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การสนับสนนุทุนการศึกษาระดับปริญญา โท และ เอก    

การพัฒนาศักยภาพของบคุลากรท้ังท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถาบันการศึกษา 
เป็นหนี่งยุทธศาสตรเ์พ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจําเป็นจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้เทคโนโลยี รวมท้ังการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

ประสานความร่วมมือ  

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีม
อาจารยผ์ู้เช่ียวชาญและมีนักศึกษาท่ีพร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผนึกกําลังทางวิชาการร่วมกัน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพการดําเนินงาน มีความร่วมมือกับท้ังภาคอุตสาหกรรม และ 
หน่วยงานต่างๆภายในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งพร้อมท่ีจะร่วมมือในงานวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมของบุคลากร และเพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 

มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิต และงานวิจัยคุณภาพระดับปริญญา โท เอก สู่สังคม 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ดําเนินงานโครงการทุนสนับสนุนบัณฑิต
สําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ให้
เพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวทช. สถาบันการศึกษาท้ัง
ภายในและต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่งข้ึน  
 กลไกหลักในการดําเนินงานมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในโครงงานและการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยอาศัย
ความเช่ียวชาญของท้ังนักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม สวทช. หน่วยงานภายใต ้ สวทช. รวมถึงคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ 
โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนบัสนุนเงินทุนสําหรับนักศึกษา เพ่ือเป็นกลไกเสรมิสร้างการพัฒนาบณัฑิตและงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม 
NSTDA University Industry Research Collaboration (NUI-RC) 

โดย ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เป้าหมาย 
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รูปแบบของโครงการ 

 การทําโครงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงงานท่ีผู้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ท้ังเชิงวิชาการจาก
งานวิจัย การบริหารจัดการโครงงาน และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย ซึ่งผลงานท่ี
เกิดข้ึนเป็นความต้องการจริงจากภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการสนบัสนุนทุน สวทช.มีนโยบายการสนับสนุนให้บัณฑติท้ัง
ระดับปริญญาโท และเอก ได้มีการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยทักษะการทํา
โครงงานวิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ท้ังภาคอุตสาหกรรม และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 ดังนั้นทุกทุนการศึกษา จะต้องเช่ือมโยงกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัย 
(อาจารย์ท่ีปรึกษา) ซึ่งอาจเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวทช. หรือโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก นําส่งข้อเสนอโครงการมายัง 
สวทช. เพ่ือรับการพิจารณา 
 สวทช. จะจัดให้มีกิจกรรม-การอบรมท่ีเหมาะสม เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาท่ีได้รับทุน สามารถพัฒนาทักษะท้ัง
ด้านการทํางานวิจัย การบริหารจัดการ การสื่อสาร การนําเสนอผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมจาํนวนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ และผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมตามมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมการผลติบณัฑิตและงานวิจัยคุณภาพ   
2. กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายใต ้สวทช. สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ในการร่วมผลิตผลงาน โครงงาน งานวิจัย และพัฒนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เทคโนโลยรีะหว่างหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ อันจะนําไปสู่การผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ในเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

3. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ของสถาบันการศึกษา และนักวิจัยของหน่วยงานภายใต ้
สวทช. และให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยการมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงจากทุกฝา่ยรวมถึง
ภาคอุตสาหกรรม 

 

ลักษณะของทุนและการสมัคร 

สวทช. สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม และจูงใจให้นักศึกษามุ่งเน้นการศึกษาและทําการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังก่อให้เกิดความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และสวทช. โดยผลักดันให้
มีการเรยีนการสอน การทําวิจัย  

การสมคัรเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน ก่อนยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับทุนจากโครงการนั้น   อาจารย์หัวหนา้โครงการ 
(อาจารย์ท่ีปรึกษา)   ภาคอุตสาหกรรรม และนักศึกษา ควรพิจารณาประเด็นสําคญัต่างๆ ดังนี ้ 
 - นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลยั จะต้องมีโครงการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว (อาจเป็นโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบวิจัยจาก สวทช. หรือจากหน่วยงานภายนอก) 
 - มคีวามพร้อมด้านสถานท่ีทําวิจยั และทุนวิจัยรองรับให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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 - นักวิจัย อาจารย์หัวหน้าโครงการ (อาจารย์ที่ปรึกษา) จะต้องทําหน้าที่ร่วมกันกับตัวแทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุน ควบคุมดูแลงานวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และผลักดันใหน้ักศึกษาสามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ ์ ในหัวข้อวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ 
 - หากเป็นโครงการ ท่ีมีนัก วิจัยของ สวทช. ให้นัก วิจัยและอาจารย์มีการหารือในความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทําวิจัยตามโครงการท่ีเสนอไว้ ท้ังก่อนหน้าและในช่วงตลอดระยะรับทุนของนักศึกษาผู้ได้รับทุน 
 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ปริญญาโท ทุนละ  327,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 2 ป ี  

 ปริญญาเอก ทุนละ 585,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 ปี   
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นักศึกษา และ หัวหน้าโครงการ (อาจารย์ท่ีปรึกษา) ต้องดําเนินการและใหม้ีการจัดส่งรายงานให้กับ สวทช. ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผูส้มคัรขอรับทุนจะต้องมีคณุสมบัติดังต่อไปนี ้
 

คุณสมบัติของนกัศึกษาผู้สมัครขอรับทุน 

1. ผู้สมคัรขอรับทุนในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรยีนระดับปรญิญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 

ผู้สมคัรขอรับทุนในระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการเรียนระดับปรญิญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50 

(กรณีผูส้มัครมผีลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่มผีลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร มาก่อน และได้รับการรับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ว่ามีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะศึกษาต่อได ้
ผู้สมคัรสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือเข้ารับการพิจารณาขอรบัทุนได)้ 

2. นักศกึษาจะต้องมคีวามสนใจในการทําโครงงานวิจัยระดับบณัฑติศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยจะต้องมี
หัวข้อเรื่องโครงงานหรืองานวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากภาคอุตสาหกรรม และมีหนังสือรับรองจาก
ภาคอุตสาหกรรม มาพร้อมกับใบสมัคร 

