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ประจ าปี 2563



โปรแกรมที่ 7 PMU รับผิดชอบ ปี 2563 และ 2564
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Platform 1 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู้ (PMU: บพค.)

 Program 1 สร้างระบบผลิตและพฒันาก าลงัคมให้มีคณุภาพ
 FS1: การท าวิจยัและนวตักรรมระดบัหลงัปริญญาเอก หลงัปริญญาโทและบณัฑิตศึกษารองรบั

อตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ (Industrial postdocs)

 Program 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐเ์ป็นฐานขบัเคล่ือนประเทศในอนาคต (Al for All)

ᵡ FS2: ปัญญาประดิษฐส์ าหรบัทุกคน (Al for All)

 Program 5 ส่งเสริมการวิจยัขัน้แนวหน้า และการวิจยัพืน้ฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ
 FS3: การสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยคุเทคโนโลยีควอนตมั (Quantum Research)

ᵡ FS4: ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Space Consortium)

 FS5: ข้อริเร่ิมการวิจยัขัน้แนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund)

 FS6: การยกระดบัคณุภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ด้วยมนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (Social and Humanity Frontier Research)

 อยู่ระหว่างการเปิดรับ ᵡ ยังไม่เปิดรับหมายเหตุ:
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Platform 2 การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยท้์าทายลงัคม (PMU: วช.)

 Program 7 โจทยท้์าทายด้านทรพัยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร

 FS7: ประเทศไทยไร้ขยะ (Zero Waste Thailand)

 FS8: PM 2.5

 FS9: การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือบริหารจดัการความมัน่คงทางด้านน ้า (Water Security)

 Program 8 สงัคมสงูวยั

 FS10: สงัคมไทยบริบทสงัคมสูงวบั (Thailand Ageing Society)

 Program 9 สงัคมคณุภาพและความมัน่คง

 FS11: การสร้างสงัคมเปิดเพ่ือการปฏิรปูสงัคม (Open Social Change)

 FS12: ความปลอดภยัทางถนน
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 อยู่ระหว่างการเปิดรับหมายเหตุ:



Platform 3 การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนั

(PMU : บพข.)

 Program 10

ᵡ FS13: การพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Tec

hnology Localization)

ᵡ FS14: Public-Private Partnership for RDI (PPI-RDI)

ᵡ FS15: อทุยานวิทยาศาสตร์

 FS16: การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพ่ือการ
พฒันาท่ียัง่ยืน (BCH in Action)
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 อยู่ระหว่างการเปิดรับ ᵡ ยังไม่เปิดรับหมายเหตุ:

 FS17: แผนปฏิบติัการบรูณาการจีโนมิกสป์ระเทศไทย (Genomics)

 PMU (สวรส.) (2-22 ธนัวาคม)

ᵡ FS18: Smart Farming  PMU (สวก.)



Platform 4 การวิจยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือการพฒันาการเชิงพืน้ท่ีและลดความ
เหล่ือมล า้ (PMU: บพท.)

ᵡ FS20: ชุมชนนวตักรรม

ᵡ FS21: กลุ่ม มกร. ขบัเคล่ือนการพฒันาเชิงพืน้ท่ี (University for Inclusive growth pro

gram :UNG)

 Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศนูยก์ลางความเจริญ

ᵡ FS22: พืน้ท่ีนวตักรรมศึกษา (Education Sandbox)
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 Program 13 นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวตักรรม

ᵡ FS19: ธรุกิจนวตักรรมเพ่ือสงัคมและชุมชน (Social Innovation) (PMU: NIA)

ᵡ ยังไม่เปิดรับหมายเหตุ:



การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS

 เลือกทุนวิจยัท่ีเปิดรบั ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจยัท่ีสอดคล้องกบั Flagship



 เลือก Platform และ Program ท่ีต้องการย่ืนข้อเสนอ

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 กรอกข้อมลูทัว่ไป

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 กรอกข้อมลูทัว่ไปเพ่ิมเติม

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 กรอกข้อมลูโครงการ

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 กรอกข้อมลูแผนงาน

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 แนบข้อเสนอโครงการวิจยั

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



 ตรวจสอบความถกูต้อง หากถกูต้องให้คลิกส่งข้อเสนอโครงการวิจยั

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Flagship ผ่านระบบ NRMS



การเสนอของบประมาณโครงการ Global Partnership 
ประจ าปีงบประมาณ 2563



วตัถปุระสงค์
1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน และขบัเคลื่อนระบบการวจิยัและนวตักรรมของประเทศด้าน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวทิยาการเพื่อสรา้งองค์
ความรู้ พฒันานโยบายสาธารณะ

2. สนับสนุนการน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชใ้นเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหเ้กดิ
การพฒันาประเทศอยา่งสมดุลและยัง่ยนื ผา่นการท างานรว่มกนัระหวา่งเครอืขา่ยความ
ร่วมมอืระดบันานาชาติ

โครงการ Global Partnership ประจ าปี 2563



สกสว. เปิดรับโครงการ Global Partnership 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการเลือก 
การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างประเทศ 
เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเหมาะสม ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
หน่วยงานในระบบ ววน. ของไทยและต่างประเทศ

กลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยให้มีอันดับโลกที่
สูงขึ้น ผ่านการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการทุก
แขนง



หน่วยงานที่สามารถขอรับทุน Global Partnership

1. หน่วยงานบริหารจัดการด้านโปรแกรม (PMU)

2. หน่วยงาน ววน. ที่มีภารกิจเฉพาะที่สามารถบริหารจัดการแผนงาน
ด้าน ววน.

3. หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา



เอกสารประกอบค าขอโครงการ

แบบฟอร์มเสนอแผนงาน Global Partnership ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย Global Partnership ประจ าปีงบประมาณ
2563

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน โครงการ Global Partnership

กลุ่มที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563

ประกาศรับสมัครข้อเสนอแผนงาน โครงการ Global Partnership

กลุ่มที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563

http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDM1Mjc=
http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDM1Mjg=
http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDMzNzY=
http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDMzNzY=
http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDMzNzc=
http://www.rae.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NDMzNzc=


การยื่นข้อเสนอโครงการ Global Partnership 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ก าหนดการรบัข้อเสนอโครงการ

กิจกรรม ระยะเวลา

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1-31 ธันวาคม 2562

ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์ 2563

ท าข้อเสนอลงส่งมอบผลงานและจัดสรรงบประมาณ 20 กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดท าข้อตกลงส่งมอบผลงาน และจัดสรรงบประมาณอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา



การจัดท าแผนงาน Global Partnership
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. นักวิจัยจัดท าแผนงาน + แผนงานย่อย Global Partnership
ส่งมาที่ส านักวิจัยฯ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

2. ส านักวิจัยฯ จัดท าแผนงาน Global Partnership ของ
มหาวิทยาลัยเสนอ สกสว. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562



แลกเปลี่ยน / ซักถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• นายสมยศ มีสุข โทร. 3422 มือถือ 065 - 0509883
• นายภาณุลักษณ ์ศรีรินทร์ โทร. 3423 มือถือ 086 - 6700946


