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บทบรรณาธิการ 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ขอน าเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ขั้นตอนการค้นหาและการสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการ Horizon Europe  โดยได้สรุปขั้นตอนการ
สมัครและขั้นตอนการสืบค้นหาหัวข้อโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนภายใต้โครงการ Horizon Europe ซึ่งถือ
เป็นกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 9  ครอบคลุมตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2021 – 2027 โดยถือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท่ีมีแหล่งเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในยุโรปและในระดับโลกด้วยงบประมาณจ านวน 1 แสนล้านยูโร 

2) รัฐสภายุโรปรับร่างกฎหมายสภาพภูมิอากาศของยุโรป (European Climate Law) ซึ่งถูกเสนอโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นกฎหมายท่ีมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 แล้วยังได้ก าหนดทิศทางของการขับเคลื่อนนโยบายของ
สหภาพยุโรปท้ังหมดที่จะช่วยให้หน่วยงานสาธารณะ ภาคธุรกิจ และประชาชน สามารถคาดการณ์ได้  

3) โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้กรอบ
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 9 หรือ Horizon Europe 

โดยจะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความสัมพันธ์เชิงทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสอง
ภูมิภาค  

 

ดร.มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตที่ปรึกษา 

(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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โครงการ Horizon Europe ถือเป็นกรอบโครงการ
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรปฉบับท่ี 9 ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 – 2027 
โดยถือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท่ีมีแหล่งเงินทุนในการ
วิจัยและพัฒนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปและในระดับโลก
ด้วยงบประมาณจ านวน 1 แสนล้านยูโร โครงการ 
Horizon Europe สร้างจากพื้นฐานความส าเร็จของ
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมฉบับ
ท่ีผ่านมาคือ Horizon 2020 (กรอบโครงการความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป
ฉบับท่ี 8) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 – 2020 
โดยโครงการ Horizon Europe จะส่งเสริมความ 
 

ต่อเนื่องในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ผ่านโครงการวิจัยภายใต้สภาวิจัยยุโรป (European 
Research Council, ERC) และ  โ ค ร งก า ร  Marie 
Skłodowska-Curie action (MCSA) และจะ ได้ รั บ
ประโยชน์ด้านค าแนะน าทางวิทยาศาสตร์ ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค งานวิจัยท่ีมีคุณค่าจากศูนย์วิจัย
ร่ ว ม  ( Joint Research Centre, JRC) แ ล ะ ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ค ว า ม รู้ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จ า ก
คณะกรรมาธิการยุโรป 

Credit: ec.europa.eu 
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ท้ังนี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ทางโครงการ Horizon Europe ได้ประกาศ calls ต่าง ๆ เพื่อรับสมัครโครง
ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ทุน ด้วยเหตุนี้ทางส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
จึงขอน าเสนอสรุปขั้นตอนการสมัครและขั้นตอนการสืบค้นหาหัวข้อโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุน ดังนี้ 

1) การสืบค้นหัวข้อโครงการวิจัยที่เปิดให้ทุน 

โดยปกติแล้วคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนภายใต้โครงการ 
Horizon Europe ผ่านทางเว็บพอร์ทัล “Funding & Tenders Portal” โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon 

โดยภายในเว็บพอร์ทัลจะถูกแยกออกเป็นข้อมูลเพื่อการสืบค้นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ Horizon Europe 

• Find calls for proposals in Horizon Europe: เป็นการค้นหา calls หรือ โครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนผ่าน
การกรอกคีย์เวิร์ดตามที่ทางผู้ใช้สนใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากนักวิจัยสนใจโครงการวิจัยด้านความมั่นคงทางด้าน
อาหารก็สามารถกรอกคีย์เวิร์ด “Food Security” จากนั้นก็กดค้นหา แล้วเว็บพอร์ทัลจะแสดงผลรายชื่อ
โครงการวิจัยที่เปิดให้ทุนส าหรับหัวข้อดังกล่าว โดยนักวิจัยสามารถกดเข้าไปดูในแต่ละโครงการเพื่อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
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• Projects & Results: เป็นฟังก์ชั่นเพื่อการสืบค้นโครงการวิจัยในอดีตและท่ีก าลังด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันท่ี
ได้รับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป โดยจะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวโครงการวิจัยพอสังเขป รวมไปถึงรายชื่อของ
พันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังแดชบอร์ดของโครงการ Horizon 2020  
เพื่อติดตามสถิติของการส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย อัตราความส าเร็จของการได้รับทุน และโครงการที่
ได้รับทุนวิจัยจากผู้สมัครในแต่ละประเทศได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แดชบอร์ดของโครงการ Horizon 2020: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard 

