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	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ	 (วช.)	 ได้รับมอบหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี	 ในครำวประชุม							
เมื่อวันที่	25	กรกฎำคม	พ.ศ.	2521	ให้ท�ำหน้ำที่พิจำรณำตรวจสอบข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐที่เสนอ
ของบประมำณประจ�ำปี	เพือ่ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนวจัิยส่วนรวม	เกดิประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ	
ป้องกนักำรซ�ำ้ซ้อน	กำรประสำนงำนและประสำนประโยชน์ร่วมกัน	และประหยดังบประมำณแผ่นดินทีม่อียูจ่�ำกดั	
ตลอดจนกำรตดิตำมผลโครงกำรวจิยัและแผนงำน	(ผนวก	1)	และส่งผลกำรพิจำรณำตรวจสอบให้ส�ำนกังบประมำณ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป	

	 ในกำรพิจำรณำตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเสนอของบประมำณ	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 ตำมมติคณะรัฐมนตรี	 วช.	 มุ่งเน้นในเรื่องกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงกำรวิจัย									
ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศและสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมด้วยกำรวิจัย	มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำย	ผลผลิต	และ
ตัวช้ีวัดผลส�ำเร็จที่มีควำมชัดเจน	 และเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยและกำรจัดท�ำข้อมูล
ประกอบกำรเสนอของบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ตำมมติคณะรัฐมนตรี	
มีรูปแบบที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 วช.	 จึงได้จัดท�ำคู่มือกำรตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัยของ								
หน่วยงำนภำครฐั	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ตำมมตคิณะรฐัมนตร	ีเนือ้หำสำระภำยในประกอบด้วย	ปฏทิิน
กำรประเมินผลข้อเสนอกำรวิจัย	 แบบแสดงแผนควำมต้องกำรภำพรวมงำนวิจัย	 (แบบ	 ว-6)	 แบบบัญชีรำยชื่อ			
ข้อเสนอกำรวจิยัของหน่วยงำนภำครฐัท่ีเสนอของบประมำณประจ�ำปี	ทีห่น่วยงำนเป็นผูจ้ดัเรยีงล�ำดับควำมส�ำคญั
ไว้แล้ว	(แบบ	บช-3)	แบบเสนอแผนงำนวจัิย	แนวทำงกำรประเมนิผลแผนงำนวจิยั	(นท-1ช)	แบบเสนอโครงกำรวจัิย	
และแนวทำงกำรประเมินผลโครงกำรวิจัย	 (นท-1ด)	 เพ่ือใช้เป็นคู่มือส�ำหรับนักวิจัย	 ผู้ประสำนหน่วยงำน									
หัวหน้ำหน่วยงำน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	วช.

	 ทัง้นี	้ ในกำรจดัท�ำคูม่อืส�ำหรบัปีนี	้ วช.	 ได้จัดท�ำในลักษณะคูม่อือเิล็กทรอนกิส์	 เพ่ือให้เกดิควำมสะดวก								
ต่อผูใ้ช้ทีส่ำมำรถดำวน์โหลดแบบเสนอต่ำง	 ๆ	 ไปใช้ได้	 อกีท้ังเพือ่ตอบสนองต่อนโยบำยลดควำมสิน้เปลอืงกำรใช้
กระดำษ	เนือ่งจำกคูม่อืนีจ้ะใช้ประโยชน์เฉพำะปีต่อปีเท่ำนัน้

	 อนึ่ง	ในกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	นี้	วช.	ได้รับมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	
14	พฤษภำคม	พ.ศ.	2556	ให้ก�ำกับประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อกำรวิจัย	ดังนั้น	วช.	
และพันธมิตรในระบบวิจัย	 ในเครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัยแห่งชำติ	 (คอบช.)	จึงมีเงื่อนไขเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ที่
จะเสนอข้อเสนอกำรวิจัยเพื่อเข้ำรับกำรตรวจสอบและประเมินผลในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ต้องไม่ติดค้ำงส่ง
งำนวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมำณ	พ.ศ.	2551-2556	หำกยังติดค้ำงจะไม่น�ำมำพิจำรณำตรวจสอบและประเมินผล

	 วช.	หวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	คูม่อืฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลำกรกำรวิจยัในหน่วยงำนภำครัฐ	ผูท้รงคุณวฒุิ	
วช.	และผูท้ีเ่ก่ียวข้องกบักำรวจิยั	สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรจดัท�ำและประเมนิผลข้อเสนอกำรวจิยัเพือ่ประกอบ
กำรเสนอของบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ตำมมติคณะรัฐมนตรี	ต่อไป

	 	 	 	 	 	 							 					(นำงสำวสุกัญญำ		ธีระกูรณ์เลิศ)
	 	 	 	 	 		 												เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
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ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัย 
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
______________________________ 

สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559  หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเป็นล าดับ ดังนี้ 
  1. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จ านวนอย่างละ 1 ชุด 
  1.1 หนังสือน าจากหน่วยงานภาครัฐ 

1.2 แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(แบบ ว-6) 

 1.3 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3)  

 2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการ
เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ วช. อย่างละ 
2 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารล าดบัที ่ 1 (ข้อ 1.2 และ 1.3) และเอกสารล าดบัที ่ 2 ต้องเป็น
เอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบ NRMS เท่าน้ัน 

  3. จัดท าข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่านระบบ NRMS  
   3.1 แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่

เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   3.2 ข้อเสนอการวิจัย ทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย 

16 ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559  วช. ด าเนินการพิจารณาแบบ ว-6 แบบ บช-3 และประเมินผลข้อเสนอการ
วิจัย  

มกราคม 2560 วช. ด าเนินการเป็นล าดับ ดังนี้ 
1. ประมวลผลและสรุปภาพรวมจ านวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณ

ที่หน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

2. ประเมินผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวิจัยของประเทศ 
 
 
 
 

  

1คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 

 

 

2 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

กุมภาพันธ์ 2560 วช. ด าเนินการเป็นล าดับ ดังนี้ 
1. วช. แจ้งผลการประเมินผลให้ส านักงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบการ

จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. แจ้งผลการประเมินผลให้หน่วยงานภาครัฐ และไม่เปิดรับข้อเสนอการ

วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข 

___________________________________ 

หมายเหตุ  : 1. ข้อเสนอการวิจัย (proposal of research) หมายถึง ข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
(proposal of research program) และข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal of research project) 

 2. หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ระดับกรมหรือเทียบเท่า 
 3. ระบบ NRMS หมายถึง ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 

System : NRMS) โดยสามารถเข้าระบบที่ http://www.nrms.go.th  
 4. วช. ได้น าข้อมูลทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th)  

หน่วยงานภาครัฐสามารถดาวน์โหลดคู่มือพร้อมค าชี้แจง และด าเนินการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ NRMS 
ได้ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2559 
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หมายเหตุ  : 1. ข้อเสนอการวิจัย (proposal of research) หมายถึง ข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
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 6 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ              แบบ ว-6 

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------- 
ส่วน ก.    ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  และชื่อกระทรวงที่สังกัด (ถ้ามี) 
2. สรุปภาพรวมทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย  : 

2.1 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
2.2 พันธกิจของหน่วยงาน 
2.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 
2.4 ภาพรวมงานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี (ระบุรายปี 

งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 
2.5 วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 
2.6 จ านวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณท่ีเสนอขอ 

ส่วน ข.    ศักยภาพและประสิทธิภาพ 
1. ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
2. ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย    
3. แสดงแนวทางหรือเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ ใช้ส าหรับจัดล าดับ

ความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ              แบบ ว-6 

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------- 
ส่วน ก.    ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ชื่อหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า  และชื่อกระทรวงที่สังกัด (ถ้ามี) 
2. สรุปภาพรวมทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย  : 

2.1 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
2.2 พันธกิจของหน่วยงาน 
2.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของหน่วยงาน 
2.4 ภาพรวมงานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี (ระบุรายปี 

งบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 
2.5 วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

(ระบุรายปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 
2.6 จ านวนข้อเสนอการวิจัยและงบประมาณท่ีเสนอขอ 

ส่วน ข.    ศักยภาพและประสิทธิภาพ 
1. ข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
2. ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัย    
3. แสดงแนวทางหรือเกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยที่ ใช้ส าหรับจัดล าดับ

ความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ แบบ	ว-6



 7 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  

ค าชี้แจงแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(แบบ ว-6) 
----------------------------------------- 

แบบ ว-6 หมายถึง แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือ 
เทียบเท่า ประกอบการเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561  

รายละเอียดแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วน ก : ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ระบุชื่อ กรมและกระทรวง ที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ -โทรสาร และ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ติดต่อได้สะดวก 

2. สรุปภาพรวมทั่วไปของงานวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
2.2 ระบุพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
2.3 ระบุเฉพาะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
2.4 ระบุภาพรวมงานวิจัยที่ส าคัญของหน่วยงานในอดีตย้อนหลัง 5 ปี (ระบุรายปีตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือให้เห็นภาพรวมงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะ
น ามาคาดการณ์ในอนาคตได้ 

2.5 แสดงวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ระบุรายปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560) 

2.6 ระบุจ านวนข้อเสนอการวิจัย และงบประมาณที่เสนอขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส่วน ข : ศักยภาพและประสิทธิภาพ 

1. ระบุข้อมูลด้านศักยภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน กรณีหน่วยงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
แสดงศักยภาพได้ ให้ระบุประสิทธิภาพของหน่วยงานในการที่จะด าเนินงานวิจัย 

2. แสดงถึงกระบวนการหรือวิธีการในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้นักวิจัย ซ่ึงแต่ละหน่วยงาน
อาจมีการจัดสรรไม่เหมือนกัน เช่น บางหน่วยงานจัดสรรโดยมีคณะกรรมการประเมินผล บาง
หน่วยงานจัดสรรโดยผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

3. ระบุแนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจยัที่ใช้ส าหรับจัดเรียงล าดับความส าคัญ
ของข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน ตามแนวทางการพิจารณาที่ วช. ได้เสนอแนะไว้ใน
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (นท-1ช/นท-1ด) ตามล าดับ หน่วยงาน
สามารถปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมหรือลดเกณฑบ์างประการได ้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
ของหน่วยงาน 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

8

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ



	 แบบบญัชรีายชือ่ข้อเสนอการวจิยัของหน่วยงานภาครฐัทีเ่สนอขอ

งบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

	 หน่วยงานภาครัฐจัดท�าแบบ	 บช-3	 โดยผ่านการประเมินผล														

และจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอการวิจัยจากคณะกรรมการ/

คณะท�างานภายในหน่วยงานแล้ว	ส่งส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต	ิ

จ�านวน	1	ชดุ

แบบ	บช-3
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11คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 

 
11 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

ช่องที่ 8 งบประมำณที่เสนอขอ  
ระบุตัวเลขแสดงจ านวนงบประมาณ (บาท) ที่เสนอขอ  

ช่องที่ 9 ผลส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับ 
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่จะได้จากงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอการวิจัย และน าไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่จะใช้ท าการวิจัยซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงาน
ตลอดการวิจัย 

ช่องที่ 10 ประเภทของผลส ำเร็จ 
ระบุผลส าเร็จของผลงานวิจัย จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ที่เป็นรูปธรรม เช่น องค์
ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป  

 ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) โดย I เป็นตัวเชื่อม
ผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจาก P และผลส าเร็จ I จะน าไปสู่ G เพ่ือขอ
งบประมาณในปีต่อไป 

 ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก I 
โดยแสดงผลผลิต (output) ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดง 
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน 

 หมำยเหตุ : ตัวอย่างการพิจารณาใส่ผลส าเร็จ P/I/G กรุณาดูค าช้ีแจงในแผนงานวิจัยหรือ 
โครงการวิจัย 

ช่องที่ 11 สรุปผลกำรประเมินผล 
จัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์การประเมินผลสนับสนุน 4 
ระดับ 

 A หมายถึง   สนับสนุนมากท่ีสุด 
 B หมายถึง   สนับสนุนมาก 
 C หมายถึง   สนับสนุนปานกลาง 
 D     หมายถึง   สนับสนุนน้อย 
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                    

คำชี้แจงแบบบญัชรีายชื่อขอ้เสนอการวจิยัของหนว่ยงานภาครฐั  
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(แบบ บช-3) 

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

หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าประเมินผลข้อเสนอการวิจัยตามแนวทางการประเมินผล
ขอ้เสนอการวจิยั (นท-1ช และ นท-1ด) ที ่วช. เสนอแนะ แล้วจัดเรียงลำดับความสำคญัตามแบบบัญชรีายชื่อ
ขอ้เสนอการวจิยัของหนว่ยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช–3) 
และจัดส่งพร้อมข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ในรูปแบบเอกสาร จำนวนอย่างละ 1 ชุด 

แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจยัของหนว่ยงานภาครฐัท่ีเสนอของบประมาณ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3) เป็นแบบฟอรม์ท่ีมกีารจดัเรยีงลำดบัความสำคญัของขอ้เสนอการวจิยั โดยมทีั้งหมด 
11 ช่อง ดังนี ้

ช่องที่ 1 ลำดับความสำคัญ 
ระบุตัวเลข ที่แสดงลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย โดยลำดับหมายเลข 1 มี
ความสำคัญสูงสุดและลดหลั่นกันไปตามลำดับ 

ช่องที่ 2 ชื่อข้อเสนอการวิจัย 
ระบุชื่อข้อเสนอการวิจัยเฉพาะภาษาไทย 

ช่องที่ 3 ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัยและหน่วยงานต้นสังกัด (กอง/คณะ) 
ระบุช่ือและนามสกลุของผู้อำนวยการแผนงานวจิยัหรอืหวัหนา้โครงการวจิยั  พรอ้มทั้ง
ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งวิชาการ หน่วยงานระดับกองหรือคณะหรือหน่วยงานวิจัยที่
สงักดั พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่
สามารถติดต่อได้สะดวก 

ช่องที่ 4 ข้อเสนอการวิจัยใหม่ 
ใสเ่ครื่องหมาย ✓  สำหรับข้อเสนอการวจัิยท่ีเสนอของบประมาณ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นปีแรก 

ช่องที่ 5 ข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง 
ระบุตัวเลขแสดงความต่อเนื่องของข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณว่าเป็นปีที่
เท่าใด 

ช่องที่ 6 ระยะเวลาทำการวิจัย 
ระบุตัวเลขแสดงจำนวนระยะเวลาวิจัย (ปี) ตลอดการวิจัย 

ช่องที่ 7 งบประมาณตลอดการวิจัย  
 ระบุตัวเลขแสดงจำนวนงบประมาณ (บาท) ที่ใช้ตลอดการวิจัย 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
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ช่องที่ 8 งบประมำณที่เสนอขอ  
ระบุตัวเลขแสดงจ านวนงบประมาณ (บาท) ที่เสนอขอ  

ช่องที่ 9 ผลส ำเร็จที่คำดว่ำจะได้รับ 
แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่จะได้จากงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอการวิจัย และน าไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่จะใช้ท าการวิจัยซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ 
(impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการด าเนินงาน
ตลอดการวิจัย 

ช่องที่ 10 ประเภทของผลส ำเร็จ 
ระบุผลส าเร็จของผลงานวิจัย จ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 ระบุ P หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ที่เป็นรูปธรรม เช่น องค์
ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป  

 ระบุ I หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) โดย I เป็นตัวเชื่อม
ผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจาก P และผลส าเร็จ I จะน าไปสู่ G เพ่ือขอ
งบประมาณในปีต่อไป 

 ระบุ G หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) เป็นผลสืบเนื่องมาจาก I 
โดยแสดงผลผลิต (output) ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ที่แสดง 
ผลกระทบได้อย่างชัดเจน 

 หมำยเหตุ : ตัวอย่างการพิจารณาใส่ผลส าเร็จ P/I/G กรุณาดูค าช้ีแจงในแผนงานวิจัยหรือ 
โครงการวิจัย 

ช่องที่ 11 สรุปผลกำรประเมินผล 
จัดเรียงล าดับความส าคัญของข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์การประเมินผลสนับสนุน 4 
ระดับ 

 A หมายถึง   สนับสนุนมากท่ีสุด 
 B หมายถึง   สนับสนุนมาก 
 C หมายถึง   สนับสนุนปานกลาง 
 D     หมายถึง   สนับสนุนน้อย 
 

13คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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แบบเสนอแผนง�นวจิยั (research program) ประกอบก�รเสนอขอ    

งบประม�ณ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 พร้อมคำ�ชีแ้จง

แบบร�ยง�นคว�มก้�วหน้�แผนง�นวจิยั/โครงก�รวจิยั (แบบ	ต-1ช/ด)

แบบข้อกำ�หนด (terms of reference - TOR) ก�รจดัจ้�งทำ�ก�รวจิยั

ประกอบก�รเสนอของบประม�ณ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561

แนวท�งก�รประเมนิผลแผนง�นวจิยั ประกอบก�รเสนอของบประม�ณ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 (นท-1ช) พร้อมคำ�ชีแ้จง

u

u

u

u

ข้อเสนอการวจิยัในระดบัแผนงานวจิยั

(proposal	of	research	program)

ส่วนที่	1



 
13 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                    แผนงานวิจัย 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ...................................... .......................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ................................................................. ......................... 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ......................................... .......................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ........... ....................................................... ......................... 

ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     
      แผนงานวิจัยใหม่        

แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา....…. ปี ปีนี้เป็นปีที่….... รหัสแผนงานวิจัย ...…...........……          
1. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด  โดยดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)  

2. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 
กลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
4. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้อง

เพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 3) 
5. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุ

ความสอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาลเพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 4) 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากแผนงาน 

วิจัยอ่ืน 
 มาตรฐานการวิจัย 
 
 
 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                    แผนงานวิจัย 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ...................................... .......................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ................................................................. ......................... 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ......................................... .......................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ........... ....................................................... ......................... 

ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     
      แผนงานวิจัยใหม่        

แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา....…. ปี ปีนี้เป็นปีที่….... รหัสแผนงานวิจัย ...…...........……          
1. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด  โดยดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)  

2. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 
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5. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุ

ความสอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาลเพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 4) 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากแผนงาน 
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 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 

17คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ แผนงานวิจัย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
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  5. ประวัติการศึกษา 
  6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
 ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย

ว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอแผนงานวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใหม้ากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าแผนงานวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณด้วย 

3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับ
คน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

7. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
  1. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงาน

ร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund) และเวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : 
สัปดาห์) ของผู้รับผิดชอบ 

  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
  3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก 5) 
  4. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
  5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
  7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
  8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
  9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

12. แผนการบริหารแผนงานวิจัย และการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 
13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
14. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
15. ระยะเวลา สถานที่ท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย 
16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงาน
 ตลอดแผนงานวิจัย 
18. แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

ส่วน  ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
  1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
 - ต าแหน่งบริหาร 
 - ต าแหน่งทางวิชาการ 
  4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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  5. ประวัติการศึกษา 
  6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
 ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
 7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย

ว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอแผนงานวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใหม้ากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าแผนงานวิจัยประกอบการ
เสนอของบประมาณด้วย 

3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับ
คน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

7. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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17 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 มาตรฐานการวิจัย [โดยระบุว่าแผนงานวิจัยนี้มีการใช้สัตว์ทดลอง มีการวิจัยในคน มีการวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ก่อโรค เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม และมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี (ถ้ามี)] 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย  
   1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย 

รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (โดยระบุรายละเอียด กรณีท่ีมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัย ร่วมวิจัย หน่วยงานรับจ้างวิจัย หรือกองทุนร่วม)] ในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/
กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจ านวนชั่วโมงท่ีท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์ 

 2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

  3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 5) 
  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ทีม่ีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือ
ค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

  5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจัย โดยก าหนด
ปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหา
แนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

  6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัย 

  7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิง
ปริมาณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย 

  8. ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้จากการวิจัย เพ่ือให้บุคคลภายนอก
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เวลา และต้นทุน 

  9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือ
ผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 

 10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่
น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

-------------------------------------- 
 
ชื่อแผนงานวิจัย 

1. ระบุชื่อแผนงานวิจัย (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ระบุชื่อโครงการวิจัย (research project) ภายใต้แผนงานวิจัยทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจัยทุกโครงการ 

รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วน  ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย 

- ระบุแผนงานวิจัยเป็นแผนงานวิจัยใหม่ หรือเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 
กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณ
ที่เสนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจัยด้วย 

1. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ผนวก 2) ซึ่งประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

2. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 
1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากท่ีสุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) โดยระบุความ
สอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 เรื่อง 

6. ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (โดยระบุว่าโครงการวิจัยมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้องหรือไม่) 

  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากแผนงาน 
วิจัย/โครงการวิจัยอ่ืน [โดยระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)] 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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 มาตรฐานการวิจัย [โดยระบุว่าแผนงานวิจัยนี้มีการใช้สัตว์ทดลอง มีการวิจัยในคน มีการวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ก่อโรค เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม และมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี (ถ้ามี)] 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย  
   1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน [หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย 

รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (โดยระบุรายละเอียด กรณีท่ีมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัย ร่วมวิจัย หน่วยงานรับจ้างวิจัย หรือกองทุนร่วม)] ในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/
กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์  
โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และจ านวนชั่วโมงท่ีท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์ 

 2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

  3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 5) 
  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ทีม่ีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือกหรือ
ค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้ 

  5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนงานวิจัย โดยก าหนด
ปัญหาให้ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหา
แนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

  6. ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยอย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจัย 

  7. อธิบายว่าแผนงานวิจัยนี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิง
ปริมาณ พร้อมแสดงผลกระทบด้วย 

  8. ระบุปริมาณของสิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้จากการวิจัย เพ่ือให้บุคคลภายนอก
 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เวลา และต้นทุน 

  9. ระบุปริมาณของผลที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหรือ
ผู้ใช้ อาทิ ชุมชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดท าแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และต้องระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
บรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน 

 10. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่
น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
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ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ

ต่อไป 
  1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
  1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
 2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
  2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
  2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
 3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
  3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
 ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมี

คุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง 
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

   1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง 

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะน้ี เป็นผลส าเร็จ
เบื้องต้น (P) 

   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

   3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วง
เพ่ือการส่งออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยัที่ก าหนดไว ้
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 สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย พร้อมแสดงความเชื่อมโยง
 หรือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

 11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

11.1 ด้านวิชาการ 
11.2 ด้านนโยบาย 
11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม    
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 
11.5 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
รายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 12. แสดงวิธีการบริหารแผนงานวิจัยในภาพรวมตลอดการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจัย ในกรณีที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจัยสูง ควรแสดง
การบริหารจัดการแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงที่จะท าให้การวิจัยไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด 

 13. ระบุแนวทางหรือแผนการด าเนินงานในการเปิดโอกาสหรือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท า
การวิจัยตามแผนงานวิจัย 

 14. ระบุวิธีการด าเนินงานของแผนงานวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการวิจัยทั้งในระดับ
แผนงานวิจัยย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชัดเจนถึงการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ผลส าเร็จของแผนงาน
 วิจัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม 

 15. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดแผนงานวิจัย โดยระบุ เดือน ปีที่
เริ่มต้นการวิจัย ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของ
แผนงานวิจัย รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยของแผนการด าเนินงาน 
(Gantt chart) แต่ละข้ันตอนจนสิ้นสุดการวิจัย 

 16. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีท่ีเสนอขอ โดยแยกตามงบประเภท

ต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6) 
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย 

(ผนวก 7) 
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจัย ตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน

แต่ละปี ตลอดการวิจัย (ผนวก 8 และ 9) 
16.4 กรณี เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่อง ที่ ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบุ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีของทุกปีที่ผ่านมา 
 17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 

โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่า
ของงบประมาณท่ีจะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) และ

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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ผลกระทบ (impact) ที่คาดว่าจะได้รับ โดยให้สอดคล้องตามแผนบริหารงานและแผนการ
ด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ 
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ

ต่อไป 
  1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
  1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 
 2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
  2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
  2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
 3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
  3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจัยสูง 
 ตัวอย่างเช่น กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออกมี

คุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเปลือกบาง 
เน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยอาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

   1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง 

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้ เป็นผลส าเร็จ
เบื้องต้น (P) 

   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

   3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซึ่ง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วง
เพ่ือการส่งออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. แผนงานวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยัที่ก าหนดไว ้
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   4. กรณีแผนงานวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับ
คน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

 6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

 7. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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  2. แต่ละผลส าเร็จที่ได้อาจด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็ได ้
กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบผุลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ในแต่ละปีให้
ชัดเจน 

18. แผนงานวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ขึ้นไป 
18.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยต้องรับรองว่าแผนงานวิจัยนี้ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อ
ก ากับอย่างชัดเจน 

18.2 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด 
19. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ ควรแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการพระราชด าริ 

จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ในอันที่จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 

20. ลงชื่อผู้อ านวยการแผนงานวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 

ส่วน ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
  1. ระบุชื่อ (พร้อมค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
  2. ระบุเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน และจ านวนชั่วโมงที่ท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์ 
  4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ระบุประวัติการศึกษา 
  6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
  7. ระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ระบุชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ในฐานะผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย 
7.4 ระบุชื่องานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพ 

และแหล่งทุนในการท าวิจัย 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย

ว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอแผนงานวิจัย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

   2. กรณีแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

   3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแตล่ะข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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   4. กรณีแผนงานวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัตติามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับ
คน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

 6. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 

 7. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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 2.5 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น .............................................. บาท 
 
             (ลงชื่อ) ................................................................ 
             (..............................................................) 
                  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 
 

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  
สรุปความเห็นของการประเมิน 
  สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
  ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล .......................................................................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
 ...................................................................................... ................................................................................. 
 

           (ลงชื่อ)   ………………………………………………….. 
            (............................................................) 
                   หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า/กระทรวง
                        วันที่ ............. เดอืน .......................... พ.ศ. ................. 
 
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรบัข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจยัและโครงการวิจัย 
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แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  
 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ..................................................................................................... .................................... 
            ....................................................................................................................... .................. 
   (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................... ................................................ 
            .......................................................................................................... ............................... 
 ชื่อผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ) ................................................................................................................ 
 หน่วยงานที่สังกัด ........................................................................................................... ..................................  
 ............................................................................................................................. ............................................. 
 หมายเลขโทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................... e-mail ................................................. 
 ได้รับอนุมัตงิบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................................................................ 
 งบประมาณท่ีได้รับ ....................................................... บาท ระยะเวลาท าการวิจัย .................................. ปี 
 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) .............................................. ถึง (เดือน  ปี) ................................................... 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป) ........................................................................... 
  ........................................................................................................... ........................................................ 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
  .................................................................................................................................... ............................... 
 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้

 ด าเนินการจริง ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอน
 ปฏิบัติตามล าดับอย่างไร …………………………………………….………………….……………..……………………………. 

  .................................................................................................................................... .............................. 
  ..................................................................................................... ............................................................. 
 2.3 แสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
  ............................................................................................................................. ..................................... 
  .............................................................................................................................. .................................... 
  ............................................................................................ ...................................................................... 
  ............................................................................................................................. ..................................... 
  ............................................................................................................................. ..................................... 
 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) .............................................. 
  ............................................................................................................................. ..................................... 
  ..................................................................................................................................................... ............. 
  ............................................................................................................................. ..................................... 
  ............................................................................................................................. ..................................... 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบบ ต-1ช/ด 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ แบบ	ต-1ช/ด
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 2.5 งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น .............................................. บาท 
 
             (ลงชื่อ) ................................................................ 
             (..............................................................) 
                  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 
 

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  
สรุปความเห็นของการประเมิน 
  สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
  ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล .......................................................................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................... 
 ...................................................................................... ................................................................................. 
 

           (ลงชื่อ)   ………………………………………………….. 
            (............................................................) 
                   หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า/กระทรวง
                        วันที่ ............. เดอืน .......................... พ.ศ. ................. 
 
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรบัข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจยัและโครงการวิจัย 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                         แบบ TOR 
  

แบบข้อก ำหนด (terms of reference - TOR) กำรจัดจ้ำงท ำกำรวิจัย  
ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ชื่อแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย ............................................................................................... 

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

หลักกำรและเหตุผล  
……………...………………………………..……………………………………………………………………..………….…………..…. 
……………...…………………………………………………………..……………………………………………………...………….…… 
วัตถุประสงค์ 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..………...…………………………… 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……..……………………………… 
ขอบเขตของงำน 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……..….…………………………… 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……….................................... 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
……………...…………………………………………………………………..…………………………………………….……....……. 
……………...………………………………..……………………………………………………………………………….……....……… 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
……………...………………………………..…………………………………………………….…………………………………………. 
……………...………………………………..…………………………………………………….…………………………………………. 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
……………...…………………………………………………….……………..…………………………………………………….……… 
……………...………………………………..………………………………………………………….…………………………….……… 
งบประมำณ 
……………...……………………………………..………………..…………………………………………………….…………….…… 
……………...………………………………..…………………………………………………………………………..…………….…… 
คุณสมบัติของหน่วยงำน/บุคคลที่รับจ้ำงด ำเนินงำน 
……………...………………………………..……………………………………………………………………..…….…………….…… 
……………...………………………………..………………………………………………………………………..….…………….…… 

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับหน่วยงานท่ีมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง จะต้องจัดท า TOR แนบมาพร้อมข้อเสนอ
การวิจัยด้วย 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ช 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล าดับความส าคัญของแผนงานวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปี โดยเห็นสมควรให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
แผนงานวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผลการประเมินผลพร้อม
แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1.1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
1.1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
1.1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.2.1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน  โดยรัฐ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                         แบบ TOR 
  

แบบข้อก ำหนด (terms of reference - TOR) กำรจัดจ้ำงท ำกำรวิจัย  
ประกอบกำรเสนอของบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ชื่อแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย ............................................................................................... 

