
ขอเสนอโครงการวิจัย ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

แผนงานวิจัยมุงเปาดานการแพทยและสาธารณสุข  ประจําปงบประมาณ 2565 

1.  ช่ือโครงการ ภาษาไทย 

     ช่ือโครงการ ภาษาอังกฤษ  

คําสําคัญของการวิจัย ...................................... 

(Keyword) …..ระบุคําสําคัญ (keyword) ท่ีมีความสําคัญตอชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องท่ีทําการวิจัยท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครบถวน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการเลือกหรือคนหาเอกสารท่ี

มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทําการวิจัยได 

หัวหนาโครงการ (ชื่อ-นามสกุล)  

หนวยงาน ......................................................... 

   โทรศัพท   ........................................................  

   โทรสาร    ........................................................  

   E-mail address:........................................ โทรศัพทมือถือ ……………………………….. 

  ID Line: ………………………………….. 

2.  ความสอดคลองกับแผนงานวิจัย  (โปรดเลือกแผนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการของทานเพียง 1 แผน

งาน  สําหรับ โจทย/ประเด็นวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ โดยทําเครื่องหมาย  หนา

แผนงานวิจัยและ โจทย/ประเด็นวิจัยท่ีกําหนด)  

แผนงานวิจัย/OKR โจทย/ประเด็นวิจัย 
1. ระบบยา เวชภัณฑ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a2 

1.1  ประเมินนโยบายท่ีเก่ียวของกับการเขาถึงยา เชน พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ยาบัญชีนวัตกรรม การจัดการดานสิทธิบัตรยาในประเทศไทย   เปน
ตน โดยประเมินประสิทธิผลของนโยบายและผลท่ีเกิดข้ึนตอระบบยาในภาพรวม 

1.2  สถานการณของการมีและใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติของสถานพยาบาลประเภท
ตางๆ 

1.3  การจัดบริการดานยารูปแบบใหมๆ 
1.4  ผลกระทบนโยบายควบคุมคาใชจายดานยาของกองทุนประกันสุขภาพหลัก ๓ ระบบ      

ตอระบบยาและการควบคุมคาใชจายดานยา 
1.5  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดซ้ือยารวม 

2. เทคโนโลยีทาง
การแพทย 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a2 

2.1  วิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑทางการแพทย ท่ีเปนความตองการของประเทศ มี
มูลคาการนําเขาสูง มีปริมาณการใชจํานวนมาก หรือเปนวัสดุอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ/      
ผูทุพพลภาพ เชน ขอเขาเทียม สายสวนหัวใจ ชุดตรวจวิเคราะหโรคแบบ Point of care 
เปนตน โดยมุงเนนระยะการวิจัย (Phase) ท่ีตอยอดการพัฒนาตนแบบหรือขยายผลการใช
งานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย หรือการนําไปใชจริง (Pragmatic use)  
สามารถข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือผลิตจําหนาย
หรือการนําไปใชงานจริงในระบบ 

2.2  วิจัยเพ่ือวิเคราะห “ความคุมคา-ความคุมทุน”ทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเกิดเขาถึง
เทคโนโลยีทางการแพทยในระบบบริการ 

2.3  วิจัยพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพ 
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แผนงานวิจัย/OKR โจทย/ประเด็นวิจัย 
ท่ัวถึง และเทาเทียม รองรับการเขาสูสังคมสูงวัย 
 

 3. กําลังคนดาน
สุขภาพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a2 

3.1  วิจัยและพัฒนาขอเสนอการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนในภาพรวมของระบบ
สุขภาพ 

3.2   วิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดมาตรฐานขอมูลสารสนเทศกําลังคน
ดานสุขภาพของประเทศท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจะนํามาใชรวมกันในการ
ออกแบบระบบกําลังคนสุขภาพท่ีเหมาะสม 

3.3  วิจัยและพัฒนาขอเสนอในการสงเสริมใหสถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยบริการตางๆ ในภาครัฐและเอกชน จัดทําฐานขอมูลบุคลากรดิจิทัล
อยางเปนระบบ 

3.4  วิจัยและพัฒนาขอเสนอทิศทางและนโยบายการดําเนินงานดานกําลังคนสุขภาพปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ ตติยภูมิเพ่ือใหระบบสุขภาพท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

3.5  วิจัยการออกแบบเชิงระบบในการรองรับการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขในดาน
กําลังคนสุขภาพ 

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

4.1  วิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ และระบบสนับสนุนในการสรางเสริมสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในการ
บริหารจัดการ 

4.2  วิจัยและพัฒนาขอเสนอนโยบายสาธารณะเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดาน
การดูแลสุขภาพชุมชน ท้ังโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

