สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

คำชี้แจงแบบเสนอแผนงำนวิจัย (research program)
ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ช)
-------------------------------------แบบ ว-1ช หมำยถึง แบบข้อเสนอกำรวิจัยในระดับแผนงำนวิจัย (research program) หรือเรียกว่ำ
“ชุดโครงกำรวิจัย” ประกอบกำรเสนอของบประมำณประจำปี ตำมมติคณะรัฐมนตรี
ของหน่วยงำนภำครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ชื่อแผนงำนวิจัย
1. ระบุชื่อแผนงำนวิจัย (research program) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2. ระบุชื่อโครงกำรวิจัย (research project) ภำยใต้แผนงำนวิจัยทุกโครงกำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรำยละเอียดตำมแบบเสนอโครงกำรวิจัย (แบบ ว-1ด) ทุกโครงกำร
รำยละเอียดแผนงำนวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วน ก : ลักษณะแผนงำนวิจัย
- ระบุแผนงำนวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยใหม่ หรือเป็นแผนงำนวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)
กรณีเป็ น แผนงำนวิจั ยต่อเนื่องต้ องระบุ จำนวนระยะเวลำที่ทำกำรวิจั ย ทั้งหมด และ
ปีงบประมำณที่เสนอขอว่ำเป็นปีที่เท่ำใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงำนวิจัยด้วย
I ระบุควำมสอดคล้องของแผนงำนวิจัยกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์
(ผนวก 2) โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ และระบุควำมสำคัญกับ
เรื่องที่สอดคล้องมำกที่สุดในยุทธศำสตร์นั้น ๆ
II ระบุควำมสอดคล้องของแผนงำนวิจัยกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุควำมสอดคล้อง
มำกที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ และระบุกลยุทธ์กำรวิจัยที่สอดคล้องมำกที่สุดในยุทธศำสตร์
นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุแผนงำนวิจัยที่สอดคล้องมำกที่สุดในกลยุทธ์กำรวิจัยนั้น ๆ
III ระบุควำมสอดคล้องของแผนงำนวิจัยกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น
IV ระบุควำมสอดคล้องของแผนงำนวิจัยกับนโยบำยรัฐบำล (ผนวก 4) ซึ่งประกอบด้วย 2
ระยะ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 เรื่อง/นโยบำย ในนโยบำยแต่ละระยะ
หมำยเหตุ : หำกแผนงำนวิจัยไม่สอดคล้องตำมข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ต้องระบุควำมสอดคล้อง

ส่วน ข : องค์ประกอบในกำรจัดทำแผนงำนวิจัย
1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนหลักและหน่วยงำนสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สำนัก/กรม/
กระทรวง หรือภำควิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย/กระทรวง พร้อมสถำนที่ตั้ง หมำยเลขโทรศัพท์
โทรสำร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)


สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

2. ระบุประเภทกำรวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 กำรวิจัยพื้นฐำน (basic research)
2.2 กำรวิจัยประยุกต์ (applied research)
2.3 กำรพัฒนำทดลอง (experimental development)
3. ระบุสำขำวิชำกำรและกลุ่มวิชำของสภำวิจัยแห่งชำติ (ผนวก 5)
4. ระบุคำสำคัญ (keywords) ที่มีควำมสำคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหำของเรื่องที่ทำกำรวิจัย
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้ในกำร
เลือกหรือค้นหำเอกสำรที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทำกำรวิจัยได้
5. แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญที่จำเป็นต้องทำกำรวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงำนวิจัย โดยกำหนด
ปัญหำให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้น ด้วยกำรทบทวนเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง (reviewed literature) สอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหำ
แนวทำงที่น่ำจะเป็นไปได้จำกทฤษฎี/สมมุติฐำนในสำขำวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัยอย่ำงชัดเจน โดยมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ ตลอดจนชื่อของแผนงำนวิจัย
7. อธิบำยว่ำแผนงำนวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ
ชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น และนโยบำย
รัฐบำล มำกน้อยเพียงใดในเชิงปริมำณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย
8. ระบุปริมำณของสิ่งของหรือบริกำรที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้จำกกำรวิจัย เพื่อให้บุคคลภำยนอก
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ
เวลำ และต้นทุน
9. ระบุปริมำณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจำกผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือ
ผู้ใช้ อำทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภำพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนถ่ำยทอด
เทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำร
บรรลุเป้ำหมำยในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมประหยัด ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน
10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิด โดยแสวงหำเหตุผลที่
น่ำจะเป็ นไปได้จ ำกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำกำรวิจัย แล้ ว นำมำสั งเครำะห์ เป็น
สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของแผนงำนวิจัย พร้อมแสดงควำมเชื่อมโยง
หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัย
11. แสดงควำมคำดหมำยศักยภำพและวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 ด้ำนวิชำกำร
11.2 ด้ำนนโยบำย
11.3 ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์
11.4 ด้ำนสังคมและชุมชน
11.5 อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุกลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจำกผลงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุทธศำสตร์ใดในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

12.

