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ประกาศสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2562
หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2562
ส ำนั ก งำนกองทุ น สนั บ สนุ น กำรวิ จั ย (สกว.) เปิ ด รั บ ข้ อ เสนอโครงกำรเพื่ อ พิ จ ำรณำสนั บ สนุ น ทุ น
“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” ประจำปีงบประมำณ
2562 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมและดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรสมัครได้จำกเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยวิจัยระดับนำนำชำติหรือต่อยอดและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เครือข่ำยวิจัยระดับ
นำนำชำติที่มีอยู่แล้วและมีโจทย์วิจัยที่จำเพำะและชัดเจน โดยเครือข่ำยวิจัยนี้จะมีองค์ประกอบ คือ
นักวิจัยไทย นักวิจัยต่ำงประเทศ องค์กรภำครัฐ/ภำคเอกชนของไทย และ/หรือองค์กรของต่ำงประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ำยวิจัยผลิตผลงำนวิจัย ระดับนำนำชำติในลักษณะที่สำมำรถนำองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสำหกรรม พำณิชย์ สังคม/ชุมชน วิชำกำร และนโยบำย ผ่ำนกลไกกำร
ทำงำนร่วมกันในลักษณะเครือข่ำย
3. เพื่อสร้ำงเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำระหว่ำงเครือข่ำยทุกภำคส่วน และทุกระดับ ทั้งใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ
4. เพื่อพัฒนำระบบวิจัยของประเทศให้เข้มแข็ง ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรวิจัย ระบบงบประมำณ ระบบ
ติดตำมและประเมินผล โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าหมาย
1. ได้เครือข่ำยวิจัยนำนำชำติที่มีโจทย์วิจัยจำเพำะและชัดเจน มีผลกระทบในกำรแก้ปัญหำเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ได้ ผ ลงำนทำงวิช ำกำรที่ มี คุณ ภำพในระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ผลงำนวิ จั ย ที่ ตีพิ ม พ์ ในวำรสำรวิ ช ำกำรระดั บ
นำนำชำติ สิทธิบัตร และ/หรือองค์ควำมรู้เชิงลึก และควำมรู้ฐำน (Platform Knowledge) ครอบคลุม
เทคโนโลยีฐำน (Platform Technology) ในหัวข้อวิจัยของแต่ละเครือข่ำย
3. ได้นักวิจัยที่มีศักยภำพสูงทั้งในด้ำนกำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำรงำนในลักษณะเครือข่ำย ตลอดจน
สำมำรถพัฒนำควำมร่วมมือกับนักวิจัยและหน่วยงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
4. เกิ ด ควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นกำรวิ จั ย ระหว่ ำ งมหำวิ ท ยำลั ย และสถำบั น วิ จั ย ตลอดจนหน่ ว ยงำนให้ ทุ น
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดทำ MoU ระหว่ำงหน่วยงำน กำรร่วมสนับสนุนทุนเพื่อ
กำรดำเนินงำนของเครือข่ำย เป็นต้น
5. นักวิจัยระดับปริญญำเอก และนักวิจัยหลังปริญญำเอก
ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน
สนับสนุนงำนวิจัยตั้งแต่ระดับ Basic Research ในทุกสำขำวิชำที่มีโจทย์วิจัย ตำมแนวนโยบำย
ยุทธศำสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี และนโยบำย
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วงเงินสนับสนุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติและระยะเวลาดาเนินการ
ให้กำรสนับสนุนทุนในกำรพัฒนำหรือต่อยอดเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติสำหรับแต่ละเครือข่ำย ในวงเงิน
ไม่เกิน 10,000,000 บำท ระยะเวลำกำรรับทุน 3 ปี โดยเครือข่ำยวิจัยที่เสนอขอรับทุนสำมำรถเลือกเสนอขอ
งบประมำณสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมรำยกำรดังนี้
1. ทุนนักศึกษำระดับปริญญำเอก
2. ทุนนักวิจัยหลังปริญญำเอก
3. งบประมำณสำหรับกำรวิจัยของเครือข่ำย 4. งบประมำณสำหรับพัฒนำเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติ
คุณสมบัติความเป็นเครือข่ายที่สามารถเสนอขอรับทุนได้
1. หัวหน้ำเครือข่ำยวิจัยและนักวิจัยร่วมในเครือข่ำยมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด (ดูรำยละเอียดจำก
ประกำศรับสมัครฉบับเต็ม)
2. เครื อ ข่ ำ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยคณะผู้ วิ จั ย จำกสถำบั น กำรศึ ก ษำหรื อ สถำบั น วิ จั ย ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
3. เครือข่ำยที่มีกำรดำเนินงำนอยู่แล้ว และนักวิจัยทั้งในไทยและต่ำงประเทศทำงำนวิจัยร่วมกันและสร้ำง
เครือข่ำยร่วมกันมำอย่ำงน้อย 2 ปี
4. มีโครงสร้ำงของเครือข่ำยวิจัยที่เข้มแข็ง เครือข่ำยมีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนกำรดำเนินงำนที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักกำรของโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติ
5. ในกรณีที่เครือข่ำยมีควำมร่วมมือและได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกหน่วยงำนวิจัยทั้งในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
ขั้นตอนการสมัครและกาหนดเวลาการเสนอและพิจารณาทุน
22 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62

 ยื่นแบบสรุปข้อเสนอโครงกำร และ Concept Proposal
ตำมแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
 นักวิจัยไทยต้องลงทะเบียนพร้อมแนบผลงำนในระบบผ่ำนเว็บไซต์
http://irn.trf.or.th (เปิดระบบวันที่ 3 ธันวำคม 2561)

28 ก.พ. 62

ประกำศผลเครือข่ำยวิจัยทีผ่ ่ำนกำรประเมินให้เสนอ

1-31 มี.ค. 62

โครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมินในชัน้ ต้น ยืน่ ข้อเสนอโปรแกรมวิจัย
ฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่ำนระบบออนไลน์

ก.ค. 61

ประกำศผล

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติ (IRN)
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อำคำร เอส เอ็ม ทำวเวอร์ 979/17-21
ถนนพหลโยธิน สำมเสนใน พญำไท กรุงเทพฯ 10400
2/2

โทรศัพท์: 0-2278-8280 (ณภำภัช)
โทรสำร: 0-2298-0452
Email: trfirn@trf.or.th
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