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ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วนเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระบบเศรษฐกิจ 
BCG มีเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเองแข่งขันได้ในระดับสากล มีงบวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึน

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการแพทยแ์ละสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกจิมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของ

ประเทศ

2. พัฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านเกษตรและอาหาร ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยนืและเพ่ิมรายไดข้องประเทศ

3. พัฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการท่องเท่ียว ให้เป็นระบบเศรษฐกจิมูลค่าสูงมีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้ของประเทศ

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกจิมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพ่ิมรายได้

ของประเทศ

5. พัฒนาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนคิอัจฉริยะ รวมท้ังหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพ่ึงพาตนเอง

6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศใหทั้นสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครอืข่ายรองรบัระบบ
เศรษฐกิจนวตักรรมในภูมภิาคอาเซยีน

7. พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ให้สามารถแขง่ขนัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรีแ่ละชิ้นส่วนส าคญั ตลอดจน
เทคโนโลยีเกี่ยวเน่ือง

8. พัฒนาธุรกิจฐานนวตักรรมขนาดใหญ่ (IDE) เพ่ือยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขนั และการพ่ึงพาตนเองของประเทศ

กรอบนโยบายยทุธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570



STEP

1

7

กรอบนโยบายยทุธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน มีความม่ันคงทางสุขภาพ มีความพร้อมการเปน็สังคมสูงวัย พร้อมรับ
ภัยรูปแบบใหม่ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเปน็สังคมคาร์บอนต ่า มีการกระจายความเจริญอย่างท่ัวถึง 

เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากข้ึน

1. พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

2. ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพของประเทศใหพ้ร้อมรบัโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

3. ขจัดความยากจน โดยการลดช่องวา่งของการเขา้ถงึโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพการศึกษาเรยีนรู ้การเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

4. เพ่ิมความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขนั สามารถพ่ึงพาตนเองได้และกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถิ่น

5. พัฒนานโยบายและต้นแบบสาหรบัสังคมคณุธรรม การแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนั และการเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลโดยใช้ ววน.

6. พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกบัการพัฒนาชมุชน/ท้องถิน่ และกระจายความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภมิูภาค โดยใช้ 
ววน.

7. พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือสร้างสังคมไทยไรค้วามรนุแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการด ารงชวีติ โดยใช้ 
ววน. 

8. พัฒนาและเร่งแกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบรโิภคอย่างยัง่ยนืและเป็นสังคมคารบ์อนต ่า โดยใช้ 
ววน.

9. พัฒนานโยบายและต้นแบบเพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบทีเ่กดิจากภยัพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ โดยใช้ ววน.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ระดับข้ันแนวหน้าล ้ายุค ไปสู่การเปน็ผู้น าเทคโนโลยีใน
ระดับสากล โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ววน. ทัดเทียมสากล

1. ขับเคล่ือนการวจัิยขัน้แนวหน้าท่ีสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ด้านวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยีขั้นแนวหน้ารวมท้ังการน าผลการวจัิยขัน้แนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด

2. พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมสาหรบัอุตสาหกรรมแหง่อนาคตและบรกิารแห่งอนาคต รวมท้ังอุตสาหกรรมอวกาศ

3. พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานทางคณุภาพของประเทศ ท่ีรองรับการ
วิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาก าลังคนและสถาบัน ววน. ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด

1. ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวทิยาศาสตรแ์ละนวตักร ตอบโจทย์ความต้องการ

ของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร ์การวิจัยและนวตักรรม

2. พลิกโฉมและยกระดับสถาบนัด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศและสามารถเทยีบเคียง
ระดับนานาชาติ

3. ยกระดับความรว่มมือด้านก ารวจิัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วจิัยกับเครอืข่ายระดับนานาชาติ และ

การเป็นศูนยก์ลางกาลังคนระดับสูงของอาเซยีน

กรอบนโยบายยทุธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570



โครงการชุด 1

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด 2

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด n

โครงการย่อย 1-n

โครงการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว n

STEP

1

แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปงีบประมาณ 2566

แผนงาน: 1
Frontier Research and 

Innovation in Biomedical 
Science and Medicine 

โครงการชุด 1

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด 2

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด n

โครงการย่อย 1-n

โครงการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว n

แผนงาน: 2
Frontier Research and 

Innovation in Science and 
Technology, and 

Engineering

โครงการชุด 1

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด 2

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด n

โครงการย่อย 1-n

โครงการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว n

แผนงาน: 3
Frontier Research and 

Innovation in Social Sciences, 
Humanities and Arts

โครงการชุด 1

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด 2

โครงการย่อย 1-n

โครงการชุด n

โครงการย่อย 1-n

โครงpการเดี่ยว 1

โครงการเด่ียว 2

โครงการเดี่ยว n

แผนงาน: 4
Creative Economy, Business 

and Startup

ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2
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STEP

