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โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. 
(Research and Researchers for Industries-RRI) 

ประกาศการรับสมัครทุน 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.  ระดับปริญญาเอก 

(รอบ 2 / 2558) 

หลักการและเหตุผล 
 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เป็นโครงการที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการด าเนินการ
แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาใน
ภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเครือข่ ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

ขอบเขตงานวิจัย  
 งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาเอกที่มีความ
ลึกซึ้งและต้องใช้ เวลาในการท าวิจัย โดยโจทย์วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาเอก 
 ทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ 
(เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 1,718,000 
บาท ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี) และ 2,310,000 บาท ส าหรับหลักสูตรควบ
ปริญญาโท-เอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนนักศึกษา 
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ 

ข้อมูลการติดต่อโครงการ 
ที่อยู่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 
 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
E-mail trfrri@trf.or.th  
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8351 ถึง 8353 หรือ 0-2278-8226 
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การร่วมทุนและเสนอโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม 

การร่วมใหทุ้นของภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกกับโครงการ 
พวอ. ได้ 2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุน บางส่วนจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 60,000 บาทต่อทุนวิจัย 
 รูปแบบที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุน จ านวนเงิน 50% ของทุนวิจัย 
 โดยมีสิทธปิระโยชนด์้านทรัพย์สนิทางปัญญาแตกต่างกนัดังนี ้

รายละเอียด 
แบบที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม 

สนับสนุน 60,000 บาทต่อทุนวิจัย 
แบบที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม 
สนับสนุน 50% ของทุนวิจัย 

ความเป็นเจ้าของสทิธ ิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

สกว. เป็นเจ้าของสิทธ ิ
สกว. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

การต่อยอดงานวิจัย ไม่เสียค่าใช้จา่ย ไม่เสียค่าใช้จา่ย 

การใช้ประโยชน ์
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

ต้องจ่ายค่าอนุญาตใชส้ิทธ ิ
แบบ non-exclusive และ จ ากัดเวลา 

ไม่เสียค่าใช้จา่ย 
แต่ตกลงผลประโยชน์เปน็รายกรณีไป 

การขอถือครองสิทธิทรัพย์สิน 
ทางปญัญาแต่เพียงผู้เดียว 

สามารถเจรจาได ้
แต่ สกว. อาจสงวนสิทธิไ์ม่ขาย 

จ่ายค่าชดเชย 2 เท่าของเงินที่ สกว. 
สนับสนนุ เพื่อได้สิทธิในทรัพย์สนิทาง

ปัญญาแต่เพียงผู้เดียว 

หมายเหตุ การร่วมสนับสนนุทุนการศึกษาวิจัยทั้ง 2 รูปแบบ ต้องจ่ายในรูปของตัวเงิน (in-cash) เท่านัน้ 

 

การเสนอโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการที่มีโจทย์วิจัยหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข สามารถส่งโจทย์หรือความ
ต้องการมายังโครงการ พวอ. ได้ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้ว 
 ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกับนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโจทย์ โดยผ่านทางการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาวิจัย พวอ. ระดับปริญญาเอกของนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีที่ 2 ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการหาความร่วมมือกับนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ภาคอุตสาหกรรมสามารถเสนอโจทย์วิจัยและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย พวอ. ระดับปริญญาเอก ได้
ที่ http://rri2.trf.or.th โดยโครงการ พวอ. จะด าเนินการจับคู่กับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เพื่อ เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการ จากนั้นจึงสมัครขอรับทุนการศึกษาวิจัย พวอ. ระดับปริญญาเอก
ผ่านทางนักวิจัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
1.1 โครงการโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการค าตอบ 
1.2 ศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม 
1.3 ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ 
1.4 ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษาที่จะท างานวิจัยให้ส าเร็จ 
1.5 ความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาเอก 
1.6 ศักยภาพที่จะท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
1.7 ศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 ทั้งนี้ต้องมีหนังสือแสดงเจตจ านงที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรม หรือ
ผู้ประกอบการที่ร่วมสนับสนุนงานวิจัยนั้น และโครงการ พวอ. จะคัดเลือกโครงการโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ที่
ปรึกษาและภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการร่วมกัน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
2.1 พ านักอยู่ในประเทศไทย 
2.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน   
2.3 มีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ  
2.4 มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  
2.5 ถ้าเคยได้ทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการด าเนินการที่ดี 
2.6 มีประสบการณ์ท าวิจัยในช่วง 5 ปีล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี เช่น ได้รับสิทธิบัตร หรือ 

มีการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ 
2.7 ผู้มีผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ มีสิทธิบัตร จะได้รับความส าคัญในการพิจารณา 

