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Happy New Year & Happy New fund 2021
6 ทนุวิจยั

1. ทุนบพข. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (รอบที ่2)

2. ทุนบพท. ประจ ำปี 2564 ใน Platform 4 โปรแกรม 13 และ15

3. ทุนบพค. ภำยใตโ้ปรแกรมที ่5 และ 16 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

4. ทุนวช. โครงกำร e-ASIA Joint Research Program ประจ ำปี 2565 (FY2022)

5. The Grand Challenges ICODA COVID-19 Data Science

6. Mahidol University – Global Partnering Initiative 2564 (MU-GPI)
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หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) 
PLATFORM 3 ในโปรแกรมท่ี 10ยกระดบัความสามารถการแข่งขนัและวางรากฐานทาง

เศรษฐกิจ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2)
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• แผนงานยอ่ยที ่1 การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารสขุภาพ และสว่นประกอบมลูคา่สงู
• แผนงานยอ่ยที ่2 การพฒันายา ชวีวตัถุ เซลลบ์ําบดั และระบบผลติทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑท์างการแพทยเ์พื่อการขึน้
ทะเบยีน
• แผนงานยอ่ยที ่3 การพฒันาพลงังานเคมชีวีภาพและพลาสตกิทีย่อ่ยสลายไดท้างชวีภาพ
• แผนงานยอ่ยที ่4 แพลทฟอรม์ IoT เพือ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG
• แผนงานยอ่ยที ่5 แผนงานเศรษฐกจิหมนุเวยีน



1. ทุนบพข. Platform 3 โปรแกรม 10 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2)

คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร เง่ือนไขเพ่ิมเติม OKR

- นกัวจิยั อาจารย ์นกัวชิาการ สงักดั
ในหน่วยงานภาครฐัหรอืภาคเอกชน
- นกัวจิยั 1 คน สามารถเป็นหวัหน้า
โครงการไดไ้มเ่กนิ 3 โครงการใน
ปีงบประมาณนัน้ ๆ
- หวัหน้าโครงการตอ้งมคีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญ และความพรอ้มในการ
ดาํเนินโครงการวจิยั

- 1-3 ปี
- ไมจ่าํกดังบประมาณ 
- ภาคเอกชน 20% (in cash 10%, 
in kind 10%)
สนับสนุน
- หมวดคา่ตอบแทนคณะผูว้จิยั
- หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้ง
- หมวดคา่วสัดุวทิยาศาสตร์
- หมวดคา่จดัทาํตน้แบบ
- หมวดคา่ใชส้อย
- หมวดคา่บาํรุงสถาบนั (Overhead 
cost) 10%
- หมวดคา่ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์

ภายในวนัท่ี 18 มกราคม 
2564 เวลา 23.59 น.
 ระบบ NRIIS

 เป็นโครงการเดีย่วหรอื ชุด
โครงการวจิยัทีม่โีครงการ
เดีย่วตัง้แต่ 2 โครงการขึน้ไป

 เป็นโครงการทีม่ี TRL ระดบั 
4 ขึน้ไป 

O3.10a พฒันาและยกระดบั
ความสามารถการแขง่ขนัของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
ยทุธศาสตรด์ว้ยการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม

- KR3.10a.1-3
O3.10b ต่อยอดอุตสาหกรรม
ยทุธศาสตรแ์ละวางรากฐานการ
พฒันาเศรษฐกจิภายใตแ้นวคดิ
เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิ
หมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว

- KR3.10b.1-4
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หน่วยบริหารและจดัการทุนวิจยัด้านการพฒันาระดบัพืน้ท่ี (บพท.)
PLATFORM 4การวิจยัและสรา้งนวตักรรมเพ่ือการพฒันาเชิงพืน้ท่ีและ

ลดความเหล่ือมล า้
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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2.1 Program 13 นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนนวตักรรม 
2.2 Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศนูยก์ลางความเจริญ



2.1 ทุนบพท. ใน Platform 4 โปรแกรม 13
ประเภททนุ คณุสมบติัผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร OKR

โปรแกรม 13 ทนุท่ี 1 “ชุมชน
นวตักรรมเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื”
- ชุดโครงการวจิยั
- 10 ตําบลต่อ 1 ชุดโครงการวจิยั

 สถาบนั/หน่วยงาน/นกัวจิยั/
นกัวจิยัอสิระ

 หน่วยงานจะตอ้งมทีีต่ ัง้อยูใ่น
จงัหวดัเป้าหมายของการวจิยั

 หากอยูน่อกพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ตอ้งมคีวามรว่มมอืกบั
หน่วยงานในพืน้ที่

