ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม พ.ศ. ๒๕๖๓
.........................................
โดยที่มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมริเริ่มทําวิจัย โดยเฉพาะ
งานวิจัยที่มีลักษณะเปนการคนควา วิจัย และพัฒนาองคความรูใหม (new discovery) หรือบุกเบิกศาสตร
แขนงใหม (frontier research) ใหมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกตอไปได จึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิการบดีจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการขอรับทุน ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม
ไวดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒. คุณสมบัติของผูขอรับทุน
๒.๑ เปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย หรือนักวิจัยระดับ ๑
หรือนักปฏิบัติการวิจัย และไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยที่เคยไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
หรือจากแหลงทุนอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญา
๒.๒ อายุไมเกิน ๔๕ ป นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไมเกิน ๑๐ ป หรือ กลับเขาปฏิบัติงานไมเกิน ๗ ป หลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบริหารตั้งแตรองคณบดีขึ้นไปหรือเทียบเทา
๒.๔ ไมดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุ นไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่ องใหม จ าก
แหล ง ทุ น อื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะหั ว หน า โครงการที่ ไ ด รั บ ทุ น ตั้ ง แต
๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป ขึ้นไป
๒.๖ ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลมากอน
๒.๗ ในปที่ขอทุนตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ และตองไมอยูระหวางเขารวมโครงการ Talent Mobility
๒.๘ นักวิจัยควรผานหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการวิจัย เชน หลักสูตร
Multi Mentoring System (MMS) ที่จัดโดยกองบริหารงานวิจัย หลักสูตรดานจริยธรรมสัตวทดลอง
หรือการวิจัยในมนุษย
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