษายน- 
สิงหาคม, 
เมษายน-
พฤษภาคม 

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ 
420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี   
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์. / โทรสาร. (02) 245-9874 
www.sko.moph.go.th 

ประเภทที ่1 ทุนส าหรับสมาชิกสมาคม 1 
ทุน 10,000   บาท 

ประเภทที ่2 ทุนส าหรับศิษย์ปัจจุบัน ของ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 
ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

- การวิจัยส าหรับการพยาบาล การพยาบาล 
 สาธารณสุข และการสาธารณสุข 

19. สถาบันพระบรม 
 ราชชนก กระทรวง 
 สาธารณสุข 

ปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 ภายใน
เดือนตุลาคม 
ครั้งท่ี 2 ภายใน
เดือนเมษายน 

สถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์  นนทบุรี 11000 
โทร. (02)590-1976 
โทร. (02) 590-1977 

ไม่ได้ก าหนด - เป็นงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
 การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม  
 ตลอดจนการปฏิรูประบบสุขภาพท้ังการ 
 ปฏิรูปคน และปฏิรูประบบ 

20. ทุนวิจัยเซเรบอส 
 อวอร์ด 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 

บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขท่ี 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ช้ัน 15  
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 www.vcharkarn.com 

ปีละ 200,000 บาท แบ่ง 4 ทุน (ส าหรับ
อาจารย ์
 นักศึกษาปริญญาโท และเอก) 

- อาหาร ผลิตภัณฑอ์าหาร สมุนไพร และ 
 ยา พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อโภชน 
 บ าบัด และการส่งเสริมสุขภาพ 

21. สภาการพยาบาล ภายในเดือน
สิงหาคม 

สภาการพยาบาล 
www.tnc.or.th 

ไม่ได้ก าหนด - องค์ความรู้ใหม่ทาการพยาบาล เพ่ือ 
 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการพยาบาล  
 และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

22. ทุนอุดหนุนการวิจัย
เกี่ยวกับบุหรี่และ
สุขภาพ   
 

 มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลโรคทรวงอก  
      ถ.ตวิานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-
2588-3000-4 ต่อ 110  
      http://www.moph.go.th 

  

23. กรุงเทพมหานคร-
ทุนวิจัยส านักการศึกษา  
-ฝ่ายพัฒนาการเรียนการ
สอน กองวิชาการ 
       

 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถ.ลาดหญ้า 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
      โทร.0-2437-2047 โทรสาร 0-2437-6631-5  
ต่อ 707   http://www.bma.go.th 

  

24.  -ทุนอุดหนุนและ
ส่งเสริมวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก-โท  -
กองบริการการศึกษา  
       

 ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเลขท่ี 328 ถ.
ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
      10400     โทร.0-2245-8559, 0-245-8632,0-
2246-1106-14 ต่อ 770,774  
      โทรสาร 0-2245-4516 
http://www.mua.go.th 
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

25. มูลนิธิ 50 ปีธนาคาร
แห่งประเทศไทย   -ทุน
สนับสนุนการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย        
 

       นายวิชัย หิรญัวงศ์เลขานุการมูลนิธิ 50 ปี 
ธนาคารแห่งประเทศไทย273 ถนนสามเสน เขต
พระนคร กรุงเทพฯ  10200โทร.0-2283-5012    
โทรสาร 0-2283-5115   http://www.bot.or.th 

  

26. -ทุนวิจัยมูลนิธิ 
พอ.สว.   
 

 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี   ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ส านักงาน
มูลนิธิ พอ.สว. วังสระปทุม กรุงเทพฯ 10330 
      โทร.0-2250-0065-7 , 0-2252-1733 ,  
0-2253-5411 , 0-2255-3742  
โทรสาร  0-2254-7732 

  

27. สถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์   ทุนวิจัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   

 ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์  
      สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
      ห้อง C 408 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-247-1900 ,         
        0-2247-5757 หรือท่ีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   
โทร.0-2574-0615 
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แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

28. ทุนสนับสนุนการ
วิจัย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ    
 

       ส านักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
      ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
      โทร.0-2668-7110-24 ต่อ 2511,2513,2515 
      http://www.trf.or.th 

  

29. -ทุนอุดหนุนการ
วิจัยหรือวิทยานิพนธ์   
 

       -ส านักนโยบายและแผนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร.0-2282-2531 , 0-282-3890 
       โทรสาร 0-2282-0407 

  

30. -ทุนวิจัยส านักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ   

 -ผู้อ านวยการ ส่วนวิจัยและพัฒนา ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
      ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
      โทร.0-2247-0028 ต่อ 173-5  
       โทรสาร 0-2645-2360 
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              แหล่งทุน ระยะเวลา 
ขอสมคัรรับทุน 

ทีอ่ยู่/Website งบประมาณ 
/จ านวนทุน 

ประเด็นการวจิัย 

31.      ทุนวิจัย
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
      (องค์การมหาชน) 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(ส านักงานช่ัวคราว)  
      อาคาร 2 ช้ัน 3 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  ถ.สุโขทัย เขตดุสิต  
      กรุงเทพฯ 10300   

  

32.   ทุนโครงการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือการ
ป้องกันและบ าบัดโรค
เขตร้อน  (Thailand-
Tropical Disenses 
Research Program " T-
2")  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Special 
Programme  for Research and Training in 
Tropical Diseases (TDR/WHO)  ฝ่ายเลขานุการ 
:  โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันและ
บ าบัดโรคเขตร้อน    (T-2) C/O 

  

33. -ทุนอุดหนุนการ
วิจัยในการส่งเสริมหรือ
ป้องกันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน  
 
 

 ทุนวิจัยส านักงานประกันสังคม   
         ฝ่ายวิชาการกองทุน ส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน       ส านักงานประกันสังคม 
      เลขท่ี 88/28 ถ.ตวิานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-968-9839 , 02-968-
9840 โทรสาร 02-968-9829 , 02-525-2535 

  

หมายเหตุ  ข้อมูลแหล่งทุนอาจปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะ   ระยะเวลาขอสมัครรับทุน งบประมาณ/จ านวนทุน  และประเด็นการวิจัย  
                        ผู้สนใจจะเสนอโครงการวิจัย  ควรติดตามข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของแหล่งทุนในช่วงเวลาท่ีจะเสนอโครงการวิจัย 
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