- ระยะเวลา 1 ปี
- งบประมาณ 2-5 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่จา้ง
- คา่ตอบแทน
- คา่ใชส้อย
- คา่วสัดุ
- คา่ครุภณัฑ์
- คา่ overhead 10%

- ในระบบ NRIIS ภายในวนัท่ี 24
ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

O4.13 เพิม่ขดึความสามารถของ
ชุมชนทอ้งถิน่ในการพฒันา การพงึ
ตนเองและการจดัการตนเองบน
ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
KR4.13.2 จาํนวน smart 
community/ชุมชนนวตักรรม มี
ความสามารถในการพฒันาการ
พึง่ตนเองและจดัการตนเอง 
เพิม่ขึน้ 3,000 ชุมชน ภายในปี
2565
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ประเภททนุ คณุสมบติัผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร OKR

Program 13 ทนุท่ี 2 “มหาวทิยาลยั
พฒันาพืน้ที”่ กรอบการวจิยั “การ
พฒันาขดีความสามารถของ
ผูป้ระกอบการในพืน้ที่ (Local 
Enterprises) บนฐานทรพัยากรพืน้
ถิน่เพือ่สรา้งเศรษฐกจิฐานรากและ
เศรษฐกจิหมุนเวยีนในพืน้ที”่
- ชุดโครงการวจิยั

- อธกิารบด/ีไดร้บัมอบหมายจาก
อธกิารบดี
- มหาวทิยาลยัเสนอไดเ้พยีง 1 
ชุดโครงการวจิยัเทา่นัน้
- หน่วยงานจะตอ้งมทีีต่ ัง้อยูใ่น
จงัหวดัเป้าหมายของการวจิยั
- หากอยูน่อกพืน้ทีเ่ป้าหมายตอ้ง
มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานใน
พืน้ที่

- ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน
- งบประมาณ 1.5-5 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่จา้ง
- คา่ตอบแทน
- คา่ใชส้อย
- คา่วสัดุ
- คา่ครุภณัฑ์
- คา่ overhead 10%

ส่งเอกสารผา่น ORS ภายในวนัท่ี
15 ม.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ดงัน้ี
- ขอ้เสนอโครงการ 1 ชุด
- แผน่บนัทกึขอ้มลู 1 แผน่
หากได้รบัคดัเลือกจากมหาลยั
- ยื่นข้อเสนอใน
ระบบ NRIIS ภายในวนัท่ี 22 ม.ค. 
2564 เวลา 17.00 น.

O4.13 เพิม่ขดึความสามารถของ
ชุมชนทอ้งถิน่ในการพฒันา การพงึ
ตนเองและการจดัการตนเองบนฐาน
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
KR4.13.1 เกดินวตักรรมชุมชน เพือ่
ยกระดบัรายไดใ้หก้บัชุมชนปีละ 
1,000 นวตักรรม หรอื
KR4.13.2 จาํนวน smart 
community/ชุมชนนวตักรรม มี
ความสามารถในการพฒันาการ
พึง่ตนเองและจดัการตนเอง เพิม่ขึน้ 
3,000 ชุมชน ภายในปี 2565
KR4.13.3 มลูคา่เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคบ์นฐานทุน ทรพัยากร 
วฒันธรรมในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 10
ต่อปี

โปรแกรม 13 ทนุท่ี 3 
“มหาวทิยาลยัพฒันาพืน้ที”่ แผนงาน
ยอ่ย การจดัการทุนทางวฒันธรรม
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิชุมชน และ
สาํนึกทอ้งถิน่ กรอบการวจิยั
“มหาวทิยาลยักบัการขบัเคลื่อนทุน
ทางวฒันธรรมเพือ่การพฒันาเชงิ
พืน้ที”่
- ชุดโครงการวจิยั

- อธกิารบด/ีไดร้บัมอบหมายจาก
อธกิารบดี
- มหาวทิยาลยัเสนอไดเ้พยีง 1 
ชุดโครงการวจิยัเทา่นัน้
- หน่วยงานจะตอ้งมทีีต่ ัง้อยูใ่น
จงัหวดัเป้าหมายของการวจิยั
- หากอยูน่อกพืน้ทีเ่ป้าหมายตอ้ง
มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานใน
พืน้ที่

- ระยะเวลา 1 ปี 3 เดอืน
- งบประมาณ 1.5 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่จา้ง
- คา่ตอบแทน
- คา่ใชส้อย
- คา่วสัดุ
- คา่ครุภณัฑ์
- คา่ overhead 10%

ส่งเอกสารผา่น ORS ภายในวนัท่ี
18 ม.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ดงัน้ี
- ขอ้เสนอโครงการ 1 ชุด
- แผน่บนัทกึขอ้มลู 1 แผน่
หากได้รบัคดัเลือกจากมหาลยั
- ยื่นข้อเสนอใน
ระบบ NRIIS ภายในวนัท่ี 24 ม.ค. 
2564 เวลา 24.00 น.

