
  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 

 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าช้ีแจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

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

ชื่อแผนงานวิจัย 
1. ระบุช่ือแผนงานวิจัย (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ระบุช่ือโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัยทุกโครงการ 

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วน  ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย 
- ระบุแผนงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยใหม่ หรือเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป)

 กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจั ยทั้งหมด และ
ปีงบประมาณที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยด้วย 

I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ** 

II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ**  
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกบัยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติรายประเด็น* 
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจยักบัยุทธศาสตรป์ระเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ 

(ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้องมากทีสุ่ดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 
V ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกบันโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 

ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) โดยระบุความ
สอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรือ่ง 

หมายเหตุ : หากแผนงานวิจัยไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III, IV และ V ก็ไม่ต้องระบุความสอดคล้อง 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย  
   1. ระบุช่ือผูร้ับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/

กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) และจ านวนช่ัวโมงที่ท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์ 

 2. ระบปุระเภทการวิจัย (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

  3. ระบสุาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 4) 

                                                        
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th  
 รอรายละเอียดจาก วช. 
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  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อช่ือเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัย
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
เลือกหรือค้นหาเอกสารที่มีช่ือเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  

  5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจัย โดยก าหนด
ปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเทจ็จริงและผลกระทบของปญัหาที่เกดิข้ึน ด้วยการทบทวนเอกสาร
ที่เกีย่วข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหา
แนวทางที่น่าจะเป็นไปไดจ้ากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 

  6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ
ความส าคัญและที่มาของปัญหา ตลอดจนช่ือของแผนงานวิจัย 

  7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติ นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มากน้อยเพียงใดใน
เชิงปริมาณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย 

  8. ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้จากการวิจัย เพื่อให้บุคคลภายนอก
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตทีเ่กดิข้ึนในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เวลา และต้นทุน 

  9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดข้ึนหรอืผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือ
ผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมายในระดับผลลพัธ์ที่เกดิข้ึนในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 

 10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่
น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
 สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงความเช่ือมโยง
 หรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

 11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

11.1 ด้านวิชาการ 
11.2 ด้านนโยบาย 
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 42 กลุ่มอุตสาหกรรม 

(ผนวก 4) โดยระบุเพียง 1 กลุ่ม   
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 
11.5 อื่น ๆ (ระบุ) 

 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 
 รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็น ยุทธศาสตร์ประเทศ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล และอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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 12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุข้ันตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยของ
แผนงานวิจัยโดยละเอียด และแสดงแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) แต่ละข้ันตอน 
จนสิ้นสุดการวิจัย ในกรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสงู ควรแสดงการบริหาร
จัดการแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงที่จะท าให้การวิจัยไม่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
ระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด 

 13. ระบุแนวทางหรอืแผนการด าเนินงานในการเปิดโอกาสหรอืสร้างนักวิจัยรุ่นใหมจ่ากการท า
การวิจัยตามแผนงานวิจัย 

 14. ระบุวิธีการด าเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเช่ือมโยงข้ันตอนการท าการวิจัยทั้งในระดับ
แผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชัดเจนถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลกัเดียวกัน เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงาน
 วิจัยน้ีอย่างเป็นรูปธรรม 

 15. ระบรุะยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน 
ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีทีส่ิ้นสุดการวิจัย และระบุว่าปีทีเ่สนอขอเป็นปทีี่เท่าใดของแผนงาน
 วิจัย 

 16. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริหารแผนงานวิจัยเฉพาะปีท่ีเสนอขอ โดยแยก

ตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 5) 
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 

(ผนวก 6) 
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอ

ในแต่ละปี ตลอดการวิจัย (ผนวก 7 และ 8) 
16.4 กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง ที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบุ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่านมา 
 17. แสดงข้อมลูหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณที่จะใช้ท าการวิจัย ซึง่จะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และ
ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทัง้ระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลกัษณะ ดังนี ้
  1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรปูแบบ หรือวิธีการทีจ่ะน าไปสู่การวิจัยในระยะ

ต่อไป 
  1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
  1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
 2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลกัษณะ ดังนี ้
  2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะตอ่มา 
  2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหนึง่กบัผลส าเรจ็เบือ้งต้น 
  2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสูผ่ลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจยั 
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 3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมลีักษณะ ดังนี ้
  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึง่กลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบ 
  3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ทีม่ีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบ

สูง ย่อมมีน้ าหนักการพจิารณาแผนงานวิจัยสูง 
 ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพื่อการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก

มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง 
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

   1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง 

    - ให้ระบผุลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ท่ีควบคุมการแสดงออกลกัษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี ้ เปน็ผลส าเรจ็
เบ้ืองต้น (P) 

   2. กรณีมกีารวิจัยและพฒันาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหนง่
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ท่ี
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัย
ระยะนีเ้ป็นผลส าเร็จก่ึงกลาง (I) 

   3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน คือท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของมะม่วง
เพื่อการส่งออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งท่ีแสดงมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยที่ก าหนดไว้ 

  2. แต่ละผลส าเร็จที่ได้อาจด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได้ 
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปี
ให้ชัดเจน 

18. แผนงานวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ข้ึนไป 
18.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยต้องรับรองว่าแผนงานวิจัยนี้ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือ
ก ากับอย่างชัดเจน 

18.2 ระบุว่าแผนงานวิจัยน้ี อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนอื่นหรือไม่ หรอืเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด 
19. ค าช้ีแจงอืน่ ๆ ควรแสดงเอกสาร หลกัฐาน ค ารับรอง ค ายนิยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ 

จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือ
รายละเอยีดอื่น ๆ  ในอนัทีจ่ะเปน็ประโยชน์และช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากยิง่ข้ึน 



  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
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20. ลงช่ือผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย พรอ้มลายมือช่ือ และวัน เดอืน ปี 

ส่วน ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
  1. ระบุช่ือ (พร้อมค าน าหน้าช่ือ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกลุ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
  2. ระบเุลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ทีเ่ป็นปจัจุบัน และจ านวนช่ัวโมงที่ท าการวิจยัใน 1 สปัดาห ์
  4. ระบหุน่วยงานทีส่ังกัด และทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ระบปุระวัติการศึกษา 
  6. ระบสุาขาวิชาการที่มีความช านาญพเิศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
  7. ระบปุระสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบสุถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแตล่ะผลงานวิจัย 

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 
7.3 ระบุช่ืองานวิจัยที่ท าเสรจ็แล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพ 

และแหล่งทุนในการท าวิจัย 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย

ว่าได้ท าการวิจัยเสรจ็แล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบแผนงานวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

   2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

   3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
   4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จ านวน 2 ชุด 
 5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 12) และจัดท า

เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval 
ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 13) จ านวน 2 ชุด 

 6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 14) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 15) 
จ านวน 2 ชุด 

 7. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตามแนวทาง 
การด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสารเคมี (ผนวก 16) 
และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 


