
 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ                

ค าช้ีแจงแบบเสนอแผนงานวจิยั (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมตคิณะรัฐมนตรี  

(แบบ ว-1ช) 

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

แบบ  ว-1ช  หมายถึง แบบขอ้เสนอการวิจยัในระดบัแผนงานวิจยั (research program) หรือเรียกว่า 
 “ชุดโครงการวจิยั” ประกอบการเสนอของบประมาณประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
 ของหน่วยงานภาครัฐระดบักรมหรือเทียบเท่า 

ช่ือแผนงานวจัิย 
1. ระบุช่ือแผนงานวิจยั (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.  ระบุช่ือโครงการวจิยั (research project) ภายใตแ้ผนงานวจิยัทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวจิยั (แบบ ว-1ด) ทุกโครงการ 

รายละเอยีดแผนงานวจัิย ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วน  ก  : ลกัษณะแผนงานวจัิย 
- ระบุแผนงานวิจยัเป็นแผนงานวจิยัใหม่ หรือเป็นแผนงานวจิยัต่อเน่ือง (ปีท่ี 2 เป็นตน้ไป)
 กรณีเป็นแผนงานวิจยัต่อเน่ืองต้องระบุจ  านวนระยะเวลาท่ีท าการวิจยัทั้งหมด และ
 ปีงบประมาณท่ีเสนอขอวา่เป็นปีท่ีเท่าใด พร้อมทั้งระบุรหสัแผนงานวจิยัดว้ย 
I ระบุความสอดคลอ้งของแผนงานวจิยักบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจยักบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ 

(พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคลอ้ง
มากท่ีสุดเพียง 1 ยทุธศาสตร์ และระบุกลยทุธ์การวิจยัท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุดในยทุธศาสตร์
นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุแผนงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุดในกลยทุธ์การวจิยันั้น ๆ 

III ระบุความสอดคลอ้งของแผนงานวิจยักบักลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจยัเร่งด่วนตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงประกอบดว้ย 12 กลุ่มเร่ือง โดยระบุ
กลุ่มเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้งมากท่ีสุดเพียง 1 กลุ่มเร่ือง (ผนวก 2) 

 

                                                           
 รอรายละเอียดจากส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 



 

IV ระบุความสอดคลอ้งของแผนงานวจิยักบันโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดว้ย 2 
ระยะ โดยระบุความสอดคลอ้งมากท่ีสุดเพียง 1 เร่ือง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ 

หมายเหตุ : หากแผนงานวจิยัไม่สอดคลอ้งตามขอ้ I, II, III และ IV ก็ไม่ตอ้งระบุความสอดคลอ้ง 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวจัิย  
   1. ระบุช่ือผูรั้บผดิชอบ หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุนในระดบักลุ่ม/กอง/ส านกั/

กรม/กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั/กระทรวง พร้อมสถานท่ีตั้ง หมายเลข
โทรศพัท ์ โทรสาร  และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

  2. ระบุประเภทการวจิยั (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวจิยัพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวจิยัประยกุต ์(applied research) 
2.3 การพฒันาทดลอง (experimental development) 

  3. ระบุสาขาวชิาการและกลุ่มวชิาของสภาวจิยัแห่งชาติ (ผนวก 4) 
  4. ระบุค าส าคญั (keywords) ท่ีมีความส าคญัต่อช่ือเร่ืองหรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีท าการวิจยั

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการน าไปใชใ้น
การเลือกหรือคน้หาเอกสารท่ีมีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกนักบัเร่ืองท่ีท าการวจิยัได ้ 

  5. แสดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งท าการวิจยัเร่ืองน้ีในระดบัแผนงานวิจยั โดย
ก าหนดปัญหาให้ชดัเจน ทั้งขอ้เท็จจริงและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดว้ยการทบทวน
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
และแสวงหาแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6. ระบุวตัถุประสงคห์ลกัของแผนงานวจิยัอยา่งชดัเจน โดยมีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบั
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา ตลอดจนช่ือของแผนงานวจิยั 

  7. อธิบายว่าแผนงานวิจยัน้ี ตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล มากนอ้ยเพียงใดในเชิงปริมาณ พร้อม
แสดงผลกระทบดว้ย 

  8. ระบุปริมาณของส่ิงของหรือบริการท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงไดจ้ากการวิจยั เพื่อให้บุคคลภายนอก
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ทั้งน้ีตอ้งระบุตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงการบรรลุเป้าหมายใน
ระดบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในดา้นความประหยดั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ เวลา และตน้ทุน 

  9. ระบุปริมาณของผลท่ีเกิดข้ึนหรือผลต่อเน่ืองจากผลผลิตท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหรือ
ผูใ้ช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งน้ี ควรจดัท าแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว และตอ้งระบุตวัช้ีวดัที่แสดงถึง



 

การบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในด้านความประหยดั ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตน้ทุน 

