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รหัสโครงการ .............................................. 
                       (เฉพาะเจ้าหนา้ที ่สวพ.) 

 
ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทุนพัฒนาแผนงานริเร่ิมสำคัญ (Flagship) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

---------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อชุดโครงวิจัย 
    (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………..…………………………………………………..… 
 (ภาษาอังกฤษ)   .……………………………………...………………………………………………………..……………………….… 

2. โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย  
   โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ............................................................................................................................. .......  
   โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ....................................................................................................................................... 
   โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ............................................................................................................................. .......... 

3. ลักษณะโครงการวิจัย    
               ❑ โครงการใหม่  ดำเนินงานจำนวน ...............ปี 
               ❑ โครงการต่อเนื่องจำนวน ...................ปี โดยเริ่มรับงบประมาณในปี............. 

งบประมาณจำนวน.......................บาท ดำเนินงานเป็นปีที่ ...............................  
4. คำสำคัญ (Keywords)  
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..………………………………………………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..…………………………………………. 
 

5. กรอบประเด็นการวิจัย : สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

แพลตฟอร์ม (Platform)   ...................................................................... ......................................................... 

ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) ........................................................................................................................ 

เป้าหมาย (Objective)   .................................................................................................................................. 
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6. ความสอดคล้องกับเป้าหมายและพ้ืนที่ 
❑ 1. จังหวัดพัทลุง 
❑ 2. จงัหวัดสงขลา 
❑ 3. จังหวัดที่สอดคล้องกับแผน ววน.มทษ. โปรดระบุ......... 

7. ประเภทงานวิจัย  
❑ พ้ืนฐาน (basic Research)           ❑ พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

❑ วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   ❑ วิจยัทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    

❑ วิจัยต่อยอด (Translational research) ❑ การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 
 

ส่วนที ่2 รายช่ือคณะวิจัย 
 

1. หัวหน้าชุดโครงการวิจัย (ชือ่-สกุล ภาษาไทย).............................................................................. .......................... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................... ................ 
 

2. หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)...................................................................................................... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย.............................................................................................................................  
    2.1 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ....................................................................................................................... ............... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย............................................................................................................................. 
    2.2 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ....................................................................................................................... ............... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย............................................................................... .............................................. 
 

3. หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย).................................................................... .................................. 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย................................................................................................. ............................ 
    3.1 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ....................................................................................................................... ............... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย................................................................................................. ............................ 
    3.2 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ....................................................................................................................... ............... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย................................................................................................. ............................ 
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4. หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)...................................................................................................... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย................................................................................................. ............................ 
    4.1 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) .................................................................... .................................................................. 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย............................................................................................................................ . 
    4.2 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ................................................................................................ ...................................... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย.............................................................................................................................  
5. คำสำคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (ระบุคำสำคัญ ที่มีความสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำการ
วิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเลือกหรือค้นเอกสาร
ที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำการวิจัยได้) 
 (ภาษาไทย) ………………………...………………………………………………………..……………………………………….……………. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………...………………………………………………………..……………………………..…………………. 
 
6. หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ (ถ้ามี) 
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน/

ชุมชนร่วมดำเนินการวิจัย 
แนวทางการ

ร่วมดำเนินการ  
การร่วมลงทุนในรูปแบบ

เงิน (in-cash) (บาท)  
การรูปลงทุนใน

รูปแบบอื่น (in-kind)  
รวม 

1      
2      

  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลชุดโครงการวิจัย 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร  

2. หลักการและเหตุผล (แสดงถึงบริบทของพื้นที่และระบุที่ไปที่มาของปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
(Situation Review) และอธิบายความจำเป็นและความสำคัญท่ีโครงการวิจัยจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสำคัญ/
พัฒนาศักยภาพท่ีสำคัญ และระบุคำถามงานวิจัยของโครงการวิจัย) 

3. วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

4. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง หรือโครงการที่มีผลก่อนหน้านี้)  
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5. กรอบการวิจัย  (กรอบการวิจัยที่เป็นแผนผังภาพแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดของชุดโครงการ และมีการแสดง
ความเชื่อมโยงโครงการย่อยภายในชุดเพ่ือตอบเป้าใหญ่ร่วมกัน)  

6. วิธีการดำเนินงานวิจัยและแผนการดำเนินงานวิจัย (ระบุวิธีการดำเนินงานวิจัยที่สำคัญโดยสรุป) 

7. สถานที่ทำวิจัย : โปรดระบุสถานที่ทำวิจัยจำแนกตามโครงการวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ และเพ่ิมเติมชื่อ
เฉพาะ เช่น ชุมชน  หมู่บ้าน 
8. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)  

8.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
          1)  TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด ............................................................................... ........................................ 

