ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิ จยั
ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอานาจ” ประจาปี งบประมาณ 2560
หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนกองทุนสนับสนุ นกำรวิจยั (สกว.) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรดำเนินนโยบำยของประเทศ
ขนำดใหญ่อย่ำงเช่น จีน สหรัฐอเมริกำ และรัสเซีย เมื่อประเทศเหล่ำนี้ดำเนินนโยบำยใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อ ประเทศ
ต่ำงๆ ทัวโลก
่
ทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและควำมมันคง
่ ฝ่ำยนโยบำยชำติและควำมสัมพันธ์ขำ้ มชำติ (ฝ่ำย 1) จึงริเริม่
โครงกำร “จับตามหาอานาจ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำและทำควำมเข้ำใจกำรดำเนินนโยบำยของประเทศมหำอำนำจที่
มีผลต่อประเทศต่ำงๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ทัง้ ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมมันคง
่ โดยกำรสนับสนุ นนักวิจยั ทีส่ นใจและ
มีควำมเชีย่ วชำญ ในด้ำนนโยบำยของประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ และรัสเซีย แบบเจำะลึก ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว
เหตุ ก ำรณ์ ส ำคัญ ที่เ กิด ขึ้น ในแต่ ละประเทศอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ กำรวิจ ัย เพื่อ ตอบค ำถำมเร่ ง ด่ ว นและโจทย์วิจ ัย ที่มี
ควำมสำคัญ โครงกำร “จับตำมหำอำนำจ” นี้ จะเป็ นกำรศึกษำกำรดำเนินนโยบำยของประเทศมหำอำนำจทัง้ 3 ประเทศที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอข้อเสนอแนะเชิง นโยบำยแก่ผู้กำหนดนโยบำยของไทย เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรกำหนดท่ำทีของประเทศไทยทีจ่ ะมีต่อประเทศเหล่ำนี้ และเป็ นกำรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ ต่อประเทศไทย
ฝำ่ ยฯ จึงมีควำมประสงค์ทจ่ี ะประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ 3 ประเทศ ดังนี้
1. ประเทศจีน ในประเด็นกำรค้ำกำรลงทุน/อุตสำหกรรมอำวุธ
2. ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในประเด็นควำมมันคง/สิ
่
ทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกำ/TPP/อุตสำหกรรมอำวุธ
3. ประเทศรัสเซีย ในประเด็นกำรค้ำกำรลงทุน/อุตสำหกรรมอำวุธ/วิทยำศำสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อ ให้มีก ำรศึก ษำวิจ ัย ในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ ประเทศมหำอ ำนำจใดประเทศหนึ่ ง จำก 3 ประเทศ (จีน
สหรัฐอเมริกำ และรัสเซีย) ในประเด็นสำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพื่อสร้ำงศูนย์ขอ้ มูลข่ำวสำรในกำรเผยแพร่ให้ขอ้ มูล ควำมรู้ เกีย่ วกับประเทศมหำอำนำจทัง้ 3 ประเทศ และ
สร้ำงกำรตระหนักรูเ้ กีย่ วกับประเทศทัง้ 3 ทีม่ ผี ลกระทบต่อไทยอย่ำงต่อเนื่อง

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิ จยั
เป็ นโครงกำรวิจยั เดีย่ วหรือชุดโครงกำรวิจยั ที่ เลือกศึกษำเฉพำะประเทศที่นักวิจยั มีควำมเชีย่ วชำญในประเด็นที่
ทำงฝำ่ ยระบุ มีกำรติดตำมข่ำวสำร และ/หรือ กำรทำวิจยั ระยะสัน้ เพื่อตอบคำถำมเร่งด่วนหรือโจทย์วจิ ยั สำคัญได้ กล่ำวโดย
สรุปกิจกรรมของโครงกำร “จับตำมหำอำนำจ” ประกอบด้วย
(1) กำรทำวิจยั ประเด็นสำคัญทีฝ่ ำ่ ยระบุ
(2) กำร Monitor (ข่ำวสำร/เหตุกำรณ์/กำรวิเครำะห์ ฯลฯ)
(3) กำรทำวิจยั (โจทย์เร่งด่วน/โจทย์สำคัญ ฯลฯ)

ระยะเวลาโครงการ

ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผูเ้ สนอขอรับทุน
1. ผูเ้ สนอขอทุนเป็ นนักวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกหน่ วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
มูลนิธิ หรือนักวิจยั อิสระ ทีป่ ฏิบตั งิ ำนเกีย่ วข้องกับประเด็นทีเ่ สนอขอรับทุนวิจยั
2. ผูเ้ สนอขอทุนต้องเป็ นนักวิจยั หลักของโครงกำร(หัวหน้ำโครงกำร) และมีประสบกำรณ์วจิ ยั เกีย่ วข้องกับประเด็น
ทีเ่ สนอขอรับทุนวิจยั

อนึ่ง ข้อเสนอโครงกำรทีเ่ สนอขอรับทุนต้องเป็ นข้อเสนอทีไ่ ม่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือ
หำกอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงำนอื่น/หรือฝำ่ ยฯ อื่นของ สกว. ผูเ้ สนอขอรับทุนต้องแจ้งรำยละเอียด
ให้ฝำ่ ยทรำบโดยครบถ้วน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
กำรมีนกั วิจยั ทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในประเทศมหำอำนำจทัง้ 3 ประเทศในประเด็นสำคัญทีร่ ะบุไว้ สำมำรถให้ควำมรู้
ตอบข้อซักถำม และให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำย ต่อหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทัวไปได้
่
กาหนดการเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 25 กรกฎำคม 2559 - 31 สิงหำคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผา่ นการพิ จารณาในรอบแรก
วันที่ 15 กันยำยน 2559
การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางอีเมล์ ( ก่อนเวลำ 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหำคม 2559 )
rungnapa@trf.or.th (กรณีสง่ ทางอีเมล์หากได้รบั แล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
2. ทางไปรษณี ย์ (พิจำรณำจำกวันทีป่ ระทับตรำไปรษณียำกร ไม่เกินวันที่ 31 สิงหำคม 2559)
ฝำ่ ยนโยบำยชำติและควำมสัมพันธ์ขำ้ มชำติ (ฝำ่ ย 1)
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั (สกว.)
ชัน้ 14 อำคำร เอส เอ็ม ทำวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
( กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ จับตามหาอานาจ” )
หมายเหตุ

Download แบบฟอร์มกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรได้จำก www.trf.or.th (ตำมเอกสำรแนบ)

หำกมีขอ้ สงสัยติดต่อสอบถำมได้ท:่ี รุ่งนภำ โทร 0-2278-8200 ต่อ 8325 / rungnapa@trf.or.th
หรือ ฝำ่ ยนโยบำยชำติและควำมสัมพันธ์ขำ้ มชำติ (ฝำ่ ย 1)