 

 

Credit: ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
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Find call by programme structure: เป็นฟังก์ชั่นเพื่อสืบค้นโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนตามโครงสร้างหลัก 3 
เสาของโครงการ Horizon Europe ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 

1) ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (Excellent Science)  

กรอบโครงการวิจัยและนวัตกรรม Horizon Europe ในด้าน Excellent Science มีเป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ การสร้างและกระจายความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ รวมถึง
การเข้าถึงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยชั้นน าระดับโลก และส่งเสริมการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยเพ่ือเพ่ิมความน่าดึงดูดให้แก่  เขตวิจัยยุโรป (European Research Area, ERA) ท้ังนี้โครงสร้างการให้การ
สนับสนุนงบประมาณในด้าน Excellent Science ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

• สภาวิจัยยุโรป (European Research Council, ERC): เน้นการคัดเลือกและสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
นักวิจัยระดับหัวกะทิท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Re-
search) ซึ่งส่วนมากเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การวิจัยเชิงประยุกต์ในสาขาใหม่ ๆ 

• โครงการ Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA): มุ่งเน้นเปิดรับใบสมัครจากนักวิจัยท่ัวโลกให้ไป
ท าวิจัยร่วมในหน่วยงานต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกให้ทุนแก่นักวิจัยท่ีมีคุณสมบัติดีเย่ียม แสดงศักยภาพ
การพัฒนาอย่างเด่นชัด และมีโครงการวิจัยท่ีดี 

• โครงการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย (Research Infrastructures actions): มีเป้าหมายส่งเสริม
การพัฒนาการบริการ ความรู้ และเครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใช้ส าหรับการวิจัยในยุโรป  

Pillar I

EXCELLENT SCIENCE:

reinforcing and extending the excellence of the Union's science base

European Research 

Council

Frontier research by the 

best researchers and their 

teams

Marie Skłodowska-

Curie Actions

Equipping researches 

with new knowledge 

and skills through mobility 

and training 

Research 

Infrastructures

Integrated and inter-

connected world-class 

research infrastructures 

€16 billion €6.6 billion €2.4 billion

Credit: ec.europa.eu 
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2) ความท้าทายระดับโลกและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในยุโรป (Global Challenges 
and European Industrial Competitiveness) 

กลไกการท างานในด้าน Global Challenges and European Industrial Competitiveness จะเน้นให้การ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการตอบโจทย์ท่ีเป็นความท้าทายระดับโลก ตลอดจนเพื่อการกระตุ้นขีดความสามารถภายใน
ภูมิภาคยุโรป โดยมีการจัดแบ่งโครงการวิจัยเพื่อให้ทุนออกเป็น 6 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) สุขภาพ 2) วัตนธรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของสังคม 3) ความมั่นคงของพลเมืองเพื่อสังคม 4) ดิจิทัล อุตสาหกรรม และอวกาศ 
5) สภาพภูมิอากาศ พลังงาน และการขนส่ง และ 6) อาหาร เศรษฐกิจชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) นวัตกรรมแห่งยุโรป (Innovative Europe) 

เป็นโครงการให้ทุนวิจัยท่ีมุ่งเน้นการน านวัตกรรมผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (from 
lab to market) และช่วยเหลือในด้านการขยายแนวคิดและธุรกิจ เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด (start-ups) และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยจะให้ทุนสนับสนุนตั้งแต่ในระดับการพัฒนาแนวคิด ไปจนถึงใน
ระดับการน าออกสู่ตลาดไปใช้งานเชิงพาณิชย์ และการขยายตลาด 