3. ผู้รับทุนควรจะต้องผ่านการสอบคดัเลือกให้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับบณัฑติศึกษาแล้ว โดยจะต้อง
เรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสามารถเดนิทางมาทําวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้
ตามความเหมาะสมของงานวิจัย  

(สามารถสมัครในระหว่างรอผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ แต่หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิได้รับทุน ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องหานักศึกษาคนใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกําหนดไว้มารับทุนแทนภายใน 1 ภาคการศึกษา) 

4. หากผู้รับทุนกําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาและอยู่ระหว่างการ
เริ่มทํางานวิจัย หรือหลังสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวไม่เกิน 30 วัน   โดยนักศึกษา
จะต้องศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการทําหัวข้อวิจัย (วิทยานิพนธ์) โดยให้อาจารย์หัวหน้า
โครงการเป็นผู้แนะนํา และระบุในใบสมัคร  

5. นักศึกษาไมค่วรมีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอ่ืน และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ําซ้อน ในหมวดค่าเล่าเรียน และ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนจากทุนอ่ืน   (ให้รับเพ่ิมเติมได้เฉพาะทุนท่ีสนับสนุนเงินทุนวิจัย และต้องแจ้งให้ทาง
โครงการฯ ทราบก่อนรับทุนนั้น) 

6. ต้องศึกษาและทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับทุนเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีได้รับทุน ในกรณีเป็น
ข้าราชการ หรือ ผู้ทํางานมีเงินเดือนประจํา ต้องลาศึกษาต่อ หรือมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดให้สามารถ
ศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ โดยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยให้โครงการฯ ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 

 

1. การสมัครขอรับทุน 
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คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

1. เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา และควบคมุดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้เต็มเวลาจนกว่าผู้ได้ทุนจบการศึกษา   
มีผลงานและประวัติการทํางานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัยนั้นๆ ใน 5 ปีย้อนหลัง 
(สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาเอก อาจารย์ท่ีปรึกษาควรมผีลงานตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี impact factor ใน
หัวข้อท่ีเก่ียวข้อง 5 ปยี้อนหลัง) 

2. ให้คํารับรองและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของผู้รับทุนทุก 6 เดือน จนกว่าผู้ไดร้ับทุนจะ
สําเรจ็การศึกษา โดยต้องกรอกคํารับรองและให้ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อักษรทุกครั้ง 

3. ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของผูไ้ด้รับทุนอย่างเต็มศักยภาพ และช่วยให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระหว่างรับทุน และสนับสนุนให้เกิดทัศนคติท่ีดีในการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเหน็ 
และให้คําแนะนาํท่ีสรา้งสรรค์แก่ผูไ้ด้รับทุน 

 

ดัชนีชี้วัดผลงาน  

1. นักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา 

2. โครงงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) สําเรจ็ 

3. นักศึกษาต้องมีผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยตามเกณฑ์ของสถาบัน 

4. ผลงานวิจัยสร้างผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพ่ือรับทุน NUI-RC 

เกณฑ์การพิจารณาทุน NUI-RC ลําดับความสาํคัญ 

1.ความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม 

มากที่สุด การสนับสนุนทุนวิจัย และการสนบัสนุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบเพ่ือ
การวิจัย เช่น การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษา ค่าท่ีพัก เป็นต้น 

2.หัวข้องานวิจัยตรงตามเป้าหมาย สวทช. 

มากที่สุด 
มีหัวข้อวิจัยตรงตามเป้าหมายของ สวทช. ในคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร 
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอรส์ุขภาพและการแพทย ์คลัสเตอร์
ทรัพยากรชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส  คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ / โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน ลดมลพิษ เป็นต้น  

3.ศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา 

มากที่สุด 
มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเรื่องท่ีขอรับทุน มีความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม และ/หรือ นักวิจัย สวทช. โดยดจูาก track record  
มคีวามสามารถในการดูแลนักศึกษา และผลักดันให้เกิดผลงานท่ีดีในเชิง
วิชาการ และเชิงเศรษฐกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม หรือประเทศได ้

4.จํานวนนักศึกษาทุนในการดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปานกลาง จํานวนนักศึกษาในการดูแลท่ีเหมาะสม โดยควรมีนักศึกษาทุนในการดูแลไม่

เกิน 3 คน 

5.ศักยภาพของนักศึกษา 
ปานกลาง เป็นนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัยไดด้ี มีผลการเรยีน และผลงานเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

 

 

 

1. หัวหน้าโครงการ ท่ีมีโครงการวิจัยซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว (ท้ังโดย สวทช. หรือหน่วยงานอ่ืน) จัดทําข้อเสนอ
โครงการและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง แนบมาในระบบรับสมัคร ONLINE ในช่วงเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ -  
31 มีนาคม ของทุกป ีโดย 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจยั สวทช. เป็นผู้คัดสรรนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ให้โจทยวิ์จยั 
และกรอกใบสมัคร โดยระบรุายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย (ท้ังท่ีเป็นโครงการท่ีไดร้ับการสนับสนนุจาก สวทช. และ
หน่วยงานภายนอก) เพ่ือจัดส่งให้ทาง สวทช. พิจารณาคัดสรร และมอบทุน 

* การพิจารณาของคณะกรรมการของ สวทช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในการคัดสรรโครงการฯ เพ่ือรับทุน * 

ขั้นตอนการรับสมัคร 
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* กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร ONLINE ใหค้รบถ้วนสมบูรณ ์ในส่วนของ 

1. ส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัย สวทช. (หากมี) 

2. ส่วนของนักศึกษา  

3. ส่วนของภาคอุตสาหกรรม โดย แนบหนังสือรับรองโจทย์วิจัยโดยภาคอุตสาหกรรมฯ (F3) และ 
สําเนาข้อตกลง/สัญญาของงานวิจัย (ไม่รวมรายละเอียดของงานวิจัยท่ีเป็นความลับของภาคอุตสาหกรรม)  

* หนังสือรับรองนักศึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา / นักวิจัย (สวทช.)   ให้แนบมาในระบบรับสมัคร ONLINE 
* ประวัต ิ(CV) อาจารย์ท่ีปรึกษา    
* ประวัติ (CV) นักวิจัย (ถ้าม)ี    
* ประวัติ (CV) ผู้แทนของภาคอุตสาหกรรม    
* ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)    
          - สมัครปริญญาโท ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีถึงปัจจุบัน 
          - สมัครปริญญาเอก ต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีและโทถึงปัจจุบัน 
* สําเนาผลงานของนักศึกษา (ถ้ามี)  

 ใหผู้้สมคัรขอรับทุน รวบรวมใบสมคัรและเอกสารประกอบท้ังหมด แนบมาทางระบบรับสมคัร ONLINE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร ONLINE 
ได้ที่   http://www.nstda.or.th/NUI-RC   ในช่วงเวลาเปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงการ :   1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 
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นักศึกษาท่ี สวทช. ได้ประกาศรายช่ือเป็นผู้ได้รบัทุนแล้ว ต้องตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ขอรับทุนรวมท้ังศึกษา
รายละเอียดและข้ันตอนการทําสัญญา โดยเตรียมเอกสารประกอบการทําสัญญาให้ครบถ้วน และถูกต้อง รวมท้ัง
สรรหาบุคคลผู้ค้ําประกันตามคณุสมบัติท่ีโครงการฯ ได้แจ้งไว้ 
 
 2.1 คุณสมบัติของผู้รับทุน 

1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วในหลักสูตรที่มีโครงการวิจัย
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ในสถาบันที ่ศ ึกษาอยู ่ร ่วมโครงการ หรือมีนักวิจัย สวทช. ร่วมด้วย  
หากนักศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิได้รับทุน และนักศึกษาต้องไม่อยู่ในสถานะ 
ลาพักการศึกษา 

2. ไม่รับทุนการศึกษาอ่ืนในส่วนค่าเลา่เรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวซ้ําซ้อน  

3. ต้องศึกษาและทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับทุนเต็มเวลาจนสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีได้รับทุน (ในกรณีเป็นข้าราชการ 
หรือผู้ทํางานมีเงินเดือนประจํา ต้องลาศึกษาต่อ) หรือมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดให้สามารถศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  

4. ต้องสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีได้รับทุน หากผู้รับทุนละท้ิงการทําวิจัยในหัวข้อท่ีได้รับทุนโดยไม่มีเหตุผล 
ท่ีสมควร จะต้องชดใช้ทุนคืน สวทช.  
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้คํ้าประกนั (ข้อใดข้อหนึ่ง)  

1. บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง 

2. บุคคลท่ีเป็นข้าราชการตั้งแต่ ระดบั 3 ข้ึนไป (หรือเทียบเท่า) 

3. บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความมั่นคงทางอาชีพ มีวุฒิภาวะเหมาะสม และยินดีเป็นผู้ค้าํประกันใหแ้ก่ผู้รับทุน 
 
 2.3 เอกสารประกอบการทําสัญญา 

เตรียมเอกสารทุกรายการ จํานวน 3 ชุด พร้อมท้ัง รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

- แบบฟอร์มสญัญาซึ่งโครงการฯ จะแจ้งให้กําหนดการทําสัญญาในวันประกาศผล 

- สําเนาบตัรประชาชนของผู้รับทุน  

- สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ับทุน  

- สําเนาบตัรประชาชนของผู้ค้ําประกัน และ สําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณผีู้ค้ําประกันสมรส) 

- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน และ สําเนาทะเบียนสมรสของผูค้้ําประกัน (กรณีผู้ค้าํประกันสมรส) 

- ผู้รับทุน “โปรดเตรียมจัดหา” อากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 ฉบับของสัญญาคํ้าประกัน เพ่ือติดมุมขวา

ด้านบนหน้าแรกของสัญญาค้ําประกัน ท้ัง 3 ฉบับ 

2. การทําสัญญารับทุน 
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 2.4 ขั้นตอนการทําสัญญารับทุน  

1. ผู้รับทุนตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุลและคํานําหน้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ของท้ังผู้ได้รบัทุน 
อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัย สวทช. ช่ือบริษัทท่ีให้โจทย์วิจัย ช่ือโครงการวิจัย (Thesis) หากพบข้อความท่ีไม่ถูกต้อง
ขอให้แจ้งกลับมาท่ี โครงการฯ โดยระบุชื่อทุน NUI-RC ให้ชัดเจน และส่งอีเมล์มายัง : grd@nstda.or.th 

2. สวทช. จะจัดส่ งชุดไฟล์  1 ชุด อันประกอบด้วย แบบฟอร์มสัญญ ารับ ทุน สัญญาค้ํ าประกัน  
และบัญชีเงินทุน ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ เพ่ือให้นักศึกษาพิมพ์ชุดแบบฟอร์มท้ังหมด จํานวน 3 ชุด ต่อนักศึกษา 1 คน 
ในกระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม ไม่พิมพ์หน้าหลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี ้

2.1 สําหรับ ผูไ้ดร้ับทุน ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยแนบไว้ในสัญญาท้ัง 3 ชุด  

2.2 สําหรับ ผูค้้ําประกัน ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และรับรอง
สําเนาถูกต้อง หากผู้ค้าํประกันมคีู่สมรสจะต้องให้คู่สมรสกรอกข้อมูลในเอกสารคํายินยอมและแนบเอกสารเช่นเดียวกับผู้
ค้ําประกัน พร้อมท้ังแนบสําเนาใบสําคัญการสมรส โดยแนบไว้ในสัญญาท้ัง 3 ชุด แล้วให้ผู้รับทุนติดอากรแสตมป์ 10 บาท  
ในหน้าแรกมุมบนขวามือ ของสญัญาค้ําประกันท้ัง 3 ชุด 

3. เมื่อผู้ได้รับทุนดําเนินการกรอกและลงนามในสัญญา พร้อมท้ังให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักวิจัย สวทช.  
ลงนามเป็นพยานในสัญญารับทุนท้ัง 3 ชุดแล้ว ให้ผู้รับทุนนําเอกสารท้ังหมดส่งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) ภายในวัน-เวลาท่ีกําหนด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. เมื่อ สวทช. ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ สวทช.จะส่งสัญญาพร้อมจดหมายนําส่งอย่างเป็นทางการไปยัง