2.1 ทุนบพท. ใน Platform 4 โปรแกรม 13

https://nriis.nrct.go.th/
https://nriis.nrct.go.th/


2.2 ทุนบพท. ใน Platform 4 โปรแกรม 15
ประเภททนุ คณุสมบติัผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร OKR

โปรแกรมท่ี 15 ทนุท่ี 1 “การพฒันา
เมอืงและพืน้ทีก่ลุม่เศรษฐกจิโดยรอบ
บนฐานเศรษฐกจิสเีขยีว” แผนงานรเิริม่
สาํคญั “การพฒันาเมอืงและกลไกการ
เตบิโตใหม”่
- ชุดโครงการวจิยั

- สถาบนั/หน่วยงาน/นกัวจิยั/
นกัวจิยัอสิระ
- หน่วยงานจะตอ้งมทีีต่ ัง้อยูใ่น
จงัหวดัเป้าหมายของการวจิยั
- หากอยูน่อกพืน้ทีเ่ป้าหมายตอ้ง
มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานใน
พืน้ที่

- ระยะเวลา 1 ปี
- งบประมาณ 2-5 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่จา้ง
- คา่ตอบแทน
- คา่ใชส้อย
- คา่วสัดุ
- คา่ครุภณัฑ์
- คา่ overhead 10%

- ในระบบ NRIIS ภายในวนัท่ี 
18 ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

O4.15 พฒันาเมอืศูนยก์ลางในภมูภิาคใน
การสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชวีติของ
คนในเมอืงและเชื่อมโยงความเจรญิสูช่นบท
KR4.15.1 เมอืงศูนยก์ลางทีน่่าอยูแ่ละเป็น 
smart city ในภมูภิาค 30 เมอืง โดยมี
แผนการสรา้งงานในเขตเมอืงหลกัและเมอืง
โดยรอบ และมกีลุม่ 10 เมอืงเดน่
KR4.15.2 ผลติภณัฑม์วลรวมของเมอืง
ศูนยก์ลาง และเมอืงโดยรอบ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5 ต่อปี
KR4.15.3 กลไกพฒันาพืน้ทีแ่ละองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่มขีดีความสามารถและ
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ในการบรหิารจดัการ
เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน
KR4.15.4 รปูธรรมความรว่มมอืระหวา่ง
จงัหวดัชายแดนทีเ่ชื่อมต่อกบัประเทศเพือ่น
บา้นในดา้นเศรษฐกจิและวฒันธรรม

โปรแกรมท่ี 15 ทนุท่ี 2 “พืน้ที่
นวตักรรมการศกึษา (Education 
sandbox)”
- ชุดโครงการวจิยั

- สถาบนั/หน่วยงาน/นกัวจิยั/
นกัวจิยัอสิระ
- มหาวทิยาลยัเสนอไดเ้พยีง 1 
ชุดโครงการวจิยัเทา่นัน้
- หน่วยงานจะตอ้งมทีีต่ ัง้อยูใ่น
จงัหวดัเป้าหมายของการวจิยั
- หากอยูน่อกพืน้ทีเ่ป้าหมายตอ้ง
มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานใน
พืน้ที่

- ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน
- งบประมาณ 2-5 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่จา้ง
- คา่ตอบแทน
- คา่ใชส้อย
- คา่วสัดุ
- คา่ครุภณัฑ์
- คา่ overhead 10%

ส่งเอกสารผา่น ORS ภายใน
วนัท่ี 20 ม.ค. 2564 เวลา 16.30
น. ดงัน้ี
- ขอ้เสนอโครงการ 1 ชุด
- แผน่บนัทกึขอ้มลู 1 แผน่
หากได้รบัคดัเลือกจากมหาลยั
- ยื่นข้อเสนอใน
ระบบ NRIIS ภายในวนัท่ี 26 
ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น.
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หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพฒันาก าลงัคน และทุนด้านการ
พฒันาสถาบนัอดุมศึกษา การวิจยัและการสรา้งนวตักรรม (บพค.)

