ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

การรับสมัครทุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561 (1/2562)
หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เปนโครงการที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี การดําเนินการ
แบงเปน 4 สวนไดแก การใหทุนวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การใหทุนวิจัยเพื่อสราง
ผลงานวิ จั ย และนั กวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอก การให ทุน วิ จัย เพื่ อสร างผลงานที่เป น นวัต กรรมหรื อแกไ ขปญ หาใน
ภาคอุ ต สาหกรรม และการสนั บ สนุ น เครื อ ข า ยนั ก วิ จั ย ระหว า งนั ก วิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมตางประเทศ

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับทุนผูช วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ทุ น ผู ช ว ยวิ จั ย พวอ. เป น การให ทุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ
ปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผูที่ไดรับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาดวยโจทย
วิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ เ ป น ความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ เพื่ อ แก ป ญ หาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และมีการรวมใหทุนระหวาง สกว. และภาคอุตสาหกรรม
ขอมูลการติดตอโครงการ
ที่อยู
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 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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รายละเอียดทุนผูชวยวิจัย พวอ.
ระดับปริญญาโท
งบประมาณ
หลักสูตร 2 ป
ทุนละ 502,000 - 600,000 บาท

สนับสนุน
สวนนักศึกษา
คาเลาเรียน คาวิจัย คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา
สวนอาจารยที่ปรึกษา
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
คาตอบแทนเมื่อปดโครงการ
อื่นๆ
งบประมาณสํารอง

ระดับปริญญาเอก
งบประมาณ
หลักสูตร 3 ป
ทุนละ 1,898,000 - 2,078,000 บาท
หลักสูตร 5 ป
ทุนละ 2,482,000 - 2,662,000 บาท
สนับสนุน
สวนนักศึกษา
คาเลาเรียน คาวิจัย คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา
คาเดินทางไปตางประเทศ
สวนอาจารยที่ปรึกษา
ค า ตอบแทนอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ค า เดิ น ทางต า งประเทศ
คาตอบแทนเมื่อปดโครงการ
อื่นๆ
คาใชจายอาจารยชาวตางชาติ งบประมาณสํารอง