อธิการบดีของมหาวิทยาลยัท่ีผูไ้ด้รบัทุนสังกัดอยู ่ เพ่ือมหาวิทยาลัยลงนามรับทราบ และประทับตรามหาวิทยาลยัในทุก
หน้าของสัญญา และเมื่อมหาวิทยาลัยส่งสัญญากลับมายัง สวทช. ตามท่ีอยูแ่ล้วนั้น ซึ่งเมื่อ สวทช. ได้รับสัญญาแล้ว จะ
ดําเนินการให้ผู้บริหารลงนามในสัญญาและเตรียมการจัดส่งเงินทุนงวดแรกต่อไป 

5. เมื่อสัญญาลงนามครบทุกฝ่ายท้ัง 3 ชุดแล้ว ถือว่าสัญญารับทุนนั้นสมบูรณ ์สวทช. จะดําเนินการดังนี ้
 - สวทช.จะเก็บรักษาสัญญาฉบับจริงไว้ 1 ชุด  

โปรดส่งเอกสารสญัญาท้ังหมดให้แก่ สวทช. ภายในกําหนดเวลา โดยส่งมาตามท่ีอยู่ดังนี ้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม 
 NSTDA University Industry Research Collaboration (NUI-RC) 

ฝ่ายพัฒนาบณัฑิตและนักวิจัย  
ช้ัน 4 ห้อง 416 อาคารสํานักงานกลาง 
สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
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 - สวทช. จัดส่งสญัญาฉบับจริงไปยังคณะท่ีผูไ้ดร้ับทุนสังกัดอยู่ 2 ชุด เพ่ือให้คณะเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด 
และผูไ้ดร้ับทุนเก็บไว้ 1 ชุด  

 - สวทช. จัดส่งสําเนาสัญญาให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 ชุดและนักวิจยั สวทช.(หากมี) 1 ชุด   

6. ผู้รับทุนตรวจสอบรายช่ือผู้ประสานงานการเบิกจ่ายทุนของแตล่ะคณะ แตล่ะมหาวิทยาลัยได้ท่ีเว็บไซตข์องโครงการ 

7. สวทช. จะประสานงานจัดส่งเงินทุนงวดแรกไปยังคณะ เพ่ือให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายท่ีคณะภายใน 30 วัน  
นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาครบทุกฝ่ายแล้ว 

8. หากกรณมีีข้อสงสัยในรายละเอียดของการทําสัญญารับทุน ติดต่อสอบถามได้ท่ี  
 ฝ่ายพัฒนาบณัฑิตและนักวิจัย สวทช.  
 ติดต่อ คณุ ฐิติรัชต์ สายกระจ่าง โทรศพัท์ : 02 564 7000 ต่อ 1459 หรือ  
 e-mail : thitirat.saikrajang@nstda.or.th หรือ grd@nstda.or.th 

 

 2.5 เลขท่ีสัญญารับทุน และ รหัสผู้รับทุน 

  สวทช. จะเป็นผู้กําหนดให้ โดยรหัสของนักศึกษาท่ีได้รบัทุนสําหรับใช้ในการติดต่อกับโครงการฯ สามารถดไูด้
จากสัญญารับทุนฉบับสมบรูณท่ี์ สวทช. ส่งคืนให้นักศึกษา ดังนี ้ 
 
เลขท่ีสญัญารับทุน [สวทช. เป็นผู้กําหนดเลขท่ีสัญญารับทุน]   

รหัสผู้รับทุน NUI-RC - AXX - BB – YY- ZZZG  [สวทช. เป็นผู้กําหนดรหสัผูร้ับทุน] 

โดยท่ี 

1. NUI-RC แทน ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม (ทุน NUI-RC) 
2. XX แทน สาขาท่ีสมัคร  

11 คือ สาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอ่ืนๆ 
22 คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
33 คือ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสด ุ
44 คือ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
55 คือ สาขานาโนเทคโนโลย ี
66 คือ สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส ์

3. A คลัสเตอร์ (กลุ่มอุตสาหกรรม) 
4. BB แทน สถาบัน 
5. YY แทน ปีท่ีสมัคร  
6. ZZZ แทน Running number  
7. G แทน ระดับการศึกษาท่ีรับทุน  

 ระดับปริญญาโท ใช้อักษร M  
 ระดับปริญญาเอก ใช้อักษร D    
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งวดแรก สวทช. จะส่งเงินทุนใหกั้บนักศึกษาเมื่อทุกฝ่ายไดล้งนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว ส่วนผูร้ับทุนสามารถ
เบิกจ่ายเงินทุนจากคณะได้เมื่อเงินทุนได้ส่งไปถึงคณะแล้ว  

งวดถัดไป สวทช. จะจัดส่งเงินทุนครั้งต่อไป ก็ต่อเมื่อนักศึกษาผูร้บัทุนได้ส่งรายงานความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์ 
ท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ มายังโครงการฯ และผ่านการประเมินและอนมุัติให้จ่ายเงินทุนได้จากผู้พิจารณาของโครงการฯ แล้ว 
โดยจะจัดส่งไปยังคณะภายใน 30 วันทําการ หลังจากโครงการฯ ไดร้บัรายงานความก้าวหนา้รอบนั้น 
 

 3.1 ประเภทค่าใช้จ่าย 

3.1.1. หมวดค่าเล่าเรียน จะจ่ายให้ตามจํานวนหน่วยกิตท่ีผูไ้ดร้บัทุนลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษา 
แต่รวมแล้วไมเ่กิน 60,000 บาท/ป ี

รายการค่าใช้จ่ายท่ีครอบคลุม ดังนี ้

� ค่าลงทะเบียนรายวิชา : ค่าหน่วยกิตภาคบรรยาย ค่าหน่วยกิตภาคปฏิบัติการ คา่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์  

� ค่าลงทะเบียน/ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ 
� ค่าบํารุงการศึกษา : ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงสขุภาพ ค่าบํารุงกีฬา ค่าบํารุงบณัฑิต