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

หลักกำรและเหตุผล  
……………...………………………………..……………………………………………………………………..………….…………..…. 
……………...…………………………………………………………..……………………………………………………...………….…… 
วัตถุประสงค์ 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..………...…………………………… 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……..……………………………… 
ขอบเขตของงำน 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……..….…………………………… 
……………...………………………………..…………………………………………….…………..……….................................... 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
……………...…………………………………………………………………..…………………………………………….……....……. 
……………...………………………………..……………………………………………………………………………….……....……… 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
……………...………………………………..…………………………………………………….…………………………………………. 
……………...………………………………..…………………………………………………….…………………………………………. 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
……………...…………………………………………………….……………..…………………………………………………….……… 
……………...………………………………..………………………………………………………….…………………………….……… 
งบประมำณ 
……………...……………………………………..………………..…………………………………………………….…………….…… 
……………...………………………………..…………………………………………………………………………..…………….…… 
คุณสมบัติของหน่วยงำน/บุคคลที่รับจ้ำงด ำเนินงำน 
……………...………………………………..……………………………………………………………………..…….…………….…… 
……………...………………………………..………………………………………………………………………..….…………….…… 

หมำยเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับหน่วยงานท่ีมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง จะต้องจัดท า TOR แนบมาพร้อมข้อเสนอ
การวิจัยด้วย 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ นท-1ช
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
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1.2.3 ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

1.2.4 เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

1.2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

1.2.6 เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2.7 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติรายประเด็น 
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

 2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มคีวามส าคัญและ
จ าเป็น ต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

 2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) เพ่ือพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานวิจัย

หลักที่รับผิดชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือ
ศูนย์ประสานงานกลางกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศเพียงใด 

 2.1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ
หลายหน่วยงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซึ่งอาจประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ไม่น้อยกว่า 2 กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันคิด
ร่วมกันท าการวิจัยและพัฒนาเป็นคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเชิงหุ้นส่วน 
(partnerships) โดยการสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใด 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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 2.1.5 โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้วิจัย มีความเหมาะสมและมีความพร้อม
โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ หรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในแผนงานวิจัย 
3) เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านการวิจัย 
4) อุทิศเวลาให้กับการท าการวิจัยตลอดแผนงานวิจัย 
5) มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 10) และมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งไม่มีประวัติ

ติดค้างการส่งรายงานการวิจัย/การเงิน 
 2.1.6 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าการวิจัย เพื่อเป็น

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 2.1.7 มีผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง และการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 

1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิด
เดิมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงความเก่ียวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่จะท าการ
วิจัยกับผลการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็น
แนวทางในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบ
สากลนิยม 

 2.1.8 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 
1) ระบุขั้นตอน และระยะเวลาท าการวิจัยของแผนงานวิจัยโดยละเอียด และ

เหมาะสมกับเวลาและสถานที ่
2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 
 2.1.9 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการท าการวิจัยหรือไม่ 

1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน 
วิจัย 

2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่
เก็บตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 

3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 
 2.1.10 งบประมาณท่ีใช้ท าการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 
2.2.1 แสดงกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบ

แนวความคิดสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดง
ความสัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างแผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานวิจัย เพ่ือเน้นให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันอย่างไร  

2.2.2 ระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการท าการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพียงใด 

2.2.3 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.2.3 ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

1.2.4 เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

1.2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

1.2.6 เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2.7 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ชาติรายประเด็น 
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงานวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

 2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มคีวามส าคัญและ
จ าเป็น ต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

 2.1.2 วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
 2.1.3 มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) เพ่ือพิจารณาศักยภาพของหน่วยงานวิจัย

หลักที่รับผิดชอบแผนงานวิจัย รวมทั้งศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือ
ศูนย์ประสานงานกลางกับหน่วยงานวิจัยอื่นทั้งในและต่างประเทศเพียงใด 

 2.1.4 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวิจัยที่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ
หลายหน่วยงานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน ซ่ึงอาจประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ (ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ไม่น้อยกว่า 2 กระทรวงขึ้นไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันคิด
ร่วมกันท าการวิจัยและพัฒนาเป็นคณะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในเชิงหุ้นส่วน 
(partnerships) โดยการสมทบค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ
น าผลการวิจัยและพัฒนาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใด 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
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โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมี
การเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น 
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ 
ในแต่ละข้ันตอนของการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตาม
รูปแบบห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการท าการวิจัยนี้หรือไม่ 
3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 

3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผล
สะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบของ
งานวิจัย อาจจะแสดงในเชิงปริมาณ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต่ า แต่ได้
ผลตอบแทนสูง หรือเป็นงานวิจัยที่ผลิตได้ปริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาด 
ท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด 

3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยาย
การพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่ 

3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่  ตามยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้ 
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดย
รัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
3) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ 
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ 

6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
3.3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.3.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.3.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 
 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 
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โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมี
การเสนอของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น 
การสร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ 
ในแต่ละข้ันตอนของการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตาม
รูปแบบห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ใดในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
ทั้งนี้อาจรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการท าการวิจัยนี้หรือไม่ 
3. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 

3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของแผนงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นตัวคูณ (multiplier) ที่ส่งผล
สะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อสังคม ชาติ และนานาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งผลกระทบของ
งานวิจัย อาจจะแสดงในเชิงปริมาณ หรือเป็นงานวิจัยที่มีการต่อยอด และใช้ต้นทุนต่ า แต่ได้
ผลตอบแทนสูง หรือเป็นงานวิจัยที่ผลิตได้ปริมาณมากและตรงตามความต้องการของตลาด 
ท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงตามไปด้วยหรือไม่เพียงใด 

3.2 งานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจากท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาไทยและมีแนวโน้มจะสามารถขยาย
การพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติได้หรือไม่ 

3.3 ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่  ตามยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้ 
3.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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3.3.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดย
รัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
3) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ 
และยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ 

6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
3.3.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.3.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.3.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลแผนงานวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 
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แบบเสนอโครงก�รวจิยั (research project) ประกอบก�รเสนอขอ  

งบประม�ณ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 พร้อมคำ�ชีแ้จง

แนวท�งก�รประเมนิผลโครงก�รวจิยั ประกอบก�รเสนอของบประม�ณ 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 (นท-1ด) พร้อมคำ�ชีแ้จง

ข้อเสนอการวจิยัในระดบัโครงการวจิยั

(proposal	of	research	project)

ส่วนที่	2

u

u
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  โครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               
          โครงการวิจัยใหม่         
            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท่ี..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)  

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 
กลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 3) 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุ
ความสอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 4) 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 

วิจัยอ่ืน 
 มาตรฐานการวิจัย 
 
 

                                                           
 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  โครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               
          โครงการวิจัยใหม่         
            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท่ี..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยดูรายละเอียดใน
ผนวก 2)  

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และ 1 
กลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด) 

3. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุความสอดคล้องเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากท่ีสุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 3) 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล (ระบุ
ความสอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล เพียง 1 เรื่อง ที่มีความสอดคล้อง
มากที่สุด โดยดูรายละเอียดในผนวก 4) 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 
  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 

วิจัยอ่ืน 
 มาตรฐานการวิจัย 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ โครงการวิจัย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
- ต าแหน่งบริหาร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า

ได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบุรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใหม้ากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอยีดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย สัดส่วนที่ท า

 การวิจัย (%) และเวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย 
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ 
Matching fund) 

  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5) 
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก 5) 
4. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ 

อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่

ต้องการเพิ่มเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 6)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละ
ปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 9)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

17. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
- ต าแหน่งบริหาร 
- ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
7.4 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่า

ได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบเสนอโครงการวิจัย โดยระบรุายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ใหม้ากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - TOR) 
การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด  

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

---------------------------------------- 
 
ชื่อโครงการวิจัย :  ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วน  ก  : ลักษณะโครงการวิจัย 

- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 
กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั ้งหมด  และ
ปีงบประมาณทีเ่สนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ผนวก 2) ซึ่งประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 
1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากท่ีสุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

3. ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาต ิ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) โดยระบุความ
สอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 เรื่อง 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (โดยระบุว่าโครงการวิจัยมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่) 

  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 
วิจัยอ่ืน [โดยระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุนอ่ืน
หรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)] 

                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 
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 7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                

ค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

---------------------------------------- 
 
ชื่อโครงการวิจัย :  ระบุชื่อโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุชื่อแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดโครงการวิจัย  ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วน  ก  : ลักษณะโครงการวิจัย 

- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม่ หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) 
กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องต้องระบุจ านวนระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั ้งหมด  และ
ปีงบประมาณทีเ่สนอขอว่าเป็นปีที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสโครงการวิจัยด้วย 

1. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ผนวก 2) ซึ่งประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

2. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 
1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากท่ีสุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

3. ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

4. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์ชาติ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 

5. ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย นโยบายรัฐบาล (ผนวก 4) โดยระบุความ
สอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 เรื่อง 

6. ระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยระบุความสอดคล้องมากท่ีสุดเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ 

 การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง (โดยระบุว่าโครงการวิจัยมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องหรือไม่) 

  การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการต่อยอดจากโครงการ 
วิจัยอ่ืน [โดยระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุนอ่ืน
หรือไม่ หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอื่น (ถ้ามี)] 

                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 
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11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม 
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 

และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12. แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่ม 
เป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณ
ในส่วนนี้ด้วย 

13. อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

14. ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
การวิจัย ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่ เสนอขอเป็นปีที่ เท่าใดของ
โครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) 
โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ใน
กรณีที่ เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ือท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้ง
แผนการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย 

15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า 
หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพ่ือการวิจัยนี้ 

16. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจ าแนกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6) 
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9) 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา 

17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดย
ระบุประเภทของผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 
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 มาตรฐานการวิจัย [โดยระบุว่าโครงการวิจัยนี้มีการใช้สัตว์ทดลอง มีการวิจัยในคน มีการวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ก่อโรค เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือพันธุวิศวกรรม และมีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สารเคมี (ถ้ามี)] 

ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย (research project) 
  1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/ส านัก/กรม/

กระทรวง หรือภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมทั้งระบุชื่อหน่วยงานร่วมลงทุน ร่วม
วิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund (โดยระบุรายละเอียด กรณีท่ีมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ทุนวิจัย ร่วมวิจัย หน่วยงานรับจ้างวิจัย หรือกองทุนร่วม) และอธิบายถึงลักษณะและสัดส่วน
ของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการท าการ
วิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วนที่ท างานวิจัย (%) และจ านวนชั่วโมงท่ีท าการวิจัยใน 1 สัปดาห์
ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยนี้แต่ละคนด้วย 

  2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ 
2.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) 
2.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) 

3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติและสาขาวิชาการของ OECD (ผนวก 5) 
  4. ระบุค าส าคัญ (keywords) ที่มีความส าคัญต่อชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเรื่องที่ท าการวิจัยทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเลือก
หรือค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท าการวิจัยได้  

5. แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้  
  6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามล าดับความส าคัญเป็นข้อ ๆ โดย

เชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัยแต่

ไม่สามารถก าหนดโดยตรงในชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ 
  8. แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่

น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

  9. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือ
ด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(reviewed literature) ตรวจสอบสถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
แสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ระบเุอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล 
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ดังต่อไปนี้ 
11.1 ด้านวิชาการ 
11.2 ด้านนโยบาย 
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11.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม 
11.4 ด้านสังคมและชุมชน 

และระบุชื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12. แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาข้ันต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุกลุ่ม 
เป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณ
ในส่วนนี้ด้วย 

13. อธิบายขั้นตอนวิธีการท าการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้
เป็นที่ท าการวิจัย/เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ 

14. ระบุระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น
การวิจัย ถึงเดือน ปีที่สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่ เสนอขอเป็นปีที่ เท่าใดของ
โครงการวิจัยนี้ รวมทั้งระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gantt chart) 
โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ของปีนั้น - 30 กันยายน ของปีถัดไป) ใน
กรณีที่ เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ือท าการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แจ้ง
แผนการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย 

15. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจ าเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย
(อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า 
หรือขอยืมจากหน่วยงานอื่นเพ่ือการวิจัยนี้ 

16. ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย 
16.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจ าแนกตามงบ

ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 6) 
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุ

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก 9) 

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา 

17. แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย 
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและน าไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของ
งบประมาณที่จะใช้ท าการวิจัย ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดย
ระบุประเภทของผลส าเร็จของงานวิจัยเป็นอักษรย่อ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ระบุ  P  หมายถึง ผลส าเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

1.1 ผลส าเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะน าไปสู่การวิจัยในระยะ
ต่อไป 

1.2 ผลส าเร็จที่เป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว 
1.3 ผลส าเร็จที่อาจจะถูกน าไปต่อยอดการวิจัยได้ 

2. ระบุ  I  หมายถึง ผลส าเร็จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
 2.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จเบื้องต้นในระยะต่อมา 
 2.2 เป็นผลส าเร็จที่มีความเชื่อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลส าเร็จเบื้องต้น 

43คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 

 

39 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

ส่วน  ค  : ประวัติคณะผู้วิจัย 
   1. ระบุชื่อ (พร้อมค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
   2. ระบุเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
   3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน  
   4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   5. ระบุประวัติการศึกษา 

  6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
  7. ระบุประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ระบุชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ในฐานะผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย 
7.4 ระบุชื่องานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 

สถานภาพในการท าการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ท าการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้แบบโครงการวิจัย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอยีดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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 2.3 เป็นผลส าเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลส าเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย 
3. ระบุ  G  หมายถึง ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

  3.1 เป็นผลส าเร็จที่ต่อยอดมาจากผลส าเร็จกึ่งกลางในระยะต่อมา 
  3.2 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์นี้จะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 
 3.3 ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีมีศักยภาพ และมีแนวทางในการท าให้เกิดผลกระทบสูง 

ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาโครงการวิจัยสูง 
ตัวอย่างเช่น กรณวีิจัยการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงเพ่ือการส่งออก เนื่องจากมะม่วงที่ส่งออก

มีคุณภาพดี แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังนั้น จึงต้องวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
อาจจ าแนกผลส าเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 

   1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง  

     - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จ
เบื้องต้น (P) 

   2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดต าแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  

     - ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดต าแหน่งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้
เป็นผลส าเร็จกึ่งกลาง (I) 

 3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็ง ซ่ึง
แสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วง
เพ่ือการส่งออก  

    - ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการส่งออก ผลส าเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ (G) 

หมายเหตุ  : 1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

2. แต่ละผลส าเร็จที่ได้อาจด าเนินการเสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี ก็
ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีให้ชัดเจน 

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือชื่อก ากับอย่าง
ชัดเจน 

18.2 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตามแบบ ต-1ช/ด 
19. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน ค ารับรอง ค ายินยอม อาทิ โครงการ

พระราชด าริ จริยธรรมการวิจัยในคน จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนที่
จะเป็นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของโครงการวิจัยมากยิ่งขึ้น 

20. ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ส่วน  ค  : ประวัติคณะผู้วิจัย 
   1. ระบุชื่อ (พร้อมค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
   2. ระบุเลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
   3. ระบุต าแหน่งบริหารและวิชาการ ที่เป็นปัจจุบัน  
   4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   5. ระบุประวัติการศึกษา 

  6. ระบุสาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้ 
  7. ระบุประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย 
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย 

7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.3 ระบุชื่อแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ในฐานะผู้ร่วมวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย 
7.4 ระบุชื่องานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ระบุชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ 

สถานภาพในการท าการวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.5 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ท าการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้แบบโครงการวิจัย โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of reference - 
TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา  และนักวิจัยมี
ความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท าโครงการวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 3. ระบขุ้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณโีครงการวิจัยทีม่ีการใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ
(ผนวก 11) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรับรองในผนวก 12 จ านวน 2 ชุด 

 5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้อง
กับคน (ผนวก 13) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ 
Certiftcate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก 14) จ านวน 
2 ชุด 

 6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 
(ผนวก 15) และจัดท าเอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่
ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) (ผนวก 16) จ านวน 2 ชุด 
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ด 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผลการ
ประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1.1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
1.1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
1.1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.2.1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วน

ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
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 7. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีให้ปฏิบัติตาม
แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 
(ผนวก 17) และนักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงในการเสนอขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัย 
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             นท-1ด 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทาง
วิชาการและงบประมาณ รวมทั้งการจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ
ประจ าปี ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเห็นสมควรก าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลโครงการวิจัยก่อนท าการวิจัย และจัดเรียงล าดับความส าคัญ (priority) แล้วส่งผลการ
ประเมินผลพร้อมแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6) ให้ วช. เพ่ือด าเนินการต่อไป 

แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน] 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.1.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
1.1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1.1.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1.1.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
1.1.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1.1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
1.1.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.2.1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วน

ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
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2.1.5 มีผลการวิจัยที่เก่ียวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดิม

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่ท าการวิจัยกับ
ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็นแนวทาง
ในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม 
2.1.6 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท าการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ 

2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 

2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท าการวิจัยหรือไม่  
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสั งคม และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับ

โครงการวิจัย 
2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่เก็บ

ตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 

2.1.8 งบประมาณท่ีใช้ท าการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 

2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพียงใด 

2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมายวิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีการเสนอ
ของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ

ท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้อาจ
รวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินงานวิจัยนี้หรือไม่ 
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1.2.3 ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของภาค
ส่วนต่าง ๆ 

1.2.4 เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน 
รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

1.2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ 

1.2.6 เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.2.7 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

รายประเด็น 
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1.4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1.4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล มีความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 
ระเบียบวาระแห่งชาติ โครงการท้าทายไทย และนโยบายรัฐบาล 

2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการวิจัย [60 คะแนน] 
2.1 ปัจจัยการวิจัย (input)  [20 คะแนน] 

2.1.1 หัวเรื่องของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพียงใด 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมหรือไม่ 
2.1.3 โครงสร้างคณะผู้บริหารโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพร้อมคือ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาการหรือกลุ่มวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด   
1) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะผู้วิจัยที่จะด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จ 
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่