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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3.1 โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจยัขัน้แนวหน้าและการวิจยัขัน้พืน้ฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ 
แผนงาน “ข้อริเร่ิมการวิจยัขัน้แนวหน้าประเทศไทย” 
3.2 โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรปูระบบอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม
แผนงาน “โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพ่ือยกระดบัความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัและ
สถาบนัวิจยัไทย”



3.1 โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจยัขัน้แนวหน้าและการวิจยัขัน้พืน้ฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ 
แผนงาน “ข้อริเร่ิมการวิจยัขัน้แนวหน้าประเทศไทย”

คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลารบัสมคัร OKR

 นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญใน
สถาบนัตน้สงักดั

 มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการวจิยั
ดา้นนัน้ ๆ มปีระสบการณ์บรหิารจดัการ
งานวจิยั และสามารถปฏบิตังิานไดใ้น
ระยะเวลาทีก่ําหนด

 3 ปี
 ไมจ่าํกดังบประมาณ
สนับสนุน
• หมวดคา่ตอบแทนและคา่จา้ง
• หมวดคา่วสัดุ
• หมวดคา่ใชส้อย
• หมวดครุภณัฑ์
• หมวดคา่ธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั 

(overhead 10%)
ไม่สนับสนุน
• งบลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน

ภายในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2564
เวลา 23.59 น.
 ระบบ NRIIS
 แนบขอ้เสนอโครงการ
 Letter of support
(แจง้ขอภายในวนัที ่2 ก.พ. 64 ผา่น
ORS)

O1.5b พฒันาองคค์วามรูว้ทิยาศาสตร์
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื่อ 
สรา้งองคค์วามรูแ้นวหน้าทีเ่ป็นเลศิ หรอืองค์
ความรูแ้นวหน้าทีเ่หมาะสมกบัประเทศ สรา้ง
โอกาสใหน้กัวจิยัในประเทศไดท้าํงานวจิยัทีม่ี
ความเสีย่งสงูและมแีนวคดิเพือ่ความเป็นเลศิ
ทางความรูเ้พือ่ทีค่นไทยจะเป็นเจา้ของ
เทคโนโลยขี ัน้สงูในอนาคต สนบัสนุนความ
มัน่คงของประเทศ
KR1.5b.1 องคค์วามรูใ้หม่
KR1.5b.2 การตพีมิพใ์น Top-tier Journal
KR1.5b.3 New Discovery/First in 
Class/Best in Class
KR1.5b.4 Global research value chain
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3.2 โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรปูระบบอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม
แผนงาน “โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพ่ือยกระดบัความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัไทย”

11

ประเภททนุ คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร Output

ทนุประเภทท่ี 1 การ
พฒันาเครอืขา่ยความ
รว่มมอืกบันานาชาต ิ
ระดบั Organizational 
Bridging Fund

PI ฝ่ายไทย
- นกัวจิยัในสถาบนัตน้สงักดั
- ไมม่ตีําแหน่งบรหิาร ระดบัคณบดขีึน้
ไป
- มปีระวตัผิลงานวจิยัระดบันานาชาติ
- เคยเป็น PI โครงการวจิยั 
งบประมาณ ≥ 10 ลา้นบาท (ต่อ1
โครงการ)
- Letter of support จากสถาบนัตน้
สงักดั
Co-investigator ต่างประเทศ
- นกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร/์บุคคลากร
วจิยั ในต่างประเทศ
- มปีระวตัผิลงานวจิยั โดยแสดง H-
index หรอื Citation ประกอบการ
พจิารณา
- Letter of support จากสถาบนัตน้
สงักดัในต่างประเทศ

- 3 ปี
- 45 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่ตอบแทนนกัวจิยั
- คา่วสัดุ
- คา่จดัประชุมวชิาการ
- คา่เดนิทางไปต่างประเทศ
- คา่ bench fee
- คา่เดนิทางมาประเทศไทยของผูร้่วม
วจิยัชาวต่างชาติ
- คา่ overhead 5%
ไม่สนับสนุน
- คา่ใชจ้า่ย Co-investigator ทีเ่กดิขึน้
ทีต่่างประเทศ
- งบลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในไทย
- คา่ใชจ้า่ยนกัศกึษาเพือ่ไปทาํวจิยัใน
ต่างประเทศ

- ในระบบ NRIIS ภายในวนัที่ 17
ก.พ. 2564
- ขอ Letter of support จาก
มหาวทิยาลยั
ภายในวนัที่ 5 ก.พ. 2564 (สง่คนื
ภายใน 3 วนัทาํการ) สง่เอกสาร
ผา่น ORS

