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แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่ อขอรับทุน Fundamental ประจาปี 2566
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กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1:

STEP
ยกระดับการพั ฒนาเศรษฐกิจด้วนเศรษฐกิ
จสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระบบเศรษฐกิจ
BCG มีเทคโนโลยีท่พ
ี ั ฒนาเองแข่งขันได้ในระดับสากล มีงบวิ1จัยและพั ฒนาเพิ่ มขึ้น

1. พั ฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่ มรายได้ของ

ประเทศ
2. พั ฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านเกษตรและอาหาร ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่ มรายได้ของประเทศ
3. พั ฒนา ระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีความยั่งยืนและเพิ่ มรายได้ของประเทศ
4. พั ฒนาระบบเศรษฐกิจ BCG ในด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่ มรายได้
ของประเทศ
5. พั ฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุน
่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริการและการพึ่ งพาตนเอง
6. พั ฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมภ
ิ าคอาเซียน
่ ละชิ้นส่วนสาคัญ ตลอดจน
7. พั ฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรีแ
่ ง
เทคโนโลยีเกี่ยวเนือ
8. พั ฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (IDE) เพื่ อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึ่ งพาตนเองของประเทศ
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กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2:

STEP่นคงทางสุขภาพ มีความพร้อมการเป็นสังคมสูงวัย พร้อมรับ
พั ฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน มีความมั
1 นสังคมคาร์บอนต่า มีการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง
ภัยรูปแบบใหม่ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเป็
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมากขึ้น

1. พั ฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ยกระดับความมัน
่ คงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
3. ขจัดความยากจน โดยการลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพั ฒนาอาชีพการศึกษาเรียนรู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
4. เพิ่ มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่ อให้มีศก
ั ยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่ งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิน
่
5. พั ฒนานโยบายและต้นแบบสาหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รป
ั ชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยใช้ ววน.
6. พั ฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพั ฒนาชุมชน/ท้องถิน
่ และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค โดยใช้
ววน.
7. พั ฒนานโยบายและต้นแบบเพื่ อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการดารงชีวต
ิ โดยใช้
ววน.
8. พั ฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ ยืนและเป็นสังคมคาร์บอนต่า โดยใช้
่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยัง
ววน.
9. พั ฒนานโยบายและต้นแบบเพื่ อลดความเสี่ยงและผลกระทบทีเ่ กิดจากภัยพิ บัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยใช้ ววน.
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กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ ววน. พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3:

STEP
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ระดับขั้นแนวหน้าล้ายุค ไปสู่การเป็นผู้นาเทคโนโลยีใน
1
ระดับสากล โดยมีโครงสร้างพื้ นฐานด้าน ววน. ทัดเทียมสากล

1. ขับเคลื่อนการวิจัยขัน
้ แนวหน้าที่สร้างองค์ความรูใ้ หม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีขั้นแนวหน้ารวมทั้งการนาผลการวิจัยขัน
้ แนวหน้าประยุกต์ใช้และพั ฒนาต่อยอด
2. พั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
3. พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้ นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการ
วิจัยขั้นแนวหน้าและการพั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4:

พั ฒนากาลังคนและสถาบัน ววน. ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถของ
ประเทศด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
1. ยกระดับการผลิตและพั ฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพั ฒนา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
2. พลิกโฉมและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศและสามารถเทียบเคียง
ระดับนานาชาติ
3. ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย พั ฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วจ
ิ ัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และ
การเป็นศูนย์กลางกาลังคนระดับสูงของอาเซียน
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แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจาปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3

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

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

STEP

1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนงาน: 4
Creative Economy, Business
and Startup
โครงการชุด 1
โครงการย่อย 1-n
โครงการชุด 2
โครงการย่อย 1-n
โครงการชุด n
โครงการย่อย 1-n

โครงการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 1

โครงpการเดี่ยว 1

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว 2

โครงการเดี่ยว n

โครงการเดี่ยว n

โครงการเดี่ยว n

โครงการเดี่ยว n
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คุณสมบัติของผู้ย่ ืนเสนอขอรับทุน

STEP

่องส
เรื1.
ญาด้โครงการ/หั
านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
1 อยเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือ
หัวาคั
หน้
วหน้าโครงการย่

พนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของ
โครงการวิจัย/ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (เงินกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทุนงบประมาณแผ่นดิน) และไม่ติด
ค้างรายงานวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(NRIIS)
3. ผู้รับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการ (ชุดหรือเดี่ยว) ได้ไม่เกิน 1
โครงการ และเป็นหัวหน้าโครงการย่อยได้ไม่เกิน 2 โครงการ (รวมแล้ว
ไม่เกิน 3 โครงการ)
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คุณสมบัติของผู้ย่ ืนเสนอขอรับทุน