ก าหนดไว้ในโครงการวิจัย 
3) เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านการวิจัย 
4) การอุทิศเวลาให้กับการท าการวิจัย ตลอดโครงการวิจัย 
5) มีจรรยาวิชาชีพวิจัย (ผนวก 10) และมีความรับผิดชอบสูง อีกทั้งไม่มีประวัติติดค้าง

การส่งรายงานการวิจัย/การเงิน 
2.1.4 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าการวิจัย เพ่ือเป็น

การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
                                                           
 สามารถดูรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ http://www.nrms.go.th 
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2.1.5 มีผลการวิจัยที่เก่ียวข้องและการตรวจเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์เพียงใด 
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดิม

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงความเกี่ยวเนื่องและความสัมพันธ์ของเรื่องที่ท าการวิจัยกับ
ผลการวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นว่าจะใช้สนับสนุนหรือเป็นแนวทาง
ในการวิจัย 

2) มีการอ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามระบบสากลนิยม 
2.1.6 จัดท าแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัยได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงใด 

1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาท าการวิจัยของโครงการวิจัยโดยละเอียด และเหมาะสม
กับเวลาและสถานที่ 

2) แสดงความพร้อมในการท าการวิจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผล 

2.1.7 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการท าการวิจัยหรือไม่  
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสั งคม และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องกับ

โครงการวิจัย 
2) ระบุสถานที่ท าการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือสถานที่เก็บ

ตัวอย่างให้ชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
3) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ท าการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 

2.1.8 งบประมาณท่ีใช้ท าการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.2 กระบวนการวิจัย (process)  [20 คะแนน] 

2.2.1 ระบุกลยุทธ์การเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพียงใด 

2.2.2 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาขั้นต่อไปหรือเป็นการบริหารงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ระบุกลุ่มเป้าหมายวิธีการถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และมีการเสนอ
ของบประมาณในส่วนนี้ด้วยหรือไม่ 

2.3 ผลผลิตการวิจัย (output)  [20 คะแนน] 
2.3.1 งานวิจัยที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ

ท่องเที่ยวและการพาณิชย์ และการสร้างคุณค่าเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การ
สร้างปัญญาให้ประชาชนในประเทศฉลาดขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ฯลฯ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการวิจัย และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจรตามรูปแบบห่วงโซ่
มูลค่า (value chain) ด้วยเพียงใด 

2.3.2 แสดงผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจนเพียงใด 
2.3.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์อะไรในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติรายประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้อาจ
รวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ด้วยเพียงใด 

2.3.4 แสดงจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเกิดจากการด าเนินงานวิจัยนี้หรือไม่ 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

 2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 
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3. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)  [30 คะแนน] 
3.1 ผลลัพธ์ (outcome) ของงานวิจัยจะท าให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ตามยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ดังนี้ 
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
1) เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น

เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน 
3) ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 

4) เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และ
ยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม 

5) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ 

6) เพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

7) พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ 
3.1.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 
3.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.1.5 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล 
1) ระเบียบวาระแห่งชาติ 
2) โครงการท้าทายไทย 
3) นโยบายรัฐบาล 

หมายเหตุ  : 1. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัยที่ วช. เสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลโครงการวิจัย โดยสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน 

 2. ผลรวมของคะแนนท้ังหมดเท่ากับ 100 คะแนน 
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ผนวก   1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎ�คม 2521
ผนวก   2 (ร่�ง) ยทุธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ติ
  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผนวก   3 ยุทธศ�สตร์ช�ติ
ผนวก   4 นโยบ�ย/เป้�หม�ยของรัฐบ�ล
ผนวก   5 นิย�มเกี่ยวกับก�รวิจัย และงบประม�ณเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� 
ผนวก   6 ตัวอย่�ง ร�ยละเอียดงบประม�ณก�รวิจัยของข้อเสนอก�รวิจัย จำ�แนก
  ต�มงบประเภทต่�ง ๆ (ปีงบประม�ณที่เสนอขอ))
ผนวก   7 ตัวอย่�ง ภ�พรวมงบประม�ณก�รวิจัยของแผนง�นวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี 
  ตลอดก�รวิจัย
ผนวก   8 ตัวอย่�ง ร�ยละเอียดงบประม�ณก�รวิจัยของแผนง�นวิจัย จำ�แนก
  ต�มงบประเภทต่�ง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดก�รวิจัย
ผนวก   9  ตัวอย่�ง ร�ยละเอียดงบประม�ณก�รวิจัย จำ�แนกต�มงบประเภทต่�ง ๆ
  ท่ีเสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนง�นวิจัย/โครงก�รวิจัยที่มีระยะเวล�
  ดำ�เนินก�รวิจัยม�กกว่� 1 ปี)
ผนวก  10  จรรย�วิช�ชีพวิจัยและแนวท�งปฏิบัติ
ผนวก  11 ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสรมิก�รดำ�เนนิก�รต่อสตัว์เพือ่ง�นท�งวทิย�ศ�สตร์
ผนวก  12 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอก�รวิจัยที่มีก�รใช้สัตว์เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร์
  ที่เสนอของบประม�ณแผ่นดิน ผ่�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
ผนวก  13 แนวท�งจริยธรรมก�รวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
ผนวก  14 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอก�รวิจัยในคน ที่เสนอของบประม�ณแผ่นดิน
  ผ่�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
ผนวก  15 แนวท�งปฏิบัติเพื่อคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ สำ�หรับก�รดำ�เนินง�น
  ด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก  16 ข้อกำ�หนดสำ�หรับข้อเสนอก�รวิจัยด้�นคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ ที่เสนอขอ
  งบประม�ณแผ่นดิน ผ่�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ
ผนวก  17 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อจัดก�รคว�มปลอดภัยสำ�หรับห้องปฏิบัติก�รวิจัย
  ที่เกี่ยวกับส�รเคมี

ภาคผนวก





 

 

47 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 
 
 

(ส าเนา) 
ที่ สร.0202/ ว.107          ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
      28   กรกฎาคม  2521 

 
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย 

 

เรียน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอผลการพิจารณาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  เกี่ยวกบัการวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม และได้เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณารวม 2 ประการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า 
 

1. การวางนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่ร่วมกันของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดท าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปี 
 

2. การพิจารณาโครงการและแผนงานการวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
วิจัยส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือป้องกันการซ้ าซ้อน เพ่ือการประสานงานและ
ประสานประโยชน์กัน และเพ่ือประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จ ากัด ตลอดจนการติดตามผล
โครงการวิจัยและแผนงาน ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้  ให้พิจารณา
ในทางที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานวิจัยทั่ว ๆ ไปด้วย และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
ถือปฏิบัติต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผนวก 1 

55คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ผนวก	1



 

 

48 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบต่อไปด้วย 
 
 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
     (ลงชื่อ)    ปลั่ง    มีจุล 
                ( นายปลั่ง   มีจุล )  
             เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 281-2220 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง       สมลักษณ์   คัด  13  มิ.ย.37 
รจนา   อ่วมฉลู       รจนา อ่าน/ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

(ร่าง)1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
                                                           
1 การประชุมประจ าป ี2559 ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (24 กรกฎาคม 2559) 

ผนวก 2 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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48 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทราบต่อไปด้วย 
 
 
      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 
     (ลงชื่อ)    ปลั่ง    มีจุล 
                ( นายปลั่ง   มีจุล )  
             เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร. 281-2220 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง       สมลักษณ์   คัด  13  มิ.ย.37 
รจนา   อ่วมฉลู       รจนา อ่าน/ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

(ร่าง)1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม 
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
 4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
                                                           
1 การประชุมประจ าป ี2559 ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (24 กรกฎาคม 2559) 
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
 5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
 5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
 7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 9.2 การพัฒนาเมือง 
 9.3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

 10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือ

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
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10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

 10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือ

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

 10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
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สามารถให้บริการประชาชนทุกระดับเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

 ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่
เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
ภาคเกษตร 
 เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
 พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ภาคอุตสาหกรรม 
 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ภาคบริการ 
 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
 ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 2.3 พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
 พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ

ใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก สนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือ

เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ
เพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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(ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ด้านความมั่นคง 
 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และ
ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล  า 
กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  

 บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม  เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื นที่ทับซ้อน 
และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั งระบบ 

 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผลึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพใน
กรอบสหประชาชาติ 

 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความ
ม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 

 ปรับประบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวราบมากขึ้น  ก าหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื อต่อการด าเนินงาน และให้
ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงิน
ให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และ
สร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
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สามารถให้บริการประชาชนทุกระดับเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

 ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่
เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
ภาคเกษตร 
 เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
 ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
 พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ภาคอุตสาหกรรม 
 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 ภาคบริการ 
 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
 ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 2.3 พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
 พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ

ใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับและรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์
สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก สนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือ

เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ
เพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้ 
บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั งการป้องกันภัย
ในทุกรูปแบบ 

 ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 

 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือ
ทั งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ น เร่งรัดการ
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและ
การลงทุน รวมทั งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 

 สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั งด าเนินการ
เชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย 
(2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการ
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 ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ

กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2.4 การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั งใน
ด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน 

 พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มี
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหาร
จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง 

 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
 ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั งพัฒนา

โครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรม
ใหม่ของประเทศ 

 ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความม่ันคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภท
ของเชื อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรม
ที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ICT 
ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ 
สามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ
ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วน
รัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั ง

ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความม่ันคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลด
ความเหลื่อมล  าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 
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 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้ 
บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ 

 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั งการป้องกันภัย
ในทุกรูปแบบ 

 ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 

 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือ
ทั งในด้านการเงินและทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ น เร่งรัดการ
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและ
การลงทุน รวมทั งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ น 

 สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั งด าเนินการ
เชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา

เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย 
(2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการ
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ระบายน  าและการผันน  า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั งการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  า 

 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
 ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง 
 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพื นที่ 

 สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื อต่อ
การพัฒนา 

 เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสีย 

 เพ่ิมพื นที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
 พัฒนาพื นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ

ธุรกิจ 
 5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั งการปรับปรุงระบบ โครงสร้างองค์กร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
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มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะวางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกใน
ครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้าง

ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั งในด้านบริการ
สาธารณะขั นพื นฐาน ฐานทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส 
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล  า
ในระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั ง
การพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพ่ือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลาย
ป่าอย่างเข้มงวด 

 ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ป่าไม้บนพื นฐานให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 

 วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 5.2 วางระบบบริหารจัดการน  าให้มีประสิทธิภาพ 

 เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน  าต้นทุนและ
แหล่งชะลอน  าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน  า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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ระบายน  าและการผันน  า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั งการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  า 

 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
 ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง 
 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพื นที่ 

 สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื อต่อ
การพัฒนา 

 เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสีย 

 เพ่ิมพื นที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
 พัฒนาพื นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ

ธุรกิจ 
 5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั งการปรับปรุงระบบ โครงสร้างองค์กร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
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 6.7 การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 
 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล  า 

 ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและ
ระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 

 มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง  และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ น 

 6.2 ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น 

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นแบบยึดพื นที่เป็นตัวตั ง รวมทั งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้อง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

 6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
 สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 

โดยค านึงถึงความดีงามความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
 6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย
ต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื อจัดจ้างของทางราชการ 

 6.6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
 พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐาน 

ข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
 ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซต์ และโทรศัพทม์ือถือ 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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 6.7 การปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าสมัย 
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10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล  
 

 ระเบียบวาระแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
1. Food Valley 
2.  การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก 
3.  งานวิจัยพลังงานทดแทน (ความร่วมมือไทย-ต่างประเทศ)  
4.  การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT เพ่ือก้าวสู่ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล 
5.  การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
6.  ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 

 โครงการท้าทายไทย  
1. ด้านอาหารและการเกษตร เช่น การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารไทยในเวทีโลก อาหาร

เพ่ือสุขภาพ การปรับตัวของการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
2. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานชีวภาพ 

การแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เช่น แผนงาน “Aefive and Productive aging” เพ่ือการ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วง 10 ปีแรก ( Better child for better 
Thai )  

4. ด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้จากนวัตกรรม การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล และแก้ปัญหา
คอรัปชั่นในการบริหารราชการตามระบบคุณธรรม การพัฒนาบทบาทเศรษฐกิจไทยในประชาคมอาเซียน 
การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

5. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย คนไทยสุขภาพดี
จากโภชนาการและชีวิตที่ดี แผนงาน “ไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ” เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ การตรวจกรองและ
วินิจฉัยโรคมะเร็งที่ส าคัญตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก การพัฒนาการแพทย์เชิงระบบ เป็นต้น 

นโยบายรัฐบาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ 
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 3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการ
ด าเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมี
ระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

 3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 
ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 

 3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 

 3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติ
ในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน 
(work plan) ที่ก าหนดไว้ 

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) ประกอบด้วย 
     4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) 

หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพ่ือหาความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หา
คุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความ 
และการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตุผล 
คุณประโยชน์และคุณค่า เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ ทั้งนี้สามารถน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
 4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ 
การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไปประยุกต์ใช้อีกต่อ
หนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที่ 
ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน ๆ 
 4.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
เพ่ือดัดแปลงหรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรู้เดิม ซึ่ง
อาจเป็นความรู้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการ
ให้บริการใหม่ หรือต่อยอดความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพ่ือประโยชน์
ของสังคม โดยเป็นการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ
การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ  
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นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 

 1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 

2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area) 
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data) 
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data) 
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report) 

 กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การส ารวจเพ่ือรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เช่น 
การฝึกอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นการวิจัยตามนิยามข้างต้น และ
สามารถแบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน
ด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพ่ือเสนอความรู้ใหม่ เพ่ือสุขภาพอนามัย ความผาสุกและ
ความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม 
เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
 3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension) 

     3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่
มุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรม
ที่เป็นตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัย
เปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy) 

 3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการ
ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย 
โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม 
(holistic ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) 
โดยมีเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

   3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัย ซึ่งก าหนดลักษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 
                                                           

1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2520,  หน้า 9 
2 นที  เนียมศรีจันทร์  ประโยชน์ท่ีคาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้

ก าหนดนโยบายการวิจยั  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2 

ผนวก 5 
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
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 3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการ
ด าเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมี
ระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

 3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 
ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 

 3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 

 3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยที่จะต้องปฏิบัติ
ในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยให้สอดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน 
(work plan) ที่ก าหนดไว้ 

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) ประกอบด้วย 
     4.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) 

หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพ่ือหาความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หา
คุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความ 
และการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตุผล 
คุณประโยชน์และคุณค่า เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ ทั้งนี้สามารถน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
 4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ 
การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไปประยุกต์ใช้อีกต่อ
หนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พ้ืนที่ 
ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอ่ืน ๆ 
 4.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
เพ่ือดัดแปลงหรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้นจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรู้เดิม ซึ่ง
อาจเป็นความรู้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการ
ให้บริการใหม่ หรือต่อยอดความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพ่ือประโยชน์
ของสังคม โดยเป็นการน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ
การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ  
 
 
 

71คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 

 

