ขอเสนอโครงการวิจยั ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
แผนงานวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2565

1. ชื่อโครงการ ภาษาไทย
ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ
คําสําคัญของการวิจัย ......................................
(Keyword) …..ระบุคําสําคัญ (keyword) ที่มีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทําการวิจัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารที่
มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได
หัวหนาโครงการ (ชื่อ-นามสกุล)
หนวยงาน .........................................................
โทรศัพท ........................................................
โทรสาร ........................................................
E-mail address:........................................ โทรศัพทมือถือ ………………………………..
ID Line: …………………………………..
2. ความสอดคลองกับแผนงานวิจัย (โปรดเลือกแผนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการของทานเพียง 1 แผน
งาน สําหรับ โจทย/ประเด็นวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยทําเครื่องหมาย  หนา
แผนงานวิจัยและ โจทย/ประเด็นวิจัยที่กําหนด)
แผนงานวิจัย/OKR
โจทย/ประเด็นวิจัย
1. กลุมโรคมะเร็ง (Cancer)
จีโนมิกสประเทศไทย
Program 10b
1.1  วิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู
OKR: O3.10b
1) วิจัยโรคมะเร็งที่มีการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งดวย whole exome sequencing, whole
KR 3.10b.1
genome sequencing หรือ comprehensive cancer gene panel
3.10b.2
(อาจรวมกับการตรวจ RNA sequencing ดวยก็ได)
OKR: O3.1
2) วิจัยโรคมะเร็งที่เพิ่มศักยภาพหรือมีการใชประโยชนจาก cancer genome data ไดแก การ
KR 3.3
พัฒนา screening test หรือ prognostic biomarker ที่ใชขอมูล cancer genome data
1.2  วิจัยและพัฒนาการบริการหรือระบบบริการ
1) พัฒนาชุดตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน (gene panel) สําหรับเลือกวิธีการรักษา
(core actionable cancer gene panel) ที่ไดมาตรฐานและมีคาใชจายเหมาะสม
2) พัฒนาชุดตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน (gene panel) แบบครอบคลุม
(comprehensive cancer gene panel) ที่ไดมาตรฐานและมีคาใชจายเหมาะสม
3) พัฒนาเพื่อขยายการตรวจมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม (hereditary cancer gene
panel) เขาสูระบบบริการของโรงพยาบาลที่รักษาผูปวยมะเร็ง (รพ.ทั่วไป, รพ.ศูนย,
รพ.ศูนยมะเร็ง, สถาบันเฉพาะทาง) ในระดับเขตสุขภาพหรือประเทศ
4) พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแบบเครือขาย (consultation network) หรือการ
ใหคําปรึกษาแบบทางไกล (tele-consultation) สําหรับการตรวจพันธุกรรมของ
โรคมะเร็งในหนวยบริการตามขอ 3)
5) ศึกษาตนทุนอรรถประโยชน (cost utility) หรือความคุมคา (cost effectiveness) ของ
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แผนงานวิจัย/OKR