1

คณุสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอรบัทนุ

เรื่องส าคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์1. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือ
พนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของ
โครงการวิจัย/ทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (เงินกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทุนงบประมาณแผ่นดิน) และไม่ติด
ค้างรายงานวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS)

3. ผู้รับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการ (ชุดหรือเด่ียว) ไดไ้ม่เกิน 1 
โครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้ไม่เกิน 2 โครงการ (รวมแล้ว
ไม่เกิน 3 โครงการ)
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STEP

1

คณุสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอรบัทนุ

เรื่องส าคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4.   เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการชุด

4.1  เป็นหัวหน้าโครงการวิจยัประเภทต่อเนือ่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 (มี
ความก้าวหนา้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) หรือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2565 หรือ

4.2  โครงการวิจัยใหม่ (ปีที่ 1) ที่เสนอขอทนุปีงบประมาณ 2566 

4.2.1 สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้มี h-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลู ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอนัดบัวารสาร SJR (Scimago
Journal Rank: www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus ใน Q1 หรือ Q2 ไม่น้อยกวา่ 10 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564)

4.2.2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม้ี h-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลู ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอนัดับวารสาร 
SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 10 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
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STEP

1

คณุสมบัติของผู้ยื่นเสนอขอรบัทนุ

เรื่องส าคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.   เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าโครงการเด่ียวและโครงการย่อย

5.1  เป็นหัวหน้าโครงการวิจยัประเภทต่อเนือ่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 (มี
ความก้าวหนา้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) หรือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2565 หรือ

5.2  โครงการวิจัยใหม่ (ปีที่ 1) ที่เสนอขอทนุปีงบประมาณ 2566 

5.2.1  สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม้ี h-index ไม่น้อยกว่า 3 หรือ มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลู ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR 
(Scimago Journal Rank: www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมลู Scopus ใน Q1 หรือ Q2 ไม่น้อยกว่า 3 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

5.2.1  สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม้ี h-index ไม่น้อยกว่า 3
หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลู ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอนัดบั
วารสาร SJR (Scimago Journal Rank: www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ไม่น้อยกว่า 3 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันที ่1 
ตุลาคม 2564) 12
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โครงการเดี่ยว/ย่อย

เสนอของบประมาณ
ได้ไม่เกินโครงการละ 3 ล้านบาท

ชุดโครงการ

1. มีโครงการย่อยภายใต้ชดุโครงการไม่นอ้ยกว่า 3 โครงการ
2. เสนอของบประมาณโครงการย่อยไม่เกนิโครงการละ 3 ล้านบาท
3. วงเงินรวมท้ังชุดโครงการเสนอขอไมเ่กินชดุโครงการละ 15 ล้านบาท
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สิ่งที่ทุกโครงการต้องส่งมอบ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (Scimago Journal Rank: 
www.scimagoir.com) หรือฐานข้อมูล ISI
Web of Science (Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation 
Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานข้อมูล Scopus ใน Q1 หรือ 
Q2 ตามท่ีได้เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ (หาก
โครงการท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ SDGs ให้มีการ
ระบุด้วยว่าเกี่ยวข้องในด้านใด โดยขอให้เติม 
keyphase ในบทคัดย่อด้วย)

Q1 = 1 ผลงาน ต่องบประมาณ
ไมเ่กิน 7 แสนบาท

Q2 = 1 ผลงาน ต่องบประมาณ
ไมเ่กิน 5 แสนบาท)

สิ่งที่ส่งมอบเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณา (ถ้าม)ี

1. การพัฒนาก าลงัคน
2. ต้นแบบเทคโนโลยีต้ังแต่ TRL 4 ข้ึนไป
3. สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียน (Granted)
4. หนังสือท่ีเขียนข้ึนจากงานวิจัยท่ีได้รับทุน 

(เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
5. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

(Matching Fund) สนับสนุนร้อยละ 20 
นับเฉพาะ In cash

6. ผลผลิตอ่ืนๆ ท่ีได้จากโครงการวิจัย อาทิ 
ฐานข้อมูล ระบบกลไกหรือระบบมาตรฐาน 
เปน็ต้น
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โครงการเดี่ยว

