๑. สรุปทุน

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจาปี ๒๕60
(2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้รับแจ้งจำก The National Research Foundation
of Korea (NRF) สำธำรณรัฐเกำหลี เรื่อง กำรให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญำเอกสำหรั บนักวิจัยชำวต่ำงชำติ ประจำปี
๒๕60 (ค.ศ. 2017) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น ๖ - ๑๒ เดือน ณ สำธำรณรัฐเกำหลี รำยละเอียดดัง โครงการทุน
วิจัยระดับหลังปริญญาเอกสาหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจาปี ๒๕60
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนการขอรับทุนและกำรพิจำรณำใบสมัคร
ตำมที่ NRF กำหนด ดังนี้
๑) ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือ
เชิญให้ร่วมทำวิจัยจำกนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (invitation letter)
๒) เอกสำรในกำรขอรับทุน ตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสำเนำ 6 ชุด รวมเป็น 7 ชุด ดังนี้
๒ . ๑ ใ บ ส มั ค ร ต ำ ม ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่ NRF ก ำ ห น ด (Program
Announcement, Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอกรำยละเอีย ดข้ อคิ ด เห็ น
และเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจำรณำลงนำมในฐำนะหน่วยงำนเสนอชื่อผู้ขอรับทุน
(Nominating Authority)
๒.๒ เอกสำรสรุปงำนวิจัยที่จะดำเนินกำรในสำธำรณรัฐเกำหลี ควำมยำวไม่เกิน ๑ หน้ำ
กระดำษพิมพ์ เป็นภำษำไทย (ระบุชื่อและหน่วยงำนของนักวิจั ย ชื่อโครงกำรวิจัย
และงำนที่จะทำ)
๒.๓ หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจำกนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (invitation letter)
๓) หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสำรในข้อ ๒ มำยัง วช.
ภำยในวันที่ 9 มิถุนำยน ๒๕60 เพื่อให้ วช. ลงนำมรับรองใบสมัครในฐำนะหน่วยงำนเสนอชื่อ
ของประเทศไทย (Nominating Authority) ซึ่งทำง NRF แต่งตั้ง
๔) วช. นัดหมำยส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัคร
๕) ผู้สมัครส่งใบสมัครซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อโดย วช. แล้วไปยังนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี ทำงออนไลน์
และไปรษณีย์
๖) นักวิจัยรับรองชำวเกำหลีส่งใบสมัครไปยัง NRF ภำยในวันที่ 16 มิถุนำยน ๒๕60 ผ่ำนระบบ
ออนไลน์
การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ วช. และนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี ทรำบภำยในเดือนกรกฎำคม
2560
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดทุนและดำวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จำกเว็บไซต์ของ
วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยส่งเสริมกำรวิจัยกับต่ำงประเทศ กองกำร
ต่ำงประเทศ วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ 203 โทรสำร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙ อีเมล kaewkati@gmail.com
หมายเหตุ โปรดทา hyperlink ที่ข้อความตัวหนาที่ขีดเส้นใต้ไปยังเอกสาร ดังนี้
๑) โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสาหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจาปี ๒๕60
๒) ขั้นตอนการขอรับทุน
๓) Program Announcement, Annex 1, 2 และ 3

๒. โครงการทุน

โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
สาหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจาปี ๒๕60
(2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
NRF เกิดจำกกำรรวมตัว กั น ของ ๓ องค์กรใหญ่ กล่ ำวคือ The Korea Science and Engineering Foundation
(KOSEF), The Korea Research Foundation (KRF) แ ล ะ The Korea Foundation for International
Cooperation of Science and Technology (KICOS) ซึ่งกำรรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นก้ำวแห่งกำรริเริ่มเพื่อก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรบริหำรงำนวิจัยของประเทศ อันนำไปสู่กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและวิชำกำรที่สมดุล ย์และกว้ำงขวำงในทุกสำขำ ทั้งด้ำนสังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่ ง โครงกำรทุ น วิ จั ย ระดั บ หลั งปริ ญ ญำเอกส ำหรั บ นัก วิ จั ยชำวต่ำ งชำติ (Postdoctoral Fellowship
Program for Foreign Researchers) เป็นโครงกำรหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยชำวต่ำงชำติรุ่นเยำว์ให้มี
โอกำสพัฒนำควำมรู้ และเพิ่มประสบกำรณ์ทำงด้ ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงกำรนี้จะเปิดโอกำสให้
นักวิจัยชำวต่ำงประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร ร่วมค้นคว้ำวิจัยในฐำนะหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยในโครงกำรตำมควำมถนัดของตน
ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของนักวิจัยที่ปรึกษำชำวเกำหลี
ระยะเวลาทุนและระยะเวลาเริ่มการวิจัย
- ระยะเวลำทุน ๖ – ๑๒ เดือน
- ระยะเวลำเริ่มทำกำรวิจัยระหว่ำงวันที่ ๑ กรกฎำคม ถึง ๓๑ สิงหำคม ๒๕60
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ควำมเป็นพลเมือง
- สัญชำติไทย
2. สำขำกำรวิจัย
- วิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรมศำสตร์ (Natural Science and Engineering)
3. ระดับกำรศึกษำและอำยุ
- มีวุฒิปริญญำเอกและมีประสบกำรณ์ในสำขำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติและวิศวกรรมศำสตร์
- มีอำยุไม่เกิน ๔๐ ปี ณ เวลำที่ยื่นใบสมัคร (เกิดหลังจำกวันที่ 17 มิถุนำยน ๒๕๑9)
4. ควำมสำมำรถทำงภำษำ
- มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรพูดและเขียนภำษำอังกฤษหรือภำษำเกำหลีเป็นอย่ำงดี
ขั้นตอนการสมัคร
๑) ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำ
วิจัยจำกนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (invitation letter)
๒) เอกสำรในกำรขอรับทุน ตัวจริง ๑ ชุด พร้อมสำเนำ 6 ชุด รวมเป็น 7 ชุด ดังนี้
๒.๑ ใบสมัครตำมรำยละเอียดและแบบฟอร์ มที่ NRF กำหนด (Program Announcement, Annex
1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2
ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจำรณำลงนำมในฐำนะหน่วยงำน
เสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)