Health

Pillar II - Clusters

GLOBAL CHALLENGES & EUROPEAN 

INDUSTRIAL COMPETITIVENESS:

boosting key technologies and solutions underpinning EU policies & Sustainable Development 

Goals (6 clusters and JRC – non-nuclear direct actions) 

€53.5 billion

Culture, 

Creativity & 

Inclusive 

Societies

Civil 

Security for 

Society

Digital, 

Industry & 

Space

Climate, 

Energy & 

Mobility

Food, 
Bioeconomy, 

Natural 
Resources, 
Agriculture & 
Environment

Credit: ec.europa.eu 
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Pillar III

INNOVATIVE EUROPE:

stimulating market-creating breakthroughs and ecosystems conducive to innovation

European Innovation 

Council

Support to innovations 

with breakthrough and 

market creating potential

European

innovation ecosystems

Connecting with regional 

and national innovation 

actors 

European Institute

of Innovation and

Technology (EIT)

Bringing key actors (research, 

education and business) 

together around a common 

goal for nurturing innovation
The budget: €10.6 billion, incl. up to €527 million
for ecosystems (including NGEU – Recovery Fund parts

dedicated to EIC). circa €3 billion

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโครงการได้จาก “รายงานความก้าวหน้ากรอบโครงการ
ความร่วมมือด้านการ วิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 9 (Horizon Europe)” ตามลิงค์ด้านล่าง 

https://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20201014090943-pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

โดยนักวิจัยสามารถเข้าไปสืบค้นเพื่อทราบถึงโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนภายใต้โครงการย่อยของโครงการ Horizon 
Europe ได้ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยท่ีก าลังมองหาทุนเพ่ือท าวิจัยในระดับปริญญาเอกสามารถกดเข้าไปดูโครงการวิจัยท่ี
เปิดให้ทุนภายใต้โครงการย่อย Marie Sklodowska-Curie Action ซึ่งอยู่ภายใต้เสาท่ี 1 (Excellent Science) 
หรือ สถาบันวิจัยท่ีมีแผนจะจัดท าโครงการวิจัยกับพันธมิตรในยุโรปในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถกดเข้า
ไปดูโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนภายใต้คลัสเตอร์ Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and  
Environment ของเสา ท่ี  2 (Global Challenges and European Industrial Competitiveness) ได้  หรื อ 
วิสาหกิจเร่ิมต้นในไทยมีแนวคิดที่ต้องการจะขยายกิจการ หรือน านวัตกรรมมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในยุโรปสามารถกด
เข้าไปดูโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนภายใต้โครงการย่อย European Innovation Council ของเสาท่ี 3 (Innovative 
Europe) เป็นต้น 

Credit: ec.europa.eu 
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• Find a call by missions areas: เป็นฟังก์ชั่นเพื่อการสืบค้นโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนตามพันธกิจหลักท่ีทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก าหนดไว้ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและความท้าทายทางสังคม 5 ด้าน: ได้แก่ 1) การ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ 2) โรคมะเร็ง 3) ทะเลและแหล่งน้ าสะอาด 4) 
เมืองอัจฉริยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ 5) สุขภาพ อาหารและดิน ตลอดจนกระตุ้นขีด
ความสามารถภายในภูมิภาคยุโรป ตัวอย่างเช่น ถ้านักวิจัยสนใจโครงการท่ีให้ทุนวิจัยด้านการรักษาโรคมะเร็งก็
สามารถกดเข้าไปดูในพันธกิจโรคมะเร็ง (Cancer) ได้ว่ามีการให้ทุนวิจัยในหัวข้อไหนบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• News: เป็นส่วนท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ Horizon Europe รวมถึงมีการประกาศการจัด

สัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขึ้นตอนการสมัคร หรือในประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
Horizon Europe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit: ec.europa.eu 
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2) การกรองเพื่อหาหัวข้อโครงการวิจัยที่เปิดให้ทุนท่ีเฉพาะเจาะจง 

