ประกาศสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง การรับสมัครขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมและสรางนักวิจัยใหมระดับปริญญาเอกสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จําเปนตองทําการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนของ
ตนเอง ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางชาติ แตพบวาผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศสวนใหญยัง
ขาดความพร อ มในการทํ า วิ จั ย และพั ฒ นา เนื่ องจากบุ ค ลากรที่มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญมี จํ า นวนไม เ พีย งพอ
ตลอดจนขาดความพรอมดานอุปกรณหรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลคาสูง รวมถึงไมสามารถจัดสรร
งบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาไดเพียงพอที่จะทําใหสรางความสามารถในการแขงขันได ทําใหการพัฒนา
เทคโนโลยียังอยูในวงจํากัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญเทานั้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนสวน
ใหญก็ยังเนนไปที่เทคโนโลยีที่พรอมใช มากกวาการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสําคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต
เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและตองการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก
ฝ า ยอุ ต สาหกรรม สํ า นั กงานกองทุ น สนั บ สนุน การวิจัย (สกว.) ซึ่ งมีพัน ธกิจ ในการสนับ สนุน การวิจัย เพื่ อ
ยกระดับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต โดยที่ผานมาการดําเนินงานเนน
สนั บสนุน การพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อตอบโจทยความตองการของผูประกอบการแตละราย อยางไรก็ตาม ฝายฯ
เล็ งเห็ นความสํ าคั ญ ในการพั ฒนาเทคโนโลยีฐ านหรือ Platform Technology ซึ่งเปน เทคโนโลยีในขั้น Precompetitive stage ที่จะเปนกลไกสําคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม โดยเปนเทคโนโลยีที่ไมจําเพาะเจาะจงใชได
เฉพาะผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง แตผูประกอบการแตละรายสามารถนําไปตอยอดเพื่อพัฒนาตอตามความ
ตองการของตนเองเพื่อเขาสู Competitive stage ได ฝายอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่ตรงกับความ
ตองการของผูประกอบการ และเปน เทคโนโลยี ที่มีความสําคัญ หรือสามารถชี้ใหเ ห็น ได วามีโ อกาสสูงที่จ ะตอง
เตรี ย มการเผื่ อ ไว ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการที่ มี ภ าคเอกชนมีส ว นร ว มในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบ
นวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation) จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับตนๆ นอกจากนั้น โครงการปริญญาเอก
กาญจนภิ เ ษก สกว. ก็ เ ห็ น ควรสนั บ สนุ น ใหมีการสรางนักวิจัย ใหมในระดับ ปริญ ญาเอกผานการทําวิจัย รว มใน
โครงการนี้ เพื่อแกปญหาสําคัญในประเด็นขาดแคลนนักวิจัยในสาขาที่เปนความตองการของประเทศที่ จะทําให
ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสูประเทศที่พัฒนาแลวอยางยั่งยืน
จากเหตุผลดังกลาวฝายอุตสาหกรรม และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จึงเห็นสมควรเปดรับ
ขอเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) สําหรับพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
โดยจะสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสําคัญรวมกันของภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมสามารถใชประโยชน
รวมกันได อันจะก อใหเกิดการแบงปนองคความรู และเกิดการใชประโยชนรวมกันในวงกวางในรูปแบบ Open
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innovation ที่ภาคเอกชนในทุกระดับสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได ลดความเสี่ยงในการลงทุนทําวิจัยดวยงบประมาณ
ที่สูงของเอกชนแตละราย เกิดการตอยอดไดอยางรวดเร็วและมีการลงทุนวิจัยตอเนื่อง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ซึ่งจะเอื้อตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมไดตอเนื่องและยั่งยืนไดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) ที่จําเปนกับอุตสาหกรรมไทย โดยเนน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยบูรณาการองค
ความรูและการสรางเครือขายวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
3. เพื่อกระตุนใหภาคเอกชนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย และเกิดการสนับสนุนการวิจัยรวมกันทั้ง
งบประมาณและทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ Open innovation
4. เพื่อสรางนักวิจัยใหมในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เปนทิศทางของประเทศที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐาน
นวัตกรรม
ประเด็นโจทยวิจัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)
เงื่อนไขของโครงการวิจัย
1. เป นโครงการวิจั ยในลักษณะแผนงานวิจัย ที่ประกอบดว ยโครงการยอยมากกวา 2 โครงการขึ้น ไปหรือ
โครงการเดี่ยว
2. ตองมีการบูรณาการนักวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 มหาวิทยาลัย
3. ตองเปนโจทยวิจัยที่มาจากความตองการของภาคเอกชน (Demand-driven) และเปนเทคโนโลยีที่แสดงให
เห็นวามีศักยภาพในเชิงการตลาดอยางชัดเจน โดยมีภาคเอกชนรวมสนับสนุนไมนอยกวา 3 รายในโครงการ
หรือมีการรวมสนับสนุนในนามของสมาคมที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมาย และแสดงใหเห็นวา
เปนความตองการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมตองรวมสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑที่
กําหนด
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการไมเกิน 3 ป
5. ผลที่คาดวาจะไดรับจะเปนองคความรูในรูปแบบ Open Innovation ที่ภาคเอกชนที่รวมสนับสนุนจะ
สามารถนําไปตอยอดได ซึ่งหากมีโครงการวิจัยตอยอดจาก Platform Technology นี้ที่เปนโจทยวิจัย
เฉพาะราย (specific) ของแตละบริษัท ฝายอุตสาหกรรม สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนใหเปนลําดับตน
ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนการวิจัยตามหลักเกณฑและวิธีการของ สกว. โดยการ
ตัดสินของ สกว.ถือเปนที่สิ้นสุด
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งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ฝายอุตสาหกรรม สกว. สนับสนุนงบประมาณวิจัยรวม 3 ปไมเกิน 40 ลานบาท และงบประมาณตอปไมเกิน
15 ลานบาทตอป และภาคเอกชนสนับสนุนในลักษณะ Participation fee ในรูปของเงินสด (In cash) ผาน สกว.
รวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาโครงการ
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ยินดีสนับสนุนทุนนักศึกษาผูชวยวิจัยในระดับปริญญาเอก โดย
เงื่อนไขการสนับสนุนมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต
1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐานไมนอยกวา 3 เรื่องตอป
2) มีเอกชนรวมในโครงการไมนอยกวา 9 รายตอป โดยเอกชนที่รวมในโครงการตองสนับสนุนงบประมาณ
วิจัยตามเกณฑที่กําหนด และมีสวนรวมในการทํางานวิจัย
3) มีเครือขายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันหรือหนวยงานวิจัยที่รวมในโครงการไมนอยกวา 5 แหง
ตอป
4) เกิดองคความรูที่เปนเทคโนโลยีฐานที่มีศักยภาพในการตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจได
5) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรงกับอุตสาหกรรมเปาหมายไดไมนอย
กวา 5 ทุนตอป
ผลลัพธและผลกระทบ
1) ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดรับการยกระดับเทคโนโลยี ผานการประยุกตใชองค
ความรูที่เปนเทคโนโลยีฐาน ที่สามารถใชรวมกันได
2) ประหยัดงบประมาณลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา 100 ลานบาทตอป จากการที่เอกชน
มากกวา 3 รายในแตละโครงการสามารถลงทุนรวมกัน และรวมกันทํางานวิจัยในระบบนวัตกรรมแบบเปด (Open
innovation)
3) เกิดผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการที่พัฒนาตอยอดจากเทคโนโลยีฐานไมนอยกวา 10 รายการ
หลังจากจบการดําเนินงานในสามปแรก ซึ่งสามารถสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตามมาไดอยางมีนัยสําคัญ
4) ผูประกอบการไมนอยกวา 15 รายไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทําการวิจัยและพัฒนา จนสามารถ
วางแผนการวิจัย และ/หรือสามารถทํางานวิจัยดวยตนเองไดหลังจากจบการดําเนินงานในสามปแรก
5) สรางความตระหนักในการทําวิจัยรวมกันในรูปแบบ Open innovation ใหกับระเทศ และเปนตนแบบ
ในการบริหารจัดการโครงการอื่นๆนอกเหนือจากโครงการที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยโดย สกว.
