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หลักเกณฑ์การสนับสนนุทุนวิจยั 

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพ่ือ

การควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์น าไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่น าไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนใน

สังคมเพ่ือตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพ่ือการควบคุมยาสูบของ

องค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO: FCTC) ภายใต้บริบทของ

สังคมไทย 

1. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย 
ชุดโครงการตามโจทย์วิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยหลายโครงการที่มุ่งศึกษาในมิติต่างๆ ของประเด็น

วิจัยหลักเพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยมาประกอบกันในการน าไปสู่การจัดการความรู้และพัฒนาข้อเสนอเชิง

นโยบาย โดยโครงการวิจัยในชุดโครงการมีลักษณะ ดังนี้  

1) เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบสอดคล้องกับความต้องการเชิงนโยบายของประเทศ  

และการด าเนินการตามกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  (WHO-FCTC) ที่ 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ก าหนดไว้ 

2) เป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการในประเทศไทย ทั้งที่เป็นการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้การวิจัย

เพ่ือมุ่งเป้าหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ 

3) เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ  ทั้งนี้เ พ่ือให้ความมั่นใจว่าจะน ามาซึ่ง

ผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือน าเสนอใน

เวทวีิชาการต่าง ๆ 

4) ผลงานวิจัยที่ขอทุนของ ศจย. จะต้องมีการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทุกเรื่อง และจะต้อง

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ก่อนจะมีการเบิกเงินในงวดสุดท้ายของสัญญา 
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5) ผลจากการด าเนินงานต่างๆ ตามสัญญานี้อันรวมถึงผลงานต้นฉบับ บทความ สิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น เมื่อ

แล้วเสร็จให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ “ผู้ให้ทุน” และ “ผู้รับทุน” แต่ “ผู้รับทุน” ไม่มีสิทธิที่จะน าไปตีพิมพ์ 

เผยแพร่ซ้ า ดัดแปลง หรือท าส าเนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้ทุน” 

6) จะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่เคยมีบุคคลใดศึกษามาก่อน 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง ศจย.และผู้รับทุน  

2. คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย 
1) อาจารย์ นักวิจัย หรือนักวิชาการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน

ของรัฐ/ ภายใต้ก ากับของรัฐ    

2) นักวิชาการอิสระและบุคคลทั่วไป ซึ่งเคยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเป็น

บุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการท่ัวไป หรือวงการการควบคุมยาสูบ 

3) ผู้วิจัยหลัก (PI) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในประเด็นวิจัยที่รับทุน 

4) ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมยาสูบ
พ้ืนฐาน (basic course)  

ในกรณทีี่เป็นบุคคลทั่วไป จ าเป็นต้องมีนักวิชาการ / นักวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์และผลงานวิจัยอันเป็นที่

ยอมรับของวงการวิชาการหรือควบคุมยาสูบ คอยก ากับดูแลเป็นที่ปรึกษา และมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัย 

โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้รับทุนวิจัย ตลอดจนที่ปรึกษา ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากมีการแจ้งเท็จหรือปิดบังข้อเท็จจริง ศจย.จะงด

การให้ทุนและจะขอเรียกเงินทุนที่สนับสนุนคืนทันที 

3. การย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน 
1) ผู้ขอรับทุนดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้งลงนามในเอกสาร  ตาม

แบบฟอร์มที่ ศจย.ก าหนด 
2) สามารถส่งไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการได้ทาง E-mail : trcresearch1@gmail.com (โดยเอกสาร

ที่มีการลงนามให้ส่งเป็นไฟล์ .pdf แบบ Scan) 
3) การก าหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ศจย. ก าหนด  
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4. การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
การกลั่นกรองและพิจารณาโครงการ กระท าโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ สสส.ก าหนด และ

พิจารณาตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ ศจย. รวมทั้งหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของ สสส. รวมถึงการ
พิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย โดย ศจย. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

1) ความชัดเจนของค าถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์  
2) การทบทวนวรรณกรรม  
3) ระเบียบวิธีวิจัย  
4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย  
6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานตามข้อเสนอ 
ศจย. ขอสงวนสิทธิ ในการยุติการพิจารณาในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อม

เหตุผลประกอบ ไปยังผู้ขอรับทุนทราบ เมือ่ผลการพิจารณาสิ้นสุดลง 

5. เกณฑก์ารก าหนดงบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย. 
งบประมาณที่ ศจย.สนับสนุน ขึ้นอยู่กับขอบเขตเนื้อหา และผลลัพธ์ของโครงการวิจัย โดยการก าหนด

งบประมาณ ผู้ขอรับทุนควรประมาณการค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมกับปริมาณงาน โดย ศจย.ขอสงวนสิทธิ

การสนับสนุนงานวิจัยในกรณีงานวิจัยนั้นได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนเพียงพอแล้ว 

การก าหนดงบประมาณให้แยกตามหมวดหมู่ ดังนี้  

1) หมวดค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนนักวิจัย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทาง

วิชาการ และค่าตอบแทนการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

2) หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช่จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา/

ปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเช่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร 

3) หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาสิ่งของที่เมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป เช่น ค่าอุปกรณ์

ส านักงาน ค่าสารเคม ี

4) หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าติดต่อสื่อสาร และค่าไปรษณีย ์

5) หมวดค่าธรรมเนียมสถาบัน (เฉพาะกรณี) ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าใช้จ่ายในโครงการ (ไม่รวม

หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนนักวิจัย) 

6) หมวดรายจ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใด ๆ ข้างต้น 

 

 


