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แบบเสนอแผนบูรณาการ  
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

** ไม่เกิน 15 หน้า ** 

------------------------------------ 
 

****เป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย แนวทาง กลุ่มเรื่อง กลุ่มเรื่องย่อย สามารถเลือกได้ในระบบ NRMS**** 
โปรดเลือกให้ถูกต้อง เพราะมีผลต่อการพิจารณาโครงการของท่าน 

 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาไทย 
   (ภาษาอังกฤษ)    ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาอังกฤษ 

โครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ 
 ระบุชื่อโครงการวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการ 

ส่วน ก    : ลักษณะแผนบูรณาการ 
 แผนบูรณาการใหม่  เลือกในกรณีท่ีเป็นโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยใหม่ 
 แผนบูรณาการต่อเนื่อง  เลือกในกรณีท่ีเป็นโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ด าเนินการ

วิจัยเปีที่ 2 เป็นต้นไป) 
 กรณีระบุลักษณะโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องระบุจ านวน

ระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใด  
 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าแผนบูรณาการ  
1.  หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ  

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ 

 ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล 

ระบุค าน าหนา้
ช่ือผู้อ านวยการ
แผนบูรณาการ 
(เช่น นาย นาง 
นางสาว 
ต าแหน่ง หรือ
ยศ) 

ระบุช่ือ-สกุลผู้อ านวยการแผน
บูรณาการ 

ระบุท่ีอยู่ผู้อ านวยการแผน
บูรณาการ  
1. คณะ/ส านัก/กอง ของ
ผู้วิจัย  
2. ช่ือหน่วยงานของผู้วิจัย 
 

ระบุหมายเลข
โทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้
ของผู้อ านวยการ
แผนบูรณาการ 

ระบุ e-mail ที่
สามารถติดต่อได้
ของผู้อ านวยการ
แผนบูรณาการ 
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2. หน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
ล าดับที่ บริษัท/ชุมชน แนวทางร่วม

ด าเนินการ 
การร่วมลงทุนใน

รูปแบบตัวเงิน (in-
cash) 

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอ่ืน (in-

kind) 
ระบุ
ล าดับของ
หน่วยงาน
ที่ร่วม
ลงทุน 

ระบุช่ือหน่วยงาน/บริษัท ร่วม
ลงทุนฯ 

ระบุแนวทางร่วมด าเนินการ  
เช่น สนับสนุนงบประมาณ 
สนับสนุนบุคลากร 
สนับสนุนเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

ระบุจ านวนเงินท่ีร่วม
ลงทุน 

ระบุรายละเอียด
การร่วมลงทุนใน
ลักษณะ in-kind 

หมายเหตุ หากมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนประกอบการเสนอขอ 
 
 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ระบุค าส าคัญภาษาไทย 
       ค าส าคัญ (EN) ระบุค าส าคัญภาษาอังกฤษ 
 หมายเหตุ     การระบุค าส าคญัใหใ้ช้ “,” คั่นระหว่างค าส าคัญ 
 
4. เป้าหมาย 
  ระบุรายละเอียดเป้าหมายการวิจัยของแผนบูรณาการ (Pain Point) ที่เป็นลักษณะความต้องการ
ของประเทศ สังคม ชุมชน ภาคเอกชน ความต้องการในการแก้ไขปัญหา พัฒนาประเทศ สิ่งที่ได้ แตกต่างจากเดิม
อย่างไร ท าให้ประเทศลดผลกระทบทางลบ หรือเพ่ิมผลกระทบทางบวกอย่างไร 
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหา          
 ระบุให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าแผนบูรณาการนี้ในระดับแผนบูรณาการ โดยก าหนดปัญหา
ให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดข้ึน  
 
6. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ          
 ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและท่ีมาของ
ปัญหา ตลอดจนชื่อแผนบูรณาการ 
 
7. ระยะเวลาการวิจัย    

ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด (ตัวอย่างเช่น 1 ปี 0 เดือน) โดยระบุวัน เดือน ปีที่
เริ่มต้นการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 1 ตุลาคม 2562) ถึงวันที่สิ้นสุดการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 30 กันยายน 2563)       

 ความสอดคล้องของโครงการภายใต้แผนบูรณาการ 
  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ ว่าด าเนินโครงการอย่างไรเพ่ือให้
สามารถส่งผลผลิต ผลลัพธ์ได้ ในรูปแบบของการบูรณาการแบบองค์รวม (Holistic) 
 การบริหารจัดการแผนบูรณาการ 
  ระบุแนวทางการบริหารแผนบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แนว
ทางการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงกลไกการผลักดันการน าไปใช้ประโยชน์สู่กลุ่มเป้าหมาย 
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ป ี

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
รวม 

เลือกลักษณะ
ของผลงาน
หรือผลผลิตท่ี
คาดว่าจะได้รับ
จากการ
ด าเนินงาน 

ระบุรายละเอียด
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็น
ตัวชี้วัดในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

ระบุจ านวนผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับใน
ปีงบประมาณ (ระบุเป็นตัวเลขอาราบิคเท่าน้ัน) 

เลือก
ประเภท
ของหนว่ย
นับของ
ผลผลิต 

ระบุผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะ
ได้รับจาก
ผลผลิตที่
คาดว่าจะ
ได้รับ (หาก
ระบุเป็น
ตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

ระบุผลกระทบที่
คาดว่าจะได้รัย
จากผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ (หาก
ระบุเป็นตวัเลขได้ 
โปรดระบุ) 

 หมายเหตุ  สามารถเพิ่มผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัยได้มากกว่า 1 รายการ 
 
9. แนวทางการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 ระบุแนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 
10. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 ระบุหน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการขยายผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
 
11. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่อง) 
 กรณีเป็นแผนบูรณาการต่อเนื่องโปรดระบุผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 


