
ขอเสนอโครงการวิจัย ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

แผนงานวิจัยจีโนมิกสประเทศไทย  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 
จีโนมิกสประเทศไทย 
Program 10b 
OKR:  O3.10b   
         KR 3.10b.1 
             3.10b.2 
OKR:  O3.1   
         KR 3.3 
 

1. กลุมโรคมะเร็ง (Cancer) 
1.1  วิจัยและพัฒนาท่ีสรางองคความรู  

1) วิจัยโรคมะเร็งท่ีมีการตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งดวย whole exome sequencing, whole 
genome sequencing หรือ comprehensive cancer gene panel              
(อาจรวมกับการตรวจ RNA sequencing ดวยก็ได)  

2) วิจัยโรคมะเร็งท่ีเพ่ิมศักยภาพหรือมีการใชประโยชนจาก cancer genome data ไดแก การ
พัฒนา screening test หรอื prognostic biomarker ท่ีใชขอมูล cancer genome data 

1.2  วิจัยและพัฒนาการบริการหรือระบบบริการ 
1) พัฒนาชุดตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน (gene panel) สําหรับเลือกวิธีการรักษา 

(core actionable cancer gene panel) ท่ีไดมาตรฐานและมีคาใชจายเหมาะสม 
2) พัฒนาชุดตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน (gene panel) แบบครอบคลุม 

(comprehensive cancer gene panel) ท่ีไดมาตรฐานและมีคาใชจายเหมาะสม 
3) พัฒนาเพ่ือขยายการตรวจมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม (hereditary cancer gene 

panel) เขาสูระบบบริการของโรงพยาบาลท่ีรักษาผูปวยมะเร็ง (รพ.ท่ัวไป, 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 
การตรวจพันธุกรรมมะเรง็ (การตรวจมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรมสําหรับโรคมะเร็ง
ในเด็ก, การตรวจมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรมดวยชุดยีน (hereditary cancer 
gene panel), การตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งแบบชุดยีน ชนิด core actionable gene panel) 

 
 2. กลุมโรคหายาก (Rare disease) 

2.1  วิจัยเพ่ือหา diagnostic yield ของเทคโนโลยี sequencing ชนดิตาง ๆ สําหรับโรคหายาก
ท่ีมาดวยอาการหนึ่ง ๆ 

2.2  วิจัยเพ่ือเพ่ิม diagnostic yield ของการตรวจ whole genome sequencing                   
เพ่ือใหได definite molecular diagnosis สําหรับการดูแลผูปวยโรคหายาก  

2.3  วิจัยและพัฒนากระบวนการและโครงสรางพ้ืนฐานของการตรวจ whole genome 
sequencing เพ่ือใหสามารถวินิจฉัยผูปวยโรคหายากท่ีมีอาการรุนแรง เฉียบพลันและ
ตองการการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว เพ่ือนําไปสูการรักษาจําเพาะท่ีเหมาะสม  

2.4  วิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บและฐานขอมูลทางคลินิกของผูปวยและครอบครัว    
โรคหายาก 

2.5  พัฒนา diagnostic pipeline, program, algorithm, system and infrastructure 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ, annotate, filter, prioritize, วิเคราะห 
(analyze) และแปลผล (interpret) ขอมูล genomics รวมกับขอมูลทางคลินิก เพ่ือใหได
เปนรายงาน (report) สําหรับสงใหแพทยใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตรแกผูปวย   
และครอบครัว 

2.6  วิจัยเพ่ือใหทราบถึงความหมายของ genetic variants ท่ีไดจากการทํา 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  สรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการรักษาโรคหายากดวยยีนและเซลลบําบัด 
 

 3. โรคไมติดตอ (Non communicable disease)  
กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง     กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด   โรคเบาหวาน  
 โรคความดันโลหิตสูง   โรคไตวายเรื้อรัง                  โรคอวน  

3.1  ศึกษาหาปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมท่ีจะสามารถนําไปสูการพยากรณความเสี่ยงของโรค 
ในประชากรไทยได โดยโครงการวิจัยอาจพัฒนาไปจนถึงการพยากรณความเสี่ยงเอง หรือ   
มีแผนจะทําเครื่องมือพยากรณความเสี่ยงรวมกับโครงการอ่ืนๆ ในกลุมโรคไมติดตอนี้ก็ได  

3.2  วิจัยแกนกลางเพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บขอมูลดาน phenotype ของกลุมโรค
ดังกลาว เพ่ือการแลกเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูลระหวางกลุมวิจัย 

3.3  วิจัยเพ่ือสรางแบบจําลองพยากรณความเสี่ยงของโรคดังกลาวในประชากร โดยใชขอมูล
ทางจีโนมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการอ่ืนๆ ในโครงการจีโนมิกสประเทศไทย   
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แผนงานวิจัย/OKR โจทย/ประเด็นวิจัย 
 4. โรคติดเช้ือ (Infectious disease) 

4.1  วิจยัและพัฒนาบริการหรือระบบบริการ  
1) ระบบประมวลผลขอมูลพันธุกรรมท้ังจีโนม และระบบการรายงานผลของเชื้อวัณโรค      

ท่ีงายตอการอานผลของแพทย หรือสามารถรายงานผลในเชิงระบาดวิทยาได  
2) ระบบประมวลผลขอมูลจีโนมแบคทีเรียเบื้องตน เพ่ือสราง phylogenetic tree และ 

core genome genotype สําหรับเชื้อกอโรคชนิดตางๆ  
4.2  วิจัยและพัฒนาท่ีสรางองคความรู/พัฒนาบุคลากรวิจัยในประเทศใหมีความเชี่ยวชาญ

ทาง Genomics สําหรับเชื้อกอโรค  
1) การสรางฐานขอมูลจีโนมของเชื้อกอโรคท่ีมีการระบาด และการศึกษาระบาดวิทยา     

ของเชื้อกอโรคในประเทศไทยท่ีสําคัญหรือยังไมเคยมีรายงานอยางเปนระบบ เชน 
Salmonella, Streptococcus agalactiae, Acinetobacter baumanii), 
Burkholderia pseudomallei, Chryseobacterium indologenes ฯลฯ 

2) ฐานขอมูลปจจัยทางพันธุกรรมของมนุษยท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อ/ความรุนแรงของ              
โรคติดเชื้อ/ การตอบสนองตอยารักษาโรคติดเชื้อ  

3) ฐานขอมูลพันธุกรรมของเชื้อท่ีเก่ียวของกับความรุนแรง/การดื้อยาของเชื้อท่ีมีการระบาด   
ในประเทศไทย  

4) การสราง analysis pipeline และเครือขายวิจัยท่ีมีศักยภาพในการวิเคราะหจีโนม              
ของเชื้อกอโรคท่ีสําคัญในประเทศไทย เชน salmonella, AMR ฯลฯ 
 

 5. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 
5.1  พัฒนาธนาคารตัวอยางและฐานขอมูลทางคลินิกสําหรับการวิจัยอาการไมพึงประสงค

จากการใชยาในประเทศไทย   
5.2   พัฒนาเครือขายวิจัยทางหองปฏิบัติการดานเภสัชพันธุศาสตรครอบคลุมท่ัวประเทศ

และการกําหนมาตรฐานและพัฒนาแนวทาง (Guideline development) ดานเภสัชพันธุศาสตร 
และการวิจัยเชิงระบบท่ีเก่ียวของ  

5.3   พัฒนามาตรฐานวิธีการเก็บขอมูลทางคลินิก (Case record form) และฐานขอมูล   
การวิจัยดานเภสัชพันธุศาสตร   

5.4  วิจัยและพัฒนาระบบแปลผลยีนเภสัชพันธุศาสตรจากขอมูลรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม 
5.5  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการใหบริการดานเภสัชพันธุศาสตร เชน                     

ชุดตรวจยีนแพยาท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย  
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 ท่ีใชในกลุม

โรคสําคัญ 
5.9  ศึกษาความคุมคาของการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรจากขอมูลพันธุกรรมท้ังจีโนม   

หรือการตรวจดวยวิธีท่ีทราบขอมูลเภสัชพันธุศาสตรในครั้งเดียว 
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3. รายละเอียดของโครงการ 

 3.1 หลักการและเหตุผล  ระบุแนวคิดพ้ืนฐาน โจทยวิจัยท่ีสําคัญ ความสําคัญของปญหาและความ

จําเปนท่ีตองทําวิจัย   

3.2 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจัยใหชัดเจน  เรียงลําดับความสําคัญ

เปนขอๆ  

 

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 
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 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 

              

              

              

              

 

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  
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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 

 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. ดานพาณชิย 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  
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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 

   

   

   

 
        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

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

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

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

 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาความเส่ียง 

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

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

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

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

 
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  
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งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว: (ชื่อผลงานวิจัย ป ท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุนยอนหลังไมเกิน 5 ป )  

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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