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1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ............................................................................................................... ....... 
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คำสำคัญของการวิจัย ............................................................................................................... ....... 
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ระบุคำสำคัญ (keyword) ที่มีความสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการวิจัยทั้งภาษาไทยและ
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2. แผนงานวิจัย โจทย์/ประเด็นวิจัย ตามที่ สวรส. กำหนด และความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 

(Key Results) ตามแผน ววน. 

2.1 แผนงานวิจัย โจทย์/ประเด็นวิจัย ตามท่ี สวรส. กำหนด เลือก 1 แผนงานหลัก และ 1 แผนงานย่อย
รายประเด็น เท่านั้น 

 2.1.1 แผนงานพัฒนาระบบบริการเพ่ือยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ  

 วิจัยจัดการเชิงระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ของประเทศ 

 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยา 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 ระบบข้อมูลสุขภาพ 

 2.1.2 แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ  

   พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ 

   การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ: การถ่ายโอน    
     รพ.สต ให้ อบจ. 

 



 

 

 2.1.3 แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ  

   แผนงานวิจัยประเมินความคุ้มค่าบริการสุขภาพเพ่ือการกำหนดสิทธิประโยชน์ในระบบ  
                     หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   พัฒนาระบบบริการแบบเน้นคุณค่า 

   แผนงานการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเปราะบาง 

   แผนงานวิจัยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 2.1.4 แผนงานสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำเพ่ือให้
เกิดบริการการรักษาท่ีมีความแม่นยำสูง 

   วิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย 

    การเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งทางคลินิกด้วย   
                     การแพทย์จีโนมิกส์ 

2.2 ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ตามแผน ววน. สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
ข้อ ทั้งนี้โปรดระบุผลผลิต (3.10) ผลลัพธ์ (3.11) ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่ท่านเลือก) 
 ร้อยละของระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและ/หรือพ้ืนที่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สมัยใหม่ซึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าถึงวัคซีนและยาสำหรับโรคอุบัติใหม่ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80) 
 จำนวนสถาบัน/ศูนย์วิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และกระจายในทุกภูมิภาค 
(เพ่ิมขึ้นเป็น 25 แห่ง) 
 จำนวนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการรับมือกับโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการ ที่ถูกนำไปใช้และประชาชน
เข้าถึงบริการได้ (เพ่ิมข้ึนจำนวน 100 ชิ้น) 
 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และการบริหารจัดการของระบบการเสริมสร้างความ

มั่นคงทางสุขภาพของประเทศโดยใช้ การวิจัยประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) ใน
ระดับประเทศและพ้ืนที่ (เพ่ิมขึ้นจำนวนปีละ 1 ชุด) 
 จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการจากระบบสุขภาพแบบบูรณาการระดับประเทศและพ้ืนที่ ซึ่งใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการรับมือกับโรคระบาดระดับชาติและ
โรคอุบัติใหม่ (เพ่ิมขึ้นจำนวน 10,000,000 คน)  
 ประเทศไทยมีการให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (เพ่ิมขึ้น 2 รายการ) 
 
 



 

 
3. รายละเอียดของโครงการ 

3.1 หลักการและเหตุผล ระบุแนวคิดพ้ืนฐาน โจทย์วิจัยที่สำคัญ ความสำคัญของปัญหาและความจำเป็นที่
ต้องทำวิจัย 

............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

3.2 วัตถุประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการวิจัยให้ชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญเป็นข้อๆ 
............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................................................................... ................................... 
3.3 การทบทวนวรรณกรรม ระบุวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ............................................................... 
 

3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework)  แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของสมมุติฐาน และ
กรอบแนวความคิดรวบยอด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีทำการวิจัย 
พร้อมแสดงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยภายใต้โครงการ/แผนงานวิจัย 

................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

3.5 ระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินงาน  โปรดระบรุายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
3.5.1 รูปแบบการวิจัย (research design) ระบุรูปแบบ ชนิดของการดำเนินการวิจัย 
............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 
 

3.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ระบุชนิดของประชากรที่ต้องการศึกษา เกณฑ์ในการคัดเข้า และ
เกณฑ์ในการคัดออก (ถ้ามี) การคำนวณขนาด/ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) 

.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
 

3.5.3 วิธีการเก็บข้อมูล ระบุขั้นตอนวิธีการดำเนินงานของแผนงานวิจัย ขอบเขตการดำเนินงานวิจัย 
โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการทำการวิจัยทั้งในระดับแผนงาน/โครงการย่อย (ถ้ามี) ให้มีความชัดเจนถึงการมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันเพ่ือนำไปสู่ผลสำเร็จของแผนงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้ในการทำการวิจัย การทดลองหรือการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 

.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

3.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบวุิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ 



 

............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................................... ......... 
 

