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ทุนสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
(Skill Development Grant) ประจาปีงบประมาณ 2565
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ กับ บุ คลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒ นาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือและระเบียบวิธีการทางสังคมศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการวิจัยและพัฒ นาใน Strategic Research Themes*
ดังนั้น อาจารย์ นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย จึงต้องมีการแสวงหาและเรียนรู้เทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญที่จาเป็น ซึ่ง
ยังไม่มีอยู่ในประเทศ เพื่อความเชี่ยวชาญที่ได้กลับมาพัฒนางานวิจัย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นการ
สร้างความสามารถให้บุคลากรสายวิชาการมีความเชี่ยวชาญใหม่ สาหรับการทาวิจัยในเรื่องที่เดิมมีข้อจากัดทางเทคนิค
วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ความเชี่ ย วชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสั งคมศาสตร์ ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่จาเป็นต่อการวิจัยและพัฒนา
คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
1. เป็นบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี) ที่ต้องการแสวงหาและ/หรือ
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือ/ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในสาขาที่จาเป็นสาหรับ
การวิจัยและพัฒนาใน Strategic Research Themes ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อตอบโจทย์การวิจัยขั้นแนว
หน้า (Frontier Research) ของประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการดังกล่าว ต้องมีสถานะเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. บุ ค ลากรสายวิช าการดั งกล่ าว ต้ องการมุ่งการท าวิจัยและพั ฒ นาใน Strategic Research Themes ของ
มหาวิทยาลัย หรือเพื่อตอบโจทย์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ของประเทศ แต่ยังขาดความ
เชี่ยวชาญที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
4. และต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ รวมทั้งการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องแสดงให้ เห็น ได้ว่า อยู่ ในช่วงของการทางานที่เหมาะสมต่ อการพัฒ นาความเชี่ยวชาญใหม่ที่ไม่
สามารถแสวงหาได้ในประเทศ
2. ผู้สมัครต้องส่งข้อเสนอโครงการโดยแสดงรายละเอียดถึง
• ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือ/ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาให้
เห็นอย่างชัดเจน ตลอดจนถึงเหตุผลที่จาเป็นในการพัฒนาและแผนที่จะใช้ความเชี่ยวชาญที่รับได้มา
กับการวิจัยเพื่อพัฒนาในอนาคต
• ความเกี่ยวเนื่องกับ Strategic Research Themes ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อตอบโจทย์การวิจัย
ขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ของประเทศ
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• เอกสารแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) จากแหล่ ง ที่ จ ะรั บ เป็ น Host ในการท าวิ จั ย หรื อ
โปรแกรมของการเรียนระยะสั้น (Short Course) หรือ Workshop
• งบประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ (ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน)
• ความเห็ น จากคณบดี / หั ว หน้ าภาควิ ช า/ผู้ อ านวยการ/หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ จั ย /ศู น ย์ วิ จั ย /คลั ส เตอร์ /
ห้องปฏิบัติการ (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา)
3. งบประมาณโครงการ
พิจารณาจากจานวนวันที่พักอยู่ต่างประเทศ โดยหากมีจานวนวันที่พักในต่างประเทศ ไม่เกิน 29 วัน
จะคิ ด ค่าใช้ จ่ ายให้ ต ามเกณฑ์ ม หาวิท ยาลั ยฯ แต่ห ากจานวนวั น ที่ พั ก ในต่างประเทศเกิน 29 วัน จะคิ ด
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์นักเรียนทุนปริญญาเอก ของสานักงาน กพ.
3.1 ค่าตอบแทน
• กรณีเข้าเกณฑ์มหาวิทยาลัย จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
• กรณีเข้าเกณฑ์สานั กงาน กพ. จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งขึ้นอยู่แต่ละประเทศ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายราย
เดือนดังกล่าวจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประจาวัน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(ดูรายละเอียดที่ shorturl.asia/k4zUi)
3.2 ค่าที่พัก คานวณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
3.3 ค่าเดินทาง (เดินทางกลับก่อน 30 กันยายน 2565)
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ให้คานวณค่าใช้จ่ายราคาประหยัด ตามความเป็นจริง
• ค่าเดินทางภายในประเทศไทยพิจารณาให้ไม่เกิน 2,000 บาท
• ค่าเดินทางภายในต่างประเทศพิจารณาให้ไม่เกิน 3,000 บาท
3.4 ค่าวีซ่า พิจารณาให้ตามความเป็นจริง
3.5 ค่าลงทะเบียนสาหรับการเรียนระยะสั้น (Short Course) หรือ Workshop
3.6 ค่าประกันสุขภาพ / ประกันการเดินทาง ให้พิจารณาตามความเป็นจริงและตามจานวนวันที่ไป
3.7 ค่า Bench Fee ให้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนค่าอุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร และค่าของขวัญ และการพิจารณานั้นให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเป็นหลัก
4. ส่งข้อเสนอโครงการมาที่ ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research
and Innovation Management; KIRIM) (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th)
การรับสมัคร
17 พฤศจิกายน-22 ธันวาคม 2564