หลังจากกดสืบค้นโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนตามความสนใจของนักวิจัยแล้ว ทางเว็บพอร์ทัลจะแสดงรายชื่อ
โครงการวิจัยท่ีเปิดท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้สืบค้นสามารถกรองรายชื่อโครงการวิจัยได้เพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีต้องการ 
เพื่อท่ีจะสามารถค้นหาโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเกณฑ์ท่ีสามารถใช้ในการกรองหา
โครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนมีดังนี้ 

• คีย์เวิร์ด 

• สถานะของการเปิดให้ทุน: ก าลังจะเปิดรับสมัครโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย เปิดรับสมัครอยู่ และปิด
รับสมัครเรียบร้อยแล้ว 

• ระยะเวลาของโครงการ 

• โครงการย่อยตามโครงสร้าง 3 เสาของโครงการ Horizon Europe 

• พันธกิจหลัก 5 ด้าน 

• ชื่อโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพบโครงการวิจัยท่ีสนใจแล้วก็สามารถคลิ๊กเข้าไปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนั้นซึ่งจะมีข้อมูล
ท่ัวไปของโครงการ (เช่น ชื่อโครงการ ประเภทของโครงการ งบประมาณ วันเปิด -ปิดรับสมัคร) รายละเอียดของ
โครงการซึ่งจะให้ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ท่ีทางโครงการคาดหวัง เงื่อนไขการสมัครและข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมาย รายชื่อหน่วยงานท่ีก าลังมองหาพันธมิตรในการร่วมเขียนโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ค าถามท่ีพบบ่อย 
และข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับโครงการ โดยผู้ท่ีพร้อมส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถกดสมัครได้ในส่วนของ 
“Start submission” 

 

Credit: ec.europa.eu 
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Credit: ec.europa.eu 

3) การค้นหาพันธมิตร 

หลังจากท่ีนักวิจัยสืบค้นโครงการวิจัยท่ีเปิดให้ทุนท่ีตรงตามเกณฑ์และความสนใจเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดพันธมิตร
ในการร่วมเขียนโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถค้นหาพันธมิตรได้จากเว็บพอร์ทัล “Partner Search” 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-
search 

 

 

 

 

 

 

 

โดยจะรวบรวมรายชื่อหน่วยงานท่ีได้เคยเข้าร่วมกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรปฉบับท่ีผ่าน ๆ มา โดยผู้สืบค้นสามารถกรองรายชื่อหน่วยงานท่ีค้นหาได้ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

• คีย์เวิร์ด 

• หัวข้อโครงการวิจัยท่ีหน่วยงานเคยเข้าร่วม 

• ประเภทโครงการวิจัยท่ีหน่วยงานเคยเข้าร่วม 

• ชื่อหน่วยงาน ประเภทของหน่วยงาน ประเทศและเมืองท่ีตั้งของหน่วยงาน รวมไปถึง รหัสประจ าตัวของ
หน่วยงาน (Participant Identification Code, PIC) ท่ีใช้ในการลงทะเบียนในกรอบโครงการความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
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4) การสร้างบัญชีผู้ใช้ 

ในการท่ีจะสมัครส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ทางนักวิจัยจ าเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน ไม่อย่างนั้นจะดูได้แค่
ข้อมูลท่ัวไปของโครงการแต่ไม่สามารถท าการส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัยในในส่วนของ “Start submission” 
ได้ โดยนักวิจัยสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ท่ี https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) การลงทะเบียนหน่วยงาน 

ในการท่ีจะจัดตั้งคณะท างาน (consortium) ซึ่งประกอบไปด้วยหลายพันธมิตร เพื่อสมัครส่งโครงร่างข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในแต่ละหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรจ าเป็นต้องมีรหัสประจ าตัวท่ีออกโดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ซึ่งเรียกว่า “รหัสประจ าตัวของหน่วยงาน (Participant Identification Code, PIC) ” ซึงเป็นรหัสเลข 9 หลัก
ท่ีหน่วยงานจ าเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนในกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรป โดยสามารถตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้น ๆ มีเลข PIC แล้วหรือยัง หรือถ้ายังไม่มีเลข PIC สามารถลงทะเบียน
หน่วยงานเพ่ือขอรับเลข PIC จากคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ท่ี 

https://ec.europa.eu/info/funding -tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/
participant-register  