วิทยาลัย ค่ารักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา 

� ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ค่าบํารุงพิเศษ หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเฉพาะสาขา ค่าข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษา/ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนเป็นบัณฑิต/รับปริญญา ค่าธรรมเนียมฝึก
ภาคสนาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมการสอบภาษาต่างประเทศ (ในกรณีท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร) 

� อ่ืนๆ : ค่ากิจกรรมนักศึกษา ค่าใช้บริการคอมพิวเตอร์ ค่าสนับสนุนการศึกษา ค่าเอกสารทางการศึกษา ฯลฯ 

รายการค่าใช้จ่ายท่ี ไม ่ครอบคลุม มีดงันี ้

� ค่าลงทะเบียนรายวิชาท่ีลงทะเบยีนเรียนซ้ําในวิชาเดมิ 
� ค่าปรับต่างๆ  

� ค่าลงทะเบียนล่าช้า 

� ค่าหอพัก 
� ค่าปรับในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

� ค่าประกันตา่งๆ  
� ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

� ค่าธรรมเนียมสมทบกองทุนต่างๆ  
� ค่าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

� ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นคา่ใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา เช่น ค่าใบสมัครและระเบียบการ คา่สมัคร
สอบคัดเลือก ค่าบัตรประจําตัวนกัศึกษา ค่าใบรับรองต่างๆ ค่าใบแสดงผลการศึกษา คา่ธรรมเนียมการ
แปลปรญิญาบตัร ฯลฯ 

3. การสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
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3.1.2. หมวดค่าพัฒนาตนเอง 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยของผูไ้ดร้ับทุน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
ระดับปริญญาโท จํานวน 15,000 บาท / 2 ปี (ตลอดการรบัทุน) 
ระดับปริญญาเอก จํานวน 45,000 บาท / 3 ปี (จนกว่าจะสิ้นสุดสญัญารบัทุน) 

รายการค่าใช้จ่ายท่ีครอบคลุม ดังนี ้

� ค่าทําวิจัย เช่น ค่าวัสดุ เคมภีัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเก่ียวเนื่องและจําเป็นสําหรับการทําวิจัย อาทิเช่น 
สารเคมี เครื่องแก้ว วัสดุการเกษตร ฯลฯ 

� ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาํรวจและเก็บตัวอย่างในประเทศ โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เทียบเท่า
ข้าราชการระดับ 3  

� ค่าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการภายในประเทศและตา่งประเทศท้ัง Poster และ Oral Presentation ใน
ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับทุนเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง 

� ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมนอกหลักสูตรหรือสัมมนาโดยมีเนื้อหาเก่ียวเนื่องกับการศึกษา ในสาขา และ
งานวิจัยท่ีได้รับทุน 

� ค่าตําราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

� ค่าถ่ายเอกสาร 
� ค่าสืบค้นข้อมลู 

� ค่าทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

หมายเหตุ หากอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นว่านักศกึษามีความเหมาะสมและจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายค่าทําวิจัยตา่งไปจาก
แนวทางนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก สวทช. ก่อนดําเนินการเป็นแต่ละกรณไีป 

3.1.3. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
ระดับปริญญาโท    8,000 บาท / เดือน 
ระดับปริญญาเอก 10,000 บาท / เดือน 

ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน ณ วันต้นเดือนของทุกเดือนท่ีผู้รับทุนยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ โดย
จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ ก่อน และไม่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษา   ในกรณีผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าท่ีลาเรียน หรือผู้ท่ีทํางานโดยได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดอยู่แล้ว จะไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายประจําเดือนจาก
โครงการฯ ได ้
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การส่งรายงานความก้าวหน้ามายัง สวทช. มีรอบการส่ง ดังนี ้

สําหรับผู้รับทุนต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
- ภาคต้น ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศึกษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สําเนาผลงาน เช่น 

ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) และคํารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนักวิจยั สวทช.(ถ้าม)ี ภายในวันท่ี  31 ธันวาคม 
- ภาคปลาย ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศกึษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สําเนาผลงาน เช่น 

ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) และคํารบัรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนกัวิจัย สวทช.(ถ้ามี) ภายในวันท่ี  30 มิถุนายน 
 
สําหรับผู้รับทุนก่อนปีการศึกษา 2557 

- ภาคต้น ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศึกษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สําเนาผลงาน เช่น 
ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) และคํารับรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนักวิจัย สวทช.(ถ้ามี) ภายในวันท่ี  31 ตุลาคม 

- ภาคปลาย ส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ รวมถึงผลการศกึษา บัญชีรับจ่ายเงินทุน สําเนาผลงาน เช่น 
ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) และคํารบัรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนกัวิจัย สวทช.(ถ้ามี) ภายในวันท่ี  30 เมษายน 
 
 
 

 * นักศึกษาจะต้องทําโครงงาน (งานวิจัย ) ในหัวข้อเร่ืองท่ีได้การอนุมัติจากทางสวทช. * 

 * อาจารย์ท่ีปรึกษา ต้องดูแลด้านการศึกษา การทําโครงงาน การฝึกงาน การทําวิจัย ให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ได้เสนอไว้ โดยควรให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสามารถท่ีจะตีพิมพ์ได ้ หรือสามารถนําเสนอให้ท่ีประชุมวิชาการได ้ หรือ
ผลงานอ่ืนๆ รวมถึงเป็นผู้ประเมนิผลการศึกษา และการทําวิจัยของนักศึกษา ให้กับ สวทช. รวมท้ังให้คําแนะนําแก่
นักศึกษาให้สําเรจ็การศึกษาโดยเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของโครงการ 

 * นักศึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงงานฯ วิจัย ทุก 6 เดือนจนกว่าจะจบการศึกษา 

 * นักศึกษารวบรวมผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าส่งมายัง NUI-RC ตามแบบฟอร์มของ สวทช.  
หากไมส่่งรายงานตามกําหนด หรอืผลการเรียนไมผ่่านการประเมิน   สวทช. มีสิทธ์ิในการงดให้ทุนต่อไปได ้

