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

ประกาศการรับสมัครทนุเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. 

(รอบ 1/2559) 

หลักการและเหตผุล 
 ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่  ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการด าเนินการที่มุ่งเน้นการสนบัสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
และแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม และการท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) 

 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท างาน
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และ
การสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 
 ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. 
กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมี
คุณสมบัติตามที่ สกว. ก าหนด 
ขอบเขตงานวิจัย 
 โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมี
หนังสือแสดงเจตจ านงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 
 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ โดย 
สกว. จะร่วมสนับสนุนทุนละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และ
ค่าตอบแทนนักวิจัย(1) เป็นต้น 
หมายเหต ุ
(1) หมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าจ้างสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 30% ของงบประมาณท้ังหมด (ไม่รวมหมวดครุภัณฑ์และค่าบ ารุงสถาบัน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม 

การร่วมทุนของภาคอุตสาหกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์วิจัยร่วมทุนร้อยละ 50 ของแต่ละทุนวิจัย* โดยมีรายละเอียดสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยดังนี้ 

รายละเอียด ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน 50% ของทุนวิจัย 

1. ความเป็นเจา้ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สกว. เป็นเจ้าของสิทธิร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

2. การต่อยอดงานวิจัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

3. การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ินทางปัญญาในเชิงพาณิชย ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย แตต่กลงผลประโยชน์เป็นรายกรณไีป 

4. การขอถือครองสิทธิทรัพย์สิน 
ทางปัญญาแต่เพยีงผู้เดยีว 

จ่ายค่าชดเชย 2 เท่าของเงินท่ี สกว. สนับสนุน 
เพื่อได้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาแตเ่พียงผู้เดียว 

หมายเหตุ:  นับในรูปของตัวเงนิ (in-cash) เท่านัน้ 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 

1. การคัดเลือกโครงการวิจัย พิจารณาจากปัจจยัต่อไปนี ้
1.1 โจทย์วิจัยเป็นความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการค าตอบ การ

ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคการผลิต หรือการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ 
1.2 ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 
1.3 ความเป็นไปได้ของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
1.4 ระดับความสนใจของผู้ประกอบการต่อโครงการวิจัยที่เสนอ 
1.5 ศักยภาพของงานวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรม 
1.6 ศักยภาพของงานวิจัยที่จะท าให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
1.7 ศักยภาพของงานวิจัยในการสรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
1.8 ไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนซ้ าซ้อนกับแหล่งทุนอื่นที่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของ สกว. 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี ้
2.1 สถานประกอบการต้องเป็นนิตบิุคคลที่อยู่ในประเทศไทย และมีสัญชาติไทย 
2.2 สถานประกอบการต้องร่วมทุนรอ้ยละ 50 ของทุนวิจัย (นบัเฉพาะในรูปของตัวเงนิ (In-Cash) เท่านัน้) 
2.3 สถานประกอบการมีความพร้อมสามารถสนับสนนุในด้านอื่นๆ เช่น ก าลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ

สถานที่ในการท าวจิัยได้ 
2.4 มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั 

3. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี ้
3.1 พ านักอยู่ในประเทศไทย 
3.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย 
3.3 ต้องมีประสบการณ์ท าวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี 
3.4 มีเวลาในการท าวิจัยอย่างเพียงพอ 
3.5 สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ 
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เงื่อนไขการปิดโครงการ 

1. ต้องได้รับผลลัพธ์จากการด าเนนิงานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี ้
1.1 สิทธิบัตร (Patent) 
1.2 ต้นแบบผลิตภัณฑ ์หรือต้นแบบกระบวนการ (Prototype) 
1.3 การขยายขนาดการผลิต (Scale-up) 

2. ส่งรายงานการเงนิฉบับสมบูรณ ์
3. ส่งรายงานการท าวิจัยฉบับสมบรูณ์ 
 

วิธีการส่งขอเสนอโครงการ 

1. ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมได้ที่ 
http://rri.trf.or.th  ดาวน์โหลด  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SurF) 

2. นักวิจัยโปรดด าเนนิการให้ผู้ที่เก่ียวข้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยนักวิจัยหลักเป็นผูย้ื่นเสนอโครงการ 
4. ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลด

เอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rrisurf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงโครงการ พวอ. จ านวนอย่างละ 5 ชุด 
ตามที่อยู่ด้านล่าง 

 
 
รายการเอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอรับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 
o ข้อเสนอโครงการ   
o ขั้นตอนการด าเนนิงานวิจัย    
o รายชื่อผู้ท างานในโครงการ    
o ข้อมูลประวัติผู้ท างานในโครงการ    
o หนังสือแสดงความร่วมมือและตอ้งการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิัย 
o หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
o CD ที่มีข้อมูลตามรายละเอียดดา้นบนจ านวน 1 แผ่น 

 
 
 
 
 

โครงการ พวอ. (ทุน SuRF) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
ช้ัน 14 อาคาร SM Tower เลขท่ี 979/17-21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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ก าหนดการและขั้นตอนการพิจารณา 

ก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
ขั้นตอนการคัดเลือก 
ขั้นที่ 1 เมื่อนักวิจัยได้ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างแล้ว โครงการ พวอ. จะตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยเบื้องต้น
คัดเลือกข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ และอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 หากข้อเสนอโครงการและผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะจัดส่งข้อเสนอโครงการฯคืนให้ผู้
เสนอทางไปรษณีย์ 

 หากพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นควรมีการปรับแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปที่
นักวิจัยเพื่อให้ไปปรับแก้ไขและส่งกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป 

ขั้นที่ 2 โครงการ พวอ. จะน าส่งข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก ข้ันที่ 1 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในงานวิจัยสาขานั้น เพื่อพิจารณา ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ และอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 โครงการ พวอ. จะเรียนเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้ามาน าเสนอโครงการวิจัย ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมี
มติให้เข้ามาน าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

 โครงการ พวอ. จะแจ้งรายละเอียดข้อเสนอแนะให้นักวิจัยไปปรับปรุงและส่งประเมินอีกครั้ง ในกรณีที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 โครงการ พวอ. จะแจ้งเหตุผลที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านการพิจารณาแก่นักวิจัยทางไปรษณีย์ ในกรณีที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้โครงการไม่ผ่านการประเมิน 

ขั้นที่ 3 เมื่อนักวิจัยได้เข้ามาน าเสนอโครงการวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการแล้วโครงการ พวอ. จะแจ้งผลให้ทราบอย่าง
เป็นทางการต่อไป (ทั้งนี้ อาจมีการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการอีกเล็กน้อย) 
หมายเหตุ:  การอนุมัติสนบัสนนุให้ทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะได้รบัจะขึ้นอยู่กับดลุพินจิของ สกว. เป็นส าคัญ  
 
สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที ่
 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 
 ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธนิ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226 
 อีเมล : trfrri@trf.or.th  เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/rri.trf 
 

วัน/เดือน/ป ี กระบวนการ 

1 ธ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
1 ก.พ. 59 - 31 มี.ค 59 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

1 พ.ค. 59 - 15 มิ.ย. 59  น าเสนอโครงการวิจัยโดยนักวิจยัและผูป้ระกอบการ 