6) การส่งโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย 

เมื่อคณะท างาน (consortium) ได้เตรียมโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย เรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การส่ง
โครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย โดยผู้สมัครสามารถกดเข้าไปในโครงการวิจัยท่ีต้องการสมัคร จากนั้นเลื่อนลงมา
ด้านล่างจะเห็นในส่วนของ “Start submission” จากนั้นกด Start submission และทางระบบจะให้ผู้สมัคร
ลงบัญชีเข้าใช้ ตามชื่อบัญชีและรหัสผ่านท่ีผู้สมัครได้สร้างไว้ในขั้นตอนท่ี 4 

ที่มา: European Commission, DG Research and Innovation 

Credit: ec.europa.eu 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Credit: ec.europa.eu 

เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 รัฐสภายุโรปได้มีมติ
เห็นชอบรับร่างกฎหมายสภาพภูมิอากาศของยุโรป 
(European Climate Law) ซึ่ ง ถู ก เ ส น อ โ ด ย
คณะกรรมาธิการยุโรป ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่ง
เป็นกฎหมายท่ีมุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 ท้ังนี้กฎหมาย
สภาพภูมิอากาศของยุโรป (European Climate Law) 
นอกจากก าหนดเป้าหมายในปี ค.ศ. 2050  แล้วยัง
ก าหนดทิศทางของการขับเคลื่อนนโยบายของสหภาพ
ยุโรปท้ังหมดท่ีจะช่วยให้หน่วยงานสาธารณะ ภาค
ธุรกิจ และประชาชน สามารถคาดการณ์ได้  ใน 
 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการได้มีการเปิดรับฟัง
ความเห็นสาธารณะเพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายนี้
ด้วย 

โดยในการลงคะแนนรับรองกฎหมายดังกล่าว มีสมาชิก
รัฐสภาลงคะแนนเห็นด้วยจ านวน 442 เสียง และไม่
เห็นด้วย 203 เสียง ในขณะท่ีสมาชิกรัฐสภาบางส่วน
จ านวน 51 ราย งดออกเสียง โดยภายใต้กฎหมาย
สภาพภูมิอากาศของยุโรปมีการก าหนดมาตรการส าคัญ 
ๆ ไว้ พร้อมท้ังมีการก าหนดเป้าหมายท่ีมีผลผูกพันทาง
กฎหมายของแต่ละช่วงเวลาไว้ดังนี้ 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 12 

• เพิ่มเป้าหมายของของสหภาพยุโรปในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากร้อยละ 40 ให้เป็นอย่างน้อยร้อยละ 
55 (มื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1990) ภายในปี ค.ศ. 2030 

• เพิ่มพื้นท่ีป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือ Carbon 
Sink ซึ่งจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบการใช้ท่ีดิน การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และป่าไม้ ( land 
use, land-use change and forestry, LULUCF เพื่อ
เอื้อให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถยื่นขอใช้
สิทธิการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อชดเชยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ภายในเดือนกันยายน ค.ศ. 2023  และทุก ๆ 5 ปีหลังจากนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจะประเมินความสอดคล้อง
ในมาตรการของสหภาพยุโรปและของระดับชาติของประเทศสมาชิกต่อเป้าหมายความเป็นกลางด้านสภาพ
ภูมิอากาศ และเป้าหมายในปี ค.ศ. 2030 – 2050 

• คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดท าร่างแผนและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกส าหรับปี ค.ศ. 2040 ภายใน 6 
เดือนหลังจากมีการจัดท าการประเมินผลความก้าวหน้าของการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความตกลงปารีส 
(Paris Agreement) พร้อมท้ังก าหนดเพดานของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสหภาพยุโรปจนถึงปี ค.ศ. 2050 

