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หลักเกณฑ์การสนับสนนุทุนวิทยานิพนธ ์

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. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนวิทยานิพนธ์ 
1) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบตาม

โจทย์วิจัยของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และกรอบอนุสัญญาขององค์การ

อนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO – FCTC) ตามท่ี ศจย.ก าหนดไว้  

2) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ด าเนินการศึกษาในประเทศไทย ซึ่ง เป็นการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้  

การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าหรือการวิจัยเชิงประยุกต์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมยาสูบ 

3) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการสอบโครงร่างแล้ว และได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ท าอย่างเป็น

ทางการและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

4) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานเชิงวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้ความมั่นใจว่าจะน ามาซึ่ง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลงานสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติได้ หรือ

สามารถน าเสนอในเวทีวิชาการต่าง ๆ ได้ 

วงเงินทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 

ศจย . ให้ทุนวิทยานิพนธ์กับนิสิต/นักศึกษาคนไทยที่ เรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ทุนวิทยานิพนธ์นี้ให้เป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการวิจัยของ
นักศึกษา โดยแบ่งเงินทุนเป็น 2 ส่วน คือ 

 นักศึกษาระดับปริญญาโท ให้ทุนไม่เกิน       30,000   บาท  

 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ทุนไม่เกิน      50,000   บาท 
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ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจขอทุนสนับสนุนเกินวงเงินนี้ได้ ในกรณีที่วิทยานิพนธ์เรื่องนั้นมี

ความส าคัญมากและจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดซึ่งนักศึกษา ต้องท าหนังสือชี้แจงเป็นพิเศษ 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง ศจย.และผู้รับทุน  

2. คุณสมบัติของผู้รับทุนวิทยานิพนธ ์
1) เป็นนิสิต/นักศึกษาชาวไทย ที่ก าลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก)  

ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่ได้รับการรับรองจาก กพ. 
2) หลักสูตรที่นิสิต/นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ซึ่งก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 และ 36 หน่วยกิต ตามล าดับ 
3) ทุนสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมในกระบวนการวิจัยที่ยังไม่ท าเท่านั้น (ไม่อนุมัติทุนย้อนหลัง) และเป็น

โครงการที่ยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
4) ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning คอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตรการควบคุมยาสูบ

พ้ืนฐาน (basic course)  

3. การย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน 
นิสิต/นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ จะต้องส่งเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้ ศจย. 

ใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ดังนี้ 
1) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการสอบโครงร่างแล้ว หรือได้รับอนุมัติ

หัวข้ออย่างเป็นทางการ 1 ชุด 
2) แบบเสนอข้อมูลเชิงสรุปการขอทุนวิทยานิพนธ์ 1 ชุด 
3) หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในการระบุขั้นตอนและผลงานของนักศึกษาขณะที่ขอรับ

ทุน 1 ชุด 
4) ประวัติและผลงานนักศึกษาผู้ขอรับทุน โดยย่อ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
5) ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก โดยย่อ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ชุด 
6) ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มเสนอขอทุน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามใน

เอกสาร ตามแบบฟอร์มที่ ศจย.ก าหนด 
7) เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นักศึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการ 
8) ส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ 1 ชุด และส่งเป็นไฟล์เอกสารทาง 

E-mail : trcresearch1@gmail.com (โดยเอกสารที่มีการลงนามให้ส่งเป็นไฟล์ .pdf แบบ Scan) 
หมายเหตุ: เอกสารการสมัครจะต้องครบถ้วน และข้อมูลที่ระบุทั้งหมดเป็นความจริง กรณีที่พบว่าข้อมูล

เป็นเท็จ ศจย. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทันที หลังจาก ศจย. ได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ศจย. จะด าเนินการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณา จากนั้น ศจย. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ นิสิต/นักศึกษา ทราบทางอีเมล์ต่อไป 



 

  

3 

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 เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดลง 

5. เกณฑก์ารก าหนดงบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย. 
 - ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์มุ่งกระตุ้นและสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาให้ท างานวิจัยเพ่ือการ

ควบคุมยาสูบอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวงเงินที่ก าหนดให้เพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอตามรายการค่าใช้จ่าย