การรวมทุนของภาคอุตสาหกรรมและงบประมาณ
การรวมใหทุนของภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู ป ระกอบการสามารถร ว มสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาโท และ
ระดับปริญญาเอก กับโครงการ พวอ. ได 2 รูปแบบ คือ
• รูปแบบที่ 1 รวมสนับสนุนบางสวน
ระดับปริญญาโท สามารถเลือกสนับสนุนในจํานวน 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท (โดยสวนที่
เกินกวา 50,000 บาท ไปเพิ่มเติมในสวนของคาใชจายในการวิจัย)
ระดับปริญญาเอก สามารถเลือกสนับสนุนในจํานวน 75,000 บาท 100,000 บาท หรือ
200,000 บาท (โดยสวนที่เกินกวา 75,000 บาท ไปเพิ่มเติมในสวนของคาใชจายในการวิจัย)
ระดับปริญญาเอกฐานตรี สามารถเลือกสนับสนุนในจํานวน 125,000 บาท หรือ
200,000 บาท (โดยสวนที่เกินกวา 125,000 บาท ไปเพิ่มเติมในสวนของคาใชจายในการวิจัย)
• รูปแบบที่ 2 รวมสนับสนุน จํานวนเงิน 50% ของงบประมาณทั้งหมด
หมายเหตุ:
1. การรวมสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยทั้ง 2 รูปแบบ ตองจายในรูปของตัวเงิน (in-cash) เทานั้น
2. โปรดดูรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ
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หลักเกณฑการพิจารณาทุน
1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
1.1 เปนโครงการโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม และ/หรือเพื่อแกปญหาที่ภาคอุตสาหกรรมตองการคําตอบ
อาจเปนการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ตองมีวัตถุประสงคชัดเจน
ตองมีความเปนไปไดที่จะประสบความสําเร็จ
1.2. ศักยภาพในการสรางความเขมแข็งตอภาคอุตสาหกรรม
1.3. ศักยภาพที่จะทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
1.4. ศักยภาพในการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
1.5. มีความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
1.6. ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการวิจัย และแผนการทํางานที่มีความเหมาะสม
1.7. ไมเปนโครงการที่ไดรับทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑของ สกว.
1.8. ท ุนระดับปริญญาโท - อาจารยที่ปรึกษาสามารถสงโครงการเพื่อพิจารณารับทุนได ไมเกิน 5 โครงการ
(ตอรอบการสมัคร)
1.9. ทุนระดับปริญญาเอก - อาจารยที่ปรึกษาสามารถสงโครงการเพื่อพิจารณารับทุนได ไมเกิน 3 โครงการ
(ตอรอบการสมัคร) และไมเปนโครงการที่เสนอขอทุนกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
1.10 ระดับความสนใจตอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนของผูประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจาก
หนังสือ แสดงเจตจํานงที่จะใชประโยชนจากงานวิจัยดังกลาวจากผูประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม (R2.1 - R2.3
หรือ R3.1 - R3.3) และการสัมภาษณอาจารยที่ปรึกษาและภาคอุตสาหกรรมหรือผูประกอบการรวมกัน
2. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
2.1. พํานักอยูในประเทศไทย
2.2. มีความรูความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน และมีประสบการณทางวิจัยในชวง 5 ปลาสุดอยางตอเนื่อง โดย
มีผลงานวิจัยที่ดี (พิจารณาตามขอมูลในระบบออนไลนในขั้นตอนการสมัคร) เชน
- วารสารผลงานตีพิมพวิชาการระดับนานาชาติ
- สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2.3. ถาเคยไดทุนวิจัยของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี
2.4. สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักศึกษาในการสงรายงานความกาวหนา รายงานการเงิน และ
ผลงาน อื่นๆ จนกวาจะปดโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน
2.5. สามารถประสานงานกับผูประกอบการที่เปนเจาของโจทยวิจัยจนกวาจะปดโครงการ
2.6. มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอ
2.7. ผูมีผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ มีสิทธิบัตร จะไดรับความสําคัญในการพิจารณา
2.8. ทุนระดับปริญญาโท - เปนผูที่รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (ที่ยังไมปดโครงการ) รวมกันไมเกิน 7 ทุน
2.9. ทุนระดับปริญญาเอก - เปนผูที่รับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (ที่ยังไมปดโครงการ) รวมกันไมเกิน 5 ทุน
2.10. เปนผูที่รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก (ที่ยังไมปดโครงการ) รวมกันไมเกิน 10 ทุน
ปรับปรุง 01/06/2561