6) สรางความเขมแข็งใหกับการทํางานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix) ผานการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีการเพิ่มจํานวนของกลุมวิจัยที่สามารถทํางานวิจัยตอบ
โจทยการพัฒนาเศรษฐกิจไดไมนอยกวา 10 กลุม หลังจากจบการดําเนินงานในสามปแรก
7) สร า งนั ก วิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตรงกั บ เทคโนโลยี สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไดไมนอยกวา 15 ราย
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การรับสมัครและกําหนดเวลาสงขอเสนอโครงการ
ผูสนใจสามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมขอเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ที่ไดแนบมายัง
เอกสารนี้
และสามารถสง ขอเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือ สงใบสมัครไดที่
ฝายอุตสาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-278-8245 E-mail: trfindustry@trf.or.th
หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์คําประกาศโจทย โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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เอกสารแนบหมายเลข 1
รายละเอียดขอกําหนด และสิทธิประโยชน การขอรับทุน คปก. แบบกลุมภายใตโครงการ
“พัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสรางนักวิจัยใหมระดับ
ปริญญาเอกสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย”
โจทยวิจัยแบบกลุม
1. รองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ หรือสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และสนับสนุน
นโยบายภาครัฐที่สําคัญ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร สกว. พ.ศ. 2560 - 2564
2. เนนการสรางผลงานวิจัยที่มีความลึกซึ้งทางวิชาการ และมีการทําวิจัยในหลากหลายมิติของโจทยวิจัย อันนําไปสู
การใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลลัพธที่คาด (Expected output) ของงานวิจัยแบบกลุม
1. มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนได เชน มีการถายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย หรือมีการสรางธุรกิจใหมจากงานวิจัย
เชิงลึก หรือ มีการนําไปใชหรือเผยแพรในชุมชน ภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ไดรับการอนุมัติทุน
2. นักศึกษาเกิดความรวมมือในการวิจัยในหลากหลายสาขา และสําเร็จการศึกษาตามเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมี
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง
กลุมวิจัย
1. อาจารยที่ปรึกษาที่เปนหัวหนากลุมวิจัย (1 ทาน)
2. อาจารยที่ปรึกษารวมกลุม จํานวน 2 - 3 ทาน (รวมหัวหนากลุมแลวไมเกิน 4 ทาน)
• อาจารยที่ปรึกษาในกลุมวิจัย ควรมาจากหลากหลายสาขา หรือ สาขาเดียวกันแตเชี่ยวชาญคนละดาน และไม
จํ า เป น ต อ งอยู ในสถาบั น เดี ย วกั น หากมี อาจารย ใ นหลายสาขาครบตามห ว งโซ ใ นการผลั กดั น งานไปใช
ประโยชน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. นักศึกษา จํานวน ไมเกิน 4 คน ที่ทําวิจัยในหัววิทยานิพนธภายใตโจทยวจิ ัยใหญ
สิทธิประโยชนและความรับผิดชอบเมื่อไดรับการอนุมัติทุนแบบกลุมจาก คปก.