• สหภาพยุโรปจะจัดสรรร้อยละ 30 ของงบประมาณท่ีมีส าหรับปี ค.ศ. 2021 -2027 ให้กับโครงการแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Credit: ACCIONA 

Credit: ec.europa.eu 
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Credit: ec.europa.eu 

• ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 

ท้ังนี้เหล่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในยุโรปต่างเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว โดยคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีส่วน
ช่วยรักษาให้อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีผิวโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และช่วยป้องกันผลกระทบร้ายแรงท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ เช่น คลื่นรังสีความร้อน อุทกภัย และพายุ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดถี่ขึ้นและส่ง
ผลกระทบในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกแล้ว 

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย 

การประกาศใช้กฎหมาย European Climate Law ดังกล่าวย่อมท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของกระบวนการผลิตสินค้า การลดการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อป้องกันสารตกค้างในผลผลิต และการผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทดแทนสารเคมี เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นท่ีประเทศไทยจะต้องแบกรับภาระเกี่ยวกับการเก็บภาษีคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน ซึ่งจ าเป็น
ท่ีประเทศไทยจะต้องเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการก าหนดนโยบายของประเทศ ในทางกลับกัน
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมาย European Climate Law ในการร่างมาตรการและกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ของไทย หรือเป็นช่องทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้านพลังงานสะอาดในยุโรปได้อีกด้วย 
เช่น การส่งเสริมการลงทุนในระบบรางเพื่อกระตุ้นการเดินทางโดยรถไฟ หรือ การส่งเสริมระบบการผลิตแบบยั่งยืน 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ 

ที่มา: 
https://www.eureporter.co/environment/european-green-deal/2021/06/28/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050/ 

https://www.reuters.com/world/europe/climate-law-laws-gets-european-parliaments-green-light-2021-06-24/ 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en 

https://www.eureporter.co/environment/european-green-deal/2021/06/28/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050/
https://www.reuters.com/world/europe/climate-law-laws-gets-european-parliaments-green-light-2021-06-24/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
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โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia
-Europe Joint Funding Scheme on Research 
and Innovation, JFS) ได้ประกาศให้ทุนและรับสมัคร
โครงร่างการวิจัยประจ าปี 2564 ซึ่งถือเป็นการประกาศ
ให้ทุนคร้ังท่ี 7 โดยก่อนหน้านี้ทางโครงการฯ มีการมอบ
ทุนวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ กัน เช่น โรคติดชื้อ การดื้อยา 
 

ของเชื้อจุลินทรีย์ เมืองอัจฉริยะ การจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี 

ที่มาของโครงการ JFS 

โครงการ SEA-EU-NET ซึ่งเป็น โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาค
อาเซียนและยุโรป ได้ผลักดันการจัดตั้งโครงการร่วมทุน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง 
 

Credit: ec.europa.eu 
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ใต้และยุโรปเป็นผลส าเร็จ แต่โครงการร่วมทุนทวิภาคีระดับภูมิภาคระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างสองภูมิภาคยังไม่เคยเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ผลจากการเข้าร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียนในโครงการของสหภาพยุโรปภายใต้กรอบโครงการความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พบว่าการเข้าร่วมของประเทศในกลุ่มอาเซียนในโครงการ Horizon 2020 ลดลง
อย่างมากเมื่อเทียบกับ FP7 โดยโครงการส่วนใหญ่ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 ท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนเข้า
ร่วมจะเป็นโครงการด้านอาหาร เกษตรกรรม และสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการ SEA-EU-NET จึงมีความคิดริเริ่ม
ท่ีจะจัดตั้งโครงการร่วมทุน (joint funding scheme) ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในสหภาพยุโรป
เพื่อกระตุ้นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดมากขึ้น โดยโครงการร่วมทุนนี้จะได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากกระทรวงท่ีด าเนินงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีท าหน้าท่ีให้ทุนวิจัยจากท้ังสองภูมิภาค โครงการร่วมทุนนี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความสัมพันธ์เชิงทวิภาคี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค รวมไปถึงโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ อย่างเช่น
โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 และ Horizon Europe 