4.3   วิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานดานระบบสุขภาพปฐม
ภูมิภายในพระราชบัญญัติสุขภาพปฐมภูมิ 

4.4  วิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนดแนวทางจัดบริการสุขภาพ (Model development)  
เปนไปตามบริบทพ้ืนท่ีเขตเมืองใหญ พ้ืนท่ีเขตเมือง พ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ท่ี
เหมาะสมกับบริบทปจจุบัน 

4.5  วิจัยและพัฒนาแนวทางการออกแบบระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิรองรับ Pandemic  เชน กลยุทธในการตอบสนองรวดเร็วในบริการรูปแบบใหมท้ัง
ระดับวิกฤติ ระบบสงตอ และระบบบริการปฐมภูมิ ในพ้ืนท่ีภูมิศาสตรท่ีกําหนดเปาหมาย
รวมกัน และแผนเตรียมความพรอมสําหรับโรงพยาบาลสนามในกรณีท่ีจําเปน  

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

 การพัฒนาระบบขอมูลทางสุขภาพเพ่ือใหเกิดระบบการเฝาระวัง ติดตามปองกันโรค และ
เพ่ิมประสิทธิผลของระบบบรกิารทางการแพทย 

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

6.1  ประเมินความคุมคาบริการสุขภาพ เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชนดาน
หลักประกันสุขภาพ 

6.2  วิจัยเพ่ือทดสอบโปรแกรมสงเสริม ปองกัน และรักษาสุขภาพ โดยใชกลไกการจายเงิน
เพ่ือสรางแรงจูงใจตอผูใหบริการและประชาชนท่ีมุงผลลัพธ 
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แผนงานวิจัย/OKR โจทย/ประเด็นวิจัย 
 7. ระบบอภิบาล
สุขภาพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a2 

7.1  วิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูประบบการอภิบาลการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข  

7.2   วิจัยเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสรางเสริมสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพ การปองกันและดูแลรักษา
โรคไมติดตอสําหรับประชาชนและผูปวย  

7.3   วิจัยเพ่ือสังเคราะหนโยบายของการใหบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการบริบาล การ
รักษาพยาบาลท่ีบาน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม 

7.4  วิจัยเพ่ือสังเคราะหนโยบายในการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหมีความเปนเอกภาพ บูรณาการ เปนธรรม ท่ัวถึง เพียงพอและยั่งยืนดานการเงินการคลัง 

7.5  วิจัยเพ่ือสังเคราะหนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพใหมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณา
การคลองตัว และการรวมรับผิดชอบดานสุขภาพระหวางหนวยงานและทองถ่ิน 

 8. กลุมเปาหมาย
เฉพาะ (ประเด็นท่ี 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 

8.1  วิจัยเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงวัยหรือแกปญหาสังคมสูงวัย 
8.2  วิ จัย เ พ่ือการพัฒนามาตรการ  ระบบ หรือนโยบายเ พ่ือพัฒนาสุขภาพกลุ ม

เปราะบาง กลุมเปราะบาง ไดแก กลุมเด็ก วัยรุน คนพิการ กลุมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต ท่ี
ตองการมาตรการ ระบบ หรือนโยบายท่ีจําเพาะตอการพัฒนาสุขภาพ ลักษณะการวิจัยท่ี
ตองการ คือ การทดสอบ ประเมิน พัฒนามาตรการ ระบบ นโยบายท่ีเก่ียวของ ผลลัพธการ
วิจัยตองสามารถนําไปขยายผลไดอยางมีประสิทธิภาพ กรณีกลุมเด็กและวัยรุน มีความ
ตองการวิจัยประเด็นการพัฒนาสุขภาพจิต กรณีคนพิการ มีความตองการวิจัยดานการ
ปองกัน รักษา ฟนฟู ตลอดจนการจัดการดานปจจัยแวดลอมท่ีสงผลตอสุขภาพ  

8.3  วิจัยเพ่ือพัฒนาและยุติวัณโรค ไดแก วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบขอมูล/การ
พัฒนาฐานขอมูลวัณโรคชาติ การวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบบริการควบคุมและการใหบริการ
ผูปวย  วัณโรคและวัณโรคแฝง การวิจัยทางคลินิก (ตรวจวินิจฉัยและตรวจทดสอบความไว
ตอยารักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา/สูตรยารักษาท่ีเหมาะสม การวิจัยทางคลินิกอ่ืนๆ ท่ีจะสงผล
ตอการยุติวัณโรค) การศึกษาเชื้อวัณโรคดื้อยาท้ังแบบ Genotypic และ Phenotypic การ
วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงและการวินิจฉัยวัณโรค 

8.4  วิจัยพัฒนารูปแบบ/แนวทางการควบคุม การสงเสริม การปองกันและการรักษาโรคท่ี
เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และโรคติดเชื้ออ่ืนๆ รวมถึงงานวิจัยดานอนามัย
สิ่งแวดลอม รวมกับการสงเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือสรางระบบเฝาระวังดวยตนเอง 

 
 

3. รายละเอียดของโครงการ 

 3.1 หลักการและเหตุผล  ระบุแนวคิดพ้ืนฐาน โจทยวิจัยท่ีสําคัญ ความสําคัญของปญหาและความ

จําเปนท่ีตองทําวิจัย   

3.2 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจัยใหชัดเจน  เรียงลําดับความสําคัญ

เปนขอๆ  
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3.3 การทบทวนวรรณกรรม ระบุวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 

3.4  กรอบแนวคิดการวิจัย  (Conceptual framework)  แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวของของสมมุติฐาน 

และกรอบแนวความคิดรวบยอด โดยแสวงหาเหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดจากทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการ

วิจัย พรอมแสดงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางโครงการวิจัยภายใตโครงการ/แผนงานวิจัย 

 

3.5 ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินงาน  โปรดระบุรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ใหครบถวน 

3.5.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) ระบุรูปแบบ ชนิดของการดําเนินการวิจัย 

3.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ระบุชนิดของประชากรท่ีตองการศึกษา เกณฑในการคัด

เขา และเกณฑในการคัดออก (ถามี) การคํานวณขนาด/ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size)  

3.5.3 วิธีการเก็บขอมูล ระบุข้ันตอนวิธีการดําเนินงานของแผนงานวิจัย ขอบเขตการ

ดําเนินงานวิจัย โดยเชื่อมโยงข้ันตอนการทําการวิจัยท้ังในระดับแผนงาน/โครงการยอย (ถามี) ใหมี

ความชัดเจนถึงการมีเปาหมายและวัตถุประสงคหลักเดียวกันเพ่ือนําไปสูผลสําเร็จของแผนงานวิจัย

อยางเปนรูปธรรมข้ันตอนการดําเนินงาน รวมท้ังระบสุถานท่ีท่ีจะใชในการทําการวิจัย การทดลองหรือ

การเก็บขอมูลใหชัดเจน 

 3.5.4 การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลท่ีจะใช 

 

 3.5.5 ระยะเวลาการดําเนินงาน ระบุเวลาท่ีใชในการดําเนินโครงการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ัง

สิ้นสุดโครงการ   และระบุวาปท่ีเสนอขอเปนปท่ีเทาใดของแผนงาน/โครงการ 

 

 3.6 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ระบุข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย และ

ข้ันตอนโดยละเอียด แยกออกเปนรายป ในแตละปดําเนินกิจกรรมอะไรบางเริ่มตนเม่ือไหร และสิ้นสุดเม่ือไหร 

ข้ันตอนของกิจกรรมแตละกิจกรรม รวมท้ังระบุงบประมาณท่ีตองใชในแตละกิจกรรม ตามแบบตาราง 

กิจกรรม/ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 

เปาหมาย/

ตัวชี้วัด 

ปท่ี ...... 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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3.7 งบประมาณ   ระบุรายละเอียดงบประมาณคาใชจายในการวิจัยรวมตลอดโครงการ แยกประเภท
ตามหมวดกิจกรรมในแตละป และระบุรายละเอียดงบประมาณในแตละกิจกรรม เพ่ือใหสามารถเห็นการ
คํานวณงบประมาณไดอยางชัดเจน  ดังนี้ 

 

รายการ งบประมาณท่ีเสนอขอ(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  

สําหรับโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยมากกวา 1 ป ใหจัดทํารายละเอียดงบประมาณ

แยกแตละปให 

3.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ระบุความคาดหวังหรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชื่อมโยงผลงานวิจัยตอการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นนั้นๆ หรือในภาพรวม  
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดาน 
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) * 

� ดานนโยบาย ระบุ……………………………………………………………………………………... 

� ดานสาธารณะ ระบุ……………………………………………………………………………………... 

� ดานพาณิชย ระบุ……………………………………………………………………………………... 

� ดานชุมชนและพ้ืนท่ี ระบุ……………………………………………………………………………………... 

� ดานวิชาการ ระบุ……………………………………………………………………………………... 

