
 

ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม-พวอ.  
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รับสมัครทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอกเพ่ืออุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม-พวอ. 

รอบ 1/2562 

 

 ในปจจุบันประเทศไทยจําเปนตองเรงขับเคลื่อนประเทศดวยการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายประเทศไทย 4.0 ดังน้ันการสราง

และพัฒนาบุคลากรวิจัยจึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยใหสูงข้ึน ดวยเหตุน้ี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงไดจัดใหมีโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ท่ีเนน

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสรางนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ดวยโจทยวิจัย

จากความตองการของภาคอุตสาหกรรมสูการแกปญหา การสรางนวัตกรรม หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ตลอดจนสราง

เครือขายความรวมมือการทําวิจัยระหวางนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม 

 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพ่ืออุตสาหกรรม 

 ทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพ่ืออุตสาหกรรม เปนการใหทุนการศึกษาวิจัยสนับสนุน

การศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) ซึ่งผูท่ีไดรับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได

เต็มเวลาดวยโจทยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม หรือทําการศึกษาวิจัยเพ่ือ

แกปญหาใหภาคอุตสาหกรรม โดยการรวมใหทุนของ สกว. และภาคอุตสาหกรรม 

 

ขอมูลการติดตอ 

ท่ีอยู โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจยัเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 

 ช้ัน 14 อาคาร SM Tower เลขท่ี 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 ระดับปริญญาเอก 

งบประมาณ (สนับสนุนไมเกิน 2 ป) 

 ทุนละ 502,000 - 600,000 บาท 

งบประมาณ  

ฐานปริญญาโท (สนับสนุนไมเกิน 3 ป) 

 ทุนละ 1,898,000 - 2,078,000 บาท 

ฐานปริญญาตร ี(สนับสนุนไมเกิน 5 ป) 

 ทุนละ 2,482,000 - 2,662,000 บาท 

การสนับสนุน 

สวนนักศึกษา 

 คาเลาเรียน คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 

 คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา 

 

สวนอาจารยท่ีปรึกษา 

 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา 

 

สวนอ่ืนๆ 

 งบประมาณสํารอง 

การสนับสนุน 

สวนนักศึกษา 

 คาเลาเรียน คาใชจายในการดําเนินงานวิจัย 

 คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา 

 คาใชจายกรณเีดินทางไปตางประเทศ 

สวนอาจารยท่ีปรึกษา 

 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา 

 คาใชจายกรณเีดินทางไปตางประเทศ 

สวนอ่ืนๆ 

 งบประมาณสํารอง 

 คาใชจายกรณเีดินทางมาประเทศไทยของ

 ผูเช่ียวชาญชาวตางชาต ิ

หมายเหตุ พวอ. ขอสงวนสิทธ์ิ เปนผูพิจารณาระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 

การรวมสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมหรือผูประกอบตองรวมสนับสนุนทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพ่ือ

อุตสาหกรรมดังน้ี 

• 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 (สําหรับฐานปรญิญาตรี) 

• สนับสนุน จํานวนเงิน 50% ของงบประมาณตอทุน 

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ 
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หลักเกณฑการพิจารณาทุน 

1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปจจัยตอไปน้ี 

1.1 โจทยวิจัยท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพ่ือแกปญหาท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการคําตอบ อาจเปนการพัฒนา 

ปรับปรุงผลิตภัณฑ การพัฒนาหรอืปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมีวัตถุประสงคชัดเจน 

1.2 ระดับความสนใจตอโครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุนของภาคอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการ 

1.3 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร หรือผลกระทบดานอ่ืน ๆ อันเน่ืองมาจากการทําวิจัย 

1.4 ศักยภาพในการสรางความเขมแข็งตอภาคอุตสาหกรรมและการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 

1.5 มีความลึกซึ้งของงานวิจัยท่ีเหมาะสมกับระดับการศึกษา 

1.6 ระเบียบวิธีวิจยั ขอบเขตการวิจยั และแผนการทํางานท่ีมีความเหมาะสม 

1.7 ตองมีนักศึกษาผูชวยวิจัยท่ีจะทําการศึกษาวิจัย 

1.8 ไมเปนโครงการท่ีไดรับทุนอ่ืนใดท่ีขัดกับหลักเกณฑของ สกว. 

