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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส ำหรับโครงกำร 
ประกอบกำรเสนอของบประมำณบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(ส ำหรับเป้ำหมำยที่ 4) 

** ไม่เกิน 30 หน้ำ ** 
------------------------------------ 

****เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรวิจัย แนวทำง กลุ่มเรื่อง กลุ่มเรื่องย่อย สำมำรถเลือกได้ในระบบ NRMS**** 
โปรดเลือกให้ถูกต้อง เพรำะมีผลต่อกำรพิจำรณำโครงกำรของท่ำน 

 
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย) ระบุชื่อโครงการภาษาไทย 

        (ภำษำอังกฤษ) ระบชุื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
ชื่อแผนบูรณำกำร (ภำษำไทย)    ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาไทย 

(ภำษำอังกฤษ) ระบุชื่อแผนบูรณาการภาษาอังกฤษ 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงกำร 
 ใหม ่ เลือกในกรณีท่ีเป็นโครงการใหม่ 
 ต่อเนื่อง เลือกในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง (ด าเนินการวิจัยเปีที่ 2 เป็นต้นไป) 

กรณีระบุลักษณะโครงการต่อเนื่อง ต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด และ
ปีงบประมาณท่ีเสนอขอเป็นปีที่เท่าใด  

 

ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดท ำโครงกำร  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค ำน ำหน้ำ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน เบอร์โทร อีเมล 
ระบุค าน าหนา้
ช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ (เช่น 
นาย นาง 
นางสาว 
ต าแหน่ง หรือ
ยศ) 

ระบุช่ือ-สกุล ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระบุรายละเอียด 
1. คณะ/ส านัก/กอง 
ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
2. ช่ือหน่วยงานของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ระบุหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ระบุ e-mail ที่
สามารถติดต่อได้
ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

       
2. ค ำส ำคัญ (keyword) 
       ค ำส ำคัญ (TH) ระบุค าส าคัญภาษาไทย 
       ค ำส ำคัญ (EN) ระบุค าส าคัญภาษาอังกฤษ 
 หมายเหตุ     การระบุค าส าคญัใหใ้ช้ “,” คั่นระหว่างค าส าคัญ 
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3. เป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำย 
 ระบุเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 
4. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ          
 ระบุให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นของโครงการ โดยก าหนดปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและ
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น  
 
5. วัตถุประสงค์          
 ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับความส าคัญและ
ที่มาของปัญหา ตลอดจนชื่อโครงการ 
 
6. ขอบเขตของโครงกำร   
 ระบุขอบเขตของโครงการในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัย 
7. วิธีกำรด ำเนินกำร           
 ระบุรายละเอียดขั้นตอนของโครงการ หรือวิธีการด าเนินโครงการ 

8. สถำนทีด่ ำเนินกำร     
 ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท ำวิจัย  ชื่อสถำนที่ 

เลือกสถานท่ีท า
การวิจัยใน
ประเทศ หรือ
ต่างประเทศ 

เลือกช่ือจังหวัด หรือ
ระบุช่ือประเทศ ของ
สถานท่ีด าเนินการ  

 เลือกลักษณะพื้นท่ี
ทีด่ าเนินการ 

ระบุช่ือสถานท่ีทีด่ าเนินการ 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดสถานท่ีท าการวิจัยให้ครบทุกพื้นที่ ทีด่ าเนนิการ 
  2. สามารถเพิม่สถานท่ีด าเนินการได้มากกว่า 1 รายการ 
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9. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
ระบุระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 1 ปี 0 เดือน) โดยระบุวัน 

เดือน ปีที่เริ่มต้นการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 1 ตุลาคม 2562) ถึงวันที่สิ้นสุดการวิจัย (ตัวอย่างเช่น 30 กันยายน 2563) 
 

แผนกำรด ำเนินงำน (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
 ปี        

(งบประมาณ)  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมำณ 

ระบุ
ปีงบประมาณ
ของกิจกรรม
ในการ
ด าเนินการวิจยั 
ในลักษณะปี 
พ.ศ. เท่านั้น 
เช่น 2563 

ระบุรายละเอียดกิจกรรมในการ
ด าเนินการ 

x x x          ระบุ
สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
กิจกรรม
ใน
ปีงบประ
มาณ 

ระบุกิจกรรมที่เกดิขึ้นในเดือนต่างๆ โดยใช้ตัวอักษร “x” แทนท่ีใน
เดือนที่ด าเนินกิจกรรม 

 รวม             100 
 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มแผนการด าเนินการให้ครบทุกกิจกรรม และสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 รายการ 

2. ร้อยละของกิจกรรมในปีงบประมาณ : ให้ระบุสัดส่วนร้อยละของกิจกรรม โดยทุกๆ กิจกรรมต้องรวมกันได้
เท่ากับ 100 เท่านั้น  

      
10.1 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณตลอดโครงกำร (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  
ปีท่ีด ำเนินกำร ปีงบประมำณ งบประมำณที่เสนอขอ 

เลือกปีท่ีด าเนินการ 
เช่น ปีท่ี 1 

ระบุปีงบประมาณในลักษณะ พ.ศ. 
เท่านั้น เช่น 2562 

ระบุจ านวนงบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ เช่น 
100,000 
หมายเหตุ  
1.กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุงบประมาณตามจริงท่ีได้รบั
จัดสรรในปีท่ีผ่านมา 
2. ระบุเป็นตัวเลขอาราบิคเท่านั้น 
3. ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆ ในการระบุจ านวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจ านวนงบประมาณรวมทุกปีงบประมาณที่เสนอขอ 
หมายเหตุ  กรุณาเพิ่มรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการให้ครบทุกปีงบประมาณที่ด าเนินการ และสามารถ

เพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
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10.2 แสดงรำยละเอียดประมำณกำรงบประมำณปีท่ีเสนอขอ 
 ประเภทงบประมำณ รายละเอียด  งบประมาณ  
เลือกประเภทงบประมาณ ระบุรายละเอียด ระบุจ านวนงบประมาณที่เสนอ

ขอ 
1. ระบุเป็นตัวเลขอาราบิค
เท่านั้น 
2. ห้ามพิมพ์ข้อความใดๆ ในการ
ระบุจ านวนงบประมาณ 

รวม  ระบุจ านวนงบประมาณรวมที่
เสนอขอ  

 

 หมายเหตุ  1. กรุณาเพิ่มรายละเอียดงบประมาณในปีท่ีเสนอขอให้ครบทุกรายการ และสามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
2. งบประมาณรวมควรเป็นค่าจ านวนเต็มหลักหมื่นขึ้นไป เช่น *,**0,000  
 

10.3 เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรำยละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะกำรใช้
งำนและควำม
จ ำเป็น 

กำรใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์นี้เมื่อ

โครงกำร
สิ้นสุด 

สถำนภำพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ำม)ี 

สถำนภำพกำรใช้
งำน ณ ปัจจุบัน 

ระบุช่ือครุภณัฑ์ที่ต้องการ
ซื้อ พร้อมระบุ
รายละเอียดรุ่น ขนาด 
Specifications 

ระบุสถานภาพ
ของครุภัณฑ์ ณ 
ปัจจุบัน 

ระบุครภุัณฑ์
ใกล้เคียงที่สามารถ
ใช้งานแทนกันได้ 
ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

ระบุสถานภาพการ
ใช้งานของครุภัณฑ์ที่
มีหรือใช้ทดแทน 

ระบุรายละเอียด
การใช้งานและ
ความจ าเป็นของ
ครุภณัฑ์ที่
ต้องการ 

ระบุ
รายละเอียด
การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภณัฑ์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

 หมายเหตุ  กรุณาเพิม่รายละเอียดครุภณัฑ์ที่จะจัดซื้อให้ครบทุกรายการ(ถ้ามี) และสามารถเพิ่มรายการได้มากกว่า 1 รายการ 
 
11. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจำกงำน (Output/Outcome/Impact) 

ผล
งำนที่คำดว่ำ

จะได้รับ 

รำยละเอียดของ
ผลผลิต 

จ ำนวนนับ 
หน่วยนบั 

ผลลัพธ์ที่
คำดว่ำ
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คำดว่ำจะ

ได้รับ 
ป ี

2562 
ป ี

2563 
ป ี

2564 
ป ี

2565 
ป ี

2566 
รวม 

เลือกลักษณะ
ของผลงาน
หรือผลผลิตท่ี
คาดว่าจะได้รับ
จากการด าเนิน
โครงการ 

ระบุรายละเอียด
ผลผลิตท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ 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) 
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12. ผู้ที่น ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ใช้ประโยชน์ กำรใช้ประโยชน์ 

ระบุผู้ใช้ประโยชน์ของโครงการ 
(บุคคล หน่วยงาน องค์กร บริษัท ชุมชน หรือ
อื่นๆ) 

ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ประโยชน ์

 

13. กำรตรวจสอบทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
  เลือกการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง ของโครงการก่อนด าเนินการ 
 
รำยละเอียดทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเลขทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

ประเภททรัพยสิน 
ทำงปัญญำ 

ชื่อทรัพย์สินทำงปัญญำ ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
ระบุหมายเลข
ทรัพยสินทางปัญหา 

ระบุประเภททรัพยสิน
ทางปัญา 

ระบุช่ือทรัพย์สินทางปัญหา ระบุช่ือผู้ประดิษฐ์ ระบุช่ือผู้ครอบครอง
สิทธ์ิ 

 
14. หน่วยงำนร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้ำงวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท      บริษัท/ชุมชน แนวทำงร่วมด ำเนินกำร กำรร่วมลงทุน 
จ ำนวนเงิน 

(In cash (บำท)) 

เลือกประเภทของ
หน่วยงานร่วม
ลงทุนฯ 

ระบุช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ร่วมลงทุนฯ 

ระบุแนวทางร่วมด าเนินการ  เช่น 
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน
บุคลากร สนับสนุนเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

เลือกประเภท
การร่วมลงทุน
ของหน่วยงาน
ร่วมลงทุนฯ 

ระบุจ านวนเงินท่ี
ร่วมลงทุน (ใน
กรณี In kind อาจ
เกิดจากการ
ค านวณมลูค่า) 

หมายเหตุ หากมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนประกอบการเสนอขอ 
 

15. ควำมพร้อมของหน่วยงำนในกำรด ำเนินกำร 
 ระบุรายละเอียดความพร้อมของหน่วยงานในการด าเนินการโครงการ 
 
 

 

 

                                                                         ลงชื่อรูปภาพลายเซ็นของผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ 
                                                                                ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ) 

                                                                                ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ 

     ระบุวันเดือนปีที่ส่งโครงการให้หน่วยงาน 


