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กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. อบรมการเขียนแผนบูรณาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. 3 กันยายน 2561  
2. ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จัดส่งชื่อแผนบูรณาการมายัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 กันยายน 2561  

3. ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและแผน
บูรณาการ 

10 กันยายน 2561  
 

 

4. ส าหรับเป้า 1 และ เป้า 2 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จัดท า 
Concept Proposal ส าหรับแผนบูรณาการ และนักวิจัยจัดท า 
Concept Proposal ส าหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือ
โครงการวิจัย) ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ก าหนด 
จ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: 
rdi_snru@snru.ac.th 

17 กันยายน 2561 เฉพาะนักวิจัยที่จะส่งใน
เป้า 1 และ เป้า 2 เท่านั้น 
ให้ส่ง Concept 
Proposal ตามแบบฟอร์ม
ที่ วช ก าหนด 

5. ส าหรับเป้า 1 และ เป้า 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

26 กันยายน 2561  

6. ส าหรับเป้า 3 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการจัดท าแผนบูรณาการ
และนักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ส าหรับโครงการ  
(ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัย) ภายใต้แผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมที่ก าหนด  
ส าหรับเป้า 4 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการจัดท าแผนบูรณาการ
และนักวิจัยจัดท าข้อเสนอโครงการ 

          โดยจัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 ชดุ พร้อม    
          ไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: rdi_snru@snru.ac.th 

3 กันยายน - 15 
ตุลาคม 2561 

เฉพาะนักวิจัยที่จะส่งใน
เป้า 3 และ เป้า 4 เท่านั้น  
ตามแบบฟอร์มการเขียน
ข้อเสนอโครงการของปี 62  
 

7. ส าหรับเป้า 1 และ เป้า 2 (วช.) แจ้งผลการพิจารณามายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ภายในวันที่ 16 
ตุลาคม 2561 

 

8. วิพากษ์แผนบูรณาการและข้อเสนอโครงการวิจัย  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. 

ระหว่างวันที่ 22 - 
25 ตุลาคม 2561 

*รอการประสาน 

9. ส าหรับเป้า 1 และ เป้า 2 ที่ผ่านการพิจารณาจาก วช.  
ส าหรับเป้า 3 และเป้า 4 ผู้อ านวยการแผนบูรณาการและ
นักวิจัยจัดท า Full Proposal  

วันที่ 16 - 30 
ตุลาคม 2561 

หากมีแบบฟอร์มแล้วจะ
ด าเนินการแจ้งให้นักวิจัย
ทราบ 

10. ผู้อ านวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยน าส่งข้อเสนอการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์กรอกในระบบ NRMS และพิมพ์จากระบบ NRMS 
เท่านั้น ไปยังสถาบันวิจัยฯ จ านวน  3 ชุด 

วันที่ 31 ตุลาคม 
2561 

 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 5 
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เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
 

แนวทาง 
 

1 2 3 4 
Spearhead  
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนบูรณาการ 
 

Spearhead  

ด้านสังคม 
 

แผนบูรณาการ 
 

แผนบูรณาการ 
 

โครงการของหน่วยงาน 
 

สวทน. 
 

มหาวิทยาลัย 
 

วช. มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัย 
 

นักวิจัยส่งผ่าน
ระบบ สวทน. 
ตามแบบฟอร์ม 
Spearhead 
วันที ่3 -20 ก.ย. 61 
www.sti.or.th 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ จัดท า Concept Proposal ส าหรับแผน
บูรณาการ และนักวจิัยจัดท า Concept Proposal ส าหรับโครงการ  
(ชุดโครงการ หรือโครงการวิจยั) วันที่ 3 – 17 กันยายน 2561  
http://rdi.snru.ac.th , https://www.nrms.go.th/ 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการจัดท าแผนบรูณาการและนักวิจยัจัดท าขอ้เสนอโครงการวิจยั 
ส าหรับโครงการ full Proposal (ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัย) (ยังไม่สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มปี 63 ให้ใช้แบบฟอร์มปี 62) วันที่ 3 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561  
http://rdi.snru.ac.th , https://www.nrms.go.th/ 

- วช. แจ้งผลการพิจารณา Concept Proposal 
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 
- ผู้อ านวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยจัดท า Full 
Proposal วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2561 
ผ่านระบบ NRMS 

- ผู้อ านวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยจัดท า Full 
Proposal วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2561 
ผ่านระบบ NRMS 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561 

http://rdi.snru.ac.th/