3.5.5 ระยะเวลาการดำเนินงาน ระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ และระบุว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของแผนงาน/โครงการ 

............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... ...............................................................................................................  
 

3.6 แผนการดำเนนิงาน (action plan) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย และข้ันตอนโดย
ละเอียด แยกออกเป็นรายปี ในแต่ละปีดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มต้นเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร ขั้นตอนของ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปีท่ี ...... 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              
              

 
3.7 งบประมาณ ระบุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยรวมตลอดโครงการ แยกประเภทตาม

หมวดกิจกรรมในแต่ละปี และระบุรายละเอียดงบประมาณในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สามารถเห็นการคำนวณ
งบประมาณได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ 

(บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน  
1.1 หัวหน้าโครงการ   
1.2 ผู้ร่วมวิจัย  
1.3 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

รวมหมวดค่าตอบแทน  
2. หมวดค่าบริหารจัดการ   
2.1 .....................................  
2.2 .....................................  

รวมหมวดค่าบริหารจัดการ  
3. หมวดค่าดำเนินงาน   
3.1 .....................................  
3.2 .....................................  

รวมหมวดค่าดำเนินงาน  
4. หมวดค่าครุภัณฑ์   
4.1 .....................................  



 

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ 

(บาท) 
4.2 .....................................  

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์  
5. หมวดค่าธรรมเนียมสถาบันต้นสังกัด  

รวมงบประมาณ  
หมายเหตุ: สำหรับโครงการวิจยัที่มีระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณแยกแต่ละปี 
 

3.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหวังหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงผลงานวิจัยต่อการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นนั้นๆ หรือในภาพรวม  
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ* 
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ด้านนโยบาย ระบ…ุ……………………………………………………………………………………… 

 ด้านวิชาการ ระบ…ุ……………………………………………………………………………………… 

 ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน ระบ…ุ……………………………………………………………………………………… 

 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ระบ…ุ……………………………………………………………………………………… 
 

*คำอธิบายของการนำผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
1. ด้านนโยบาย หมายถึง การนําองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการ

บริหาร และการกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แนวทางสําคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพหรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
2. ด้านวิชาการ หมายถึง การนําองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยไปใช้เพื่อปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การนำผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ  
3. ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน หมายถึง การนําองค์ความรู ้ที ่ได้จากผลงานวิจัยไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การแจกคู่มือ การเผยแพร่ด้วยแผ่นพับ โปสเตอร์ และเว็บไซต์ เป็นต้น  
5. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ หมายถึง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การ

สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 

3.9 หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ระบุหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

3.10 ผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัย ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประยุกต์
เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้าน
ความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 

ผลผลิต (output) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   



 

   
 

3.11 ผลลัพธ์ (outcome) ที่ได้จากงานวิจัย ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือผู้ใช้อาทิชุมชนองค์กรประเทศสภาพแวดล้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้
ควรจัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ เวลาและต้นทุน 
 

ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   
   

 
3.12 ความเสี่ยงของโครงการ ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคห์รือไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ ความเสี่ยงต่อ
สังคมคุณภาพชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหานั้น 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
1. ด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย ระบุ......  
2. ด้านการดำเนินงานวิจัย ระบุ......  
3. ด้านงบประมาณ ระบุ......  
4. อ่ืนๆ ระบุ......  

 
3.13 หัวหน้าโครงการและนักวิจัยทุกคน ขอรับรองและยืนยันว่าข้อเสนอโครงการนี้สร้างสรรค์ด้วย

ตนเอง ไม่มีข้อมูลใดเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลง นักวิจัยและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ 
 รับรอง 
 ไม่รับรอง 

 
3.14 การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน 
 มี (ระบุชื่อแหล่งทุน) ...................................................... 
 ไม่มี 

 
3.15 หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย หรือ matching fund 
 มี (ระบุชื่อแหล่งทุน) ...................................................... 
 ไมมี่ 

 
3.16 หัวหน้าโครงการมีความรับผิดชอบต่อโครงการวิจัยอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหรือไม่  
 มี (ระบุรายละเอียดตามตาราง) 