โจทย/ประเด็นวิจัย
การตรวจพันธุกรรมมะเร็ง (การตรวจมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรมสําหรับโรคมะเร็ง
ในเด็ก, การตรวจมะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรมดวยชุดยีน (hereditary cancer
gene panel), การตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน ชนิด core actionable gene panel)
2. กลุมโรคหายาก (Rare disease)
2.1  วิจัยเพื่อหา diagnostic yield ของเทคโนโลยี sequencing ชนิดตาง ๆ สําหรับโรคหายาก
ที่มาดวยอาการหนึ่ง ๆ
2.2  วิจัยเพื่อเพิ่ม diagnostic yield ของการตรวจ whole genome sequencing
เพื่อใหได definite molecular diagnosis สําหรับการดูแลผูปวยโรคหายาก
2.3  วิจัยและพัฒนากระบวนการและโครงสรางพืน้ ฐานของการตรวจ whole genome
sequencing เพื่อใหสามารถวินิจฉัยผูปวยโรคหายากที่มีอาการรุนแรง เฉียบพลันและ
ตองการการวินิจฉัยที่รวดเร็ว เพื่อนําไปสูการรักษาจําเพาะที่เหมาะสม
2.4  วิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บและฐานขอมูลทางคลินิกของผูปวยและครอบครัว
โรคหายาก
2.5  พัฒนา diagnostic pipeline, program, algorithm, system and infrastructure
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ, annotate, filter, prioritize, วิเคราะห
(analyze) และแปลผล (interpret) ขอมูล genomics รวมกับขอมูลทางคลินิก เพื่อใหได
เปนรายงาน (report) สําหรับสงใหแพทยใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรแกผูปวย
และครอบครัว
2.6  วิจัยเพื่อใหทราบถึงความหมายของ genetic variants ที่ไดจากการทํา whole
genome sequencing และอาจเปนสาเหตุของโรคหายาก (Functional studies of
variants of unknown clinical significance)
2.7  วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เชน ชุดตรวจโรคหายาก แนวทางการดูแลผูปวยกลุมโรคหายาก
2.8  ศึกษาประสิทธิภาพ ความคุมคาและ clinical utility ของการใชเทคโนโลยีจีโนมในการ
วินิจฉัยและดูแลผูปวยและครอบครัวโรคหายาก
2.9  สรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับการรักษาโรคหายากดวยยีนและเซลลบําบัด
3. โรคไมติดตอ (Non communicable disease)
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง  กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคเบาหวาน
 โรคความดันโลหิตสูง  โรคไตวายเรื้อรัง
 โรคอวน
3.1  ศึกษาหาปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมที่จะสามารถนําไปสูการพยากรณความเสี่ยงของโรค
ในประชากรไทยได โดยโครงการวิจัยอาจพัฒนาไปจนถึงการพยากรณความเสี่ยงเอง หรือ
มีแผนจะทําเครื่องมือพยากรณความเสี่ยงรวมกับโครงการอื่นๆ ในกลุมโรคไมติดตอนี้ก็ได
3.2  วิจัยแกนกลางเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บขอมูลดาน phenotype ของกลุมโรค
ดังกลาว เพื่อการแลกเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูลระหวางกลุมวิจัย
3.3  วิจัยเพื่อสรางแบบจําลองพยากรณความเสี่ยงของโรคดังกลาวในประชากร โดยใชขอมูล
ทางจีโนมที่เกิดขึ้นจากโครงการอื่นๆ ในโครงการจีโนมิกสประเทศไทย
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แผนงานวิจัย/OKR