ประกาศผลการพิจารณา
ช่วง เดือนมกราคม 2565

เดินทางได้จนถึงวันที่
30 กันยายน 2565

5. การรายงานผล
ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทารายงานกิจกรรมและผลการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และรายงานการเงินตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยการเบิกจ่ายจากทุนที่ได้รับต้องเสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ 2565
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ทั้งนี้การรายงานผลจะต้องประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
• ตัว ชี้วัดผลผลิ ต (Output) เช่น มีอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ ช่วยนักวิจัย ได้เข้าร่วมพัฒ นาความเชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือ/ระเบี ยบวิจัยทางสั งคมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒ นาให้ เห็ น อย่างชัดเจน (จานวน
ผู้เข้าร่วม พร้อมระบุรายละเอียด)
• ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์ (Outcome) เช่น มีการพัฒนางานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการใช้ความเชี่ยวชาญ
ใหม่ที่ได้เรียนรู้มา
• ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) เช่น สามารถดาเนินการวิจัยหรือแก้ปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่เรียนรู้มา (คุณภาพของงานวิจัยดีขึ้น หรือสามารถดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการซึ่งเดิม
มีข้อจากัด ติดตามจากคุณภาพการตีพิมพ์หรือวิธีการแก้โจทย์วิจัย)
ทั้งนี้สานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรจะดาเนินการติดตามผลเป็นระยะๆ ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีเป้าหมายต้องการให้อาจารย์และนักวิจัยมีโอกาสที่ดีใน
การแสวงหาและเรียนรู้เทคโนโลยีที่จาเป็น ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศจากหน่วยวิจัยที่ต่างประเทศ เพื่อ เป็น
ประสบการณ์ ในการสร้ างความสามารถให้ บุคลากรสายวิช าการของ มจธ. มีความเชี่ยวชาญใหม่ เพิ่มขึ้น
สาหรับ การทาวิจั ย ที่มีข้อจากัด ทางเทคนิ ค ให้ ส ามารถดาเนิน งานวิจัยและแก้ไขปัญ หางานวิจัยได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพด้ว ยความเชี่ย วชาญหรือจากเทคโนโลยีที่เรียนรู้มา อันเป็น การสร้างความเชื่อมั่นและเป็ น
แรงจูงใจที่จะใช้ความพร้อมเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความแข็งแกร่งในการวิจัยเพิ่มขึ้น
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นเลิศ รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์การวิจัยขั้นแนวหน้า
(Frontier Research) ของประเทศ
* Strategic Research Themes หมายถึ ง โครงสร้ า งของกลุ่ ม วิ จั ย ทั้ ง 8 สาขาใน มจธ. ได้ แ ก่
Sustainable Energy & Environment / Bioeconomy / Smart Healthcare / Sustainable
Mobility / Innovative & Creative Learning Society / Digital Transformation Smart
Manufacturing & Construction และ Sustainability and Inclusive research ซึ่ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
วิจั ยร่วมกัน สะท้อนให้ เห็น ความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายชาติมี
ผลกระทบในวงกว้าง (ดูรายละเอียดที่ https://ripo.kmutt.ac.th/)
สานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
พฤศจิกายน 2564