โครงการ แหล่งทุน สถานภาพในการทำวิจัย วันสิ้นสุด FTE 



 

(หัวหน้าโครงการ/ผูร้่วมวิจัย) 
     
     

 ไม่มี 
 
 

3.17 ประวัติและประสบการณ์ของคณะผู้วิจัย ระบุบทบาทหน้าที่และสัดส่วนความรับผิดชอบใน
โครงการ พร้อมระบุประวัติและประสบการณ์ตามแบบฟอร์มที่ สวรส. กำหนด 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
หน่วยงานที่สังกัด 

พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เบอร์มือถือ 
และอีเมล 

ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ 
FTE 

บทบาทหน้าท่ี 
คิดเป็น

สัดส่วน (%) 
หัวหน้าโครงการ       
       
ผู้วิจัยร่วม       
       
       
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย       
       

 
ประวัติและประสบการณ์ 

 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย) .............................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)  .............................................................. 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   .............................................................. 
3. ประวัติการศึกษา (ระบุระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป) 

ปีที่ศึกษา-สำเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถาบันการศึกษา- ประเทศ 
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาเอก สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาโท สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาตรี สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx อ่ืนๆ โปรดระบุ........  

4. ประเภทของใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) .............................................................. 
5. ประสบการณ์การทำงาน 

ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
พ.ศ. 25xx - 25xx   
พ.ศ. 25xx - 25xx   

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว) 

1) ........................................................................ 



 

2) ........................................................................ 
 ผู้ร่วมวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเลว้) 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

7. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว (ระบุชื่อผลงานวิจัย ปี ที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  
 ผลงานระดับนานาชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผลงานระดับชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 
ผู้ร่วมวิจัย (คนที่ 1) 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย) .............................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)  .............................................................. 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   .............................................................. 
3. ประวัติการศึกษา (ระบุระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป) 

ปีที่ศึกษา-สำเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถาบันการศึกษา- ประเทศ 
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาเอก สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาโท สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาตรี สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx อ่ืนๆ โปรดระบุ........  

4. ประเภทของใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) .............................................................. 
5. ประสบการณ์การทำงาน 

ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
พ.ศ. 25xx - 25xx   
พ.ศ. 25xx - 25xx   

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว) 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผู้ร่วมวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเลว้) 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

7. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว (ระบุชื่อผลงานวิจัย ปี ที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  
 ผลงานระดับนานาชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 

1) ........................................................................ 



 

2) ........................................................................ 
 ผลงานระดับชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 
ผู้ร่วมวิจัย (คนที่ 2) 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย) .............................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)  .............................................................. 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   .............................................................. 
3. ประวัติการศึกษา (ระบุระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป) 

ปีที่ศึกษา-สำเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถาบันการศึกษา- ประเทศ 
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาเอก สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาโท สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาตรี สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx อ่ืนๆ โปรดระบุ........  

4. ประเภทของใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) .............................................................. 
5. ประสบการณ์การทำงาน 

ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
พ.ศ. 25xx - 25xx   
พ.ศ. 25xx - 25xx   

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว) 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผู้ร่วมวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเลว้) 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

7. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว (ระบุชื่อผลงานวิจัย ปี ที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  
 ผลงานระดับนานาชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผลงานระดับชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาง/นางสาว/นาย) .............................................................. 



 

(ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)  .............................................................. 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   .............................................................. 
3. ประวัติการศึกษา (ระบุระดับปริญญาตรี เป็นต้นไป) 

ปีที่ศึกษา-สำเร็จการศึกษา วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถาบันการศึกษา- ประเทศ 
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาเอก สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาโท สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx ปริญญาตรี สาขา........  
พ.ศ. 25xx - 25xx อ่ืนๆ โปรดระบุ........  

4. ประเภทของใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) .............................................................. 
5. ประสบการณ์การทำงาน 

ระยะเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
พ.ศ. 25xx - 25xx   
พ.ศ. 25xx - 25xx   

6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 หัวหน้าโครงการวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว) 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผู้ร่วมวิจัย จำนวน.............โครงการ (โปรดระบุชื่อโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเเลว้) 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

7. งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว (ระบุชื่อผลงานวิจัย ปี ที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  
 ผลงานระดับนานาชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 

1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 ผลงานระดับชาติ จำนวน.............โครงการ ได้แก่ 
1) ........................................................................ 
2) ........................................................................ 

 
 


