
 
 

ประกาศส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program  

ประจ าปี ๒๕๖๗ (FY2024) ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)”  
ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society)” 
-------------------------------------------------------------------------- 

  
๑. ความเป็นมา  
 ด้วยส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เข้ำร่วมกำรเป็นสมำชิกในโครงกำร e-ASIA Joint Research 
Program (e-ASIA JRP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรท ำวิจัยร่วมในระดับนำนำชำติ และส่งเสริมให้
เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออก โดยในปี ๒๕๖๗ วช. จะเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยด้ำน “สิ่งแวดล้อม (Environment)” 
ประเด็นเรื่อง “สังคมคำร์บอนต่ ำ (Low Carbon Society)”  

๒. วัตถุประสงค ์
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมในภูมิภำค

เอเชียตะวันออก ด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม ( Innovative Technology) และสร้ำงนวัตกรรม 
(Innovative Methodology) เพ่ือมุ่งสู่สังคมคำร์บอนต่ ำ (Low Carbon Society) ควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน 
(Carbon Neutral) และเป้ำหมำยกำรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Emissions) 

๓. หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ  
 วช. จะเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยภำยใต้หัวข้อต่อไปนี้  

๑) การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ (Systematic 
understanding the status of environment, and people’s action change) โดยข้อเสนอกำรวิจัย
จะต้องมุ่งเน้นกำรน ำนโยบำย/ข้อตกลง/ควำมร่วมมือ/เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคำร์บอนต่ ำ
ไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์จริงหรือในชุมชน/สถำนที่เป้ำหมำย (Practical Application)  
 ๒) การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนส าหรับแบตเตอรี่ (Recycling of batteries 
and development of alternative materials for batteries) โดยข้อเสนอกำรวิจัยต้องมุ่งเน้นกำรมอง
หำเทคโนโลยีใหม่ส ำหรับกำรรีไซเคิลวัสดุเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัย 
ยั่งยืน และมีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรใช้งำนในระดับอุตสำหกรรม  

๔. ประเทศที่เข้าร่วมประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและสนับสนุนงบประมาณ 

ล าดับที่ ประเทศ หน่วยงานที่เข้าร่วม (MO) รูปแบบการ
สนับสนุน 

1. อินโดนีเซีย Ministry of Education, Culture, Research and 
Technology (DIKBUDRISTEK) 

NEW  

2. ญี่ปุ่น Japan Science and Technology Agency (JST) NEW 
3. ลำว Ministry of Education and Sports (MOES) In-Kind 
4. ไทย National Research Council of Thailand (NRCT) NEW 
5. ไทย Program Management Unit for Human 

Resources & Institutional Development, 
Research and Innovation (PMU-B) 

NEW 

/๕.  ลักษณะของทุน... 
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๕.  ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน  
 ๑) โครงกำรวิจัยจ ำเป็นต้องมีทีมวิจัยจำกประเทศที่ตอบรับเข้ำร่วมกำรเปิด Joint Call อย่ำงน้อย ๓ 
ประเทศ 

 
๑) ทีมวิจัยของแต่ละประเทศจะมีหัวหน้ำโครงกำรวิจัย เป็นผู้ด ำเนินกำรวิจัยหลัก (PI) และจะมีหัวหน้ำ

โครงกำรจ ำนวน ๑ ท่ำน ได้รับมอบหมำยให้เป็น Lead PI ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโครงกำร โดยมีหน่วยงำน
สมำชิกท่ีเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยเป็นผู้สนับสนุนงบประมำณแก่นักวิจัยของประเทศตนเอง 

๒) วช. จะสนับสนุนงบประมำณแก่นักวิจัยไทย ตลอดระยะเวลำ ๓ ปี โดยงบประมำณอำจมีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละปีข้ึนอยู่กับลักษณะของกิจกรรม ดังนี้  

หัวข้อ ๑: สนับสนุนจ ำนวน ๒ โครงกำร งบประมำณรวม ๓ ล้ำนบำท  
หัวข้อ ๒: สนับสนุนจ ำนวน ๒ โครงกำร งบประมำณรวม ๙ ล้ำนบำท 

- งบประมำณส่วนใหญ่จะสนับสนุนกิจกรรมควำมร่วมมือ แต่ก็อำจจะสำมำรถใช้จ่ำยบำงส่วนเพ่ือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยภำยในประเทศที่จ ำเป็นต่อกำรท ำควำมร่วมมือ 

- ค่ำบ ำรุงสถำบันไม่เกิน ๑๐% ของงบประมำณ 
- ค่ำใช้จ่ำยเพื่อทรัพยำกรบุคคล ไม่เกิน ๑๕% ของงบประมำณ 