หนาที่ 3/7

หลักเกณฑการ (ตอ)
3. คุณสมบัติของนักศึกษา พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
3.1. มีอายุไมเกิน 40 ป และ เปนผูมีสัญชาติไทย
3.2. ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) และสามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ.
3.3. ถาเคยไดทุนวิจัยของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี
3.4. ผลการศึกษา (พิจารณาตามหลักฐานกอนวันที่ทําสัญญารับทุน)
• ทุนระดับปริญญาโท
- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5
• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาโทสมัครทุน (หลักสูตร 3 ป)
- ตองมีผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ หรือ ผลงานตีพิมพในเอกสาร ที่
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings)
- ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.5
- ตองมีผลการศึกษาปริญญาโทระดับดี
• ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใชวุฒิปริญญาตรีสมัครทุน (หลักสูตร 5 ป)
- ตองไดเกียรตินิยม หรือ
- มีผลการศึกษาอยูใน 25% แรกของชั้น และตองมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00
3.5. ทุนระดับปริญญาเอก - ตองไมเปนผูที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
3.6. ไมเปนผูที่รับทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑของ สกว.
3.7. สามารถรับผิดชอบการศึกษาวิจัยจนกวาจะปดโครงการตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน
3.8. สามารถประสานงานกับผูประกอบการที่เปนเจาของโจทยวิจัยจนกวาจะปดโครงการ
3.9. ถามีประสบการณในภาคอุตสาหกรรม จะไดรับความสําคัญในการพิจารณา
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เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา/ปดโครงการ
1. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูแทนจาก
อุตสาหกรรมเจาของโจทย สกว. และผูทรงคุณวุฒิ กอนดําเนินการจบการศึกษากับมหาวิทยาลัยตนสังกัด
2. นักศึกษาตองสอบวิทยานิพนธผานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
3. นักศึกษาตองมีผลงานจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
• ระดับปริญญาเอก ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอ ยกวา 2 ชิ้น โดย
- ชิ้นที่ 1 ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ (ISI)
- ชิ้นที่ 2 ตองเปนวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ สกว. ยอมรับ หรือ
มีการยื่นคําขอจดสิทธิบัตร หรือ มีการจดสิทธิบัตร
• ระดับปริญญาโท ตองมีผลงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ จํานวนไมนอ ยกวา 1 ชิ้น โดยเปน
- ตีพิมพในวารสารวิชาการในฐานขอมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ
- มีการยื่นคําขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ
- มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ
- มีผลงานตีพิมพในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Oral proceedings)
ในกรณีที่ไมส ามารถเผยแพร ผ ลงานโดยการตีพิมพผลงานได เนื่องจากขอจํากัดจากอุตสาหกรรมเจาของโจทย
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธปริญญาเอก/โท ตองผานกระบวนการประเมินคุณภาพที่กําหนดโดย สกว.
หากนักศึกษาที่ไดรับทุนไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและไมมีผลงานที่อุตสาหกรรมจะนําไปใชประโยชนได
โดย ไมมีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาจะตองชดใชทุนที่ไดรับไปในสวนที่เปนคาใชจายเกี่ยวของกับนักศึกษาและการ
วิจัย

เงื่อนไขหลังจบการศึกษา
1. เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจะไมมีขอผูกมัดในการทํางานชดใชทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มีวัตถุประสงค ใน
การผลิตนักวิจัยแกภาคอุตสาหกรรม
2. นักศึกษาตองทํางานในประเทศไทย เปนระยะเวลาอยางนอยเทากับระยะเวลาที่ไดรับทุน หากไมปฏิบัติตามนี้
จะตองชดใชเปนเงินจํานวน 2 เทาของทุนที่ไดรับไป
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วิธีการสมัครขอทุนผูชวยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ขั้นตอนการพิจารณาและการดําเนินการ
พิจารณาคุณสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษา

พิจารณาขอเสนอ
โครงการ

พิจารณาคุณสมบัติ
นักศึกษา

1. การสมัครอาจารยที่ปรึกษา
1.1. อาจารยที่ปรึกษาลงทะเบียนเพื่อสงขอมูลคุณสมบัติในระบบออนไลน ไดที่
ป.เอก http://rriphd.trf.or.th
ป.โท http://rrimsd.trf.or.th
ทั้งนี้ โปรดกรอกขอมูลใหละเอียดที่สุดเพื่อประโยชนในการพิจารณาขอมูลของทาน (สามารถแกไข/เพิ่มเติม
ขอมูลไดจนกวาจะยืนยันการสมัคร)
1.2. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลวไปที่ตรวจสอบขอมูลการสมัครแลวคลิก “สรางเอกสารการสมัคร (ปุมสีฟา)”
และคลิกไปที่ “ขั้นตอนตอไป” เพื่อเขาสูการยืนยันการสมัครทุน
1.3. กรอกขอมูลในหนาการยืนยันการสมัครใหครบถวนโดยเฉพาะสวนที่มี (*) แลวคลิก “ยืนยันการสมัคร
(ปุ ม สี แ ดง)”ระบบจะสร า ง document
code
แสดงว า ท า นได อ ยู ใ นระบบการสมั ค รแล ว
(สําคัญ!!!) โดย ป.เอก RRiPHD61_P2XXX ป.โท RRiMSD61_P2XXX
1.4. ขอมูลผลงานตีพิมพจากฐาน ISI Web of Science (สามารถดาวนโหลด คูมือการ import ผลงานตีพิมพได
ที่ http://rri.trf.or.th ตามรูปดานลาง