- เผยแพรอ่งคค์วามรู้
- ตพีมิพว์ารสาร Q1
- ยืน่สมคัรทุนวจิยัทีใ่หญ่ขึน้
- แนวทางสูผ่ลกระทบ
- แผนงาน/กจิกรรม

OKR

O16 พฒันาระบบ อววน. ใหเ้ชื่อมโยง
เป็นเน้ือเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิระบบนิเวศ
ทีเ่อือ้ต่อการตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของประเทศ สรา้งงานวจิยัและ
นวตักรรมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม 
KR16.2 สรา้งความเป็นเลศิของระบบ
อุดมศกึษาไทยในระดบันานาชาตผิา่น 
การยกระดบัความรว่มมอืดา้น อววน. 
กบัต่างประเทศ ทัง้ในระดบัประเทศและ 
ระดบัหน่วยงาน 
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ประเภททนุ คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร Output

ทนุประเภทท่ี 2 การ
พฒันาเครอืขา่ยความ
รว่มมอืกบันานาชาต ิ
ระดบั Network 
Strengthening Fund

PI ฝ่ายไทย
- นกัวจิยัในสถาบนัตน้สงักดั
- จบป.เอก ≥ 10 ปี หรอืมปีระสบการณ์
การวจิยั ≥ 12 ปี
- มปีระวตัผิลงานวจิยั
- เคยเป็น PI โครงการวจิยั 
งบประมาณ ≥ 5 ลา้นบาท(ต่อ1
โครงการ)
- Letter of support จากสถาบนัตน้
สงักดั
Co-investigator ต่างประเทศ
- นกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร/์บุคคลากร
วจิยั ในต่างประเทศ
- มปีระวตัผิลงานวจิยั โดยแสดง H-
index หรอื Citation ประกอบการ
พจิารณา
- Letter of support จากสถาบนัตน้สงักดั
ในต่างประเทศ

- 3 ปี
- 9 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่ตอบแทนนกัวจิยั
- คา่วสัดุ
- คา่จดัประชุมวชิาการ
- คา่เดนิทางไปต่างประเทศ
- คา่ bench fee
- คา่เดนิทางมาประเทศไทยของผูร้ว่ม
วจิยัชาวต่างชาติ
- คา่ overhead 10%
ไม่สนับสนุน
- คา่ใชจ้า่ย Co-investigator ทีเ่กดิขึน้
ทีต่่างประเทศ
- งบลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในไทย
- คา่ใชจ้า่ยนกัศกึษาเพือ่ไปทาํวจิยัใน
ต่างประเทศ

- ในระบบ NRIIS ภายใน
วนัที่ 17 ก.พ. 2564
- ขอ Letter of support จาก
มหาวทิยาลยั
ภายในวนัที่ 5 ก.พ. 2564 
(สง่คนืภายใน 3 วนัทาํการ) 
สง่เอกสารผา่น ORS

- เผยแพรอ่งคค์วามรู้
- ตพีมิพว์ารสาร Q1
- ยืน่สมคัรทุนวจิยัทีใ่หญ่ขึน้
- แผนงาน/กจิกรรม

OKR

O16 พฒันาระบบ อววน. ใหเ้ชื่อมโยง
เป็นเน้ือเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิระบบ
นิเวศทีเ่อือ้ต่อการตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของประเทศ สรา้งงานวจิยั
และนวตักรรมเพือ่การพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม 
KR16.2 สรา้งความเป็นเลศิของระบบ
อุดมศกึษาไทยในระดบันานาชาตผิา่น 
การยกระดบัความรว่มมอืดา้น อววน. 
กบัต่างประเทศ ทัง้ในระดบัประเทศ
และ ระดบัหน่วยงาน 

3.2 โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรปูระบบอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม
แผนงาน “โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพ่ือยกระดบัความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัไทย”
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ประเภททนุ คณุสมบติัของผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ ระยะเวลาการรบัสมคัร Output

ทนุประเภทท่ี 3 การ
พฒันาเครอืขา่ยความ
รว่มมอืกบันานาชาติ
ระดบั Partnership 
Initiative Fund

PI ฝ่ายไทย
- นกัวจิยัในสถาบนัตน้สงักดั
- จบป.เอก ≤ 10 ปี หรอืมี
ประสบการณ์การวจิยั 5-12 ปี
- มปีระวตัผิลงานวจิยัระดบันานาชาติ
- เคยเป็น PI โครงการวจิยั งบประมาณ
≥ 2 ลา้นบาท(ต่อ1โครงการ)
- Letter of support จากสถาบนัตน้
สงักดั
Co-investigator ต่างประเทศ
- นกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร/์บุคคลากร
วจิยั ในต่างประเทศ
- มปีระวตัผิลงานวจิยั โดยแสดง H-
index หรอื Citation ประกอบการ
พจิารณา
- Letter of support จากสถาบนัตน้
สงักดัในต่างประเทศ