65 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 6. สาขาวิชาการ OECD หมายถึง สาขาวิชาการตามหลักของ OECD ประกอบด้วย 
  6.1 เกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences) 
   6.1.1 เกษตรกรรม (Agriculture) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดิน 
วิชาเกี่ยวกับพืชไร่ พืชสวน การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันโรคพืช 
   6.1.2 ป่าไม้ (Forestry) ประกอบด้วย การป่าไม้ 
   6.1.3 ประมง (Fisheries) ประกอบด้วย การประมง 
   6.1.4 สัตวศาสตร์ (Animal and Dairy science) ประกอบด้วย สัตวศาสตร์ สัตวบาล 
สัตว์เลี้ยงและวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์ อยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านการเกษตร 
   6.1.5 สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary science) ประกอบด้วย การรักษาพยาบาล
สัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ 
   6.1.6 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร (Agriculture biotechnology) 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
อาหาร เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัดต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศุสัตว์ การใช้
เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก การวินิจฉัย (การฝังชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทาง
การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล การท าฟาร์มชีวภาพ จริยธรรม เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเกษตร 
   6.1.7 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอ่ืน ๆ (Other agricultural sciences) 
ประกอบด้วย ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้อ่ืน ๆ 
  6.2 มนุษยศาสตร์ (Humanities)  
   6.2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and Archaeology) ประกอบด้วย 
ประวัติศาตร์ การศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ที่ให้ประโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ ภูมิศาสตร์ ดึกด าบรรพ์ การสืบเผ่าพันธุ์ เป็นต้น 
   6.2.2 ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) ประกอบด้วย การศึกษา
ภาษาโบราณ ภาษาจ าเพาะ และภาษาสมัยใหม่ การศึกษาวรรณกรรม/วรรณคดี ภาษาศาสตร์ 
   6.2.3 ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา (Philosophy, ethics and religion) 
ประกอบด้วย ปรัชญา รวมถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จริยธรรม เทววิทยา 
การศึกษาทางศาสนา 
   6.2.4 ศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี) [Arts (arts, history of 
arts, performing arts, music)] ประกอบด้วย ศิลปะ ประวัติของศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การศึกษา ศิลปะการแสดง (ดุริยางศาสตร์วิทยาศาสตร์
การละคร ศิลปะการสร้างและเขียนบท) การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน การศึกษา
ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ 
   6.2.5 มนุษยศาสตร์อ่ืน ๆ (Other humanities) 
  6.3 วิทยาศาตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences) 
   6.3.1 การแพทย์พื้นฐาน (Basic medicine) ประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และ
สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ของคน วิทยาภูมิคุ้มกันเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม เคมีทางยา พิษวิทยา 
สรีรวิทยา รวมทั้งเซลล์วิทยา วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร ประสาทวิทยา เคมีคลินิก จุลชีววิทยา
คลินิก พยาธิวิทยา 
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5. สาขาวิชาการ หมายถงึ สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ 
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม 
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคม
วิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ   
การบัญชี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คตชินวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พ้ืนฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การ
วัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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 6. สาขาวิชาการ OECD หมายถึง สาขาวิชาการตามหลักของ OECD ประกอบด้วย 
  6.1 เกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences) 
   6.1.1 เกษตรกรรม (Agriculture) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดิน 
วิชาเกี่ยวกับพืชไร่ พืชสวน การขยายพันธุ์พืช และการป้องกันโรคพืช 
   6.1.2 ป่าไม้ (Forestry) ประกอบด้วย การป่าไม้ 
   6.1.3 ประมง (Fisheries) ประกอบด้วย การประมง 
   6.1.4 สัตวศาสตร์ (Animal and Dairy science) ประกอบด้วย สัตวศาสตร์ สัตวบาล 
สัตว์เลี้ยงและวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์ อยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านการเกษตร 
   6.1.5 สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary science) ประกอบด้วย การรักษาพยาบาล
สัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ 
   6.1.6 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร (Agriculture biotechnology) 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
อาหาร เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัดต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศุสัตว์ การใช้
เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก การวินิจฉัย (การฝังชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทาง
การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล การท าฟาร์มชีวภาพ จริยธรรม เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเกษตร 
   6.1.7 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอ่ืน ๆ (Other agricultural sciences) 
ประกอบด้วย ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้อ่ืน ๆ 
  6.2 มนุษยศาสตร์ (Humanities)  
   6.2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and Archaeology) ประกอบด้วย 
ประวัติศาตร์ การศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ที่ให้ประโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ ภูมิศาสตร์ ดึกด าบรรพ์ การสืบเผ่าพันธุ์ เป็นต้น 
   6.2.2 ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) ประกอบด้วย การศึกษา
ภาษาโบราณ ภาษาจ าเพาะ และภาษาสมัยใหม่ การศึกษาวรรณกรรม/วรรณคดี ภาษาศาสตร์ 
   6.2.3 ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา (Philosophy, ethics and religion) 
ประกอบด้วย ปรัชญา รวมถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จริยธรรม เทววิทยา 
การศึกษาทางศาสนา 
   6.2.4 ศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี) [Arts (arts, history of 
arts, performing arts, music)] ประกอบด้วย ศิลปะ ประวัติของศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การศึกษา ศิลปะการแสดง (ดุริยางศาสตร์วิทยาศาสตร์
การละคร ศิลปะการสร้างและเขียนบท) การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน การศึกษา
ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ 
   6.2.5 มนุษยศาสตร์อ่ืน ๆ (Other humanities) 
  6.3 วิทยาศาตร์การแพทย์และสุขภาพ (Medical and health sciences) 
   6.3.1 การแพทย์พื้นฐาน (Basic medicine) ประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และ
สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ของคน วิทยาภูมิคุ้มกันเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม เคมีทางยา พิษวิทยา 
สรีรวิทยา รวมทั้งเซลล์วิทยา วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร ประสาทวิทยา เคมีคลินิก จุลชีววิทยา
คลินิก พยาธิวิทยา 

73คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี



 

 

67 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

   6.4.5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and related Environmental sciences) 
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์ กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่ฟอสซิล ปฐพีเคมี 
ธรณีฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ 
อุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ า และที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
   6.4.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) ประกอบด้วย ชีววิทยา เซลล์
วิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวเคมี เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์ แบคทีเรียวิทยา 
จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์และพันธุกรรม ชีววิทยาการสืบพันธุ์ พืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ปักษี
วิทยา กีฏวิทยา ชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาน้ าจืด ชลธวีิทยา นิเวศวิทยา การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยา (เชิงทฤษฎี) ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยาอ่ืน ๆ 
   6.4.7 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืน ๆ (Other natural sciences) และวิชาที่
ใกล้เคียงกันอ่ืน ๆ 
  6.5 วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)  
   6.5.1 วิศ วกรรม โย ธา (Civil engineering) ประกอบด้ วย  วิ ศวกรรมโยธา 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมเทศบาล และวิศวกรรมด้านโครงสร้าง วิศวกรรมการขนส่ง 
   6.5.2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (Electrical 
engineering, Electronic engineering, Information engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบการควบคุมและการวางระบบ
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตเครื่องจักร และระบบควบคุม วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (เฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์) 
   6.5.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม 
เครื่องกล เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ วิศวกรรมอวกาศ การสร้างยานอวกาศ 
วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง 
   6.5.4 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมเคมี 
(โรงงาน ผลิตภัณฑ์) วิศวกรรมกระบวนการทางเคมี เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี 
   6.5.5 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ (Materials engineering) ประกอบด้วย โลหะและ
วัสดุ เซรามิกส์ การเคลือบและฟิล์ม วัสดุหลากองค์ประกอบพลาสติกเสริมความเหนียว โลหะกันความร้อน 
เทคโนโลยีสิ่งทอ ผ้าใยธรรมชาติผสมกับใยสังเคราะห์ สารตัวเติม กระดาษ ไม้ สิ่งทอ รวมถึง สี เส้นใย สีย้อม
สังเคราะห์ 
   6.5.6 วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
   6.5.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เชื้อเพลิง น้ ามัน) พลังงานและเชื้อเพลิง 
การท าเหมืองแร่ การปรับแต่งแร่ การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ดาวเทียม วิศวกรรมทางทะเล 
พาหนะทางทะเล วิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 
   6.5.8 เทคโนโลยีชวีภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการตรวจวินิจฉัย (DNA chips 
และอุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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   6.3.2 การแพทย์คลินิก (Clinical medicine) ประกอบด้วย สูติศาสตร์ (แพทยศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และภาวะหลังคลอด) นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยา ระบบทางเดินหายใจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ ศัลยกรรม รังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ การปลูกถ่าย 
ทันตกรรม ศัลยกรรมและการแพทย์ช่องปาก กามโรค ภูมิแพ้ วิทยารูมาติก วิทยาต่อมไร้ท่อ (รวมถึง 
โรคเบาหวานและฮอร์โมน) วิทยาการกระเพาะอาหารและล าไส้ ตับ ทางเดินปัสสาวะ การบ าบัดรักษา 
ผิวหนังวิทยา กามโรควิทยา เบาหวาน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ มะเร็ง เนื้องอก จักษุวิทยา 
โสต ศอ นาสิกและกล่องเสียง จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ทั่วไป
และอายุรศาสตร์ แพทย์ทางเลือกและวิชาแพทย์คลินิกอ่ืน ๆ 
   6.3.3 วิทยาศาตร์สุขภาพ (Health science) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริหารโรงพยาบาล การเงิน นโยบายและบริการด้านสุขภาพ พยาบาล
ศาสตร์ โภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์เขตร้อน ปรสิตวิทยา โรคติดเชื้อ 
ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสมรรถภาพ ชีวเวชศาสตร์สังคม (การวางแผน
ครอบครัว สุขภาพทางเพศ จิตวิทยา เนื้องอกวิทยา ผลเชิงนโยบายและสังคมทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์) 
จริยธรรมทางการแพทย์ การใช้สารเสพติด 
   6.3.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Medical biotechnology) ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทีเ่กี่ยวกับสุขภาพ การจัดการเซลล์-เนื้อเยื่อ-อวัยวะหรือร่างกาย (การช่วยสืบพันธุ์โดยใช้
วิธีทางการแพทย์ช่วย) เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการระบุการท าหน้าที่ของ DNA โปรตีนและเอนไซม์ รวมทั้ง
อิทธิพลต่อการก่อเกิดโรค (การวินิจฉัยทางยีนส์) การบ าบัดรักษา (เภสัชพันธุศาสตร์) การรักษาทางยีนส์ 
ชีววัสดุ (ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การปลูกถ่ายทางการแพทย์) จริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การแพทย์และวิชาอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกัน 
   6.3.5 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ (Other medical science) ประกอบด้วย 
นิติวิทยาศาสตร์ นิติเวช วิทยาศาตร์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
  6.4 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
   6.4.1 คณิ ตศาสตร์  (Mathematics) ประกอบด้วย ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น รวมถึงการวิจัยระเบียบวิธีทางสถิติ แต่ไม่รวมถึงการวิจัย
สถิติประยุกต์ ซึ่งควรจัดอยู่ในสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น 
   6.4.2 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (เฉพาะซอฟต์แวร์) (Computer 
and information sciences) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ และชีว 
สารสนเทศศาสตร์ 
   6.4.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) ประกอบด้วย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ทั่วไป (พ้ืนฐาน) ฟิสิกส์ประยุกต์ โมเลกุลและฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์พลาสมา ฟิสิกส์ของไหล นิวเคลียร์ฟิสิกส ์
กัมมันตภาพรังสี การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแม่เหล็ก-เกี่ยวกับเสียง แสง ความร้อน การ
ควบแน่น ภาวะตัวน ายิ่งยวด เลนส์ (รวมถึงเลเซอร์แสงและควอนตัมแสง) ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ 
   6.4.4 วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical sciences) ประกอบด้วย เคมีอินทรีย์ เคมี 
อนินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีนิวเคลียร์ เคมีฟิสิกส์ พอลิเมอร์ เคมีอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซลล์แห้ง แบตเตอรี่ 
เซลล์เชื้อเพลิง โลหะการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า การแยกสารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า) คอลลอยด์
และเคมีวิเคราะห์ 
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   6.4.5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and related Environmental sciences) 
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์ กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่ฟอสซิล ปฐพีเคมี 
ธรณีฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ 
อุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ า และที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
   6.4.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) ประกอบด้วย ชีววิทยา เซลล์
วิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวเคมี เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์ แบคทีเรียวิทยา 
จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์และพันธุกรรม ชีววิทยาการสืบพันธุ์ พืชศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ปักษี
วิทยา กีฏวิทยา ชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาน้ าจืด ชลธวีิทยา นิเวศวิทยา การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยา (เชิงทฤษฎี) ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยาอ่ืน ๆ 
   6.4.7 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอ่ืน ๆ (Other natural sciences) และวิชาที่
ใกล้เคียงกันอ่ืน ๆ 
  6.5 วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)  
   6.5.1 วิศ วกรรม โย ธา (Civil engineering) ประกอบด้ วย  วิ ศวกรรมโยธา 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมเทศบาล และวิศวกรรมด้านโครงสร้าง วิศวกรรมการขนส่ง 
   6.5.2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (Electrical 
engineering, Electronic engineering, Information engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบการควบคุมและการวางระบบ
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตเครื่องจักร และระบบควบคุม วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (เฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์) 
   6.5.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม 
เครื่องกล เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ วิศวกรรมอวกาศ การสร้างยานอวกาศ 
วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง 
   6.5.4 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมเคมี 
(โรงงาน ผลิตภัณฑ์) วิศวกรรมกระบวนการทางเคมี เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี 
   6.5.5 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ (Materials engineering) ประกอบด้วย โลหะและ
วัสดุ เซรามิกส์ การเคลือบและฟิล์ม วัสดุหลากองค์ประกอบพลาสติกเสริมความเหนียว โลหะกันความร้อน 
เทคโนโลยีสิ่งทอ ผ้าใยธรรมชาติผสมกับใยสังเคราะห์ สารตัวเติม กระดาษ ไม้ สิ่งทอ รวมถึง สี เส้นใย สีย้อม
สังเคราะห์ 
   6.5.6 วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
   6.5.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เชื้อเพลิง น้ ามัน) พลังงานและเชื้อเพลิง 
การท าเหมืองแร่ การปรับแต่งแร่ การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ดาวเทียม วิศวกรรมทางทะเล 
พาหนะทางทะเล วิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 
   6.5.8 เทคโนโลยีชวีภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการตรวจวินิจฉัย (DNA chips 
และอุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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   6.5.9 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (Industrial biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ (กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่อาศัย
สารชีวภาพ) การแปรรูปทางชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอ็นไซม์ การหมัก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุทางชีวภาพเป็นวัตถุดิบ) ชีววัสดุ พลาสติกชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑ์จาก
ชีวภาพ วัสดุใหม่ที่ได้จากชีวภาพ 
   6.5.10 นาโนเทคโนโลยี (Nano-technology) ประกอบด้วย วัสดุนาโน (การผลิต
และคุณสมบัติ) กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี (การประยุกต์ใช้ในระดับนาโน) 
   6.5.11 วิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอ่ืีน ๆ (Other engineering and technologies) 
ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
  6.6 สังคมศาสตร์ (Social sciences) 
   6.6.1 จิตวิทยา (Psychology) ประกอบด้วย จิตวิทยา (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์-เครื่องจักรด้วย) จิตวิทยาพิเศษ (รวมถึงการบ าบัดเพ่ือการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน การมองเห็น
และความพิการทางกายภาพและจิตอ่ืน ๆ) 
   6.6.2 เศรษฐศาสตร์ (Economics and business) ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐมิติ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจแรงงานสัมพันธ์ ธุรกิจและการจัดการ และท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
   6.6.3 ศึกษาศาสตร์ (Educational sciences) ประกอบด้วย การศึกษาทั่วไป 
รวมถึงการฝึกอบรม วิชาการสอน การศึกษาพิเศษ (การศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่มีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้) 
   6.6.4 สังคมวิทยา (Sociology) ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
มานุษยวิทยา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์วิทยา หัวข้อทางด้านสังคม (การศึกษาเกี่ยวกับสตรีและเพศ 
ประเด็นทางสังคมการศึกษาเก่ียวกับครอบครัว) 
   6.6.5 นิติศาสตร์ (Law) ประกอบด้วย กฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 
   6.6.6 รัฐศาสตร์ (Political science) ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการจัดระเบียบองค์กร 
   6.6.7 ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic geography) 
ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การวางผังเมืองและชนบท (การวางแผนและ
พัฒนา) การวางแผนการขนส่ง 
   6.6.8 นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน (Media and communications) ประกอบด้วย 
วารสารศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะทางสังคม) สื่อและการสื่อสารทางสังคมและ
วัฒนธรรม) 
   6.6.9 สังคมศาสตร์อ่ืน ๆ (Other social sciences) ประกอบด้วย สังคมศาสตร์
สหวิทยาการ สังคมศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
  
 
 
 
 
   
 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

76



 

 

69 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ตัวอย่าง 
ผนวก 6 

 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 

 
รายการ จ านวนเงิน 

1.  งบบุคลากร 
      ค่าจ้างชั่วคราว 
      ฯลฯ 
2.  งบด าเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
2.1.1  ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าตอบแทน 

  ผูป้ฏิบัติงานให้ราชการ  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ 
2.1.2 ค่าใช้สอย  เช่น 

  1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  
  2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
  3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  4)  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  5)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
  6)  ค่ารับรองและพิธีการ 
  7)  ค่าเงินประกันสังคม 
  8)  ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
  ฯลฯ 

2.1.3 ค่าวัสดุ  เช่น 
  1)  วัสดุส านักงาน 
  2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  3)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  5)  วัสดุหนังสือ  วารสารและต ารา 
  6)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  7)  วัสดุอื่น ๆ 
  ฯลฯ 

2.2  ค่าสาธารณูปโภค   เช่น 
             ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์   
             ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
 

หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ซึ่งเป็นรายละเอียดงบประมาณ 
               การวิจัยเฉพาะปีงบประมาณที่เสนอขอ  โดยจ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ  นอกจากนี้  ยังเป็นแบบฟอร์ม 
               ส าหรับงบประมาณในส่วนบริหารจัดการแผนงานวิจยัด้วย 
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71 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปีท่ี 1 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 2 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 3 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 4 
พ.ศ……. 