• กลุมไดรับสิทธิในทุน คปก. สําหรับนักศึกษา 4 ทุน ตอหนึ่งโจทยวิจัยใหญ
• กลุมสามารถคัดเลือกนักศึกษาไดเอง และสามารถเสนอชื่อนักศึกษาไดตลอดทั้งป (คปก. จะบรรจุนักศึกษาลง
ในรอบการใหทุนที่ใกลที่สุดของ คปก.) โดยการเสนอชื่อนักศึกษาตองเปนความเห็นพองของ อาจารยที่ปรึกษา
หลัก และอาจารยหัวหนากลุม โดย คปก. ใหความไววางใจหัวหนากลุมในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ศักยภาพที่จะสามารถเรียนจบปริญญาเอกไดในสาขานั้นๆ
• อาจารยหัวหนากลุม และอาจารยในกลุม สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักสําหรับนักศึกษา คปก. ไดไมเกิน
ทานละ 2 คน (นักศึกษาไมเกิน 4 คนตอกลุมวิจัย) โดยสามารถเสนอรายชื่อนักศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ป
หลังจากไดรับการอนุมัติทุน คปก. แบบกลุม
• กลุมวิจัยสามารถให คปก. ชวยประชาสัมพันธ งานวิจัยของกลุม และหัวขอวิทยานิพนธ เพื่อการรับนักศึกษา
• กลุมวิจัย มีหนาที่ชวยใหนักศึกษาในกลุม ทํางานวิจัยที่เชื่อมโยงกัน และผลักดันงานไปสูการใชประโยชน
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คุณสมบัติของหัวหนากลุม และอาจารยที่ปรึกษาในกลุม
1. สาขาวิทยาศาสตร หรือ เทคโนโลยี
• มีผลงานวิชาการเผยแพรในวารสารนานาชาติ (เพื่อแสดงศักยภาพในการสามารถผลักดันใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามระเบียบการตีพิมพผลงานของของมหาวิทยาลัย)
สาขาสังคมศาสตรและมนุษศาสตร
• มีผลงานวิชาการเผยแพรในรูปแบบของการตีพิมพในวารสารวิชาการ หนังสือ ตํารา ฯลฯ
2. มีคุณสมบัติตามเกณฑอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ สกอ.
3. มีประสบการณการนํางานวิจัยไปสูการใชประโยชน หรือมีความมุงมั่นสรางผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน
4. อาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน สามารถเขารวมกลุมไดเพียง 1 กลุมเทานั้น และมีนักศึกษา คปก. รวมทั้งหมดไมเกิน 5
ทุน ในขณะใดขณะหนึ่ง (โดยนับรวมกับนักศึกษา คปก. แบบทุนปกติ ดวย)
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. มีคุณสมบัติตามเกณฑของนักศึกษา คปก. แบบทุนปกติ และมีผลการเรียนอยูในระดับดีพอที่จะศึกษา ปริญญา
เอกไดสําเร็จในสาขาที่สมัครได
2. มีศักยภาพในการทําวิจัยในหัวขอตามที่กลุมเสนอ
การสมัคร และการพิจารณา
• อาจารยหัวหนากลุมเสนอ รายละเอียดงานวิจัย ดังนี้
1) โจทยวิจัยใหญ 1 หัวขอ และ แนวคิดงานวิจัย (ไมเกินหนึ่งหนา A4)
2) รายชื่ออาจารยที่ปรึกษาในกลุม พรอมทั้งระบุหัวขอวิทยานิพนธภายใตหัวขอใหญนั้น ซึ่งเปนหัวขอ
วิทยานิพนธปริญญาเอกของนักศึกษา ไมเกิน 4 เรื่อง (สําหรับนักศึกษา 4 คน)
3) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
• สามารถเสนอโครงการวิจัยแบบกลุม เขามายัง คปก. เพื่อรับการพิจารณาไดตลอดทั้งป
• คปก. พิ จ ารณาการให ทุ น แบบกลุ ม ตามเนื้ อหาการทํ า วิ จั ย แบบบู ร ณาการงานวิ จั ย ที่ มี นั กวิ จั ย ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในเรื่องตางกัน ที่มาทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อผลักดันงานวิจัยไปสูการใชประโยชน
• อาจารยหัวหนากลุมที่ไดรับทุน คปก. แบบกลุมแลว และประสงคจะขอรับทุน คปก. แบบกลุม ในปตอๆ ไป
คปก. จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา โดยจะตองมีผลการดําเนินงานทุน คปก. แบบกลุมที่ไดผลดี
และมีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนได
สิทธิประโยชนของนักศึกษา
1. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ คปก. จัด อาทิ การเขารับการฝกอบรมความรูแนวกวาง 3 ป (ไมเกิน 2 สัปดาหตอป)
ที่จะเปนประโยชนตอการเชื่อมโยงงานวิจัยแนวลึกสูการใชประโยชน
2. หากงานวิ จั ย นั้ น มี แ นวทางในการนํ า ไปใช ป ระโยชน นั ก ศึ กษาในกลุ ม วิ จั ย สามารถขออนุ มั ติ คปก. เพื่ อ นํ า
งบประมาณในหมวดคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ มาเสริมคาใชจายในการผลักดันงานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชนได
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