(Research and Researchers for Industries-RRI)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม รอบ 1/2562
(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)
ภายใตประเด็นวิจัยดานเกษตรกรรมยั่งยืน และดานสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
เพือเป็นการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางและพัฒนานวัตกรรมในกลุมผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม
ตลอดจนสงเสริมใหผูประกอบการไดแกปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนดวยงานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) โดยโครงการพั ฒนานัก วิจั ยและงานวิจั ยเพื่ ออุ ตสาหกรรม (พวอ.) จึ งไดร วมมื อกั บ สํ านั กงานนวัต กรรมแหง ชาติ
(องคการมหาชน) (สนช.) สง เสริมกิจการขนาดเล็ กและขนาดยอม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิ จเริ่มตน และนักวิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ เชื่อมโยงผลงานวิจัยสูการสรางนวัตกรรม ผานการสนับสนุน “ทุน วิจัยและนวัต กรรมเพือกิจ การขนาดเล็ก และ
ขนาดยอม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise : RISE)” ดวยโจทยวิจัยที่เปนความตองการของ
ผูประกอบการ

ขอบเขตงานวิจัย

โจทยวิจัยตองเปนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตประเด็นวิจัยดานเกษตรกรรมยั่งยืนและดานสุขภาพ และ
ตองมาจากความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจํานงที่จะใชประโยชนจากงานดังกลาวจากผูประกอบการเปน
ลายลักษณอักษร

รายละเอียดทุน
ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม (RISE) เปนทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแกโครงการที่
เปนโจทยวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ กิจการเพื่อสังคม หรือ
สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1,000,000 (หนึ่งลาน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. รวมกันสนับสนุนงบประมาณในแตละ
โครงการรวมกันไมเกินรอยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไมเกิน 5,000,000 (หาลาน) บาท และผูประกอบการเจาของโจทยวิจัยตองรวม
สนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแตละโครงการไมนอยกวารอยละ 25 ภายในระยะเวลาอยางนอย 1 ป แตไมเกิน 2 ป

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณในหมวดตางๆ ควรมีสัดสวน ดังตอไปนี้
หมวดงบประมาณ
1. หมวดคาตอบแทน
2. หมวดคาจาง
3. หมวดคาใชสอย
4. หมวดคาวัสดุ
5. หมวดคาครุภัณฑ
6. หมวดคาใชจายอื่นๆ
7. หมวดคาบํารุงสถาบัน

หมายเหตุ
คาจาง+คาตอบแทน รวมกันไมเกิน 30% ของงบประมาณ
ไมรวมคาครุภัณฑ+คาบํารุงสถาบัน

ไมเกิน 50% ของงบประมาณทั้งหมด
ไมเกิน 10% ของงบประมาณ ไมรวมคาครุภัณฑ+คาบํารุงสถาบัน

หมายเหตุ: การอนุมัติสนับสนุนใหทุนวิจัย รวมถึงงบประมาณที่จะไดรับจะขึ้นอยูกับดุลพินิจของ สกว. และ สนช. เปนสําคัญ
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หลักเกณฑการพิจารณาทุน RISE
1. โครงการวิจัย พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
1.1 เปนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางและพัฒนานวัตกรรมในกลุมผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม
(micro-small scale enterprise) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) วิสาหกิจเริ่มตน (Startups)
1.2 โจทยวิจัยตองเปนความตองการจากผูประกอบการ
1.3 ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
1.4 ความเปนไปไดของผลที่คาด และศักยภาพของผลที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1.5 ระดับความสนใจของผูประกอบการตอโครงการวิจัยที่เสนอ
1.6 ศักยภาพของงานวิจัยในการสรางความเขมแข็งตอภาคอุตสาหกรรม
1.7 ศักยภาพของงานวิจัยที่จะทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
1.8 ศักยภาพของงานวิจัยในการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ
1.9 ไมเปนโครงการที่ยื่นขอทุนซ้ําซอ นกับแหลงทุนอื่น
2. คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
2.1 พํานักอยูในประเทศไทย
2.2 มีความรูความสามารถในสาขาที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย
2.3 ตองมีประสบการณทําวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
2.4 มีเวลาในการทําวิจัยอยางเพียงพอ
2.5 สามารถประสานงานกับผูประกอบการที่เปนเจาของโจทยวิจัยจนกวาจะปดโครงการ
2.6 ถาเคยไดทุนวิจัยของ สกว. จะตองมีผลการดําเนินการที่ดี
3. คุณสมบัติของผูประกอบการ พิจารณาจากปจจัยตอไปนี้
3.1 ตองเปนนิติบุคคลที่อยูในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
3.2 เปนสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1,000,000 (หนึ่งลาน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอม เชน
วิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ กิจการเพื่อสังคม ที่ไดมีการจดทะเบียนไวและสามารถตรวจสอบได
3.3 ตองสามารถรวมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ไดไมนอยกวารอยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
3.4 มีความพรอมสามารถสนับสนุนในดานอื่นๆ เชน กําลังคน หรือ เครืองมือ อุปกรณ หรือสถานที่ในการทําวิจัยได
3.5 มีศักยภาพในการใชประโยชนจากผลงานวิจัย
3.6 สามารถติดตามงานวิจัยไดจนกวาจะปดโครงการ
3.7 อยูระหวางไดรับทุนอื่น ๆ จาก สนช. ไมเกิน 2 โครงการ (หากมี)