การก ากับดูแลของโครงการร่วมทุน (JFS) 

โครงสร้างของการจัดการโครงการร่วมทุน (JFS) สามารถแบ่งได้เป็นหลายส่วนดังนี้ 

• คณะกรรมการบริหาร (Governing board) ได้แก่ ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ ท่ีร่วมให้ทุน 

• สภาวิทยาศาสตร์ (Scientific council) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อของโครงการวิจัย และท าหน้าที่ประเมินผลของโครงการวิจัยท่ีสมัครเข้ามาเพื่อขอรับทุน 

• ส านักเลขาธิการ (Secretariat) เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของเปิดรับสมัครโครงร่างงานวิจัย และ
ด าเนินการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการ JFS ประจ าปี ค.ศ. 2021 

โครงการร่วมทุนนี้เป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรปฉบับท่ี 9 หรือ Horizon Europe ซึ่งจะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความสัมพันธ์เชิงทวิภาคีด้าน  

Credit: ec.europa.eu 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งหน่วยงานท่ีจะสมัครได้จะจ ากัดเฉพาะประเทศท่ี ร่วมให้ทุน
เท่านั้น และจะต้องประกอบไปด้วยหน่วยงานจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะใช้กฏ  
2 + 1 คือโครงการวิจัยท่ีจะสมัครขอรับทุนจะต้องประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างต่ า 3 องค์กร และภายใน 3 องค์กรนี้
จะต้องมีองค์กรท่ีอยู่ในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 1 องค์กร 

โดยหน่วยงานจากประเทศไทยมีสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนเนื่องจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติประเทศ ไทย (สวทช.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรมภายใต้ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นตัวแทนหน่วยงานใน
ประเทศไทยในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการประจ าปี ค.ศ. 2021 และในปีนี้ยังเป็นปีแรกท่ีหน่วยงานจาก
ประเทศมาเลเซียและเนเธอร์แลนด์ได้เข้าร่วมลงขันสนับสนุนการให้ทุนวิจัยภายใต้โครงการนี้ด้วย 

ท้ังนี้ จากสถิติการประกาศให้ทุน 6 ครั้งท่ีผ่านมา มีจ านวนการส่งโครงร่างข้อเสนอการวิจัยจ านวน 178 ฉบับ จาก 
18 ประเทศในยุโรปและอาเซียน โดยมีโครงการจ านวน 42 โครงการท่ีได้รับทุนวิจัย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศ
อันดับ 1 ท่ีได้รับทุนสูงสุดรองลงมาคือประเทศเยอรมนี และอินโดนีเซีย โดยจ านวนโครงการท่ีหน่วยงานจาก
ประเทศไทยได้รับทุนวิจัยมีจ านวน 25 โครงการด้วยกัน 

หัวข้อโครงการวิจัย 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 ทางโครงการฯ ได้ประกาศให้ทุนวิจันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายใต้ 2 หัวข้อหลัก ซึ่งประกอบด้วย  
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1) การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 

การผลิตอาหารเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน และยุโรป โดยท้ัง
สองภูมิภาคต้องพึ่งพาการน าเข้าและ
ส่งออกอาหารซึ่งกันละกัน ตัวอย่างเช่น 
ร้อยละ 90 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ
โลกอยู่ในเอเชียเป็นหลัก และยุโรปก็
เป้นผู้น าเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ของ
อาเซียน โดยน าเข้าเกือบร้อยละ 70 
ของอาหารทะเลท่ีผลิตได้ในอาเซียน 
ดังนั้นการร่วมมือกันทางการวิจัยในสาขาการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนระหว่าง 2 ภูมิภาคจะก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน และในขณะเดียวกันจะสามารถช่วยจัดการกับปัญหาความหิวโหยและความยากจน และลดความ
ขัดแย้งท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยทางโครงการฯ มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีช่วยสร้างระบบการผลิตอาหารท่ีมีความ
ยั่งยืน คุณภาพสูง และราคาไม่แพง ในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ซึ่งรวมหลาย ๆ ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเก็บ
เกี่ยว การแปรรูป การขนส่ง และการกระจายสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร เช่น การ
ประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความก้าวหน้าทางด้านความสามารถในการแข่งขัน 
การสร้างงาน การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ท้ังในอาเซียนและยุโรป 