ปีท่ี n 
พ.ศ……. รวม 

1.  งบบุคลากร 
      1.1  ค่าจ้างชั่วคราว 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                          
2.  งบด าเนินงาน 
      2.1  ค่าตอบแทน 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                       
      2.2  ค่าใช้สอย 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                        
      2.3  ค่าวัสดุ 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                            
  

      

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ       
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70 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ผนวก 7 
ตัวอย่าง 

ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
 

รายการ 
งบประมาณที่เสนอขอ  (บาท) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี n รวม 

แผนงานวิจัย 
     แผนงานวิจัยย่อยที่ 1…….n (ถ้ามี) 
          โครงการวิจัยที่ 1 ……n 
                
 
 
 
 
 
 
 

      

รวม       
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71 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปีท่ี 1 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 2 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 3 
พ.ศ……. 

ปีท่ี 4 
พ.ศ……. 

ปีท่ี n 
พ.ศ……. รวม 

1.  งบบุคลากร 
      1.1  ค่าจ้างชั่วคราว 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                          
2.  งบด าเนินงาน 
      2.1  ค่าตอบแทน 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                       
      2.2  ค่าใช้สอย 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                        
      2.3  ค่าวัสดุ 

      แผนงานวิจัย 
            แผนงานวิจัยย่อยท่ี 1 ……n (ถ้ามี) 
            โครงการวิจัยท่ี  1  ……n 
                            
  

      

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ       
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73 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ

ฐานะของความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เป็นที่ยอมรับของประชาคม
วิจัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

หลักการเบื้องต้น 
1. แนวทางปฏิบัตินี้ เป็นแกนหรือหลักปฏิบัติส าคัญ ที่นักวิจัยในทุกศาสตร์และสาขาควรยึดถือ

ปฏิบัติเป็นพ้ืนฐาน ส่วนแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดมากขึ้น ตามที่ก าหนดโดยศาสตร์
แต่ละสาขานั้น ย่อมสมควรที่นักวิจัยในสาขานั้น ๆ จะศึกษาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย  

2. นักวิจัยพึงยึดมั่นและธ ารงความถูกต้อง ต้องจัดท าโครงการวิจัยและด าเนินงานวิจัยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย ซึ่งก าหนดขึ้นใช้ในประเทศไทย รวมถึงประเทศอ่ืนที่นักวิจัยจะไปด าเนินงานวิจัยด้วย 

3. นักวิจัยต้องแน่ใจว่า กิจกรรมใด ๆ ในการท าวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลอง ต้อง
ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พึงส่งเสริม
และกระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยในสังกัด รวมทั้งผู้อ่ืนที่มิได้อยู่ในสังกัดแต่ท าวิจัยภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงาน 
และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานและนักวิจัยเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

นิยาม 
การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริงอย่างมีระบบ ตามระเบียบ

แบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
ค าถามหรือปัญหาที่สนใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือน าไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 

กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นล าดับขั้นตอน 
มีระบบ ระเบียบแบบแผน และวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้ันก่อนการ
ด าเนินงานวิจัย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลังการด าเนินงานวิจัย จนถึงได้รายงานผลการวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมีจริยธรรม
การวิจัย (Research ethics) เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัย
ในสาขาวิชาชีพของตน 
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ตัวอย่าง 
ผนวก 9 

 
รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี  
(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) 

 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

ปีที่ 2 
พ.ศ………. 

ปีที่ 3 
พ.ศ………. 

ปีที่ 4 
พ.ศ………. 

1.  งบบุคลากร 
      ค่าจ้างชั่วคราว 
      ฯลฯ 
2.  งบด าเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ
2.1.1  ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลา   
        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
        ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ 
2.1.2  ค่าใช้สอย  เช่น  

 1)  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเช่าที่พกั  ค่าพาหนะ  
 2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
 3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 4)  ค่าจา้งเหมาบริการ 
 5)  ค่าใช้จา่ยในการสัมมนาและฝกึอบรม 
 6)  ค่ารับรองและพิธีการ 
 7)  ค่าเงินประกันสังคม 
 8)  ค่าใช้สอยอื่น ๆ 
 ฯลฯ 

2.1.3  ค่าวัสดุ  เช่น 
 1)  วัสดุส านักงาน 
 2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 3)  วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ
 4)  วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่
 5)  วัสดหุนังสือ  วารสารและต ารา 
 6)  วัสดุคอมพิวเตอร ์
 7)  วัสดอุื่น ๆ 
 ฯลฯ 

2.2 ค่าสาธารณปูโภค   เช่น 
       ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์   
       ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ    
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73 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ

ฐานะของความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เป็นที่ยอมรับของประชาคม
วิจัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

หลักการเบื้องต้น 
1. แนวทางปฏิบัตินี้ เป็นแกนหรือหลักปฏิบัติส าคัญ ที่นักวิจัยในทุกศาสตร์และสาขาควรยึดถือ

ปฏิบัติเป็นพ้ืนฐาน ส่วนแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดมากขึ้น ตามที่ก าหนดโดยศาสตร์
แต่ละสาขานั้น ย่อมสมควรที่นักวิจัยในสาขานั้น ๆ จะศึกษาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย  

2. นักวิจัยพึงยึดมั่นและธ ารงความถูกต้อง ต้องจัดท าโครงการวิจัยและด าเนินงานวิจัยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย ซึ่งก าหนดขึ้นใช้ในประเทศไทย รวมถึงประเทศอ่ืนที่นักวิจัยจะไปด าเนินงานวิจัยด้วย 

3. นักวิจัยต้องแน่ใจว่า กิจกรรมใด ๆ ในการท าวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลอง ต้อง
ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น และเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พึงส่งเสริม
และกระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยในสังกัด รวมทั้งผู้อ่ืนที่มิได้อยู่ในสังกัดแต่ท าวิจัยภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงาน 
และเพ่ือให้ผลงานวิจัยของหน่วยงานและนักวิจัยเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

นิยาม 
การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริงอย่างมีระบบ ตามระเบียบ

แบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
ค าถามหรือปัญหาที่สนใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือน าไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 

กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นล าดับขั้นตอน 
มีระบบ ระเบียบแบบแผน และวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้ันก่อนการ
ด าเนินงานวิจัย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลังการด าเนินงานวิจัย จนถึงได้รายงานผลการวิจัย 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมีจริยธรรม
การวิจัย (Research ethics) เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัย
ในสาขาวิชาชีพของตน 
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และวัตถุประสงค์โดยเฉพาะตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละโครงการย่อย เพ่ือใช้วิชาการ
และทักษะวิชาชีพร่วมท างานวิจัยตามแผนและกระบวนการวิจัย จนแต่ละโครงการสัมฤทธิ์ผลและได้
รายงานผลการวิจัยออกเผยแพร่ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่างน้อย 
1 โครงการ  

ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research program manager/coordinator) 
หมายถึง ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลชุดโครงการวิจัย ที่โครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค์แยกและเป็น
อิสระแก่กัน นักวิจัยหลักของแต่ละโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทางวิชาการและการบริหารโครงการวิจัย
ที่ตนเป็นหัวหน้าอยู่ ในขณะที่ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย จะรับผิดชอบทางการบริหาร และ
เป็นที่ปรึกษาแก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัย ท าให้โครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธิ์ผล และ
ได้รายงานผลการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 
อาจเป็นหรือไม่เป็นนักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได้ หรือจะมีส่วนร่วมวิจัยใน
โครงการวิจัยใดหรือไม่ก็ได้ 

นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่ เลี้ยง (Mentor) หมายถึง นักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหน้าที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

นักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา (Advisor) หมายถึง นักวิจัยที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
ในการท าวิจัย (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา”) โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและวางแผน 
การวิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์และเขียนรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัย ขณะที่นักวิจัยที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า สอนงาน สนับสนุน และก ากับดูแลให้การวิจัยด าเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล  

ผู้ช่วยงานวิจัย (Research support staff) หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบท างานในโครงการวิจัยใน
ส่วนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย (research assistant) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค นักศึกษาท่ีรับจ้าง
ท างานในโครงการวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย แต่ท าหน้าที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ ช่วยงานธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น เพ่ือท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ไม่ติดขัด จนโครงการวิจัยสัมฤทธิ์ผล 

ผู้รับการวิจัย (Participant/respondent/subject/target audience/sample) หมายถึง บุคคล
ผู้เป็นอาสาสมัครหรือยอมตนเข้ารับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เก่ียวกับคน  

ผู้ประเมิน (Reviewer) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภท ดังนี้ (1) ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย กับ (2) ผู้ประเมินบทความหรือรายงานวิจัย (Research article) ที่จะตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ 

บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานวิจัย ที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งโดยทั่วไปบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะตรง
ตามสาขาของเรื่องในบทความวิจัย ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมิน (Peer review) 
แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจต่อไป ขอบข่าย
ความรับผิดชอบของบรรณาธิการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยวารสารนั้น 

 

 

74 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพ้ืนฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่สมควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพวิจัยและจริยธรรมการวิจัย  

มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional standards) หมายถึง ลักษณะที่ดีหรือท่ีพึง
ประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถือเป็นเกณฑ์เทียบก าหนดว่าเป็นผู้มี
ความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้
ได้รับการยอมรับจากสถาบันหรือองค์กรหรือประชาคมวิจัยว่าเป็นแบบอย่างที่ดี  

จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือคุณงามความดี และมีจริยธรรม
คือความถูกต้องด้วยศีลธรรม  

จริยธรรมการวิจัยในคน (Research ethics involving human subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับคน เพ่ือปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ 
ให้ความอิสระและความเป็นธรรมแก่ผู้รับการวิจัย 

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (Research ethics involving animal subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยธรรม หลักวิชาการที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และมาตรฐานการด าเนินงานวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

ประชาคมวิจัย (Research community) หมายถึง กลุ่มชนนักวิจัยและผู้อยู่ในวงการวิจัยไม่ว่า
ศาสตร์ใด ๆ ที่เข้าร่วมกันเป็นสังคม มีความสนใจ และติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการท าและพัฒนางานวิจัย เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และอ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ประเทศและกิจการระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

นักวิจัย (Researcher or Investigator) หมายถึง ผู้ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ค าตอบในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัย นักวิจัยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา ได้รับ
การศึกษาอบรมอย่างเพียงพอ มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย 
งานส าคัญที่นักวิจัยต้องรับผิดชอบคือ การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย รวมทั้งด าเนินงานวิจัยจน
เสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ  

คณะวิจัย (Research team) หมายถึงกลุ่มนักวิจัยที่มาท างานวิจัยร่วมกัน โดยนักวิจัยที่รับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าคณะเรียกว่า “นักวิจัยหลัก” ส่วนนักวิจัยในคณะเรียกว่า “นักวิจัยร่วม”    

นักวิจัยหลัก (Principal researcher or Investigator) หมายถึง ผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ที่มี
บทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมทั้งการบริหารโครงการวิจัยให้
สัมฤทธิ์ผลตามกรอบเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย (Research Program director) หมายถึง ผู้เป็น
หัวหน้ารับผิดชอบชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัย ที่ควบคุมและก ากับโครงการวิจัยย่อย (project) ทีม่ีชื่อ
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และวัตถุประสงค์โดยเฉพาะตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละโครงการย่อย เพ่ือใช้วิชาการ
และทักษะวิชาชีพร่วมท างานวิจัยตามแผนและกระบวนการวิจัย จนแต่ละโครงการสัมฤทธิ์ผลและได้
รายงานผลการวิจัยออกเผยแพร่ ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่างน้อย 
1 โครงการ  

ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research program manager/coordinator) 
หมายถึง ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลชุดโครงการวิจัย ที่โครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค์แยกและเป็น
อิสระแก่กัน นักวิจัยหลักของแต่ละโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทางวิชาการและการบริหารโครงการวิจัย
ที่ตนเป็นหัวหน้าอยู่ ในขณะที่ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัย จะรับผิดชอบทางการบริหาร และ
เป็นที่ปรึกษาแก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัย ท าให้โครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธิ์ผล และ
ได้รายงานผลการวิจัยเพ่ือเผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 
อาจเป็นหรือไม่เป็นนักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได้ หรือจะมีส่วนร่วมวิจัยใน
โครงการวิจัยใดหรือไม่ก็ได้ 

นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่ เลี้ยง (Mentor) หมายถึง นักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหน้าที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

นักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา (Advisor) หมายถึง นักวิจัยที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
ในการท าวิจัย (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา”) โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและวางแผน 
การวิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์และเขียนรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัย ขณะที่นักวิจัยที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า สอนงาน สนับสนุน และก ากับดูแลให้การวิจัยด าเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล  

ผู้ช่วยงานวิจัย (Research support staff) หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบท างานในโครงการวิจัยใน
ส่วนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย (research assistant) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค นักศึกษาท่ีรับจ้าง
ท างานในโครงการวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย แต่ท าหน้าที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ ช่วยงานธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น เพ่ือท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ไม่ติดขัด จนโครงการวิจัยสัมฤทธิ์ผล 

ผู้รับการวิจัย (Participant/respondent/subject/target audience/sample) หมายถึง บุคคล
ผู้เป็นอาสาสมัครหรือยอมตนเข้ารับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เก่ียวกับคน  

ผู้ประเมิน (Reviewer) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภท ดังนี้ (1) ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย กับ (2) ผู้ประเมินบทความหรือรายงานวิจัย (Research article) ที่จะตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ 

บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานวิจัย ที่จะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งโดยทั่วไปบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะตรง
ตามสาขาของเรื่องในบทความวิจัย ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมิน (Peer review) 
แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจต่อไป ขอบข่าย
ความรับผิดชอบของบรรณาธิการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยวารสารนั้น 
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องคก์รเหล่านี้สมควรได้รับเกียรติในการเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการสร้างผลงานวิจัย ด้วยการระบุชื่อไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

บทความหรือรายงานวิจัยต้องไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์ คือต้องใส่ชื่อผู้มีส่วนร่วมใน
การผลิตผลงานวิจัยให้ครบถ้วน ไม่เพ่ิมเติมชื่อผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์ (Guest or honorary และ 
planned authorship) เข้าไป (โดยเจ้าตัวอาจทราบหรือไม่ทราบ) หรือไม่ใส่ชื่อผู้สมควรเป็นผู้นิพนธ์ไว้ด้วย 
(denial of author-ship) หรือใส่ชื่อผู้ไม่สมควรเป็นผู้นิพนธ์แทนตัวนักวิจัยเอง (relinquished authorship) 
หรือระบุชื่อนักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์ทั้ง ๆ ที่ผู้อื่นเป็นผู้เขียนผลงานให้ (ดังท่ีเรียกว่า “ความเป็นผู้นิพนธ์แฝง” 
ghost authorship) 