- 3 ปี
- 6 ลา้นบาท
สนับสนุน
- คา่ตอบแทนนกัวจิยั
- คา่วสัดุ
- คา่จดัประชุมวชิาการ
- คา่เดนิทางไปต่างประเทศ
- คา่ bench fee
- คา่เดนิทางมาประเทศไทยของผูร้ว่มวจิยั
ชาวต่างชาติ
- คา่ overhead 10%
ไม่สนับสนุน
- คา่ใชจ้า่ย Co-investigator ทีเ่กดิขึน้ที่
ต่างประเทศ
- งบลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในไทย
- คา่ใชจ้า่ยนกัศกึษาเพือ่ไปทาํวจิยัใน
ต่างประเทศ

- ในระบบ NRIIS ภายในวนัที่ 17
ม.ีค. 2564
- ขอ Letter of support จากมหา
ลยั
ภายในวนัที่ 4 ม.ีค. 2564 (สง่คนื
ภายใน 3 วนัทาํการ) สง่เอกสาร
ผา่น ORS

- เผยแพรอ่งคค์วามรู้
- ตพีมิพว์ารสาร Q1
- ยืน่สมคัรทุนวจิยัทีใ่หญ่ขึน้
- แผนงาน/กจิกรรม

OKR

O16 พฒันาระบบ อววน. ใหเ้ชื่อมโยง
เป็นเน้ือเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิระบบ
นิเวศทีเ่อือ้ต่อการตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของประเทศ สรา้งงานวจิยั
และนวตักรรมเพือ่การพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม 
KR16.2 สรา้งความเป็นเลศิของระบบ
อุดมศกึษาไทยในระดบันานาชาตผิา่น 
การยกระดบัความรว่มมอืดา้น อววน. 
กบัต่างประเทศ ทัง้ในระดบัประเทศ
และ ระดบัหน่วยงาน 

3.2 โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรปูระบบอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม
แผนงาน “โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพ่ือยกระดบัความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัไทย”



ตวัอย่างการกรอกข้อมลูในระบบ NRIIS
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ตวัอย่างการกรอกข้อมลูในระบบ NRIIS
KR ใหเ้ลอืกจากระบบ โดย

- ผลสมัฤทธิท์ีส่าํคญั-หลกั (Key Result) สามารถเลอืก KR ของ Objective ของ Program ทีเ่ลอืก
- ผลสมัฤทธิท์ีส่าํคญั-รอง (Key Result) สามารถเลอืก KR ภายใตแ้พลตฟอรม์ใดกไ็ด้







ทนุเสรมิสรา้งพนัธมิตรการวจิยัต่างประเทศ



• หัว ห น ้า โ ค ร ง ก า ร วิ จ ั ย แ ล ะ ผู ้ร่ ว ม

โครงการวิจ ัยจะตอ้ง เ ป็นข า้ราชการ 

พนักงานมหาวิทยาล ัย  หรือ ลูกจ า้ ง

มหาวทิยาลยั โดยหวัหนา้โครงการตอ้งมี

อายุไมเ่กนิ 58 ปี ณ วนัทีย่ืน่โครงการ

• จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากตน้สงักดั

และ ไม่ติดคา้งงานวิจยัที่เคยไดร้บัจาก

แหล่งทุนอื่นๆหรือที่มหาวิทยาลยัเป็น

คู่สญัญา

Co-investigator ต่างประเทศ

• อาจารย์/นักวิจ ัย หรือผู เ้ชี่ยวชาญที่มี

คุณสมบ ัติ เทียบเท่ าอาจารย์/นักวิจ ัย 
สงักดัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ที่อยู่ใน 

200 อนัดบัแรกของโลก ตามการจดั

อ ั น ด ั บ จ า ก  THE ห รื อ 

QSUniversity Ranking 

• มหาวิทยาลยัจะสนับสนุนเงินทุนจากเงิน

รายไดม้หาวิทยาลยั โครงการละไม่เกิน 

3,000, 000 บ า ท  โ ด ย ไ ม่ เ กิ น 

1,000,000 บาทต่อปี 

• ตลอดระยะเวลา 3 ปี

• เปิดรบัขอ้เสนอโครงการตลอด ท ัง้ปี 

2564

• เป็นโครงการวจิยัทีม่กีารร่วมด าเนินงาน

ระหว่างบคุคลตน้สงักดัมหาวทิยาลยัมหดิล

และผูร่้วมวจิยัชาวต่างประเทศ

• ตอ้งผลติผลงานตพีมิพใ์น SJR 

Quartile ตามก าหนดหรอืผลติ
นวตักรรมทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทาง

ทรพัยส์นิทางปญัญา

สนบัสนุน

• หมวดค่าใชจ่้ายทีจ่ะท าใหโ้ครงการ

ด าเนินการไดต้ามวตัถปุระสงค ์เช่น ค่า

วสัดุ ค่าใชส้อย ค่าเดนิทางต่างประเทศ 

รวมถงึประกนัชวีติ ทีพ่กั พาหนะและ

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆในต่างประเทศ

ไม่สนบัสนุน

• ค่าตอบแทน PI หรอื ผูร่้วมโครงการที่

เป็นบคุลากรของมหาวทิยาลยั

คุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ

• หวัหนา้โครงการหรอืผูร่้วมโครงการสงักดัมหาวทิยาลยัมหดิล 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกไม่เกิน 10 ปี

• เคยมผีลงานตพีมิพร่์วมกบัอาจารย/์นกัวจิยัในมหาวทิยาลยัต่างประเทศทีร่่วม

ในโครงการ

• เป็นหวัหนา้โครงการวจิยัทนุส่งเสรมิพฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม 

(MU-MRC) หรอืทนุส่งเสรมิพฒันาบคุลากรวจิยัและนวตักรรม

(ประเภททนุวจิยัขนาดเลก็) (MU-MiniRC)



• ยืน่ใบสมคัรขอรบัทนุตามแบบฟอรม์ MU 01-6 และแบบฟอรม์ตรวจสอบคุณสมบตักิารขอทนุ จ านวน 5 ชดุ พรอ้ม

จดัท ารายละเอยีดโครงการ

• ยืน่หนงัสอืรบัรองหรือหนงัสอืยนืยนัการยืน่ขอการรบัรองจากคณะกรรมการส่วนงานหรอืระดบัมหาวทิยาลยั 

ส าหรบัโครงการวจิยัทีม่กีารทดลองในมนุษย ์หรอืการใชส้ตัวท์ดลอง หรอืการทดลองทางพนัธุกรรมวศิวกรรมและ

เทคโนโลยชีวีภาพ 

• จดัส่งเอกสารผ่านส่วนงานตน้สงักดั (ORS) ไปยงักองบริหารงานวจิยั ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล





1) Natural disease history, 

epidemiology and  

transmission

2) vaccines and prophylaxis 

3) infection, prevention and 

control

4) therapeutics

5) clinical management

ตั้งแต่ 25,000-100,000 USD

ระยะเวลาการท าวจิยั 6 เดือนถงึ 12

เดือน

Call proposal submission opens 

17 December 2020

Application deadline 

19 January 2021



สามารถศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ https://icoda-research.org/research/our-research/#grandchallenge





• สญัชาตไิทย

• ส าเรจ็การศึกษาระดบัป.เอกหรอื 
เทยีบเท่า

• มปีระสบการณแ์ละศกัยภาพในการท า

วจิยั

• มตี าแหน่งประจ าในมหาวทิยาลยัหรอื

สถาบนัวจิยัในประเทศไทย

• ไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารต ัง้แต่ระดบั

คณบดขีึ้นไป

• สามารถด าเนินโครงการร่วมกบัผูร่้วม

วจิยันานาชาตแิละเสรจ็ภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

สนบัสนุนงบประมาณแก่นกัวจิยัไทย

• ตลอดระยะเวลา 3 ปี

• สนบัสนุนจ านวน 2-3 โครงการ

• รวม 3,000,000 บาท

• ค่าบ ารุงสถาบนั 10%
• ค่าใชจ่้ายเพือ่ทรพัยากรบคุคล ไม่เกิน 

15%

ไม่สนบัสนุน

• ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง การจดัซื้อ

• ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการจดัซื้อเครื่องมอื

หลกั

• ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัเครอืงมอืส านกังาน 

(ยกเวน้เครื่องมอืพเิศษทีจ่  าเป็นต่อการท า

วจิยั)