 
* คําอธิบายของการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานตางๆ 
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 1. ดานนโยบาย การนําความรูจากงานวิจัยไปใชในกระบวนการกําหนดนโยบาย ซ่ึงนโยบาย

หมายถึง หลักการ แนวทาง กลยุทธ ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนนโยบาย

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน หรือระดับหนวยงาน นโยบายท่ีดีจะตอง

ประกอบดวยวัตถุประสงค แนวทาง และกลไกในการดําเนินงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับปญหาและความ

ตองการใชประโยชนดานนโยบาย รวมท้ังการนําองคความรูไปสังเคราะหเปนนโยบายหรือทางเลือกเชิง

นโยบาย (Policy options) แลวนํานโยบายนั้นไปสูผูใชประโยชน  

 2. ดานสาธารณะ การดําเนินงานเพ่ือนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในวงกวางเพ่ือประโยชน

ของสังคมและประชาชนท่ัวไป ใหมีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนัก รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงนําไปสู

การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางสังคมคุณภาพ และสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  

 3. ดานพาณิชย เปนผลงานวิจัยท่ีเนนสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑใหมไปสูการผลิตเชิง

พาณิชย และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ  

 4. ดานชุมชนและพ้ืนท่ี การนํากระบวนการ วิธีการ องคความรู การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง 

อันเปนผลกระทบท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน พ้ืนท่ี ไปใชประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และ

สังคมอ่ืน  

 5. ดานวิชาการ การนําองคความรูจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรูปแบบตางๆ เชน ผลงานตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ตํารา บทเรียน ไปเปนประโยชนดานวิชาการ การเรียนรู การเรียน

การสอน ในวงนักวิชาการและผูสนใจดานวิชาการ รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปวิจัยตอยอด หรือการนําไปสู 

product และ process ไปใชในการเสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 

3.9 หนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย ระบสุถานท่ีท่ีจะใชในการทําการวิจัย การทดลองหรือการ

เก็บขอมูลใหชัดเจน พรอมท้ังเหตุผล 

 

 3.10 ผลผลิต (output) ท่ีไดจากงานวิจัย ระบุผลผลิตของงานวิจัยอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถ

ประยุกตเพ่ือนาไปใชประโยชนได ท้ังนี้ตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงการบรรลุเปาหมายในระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึน

ในดานความประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และตนทุน 

ผลผลิต(output) 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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ผลผลิต(output) 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

   

 
        3.11 ผลลัพธ (outcome) ท่ีไดจากงานวิจัย ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลตอเนื่องจากผลผลิต

ท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียและ/หรือผูใชอาทิชุมชนองคกรประเทศสภาพแวดลอมในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ท้ังนี้ควรจัดทําแผนถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมายดังกลาวและตองระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึง

การบรรลุเปาหมายในระดับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังเชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ เวลาและตนทุน 

ผลผลิต(output) 
ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

   

   

   

 

       3.12 ความเส่ียงของโครงการ ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําใหโครงการไมประสบ

ความสําเร็จหรือเกิดปญหา  ความเสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์ ความเสี่ยงตอสังคมคุณภาพชีวิต คุณธรรม 

จริยธรรม  พรอมท้ังแนวทางการปองกันและแกปญหานั้น 

  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดแก

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

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

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

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

 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาความเส่ียง 

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

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

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

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

7 
 



 
3.13  การเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยนี้ตอแหลงทุนอ่ืน 
 มี (ระบุชื่อแหลงทุน) ...................................................... 
 ไมมี 

3.14 หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย หรือ Matching fund 

 มี (ระบุชื่อแหลงทุน) ...................................................... 
 ไมมี 

  3.15 หัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบตอโครงการอ่ืนๆ ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการหรือไม  

 มี (ระบุชื่อ โครงการและแหลงทุน) ...................................................... 
 ไมมี 

 

3.16  ประวัติและประสบการณของหัวหนาโครงการ คณะผูวิจัย และท่ีปรึกษา ระบุบทบาท

หนาท่ีและสัดสวนความรับผิดชอบในโครงการ  

  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

หนวยงานท่ีสังกัด 

พรอมท่ีอยู เบอร

โทรศัพท 

เบอรมือถือ 

และอีเมล 

ความรับผิดชอบตอโครงการ

ท่ีเสนอ 

FTE 

บทบาทหนาท่ี 

คิดเปน

สัดสวน 

(%) 

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 ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ โปรดระบุ....    
 

4. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )  

ผูรวมวิจัย (1) 

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

   (ภาษาอังกฤษ) (Mrs./Miss/Mr.)   

2.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน    

3.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ โปรดระบุ....    
 

4. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  

 

5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ท่ีพิมพ 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 ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิท่ีไดรับ ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
อ่ืนๆ โปรดระบุ....    
 

4. สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

5. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )  
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