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ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)  

ประจ าปี ๒๕๖๔ (FY2021) 
ในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด ๑๙ 

(Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)” 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

๑. ความเป็นมา 
ด้วยส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เข้ำร่วมกำรเป็นสมำชิกในโครงกำร e-ASIA Joint 

Research Program โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกดิกำรท ำวิจัยร่วมในระดับนำนำชำติของภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกในรูปแบบพหุภำคี รวมถึงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภำคเอเชียตะวันออก โดยในปี ๒๕๖๔ วช.จะเปิดรับ
สมัครข้อเสนอโครงกำรในประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ       
โควิด ๑๙ (Countermeasures for COVID-19  in Non-medical Research)” 

๒. วัตถุประสงค ์
ส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกำสพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยกับต่ำงประเทศเพ่ือน ำไปสู่    

กำรป้องกัน และบรรเทำผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของของโควิด ๑๙ โดยมุ่งหวังว่ำควำมร่วมมือระหว่ำง
นักวิจัยจำกประเทศสมำชิก e-ASIA จะสำมำรถน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรในกำรสร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรป้องกันกำรระบำด และกำรแก้ไขปัญหำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี หรือแสวงหำแนวทำงในกำรควบคุมโควิด ๑๙ ตลอดจนกำรพัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกต่อไป  

๓. สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร   
กำรวิจัยเพ่ือบรรเทำผลกระทบที่เกิดจำกกำรระบำดของโควิด ๑๙ “Countermeasures for 

COVID-19 in Non-medical Research” หมำยถึง กำรวิจัยทำงคณิตศำสตร์  พฤติกรรมศำสตร์ และ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) หรือกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรกำรเพ่ือป้องกันกำรระบำด
ของโควิด รวมถึงกำรสร้ำงพฤติกรรมทำงสังคมและเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในสถำนกำรณ์ของกำรระบำดโควิด 
และภำยหลังกำรระบำดของโควิดสิ้นสุดลงแล้ว เช่น  

๑) กำรวิจัยทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์กำยภำพ  
๒) กำรวิจัยทำงสังคม กำรสร้ำงพฤติกรรมทำงสังคมและเศรษฐกิจ 
๓) วิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ  
๔) ธรณีวิทยำ  
๕) วิศวกรรมศำสตร์  
๖) วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
๗) กำรศึกษำ  
๘) สังคมศำสตร์  
๙) กำรวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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๔. ประเทศที่ เข้ าร่วมประกาศรับข้อเสนอโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณในสาขา               
Non –Medical Research  

ล าดับที่ ประเทศ  หน่วยงานที่เข้าร่วม  (MO)  
 

๑. ญี่ปุ่น  Japan Science and Technology Agency (JST) 
๒. ฟิลิปปินส์ Department of Science and Technology (DOST-PCHRD)  
๓. ไทย  National Research Council of Thailand (NRCT)  
๔. ไทย Agricultural Research Development Agency (ARDA)  
๕. เวียดนำม Ministry of Science and Technology (MOST)  

๕. ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน  
๑) โครงกำรวิจัยจ ำเป็นต้องมีทีมวิจัยจำกประเทศที่ตอบรับเข้ำร่วมกำรเปิด Joint Call อย่ำงน้อย         

๓ ประเทศ ** แต่เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยแบบเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโควิด ๑๙ ข้อเสนอการวิจัยสามารถประกอบด้วยทีมวิจัยเพียงแค่             
๒ ประเทศได้ หากโครงการวิจัยนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ e-ASIA JRP  ใน
เรื่องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก**    

 

๒) ทีมวิจัยของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้ำโครงกำรวิจัย เป็นผู้ด ำเนินกำรวิจัยหลัก (PI)  และจะมีหัวหน้ำ
โครงกำรจ ำนวน ๑ ท่ำน ได้รับมอบหมำยให้เป็น Lead PI ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโครงกำร โดยมี
หน่วยงำนสมำชิกที่เปิดรับสมัครทุนเป็นผู้สนับสนุนงบประมำณแก่นักวิจัยในโครงกำรวิจัยจำกประเทศ
ของตน 

๓) ระยะเวลำในกำรท ำวิจัย จ ำนวน ๑ ปี (๑๒ เดือน)  ทั้งนี้สำมำรถขยำยระยะเวลำกำรท ำกำรวิจัยได้
เพ่ิมอีก ๒ ปี โดยขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินกำรวิจัยของปีที่ ๑ และควำมเป็นไปได้ของงบประมำณที่
หน่วยงำนสมำชิกจะสนับสนุน 

๔) งบประมำณสนับสนุนแก่นักวิจัยไทย ตลอดระยะเวลำกำรวิจัย (สนับสนุนจ ำนวน ๒ – ๓ โครงกำร) 
งบประมำณรวม ๓ ล้ำนบำท โดยงบประมำณของแต่ละโครงกำรอำจมีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของกิจกรรม  
o งบประมำณส่วนใหญ่จะสนับสนุนกิจกรรมควำมร่วมมือ แต่ก็อำจจะสำมำรถใช้จ่ำยบำงส่วน