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ได้แก ่งานอันเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ การประดิษฐ์ทั้งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และ
ไม่ได้องค์ความรู้ ข้อมูลทางด้านเทคนิค ลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจร
รวมความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลิตผลที่ได้จากการวิจัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง การมีความขัดแย้งกันในเรื่องของ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมในคณะวิจัย หรือผล  
ประโยชน์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หรือการที่มีบุคคลใดก็ตามได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการวิจัยแล้วยังได้รับผลประโยชน์จากงานอ่ืนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอีกด้วย จึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ซ้อนที่บุคคลนั้นไม่สมควรจะได้รับ เพราะอาจถูกพิจารณาว่าท าให้
เกิดอคติหรือความล าเอียง ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากท่ีก าหนดไว้เดิม หรือท าให้เป็น
การขัดขวางต่อการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ หรือท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลท าให้เกิดความย่อหย่อนในการด าเนินงานวิจัยและรายงาน
การวิจัย รวมทั้งกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย (Misconduct) หมายถึง การกระท าผิด หรือการละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติอันเหมาะสม ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย 

การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การน าแนวคิด งานหรือผลงานของผู้อ่ืนไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน 
โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือให้เกียรติเจ้าของเดิม หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ท า
ให้บุคคลอืน่เข้าใจผิดว่าเป็นของตน  

การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) หมายถึง การคัดลอกหรือน าผลงานที่เหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตนนั้น ท าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องเป็นจริง และอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิงได้ 

การปลอมแปลงข้อมูล (Falsification) หมายถึง การปกปิด บิดเบือน หรือท าให้ผิดไปจากความจริง 
โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพ่ือให้เป็น ไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ  

 

 

76 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (Responsible agency/ organization) หมายถึง หน่วยงาน 
หรือสถาบัน หรือองค์กรที่มีการวิจัยด้านต่าง ๆ และเป็นที่ซึ่งนักวิจัยและคณะผู้วิจัยสังกัด หรือปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ หรือด าเนินงานวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอยู่ ในช่วงที่มีการด าเนินงานวิจัยนั้นจน
เสร็จสิ้นโครงการ 

แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนวิจัย (Funding source or donor) หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กร หรือ
บุคคลผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติโครงการ 
วิจัย รวมทั้งก าหนดข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือประกันความมีมาตรฐานในการด าเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง และ
มีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพวิจัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งควบคุมและก ากับเพ่ือให้การด าเนินงาน
วิจัยเป็นไปตามข้อตกลง หรือสัญญาที่ได้มีการลงนามให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วนั้นด้วย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 
และการส่งรายงานการวิจัยตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ข้อตกลงหรือสัญญา (Contract) หมายถึง ข้อตกลงที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุวันที่
และลงนามโดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป เช่น แหล่งทุนกับนักวิจัยหรือหัวหน้าคณะวิจัย แหล่งทุน
กับหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยหรือหัวหน้าคณะวิจัย แหล่งทุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย 
เป็นต้น เพ่ือท าความตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ การแจกแจงงาน และความรับผิดชอบ 
และหากเหมาะสมอาจระบุข้อตกลงทางการเงินด้วยข้อเสนอโครงการวิจัยอาจใช้เป็นพื้นฐานของสัญญาได้  

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal or Protocol) หมายถึง เอกสารซึ่งนักวิจัยได้
จัดท าขึ้นก่อนที่จะท าวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร 
และจะท าอย่างไรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ข้อเสนอโครงการวิจัยจะใช้เป็นหลักฐานขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนด้วย โครงสร้างของข้อเสนอโครงการมักเป็นไปตามความต้องการหรือท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยหรือแหล่งทุน โดยทั่วไปประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล (ความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ กรอบแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น 
นิยามศัพท์ เอกสารอ้างอิง ประวัติของผู้วิจัยและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย (Management of research data and 
materials) หมายถึง การเก็บรักษาข้อมูล หลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย เช่น ข้อมูลดิบ 
แผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
ให้เป็นระบบระเบียบ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล 
ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใส สะดวกในการค้นหา และความพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการผลิตผลงาน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะในด้านแนวคิด การออกแบบวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ การร่างรายงานผลการวิจัย (ท้ังหมดหรือพียงบางส่วน) การตรวจแก้และปรับปรุงร่าง
รายงานผลการวิจัย ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้ ถือว่ามีคุณสมบัติในความเป็นผู้นิพนธ์บทความหรือรายงาน
ผลการวิจัย แต่ไม่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ให้ค าปรึกษาทั่วไปในการวิจัย ผู้ช่วยหาทุน ผู้ชี้แนะหรือช่วย
ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมเอกสารอ้างอิง ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
หรือผู้รับการวิจัย บุคคลหรือองค์กรที่ช่วยให้ได้รับความสะดวก และผู้ช่วยงานธุรการต่าง ๆ บุคคลและ
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องคก์รเหล่านี้สมควรได้รับเกียรติในการเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการสร้างผลงานวิจัย ด้วยการระบุชื่อไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

บทความหรือรายงานวิจัยต้องไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์ คือต้องใส่ชื่อผู้มีส่วนร่วมใน
การผลิตผลงานวิจัยให้ครบถ้วน ไม่เพ่ิมเติมชื่อผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์ (Guest or honorary และ 
planned authorship) เข้าไป (โดยเจ้าตัวอาจทราบหรือไม่ทราบ) หรือไม่ใส่ชื่อผู้สมควรเป็นผู้นิพนธ์ไว้ด้วย 
(denial of author-ship) หรือใส่ชื่อผู้ไม่สมควรเป็นผู้นิพนธ์แทนตัวนักวิจัยเอง (relinquished authorship) 
หรือระบุชื่อนักวิจัยเป็นผู้นิพนธ์ทั้ง ๆ ที่ผู้อื่นเป็นผู้เขียนผลงานให้ (ดังท่ีเรียกว่า “ความเป็นผู้นิพนธ์แฝง” 
ghost authorship) 

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ได้แก ่งานอันเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ การประดิษฐ์ทั้งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และ
ไม่ได้องค์ความรู้ ข้อมูลทางด้านเทคนิค ลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจร
รวมความลับทางการค้า พันธุ์พืชใหม่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และผลิตผลที่ได้จากการวิจัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง การมีความขัดแย้งกันในเรื่องของ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมในคณะวิจัย หรือผล  
ประโยชน์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หรือการที่มีบุคคลใดก็ตามได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการวิจัยแล้วยังได้รับผลประโยชน์จากงานอ่ืนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอีกด้วย จึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ซ้อนที่บุคคลนั้นไม่สมควรจะได้รับ เพราะอาจถูกพิจารณาว่าท าให้
เกิดอคติหรือความล าเอียง ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากท่ีก าหนดไว้เดิม หรือท าให้เป็น
การขัดขวางต่อการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ หรือท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลท าให้เกิดความย่อหย่อนในการด าเนินงานวิจัยและรายงาน
การวิจัย รวมทั้งกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย (Misconduct) หมายถึง การกระท าผิด หรือการละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติอันเหมาะสม ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย 

การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การน าแนวคิด งานหรือผลงานของผู้อ่ืนไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน 
โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือให้เกียรติเจ้าของเดิม หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ท า
ให้บุคคลอืน่เข้าใจผิดว่าเป็นของตน  

การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) หมายถึง การคัดลอกหรือน าผลงานที่เหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตนนั้น ท าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องเป็นจริง และอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิงได้ 

การปลอมแปลงข้อมูล (Falsification) หมายถึง การปกปิด บิดเบือน หรือท าให้ผิดไปจากความจริง 
โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพ่ือให้เป็น ไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ  
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1.3 นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด 
1.3.1 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติติง และค าวิจารณ์เชิงวิชาการจาก

เพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน ด้วยใจที่เป็นกลาง 
1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไม่ลบหลู่นักวิจัยอ่ืน 
1.4 นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม 

1.4.1 มีความเป็นธรรมในการให้น้ าหนักความรับผิดชอบในระหว่างผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้องาน การก าหนดชื่อเรื่อง และจ านวนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ รวมทั้ง
สิทธิที่จะได้รับในความเป็นผู้นิพนธ์ร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยมีการตกลง
ที่ชอบด้วยเหตุผล และยอมรับกันในคณะวิจัย 

1.4.2 มีความโปร่งใสในการแบ่งค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยในระหว่างผู้ร่วมวิจัย จัดสรรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ท าวิจัยในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบได้จนส าเร็จ จัดสรรค่าตอบแทน สิทธิหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้ (ถ้ามี) ให้ผู้ร่วมวิจัยอย่างเท่ียงธรรมและเป็นที่ยอมรับด้วย
เหตุและผล  

1.4.3 ไมน่ าส่วนหนึ่งส่วนใดของการวิจัยที่ได้ตกลงและด าเนินงานร่วมกันในคณะวิจัย 
เช่น ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศึกษา กระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ์ เป็นต้น ไปใช้
ประโยชน์ในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนอ่ืน ตีพิมพ์รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเป็นผู้นิพนธ์ จดสิทธิบัตร 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย 

1.5 นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
1.5.1 ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
1.5.2 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่น ๆ ในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผลในการท าวิจัย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพการ
วิจัยและพัฒนา 

1.5.3 คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเที่ยงธรรม ไม่ประนีประนอมจนท าให้ผลงานวิจัยด้อย
คุณค่า 

1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ร่วมวิจัยในคณะ
และนักวิจัยอื่น ๆ พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัย ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้ชี้แนะและแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

1.5.5 กระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งจรรยาวิชาชีพวิจัย 
2. นักวิจัยพึงท าวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน 
นักวิจัยต้องทุ่มเทท าวิจัยอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความขยันและอดทน อุทิศเวลาเพื่อ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ เพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
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การสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรปั้นแต่ง (Fabrication) หมายถึง การสร้างข้อมูลเท็จ การจงใจ
ปั้นแต่งข้อมูลท าให้ผิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ 
ตามความเป็นจริง  

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีใจเปิดกว้างทางความคิด 

ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม และมีความประพฤติอันดีงามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนการด าเนินงานวิจัย 

ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลังการด าเนินงานวิจัย รวมถึงการผยแพร่
ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1.2 ให้เกียรติผู้อ่ืน โดยการอ้างถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล 
ความคิดเห็น ผลงาน และถ้อยค าที่น ามาใช้ในงานวิจัยอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน 

1.1.3 ไม่ระบุชื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย 
โดยไม่ได้รับค ายินยอมจากบุคคลนั้นก่อน 

1.1.4 เสนอข้อมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปิดเผย และตรงไปตรงมา ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

1.1.5 ไม่ขอรับทุนซ้ าซ้อน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมจากแหล่งทุนให้กระท าได้ และ
ต้องแจ้งให้แหล่งทุนทราบด้วย 

1.1.6 ไม่จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยในข้อเสนอโครงการวิจัยให้แตกต่างกัน 
โดยหวังให้เข้าใจว่าเป็นคนละโครงการกัน เพ่ือยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแห่ง 

1.1.7 ไม่จ้างวานให้ผู้อ่ืนท าวิจัยให้ แล้วระบุชื่อตนเองเป็นผู้ท าวิจัยและผู้นิพนธ์  
1.1.8 ไม่สร้างผลงานวิจัยอันเป็นเท็จ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมมาจริง และ

วิเคราะห์สรุปผลให้เป็นไปตามความประสงค์ 
1.1.9 ไม่ใส่ชื่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย โดยหวังใช้ต าแหน่งหรือชื่อเสียง

ของบุคคลนั้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ได้รับทุนวิจัย หรือเพ่ือจูงใจให้ส านักพิมพ์หรือ
วารสารตีพิมพ์บทความหรือรายงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ 
1.2.1 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงในสัญญาที่ได้ลงนามไว้แก่แหล่งทุนและ

หน่วยงานต้นสังกัด 
1.2.2 ไม่ละทิ้งหรือยกเลิกการด าเนินงานวิจัยโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมทั้งผลที่จะเกิดแก่สังคมเป็นหลักไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
การท าลายผู้อื่น และบิดเบือนความจริง เป็นต้น 
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1.3 นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด 
1.3.1 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติติง และค าวิจารณ์เชิงวิชาการจาก

เพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน ด้วยใจที่เป็นกลาง 
1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไม่ลบหลู่นักวิจัยอ่ืน 
1.4 นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม 

1.4.1 มีความเป็นธรรมในการให้น้ าหนักความรับผิดชอบในระหว่างผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้องาน การก าหนดชื่อเรื่อง และจ านวนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ รวมทั้ง
สิทธิที่จะได้รับในความเป็นผู้นิพนธ์ร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยมีการตกลง
ที่ชอบด้วยเหตุผล และยอมรับกันในคณะวิจัย 

1.4.2 มีความโปร่งใสในการแบ่งค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยในระหว่างผู้ร่วมวิจัย จัดสรรวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ท าวิจัยในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบได้จนส าเร็จ จัดสรรค่าตอบแทน สิทธิหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้ (ถ้ามี) ให้ผู้ร่วมวิจัยอย่างเท่ียงธรรมและเป็นที่ยอมรับด้วย
เหตุและผล  

1.4.3 ไมน่ าส่วนหนึ่งส่วนใดของการวิจัยที่ได้ตกลงและด าเนินงานร่วมกันในคณะวิจัย 
เช่น ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศึกษา กระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ์ เป็นต้น ไปใช้
ประโยชน์ในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนอ่ืน ตีพิมพ์รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเป็นผู้นิพนธ์ จดสิทธิบัตร 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย 

1.5 นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
1.5.1 ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
1.5.2 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่น ๆ ในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผลในการท าวิจัย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพการ
วิจัยและพัฒนา 

1.5.3 คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเที่ยงธรรม ไม่ประนีประนอมจนท าให้ผลงานวิจัยด้อย
คุณค่า 

1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ร่วมวิจัยในคณะ
และนักวิจัยอื่น ๆ พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัย ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้ชี้แนะและแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

1.5.5 กระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งจรรยาวิชาชีพวิจัย 
2. นักวิจัยพึงท าวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน 
นักวิจัยต้องทุ่มเทท าวิจัยอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความขยันและอดทน อุทิศเวลาเพื่อ
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อาจเป็นอันตรายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต้องให้

เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนวิจัย ต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน
ต้นสังกัด และแหล่งทุนวิจัย 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การแก้ปัญหา และประโยชน์สุขของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ และไม่ด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี หรือ
ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนน าเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการ
และการวิจัย  

1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัยอย่างพอเพียง ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน 
และถ้อยค าที่น ามาใช้ในการเขียนโครงการวิจัย ต้องไม่แอบอ้าง หรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือ
ปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือกระท าการใด ๆ ที่ท าให้
แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง  

1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย  

1.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับคน ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) 
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือรับรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย 

1.9 ขอรับค ายินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกป้องผลประโยชน์
ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น ก่อนเริ่ม
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แนวทางปฏิบัติ 
2.1  ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย เพ่ือให้

งานวิจัยก้าวหน้า ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย  
2.2 อุทิศเวลาเพ่ือการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพียงพอ และด้วยความขยันและอดทน เพ่ือให้งานวิจัย

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
2.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับผู้ร่วมงาน

และนักวิจัยอื่น ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งขึ้น 

3. นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ ต้องน าเสนอผลงานวิจัย

ตามความเป็นจริง และเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ 
แนวทางปฏิบัติ 

3.1 มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการท างานวิจัย เพ่ือรักษามาตรฐาน
วิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรม รวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย  

3.2 ไม่ยอมให้ผลประโยชน์ทางการเงิน และผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ืนใด มาท าให้สูญเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ หรือมาท าให้การด าเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบี่ยงเบนหรือ
ผิดไปจากความเป็นจริง 

