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ประเด็นสําคัญ
ศักยภาพของผูวิจัยหลกัในโครงการ
การสืบคนโดยตรงที่แหลงทุน
การสงโครงการตามการประกาศทุนของ
หนวยงานตางๆ
เทคนิคสําคัญในการเสนอโครงการเพื่อไดรับทุน
สนับสนุน



ความสําคัญของผูวิจัยหลัก
 ประกันการทาํงานวิจัยใหสําเรจ็ตามกรอบเวลาที่
กําหนดอยางมคีุณภาพ (ใชเงนิทุนใหเกิดประโยชน
สูงสุด)
 มีศกัยภาพในการเผยแพรผลงานวิจัยใหนําไป
ประยุกตใชไดอยางแพรหลาย



เกณฑการแบงประเภทของผูวิจัยหลัก
 ผลงานวิจัยทีเ่คยตพีิมพในวารสารวิชาการระดับ  
นานาชาต ิ(ภายใน 3-5 ปที่ผานมา)
 จํานวนงบประมาณทั้งหมดของทุกทุนรวมกันซึ่งเคย
ไดรับการสนับสนุน (ภายใน 3-5 ปที่ผานมา)



การสอบถามโดยตรงทีแ่หลงทุน 
(formal channel) 

สํานกังานผูแทนองคการอนามยัโลก ประจํา
ประเทศไทย (WR-Thailand)
ศนูยความรวมมอืไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
Thailand MOPH – US. CDC. Collaboration 
(TUC)



ลักษณะโครงการทีใ่หทุนสนับสนนุ 
- Program evaluation, survey, interventions
- ครอบคลุมหลากหลายประเดน็ เชน

Health system reform
Emerging and re-emerging diseases 
Health promotion
Tobacco
Border health

แหลงทนุจากสํานักงานผูแทนองคการ
อนามัยโลกประจําประเทศไทย (WR)



แหลงทนุจากสํานักงานผูแทนองคการ
อนามัยโลกประจําประเทศไทย (WR)

การจดัทํา Biennium work plan (ประมาณมิถุนายน ของทุก 2 ป)

- WR เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นประเด็นสําคัญที่ตองการงบประมาณ
สนับสนุนจาก WR

- สอบถามขอเขารวมประชุมการจัดทําแผนการสนับสนุน
งบประมาณตามความตองการของประเทศ

- งบประมาณไมเกิน 50,000 USD ภายใน 2 ป



แหลงทนุจากสํานักงานผูแทนองคการ
อนามัยโลกประจําประเทศไทย (WR)
การประกาศใหทุนสนับสนุนโครงการตางๆ

- ติดตอขอรายละเอียดหัวขอตางๆ ที่ WR ใหการสนับสนุน 
โดยเฉพาะ 2008-2009 Biennium

- ติดตามการประกาศทาง 
http://w3.whothai.org/en/index.htm

- ประสานโดยตรงกับ WR หากหนวยงาน (สคร. 5) มี
โครงการวิจัยที่สอดคลองกับหัวขอที่ WR ประกาศใหทุน



แหลงทนุจากศนูยความรวมมือไทย-สหรฐั 
ดานสาธารณสขุ (TUC)

ลักษณะโครงการที่ใหทนุสนับสนุน 
- เนน interventions
- ครอบคลุมบางโรค เชน โรคอบุัติใหม (Emerging & re-

emerging disease) โรคเอดส โรคและภัยสุขภาพที่เกิดกับ
ประชากรตามแนวชายแดน (Border health)

- มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการของโครงการในระดับ
นานาชาติ



แหลงทนุจากศนูยความรวมมือไทย-สหรฐั 
ดานสาธารณสขุ (TUC)

การจดัทํา proposal เพื่อของบประมาณประจาํป 
- การรวบรวม proposal ในชวงเดือนพฤษภาคม ของแตละป
- ศึกษาลักษณะโครงการของหนวยงานอืน่เพื่อเขาใจประเภท
ของโครงการที่ TUC สนใจ