13.
14.

15.
16.

17.

และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของ
ชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศำสตร์กำรวิจัย ของชำติรำยประเด็น นโยบำย
รัฐบำล และอื่น ๆ (ถ้ำมี)
แสดงวิธีกำรบริหำรแผนงำนวิจัยในภำพรวมตลอดกำรวิจัย เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม
และประเมินผลแผนงำนวิจัย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัยของ
แผนงำนวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนกำรดำเนินงำน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน
จนสิ้นสุดกำรวิจัย ในกรณีที่มีกำรเสนอของบประมำณในกำรวิจัยสูง ควรแสดงกำรบริหำร
จัดกำรแผนงำนวิจัยที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงที่จะทำให้กำรวิจัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ระบุแนวทำงกำรแก้ไขหำกเกิดควำมผิดพลำด
ระบุแนวทำงหรือแผนกำรดำเนินงำนในกำรเปิดโอกำสหรือสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่จำกกำรทำ
กำรวิจัยตำมแผนงำนวิจัย
ระบุวิธีกำรดำเนินงำนของแผนงำนวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนกำรทำกำรวิจัยทั้งในระดับ
แผนงำนวิจัยย่อย (ถ้ำมี) และโครงกำรวิจัยภำยใต้แผนงำนวิจัยอย่ำงสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชัดเจนถึงกำรมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของแผนงำน
วิจัยนี้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรทำกำรวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดแผนงำนวิจัย โดยระบุ เดือน
ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดกำรวิจัย และระบุว่ำปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่ำใดของแผนงำน
วิจัย
แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแผนงำนวิจัย
16.1 แสดงรำยละเอียดงบประมำณบริหำรแผนงำนวิจัยเฉพำะปีที่เสนอขอ โดยแยก
ตำมงบประเภทต่ำง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6)
16.2 แสดงภำพรวมของงบประมำณกำรวิจัยที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดกำรวิจัย
(ผนวก 7)
16.3 แสดงรำยละเอียดของงบประมำณกำรวิจัย ตำมงบประเภทต่ำง ๆ ที่เสนอขอ
ในแต่ละปี ตลอดกำรวิจัย (ผนวก 8 และ 9)
16.4 กรณี เ ป็ น แผนงำนวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ ง ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ท ำกำรวิ จั ย แล้ ว ให้ ร ะบุ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่ำนมำ
แสดงข้อมูลหรืออธิบำยถึงผลผลิต (output) ที่ได้จำกงำนวิจัยในแต่ละปีตลอดกำรวิจัย
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัยและนำไปสู่กำรประยุกต์ใช้ ควำมคุ้มค่ำ
ของงบประมำณที่จะใช้ทำกำรวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ที่คำดว่ำจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตำมแผนบริหำรงำนและแผนกำร
ดำเนินงำนตลอดแผนงำนวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลสำเร็จของงำนวิจัยเป็นอักษรย่อ
ซึ่งจำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมำยถึง ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 ผลสำเร็จที่เป็นองค์ควำมรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีกำรที่จะนำไปสู่กำรวิจัยในระยะ
ต่อไป
1.2 ผลสำเร็จที่เป็นของใหม่และมีควำมแตกต่ำงจำกที่เคยมีมำแล้ว
1.3 ผลสำเร็จที่อำจจะถูกนำไปต่อยอดกำรวิจัยได้
2. ระบุ I หมำยถึง ผลสำเร็จกึ่งกลำง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมำจำกผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมำ

2.2
2.3
3. ระบุ
3.1
3.2
3.3

เป็นผลสำเร็จที่มีควำมเชื่อมโยงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับผลสำเร็จเบื้องต้น
เป็นผลสำเร็จที่จะก้ำวไปสู่ผลสำเร็จระยะสุดท้ำยของงำนวิจัย
G หมำยถึง ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
เป็นผลสำเร็จที่ต่อยอดมำจำกผลสำเร็จกึ่งกลำงในระยะต่อมำ
ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภำพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ผลสำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่มีศักยภำพ และมีแนวทำงในกำรทำให้เกิดผลกระทบ
สูง ย่อมมีน้ำหนักกำรพิจำรณำแผนงำนวิจัยสูง
ตัวอย่ำงเช่น กรณีวิจัยกำรปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพื่อกำรส่งออก เนื่องจำกมะม่วงที่ส่งออก
มีคุณภำพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่ำงประเทศมีปัญหำเรื่องมะม่วงเปลือกบำง
เน่ำเสียง่ำย ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว โดยอำจจำแนกผลสำเร็จของงำนวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ ดังนี้
1. กำรวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมกำรแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมกำรแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จของงำนวิจัยระยะนี้ เป็นผลสำเร็จ
เบื้องต้น (P)
2. กรณีมีกำรวิจัยและพัฒนำในระยะต่อมำ โดยวิจัยในรำยละเอียดตำแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รำยละเอียดตำแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลสำเร็จ ของงำนวิจัย
ระยะนี้เป็นผลสำเร็จกึ่งกลำง (I)
3. กรณีมีกำรวิจัยและพัฒนำระยะต่อมำจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือทำให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม ของมะม่วง
เพื่อกำรส่งออก
ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่ำเพิ่ม
เพื่อกำรส่งออก ผลสำเร็จของงำนวิจัยระยะนี้เป็นผลสำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ (G)
หมำยเหตุ :