เงื่อนไขการปดโครงการ
1. ไดรับผลลัพธจากการดำเนินงานวิจัยอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้
1.1 สิทธิบัตร (Patent)
1.2 ตนแบบผลิตภัณฑ หรือตนแบบกระบวนการ (Prototype)
1.3 การขยายขนาดการผลิต (Scale-up)
ทั้ง นี้ ผลงานดั ง กล า วตอ งไดรั บ การประเมิ น และความเห็น ชอบจากผูป ระกอบการ/ภาคอุ ต สาหกรรม สกว. สนช. และ
ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ วามีคุณภาพใหสามารถปดโครงการได
2. สงรายงานการเงินฉบับสมบูรณ
3. สงรายงานการทำวิจัยฉบับสมบูรณ
4. สงแบบสรุปการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน
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วิธีการสงขอเสนอโครงการ
1. ดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการและเอกสารตางๆ เพื่อขอรับทุน RISE ไดที่ http://rri.trf.or.th  ทุนวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม (RISE)
2. นักวิจัยหัวหนาโครงการโปรดดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของกรอกขอมูลใหครบถวนสมบรู ณ
3. สงเอกสารและหลักฐานตางๆ มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) อยางละ 1 ชุด โดยกรอกขอมูลเอกสารการสมัครและแนบไฟลทงั้ หมดในระบบรับสมัครทุนออนไลน ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ตามที่อยูดานลาง
โครงการ พวอ. (ทุน RISE)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
รายการเอกสารที่ตองสงเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม (RISE)
o ขอเสนอโครงการ (RISE-1) พรอมดวย research framework ในรูปแบบของแผนภาพ mind map ที่แสดงถึงความ
เชื่อมโยงของงานวิจัยที่ทํา โดยมี Impact--> Outcome --> Output --> Process --> Input ที่ชัดเจนอีก 1 หนา (A4)
o ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย (RISE-2)
o รายชื่อผูทํางานในโครงการ (RISE-3)
o ขอมูลประวัติผูทํางานในโครงการ (RISE-4)
o หนังสือแสดงความรวมมือและตองการใชประโยชนจากผลงานวิจัย-ฉบับจริง (RISE-5)
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสหกรณของผูประกอบการ
o กรณีวิสาหกิจชุมชน โปรดแนบหลักฐานแสดงการดําเนินกิจการดวย (ท.ว.ช. 3)
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กําหนดการและขั้นตอนการพิจารณา
กําหนดการ
กระบวนการ
•
•
•
•
•

เปดรับขอเสนอโครงการ
ประเมินขอเสนอโครงการ
รวบรวมผลประเมินและสรุปผลสงกลับใหนักวิจัยปรับแกไข
เชิญนักวิจัยและผูประกอบการมานําเสนอโครงการวิจัย
นักวิจัยปรับแกไขขอเสนอโครงการตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และคณะทํางาน
ทุน RISE
• ทําสัญญารับทุน

กรอบระยะเวลา
โดยประมาณ
7 - 31 ม.ค. 62
1– 13 ก.พ. 62
14 – 17 ก.พ. 62
18 – 28 ก.พ. 62
1-7 มี.ค. 62
8 – 31 มี.ค. 62

หมายเหตุ
• กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
• ขอสงวนสิทธิ์ ไมพิจารณาโครงการที่ไมสงเอกสารการสมัครมายังโครงการ พวอ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์ ไมพิจารณาโครงการที่กรอกขอมูล ลงนาม หรือ เอกสารการสมัครไมครบถวน
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สอบถามรายละเอียดและติดตามขอมูลขาวสารไดที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0-2278-8200 ตอ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต http://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri
ฝายนวัตกรรมเพื่อสังคม

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.)
เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 02-017-5555 ตอ 546
อีเมล : chalermpong@nia.or.th เว็บไซต www.nia.or.th
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