ชุดโครงการ

รายการ แนวปฏิบัติ

1. หมวดการตั้งงบประมาณ แบ่งเปน็
หมวดค่าจ้าง, หมวดค่าวัสด,ุ หมวดค่าใช้สอย, 

หมวดค่าครุภัณฑ์

การโอนเงินข้ามหมวด สามารถท าได้ในหมวดวัสดุ

และใช้สอย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของ

งบประมาณรวมท้ังหมวด

2. ค่าจ้าง
1. นักวิจัยร่วมโครงการ (มิใช่บุคลากรประจ าของหน่วยงาน)

2.ผู้ช่วยวิจัย (มิใช่บุคลากรประจ าของหน่วยงาน)

3.ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา คือ บุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ แต่ไม่ใช่นักวิจัยในโครงการ ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า

ด้านเทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่บุคลากรภายใน

หน่วยงานเพ่ือให้ด าเนินโครงการท่ีเปน็งานมูลฐานให้ได้ผลสัมฤทธิ์)

ต้ังได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท้ัง

X  ไมส่ามารถจ้าง บุคลากรประจ าภายใน ของ
หน่วยรับงบประมาณน้ันได้

√  จ้างท่ีปรึกษาได้ เฉพาะบุคลากรภายนอก หน่วย
รับงบประมาณน้ัน

3. ค่าสาธารณูปโภค ส าหรับโครงการ ววน.
เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ที่ใช้ในงานวิจัย
*ไม่อนุญาตให้ตั้งค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 
(Overhead Charge)*

ไมเ่กินร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งโครงการ

15** อยู่ระหว่างการทบทวนของ สกสว. หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน
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โครงการเดี่ยว

ชุดโครงการ

รายการ แนวปฏิบัติ
4. ค่าครุภัณฑ,์ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าสอบเทียบเครื่องมือ ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งโครงการ

√ สามารถต้ังงบประมาณในโครงการน้ัน ๆ เท่าท่ี
จ าเปน็
√ แนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 3 ร้านค้าประกอบการ
ยื่นข้อเสนอโครงการ

5. การอ้างอิงระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ตามอัตราท่ีก าหนดในคู่มือการจัดท าค าขอและเกณฑ์
การต้ังบประมาณ FF

6. ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุน
แผนงาน

1. การพัฒนาแผนงานและโครงการ ววน. เช่น การจัดประชุม 
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน

2.การติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและ
โครงการ ววน.

3.การประเมินผลผลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการ 
ววน.

ไมเ่กินร้อยละ 5 ของงบประมาณรวม FF ของหน่วย
รับงบประมาณและไม่เกิน 5 ล้านบาท (งบประมาณ
ต้ังไว้ที่ส่วนกลาง)

** อยู่ระหว่างการทบทวนของ สกสว. หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน
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มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้
ความส าคัญกับโครงการดังน้ี (ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ (เช่น งบประมาณ ผลผลิต 
ความใหม่ เป็นต้น)

2. คุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ผ่านมาของหัวหน้า
โครงการและคณะนักวิจัยภายในโครงการ ทั้งในด้านการผลิต
ผลงานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ผ่านมา 

3. โครงการต่อเนื่องอาจไม่ได้รับจัดสรรในทุกปีงบประมาณ
ต่อเนื่องกัน ข้ึนอยู่กับความก้าวหน้าและแนวโน้มที่โครงการปี
ก่อนหน้าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
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Time line Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ 2566

Time line Fundamental ประจ าปีงบประมาณ 2566
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

5 ตุลาคม 2564
ประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ขอรับทุน FF 2566

6 ตุลาคม 2564
นักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการ

เพ่ือย่ืนขอทุน FF 2566

11 ตุลาคม 2564
วันแรกของการเปิดระบบ 

NRIIS

22 ตุลาคม 2564
ปิดรับโครงการในระบบ 

NRIIS รอบที่ 1 เพ่ือดึงข้อมูล

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

26 ตุลาคม 2564
น าเสนอโครงการต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

27 ตุลาคม 2564
เปิดระบบ NRIIS อีกคร้ัง เพ่ือ

ปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม

2 พฤศจิกายน 2564
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งผลการประเมิน

4 พฤศจิกายน 2564
จัดส่งข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิให้

โครงการ (ถ้ามี)

10 พฤศจิกายน 2564
ปิดรับโครงการในระบบ NRIIS

(เวลา 16.30 น.)

11 พฤศจิกายน 2564
จัดท าแผนปฏิบัติการ ววน. 

เพ่ือเสนอ สกสว.

15 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการจดัส่ง

แผน ววน. เข้าในระบบ 

NRIIS