โจทย/ประเด็นวิจัย
4. โรคติดเชื้อ (Infectious disease)
4.1  วิจยั และพัฒนาบริการหรือระบบบริการ
1) ระบบประมวลผลขอมูลพันธุกรรมทั้งจีโนม และระบบการรายงานผลของเชื้อวัณโรค
ที่งายตอการอานผลของแพทย หรือสามารถรายงานผลในเชิงระบาดวิทยาได
2) ระบบประมวลผลขอมูลจีโนมแบคทีเรียเบื้องตน เพื่อสราง phylogenetic tree และ
core genome genotype สําหรับเชื้อกอโรคชนิดตางๆ
4.2  วิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรู/พัฒนาบุคลากรวิจัยในประเทศใหมีความเชี่ยวชาญ
ทาง Genomics สําหรับเชื้อกอโรค
1) การสรางฐานขอมูลจีโนมของเชื้อกอโรคที่มีการระบาด และการศึกษาระบาดวิทยา
ของเชื้อกอโรคในประเทศไทยที่สําคัญหรือยังไมเคยมีรายงานอยางเปนระบบ เชน
Salmonella, Streptococcus agalactiae, Acinetobacter baumanii),
Burkholderia pseudomallei, Chryseobacterium indologenes ฯลฯ
2) ฐานขอมูลปจจัยทางพันธุกรรมของมนุษยที่สัมพันธกับการติดเชื้อ/ความรุนแรงของ
โรคติดเชื้อ/ การตอบสนองตอยารักษาโรคติดเชื้อ
3) ฐานขอมูลพันธุกรรมของเชื้อที่เกี่ยวของกับความรุนแรง/การดื้อยาของเชื้อที่มีการระบาด
ในประเทศไทย
4) การสราง analysis pipeline และเครือขายวิจัยที่มีศักยภาพในการวิเคราะหจีโนม
ของเชื้อกอโรคที่สําคัญในประเทศไทย เชน salmonella, AMR ฯลฯ
5. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics)
5.1  พัฒนาธนาคารตัวอยางและฐานขอมูลทางคลินิกสําหรับการวิจัยอาการไมพึงประสงค
จากการใชยาในประเทศไทย
5.2  พัฒนาเครือขายวิจัยทางหองปฏิบัติการดานเภสัชพันธุศาสตรครอบคลุมทั่วประเทศ
และการกําหนมาตรฐานและพัฒนาแนวทาง (Guideline development) ดานเภสัชพันธุศาสตร
และการวิจัยเชิงระบบที่เกี่ยวของ
5.3  พัฒนามาตรฐานวิธีการเก็บขอมูลทางคลินิก (Case record form) และฐานขอมูล
การวิจัยดานเภสัชพันธุศาสตร
5.4  วิจัยและพัฒนาระบบแปลผลยีนเภสัชพันธุศาสตรจากขอมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
5.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานเภสัชพันธุศาสตร เชน
ชุดตรวจยีนแพยาที่เปนปญหาสําคัญของประเทศไทย
5.6  วิจัยและพัฒนาฐานขอมูลดาน Immunogenetics เชน ฐานขอมูล HLA long read
sequencing ความละเอียดสูง ฐานขอมูล T-Cell Receptor (TCR)
5.7  ศึกษาเภสัชพันธุศาสตรของการแพยาอยางรุนแรง เชน การแพยาทางผิวหนังรุนแรง
ตับอักเสบจากยา ไตวายจากยา
5.8  ศึกษาเภสัชพันธุศาสตรรวมกับเภสัชจลศาสตร เภสัชพลศาสตร ของยาตาง ๆ ที่ใชในกลุม
โรคสําคัญ
5.9  ศึกษาความคุมคาของการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรจากขอมูลพันธุกรรมทั้งจีโนม
หรือการตรวจดวยวิธีที่ทราบขอมูลเภสัชพันธุศาสตรในครั้งเดียว
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3. รายละเอียดของโครงการ
3.1 หลักการและเหตุผล ระบุแนวคิดพื้นฐาน โจทยวิจัยที่สําคัญ ความสําคัญของปญหาและความ
จําเปนที่ตองทําวิจัย
3.2 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจัยใหชัดเจน เรียงลําดับความสําคัญ
เปนขอๆ
3.3 การทบทวนวรรณกรรม ระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวของของสมมุติฐาน
และกรอบแนวความคิดรวบยอด โดยแสวงหาเหตุผลที่นาจะเปนไปไดจากทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการ
วิจัย พรอมแสดงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยภายใตโครงการ/แผนงานวิจัย
3.5 ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินงาน โปรดระบุรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ใหครบถวน
3.5.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) ระบุรูปแบบ ชนิดของการดําเนินการวิจัย
3.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ระบุชนิดของประชากรที่ตองการศึกษา เกณฑในการคัด
เขา และเกณฑในการคัดออก (ถามี) การคํานวณขนาด/ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size)
3.5.3 วิธีการเก็บข อมูล ระบุขั้นตอนวิธี การดําเนินงานของแผนงานวิ จัย ขอบเขตการ
ดําเนินงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทําการวิจัยทั้งในระดับแผนงาน/โครงการยอย (ถามี) ใหมี
ความชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพื่อนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัย
อยางเปนรูปธรรมขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใชในการทําการวิจัย การทดลองหรือ
การเก็บขอมูลใหชัดเจน
3.5.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลที่จะใช
3.5.5 ระยะเวลาการดําเนินงาน ระบุเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ และระบุวาปที่เสนอขอเปนปที่เทาใดของแผนงาน/โครงการ
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3.6 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย และ
ขั้นตอนโดยละเอียด แยกออกเปนรายป ในแตละปดําเนินกิจกรรมอะไรบางเริ่มตนเมื่อไหร และสิ้นสุดเมื่อไหร
ขั้นตอนของกิจกรรมแตละกิจกรรม รวมทั้งระบุงบประมาณที่ตองใชในแตละกิจกรรม ตามแบบตาราง
ปที่ ......
กิจกรรม/ขั้นตอนการ เปาหมาย/
เดือน
ดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.7 งบประมาณ ระบุรายละเอียดงบประมาณคาใชจายในการวิจัยรวมตลอดโครงการ แยกประเภท
ตามหมวดกิจกรรมในแตละป และระบุร ายละเอียดงบประมาณในแตละกิ จกรรม เพื่อใหสามารถเห็นการ
คํานวณงบประมาณไดอยางชัดเจน ดังนี้
รายการ

งบประมาณที่เสนอขอ(บาท)

1. หมวดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
1.1 หัวหนาโครงการ
1.2 ผูรวมวิจัย
รวมงบประมาณหมวดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
2. หมวดคาบริหารจัดการ
รวมหมวดคาบริหารจัดการ
3. หมวดคาดําเนินงานของโครงการ
รวมหมวดคาดําเนินงานของโครงการ
4. หมวดคาครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภัณฑ
5.หมวดคาธรรมเนียมสถาบันตนสังกัด
รวมงบประมาณ
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สําหรับโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยมากกวา 1 ป ใหจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
แยกแตละปให
3.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ระบุความคาดหวังหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อมโยงผลงานวิจัยตอการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นนั้นๆ หรือในภาพรวม
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดาน
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) *
ระบุ……………………………………………………………………………………...
ดานนโยบาย
ระบุ……………………………………………………………………………………...
ดานสาธารณะ
ระบุ……………………………………………………………………………………...
ดานพาณิชย
ระบุ……………………………………………………………………………………...
ดานชุมชนและพื้นที่
ระบุ……………………………………………………………………………………...
ดานวิชาการ
* คําอธิบายของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานตางๆ
1. ดานนโยบาย การนําความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบาย
หมายถึ ง หลั ก การ แนวทาง กลยุ ท ธ ในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อาจเป น นโยบาย
ระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ท อ งถิ่ น หรื อ ระดั บ หน ว ยงาน นโยบายที่ ดี จ ะต อ ง
ประกอบดว ยวัตถุป ระสงค แนวทาง และกลไกในการดํ าเนิน งานที่ชั ดเจน สอดคล องกับ ปญหาและความ
ตองการใช ป ระโยชน ดา นนโยบาย รวมทั้ งการนําองคความรูไปสังเคราะหเปน นโยบายหรือทางเลือกเชิง
นโยบาย (Policy options) แลวนํานโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชน
2. ดานสาธารณะ การดําเนินงานเพื่อนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในวงกวางเพื่อประโยชน
ของสังคมและประชาชนทั่วไป ใหมีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนัก รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนําไปสู
การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ และสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
3. ดานพาณิชย เปนผลงานวิจัยที่เนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหมไปสูการผลิตเชิง
พาณิ ช ย และลดการนํ า เข า เทคโนโลยี จ ากตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางมูล คาเพิ่ม และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ
4. ดานชุมชนและพื้นที่ การนํากระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง
อันเปนผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถิ่น พื้นที่ ไปใชประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และ
สังคมอื่น
5. ดานวิชาการ การนําองคความรูจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรูปแบบตางๆ เชน ผลงานตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตํารา บทเรียน ไปเปนประโยชนดานวิชาการ การเรียนรู การเรียน
การสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปวิจัยตอยอด หรือการนําไปสู
product และ process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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3.9 หนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย ระบุสถานที่ที่จะใชในการทําการวิจัย การทดลองหรือการ
เก็บขอมูลใหชัดเจน พรอมทั้งเหตุผล
3.10 ผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัย ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมที่สามารถ
ประยุกตเพื่อนาไปใชประโยชนได ทั้งนี้ตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น
ในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน
ผลผลิต(output)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

3.11 ผลลัพธ (outcome) ที่ไดจากงานวิจัย ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลตอเนื่องจากผลผลิต
ที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทั้งนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึง
การบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธที่เกิดขึ้นในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน
ผลผลิต(output)

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

3.12 ความเสี่ยงของโครงการ ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหโครงการไมประสบ
ความสําเร็จหรือเกิดปญหา ความเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ ความเสี่ยงตอสังคมคุณภาพชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม พรอมทั้งแนวทางการปองกันและแกปญหานั้น
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดแก
...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.13 การเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยนี้ตอแหลงทุนอื่น
 มี (ระบุชื่อแหลงทุน) ......................................................
 ไมมี
3.14 หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย หรือ Matching fund
 มี (ระบุชื่อแหลงทุน) ......................................................
 ไมมี
3.15 หัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบตอโครงการอื่นๆ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการหรือไม
 มี (ระบุชื่อ โครงการและแหลงทุน) ......................................................
 ไมมี
3.16 ประวัติและประสบการณของหัวหนาโครงการ คณะผูวิจัย และที่ปรึกษา ระบุบทบาท
หนาที่และสัดสวนความรับผิดชอบในโครงการ
หนวยงานที่สังกัด
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

พรอมที่อยู เบอร
โทรศัพท

เบอรมือถือ
และอีเมล

ความรับผิดชอบตอโครงการ
ที่เสนอ
บทบาทหนาที่

คิดเปน
สัดสวน

FTE

(%)
หัวหนา
โครงการ
ผูวิจัยรวม
ผูวิจัยรวม
ผูวิจัยรวม
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หัวหนาโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย)
(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ โปรดระบุ....

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิที่ไดรับ

ปที่สําเร็จการศึกษา

4. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )
ผูรวมวิจัย (1)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย)
(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ โปรดระบุ....

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิที่ไดรับ

ปที่สําเร็จการศึกษา

4. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )
ผูรวมวิจัย (2)
1. ชื่อ - นามสกุล

(ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย)

(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ โปรดระบุ....

ชื่อสถาบันการศึกษา

วุฒิที่ไดรับ

ปที่สําเร็จการศึกษา

4. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
5. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )
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