
 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. 
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ประกาศการรับสมัครทุน 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม-พวอ.  ระดับปริญญาเอก 
(รอบ 2/2556) 

หลักการและเหตผุล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งมีสัดสวนคิดเปน 99.8% 

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และเปน 78.2% ของการจางงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด สํานักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการ

ปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะตอไปและการพัฒนาประเทศสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูตามนโยบายของ

รัฐบาล โดยมีการดําเนินการแบงเปน 4 สวนไดแก การใหทุนวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท 

การใหทนุวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การใหทุนวิจัยเพื่อสรางผลงานที่เปนนวัตกรรมหรือ

แกไขปญหาในภาคอุตสาหกรรรม และการสนับสนุนเครือขายนักวิจัยระหวางนักวิจัยในสถานบันอุดมศึกษาและ

นักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมตางประเทศ 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

 ทุน พวอ. ปริญญาเอกเปนทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกําลังคน และ งานวิจัยระดับปริญญาเอก รวมถึง

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรม โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

 แบบที่ 1 อุตสาหกรรมเสนอโจทยวิจัย 

 แบบที่ 2 อาจารยที่ปรึกษาเสนอโจทยจากอุตสาหกรรม 

 

ขอบเขตงานวิจัย  

 โจทยวิจัยตองมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแกปญหาที่ภาคอุตสาหกรรมตองการคําตอบ และตองเปน

การวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหนังสือแสดงเจตจํานงที่จะใชประโยชนจากงานดังกลาวจาก

ภาคอุตสาหกรรม หรือผูประกอบการ 

 

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาเอก 

 การใหทุนวิจัยระดับปริญญาเอก  ทุนละ 1,718,000 บาท สําหรับหลักสูตรโท-เอก (3 ป) และ 2,310,000 

บาท สําหรับหลักสูตรตรี-เอก (5 ป) เพื่อเปนคาเลาเรียน คาวิจัย คาใชจายประจําเดือนนักศึกษา คาตอบแทนอาจารย

ที่ปรึกษา และ คาเดินทางตางประเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาตางประเทศ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม 

รายชื่อกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

1. กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตามแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะไดรับ

ความสําคัญในการพิจารณา 

• อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและโลหะการ 

• อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

• อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

• อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

• อุตสาหกรรมพลาสติก 

• อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 

• อุตสาหกรรมเซรามิกส 

• อุตสาหกรรมกอสราง 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

• อุตสาหกรรมพลังงาน 

• อุตสาหกรรมอาหาร 

• อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน 

• อุตสาหกรรมยา 

• อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

• อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง 

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

• อุตสาหกรรมดานการขนสงและโลจิสติกส 

• อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตอลคอนเทนต 

• กลุมอุตสาหกรรมที่เปนโครงการ flagship 

ของรัฐบาล 

2. กลุมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ที่อยูนอกเหนือกลุมที่ 1 

การรวมทุนของภาคอุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมสามารถรวมทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ได 2 กรณี คือ 

 กรณีที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน จาํนวนเงิน 60,000 บาทตอทุนวิจัย 

 กรณีที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน จาํนวนเงิน 50% ของทุนวิจัย 

 โดยมีสิทธปิระโยชนดานทรัพยสนิทางปญญาตางกันดังนี ้

รายละเอียด 
แบบที่ 1 ภาคอุตสาหกรรม 

สนับสนุน 60,000 บาทตอทุนวิจัย 

แบบที่ 2 ภาคอุตสาหกรรม 

สนับสนุน 50% ของทุนวิจัย 

ความเปนเจาของ 

ในทรัพยสินทางปญญา 
สกว. เปนเจาของสิทธ ิ

สกว. เปนเจาของสิทธิรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

การตอยอดงานวิจัย ไมเสียคาใชจาย ไมเสียคาใชจาย 

การใชประโยชน 

ในทรัพยสินทางปญญา 

ตองจายคาอนุญาตใชสิทธ ิ

แบบ non-exclusive และ จาํกัดเวลา 

ไมเสียคาใชจาย 

แตตกลงผลประโยชนเปนรายกรณีไป 

การซื้อสิทธิความเปนเจาของ 

ในทรัพยสินทางปญญา 

สามารถเจรจาได 

แต สกว. อาจสงวนสิทธิไ์มขาย 

จายคาชดเชย 2 เทาของเงินที่ สกว. 

สนับสนนุ เพื่อไดสิทธิในทรัพยสนิทาง

ปญญาแตเพียงผูเดียว 
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หลักเกณฑการพิจารณาทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

1. การคัดเลือกโครงการ จะพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้ 

1.1 โครงการโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแกปญหาที่ภาคอุตสาหกรรมตองการคําตอบ 

1.2 ศักยภาพในการสรางความเขมแข็งตอภาคอุตสาหกรรม 

1.3 ระดับความสนใจของผูประกอบการตอโครงการวิจัยที่เสนอ 

1.4 ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา และ นักศึกษาที่จะทํางานวิจัยใหสําเร็จ 

1.5 ความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1.6 ศักยภาพที่จะทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

1.7 ศักยภาพในการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 

2. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา จะพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้ 

2.1 พํานักอยูในประเทศไทย 

2.2 มีความรูความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน   

2.3 มีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเพียงพอ  

2.4 มีประสบการณเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอก  

2.5 ถาเคยไดทุนวิจัยของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี 

2.6 มีประสบการณทําวิจัยในชวง 5 ปลาสุดอยางตอเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี เชน ไดรับสิทธิบัตร หรือ 

มีการตีพิมพบทความในวารสารทางวิชาการ 

2.7 ผูมีผลงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือ มีสิทธิบัตร จะไดรับความสําคัญในการพิจารณา 

 

3. คุณสมบัติของนักศึกษา จะพิจารณาจากปจจัยตอไปนี้ 

3.1 อายุไมเกิน 40 ป และ เปนผูมีสัญชาติไทย  

3.2 สามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ. 

