ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

รับสมัครทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
รอบ 1/2562
ในปจจุบันประเทศไทยจําเปนตองเรงขับเคลื่อนประเทศดวยการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการสราง
และพัฒนาบุคลากรวิจัยจึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยใหสูงขึ้น ดวยเหตุนี้
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ที่เนน
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสรางนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ดวยโจทยวิจัย
จากความตองการของภาคอุตสาหกรรมสูการแกปญหา การสรางนวัตกรรม หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดจนสราง
เครือขายความรวมมือการทําวิจัยระหวางนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม
ทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม เปนการใหทุนการศึก ษาวิจัยสนับสนุ น
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) ซึ่งผูที่ไดรับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได
เต็มเวลาดวยโจทยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม หรือทําการศึกษาวิจัยเพื่อ
แกปญหาใหภาคอุตสาหกรรม โดยการรวมใหทุนของ สกว. และภาคอุตสาหกรรม
ขอมูลการติดตอ
ที่อยู
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail
trfrri@trf.or.th
โทรศัพท
0-2278-8200 ตอ 8369, 8351 - 8353, 8380 - 8382 หรือ 0-2278-8226
เว็บไซต
http://rri.trf.or.th
Facebook https://www.facebook.com/trfrri
Line
@trfrri
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รายละเอียดทุนผูชวยวิจัยฯ พวอ.
ระดับปริญญาโท
งบประมาณ (สนับสนุนไมเกิน 2 ป)
ทุนละ 502,000 - 600,000 บาท

ระดับปริญญาเอก

งบประมาณ
ฐานปริญญาโท (สนับสนุนไมเกิน 3 ป)
ทุนละ 1,898,000 - 2,078,000 บาท
ฐานปริญญาตรี (สนับสนุนไมเกิน 5 ป)
ทุนละ 2,482,000 - 2,662,000 บาท
การสนับสนุน
การสนับสนุน
สวนนักศึกษา
สวนนักศึกษา
คาเลาเรียน คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย
คาเลาเรียน คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย
คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา
คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา
คาใชจายกรณีเดินทางไปตางประเทศ
สวนอาจารยที่ปรึกษา
สวนอาจารยที่ปรึกษา
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
คาใชจายกรณีเดินทางไปตางประเทศ
สวนอื่นๆ
สวนอื่นๆ
งบประมาณสํารอง
งบประมาณสํารอง
คาใชจายกรณีเดินทางมาประเทศไทยของ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
หมายเหตุ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ เปนผูพิจารณาระยะเวลาดําเนินโครงการ

การรวมสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุต สาหกรรมหรื อ ผูป ระกอบต องร ว มสนั บ สนุ น ทุ นผู ชว ยวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโทและระดับ ปริ ญญาเอกเพื่ อ
อุตสาหกรรมดังนี้
• ระดับปริญญาโท
• สนับสนุนบางสวน เปนจํานวนเงิน (in-cash) ไมนอยกวา 50,000 บาทตอทุน
• สนับสนุนจํานวนเงิน 50% ของงบประมาณตอทุน
• ระดับปริญญาเอก
• สนับสนุนบางสวน เปนจํานวนเงิน (in-cash) ไมนอยกวา 75,000 บาทตอทุน (สําหรับฐานปริญญาโท)
หรือ 125,000 บาทตอทุน (สําหรับฐานปริญญาตรี)
• สนับสนุน จํานวนเงิน 50% ของงบประมาณตอทุน
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ
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หลักเกณฑการพิจารณาทุน
1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
1.1 โจทยวิจัยที่มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแกปญหาที่ภาคอุตสาหกรรมตองการคําตอบ อาจเปนการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมีวตั ถุประสงคชัดเจน
1.2 ระดับความสนใจตอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนของภาคอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการ
1.3 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร หรือผลกระทบดานอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทําวิจัย
1.4 ศักยภาพในการสรางความเขมแข็งตอภาคอุตสาหกรรมและการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
1.5 มีความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
1.6 ระเบียบวิธีวิจยั ขอบเขตการวิจยั และแผนการทํางานที่มีความเหมาะสม
1.7 ตองมีนักศึกษาผูชวยวิจัยที่จะทําการศึกษาวิจัย
1.8 ไมเปนโครงการทีไ่ ดรับทุนอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑของ สกว.
1.9 ทุนระดับปริญญาเอก ตองไมเปนโครงการที่เสนอขอทุนกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
2. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
2.1 ตองเปนผูที่พํานักอยูในประเทศไทย
2.2 มีความรูความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน
2.3 มีประสบการณทางวิจัยในชวง 3 ปลาสุดอยางตอเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี (พิจารณาตามขอมูลในระบบ ออนไลน
และหลักฐานที่ไดสงมาในขั้นตอนการสมัคร) เชน วารสารผลงานตีพมิ พวิชาการระดับนานาชาติ หรือ สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร)
2.4 หากเคยไดทุนรับวิจยั ของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี
2.5 สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักศึกษาในการสงรายงานความกาวหนา รายงานการเงิน รายงานฉบับสมบูรณ
และผลงานอื่น ๆ จนกวาจะปดโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน
2.6 สามารถประสานงานกับผูประกอบการที่เปนเจาของโจทยวจิ ัยจนกวาจะปดโครงการ
2.7 มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอ และสามารถดูแลนักศึกษาผูชวยวิจัยไดจนกวาจะปดโครงการ
2.8 ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนจาก สกว. และมีโครงการที่อยูร ะหวางดําเนินการวิจัยเกินกําหนด ดังนี้
- ทุนระดับปริญญาโท ตองเปนผูทรี่ บั ทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและเอก รวมกันไมเกิน 10 ทุน
- ทุนระดับปริญญาเอก ตองเปนผูทรี่ ับทุน พวอ. และ คปก. ระดับปริญญาเอกรวมกันไมเกิน 5 ทุน
3. คุณสมบัติของนักศึกษาผูชวยวิจยั พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
3.1 เปนผูมสี ัญชาติไทย อายุไมเกิน 40 ป
3.2 สามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ.
3.3 หากเคยไดรับทุนวิจยั ของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี
3.4 ผลการศึกษา (พิจารณาตามหลักฐานกอนวันที่ทําสัญญารับทุน)
• ทุนระดับปริญญาโท
- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5
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3.5
3.6
3.7
3.8

• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาโทสมัครทุน (หลักสูตร 3 ป)
- ตองมีผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ หรือ ผลงานตีพิมพในเอกสาร ที่สบื
เนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings)
- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5
- ตองมีผลการศึกษาปริญญาโทระดับดี
• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาตรีสมัครทุน (หลักสูตร 5 ป)
- ตองไดเกียรตินิยม หรือ
- มีผลการศึกษาอยูใน 25% แรกของชั้น และตองมีเกรดเฉลีย่ สะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00
ไมเปนผูที่รับทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑของ สกว.
สามารถรับผิดชอบการศึกษาวิจัยจนกวาจะปดโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน
สามารถประสานงานกับผูประกอบการที่เปนเจาของโจทยวจิ ัยจนกวาจะปดโครงการ
สําหรับทุนระดับปริญญาเอก ตองไมเปนผูที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา/ปดโครงการ
1. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน และตอง ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูแทนจาก อุตสาหกรรมเจาของ
โจทย สกว. และผูทรงคุณวุฒิ กอนดําเนินการจบการศึกษากับมหาวิทยาลัยตนสังกัด
2. นักศึกษาตองสอบวิทยานิพนธผานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
3. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
• ระดับปริญญาโท ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น โดยเปน
- วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ
- วารสารวิชาการระดับชาติในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ
- สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ที่ไดรับเลขคําขอแลว) หรือ
- มีผลงานตีพิมพในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่ไดนําเสนอแบบปากเปลา (Oral
Presentation)
• ระดับปริญญาเอก ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 2 ชิ้น โดย
- ชิ้นที่ 1 ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ
- ชิ้นที่ 2 ต องเปน วารสารวิ ชาการระดับ นานาชาติ หรือ วารสารวิช าการระดั บชาติ ที่ สกว. ยอมรั บ หรื อ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ที่ไดรับเลขคําขอแลว)
4. หากนักศึกษาผูชวยวิจัยไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและไมมีผลงานที่อุตสาหกรรมจะนําไปใชประโยชนได โดยไม
มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาผูชวยวิจัยและอาจารยที่ปรึกษาตองชดใชทุนที่ไดรับทั้งหมด
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เงื่อนไขหลังจบการศึกษา
1. นักศึกษาผูชวยวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไมมีขอผูกมัดในการทํางานชดใชทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มีวัตถุประสงค
ในการผลิตนักวิจัยแกภาคอุตสาหกรรม
2. นักศึกษาผูชวยวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาตองทํางานในประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไดรับทุน หากไม
ปฏิบัติตามนี้ จะตองชดใชเปนเงินจํานวน 2 เทาของทุนที่ไดรับไป
3. นักศึกษาผูชวยวิจัยจะตองรายงานสถานการณทํางานหลังสําเร็จการศึกษาใหแก พวอ. ทราบเปนระยะ

วิธีการสมัครทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม
การสมัครอาจารยที่ปรึกษา สงขอเสนอโครงการ และเสนอชื่อนักศึกษา
1. อาจารยที่ปรึกษาลงทะเบียนหรือเขาสูระบบเพื่อสงขอมูลคุณสมบัติในระบบออนไลน ไดที่ http://rri.trf.or.th
(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบขอมูลใหถูกตองเพื่อประโยชนของทาน) หรือ
2. เลือกประเภททุนที่ตองการสมัครจากเมนู “ทุน สกว. ที่กําลังเปดรับสมัคร”
3. เมื่อกรอกขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว เมนู “ตรวจสอบขอมูลการสมัคร”
แลวเลือก

แลวเลือก

4. เลือก
เพื่อเพิ่มขอเสนอโครงการ
5. กรอกขอมูลขอเสนอโครงการ และบันทึกขอมูล เมื่อทําการบันทึกขอมูลจะไดรหัสดังนี้
ทุนปริญญาโท RRiMSD62_M1XXX
ทุนปริญญาเอก RRiPHD62_P1XXX
6. เลือกดูขอมูลทายโครงการ
7. ในหัวขอ 2.1 การแนบไฟลเอกสาร ใหแนบไฟล pdf ของ
R1
ขอเสนอโครงการ (ตองระบุชื่อนักศึกษาผูชวยวิจัยแลวเทานั้น)
R2.1 – R2.3
เอกสารของผูประกอบการ
และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8. ในหัวขอ 2.2 การกรอกประวัตินักศึกษา ใหใส e-mail address ของนักศึกษา แลวเลือก
9. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบรอยแลวจะปรากฏชื่อของนักศึกษาที่ 2.3 การกรอกความคิดเห็นของอาจารยฯ
หมายเหตุ กรณีไมสามารถเขาระบบตามปกติได สามารถเขาสูร ะบบไดที่
ปริญญาโท http://rrimsd.trf.or.th
ปริญญาเอก http://rriphd.trf.or.th

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่ระบุชื่อนักศึกษาและแนบเอกสารครบถวนแลวทานั้น ***
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ปฏิทินการดําเนินงานวิธีการสมัครขอทุนผูชวยวิจัย พวอ.
วันที่
21 ม.ค.– 15 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562

กระบวนการ
ยืนยันการสมัครอาจารยที่ปรึกษา
และสงขอเสนอโครงการ (ที่มีความรวมมือกับอุตสาหกรรม) พรอมเสนอชื่อนักศึกษา
แจงผลการพิจารณา

หมายเหตุ
 โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครอาจารยที่ปรึกษาใกลชวงเวลาปดรับสมัคร เนื่องจาก จะมีผเู ขา
มาใชระบบเปนจํานวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไมสามารถแกไขไดทันการ
 โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล และการสงรายชื่อนักศึกษาใหถูกตอง
 ดาวนโหลดคูมือตางๆ และเอกสารการสมัคร ไดที่ http://rri.trf.or.th
 โปรดติดตามประกาศผล และขอมูลตางๆ ทางเว็บไซต http://rri.trf.or.th หรือ
https://www.facebook.com/trfrri
 กําหนดการขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่ระบุชื่อนักศึกษาและแนบเอกสารครบถวนแลวทานั้น ***
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