4.เรื่อเกณฑ์
การพิ
จารณาคุ
สมบัติขท
องหั
หน้
งสาคัญ
ด้านการวิ
จัยณ
ของมหาวิ
ยาลัวย
ธรรมศาสตร์
1าโครงการชุด
STEP

่ ง ทีไ่ ด้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 (มี
4.1 เป็นหัวหน้าโครงการวิจย
ั ประเภทต่อเนือ
ความก้าวหน้า ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) หรือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2565 หรือ
4.2 โครงการวิจัยใหม่ (ปีที่ 1) ที่เสนอขอทุนปีงบประมาณ 2566
4.2.1 สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผู้มี h-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
ี่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 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 ไม่น้อยกว่า 10 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
4.2.2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม
้ ี h-index ไม่น้อยกว่า 8 หรือ
มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
ี่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
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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่ วและโครงการย่อย
5. เกณฑ์การพิ จารณาคุณสมบัติของหัวหน้
าโครงการเดีย
STEP
เรื่อ5.1
งสาคั
านการวิ
จัยของมหาวิ
่ งยทีธรรมศาสตร์
1 รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 (มี
่ได้
เป็นญ
หัวด้
หน้
าโครงการวิ
จย
ั ประเภทต่ท
อยาลั
เนือ

ความก้าวหน้า ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) หรือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2565 หรือ
5.2 โครงการวิจัยใหม่ (ปีท่ี 1) ที่เสนอขอทุนปีงบประมาณ 2566
5.2.1 สาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม
้ ี h-index ไม่น้อยกว่า 3 หรือ มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
ี่ รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 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 ไม่น้อยกว่า 3 paper ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (นับจาก
วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
5.2.1 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการต้องเป็นผูม
้ ี h-index ไม่น้อยกว่า 3
่ี รากฏอยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
หรือ มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป
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 (นับจากวันที่ 1
12
ตุลาคม 2564)

แนวทางการตั้งงบประมาณ

STEP

เรื่องสาคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1

ชุดโครงการ

1.
2.
3.

มีโครงการย่อยภายใต้ชด
ุ โครงการไม่นอ
้ ยกว่า 3 โครงการ
เสนอของบประมาณโครงการย่อยไม่เกินโครงการละ 3 ล้านบาท
วงเงินรวมทั้งชุดโครงการเสนอขอไม่เกินชุดโครงการละ 15 ล้านบาท

โครงการเดี่ยว/ย่อย
เสนอของบประมาณ
ได้ไม่เกินโครงการละ 3 ล้านบาท
13

แนวทางการนาส่งผลผลิต

สิ่งที่ส่งมอบเพิ่ มเติม
STEP
่
สิง
ที
ท
ก
ุ
โครงการต้
อ
งส่
ง
มอบ
่
เพื่ อประกอบการพิ จารณา (ถ้ามี)
เรื่องสาคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 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 ตามที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ (หาก
โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ SDGs ให้มีการ
ระบุด้วยว่าเกี่ยวข้องในด้านใด โดยขอให้เติม
keyphase ในบทคัดย่อด้วย)
Q1 = 1 ผลงาน ต่องบประมาณ
ไม่เกิน 7 แสนบาท
Q2 = 1 ผลงาน ต่องบประมาณ
ไม่เกิน 5 แสนบาท)

1.
2.
3.
4.

การพั ฒนากาลังคน
ต้นแบบเทคโนโลยีตั้งแต่ TRL 4 ขึ้นไป
สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียน (Granted)
หนังสือที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยที่ได้รับทุน
(เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
5. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
(Matching Fund) สนับสนุนร้อยละ 20
นับเฉพาะ In cash
6. ผลผลิตอื่นๆ ที่ได้จากโครงการวิจัย อาทิ
ฐานข้อมูล ระบบกลไกหรือระบบมาตรฐาน
เป็นต้น
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แนวทางการตั้งงบประมาณ
รายการ
1. หมวดการตั้งงบประมาณ แบ่งเป็น