3.3 มีวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 

- กรณีวุฒิปริญญาตรี ตองไดเกียรตินิยม หรือมีผลการศึกษาอยูใน 10% แรกของชั้น 

- กรณีวุฒิปริญญาโท ตองมีผลการศึกษาในระดับดีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และมีผลงานวิจัยใน

วารสารหรือที่ประชุมวิชาการ หรือใชประโยชนไดดีในภาคอุตสาหกรรม 

3.4 ถามีประสบการณในภาคอุตสาหกรรม จะไดรับความสําคัญในการพิจารณา 
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เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา 

1. งานวิจัยวิทยานิพนธปริญญาเอกไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบดวย

อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูแทนจากอุตสาหกรรมเจาของโจทย และผูทรงคุณวุฒิ 

2. นักศึกษาตองสอบวิทยานิพนธผานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา 

3. มีผลงานวิจัยอันเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธปริญญาเอกในวารสารวิชาการนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือ มี

การจดสิทธิบัตร  

4. ในกรณีที่ไมสามารถเผยแพรผลงานโดยการตีพิมพผลงานได เนื่องจากขอจํากัดจากอุตสาหกรรมเจาของโจทย 

ผลงานวิจัยวิทยานิพนธปริญญาเอกตองผานกระบวนการประเมินคุณภาพทีกํ่าหนดโดย สกว. 

5. หากนักศึกษาที่ไดรับทุนไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและไมมีผลงานที่อุตสาหกรรมจะนําไปใชประโยชนได 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาจะตองชดใชทุนที่ไดรับไปในสวนที่เปนคาใชจายเก่ียวของกับนักศึกษาและการวิจัย 

เงื่อนไขหลังจบการศึกษา 

1. เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว จะไมมีขอผูกมัดในการทํางานชดใชทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มี

วัตถุประสงคในการผลิตนักวิจัยแกภาคอุตสาหกรรม  

2. นักศึกษาตองทํางานในประเทศไทยเปนระยะเวลาอยางนอยเทากับระยะเวลาที่ไดรับทุน หากไมปฏิบัติตามนี้ 

จะตองชดใชเปนเงินจํานวน 2 เทาของทุนที่ไดรับไป 

วิธีการสมัครขอทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก 

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. 

แบบที่ 1 อุตสาหกรรมเสนอโจทยวิจัย 

1. อุตสาหกรรมเสนอโจทยวิจัย 

2. อาจารยที่ปรึกษาสมัครขอรับทุน พวอ. 

3. สกว. จับคูอุตสาหกรรมกับอาจารยที่ปรึกษา 

4. อาจารยสงขอเสนอโครงการและเสนอ 

ชื่อนักศึกษา 

แบบที่ 2 อาจารยที่ปรึกษาเสนอโจทยจากอุตสาหกรรม 

1. อาจารยที่ปรึกษาสมัครขอรับทุน พวอ. 

2. อาจารยสงขอเสนอโครงการและเสนอ 

ชื่อนักศึกษา 

รายละเอียดการสมัคร 

• สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอก ทั้งแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 online ไดที่    http://rri.trf.or.th 

• อุตสาหกรรมเสนอโจทย/แสดงความจํานงสนับสนุนทุนวิจัย     http://rri.trf.or.th 

กรณีมีการรวมทุน 

 ข้ันตอนในการดําเนนิงานการพจิารณาอนุมัติทนุสาํหรับบริษัทที่มีขอตกลงกับ สกว. เปนพิเศษในการรวม

สนับสนนุทุนกับ สกว. ฝายละ 50 % อาจแตกตางไปจากข้ันตอนตามปกติข้ันตน ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขที่ สกว. ได

ตกลงกับบริษัทนั้นๆ เปนรายกรณีไป 
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ปฏิทินการดําเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2556) 

วัน / เดือน / ป กระบวนการ 

22 เม.ย. – 15 มิ.ย. 56 ประกาศรับสมัครอาจารยที่ปรึกษา 

15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 56 ประเมินคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา 

15 ก.ค. 56 ประกาศผลการพิจารณาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

15 ก.ค. – 15 ก.ย. 56 รับสมัครนักศึกษาพรอมขอเสนอโครงการและเอกสารจากภาคอุตสาหกรรม 

15 ก.ย. – 30 พ.ย. 56 ประเมินขอเสนอโครงการและคุณสมบัตนิักศึกษา 

30 พ.ย. 56 ประกาศผลการพิจารณาทุน 

 

หมายเหตุ อาจารยที่มีคุณสมบัติผานเกณฑตามที่ไดประกาศไปกอนหนานีห้ากตองการยืนขอรับทุนเพิ่มในรอบ

นี้สามารถยืนขอเสนอโครงการไดโดยไมตองผานการพิจารณาคุณสมบัติใหม 
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