1.9 ทุนระดับปริญญาเอก ตองไมเปนโครงการท่ีเสนอขอทุนกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

 

2. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาจากปจจัยตอไปน้ี 

2.1 ตองเปนผูท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

2.2 มีความรูความสามารถในสาขาท่ีขอรับทุน 

2.3 มีประสบการณทางวิจัยในชวง 3 ปลาสดุอยางตอเน่ือง โดยมีผลงานวิจัยท่ีดี (พิจารณาตามขอมลูในระบบ ออนไลน

และหลักฐานท่ีไดสงมาในข้ันตอนการสมคัร) เชน วารสารผลงานตีพิมพวิชาการระดับนานาชาต ิหรือ สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร) 

2.4 หากเคยไดทุนรับวิจยัของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการท่ีด ี

2.5 สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดแูลนักศึกษาในการสงรายงานความกาวหนา รายงานการเงิน รายงานฉบับสมบูรณ 

และผลงานอ่ืน ๆ จนกวาจะปดโครงการตามท่ีระบุไวในสัญญารับทุน 

2.6 สามารถประสานงานกับผูประกอบการท่ีเปนเจาของโจทยวิจัยจนกวาจะปดโครงการ 

2.7 มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอ และสามารถดูแลนักศกึษาผูชวยวิจัยไดจนกวาจะปดโครงการ 

2.8 ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนจาก สกว. และมีโครงการท่ีอยูระหวางดาํเนินการวิจัยเกินกําหนด ดังน้ี 

- ทุนระดับปริญญาโท ตองเปนผูท่ีรบัทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและเอก รวมกันไมเกิน 10 ทุน 

- ทุนระดับปริญญาเอก ตองเปนผูท่ีรับทุน พวอ. และ คปก. ระดับปรญิญาเอกรวมกันไมเกิน 5 ทุน 

 

3. คุณสมบัติของนกัศึกษาผูชวยวิจยั พิจารณาจากปจจัยตอไปน้ี 

3.1 เปนผูมสีัญชาตไิทย อายไุมเกิน 40 ป 

3.2 สามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ. 

3.3 หากเคยไดรับทุนวิจยัของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการท่ีด ี

3.4 ผลการศึกษา (พิจารณาตามหลักฐานกอนวันท่ีทําสัญญารับทุน) 

• ทุนระดับปริญญาโท 

- ตองสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5 
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• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาโทสมัครทุน (หลักสูตร 3 ป) 

- ตองมีผลงานวิจยัในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ หรือ ผลงานตีพิมพในเอกสาร ท่ีสบื

เน่ืองจากการประชุมวิชาการ (proceedings) 

- ตองสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมเีกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5 

- ตองมีผลการศึกษาปริญญาโทระดบัดี 

• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาตรสีมัครทุน (หลักสตูร 5 ป) 

- ตองไดเกียรตินิยม หรือ 

- มีผลการศึกษาอยูใน 25% แรกของช้ัน และตองมีเกรดเฉลีย่สะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00 

3.5 ไมเปนผูท่ีรับทุนอ่ืนใดท่ีขัดกับเกณฑของ สกว. 

3.6 สามารถรับผิดชอบการศึกษาวิจัยจนกวาจะปดโครงการตามท่ีระบุไวในสัญญารับทุน 

3.7 สามารถประสานงานกับผูประกอบการท่ีเปนเจาของโจทยวิจัยจนกวาจะปดโครงการ  

3.8 สําหรับทุนระดับปริญญาเอก ตองไมเปนผูท่ีรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

 

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา/ปดโครงการ 

1. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัยท่ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตามท่ีระบุไวในสัญญารับทุน และตอง ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผูแทนจาก อุตสาหกรรมเจาของ

โจทย สกว. และผูทรงคุณวุฒิ กอนดําเนินการจบการศึกษากับมหาวิทยาลัยตนสังกัด 

2. นักศึกษาตองสอบวิทยานิพนธผานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีศึกษา 

3. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

• ระดับปริญญาโท ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 1 ช้ิน โดยเปน 

- วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลท่ี สกว. ยอมรับ หรือ 

- วารสารวิชาการระดับชาติในฐานขอมูลท่ี สกว. ยอมรับ หรือ 

- สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ท่ีไดรับเลขคําขอแลว) หรือ 

- มีผลงานตีพิมพในเอกสารท่ีสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ท่ีไดนําเสนอแบบปากเปลา (Oral 

Presentation) 

• ระดับปริญญาเอก ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 2 ช้ิน โดย 

- ช้ินท่ี 1 ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลท่ี สกว. ยอมรับ 

- ช้ินท่ี 2 ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารวิชาการระดับชาติ ท่ี สกว. ยอมรับ หรือ 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ท่ีไดรับเลขคําขอแลว) 

4. หากนักศึกษาผูชวยวิจัยไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและไมมีผลงานท่ีอุตสาหกรรมจะนําไปใชประโยชนได โดยไม

มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาผูชวยวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษาตองชดใชทุนท่ีไดรับท้ังหมด 
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เง่ือนไขหลังจบการศึกษา 

1. นักศึกษาผูชวยวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไมมีขอผูกมัดในการทํางานชดใชทุนในภาครัฐ เน่ืองจาก พวอ. มีวัตถุประสงค

ในการผลิตนักวิจัยแกภาคอุตสาหกรรม 

2. นักศึกษาผูชวยวิจัยเมื่อสําเร็จการศึกษาตองทํางานในประเทศไทย เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีไดรับทุน หากไม

ปฏิบัติตามน้ี จะตองชดใชเปนเงินจํานวน 2 เทาของทุนท่ีไดรับไป 

3. นักศึกษาผูชวยวิจัยจะตองรายงานสถานการณทํางานหลังสําเรจ็การศึกษาใหแก พวอ. ทราบเปนระยะ 

 

วิธีการสมัครทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพ่ืออุตสาหกรรม 

การสมัครอาจารยท่ีปรึกษา สงขอเสนอโครงการ และเสนอชื่อนักศึกษา 

1. อาจารยท่ีปรึกษาลงทะเบียนหรือเขาสูระบบเพ่ือสงขอมูลคุณสมบัติในระบบออนไลน ไดท่ี http://rri.trf.or.th 

(ท้ังน้ี โปรดตรวจสอบขอมูลใหถูกตองเพ่ือประโยชนของทาน) หรือ 

2. เลือกประเภททุนท่ีตองการสมัครจากเมนู “ทุน สกว. ท่ีกําลังเปดรับสมัคร” 

 
3. เมื่อกรอกขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว เมนู “ตรวจสอบขอมูลการสมัคร” 

 แลวเลือก  แลวเลือก  

4. เลือก   เพ่ือเพ่ิมขอเสนอโครงการ 

5. กรอกขอมูลขอเสนอโครงการ และบันทึกขอมูล เมื่อทําการบันทึกขอมูลจะไดรหัสดังน้ี 

 ทุนปริญญาโท RRiMSD62_M1XXX  ทุนปริญญาเอก RRiPHD62_P1XXX  

6. เลือกดูขอมลูทายโครงการ 

7. ในหัวขอ 2.1 การแนบไฟลเอกสาร ใหแนบไฟล pdf ของ 

 R1  ขอเสนอโครงการ (ตองระบุช่ือนักศึกษาผูชวยวิจัยแลวเทาน้ัน) 

 R2.1 – R2.3 เอกสารของผูประกอบการ 

 และ   เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

8. ในหัวขอ 2.2 การกรอกประวัตินักศึกษา ใหใส e-mail address ของนักศึกษา แลวเลือก  

9. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรยีบรอยแลวจะปรากฏช่ือของนักศึกษาท่ี 2.3 การกรอกความคิดเห็นของอาจารยฯ 

 

 หมายเหต ุกรณีไมสามารถเขาระบบตามปกตไิด สามารถเขาสูระบบไดท่ี 

 ปริญญาโท   http://rrimsd.trf.or.th  ปริญญาเอก   http://rriphd.trf.or.th 

 

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่ระบุช่ือนักศึกษาและแนบเอกสารครบถวนแลวทานั้น *** 
 

 

 

http://rri.trf.or.th/
http://rrimsd.trf.or.th/
http://rriphd.trf.or.th/
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ปฏิทินการดําเนินงานวิธีการสมัครขอทุนผูชวยวิจัย พวอ. 

วันท่ี กระบวนการ 

21 ม.ค.– 15 ก.พ. 2562 ยืนยันการสมัครอาจารยท่ีปรึกษา 

และสงขอเสนอโครงการ (ท่ีมีความรวมมือกับอุตสาหกรรม) พรอมเสนอช่ือนักศึกษา 

28 ก.พ. 2562 แจงผลการพิจารณา 

 

หมายเหต ุ

 โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครอาจารยท่ีปรึกษาใกลชวงเวลาปดรบัสมคัร เน่ืองจาก จะมีผูเขา

มาใชระบบเปนจํานวนมาก อาจเกิดความผดิพลาดและไมสามารถแกไขไดทันการ 

 โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล และการสงรายช่ือนักศึกษาใหถูกตอง  

 ดาวนโหลดคูมือตางๆ และเอกสารการสมัคร ไดท่ี http://rri.trf.or.th 

 โปรดติดตามประกาศผล และขอมลูตางๆ ทางเว็บไซต http://rri.trf.or.th หรือ 

https://www.facebook.com/trfrri 

 กําหนดการขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่ระบุช่ือนักศึกษาและแนบเอกสารครบถวนแลวทานั้น *** 

 

 

 

 

http://rri.trf.or.th/
http://rri.trf.or.th/
http://www.facebook.com/trfrri
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