งบประมำณจะไม่สนับสนุน 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง กำรจัดซื้อ หรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ เช่น กำรสร้ำงตึกส ำนักงำน สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกในห้องทดลอง 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อเครื่องมือหลัก 
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับเครื่องมือส ำนักงำน (ยกเว้นเครื่องมือพิเศษที่จ ำเป็นต่อกำรท ำวิจัย)  

๖.  คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 
- มีสัญชำติไทย มีถ่ินพ ำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนท่ีมั่นคง 
- เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย และมีต ำแหน่ง

ประจ ำอยู่ในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันกำรวิจัยในประเทศไทย ในระยะเวลำที่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยจนเสร็จสิ้น 
- ไม่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป 
- มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร 
- ผู้สมัครต้องสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยนำนำชำติ และต้องสำมำรถท ำวิจัยจนส ำเร็จลุล่วง

ได้ 

/๗.  กำรพิจำรณำ... 
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๗.  การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
 ๑) วช. จะพิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดย วช. 
เป็นคณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร และมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนสมำชิก (Joint Review Meeting) 
เพ่ือตัดสินคัดเลือกในรอบสุดท้ำย โดยมีเกณฑ์กำรประเมินดังนี้ 
      -  เรื่องส ำคัญ ผลกระทบ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
   -  เหตุผลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์: เป็นเรื่องใหม่ มีควำมส ำคัญ และมีกรอบเวลำที่เป็นไปได้ 
   -  กำรออกแบบ และควำมเป็นไปได้ของแผนโครงกำร 
   -  ควำมร่วมมือ: แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงชัดเจน รวมถึงโอกำส 
และคุณภำพในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
   -  คุณภำพ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรวิจัย 
   -  จริยธรรมกำรวิจัย และกำรจัดกำรของรัฐบำล 
 ๒) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรส่งข้อเสนอกำรวิจัยส ำหรับนักวิจัยที่เป็นหัวหน้ำแผนงำน/โครงกำรที่ได้รับ
กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำก วช. ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (โครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
สำมำรถเสนอขอรับทุนในปี ๒๕๖๗ รวมจ ำนวนโครงกำรระหว่ำงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ แล้วไม่เกิน ๓ โครงกำร/
แผนงำน 
 ๓) นักวิจัยทุกคนในโครงกำรต้องไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRIIS 
(National Research Innovation Information System) และไม่เป็นผู้ติดค้ำงกำรส่งรำยงำนกำรวิจัยกับ 
วช./ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เดิม ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๒ - ๒๕๖๓ 
 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและอ ำนวยควำมสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำผลงำน
ประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน ขอให้นักวิจัยด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลในประวัติ
นักวิจัยและข้อมูลในระบบ NRIIS ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔) โครงกำรวิจัยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือ
มีหลักฐำนรองรับ 
 ๕) วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะข้อเสนอกำรวิจัยที่ยื่นผ่ำนระบบ NRIIS: http://nriis.nrct.go.th 
ที่ลงทะเบียนและมีกำรยืนยันส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่สมบูรณ์ภำยในเวลำที่ก ำหนด และทีมวิจัยร่วมได้ส่งข้อเสนอ
กำรวิจัยไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนด้วย 
 ๖) ค ำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 

๘. การสมัครและการส่งข้อเสนอการการวิจัย (ฝ่ายไทย) 
 ผู้สนใจส่งข้อเสนอกำรวิจัยต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

๑) ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยเพ่ือศึกษำรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนได้ที่ 
http://nriis.nrct.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๙ มกรำคม – ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๖ 

๒) ดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยและคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้งเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
http://nriis.nrct.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๙ มกรำคม – ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๖ 

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

และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๖ เท่านั้น หำกพ้นก ำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ 

/๕) หำกนักวิจัย... 
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๕) หำกนักวิจัยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำโครงกำร (Lead PI) นักวิจัยจะต้องด ำเนินกำรสง่ข้อเสนอ 
กำรวิจัยที่จัดท ำด้วยภำษำอังกฤษไปยังอีเมลของฝ่ำยเลขำนุกำร โครงกำร e-ASIA JRP: easia_secretariat@jst.go.jp 
ด้วย โดยฝ่ำยเลขำฯ จะมีกำรแจ้งตอบรับกำรรับสมัครเมื่อฝ่ำยเลขำฯ ได้รับข้อเสนอกำรวิจัยทำงอีเมลแล้ว 

๖) นักวิจัยจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบกำรสมัครของ e-ASIA JRP และข้อปฏิบัติของหน่วยงำนที่ร่วม
ประกำศในประเทศของตนด้วย เพ่ือให้เป็นกำรสมัครที่สมบูรณ์ 

*วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีรำยละเอียดข้ำงต้นไม่ครบถ้วน* 
 
 ทั้งนี้ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๖ และ 

https://www.the-easia.org/jrp 
 

                  ประกำศ  ณ  วันที่          เดือน  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

 (นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
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