เพ่ือค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยภำยในประเทศที่จ ำเป็นต่อกำรท ำควำมร่วมมือ 
o ค่ำบ ำรุงสถำบันประมำณ ๑๐%ของงบประมำณ 
o ค่ำใช้จ่ำยเพื่อทรัพยำกรบุคคล ไม่ควรเกิน ๑๕%ของงบประมำณ 
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งบประมำณจะไม่สนับสนุน 
o ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง กำรจัดซื้อ หรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงตึกส ำนักงำน   

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องทดลอง 
o ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อเครื่องมือหลัก 
o ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับเครื่องมือส ำนักงำน (ยกเว้นเครื่องมือพิเศษที่จ ำเป็นต่อกำรท ำวิจัย)  

๖. คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย  
o เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย และมี

ต ำแหน่งประจ ำอยู่ในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันวิจัยในประเทศไทย ในระยะเวลำที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรวิจัยจนเสร็จสิ้น 

o ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป  
o มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร  
o ผู้สมัครต้องสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยนำนำชำติ และต้องสำมำรถท ำวิจัยจน

ส ำเร็จลุล่วงได้  
๗. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย  

๑) วช. จะพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยวช.เป็น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร และมีคณะกรรมกำรคัดเลือกนำนำชำติของ e-ASIA เป็นผู้คัดเลือกใน
รอบสุดท้ำย โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้  
o กำรวิจัยในหัวเรื่องท่ีส ำคัญและมีผลกระทบที่ดี 
o เหตุผลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ : เป็นเรื่องใหม่ มีควำมส ำคัญ และมีกรอบเวลำที่มีควำมเป็นไปได้ 
o กำรออกแบบ และควำมเหมำะสมของแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย  
o ควำมร่วมมือ: แสดงให้เห็นจุดแข็ง และควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน รวมถึงโอกำส 

และคุณภำพในกำรด ำเนินกำรวิจัย  
o คุณภำพ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรวิจัย 
o จริยธรรม และกำรจัดกำรของรัฐบำล  

๒) วช.ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้ นักวิจัยทุกคนในโครงกำรต้องไม่ติดค้ำงกำรส่ง
รำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS (National Research  Innovation 
Information System) ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำผลงำนประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในกำร
ติดต่อประสำนงำน ขอให้นักวิจัยด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลระบบ NRIIS 
ให้เป็นปัจจุบัน  

๓) ให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลักฐำนรองรับ 
๔)  วช.ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอกำรวิจัยที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบ National 

Research  Innovation Information System (NRIIS) URL: http://nriis.nrct.go.th/ที่ลงทะเบียน
และมีกำรยืนยันกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนด และทีมนักวิจัยร่วมได้ส่ง
ข้อเสนอกำรวิจัยไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศของตน  

๕) ค ำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
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๘. การสมัคร และส่งข้อเสนอการวิจัยฝ่ายไทย   
  ผู้สนใจส่งข้อเสนอกำรวิจัยต้องด ำเนินกำร ดังนี้  

๑) ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยเพ่ือศึกษำรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุน         
ได้ที่ http://www.nriis.nrct.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ – ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๓  

๒) ดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยและคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้งเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง        
ได้ที่ http://www.nriis.nrct.go.th ระหระหว่ำงวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๓ – ๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๓ 

๓) กรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  
๔) ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำร

ขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้
สมบูรณ์ และแนบไฟล์โครงกำรวิจัยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง        
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น หำกพ้นก ำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ  

๕) หำกนักวิจัยไทยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำโครงกำร (Lead PI)  นักวิจัยจะต้องด ำเนินกำร        
ส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่จัดท ำด้วยภำษำอังกฤษไปยังอีเมลของฝ่ำยเลขำฯ ของโครงกำร e-ASIA JRP 
(easia_secretariat@jst.go.jp) ด้วย  โดยฝ่ำยเลขำฯ จะมีกำรแจ้งตอบรับกำรรับสมัครเมื่อฝ่ำยเลขำฯ 
ได้รับข้อเสนอกำรวิจัยทำงอีเมลแล้ว  

* นักวิจัยจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบการสมัครของ e-ASIA JRP และข้อปฏิบัติของหน่วยงานที่ร่วม
ประกาศในประเทศของตนด้วย เพื่อให้เป็นการสมัครที่สมบูรณ์ 

** ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยท่ีมีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๕๖๑ -๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๗ และ                
๐-๒๕๗๙-๒๒๘๕ โทรสำร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙  และ https://www.the-easia.org/jrp/ 
 

ประกำศ ณ วันที่      ๘ กันยำยน ๒๕๖๓  

                                                                 

 (ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

                                                     ท ำหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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