วนัที ่21 ธนัวาคม 2563 

- 24 มนีาคม 2564  เท่านัน้

• ตอ้งมทีมีวจิยัจากอย่างนอ้ย 3 
ประเทศทีต่อบรบัการเขา้ร่วม 

joint call

• เหตผุลดา้นวทิยาศาสตร:์ เป็นเรื่อง

ใหม่ มคีวามส าคญั และมกีรอบ

เวลาทีม่คีวามเป็นไปได ้

• ตอ้งไม่ตดิคา้งงานวจิยัทีไ่ดร้บัทนุใน

ระบบ NRIIS (ปี 2555-

2561)



ผูส้นใจส่งขอ้เสนอการวจิยัตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี

• ดาวนโ์หลดประกาศรบัขอ้เสนอการวจิยัเพือ่ศึการายละเอยีดและเงือ่นไขการสมคัรขอรบัทนุไดท้ี ่http://www.nriis.nrct.go.th ระหว่างวนัที่ 21 ธนัวาคม 

2563 – 24 มนีาคม 2564

• ดาวนโ์หลดปบบฟอรม์ขอ้เสนอการวจิยัและคู่มอืการลงทะเบยีน รวมท ัง้เอกสารอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้งไดท้ี ่http://www.niirs.nrct.go.th ระหวา่งวนัที ่21 

ธนัวาคม 2563 – 29 มนีาคม 2564

• กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวขอ้งใหค้รบถว้น

• ลงทะเบยีนส่งขอ้เสนอการวจิยัที ่http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลอืกหวัขอ้การวจิยัทีต่อ้งการขอรบัทนุ กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามเงือ่นไขทีก่  าหนด 

ยนืยนัการลงทะเบยีนส่งขอ้เสนอการวจิยัใหส้มบรูณ์ และแนบไฟลโ์ครงการวจิยัในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรบัลงทะเบยีนระหว่าง 21 ธนัวาคม 2563 – 29 มนีาคม 2564 

เท่านัน้ หากพก้ าหนด วช. จะไม่รบัพจิารณา

• หากนกัวจิยัไทยไดร้บัการแต่งต ัง้ใหเ้ป็นหวัหนา้โครงการ (Lead PI) นกัวจิยัจะตอ้งด าเนินการส่งขอ้เสนอการวจิยัทีจ่ดัท าดว้ยภาษาองักฤษไปยงัอเีมลของฝ่ายเลขาฯ ของ

โครงการ e-ASIA JRP (easia_secretariat@jst.go.jp) ภายในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. โดยฝ่ายเลขาฯ จะมกีารแจง้ตอบรบั

สมคัรเมือ่ฝ่ายเลขาฯ ไดร้บัขอ้เสนอการวจิยัทางอเีมลแลว้



ล าดบัที่ ประเทศ หน่วยงานที่เขา้รว่ม (MO)
รูปแบบ

การสนบัสนุน

1 ออสเตรเลยี
National Health and Medical Research Council 

(NHMRC)
NEW, In-Kind

2 กมัพูชา Ministry of Health (MOH) In-Kind

3 อนิโดนีเซยี
Ministry of Research and Technology/National Research 

and Innovation Agency (RISTEK/BRIN)
NEW

4 ญีปุ่่ น
Japan Agency for Medical Research and Development 

(AMED)
NEW

5 ลาว Ministry of Health (MOH) In-kind



ล าดบัที่ ประเทศ หน่วยงานที่เขา้รว่ม (MO)
รูปแบบ

การสนบัสนุน

6 พม่า Ministry of Education (MOE) In-kind

7 นิวซีแลนด์ Health Research council (HRC) NEW

8 ฟิลิปปินส์ Department of Science and Technology (DOST-PCIEERD) NEW

9 ไทย
National Science and Technology Development Agency 

(NSTDA)
NEW

10 ไทย National Research Council of Thailand (NRCT) NEW

11 สหรฐัอเมรกิา National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
NEW,

Re-budget,

In-kind
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Contact
ทนุบพข., บพท., และบพค. 
1. นายสเุมธ สบืตระกูล (อารท์)

sumeth.sue@mahidol.ac.th โทร 1524 ต่อ 12
2. นางสาวนิภาธร สวุรรณ์อนิ (ยุย้)

nipathorn.suw@mahidol.ac.th โทร 1524 ต่อ 13
ทนุ e-ASIA, ICODA, MU-GPI
1. นางสาวพพิรรษพร เกตุโกมทุ (แกม้)

pipatsaporn.ket@mahidol.ac.th โทร 1524 ต่อ 13
FTM-iTP
1. นางนรศิา เจรญิเวช (จิบ๊)

narisa.ung@mahidol.ac.th                   โทร 1524 ต่อ 13
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