   2)  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 

8.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 
          1)  SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 

   2)  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 

 
9. งบประมาณ  
     1) งบประมาณรวมทั้งชุดโครงการ .............บาท (....................................................บาทถ้วน) 

งบประมาณภาครัฐ (ถ้ามี) In cash ……………………..  บาท 
 In kind ……………………............... 
งบจากภาคเอกชน (ถ้ามี)   In cash ……………………..  บาท 
 In kind ……………………............... 

 

   2) รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

ค่าบริหารชุดโครงการวิจัย 
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
งบดำเนินการทั้งชุดโครงการ) 

  

โครงการย่อยที่ 1    
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

โครงการย่อยที่ 2   
...........................   

รวม    
 

10. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 
ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของผลผลิต หน่วยนับ 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 

   

     

 
 

   

 
11. แนวทางการใช้ประโยชน์/ขยายผลจากงานวิจัย  

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

.................................................................. ............................................................................................................. 
12. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

      ❑   ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

      ❑  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

        ❑  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

 

13. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

      ❑  มีการใช้สัตว์ทดลอง 
❑  มีการวิจัยในมนุษย์ 

❑  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

❑  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคม ี
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14. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย/หัวหน้าโครงการย่อย พร้อมวัน เดือน ปี 
 

 
(ลงชื่อ)………………………………………..
 (…………………………………..)                    
 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย    
วันที่ ........ เดือน……….….......พ.ศ. .............. 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..
 (…………………………………..)                    
 หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 
    วันที่ ........ เดือน……….….......พ.ศ. .............. 
 

(ลงชื่อ)………………………………………..
 (…………………………………..)                    
 หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 
 วันที่ ........ เดือน……….….......พ.ศ. .............. 

(ลงชื่อ)………………………………………..
 (…………………………………..)                    
 หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 
    วันที่ ........ เดือน……….….......พ.ศ. .............. 

 
 

15. คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด คณบดี/ผู้อำนวยการ)  
หากนักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วนงานยินดีเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ

โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน ตั้งแต่การบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการ
กำกับดูแลนักวิจัยและโครงการวิจัยจนกระทั่งปิดโครงการวิจัยให้เรียบร้อยตามระยะเวลาในสัญญารับทุน พร้อมทั้ง
นำส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
           (ลงชื่อ)……………………………………………..…… 

                                            (………….………………………………....) 
                (ตำแหน่ง)……………………………………………..……………………………..  
                                                                 ………./………………/……………...          
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      16. ประสบการณ์การบริหารงานของหัวหน้าชุดโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี   
(โครงการที่เกิดผลกระทบสูง 5 ลำดับแรก) (เฉพาะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย) 
 

ชื่อโครงการวิจัย ปีที่ได้รับงบประมาณ งบประมาณ (บาท) การนำไปใช้ประโยชน์ 
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                                    RDI-ทุนพัฒนา Flagship ม.ทักษิณ (โครงการย่อย)  
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการของบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

ประเภททุนทุนพัฒนาแผนงานริเร่ิมสำคัญ (Flagship) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

******************************** 
 

1. ช่ือชุดโครงการวิจัยหลัก 
………………………………………………………...................…..........……………………………………............................................. 
2. ชื่อโครงการวิจัยย่อยที่ ........... 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. .................................... 
………………………………………………………...................…..........…………………………………….............................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................…………………………........……………………………………………………………………. 

 

3. คณะผู้ดำเนนิการวิจัย ให้ระบุชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยของหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยในโครงการ และท่ี
ปรึกษาโครงการพร้อมทั้งคุณวุฒิ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน โทรศัพท์ รวมทั้งหน้าที่ของนักวิจัยแต่ละท่านในโครงการ 
    2.1 หัวหน้าโครงการย่อย (ชื่อ-สกุล)......................................................................................................  
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    รับผิดชอบส่วนไหนของโครงการ................................................................................................... ....... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย.................................................................................................................. ........... 
    2.2 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ...................................................................................... ................................................ 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    รับผิดชอบส่วนไหนของโครงการ..........................................................................................................  
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย................................................................................................. ............................ 
    2.3 ผู้ร่วมวจิัย (ชื่อ-สกุล) ....................................................................................................................... ............... 
    หน่วยงานสังกัด...................................................เบอร์ติดต่อ.................................อีเมลล์..................................... 
    รับผิดชอบส่วนไหนของโครงการ................................................................................................... ....... 
    สัดส่วนการดำเนินโครงการวิจัย.............................................................................................................................  
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4. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย (ระบุคำสำคัญ ที่มีความสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ทำ
การวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน  ทั้ งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเลือกหรือค้น
เอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องท่ีทำการวิจัยได้) 
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ............................................. 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. ........................................... 
5. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องทำการวิจัยเรื่องนี้) 
6. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย (ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงลำดับความสำคัญเป็นข้อๆ 
โดยมีความเชื่อมโยงกับความสำคัญและที่มาของปัญหา) 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระบุขอบเขตการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทำการวิจัย) 
8. ทฤษฎี สมมุติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย (แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  สมมติฐานและ
กรอบแนวคิด  โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำการวิจัย  แล้วนำมาสังเคราะห์
เป็นสมมติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย) ถ้ามี 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ (ให้ระบุเนื้อหาโดยสรุปของเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องพร้อมข้อมูลสถิติและเหตุผลที่เป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมติฐานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะทำ
การวิจัย) 
10. เอกสารอางอิง ของโครงการวิจัย (ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (Reference) ของการวิจัยตามระบบสากล) 
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ แสดงผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
12. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล (ให้ระบุวิธีการและขั้นตอนการวิจัยอย่าง
ละเอียด อาทิ การเก็บข้อมูล  การกำหนดพ้ืนที่  ประชากรตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทำการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ) 
13. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)  