 10. แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ท่ีน่าจะเป็นไปไดจ้ากทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่ท  าการวิจยั แลว้น ามาสังเคราะห์เป็น
 สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั พร้อมแสดงความเช่ือมโยง
 หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยั 

 11. แสดงความคาดหมายศกัยภาพและวธีิการหรือแนวทางท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

11.1 แกปั้ญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีท าการวิจยั 
11.2 เป็นองคค์วามรู้ในการวิจยัต่อไป 
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน 
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ 
11.5 น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์
11.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไดรั้บประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวจิยัท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเร่ืองเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาลและอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 12. แสดงวธีิการบริหารแผนงานวจิยัในภาพรวมตลอดการวจิยั เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวจิยั โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัของ
แผนงานวิจยัโดยละเอียด และแสดงแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน 
จนส้ินสุดการวจิยั ในกรณีท่ีมีการเสนอของบประมาณในการวิจยัสูง ควรแสดงการบริหาร
จดัการแผนงานวิจยัท่ีคาดวา่จะเกิดความเส่ียงท่ีจะท าใหก้ารวิจยัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
 และระบุแนวทางการแกไ้ขหากเกิดความผดิพลาด 

 13. ระบุแนวทางหรือแผนการด าเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนกัวจิยัรุ่นใหม่จากการ
ท าการวจิยัตามแผนงานวิจยั 

 14. ระบุวธีิการด าเนินงานของแผนงานวจิยั โดยเช่ือมโยงขั้นตอนการท าการวิจยัทั้งในระดบั
แผนงานวิจยัยอ่ย (ถา้มี) และโครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยัอยา่งสมบูรณ์ถูกตอ้งและ
ชดัเจนถึงการมีเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัเดียวกนั เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงาน
 วจิยัน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม 



 

 15. ระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการท าการวิจยั ตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดแผนงานวิจยั โดยระบุ เดือน 
ปีท่ีเร่ิมต้น ถึงเดือน ปีท่ีส้ินสุดการวิจัย และระบุว่าปีท่ีเสนอขอเป็นปีท่ีเท่าใดของ
แผนงาน วจิยั  

 16. แสดงแผนการใชจ่้ายงบประมาณของแผนงานวจิยั 
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจยัเฉพาะปีทีเ่สนอขอ โดยแยก

ตามงบประเภทต่าง ๆ ใหช้ดัเจน (ผนวก 5) 
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจยัท่ีเสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 

(ผนวก 6) 
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวจิยั ตามงบประเภทต่าง ๆ ท่ีเสนอขอ

ในแต่ละปี ตลอดการวจัิย (ผนวก 7 และ 8) 
16.4 กรณีเป็นแผนงานวิจยัต่อเน่ือง ที่ได้รับอนุมติัให้ท าการวิจยัแล้ว ให้ระบุ

งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรในแต่ละปีของทุกปีท่ีผา่นมา 
 17. แสดงขอ้มูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจ้ากงานวิจยัในแต่ละปีตลอดการวิจยั 

โดยสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของแผนงานวจิยัและน าไปสู่การประยุกตใ์ช ้ความ
คุ้มค่าของงบประมาณท่ีจะใช้ท าการวิจัย ซ่ึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผน
บริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จ
ของงานวจัิยเป็นอกัษรย่อ ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบ้ืองตน้ (preliminary results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.1 ผลส าเร็จท่ีเป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะน าไปสู่การวิจยัใน

ระยะต่อไป 
  1.2 ผลส าเร็จท่ีเป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคยมีมาแลว้ 
  1.3 ผลส าเร็จท่ีอาจจะถูกน าไปต่อยอดการวจิยัได ้
 2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  2.1 เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบ้ืองตน้ในระยะต่อมา 
  2.2 เป็นผลส าเร็จท่ีมีความเช่ือมโยงอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัผลส าเร็จเบ้ืองตน้ 
  2.3 เป็นผลส าเร็จท่ีจะกา้วไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดทา้ยของงานวิจยั 
 3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์(goal results) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  3.1 เป็นผลส าเร็จท่ีต่อยอดมาจากผลส าเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงคน้ี์จะตอ้งแสดงศกัยภาพท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
  3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผล

กระทบสูง ยอ่มมีน ้าหนกัการพิจารณาแผนงานวจิยัสูง 



 

 ตัวอย่าง  เช่น กรณีวิจยัการปรับปรุงพนัธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงท่ี
ส่งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเร่ืองมะม่วง
เปลือกบาง เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดงันั้น จึงตอ้งวิจยั
เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจยัที่คาดว่า
จะไดรั้บ ดงัน้ี 