- จัดเตรียมโครงการฉบบัยอ (concept paper)
- ประสานกับนักวิจยัของ TUC เสนอ concept paper ที่
หนวยงาน (สคร. 5) สนใจใหกับ TUC พจิารณา

- งบประมาณทีส่นบัสนนุระหวาง 5 แสน-10 ลานบาท



สงโครงการตามการประกาศใหทนุวิจัย 
(Formal Channel)
สํานักกองทุนวิจัย (สกว.)
กองทุนโลก (GFATM)
สํานักงานองคการอนามัยโลกประจําภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO-
SEARO)



เงื่อนไขของการใหทุนสนับสนนุ http://www.trf.or.th
- นักวิจยัหลัก (PI) จบการศกึษาในระดับปริญญาเอก
- นักวิจยัหลัก มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ อยางนอย 

1 เรื่อง (นกัวิจัยรุนใหม) หรือ 3 เรื่อง (นกัวิจัยระดับกลาง) หรือ 
ไดรับเชิญใหรับทนุไปทําวิจยั (นกัวิจัยอาวุโส)

แหลงทนุจากสาํนักกองทุนวิจัย (สกว.)



เกณฑการใหทนุสนบัสนนุ 
- นักวิจัยระดับตน  วงเงินปละไมเกิน 240,000 บาท ภายใน 2 ป 
นักวิจัยระดับกลาง วงเงนิไมเกิน 2 ลานบาท ระยะเวลา3 ป

- นักวิจัยอาวุโส งบประมาณ 6-7.5 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป

แหลงทนุจากสาํนักกองทุนวิจัย (สกว.)



เงื่อนไขของการใหทุนสนับสนนุ 
http://www.thaiprddc.org หรือ 
http://www.theglobalfund.org

- เสนอโครงการผาน Country Coordinating Mechanism 
(CCM คณะกรรมการกลไกความรวมมือในประเทศ) 

- เนนโรคเอดส วัณโรค และมาลาเรีย
- การจดัทําโครงการในรอบที ่8 เริ่มประกาศในเดือนมีนาคม 
และปดรับสมัครประมาณเดือนกรกฏาคม ของทกุป

แหลงทนุจากกองทุนโลก



ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทนุตอคณะกรรมการ CCM
- คณะกรรมการวิชาการแตละโรคของ CCM กําหนดกรอบเวลาการ
จัดทําโครงการ ไดแก
* การประเมินสวนขาดของประเทศ
* การกําหนดขอบเขตกิจกรรม
* ประกาศใหหนวยงานเสนอความตองการเขารวมโครงการ
* จัดทําโครงการรวมกัน เพื่อเสนอตอกองทนุโลก

แหลงทนุจากกองทุนโลก (2)



เงื่อนไขของการใหทุน Joint SEARO-TDR Small Grants 
Program
http://www.searo.who.int/en/Section10/Section1843_13683.htm

- งบประมาณ 7,500 USD ภายในเวลา 1 ป
- เนนโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก เรื้อน เทาชาง วัณโรค
- สงโครงการภายในวัน 15 มกราคม 2551

แหลงทุนจากสํานักงานองคการอนามัยโลกประจํา
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO-SEARO)



เทคนิคสําคัญในการเสนอโครงการ
เพื่อไดรับทนุสนับสนุน
สรางสัมพนัธภาพทางวชิาการกับหนวยงานที่ใหทุน
วิจัย
สรางเครือขายกับนักวิจัยทีเ่คยไดรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานตางๆ
ศึกษารายละเอียดโครงการทีเ่คยไดรับทุนสนับสนุน
ในระยะแรกควรเนนทุนที่มีการแขงขันต่าํ แตโอกาส
ไดรับทุนสูง



สรปุ
นักวิจัยหลักมีความสาํคัญอยางมากในการกําหนด
ความสาํเร็จของการไดรับทุนสนับสนุน
การสบืคนแหลงทุนจากหนวยงานภายนอกกระทรวง
สาธารณสขุทาํไดทั้งจากการสอบถามโดยตรงหรือ
ตดิตามการประกาศใหทุน
เทคนิคหลายประการสงเสรมิใหการขอรับทุนประสบ
ความสาํเร็จ