13.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 
          1)  TRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด .............................................................................. ......................................... 

   2)  TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 

13.2 ระดบัความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) 
          1)  SRL ณ ปัจจุบัน ระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 

   2)  SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ ................... 
               รายละเอียด .................................................................................................................. ..... 
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14. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทำการวิจัย 
รวมถึงระบุข้ันตอนและระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)) 

 
ที ่

 
รายละเอียดกิจกรรม 

เดือนที่ / งบประมาณ 2565 ร้อยละของ 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1               

2               

......               

15. ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปจจัยที่ตองการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย  เป็นไปตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

รายการ 
งบประมาณจากม.ทักษิณ งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 

จำนวนเงิน (บาท) จำนวนเงิน In 
cash  

มูลค่า In kind  

1. หมวดค่าตอบแทน    
1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ตั้งได้ ไม่
เกินร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด 

   

1.2 สนับสนุนค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการวิจยั (2,000 
บาท) 

   

2.   หมวดค่าใช้สอย    
2.1ค่าเดินทางระหว่างปฏบิัติการในโครงการ 
 .……………..(รายละเอียด)………..… 

   

2.2 ค่าจัดหาข้อมูล และค่าทำรายงาน 
 .……………..(รายละเอียด)………..… 

   

2.3 ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอยา่ง 
 .……………..(รายละเอียด)………..… 

   

3.   หมวดค่าวสัด ุ     
3.1 .……………..(รายละเอียด)………..…    
3.2 .……………..(รายละเอียด)………..…    
    

งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)    
สัดส่วนเป็นร้อยละ    

หมายเหตุ : รายละเลียดค่าใช้จา่ยแตกตัวคูณให้ชัดเจน 
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17. มาตรฐานการวิจัย (โปรดระบุ หากงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง/มีการวิจัยในมนุษย์/มีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยทางชีวภาพ/มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมี) 

❑  มีการใช้สัตว์ทดลอง 
❑  มีการวิจัยในมนุษย์ 
❑  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
❑  มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

หมายเหตุ : 1. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย
การจัดทำและยื่นเสนอใบรับรองการใช้สัตว์ฯ (ติดต่อฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สวพ.มทษ.) 
 2. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน โดยการจัดทำและ
ยื่นเสนอขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดย คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ติดต่อฝ่ายมาตรฐานงานวิจัย สวพ.มทษ.) 
 
18. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

-  เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด (ระบุผลผลิตของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถ
ประยุกต์เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นใน
ด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดทำข้อมูล
ในรูปแบบตาราง) 

ตารางแสดงระยะเวลา ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
 

ระยะเวลา 
ผลผลิต 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เดือนที่ 1-6 
(6 เดือน) 

   

เดือนที่ 7-12 
(6 เดือน) 

   

 
 
 
 

-  เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด (ระบุประมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจาก
ผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้  ระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในด้าน
ความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยให้จัดทำข้อมูลใน
รูปแบบตาราง) 
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ตารางแสดงระยะเวลา ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการวิจัย 
 

ระยะเวลา 
ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

เดือนที่ 1-6 
(6 เดือน) 

   

เดือนที่ 7-12 
(6 เดือน) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)……………………………………………..……                                                                    
          (………….………………………………....)                                                                                                           
                    หัวหน้าโครงการย่อยท่ี........  
            ………./………………/……………... 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………..……                                                                    
          (………….………………………………....)                                                                                                           
                       ผู้ร่วมวิจัย                                                  
            ………./………………/……………... 

(ลงชื่อ)……………………………………………..……                                                                    
          (………….………………………………....)                                                                                                           
                        ผู้ร่วมวิจยั                                                  
            ………./………………/……………... 
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สวน ค : ประวัติคณะผูวิจัย (และท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี)) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. ตําแหนงปจจุบัน (ท้ังทางวิชาการและบริหาร) 
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail address:) (หมายเหตุ:จะติดต่อกับนักวิจัยตามข้อมูลที่ท่านระบุเท่านั้น) 
4. ประวัติการศึกษา 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
6. ประสบการณ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่เสนอขอ (โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  หรือผูรวม
วิจัยในแตละขอเสนอโครงการวิจัย) 
 

 
 

 
 