Credit: foodtank.com 
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โดยประเทศที่สามารถยื่นสมัครโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับทุนในหัวข้อนี้ มีดังนี้  

• ประเทศในยุโรป: เบลเยียม บัลแกเรีย เช็ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี 

• ประเทศในอาเซียน: บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไทย 

2) การรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นได้ส่งผลกระทบต่อทุก
คนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น 
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในระดับเดียวกัน แต่ใน
อาเซียนถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคท่ีมีความเปราะบางท่ีสุดในโลก 
เนื่องจากมีแนวชายฝั่งทางทะเลท่ียาวซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีการพึ่งพาการเกษตรเป็น
ส่วนมากเพื่อการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่ม
ประชากรท่ีอยู่ในภาวะยากจน 

โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงขึ้น
ในท่ัวทุกมุมโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นท่ีมีการขาด
แคลนทรัพยากรน้ า มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีจ ากัด ความไม่
มั่นคงทางด้านอาหาร ไฟป่าและความเสื่อมโทรมของพื้นท่ีป่า ทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลถูกท าลาย ความเสี่ยง
ของการระบาดของโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังคลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง น้ าท่วม และพายุหมุนเขตร้อนได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นท่ีของภูมิภาคท าให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อทรัพย์สิน  
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ชีวิตมนุษย์ สุขภาพและสวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ทางโครงการฯ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีช่วย
รวมก าลังของภาคส่วนในอาเซียนและยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ท้ังสองภูมิภาคมี
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับปัญหาดังกล่าวได้ดีขึ้น 

โดยประเทศที่สามารถยื่นสมัครโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับทุนในหัวข้อนี้ มีดังนี้  

• ประเทศในยุโรป: เบลเยียม บัลแกเรีย เช็ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรก ี

• ประเทศในอาเซียน: บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

 

 

JFS Partnering Tool  

ทางโครงการฯ ยังมีการจัดท าเครื่องมือในการช่วยหาพันธมิตรท่ีเรียกว่า JFS Partnering Tool เพ่ือช่วยเช่ือมต่อ
นักวิจัยในยุโรปและอาเซียนเข้าด้วยกัน เนื่องจากเง่ือนไขส าคัญในการสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการ JFS คือการที่มี
หน่วยงานจากท้ังยุโรปและอาเซียนเข้าร่วมในโครงการวิจัย โดยผู้ท่ีสร้างบัญชีเข้าใช้เครื่องมือนี้ จะสามารถเข้าถึงและ
ค้นหาข้อมูลของนักวิจัยท่านอื่น ๆ ท่ีได้ลงทะเบียนกับ JFS Partnering Tool ไว้ได้ โดยบัญชีแต่ละบัญชจีะถูก
ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าเป็นบัญชีจริง ไม่มีการแอบอ้าง ก่อนท่ีจะถูกเผยแพร่บน JFS Partnering Tool  

ข้อมูลนักวิจัยท่ีเผยแพร่บน JFS Partnering Tool  จะประกอบด้วยประเทศ สาขาความเชี่ยวชาญ และอาจรวมไป
ถึงประวัติการท างาน ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ รายละเอียดงานวิจัย และผู้ใช้ยังสามารถสืบค้นได้ว่ามีนักวิจัยท่าน
ไหนก าลังค้นหานักวิจัยท่ีจะมาท างานร่วมกันในแต่ละหัวข้อที่มีการให้ทุน 

ทางโครงการจะปิดรับสมัครข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 โดยสามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://www.sea-eu-jfs.eu/calls 

ที่มา: 

https://www.sea-eu-jfs.eu/calls 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/7th -call-southeast-asia-europe-joint-funding-
scheme-jfs 

https://www.sea-eu-jfs.eu/calls
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