3. คุณสมบัติของนักศึกษา พิจารณาจากปจัจัยต่อไปนี ้
3.1 มีอายุไม่เกิน 40 ปี และ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
3.2 ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ. 
3.3 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (ก่อนวันที่ท าสัญญารับทุน) 

- กรณีวุฒิปริญญาตรี ต้องได้เกียรตินิยม หรือมีผลการศึกษาอยู่ใน 10% แรกของชั้น 
- กรณีวุฒิปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษาในระดับดีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และมีผลงานวิจัยใน

วารสารหรือที่ประชุมวิชาการ หรือใช้ประโยชน์ได้ดีในภาคอุตสาหกรรม 
3.4 ถ้ามีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม จะได้รับความส าคัญในการพิจารณา 

 หมายเหตุ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดบัแรก 
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เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

1. งานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้แทนจากอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
3. มีผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในวารสารวิชาการนานาชาติที่ สกว. ยอมรับหรือมีการ

จดสิทธิบัตรจ านวน 2 ชิ้นขึ้นไป 
4. ในกรณีที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ผลงานได้ เนื่องจากข้อจ ากัดจากอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ 

ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพที่ก าหนดโดย สกว. 
5. หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษาและไม่มีผลงานที่อุตสาหกรรมจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการวิจัย 

เงื่อนไขหลังจบการศึกษา 

1. เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกมัดในการท างานชดใช้ทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มีวัตถุประสงค์ใน
การผลิตนักวิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรม  

2. นักศึกษาต้องท างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามนี้
จะต้องชดใช้เป็นเงินจ านวน 2 เท่าของทุนที่ได้รับไป 

วิธีการสมัครขอทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (นักวิจัย/อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาในระบบออนไลน ์
2. สกว. จับคู่อุตสาหกรรมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่มีโจทย์วจิยัจากภาคอุตสาหกรรม) 
3. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ผา่นเกณฑ์คุณสมบัตทิี่ สกว. ก าหนด อาจารย์ที่ปรึกษามสีิทธิส์่งข้อเสนอโครงการที่มี

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผูช้่วยวิจัยได ้

ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลคุณสมบัติได้ที่ http://rri2.trf.or.th โปรดกรอกข้อมูลให้

ละเอียดที่สุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลของท่าน 
2. ตรวจสอบข้อมูลและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละส่วนให้ครบถ้วนและกด “คลิกเพื่อยืนยันเอกการใช้

เอกสารประวัติส่วนตัว” (สีฟ้า) เพื่อให้ระบบสร้างไฟล์ประวัติของท่านขึ้นมาจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้ 
3. ไปสู่หน้า “ยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาทุน” กรอกรายละเอียดเกี่ ยวกับข้อเสนอโครงการและ

ภาคอุตสาหกรรม โดยสังเขป และกด “ยืนยันเข้าร่วมพิจารณาทุน/บันทึกการแก้ไขข้อมูล” (สีแดง) โดย
หลังจากยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาทุนแล้วท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกภายใน 7 วัน 

4. พิมพ์เอกสารแสดงประวัติและลงลายมือชื่อของผู้สมัครและประธานหลักสูตร น าส่งมาที่ 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น
14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

5. เมื่อท่านผ่านการประเมินแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นชื่อนักศึกษาและข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อประเมินต่อไป 
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ปฏิทินการด าเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 2 / 2558) 

วัน / เดือน / ปี กระบวนการ 

1 พ.ค. – 15 พ.ค. 58 รับสมัครอาจารย์ทีป่รึกษา 

ภายใน 5 มิ.ย. 58 ประเมิน และประกาศผลการพจิารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 

8 มิ.ย. – 10 ก.ค. 58 ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี) 

ส.ค. - ต.ค. 58 แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม) 

รายละเอียดการสมัคร 
 สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอก ได้ที่     http://rri2.trf.or.th 
 อุตสาหกรรมเสนอโจทย์/แสดงความจ านงสนับสนุนทุนวิจัย     http://rri2.trf.or.th 

 

หมายเหตุ 1. การสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ผู้ที่เคยสมัครขอรับทุนแล้ว ต้องยืนยันการสมัครใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบอีกคร้ัง 
- โปรดปรับปรุงข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นข้อมูลล่าสุดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

 2. การส่งข้อเสนอโครงการ 
- โปรดแนบไฟล์เอกสารต่างๆประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนและมีความถูกต้อง

ตรงกับข้อมูลในส่วนอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 
- โครงการ พวอ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งเอกสาร (ตามรายการ 

check list) ครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
  

ก าหนดการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์ 
http://rri.trf.or.th 

 