จริง ซึ่งในส่วนที่เป็นค่าแรงของนิสิต/นักศึกษาเอง ถือเป็นส่วนสมทบเพ่ือการเรียนรู้ตามระบบการท า

วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาคบังคับของสถาบันการศึกษาอยู่แล้ว 

 - นิสิต/นักศึกษาควรแจกแจงรายการที่เป็นรายจ่ายที่แท้จริงในการจัดท าจัดซื้อ และอ่ืน ๆ ของแต่ละ

ขั้นตอนและวิธีการวิจัยอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้การพิจารณาทุนรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 - การก าหนดค่าใช้จ่ายการขอทุนท าวิทยานิพนธ์แต่ละรายการ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายใน

เรื่องอะไรบ้าง เท่าไร และใช้จ่ายอย่างไร 

รายการค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนทุนประเภทวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 

1) การสร้างเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น 

- ค่าถ่ายเอกสาร ตามจ านวนชุดของแบบสอบถาม 

- ค่าจ้างพนักงานช่วยเก็บข้อมูลในการทดสอบแบบสอบถามในภาคสนาม  ซึ่งคิดค่าจ้างเป็น

รายวัน ปกตินักศึกษาควรท าเองเพราะใช้จ านวนตัวอย่างไม่มากนัก และถ้ามีความจ าเป็นต้องจ้าง

ผู้ช่วยเก็บข้อมูลต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่เหมาะสม) 

- ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก (กรณีต้องไปค้างต่างจังหวัด) 

- ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเครื่องมือ (ถ้าจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุม) 

- ค่าติดต่อสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

- อ่ืน ๆ 
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2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น 

- ค่าจ้างพนักงานช่วยเก็บข้อมูลซึ่งคิดค่าจ้างเป็นรายวัน (นักศึกษาต้องเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

หากจ าเป็นต้องจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูลต้องชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่เหมาะสม) 

- ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก 

- ค่าติดต่อสื่อสารกับตัวอย่าง 

- ค่าของขวัญแก่ผู้ให้ข้อมูล/ตัวอย่าง 

- ค่าถ่ายเอกสาร  ตามจ านวนชุดของแบบสอบถาม  (นักศึกษาควรจัดพิมพ์ต้นฉบับ

แบบสอบถามด้วยตนเอง) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น 

- ค่าจ้างพนักงานลงรหัสข้อมูล (ปกตินักศึกษาควรท าเอง แต่ถ้าจ าเป็นต้องจ้าง ต้องชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็นที่เหมาะสม) 

- ถอดเทปการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (ถ้าในกรณีท่ีต้องถอดเทปจ านวนมาก) 

4) การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ตัวอย่างเช่น ค่าจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตามจ านวนที่ก าหนด 

5) อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น การวิจัยบางเรื่องอาจจัดให้มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ

พิจารณาข้อมูลหรือผลงานวิจัยที่ควรปรับปรุงแก้ไข จึงอาจขอทุนการจัดประชุมได้ตามความจ าเป็น 

รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สนับสนุนทุนประเภทวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 

1) เงินค่าตอบแทนผู้ตอบแบบสอบถาม 

2) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นส์เตอร์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่าย 

ภาพนิ่งและเคลื่อนไหว เป็นต้น 

3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 

4) ค่าวิเคราะห์ข้อมูล หรือค่าจ้างนักสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 

5) ค่าจัดซื้อหนังสือประกอบการทบทวนวรรณกรรม 

6) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 

7) ค่าแปลวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ 

หมายเหตุ: (ศจย.) ให้ทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่องอิงกับ

ระเบียบราชการเป็นหลัก ดังนั้น จึงประยุกต์การใช้จ่ายทุกรายการที่อยู่ในขอบเขตการให้ทุนตามระเบียบ

ราชการ 

ข้อยกเว้นการให้ทุนประเภทวิทยานิพนธ์ 

 1) งานวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนนั้นได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพียงพอแล้ว 

 2) ผู้รับทุนที่ขอรับทุนจะต้องไม่รับการสนับสนุนใด จากอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการยาสูบและสุรา

หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  