หมายเหตุ:
1. อาจารยที่ปรึกษาที่เคยสมัครแลว ตอง “ยืนยันการสมัคร” ทุกรอบการสมัคร
2. หากอาจารยที่ปรึกษาประสงคสมัครทุนทั้ง ป.เอก และ ป.โท ตองยืนยันการสมัคร ทั้ง 2 link
3. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผูสมัครที่มี document code
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2. การสงขอเสนอโครงการและรายชื่อนักศึกษา
2.1. อาจารยที่ปรึกษาที่ผานการพิจารณาคุณสมบัติในขอ 1 (จะประกาศใหทราบ) โปรดประสานงานกับ
ผู ป ระกอบการเพื่ อ พั ฒ นาข อ เสนอโครงการ และจั ด เตรี ย มเอกสารตามรายการตรวจสอบเอกสาร
(check list) สวนขอเสนอโครงการ ใหครบถวน
2.2. โปรดศึ กษา “ขั้ น ตอนการส ง ข อ เสนอโครงการและชื่ อนั ก ศึ ก ษาในระบบออนไลน” โดยละเอี ย ดที่
http://rri.trf.or.th  ดาวนโหลดเอกสารทุนปริญญาโท-เอก เอกสารสําหรับการสงขอเสนอ
โครงการ ระดับปริญญาโท-เอก
2.3. แนบไฟลเอกสาร (pdf ไฟล) ตามรายการตรวจสอบเอกสาร (check list) สวนขอเสนอโครงการ ใหครบถวน
เพื่อใชสําหรับการประเมิน ภายในระยะเวลาที่กําหนดและยังไมตอ งสงเอกสารมาทางไปรษณีย
2.4. สงรายชื่อนักศึกษาในระบบออนไลนและแนบไฟลตามรายการตรวจสอบเอกสาร สําหรับนักศึกษา สวนที่ 1
(ถามีนักศึกษาแลว หากยังไมมีสามารถดําเนินการภายหลังได)
2.5. ขอสงวนสิทธิ์ไมประเมินโครงการที่พบวากรอกขอมูล/ลงนามในเอกสารไมครบถวน และ/หรือสงเอกสารมา
ในระบบออนไลนไมครบถวนภายในกําหนดเวลาโดยไมมีการแจงใหทราบ
2.6. หากทานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผูประกอบการ นักศึกษา หรือรายละเอียดอื่นๆ ในภายหลัง
โดยไมแจงใหทราบ(โปรดแจงผาน trfrri@trf.or.th) และไดรับการยืนยันจากเจาหนาที่แลวอาจทําให
ขอมูลสําหรับสงประเมินเกิดความผิดพลาดได

ปฏิทินการดําเนินงานวิธกี ารสมัครขอทุนผูชวยวิจัย พวอ.
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

กระบวนการ
ยืนยันการสมัครอาจารยที่ปรึกษา
ประเมินและประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
สงขอเสนอโครงการที่มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม และรายชื่อนักศึกษา (ถามี)
ประเมินขอเสนอโครงการ
แจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการ *(ทยอยประกาศตามความพรอม)
แกไขขอเสนอโครงการ (นัดสัมภาษณ)
สัมภาษณและประกาศผล *(ทยอยประกาศตามความพรอม)

หมายเหตุ: (กําหนดการขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
• โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครอาจารยที่ปรึกษาใกลชวงเวลาปดรับสมัคร เนื่องจาก
จะมีผูเขามาใชระบบเปนจํานวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไมสามารถแกไขไดทันการ
• โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล และการสงรายชื่อนักศึกษาใหถูกตอง โดย
ป.เอก ดําเนินการที่ http://rriphd.trf.or.th ป.โท ดําเนินการที่ http://rrimsd.trf.or.th
• ดาวนโหลดคูมือตางๆ และเอกสารการสมัคร ไดที่ http://rri.trf.or.th  ดาวนโหลดเอกสาร
• โปรดติ ด ตามประกาศผล และข อ มู ล ต า งๆ ทางเว็ บ ไซต http://rri.trf.or.th
หรื อ
https://www.facebook.com/trfrri
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