   1. การวจิยัระยะแรกไดค้น้พบยนี (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
     เปลือกแขง็ของมะม่วง 
     -   ให้ระบุผลผลิตท่ีได ้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
      ลกัษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจยัระยะน้ี 
      เป็นผลส าเร็จเบือ้งต้น (P) 
   2. กรณีมีการวจิยัและพฒันาในระยะต่อมา โดยวจิยัในรายละเอียดต าแหน่ง 
    ของยนี (gene) ท่ีควบคุมลกัษณะเปลือกแขง็ของมะม่วง  
     -   ใหร้ะบุผลผลิตท่ีไดคื้อ รายละเอยีดต าแหน่งของยีน (gene) ที่
      ควบคุมลกัษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง   ผลส าเร็จของงานวจิยั
      ระยะน้ีเป็นผลส าเร็จกึง่กลาง (I) 
   3. กรณีมีการวิจยัและพฒันาระยะต่อมาจนไดม้ะม่วงพนัธ์ุเปลือกแข็ง 

ซ่ึงแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่งออก  

     -   ให้ระบุผลผลิตท่ีได้ คือ มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็งที่แสดง 
      มูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจยัระยะน้ีเป็น
      ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจยัอาจจะศึกษาเพียงขอ้ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได ้ ข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคห์ลกัของแผนงานวจิยัท่ีก าหนดไว ้

  2. แต่ละผลส าเร็จท่ีได้อาจด าเนินการเสร็จส้ินภายในปีเดียวกันหรือมากกวา่ 
1 ปี ก็ได ้กรณีมากกวา่ 1 ปี ใหร้ะบุผลส าเร็จท่ีคาดวา่จะไดรั้บในระยะต่าง ๆ ใน
แต่ละปีใหช้ดัเจน 

18. แผนงานวิจยัต่อเน่ือง 2 ปี ข้ึนไป 
18.1 ผูอ้  านวยการแผนงานวิจยัต้องรับรองว่าแผนงานวิจยัน้ีได้รับการจดัสรร

งบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อม
ลายมือช่ือก ากบัอยา่งชดัเจน 

18.2 ระบุว่าแผนงานวิจยัน้ี อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจยัจาก
แหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ หรือเป็นการวจิยัต่อยอดจากการวจิยัอ่ืน (ถา้มี) 

18.3 ตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของแผนงานวิจยัตามแบบ ต-1ช/ด 



 

19. ค าช้ีแจงอ่ืน ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการ
พระราชด าริ จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์จรรยาบรรณการใชส้ัตว ์ฯลฯ หรือรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของแผนงานวจิยัมากยิง่ข้ึน 

20. ลงช่ือผูอ้  านวยการแผนงานวิจยั พร้อมลายมือช่ือ และวนั เดือน ปี 

ส่วน ค  : ประวตัิผู้รับผดิชอบแผนงานวจัิย 
  1. ระบุช่ือ (พร้อมค าน าหน้าช่ือ เช่น นาย  นางสาว  นาง  ยศ  เป็นตน้) และนามสกุล ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2. ระบุเลขหมายประจ าตวัประชาชน 
  3. ระบุต าแหน่งบริหาร/วชิาการ ท่ีเป็นปัจจุบนั 
  4. ระบุหน่วยงานท่ีสังกดั และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์  

โทรสาร และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ระบุประวติัการศึกษา 
  6. ระบุสาขาวชิาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซ่ึงอาจแตกต่างจากวฒิุการศึกษาก็ได ้
  7. ระบุประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

อาทิ สถานภาพในการท าการวจิยัวา่เป็นผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั หวัหนา้โครงการวจิยั 
หรือผูร่้วมวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั เป็นตน้ 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจยัในฐานะผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั : ช่ือแผนงานวจิยั 
7.2 ระบุช่ือโครงการวจิยัในฐานะท่ีตนเองเป็นหวัหนา้โครงการวจิยั : ช่ือโครงการวจิยั 
7.3 ระบุช่ืองานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ : ช่ือผลงานวจิยั ปีท่ีพิมพ ์การเผยแพร่ สถานภาพ 

และแหล่งทุนในการท าวิจยั 
7.4 งานวิจยัท่ีก าลงัท า : ช่ือขอ้เสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

วิจยัวา่ไดท้  าการวจิยัเสร็จแลว้ประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหต ุ:   1. กรณีท่ีหน่วยงานมิได้ท าการวิจัย เอง   แต่ใช้วิ ธีจัดจ้าง  โปรดใช้  แบบ ว–1ช   โดยระบุ
 รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไวใ้ห้มากท่ีสุด พร้อมทั้ งแนบแบบขอ้ก าหนด (terms of  
reference-TOR) การจดัจา้งท าการวจิยัดว้ย 

   2. กรณีแผนงานวิจยัต่อเน่ืองท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และนักวิจยัมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ตอ้งจัดท าแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

   3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

   4. กรณีแผนงานวิจัย ท่ี มีการใช้สัตว์  ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่ องานทาง
 วิทยาศาสตร์ สภาวิจยัแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองใน
ผนวก 11 จ านวน 1 ชุด 

____________________________ 