๓)
๔)
๕)
๖)

๒.๒ เอกสำรสรุปงำนวิจัยที่จะดำเนินกำรในสำธำรณรัฐเกำหลี ควำมยำวไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษพิมพ์
เป็นภำษำไทย (ระบุชื่อและหน่วยงำนของนักวิจัย ชื่อโครงกำรวิจัย และงำนที่จะทำ)
๒.๓ หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจำกนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี (invitation letter)
หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสำรในข้อ ๒ มำยัง วช. ภำยในวันที่ 9
มิ ถุ น ำยน ๒๕60 เพื่ อ ให้ วช. ลงนำมรั บ รองใบสมั ค รในฐำนะหน่ ว ยงำนเสนอชื่ อ ของประเทศไทย
(Nominating Authority) ซึ่งทำง NRF แต่งตั้ง
วช. นัดหมำยส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัคร
ผู้ ส มัครส่ งใบสมัครซึ่ ง ได้รั บ กำรเสนอชื่อโดย วช. แล้ ว ไปยังนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี ทำงออนไลน์ แ ละ
ไปรษณีย์
นักวิจัยรับรองชำวเกำหลีส่งใบสมัครไปยัง NRF ภำยในวันที่ 16 มิถุนำยน ๒๕60 ผ่ำนระบบออนไลน์

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ วช. และนักวิจัยรับรองชำวเกำหลีทรำบภำยในเดือนกรกฎำคม 2560
ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ
NRF ได้จัดค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ดังนี้
- ค่ำใช้จ่ำยเดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ วอน ซึ่งจะถูกเรียกเก็บภำษีตำมกฎหมำยภำษีเงินได้
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับอำยุ 1 ปี สำหรับผู้ได้รับทุนเท่ำนั้น โดย NRF จะเป็นผู้ออกตั๋วและส่งให้ผู้ได้รับทุน
ทำง PTA ทั้งนี้ จะไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือควำมล่ำช้ำที่เกิดจำกตัวผู้ได้รับทุนซึ่ง
ต้องรับผิดชอบเอง
ระเบียบในการสมัครขอรับทุน
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตำมกฎ ดังนี้
- ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องที่ทำวิจัยและระยะเวลำที่ได้เสนอไว้หลังจำกยื่นใบสมัครแล้ว
- ต้องเริ่มกำรวิจัยในสำธำรณรัฐเกำหลี ภำยใน ๒ เดือน หลังจำกได้รับแจ้งอนุมัติทุน
- ต้องปฏิบัติตำมกฎ/ระเบียบของสถำบันวิจัยรับรองในสำธำรณรัฐเกำหลี ซึ่งเป็นผู้ดูแลกำรศึกษำวิจัย
ข้อมูลสาคัญ
- ใบสมัครขอรับทุนจะต้องส่งผ่ำนนักวิจัยรับรองชำวเกำหลี ซึ่งจะเป็นผู้เสนอใบสมัครให้ NRF พิจำรณำ
เท่ำนั้น
- NRF จะไม่รับพิจำรณำใบสมัครที่ ไม่ผ่านกำรเสนอชื่อจำก วช. และไม่มีหนังสือเชิญจำกนักวิจัยรับรอง
ชำวเกำหลี
- ในกรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและได้รับทุนจำก NRF แล้ว แต่ขอสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึง
ถือเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกำสในกำรพัฒนำงำนวิจัยและตัดสิทธิ์ผู้สมัครท่ำนอื่น วช.ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรขึ้นบัญชีผู้สละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรดังกล่ำว
- วช.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจำรณำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมที่ NRF กำหนด โดยเฉพำะกรณีที่
ผู้สมัครมีอำยุเกิน ๔๐ ปี
หมายเหตุ ค่ำประกันภัยอุบัติเหตุกำรเดินทำงต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำรักษำพยำบำลระหว่ำงพำนักในสำธำรณรัฐ
เกำหลี ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเอง

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
- ผู้ได้รับทุนควรติดต่อกับนักวิจัยผู้รับรองในสำธำรณรัฐเกำหลี และจัดเตรียมเอกสำรที่จำเป็นในกำรติดต่อ
ขอวีซ่ำประเภท Long – term (๖ – ๑๒ เดือน) จำกสถำนทูตเกำหลีในประเทศของผู้สมัคร
- ผู้ได้รับทุนต้องปรึกษำรำยละเอียดกำรเดินทำงกับนักวิจัยผู้รับรองในสำธำรณรัฐเกำหลีก่อนกำรเดินทำง
อย่ำงน้อย ๓ สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ประสำนงำนฝ่ำยเกำหลี
NRF:
Mr. Whun Kim
Researcher
Global Exchange & Cooperation Team
Center for International Affairs
National Research Foundation of Korea
25, Heonreung-ro, Seocho–gu, Seoul 06792, Republic of Korea
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