1. แผนงำนวิจัยอำจจะศึกษำเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจยั ที่กำหนดไว้
2. แต่ละผลสำเร็จที่ได้อำจดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยในปีเดียวกันหรือมำกกว่ำ 1 ปี ก็ได้
กรณีมำกกว่ำ 1 ปี ให้ระบุผลสำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับในระยะต่ำง ๆ ในแต่ละปี
ให้ชัดเจน

18. แผนงำนวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป
18.1 ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนวิ จั ย ต้ อ งรั บ รองว่ ำ แผนงำนวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำจริง โดยระบุเป็นข้อควำม พร้อมลำยมือชื่อ
กำกับอย่ำงชัดเจน
18.2 ระบุว่ำแผนงำนวิจัยนี้ อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยจำกแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นกำรวิจัยต่อยอดจำกกำรวิจัยอื่น (ถ้ำมี)
18.3 ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนวิจัยตำมแบบ ต-1ช/ด

19. คำชี้แจงอื่น ๆ ควรแสดงเอกสำร หลักฐำน คำรับรอง คำยินยอม อำทิ โครงกำรพระรำชดำริ
จริยธรรมกำรวิจัยในคน จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรำยละเอียดอื่น ๆ ในอันที่จะเป็น
ประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่ำของแผนงำนวิจัยมำกยิ่งขึ้น
20. ลงชื่อผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย พร้อมลำยมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่วน ค : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงำนวิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้อมคำนำหน้ำชื่อ เช่น นำย นำงสำว นำง ยศ) และนำมสกุล ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
2. ระบุเลขหมำยบัตรประจำตัวประชำชน
3. ระบุตำแหน่งบริหำร/วิชำกำร ที่เป็นปัจจุบัน เงินเดือนปัจจุบัน และจำนวนชั่วโมงที่ทำ
กำรวิจัยใน 1 สัปดำห์
4. ระบุหน่วยงำนที่สังกัด และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติกำรศึกษำ
6. ระบุสำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำก็ได้
7. ระบุประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดย
ระบุสถำนภำพในกำรทำกำรวิจัยว่ำเป็นผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงำนวิจัย
7.1 ระบุชื่อแผนงำนวิจัยในฐำนะผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย : ชื่อแผนงำนวิจัย
7.2 ระบุชื่อโครงกำรวิจัยในฐำนะที่ตนเองเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย : ชื่อโครงกำรวิจัย
7.3 ระบุชื่องำนวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงำนวิจัย ปีที่พิมพ์ กำรเผยแพร่ สถำนภำพ
และแหล่งทุนในกำรทำวิจัย
7.4 งำนวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอกำรวิจัย แหล่งทุน และสถำนภำพในกำรทำวิจัย
ว่ำได้ทำกำรวิจัยเสร็จแล้วประมำณร้อยละเท่ำใด
หมำยเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงำนมิได้ทำกำรวิจัยเอง แต่ใช้วิธจี ัดจ้ำง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้มำกที่สดุ พร้อมทั้งแนบแบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) กำร
จัดจ้ำงทำกำรวิจัยด้วย
2. กรณีแผนงำนวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และนักวิจัยมี
ควำมประสงค์ จ ะเสนอของบประมำณกำรวิ จั ย ในปี งบประมำณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ท ำแผนงำนวิ จั ย
ประกอบกำรเสนอของบประมำณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่ำงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในกำรประเมินผล
4. กรณีแผนงำนวิจัยที่มีกำรใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สภำวิจยั
แห่งชำติ (ผนวก 11) และจัดทำเอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 2 ชุด
5. กรณีแผนงำนวิจัย ที่มีกำรทำวิจัยในคนให้ปฏิบัติตำมจริยธรรมกำรวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัดทำ
เอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรวิจัยหรือ Certificate of Approval
(ผ 14)
2
6. กรณีแผนงำนวิจัยที่มีกำรดำเนินกำรวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพให้ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติ
เพื่อควำมปลอดภัยทำงชีวภำพสำหรับกำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 15) และจัดทำเอกสำรแนบตำมแบบฟอร์มใบรับรองกำรอนุมัติให้ดำเนินกำรวิจัยด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพของสถำบัน (ผนวก 16)
จำนวน 2 ชุด

____________________________