แนวปฏิบัติ

การโอนเงินข้ามหมวด สามารถทาได้ในหมวดวัสดุ
เรื่องส
ญด้านการวิ
จัยของมหาวิ
และใช้สอย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของ
1
หมวดค่
าจ้าาคั
ง, หมวดค่
าวัสดุ, หมวดค่
าใช้สอย, ทยาลัยธรรมศาสตร์
งบประมาณรวมทัง
้ หมวด
หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้ง
2. ค่าจ้าง
X ไม่สามารถจ้าง บุคลากรประจาภายใน ของ
1. นักวิจัยร่วมโครงการ (มิใช่บุคลากรประจาของหน่วยงาน)
หน่วยรับงบประมาณนัน
้ ได้
2.ผู้ช่วยวิจัย (มิใช่บุคลากรประจาของหน่วยงาน)
√ จ้างที่ปรึกษาได้ เฉพาะบุคลากรภายนอก หน่วย
3.ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษา คือ บุคคลภายนอกหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ แต่ไม่ใช่นักวิจัยในโครงการ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา รับงบประมาณนั้น
ด้านเทคนิค วิชาการ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเพื่ อให้ดาเนินโครงการที่เป็นงานมูลฐานให้ได้ผลสัมฤทธิ์)

ชุดโครงการ

STEP

โครงการเดี่ยว

3. ค่าสาธารณูปโภค สาหรับโครงการ ววน.
เช่น ค่านา้ ค่าไฟ ทีใ่ ช้ในงานวิจัย
*ไม่อนุญาตให้ตั้งค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
(Overhead Charge)*

** อยู่ระหว่างการทบทวนของ สกสว. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน

ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณทั้งโครงการ
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แนวทางการตั้งงบประมาณ

รายการ

4. ค่าครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าสอบเทียบเครื่องมืSTEP
อ

แนวปฏิบัติ

ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งโครงการ

เรื่องสาคัญด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
√ สามารถตั้งงบประมาณในโครงการนั้น ๆ เท่าที่

ชุดโครงการ

5. การอ้างอิงระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
6. ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและสนับสนุน
แผนงาน
1. การพั ฒนาแผนงานและโครงการ ววน. เช่น การจัดประชุม
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
2.การติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและ
โครงการ ววน.
3.การประเมินผลผลัพธ์และผลกระทบของแผนงานและโครงการ
ววน.

จาเป็น
√ แนบใบเสนอราคา อย่างน้อย 3 ร้านค้าประกอบการ
ยื่นข้อเสนอโครงการ
ตามอัตราที่กาหนดในคู่มือการจัดทาคาขอและเกณฑ์
การตั้งบประมาณ FF

ไม่เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณรวม FF ของหน่วย
รับงบประมาณและไม่เกิน 5 ล้านบาท (งบประมาณ
ตั้งไว้ที่ส่วนกลาง)

โครงการเดี่ยว

** อยู่ระหว่างการทบทวนของ สกสว. หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน
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การจัดเรียงความสาคัญของโครงการ

STEP

่องสท
มหาวิ
พิ จารณาข้
อเสนอโครงการวิ
เรื
าคัยาลั
ญด้ยานการวิ
จัยของมหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
1 จัย โดยให้

ความสาคัญกับโครงการดังนี้ (ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)
1. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ (เช่น งบประมาณ ผลผลิต
ความใหม่ เป็นต้น)
2. คุณสมบัติและประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ผ่านมาของหัวหน้า
โครงการและคณะนักวิจัยภายในโครงการ ทั้งในด้านการผลิต
ผลงานวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยที่ผ่านมา
3. โครงการต่อเนื่องอาจไม่ได้รับจัดสรรในทุกปีงบประมาณ
ต่อเนื่องกัน ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและแนวโน้มที่โครงการปี
ก่อนหน้าจะดาเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน
17

Time line Fundamental Fund ประจาปีงบประมาณ 2566
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุ ธ

Time line Fundamental
ประจาปีงบประมาณ
2566
5 ตุลาคม 2564
6 ตุลาคม 2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขอรับทุน FF 2566

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

STEP

1

นักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการ
เพื่ อยื่นขอทุน FF 2566

11 ตุลาคม 2564

วันแรกของการเปิดระบบ
NRIIS

22 ตุลาคม 2564

26 ตุลาคม 2564
นาเสนอโครงการต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปิดรับโครงการในระบบ
NRIIS รอบที่ 1 เพื่ อดึงข้อมูล
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

27 ตุลาคม 2564

เปิดระบบ NRIIS อีกครัง
้ เพื่ อ
ปรับแก้ไข/เพิ่ มเติม

2 พฤศจิกายน 2564

4 พฤศจิกายน 2564

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งผลการประเมิน

จัดส่งข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิให้
โครงการ (ถ้ามี)

10 พฤศจิกายน 2564

ปิดรับโครงการในระบบ NRIIS
(เวลา 16.30 น.)

11 พฤศจิกายน 2564

จัดทาแผนปฏิบัติการ ววน.
เพื่ อเสนอ สกสว.

15 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการจัดส่ง
แผน ววน. เข้าในระบบ
NRIIS
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