ขอเสนอโครงการวิจยั ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
แผนงานวิจัยมุงเปาดานการแพทยและสาธารณสุข 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. ระบบยา เวชภัณฑ 1.1  ประเมินนโยบายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงยา เชน พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ
Program 9
การบริหารพัสดุภาครัฐ ยาบัญชีนวัตกรรม การจัดการดานสิทธิบัตรยาในประเทศไทย เปน
OKR: O2.9a
ตน โดยประเมินประสิทธิผลของนโยบายและผลที่เกิดขึ้นตอระบบยาในภาพรวม
KR 2.9a1-a2
1.2  สถานการณ ของการมีและใชยาในบัญชีย าหลักแหงชาติของสถานพยาบาลประเภท
ตางๆ
1.3  การจัดบริการดานยารูปแบบใหมๆ
1.4  ผลกระทบนโยบายควบคุมคาใชจายดานยาของกองทุนประกันสุขภาพหลัก ๓ ระบบ
ตอระบบยาและการควบคุมคาใชจายดานยา
1.5  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อยารวม
2. เทคโนโลยีทาง
2.1  วิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑทางการแพทย ที่เปนความตองการของประเทศ มี
การแพทย
มูล คาการนํ าเขาสูง มีป ริมาณการใชจํ านวนมาก หรือเปนวัสดุอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ/
Program 9
ผูทุพพลภาพ เชน ขอเขาเทียม สายสวนหัวใจ ชุดตรวจวิเคราะหโรคแบบ Point of care
เปนตน โดยมุงเนนระยะการวิจัย (Phase) ที่ตอยอดการพัฒนาตนแบบหรือขยายผลการใช
OKR: O2.9a
งานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือการนําไปใชจริง (Pragmatic use)
KR 2.9a1-a2
สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อผลิตจําหนาย
หรือการนําไปใชงานจริงในระบบ
2.2  วิ จั ย เพื่ อวิ เ คราะห “ความคุมคา-ความคุมทุน ”ทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหเกิดเขาถึง
เทคโนโลยีทางการแพทยในระบบบริการ
2.3  วิจัยพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพ
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แผนงานวิจัย/OKR
 3. กําลังคนดาน
สุขภาพ
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2

 4. ระบบบริการ
สุขภาพ
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2

 5. ระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2
 6. การเงินการคลัง
สุขภาพ
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2

โจทย/ประเด็นวิจัย
ทั่วถึง และเทาเทียม รองรับการเขาสูสังคมสูงวัย
3.1  วิจัยและพัฒนาขอเสนอการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนในภาพรวมของระบบ
สุขภาพ
3.2  วิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดมาตรฐานขอมูลสารสนเทศกําลังคน
ดานสุขภาพของประเทศที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะนํามาใชรวมกันในการ
ออกแบบระบบกําลังคนสุขภาพที่เหมาะสม
3.3  วิ จั ย และพั ฒ นาขอเสนอในการสงเสริมใหส ถาบัน การศึกษา สภาวิช าชีพ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยบริการตางๆ ในภาครัฐและเอกชน จัดทําฐานขอมูลบุคลากรดิจิทัล
อยางเปนระบบ
3.4  วิจัยและพัฒนาขอเสนอทิศทางและนโยบายการดําเนินงานดานกําลังคนสุขภาพปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิเพื่อใหระบบสุขภาพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
3.5  วิจัยการออกแบบเชิงระบบในการรองรับการปฏิรู ปประเทศดานสาธารณสุขในดาน
กําลังคนสุขภาพ
4.1  วิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ และระบบสนับสนุนในการสรางเสริมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการ
บริหารจัดการ
4.2  วิจัยและพัฒนาขอเสนอนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดาน
การดูแลสุขภาพชุมชน ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
4.3  วิจัยและพัฒนาเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานดานระบบสุขภาพปฐม
ภูมิภายในพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ
4.4  วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่อกําหนดแนวทางจัดบริการสุขภาพ (Model development)
เปนไปตามบริบทพื้นที่เขตเมืองใหญ พื้นที่เขตเมือง พื้นที่ชนบท พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่
เหมาะสมกับบริบทปจจุบัน
4.5  วิจัยและพัฒนาแนวทางการออกแบบระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิรองรับ Pandemic เชน กลยุทธในการตอบสนองรวดเร็วในบริการรูปแบบใหมทั้ง
ระดับวิกฤติ ระบบสงตอ และระบบบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่ภูมิศาสตรที่กําหนดเปาหมาย
รวมกัน และแผนเตรียมความพรอมสําหรับโรงพยาบาลสนามในกรณีที่จําเปน
 การพัฒนาระบบขอมูลทางสุขภาพเพื่อใหเกิดระบบการเฝาระวัง ติดตามปองกันโรค และ
เพิ่มประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย

6.1  ประเมิ น ความคุ ม ค า บริ ก ารสุ ข ภาพ เทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ด า น
หลักประกันสุขภาพ
6.2  วิจัยเพื่อทดสอบโปรแกรมสงเสริม ปองกัน และรักษาสุขภาพ โดยใชกลไกการจายเงิน
เพื่อสรางแรงจูงใจตอผูใหบริการและประชาชนที่มุงผลลัพธ
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แผนงานวิจัย/OKR
 7. ระบบอภิบาล
สุขภาพ
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2

 8. กลุมเปาหมาย
เฉพาะ (ประเด็นที่ 8.1
Program 8
OKR: O2.8
KR 2.8.1, 2.8.2,
2.8.4
ประเด็น 8.2-8.4
Program 9
OKR: O2.9a
KR 2.9a1-a2

โจทย/ประเด็นวิจัย
7.1  วิจัยเพื่อพัฒ นาขอเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบการอภิบาลการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข
7.2  วิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพ การปองกันและดูแลรักษา
โรคไมติดตอสําหรับประชาชนและผูปวย
7.3  วิจัยเพื่อสังเคราะหนโยบายของการใหบ ริการสุขภาพผูสูงอายุดานการบริบาล การ
รั ก ษาพยาบาลที่ บ า น/ชุ ม ชน และการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองในระบบสุ ข ภาพปฐมภู มิ เ ชิ ง
นวัตกรรม
7.4  วิจัยเพื่อสังเคราะหนโยบายในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีความเปนเอกภาพ บูรณาการ เปนธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนดานการเงินการคลัง
7.5  วิจัยเพื่อสังเคราะหนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณา
การคลองตัว และการรวมรับผิดชอบดานสุขภาพระหวางหนวยงานและทองถิ่น
8.1  วิจัยเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงวัยหรือแกปญหาสังคมสูงวัย
8.2  วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นามาตรการ ระบบ หรื อ นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพกลุ ม
เปราะบาง กลุมเปราะบาง ไดแก กลุมเด็ก วัยรุน คนพิการ กลุมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต ที่
ตองการมาตรการ ระบบ หรือนโยบายที่จําเพาะตอการพัฒนาสุขภาพ ลักษณะการวิจัยที่
ตองการ คือ การทดสอบ ประเมิน พัฒนามาตรการ ระบบ นโยบายที่เกี่ยวของ ผลลัพธการ
วิจัย ตองสามารถนําไปขยายผลไดอยางมีป ระสิทธิภาพ กรณีกลุมเด็กและวัยรุน มีความ
ตองการวิจั ย ประเด็น การพัฒ นาสุขภาพจิต กรณีคนพิการ มีความตองการวิจัย ดานการ
ปองกัน รักษา ฟนฟู ตลอดจนการจัดการดานปจจัยแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ
8.3  วิจัยเพื่อพัฒนาและยุติวัณโรค ไดแก วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบขอมูล/การ
พัฒนาฐานขอมูลวัณโรคชาติ การวิจัย เพื่อพัฒนาระบบบริการควบคุมและการใหบริการ
ผูปวย วัณโรคและวัณโรคแฝง การวิจัยทางคลินิก (ตรวจวินิจฉัยและตรวจทดสอบความไว
ตอยารักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา/สูตรยารักษาที่เหมาะสม การวิจัยทางคลินิกอื่นๆ ที่จะสงผล
ตอการยุติวัณโรค) การศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาทั้งแบบ Genotypic และ Phenotypic การ
วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงและการวินิจฉัยวัณโรค
8.4  วิจัยพัฒนารูปแบบ/แนวทางการควบคุม การสงเสริม การปองกันและการรักษาโรคที่
เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และโรคติดเชื้ออื่นๆ รวมถึงงานวิจัยดานอนามัย
สิ่งแวดลอม รวมกับการสงเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อสรางระบบเฝาระวังดวยตนเอง

3. รายละเอียดของโครงการ
3.1 หลักการและเหตุผล ระบุแนวคิดพื้นฐาน โจทยวิจัยที่สําคัญ ความสําคัญของปญหาและความ
จําเปนที่ตองทําวิจัย
3.2 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจัยใหชัดเจน เรียงลําดับความสําคัญ
เปนขอๆ
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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
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
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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
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
5

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
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
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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
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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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
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )
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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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