 * กําหนดส่งรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของโครงงานฯ วิจัยทุก 6 เดือน ตามวันเวลาท่ีกําหนด และ 
สวทช. จะจ่ายเงินทุนไปยังคณะ ก็ต่อเมื่อผลเป็นท่ีน่าพอใจเท่านั้น โดยจะส่งเงินทุนงวดถัดไปยังคณะ หลังจากได้รับ
รายงาน พร้อมท้ังการประเมินร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 
 

4. การรายงานผลการศึกษาและโครงงาน (งานวิจัย) 
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ท้ังนี้นักศึกษาต้องนําเสนอความกา้วหน้างานวิจัยรูปแบบปากเปล่า ดังนี ้

- ระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องมานําเสนอความก้าวหน้าการทําวิจัยภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 
และนําเสนอผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน เพ่ือปิดโครงการเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 4 หรือ ก่อนสําเร็จการศึกษา 1 เดือน 

- ระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องมานําเสนอความก้าวหน้าการทําวิจัยภายใน 30 วัน เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 4 และนําเสนอผลการดําเนินงานเพ่ือปิดโครงการในภาคการศึกษาท่ี 6 หรือ ก่อนสําเร็จการศึกษา 1 เดือน 
 

หมายเหต:ุ เนื่องจากโครงการมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่าง สวทช. สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม   
การผลิตและบริการ ดังนัน้ หัวข้อในการทําโครงงาน (งานวิจัย) ต้องได้รับจากทางภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นในการ
ประเมินผล * ให้อาจารย์ที่ปรกึษา(หัวหน้าโครงการวิจัย) ประสานงานกับทางภาคอุตสาหกรรมและ สวทช. 
เพ่ือร่วมรับฟังรายงานจากนักศึกษา โดยอาจให้เป็นกรรมการหรือร่วมเข้าฟังตามกําหนดของมหาวิทยาลัย 
หรือให้นัดหมายแยกตามความเหมาะสม * 

 

* สําหรับการจัดทําบญัชีรับ-จ่ายเงินทุนให้ใช้ตามตัวอย่างท่ีมีอยู่ในแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า โดยจัดทํา
ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนและจนกว่าจะจบการศึกษา โดยจําแนกรายละเอียดทุกรายการไว้
ด้วย และส่งมาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษา 

* ในกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแล้วและผู้รับทุนยังไม่จบการศึกษา ให้ผู้ได้รับทุนใช้เงินทุนส่วนตัวใน
การศึกษาจนจบตามหลักสูตรท่ีได้รับทุน 

* ในกรณีผูไ้ดร้ับทุนได้รับเงินทุนไปแล้วแต่ศึกษาไม่จบตามหลักสตูรท่ีได้รับทุน ผู้ไดร้ับทุน อาจารย์ท่ีปรึกษา
และนักวิจัย ต้องแจ้งสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีทําให้ผู้ได้รับทุนไม่สามารถศกึษาให้จบตามหลักสตูรได้ มายัง สวทช. เพ่ือนําเข้าท่ี
ประชุมคณะทํางานฯ พิจารณา  

* ในระหว่างท่ีรับทุน ถ้าผู้รับทุนต้องการทํางานหรือรับทุนอ่ืนใด ให้แจ้ง สวทช. รับทราบด้วย โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบคําร้องท่ัวไปของผู้ไดร้ับทุน ส่งมายัง สวทช. เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณ ี

* เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทุนตามสญัญาแล้ว (ระดับปรญิญาโท 2 ป ี และระดับปริญญาเอก 3 ปี) หากมีเงินทุน
เหลือจ่าย สวทช. จะเรียกเงินทุนเหลือจ่ายทุกหมวดคืนจากมหาวิทยาลัยทันที ดังนั้น ผู้รับทุนควรวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ทุนการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นและจบการศึกษาตามแผนงานวิจัยท่ีได้เสนอไว้กับ สวทช. 
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ตารางแสดงกําหนดการส่งรายงานและการนําเสนอความก้าวหน้าการวิจัย  

ระดับ 
ปีการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาค
การศึกษาท่ี 1 

ภาค
การศึกษาท่ี 2 

ภาค
การศึกษาท่ี 1 

ภาค
การศึกษาท่ี 2 

ภาค
การศึกษาท่ี 1 

ภาค
การศึกษาท่ี 2 

ปริญญาโท ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 
ปิดโครงการ 

  นําเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า 

นําเสนอแบบ
ปากเปล่า เพ่ือ
ปิดโครงการ 

ปริญญาเอก ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 

ส่งรายงาน 
ปดิ โครงการ 

นําเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า 

#1 

นําเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า 

#2 

นําเสนอแบบ
ปากเปล่า เพ่ือ
ปิดโครงการ 

 

 

 

 

 โดยปกตินักศึกษาผูไ้ด้รับทุนควรจะสําเร็จการศึกษา และสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว้ตามสญัญา แตห่ากมคีวามจําเป็นท่ีทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาดังกล่าวได้ นักศึกษาอาจยื่น
ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนหมวดค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาตนเองท่ียังเหลืออยู่โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโดยระบเุหตผุลความจําเปน็ และให้แจ้งผ่านคณะมาก่อนสิน้สุดระยะเวลาการรับทุนไม่ต่ํากว่า 1 เดือน (หากยื่น
เรื่องหลังจากนี้ สวทช. จะไมร่ับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินทุนดังกล่าว ท้ังนี้ สวทช. สงวนสิทธ์ในการ
พิจารณาตามเหตผุลและความจําเป็น) 

 ** ท้ังนี้การขยายระยะเวลาการเพ่ือให้สําเร็จการศึกษา ให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 6 เดือนไม่เกิน 2 ครั้ง (1 ปี) 
นับจากสิ้นสุดระยะเวลาให้ทุน หากมีความจําเป็นทําให้จําเป็นต้องขยายระยะเวลามากกว่าท่ีกําหนด สวทช. ให้คืนทุนท้ัง
จํานวนโดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป ดังนั้นผู้รับทุนและอาจารย์ท่ีปรึกษา และพ่ีเลี้ยงจากภาคอุตสาหกรรมจําเป็นต้องร่วม
ผลักดันให้นักศึกษาสามารถส่งมอบผลงานและสําเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ โดยการส่งมอบผลงานให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอโครงการท่ีได้ย่ืนขอทุนเข้ามา ซึ่งหากไมเ่ป็นไปตามข้อเสนอโครงการ ให้ชี้แจงความจําเป็นมายังโครงการเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

5. การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุน 
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� นักศึกษาจะต้องใช้เงินทุนส่วนตัวในการศึกษาจนจบตามหลักสตูร 

หมายเหตุ :  หากเกิดกรณนีักศึกษา ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาหรอืโครงการได้โดยสิ้นเชิง  

� หากมีการละท้ิง หรือยกเลิกการทําโครงงาน(งานวิจัย) ให้หัวหนา้โครงการจดัทํารายงานท่ีระบสุาเหตุ แจ้งให ้
สวทช. ทราบ ภายใน 30 วันทําการหลังจากมีกรณเีกิดข้ึน และ สวทช.จะพิจารณา การชดใช้คืนทุนหรือทดแทนทุน 
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเปน็กรณไีป 

 

 

 

 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนซึ่งเป็นงบประมาณ
ท่ีได้รับ เพ่ือผลักดันให้มีการเรยีน และทําโครงงาน งานวิจัย เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดหวังให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ตามท่ีไดร้ะบไุว้ข้างต้น  

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาและความสําเร็จของโครงงานและงานวิจยั เสมือน
ความสําเร็จของโครงการนี้ด้วย ดงันั้น สถาบันฯ ท่ีได้รับความไว้วางใจ และเลือกให้รบัมอบทุนเพ่ือรว่มพัฒนาบัณฑิตใน
สถาบันฯ ของตน เปน็เสมือนตัวแทนของทุกฝ่ายในการผลักดัน สนบัสนุนให้นักศึกษาจบการศึกษา และประสบความสาํเรจ็ใน
การทําโครงงาน (งานวิจัย)  

หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ใหผู้ร้ับทุน ส่งเอกสารตอ่ไปนีภ้ายใน 30 วันหลังสําเร็จการศึกษา 

� รายงานโครงงาน หรือ งานวิจัย ในรูปแบบ CD-Rom 2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

CD-ROM แผ่นท่ี 1 ประกอบด้วย 

� ไฟล์ pdf รายงานความก้าวหน้าฉบับ 100% แจ้งผลการวิจยัต่อเนื่องจากรายงานความก้าวหน้าฉบับลา่สดุ 
พร้อมลงนามรับรองจากอาจารย์และนักวิจัย ตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุน 

� ไฟล์ pdf ใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบรูณ์ 1 ฉบบั 

� ไฟล์ pdf วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ท่ีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
� ไฟล์ pdf และไฟล์ word ประวัตสิ่วนตัวแบบย่อ และไฟล ์pdf ผลงานท้ังหมดโดยแจ้งผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี

นักศึกษามสี่วนร่วมจากเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการค้นคว้าและวิจยัในวิทยานิพนธ์ท่ีไดร้ับทุน เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต้นแบบ สิทธิบัตร หรือบทความเผยแพร่ในหนังสือ/งานประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานและการเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ใช้แบบฟอรม์ฯ สอบถามภายหลังจบการศึกษา (F5) 

� แบบประเมินผลกระทบของโครงการท่ีไดร้ับทุน NUI-RC โดยไดร้ับการประเมินจากภาคอุตสาหกรรม 

CD-ROM แผ่นท่ี 2 ประกอบด้วย 

� ไฟล์ pdf วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ท่ีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ลงนามเรียบร้อยแล้ว 

6. กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการรบัทุนแล้ว และนักศึกษายังไม่จบการศึกษา 

7. การสําเร็จการศึกษา 
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หลังสําเร็จการศึกษาต้องแจ้งผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีนักศึกษามสีว่นร่วมจากเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการคน้คว้าและ

วิจัยในวิทยานิพนธ์ท่ีได้รบัทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สิ่งตพิีมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ หรอืงานประชุมวิชาการ 
บทความเผยแพร่ในหนังสือ ต้นแบบ สิทธิบัตร การนาํเสนอผลงาน โดยใช้แบบสอบถามหลงัจบการศกึษา  

หลังสําเร็จการศึกษาต้องแจ้งสถานท่ีทํางานหรือสถานท่ีศึกษาต่อ และท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ หรือ  
e-mail ให ้สวทช. ทราบ และเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให ้สวทช. ทราบภายในเวลา 1 ปี โดยใช้แบบสอบถามหลัง
จบการศึกษา เพ่ือใช้สําหรบัการตดิต่อส่งข่าวสารให้กับผูร้ับทุนต่อไป 

 

* ผลงานหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ อันเกิดจากโครงงานวิจัยท่ีได้รับทุน ให้ระบุดัวยว่าได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)”  

 

* หลงัจากสําเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งจบการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุนของคณะที่
นักศึกษาสังกัดอยู่ เพ่ือทําการส่งคืนเงินทุนที่เหลือคืน สวทช.  

 

 หากนักศึกษาไม่แจ้งจบการศึกษา และไม่สง่คืนเงินทุนที่เหลือคนื สวทช. จะสง่ผลต่อการพิจารณา
ให้ทุนในปีถัดไป 
 

หมายเหตุ : 
** ประวัติการบริหารทุนของหัวหน้าโครงการ และความสําเร็จของโครงงาน (งานวิจัย)   จะถูกเก็บเป็น

ฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการให้ทุนของปีถัดไป รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมอื่นๆ โดย สวทช. ต่อไป 
** ลิขสิทธิ์ ของผลงาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงงานวิจัยนั้นๆ  
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
(รับทุนก่อนปี 2557) 

ระยะเวลาดําเนินการ 
(รับทุนต้ังแต่ปี 2557) 

หมายเหตุ 

ประชาสมัพันธ์โครงการ  
(Road show) 

พฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ 

พฤศจิกายน - มีนาคม  

รับสมคัรข้อเสนอโครงการฯ  
เพ่ือรับทุน  

1 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ์ 

1 กุมภาพันธ์ –  
31 มีนาคม 

เปิดรับสมัคร ONLINE ทาง 
www.nstda.or.th/NUI-RC 

ประชุมพิจารณาคดัเลือกทุน  เมษายน - พฤษภาคม เมษายน - พฤษภาคม  

ประกาศช่ือผูไ้ด้รบัทุน * พฤษภาคม - มิถุนายน มิถุนายน ทางเวบไซต ์
www.nstda.or.th/NUI-RC 

ปฐมนิเทศผูไ้ดร้ับทุนและทํา
สัญญารับทุน * 

กรกฎาคม กรกฎาคม แจ้งรายละเอียดทาง 
www.nstda.or.th/NUI-RC 

ส่งเงินทุนงวดแรก/ภาคต้น 
(เงินทุนเมื่อสัญญาทุนเรยีบร้อย) 

มิถุนายน - กรกฎาคม สิงหาคม - กันยายน หลังสัญญาลงนามทุกฝ่าย
แล้ว / หลังส่ง รายงาน
ความก้าวหน้าการศึกษาและ
วิจัย และผ่านการประเมิน
จาก สวทช. แล้ว 

ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหนา้
ประจําภาคต้น  

ตุลาคม ธันวาคม ต้องส่งภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ส่งเงินทุนงวดท่ี 2 / ภาคปลาย  
(เงินทุนเมื่อส่งรายงาน
ความก้าวหน้า) 

พฤศจิกายน - ธันวาคม มกราคม - กุมภาพันธ์ สัมพันธ์กับการส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 

การนําเสนอผลงานประจําปีเพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัย * 

มีนาคม มกราคม 

และ 

พฤษภาคม 

งาน Progress Report มักจัด
ในช่วง งานประชุมวิชาการ
ประจําปี สวทช. 

ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหนา้ 
ภาคปลาย 

เมษายน มิถุนายน ต้องส่งภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามความเหมาะสม 

 

 

8. ปฏิทินกิจกรรม 
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ลําดับ กรณีปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางการพิจารณา 

1 นักศึกษาแจ้งสละสิทธ์ิ ก่อนทําสัญญารับทุน ยังไม่ทําสัญญารับทุน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษายื่นเสนอชื่อนักศึกษา
ท่ีมีศักยภาพเทียบเท่า หรือสูงกว่าเดิม มารับทุนแทนในหัวข้อวิจัยเดิม 
โดยได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม 
และ สวทช. ภายในภาคการศึกษาต้น หากไม่สามารถทําได้ 
ให้ยกเลิกทุน 

2 นักศึกษายังไม่สามารถเข้าเป็นนักศึกษาในภาค

การศึกษาต้นของสาขา และมหาวิทยาลัยท่ีได้รับทุน 

3 นักศึกษามีผลการวิจัยไม่ผ่านตามเกณฑ์ โดย

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม

เหน็สมควรใหช้ะลอทุน 

ให้ชะลอการจ่ายทุนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หากในภาค
การศึกษาถัดไปอาจารย์ท่ีปรึกษา นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรมยัง
มีความเห็นว่านักศึกษามีผลการวิจัยไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ให้ระงับ
ทุนต้ังแต่เดือนท่ีโครงการฯ ได้รับแจ้ง และให้นักศึกษาคืน
เงินทุนส่วนท่ียังเหลือไม่ได้ใช้จ่าย ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 
สวทช. มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ 
 

4 นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ในหลักสูตรท่ีได้รับทุน และมหาวิทยาลัยให้ออก

จากการเป็นนักศึกษา 

ให้ระงับทุนนับต้ังแต่เดือนท่ีโครงการฯ ได้รับแจ้ง และโครงการฯ 
จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ว่าจะให้นักศึกษาคืนเงินทุนส่วนท่ี
ยังเหลือไม่ได้ใช้จ่าย หรือชดใช้ทุนท่ีได้รับไปท้ังหมด ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ี สวทช. มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ 
 

* สวทช. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา * 
5 นักศึกษามีผลการศึกษาหรือวิจัย ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม 

เห็นสมควรให้ระงับทุน 

6 นักศึกษาไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 

วันท่ี 30 มิถุนายน และ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ให้ชะลอการจ่ายเงินทุนจนกว่าจะส่งรายงานความก้าวหน้า ถ้า
หากนักศึกษาไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือส่งล่าช้าอีกเป็น
ครั้งท่ี 2 ให้ระงับทุน นับต้ังแต่เดือนท่ีโครงการฯ ได้รับแจ้ง 
 

7 มี เห ตุจํ า เป็น ท่ี จะ ต้อ งขอ เป ล่ียนหั วข้ อ วิจั ย 

อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัย หรือผู้สนับสนุนใน

ภาคอุตสาหกรรม 

ให้เปล่ียนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย และอาจารย ์
นักวิจัย ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีนักศึกษาทําวิจัย 
โดยถ้าขอเปล่ียนอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีเปล่ียนควรจะ
สังกัดในสถานศึกษาเดียวกับนักศึกษาผู้รับทุน 

8 นักศึกษาสละสิทธ์ิไปรับทุนอื่น ให้ระงับทุนนับต้ังแต่เดือนท่ีโครงการฯ ได้รับแจ้ง และให้
นักศึกษาชดใช้เงินทุนท่ีได้รับไป คืนท้ังหมด ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ี สวทช. มีหนังสือแจ้งเป็นทางการ 
 

หมายเหต ุ  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคําร้องได้จากเวบไซต์ www.nstda.or.th/NUI-RC 

9. กรณีปัญหาที่อาจเกดิขึ้นกับนักศึกษาผู้ได้รับทุน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สําหรับภาคอุตสาหกรรม  
(NSTDA University Industry Research Collaboration, NUI-RC)  

ช้ัน 4 อาคารสํานักงานกลาง ส่วนงานกลาง 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1428-29, 1458-60  
โทรสาร : 0-2564-7004, 02-564-7140 
Home Page : http://www.nstda.or.th/NUI-RC 
E-mail :  thitirat.saikrajang@nstda.or.th  และ  grd@nstda.or.th  
 

 

10. สถานที่ติดต่อ 