3.3 รายงานข้อค้นพบจากการวิจัยตามความเป็นจริง และเสนอแนะด้วยแนวคิดที่เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ  

3.4 ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเป็นจริง และต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดตามมา จากการน าเสนอรายงานการวิจัยสู่สาธารณชนด้วย 

4. นักวิจัยต้องมีควมรับผิดชอบต่อสิ ่งที ่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 

นักวิจัยต้องท าวิจัยด้วยจิตส านึกว่า จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องด าเนินการวิจัยอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเปี่ยมด้วยคุณธรรม ใน
การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 
แนวทางปฏิบัติ 

4.1 พึงตระหนักว่า การใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลอง ต้องกระท าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือก
อ่ืนเท่านั้น 

4.2 ด าเนินงานวิจัยด้วยสติปัญญา ความรอบคอบ ระมัด ระวัง และเปี่ยมด้วยคุณธรรมใน
การท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดล้อม โดยต้องป้องกันอันตรายหรือความเสียหายในทุกขั้นตอน และทุกระยะ
ของการวิจัย และต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่สิ่งที่ศึกษา รวมทั้งที่จะเกิดแก่ตนเองด้วย 

4.3 มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค แมลง การแพร่กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ถูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรม มลพิษ และอ่ืน ๆ รวมทั้งมีมาตรการในการก าจัดมลพิษของเสีย และสิ่งที่
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อาจเป็นอันตรายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต้องให้

เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
ทุนวิจัย ต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน
ต้นสังกัด และแหล่งทุนวิจัย 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การแก้ปัญหา และประโยชน์สุขของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.2 มีความเป็นกลางทางวิชาการ และไม่ด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี หรือ
ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนน าเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เพ่ือป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการ
และการวิจัย  

1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท าวิจัยอย่างพอเพียง ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน 
และถ้อยค าที่น ามาใช้ในการเขียนโครงการวิจัย ต้องไม่แอบอ้าง หรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือ
ปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือกระท าการใด ๆ ที่ท าให้
แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง  

1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย  

1.8 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยต้องเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับคน ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) 
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือรับรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย 

1.9 ขอรับค ายินยอมจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกป้องผลประโยชน์
ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น ก่อนเริ่ม
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2.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และระเบียบวิธีวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย  

2.4 ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ หรือใบส าคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ
ได้รับสิ่งใด ๆ เป็นการตอบแทน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือ
ให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการ 

2.5 ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การวิจารณ์ การสรุปผล 
และการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

2.6 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยหรือ
ทดลอง ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการวิจัย เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

2.7 ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยเมตตาธรรม ต้องป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่คนหรือสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 

2.8 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถี่ถ้วน และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย เพ่ือตนเองและผู้ร่วม
วิจัยได้ใช้ประโยชน์ และเพ่ือความโปร่งใส รวมทั้งความพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ  

2.9 ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุก
ระยะของการด าเนินงานวิจัย เพ่ือความโปร่งใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการวิจัย 

2.10 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การวิจัย
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

2.11 หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการด าเนินงานวิจัย ว่าได้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยง 

2.12 ไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงหรือ
สัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุนและหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้รับการวิจัย และ
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม 

2.13 ระงับการด าเนินงานวิจัย และเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่ง
ทุน เพ่ือยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่า งานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิได้คาดคิดมาก่อน และอาจ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างอ่ืนด้วยความรอบคอบและด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ เพ่ือลด
หรือระงับความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน  

3. หลังการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจน และมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ

ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงานผลการวิจัย ระบุและล าดับชื่อ
ผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่า
หนึ่งแห่ง ต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
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ด าเนินงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจเข้ารับ
การวิจัยหรือถอนตัวจากการวิจัยได้ตามต้องการ 

1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นย า โดยใช้สัตว์ทดลองจ านวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 
(หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) ของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือรับรองหรือให้ความเห็นชอบ
ก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย 

1.11 ขออนุญาตเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ให้ได้รับค ายินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
หรือทดลอง 

1.12 ระบุสถานที่ที่จะด าเนินการวิจัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องใช้คนหรือสัตว์
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

1.13 ระบุช่วงเวลาในการท าวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลาทั้งหมด
ที่จะใช้ในการท าวิจัยอย่างชัดเจน 

1.14 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย ไม่ปิดบังหรืออ าพรางวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของการวิจัย และต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.15 ศึกษาและท าความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ว่า
ไม่ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งอยู่ในวิสัยและความสามารถ
ที่นักวิจัยจะกระท าให้ส าเร็จได้ โดยมีอิสระทางความคิดก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลง
หรือสัญญากับแหล่งทุนวิจัย 

1.16 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา ให้เป็นที่เข้าใจ
ตรงกันระหว่างนักวิจัย หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ให้ทุน เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในข้อตกลงหรือสัญญา เพ่ือให้แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติตามและปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของตน รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยการวิจัย 

2. ระหว่างการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้อง

ตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยนั้น ต้องปฏิบัติ
ต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยความเมตตา เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย
อย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะของการด าเนินงานวิจัย ต้อง
ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
ไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญา ต้องระงับ
และพร้อมยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่างานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน สิ่งแวดล้อม หรือ
ความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้คาดคิดมาก่อน 
แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ไม่มีอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้รับการวิจัย 
2.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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2.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และระเบียบวิธีวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย  

2.4 ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ หรือใบส าคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ
ได้รับสิ่งใด ๆ เป็นการตอบแทน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือ
ให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการ 

2.5 ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การวิจารณ์ การสรุปผล 
และการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

2.6 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยหรือ
ทดลอง ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้รับการวิจัย เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้รับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

2.7 ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยเมตตาธรรม ต้องป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่คนหรือสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 

2.8 จดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถี่ถ้วน และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย เพ่ือตนเองและผู้ร่วม
วิจัยได้ใช้ประโยชน์ และเพ่ือความโปร่งใส รวมทั้งความพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ  

2.9 ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุก
ระยะของการด าเนินงานวิจัย เพ่ือความโปร่งใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการวิจัย 

2.10 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การวิจัย
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

2.11 หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการด าเนินงานวิจัย ว่าได้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยง 

2.12 ไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงหรือ
สัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุนและหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผู้รับการวิจัย และ
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม 

2.13 ระงับการด าเนินงานวิจัย และเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่ง
ทุน เพ่ือยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่า งานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิได้คาดคิดมาก่อน และอาจ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างอ่ืนด้วยความรอบคอบและด้วยจิตส านึกรับผิดชอบ เพ่ือลด
หรือระงับความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน  

3. หลังการด าเนินงานวิจัย 
นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจน และมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ

ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงานผลการวิจัย ระบุและล าดับชื่อ
ผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่า
หนึ่งแห่ง ต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
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3.11 แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของสังคมที่มีต่อผลงานวิจัย
ไว้ด้วยอย่างชัดเจน 

3.12 ไม่เพิกเฉย และรีบแก้ไขให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที หากพบว่ามี
ผู้น าผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

3.13 มีมาตรการที่เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด หรือตามระยะเวลา
ที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพ่ือความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

3.14 ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุนให้หน่วยงานต้นสังกัดหรืออ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
วิจัย  

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย 
1. ก าหนดหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้ 

เข้าใจและยอมรับกันตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินงานวิจัย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนให้งานวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดีจนบรรลุผลส าเร็จ 

2. สนับสนุนให้ผู้ช่วยงานวิจัยใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพของตน ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้
ด้วยดี และบุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการท างานวิจัย ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์การวิจัย และเอกสารที่
จ าเป็นต่อการวิจัย 

4. ไม่สั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยงานวิจัยท างานที่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต โดย
ที่ไม่มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ และต้องมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ช่วยวิจัย 

5. ให้ความคุ้มครองและจัดท าประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมวิจัย  
6. แสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยงานวิจัย โดยระบุในกิตติกรรมประกาศ เพ่ือให้เกียรติในการ

ร่วมสร้างผลงานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นจูงใจ และสนับสนุนให้นักศึกษากล้าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ

กระท าการต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล รวมทั้งใช้ความรู้ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  

2. ก ากับดูแล สอนงาน ควบคุมการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตาธรรม 
ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ท าให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

3. ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ต้องการความช านาญ
เฉพาะทางให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ ต้องฝึกนักศึกษาจนมีความ
เชื่อมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัยก่อนมอบหมายงานให้  
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เกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด เพ่ือให้พร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ 
แนวทางปฏิบัติ  

3.1 จัดท าและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงร่างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายงานที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์สาขาที่วิจัยมีความชัดเจน มี
ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ไม่ขยายข้อค้นพบจากงานวิจัยเกินความเป็นจริง 
และต้องจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารตามความต้องการของแหล่งทุนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

3.2 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน และถ้อยค า
ที่ได้น ามาใช้ในรายงานการวิจัย และบทความวิชาการท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ต้องไม่
แอบอ้างหรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงข้อมูล หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
หรือน าผลงานเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึง
อย่างชัดเจน  

3.3 ระบุและล าดับชื่อผู้นิพนธ์ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามที่ได้ตกลงไว้
ตั้งแต่ต้นกับผู้ร่วมวิจัย หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมีเหตุผลอันควร และเป็นที่ยอมรับ
ในคณะผู้ร่วมวิจัย โดยไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์  

3.4 แสดงความขอบคุณต่อบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที ่สนับสนุนงานวิจัยใน
กิตติกรรมประกาศ เพ่ือเป็นเกียรติว่าเป็นผู้มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจ้ ง
ให้ผู้ที่จะได้รับการระบุชื่อทราบและให้ค ายินยอมก่อน 

3.5 ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ที่วิจัย 

3.6 ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น เนื่องจากการ
กระท าเช่นนี้อาจท าให้เกิดการตีพิมพ์ซ้ าซ้อน 

3.7 สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งภาษาได้ หากวารสารที่ส่งผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์ มีนโยบายรองรับหลักการดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
ล่วงหน้าด้วย  

3.8 สามารถส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการแล้ว 
ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้ แต่ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบด้วย 

3.9 ไม่พิมพ์ผลงานวิจัยโดยการแบ่งย่อยให้เป็นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม แต่อาจท าได้
หากบทความเหล่านั้นมีเนื้อหาเหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบ และต้องไม่ใช้ตารางหรือ
ภาพประกอบเดียวกัน ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตนส่งบทความไป
ได้รับทราบและยอมรับก่อน 

3.10 เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชน
และสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า และน าผลงานวิจัยไปทันใช้ประโยชน์ ผลงานที่
เผยแพร่ควรอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน  
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3.11 แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของสังคมที่มีต่อผลงานวิจัย
ไว้ด้วยอย่างชัดเจน 

3.12 ไม่เพิกเฉย และรีบแก้ไขให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที หากพบว่ามี
ผู้น าผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

3.13 มีมาตรการที่เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด หรือตามระยะเวลา
ที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล เพ่ือความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

3.14 ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุนให้หน่วยงานต้นสังกัดหรืออ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงหรือสัญญาที่ท าไว้กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
วิจัย  

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย 
1. ก าหนดหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน เป็นที่รับรู้ 

เข้าใจและยอมรับกันตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินงานวิจัย เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนให้งานวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดีจนบรรลุผลส าเร็จ 

2. สนับสนุนให้ผู้ช่วยงานวิจัยใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพของตน ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ให้เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้
ด้วยดี และบุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการท างานวิจัย ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์การวิจัย และเอกสารที่
จ าเป็นต่อการวิจัย 

4. ไม่สั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยงานวิจัยท างานที่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิต โดย
ที่ไม่มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ และต้องมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ช่วยวิจัย 

5. ให้ความคุ้มครองและจัดท าประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมวิจัย  
6. แสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยงานวิจัย โดยระบุในกิตติกรรมประกาศ เพ่ือให้เกียรติในการ

ร่วมสร้างผลงานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นจูงใจ และสนับสนุนให้นักศึกษากล้าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ

กระท าการต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล รวมทั้งใช้ความรู้ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  

2. ก ากับดูแล สอนงาน ควบคุมการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตาธรรม 
ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ท าให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

3. ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ต้องการความช านาญ
เฉพาะทางให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ ต้องฝึกนักศึกษาจนมีความ
เชื่อมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัยก่อนมอบหมายงานให้  
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แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1. แนวทางปฏิบัติของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 

1.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่นักวิจัยใน
ชุดโครงการวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยในแต่ละโครงการด าเนินไปได้ตามแผนจนสัมฤทธิผล
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

1.2 ก ากับดูแลและหมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทั้งของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ประสานงานระหว่างโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1.4 แนะน าและกระตุ้นให้นักวิจัยในชุดโครงการวิจัย เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามกรอบเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด  

1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยในชุดโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย
ของหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน เพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย 

2. แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 
2.1 ประสานงาน ควบคุม และก ากับโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ 

เพ่ือให้ทุกโครงการสัมฤทธิ์ผล และได้รายงานผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการวิจัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท าวิจัยโดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

2.3 ท างานร่วมกับนักวิจัยหลักในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่ศึกษา และได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 

2.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย รวมทั้งการรักษาและส่งเสริม
จรรยาวิชาชีพวิจัยแก่นักวิจัยอื่น ๆ  

2.5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างโครงการวิจัยในชุดกับโครงการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือขยายความร่วมมือในการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยของประเทศในระยะยาว 

2.6 ไม่ใส่ชื่อตนเองร่วมเป็นผู้นิพนธ์ในผลงานวิจัย หากไม่ได้เป็นนักวิจัยหลักหรือนักวิจัย
ร่วมในโครงการวิจัยใด ๆ 

3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
3.1 ทุ่มเทสติปัญญาและเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 

สอนงาน และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการท าวิจัย และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผล เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสังคม 
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4. ค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาสมควรได้รับ ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี
ต่อการท างานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย่างเคร่งครัด 

5. จัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินทางปัญญา และ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย การมีชื่อและล าดับชื่อของผู้นิพนธ์ผลงานวิจัย สิทธิในข้อมูล
และความเป็นเจ้าของผลงาน 

6. ไม่ใช้สถานภาพที่สูงกว่าบังคับ ข่มขู่ หรือกดดันการตัดสินใจของนักศึกษา และไม่หาประโยชน์
จากนักศึกษาในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
1. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด ต้อง

เสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุน และ
เมื่อโครงการวิจัยได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุนแล้ว ต้องขออนุมัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด ก่อนเริ่มด าเนินงานวิจัยหรือใช้งบประมาณการวิจัย 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงกับแหล่งทุนเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ได้จากการวิจัย ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 

3. จัดท าข้อตกลงในการจัดการ หรือโอนย้ายวัสดุวิจัยและครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมวิจัย 
เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของหน่วยงาน 

4. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้ทันตามกรอบเวลา หรือจะยกเลิกข้อตกลงหรือสัญญาก่อนก าหนด หรือจะ
ขอขยายเวลาเพ่ิมเติม 

5. ให้เกียรติและแสดงความขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดในกิตติกรรมประกาศของบทความหรือ
รายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร 

6. เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยตลอดโครงการอย่างเป็นระบบ ตามระยะเวลา
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด เพ่ือความโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัย 
1. ตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัย

ให้ชัดเจน และด้วยความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยก่อนลงนามในข้อตกลง
หรือสัญญา  

2. ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับแหล่งทุนวิจัยอย่างเคร่งครัด 
3. ท างานวิจัยตามแผนงานและส่งรายงานประจ างวด รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับ

สมบูรณ์ต่อแหล่งทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
4. แจ้งให้แหล่งทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้งที่เกิดกรณีไม่

สามารถด าเนินงานวิจัยได้ตามแผน เพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น และ
แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ร่วมวิจัยทราบด้วย 

5. ให้เกียรติและขอบคุณแหล่งทุนวิจัยในกิตติกรรมประกาศ และในโอกาสอันควร 
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แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1. แนวทางปฏิบัติของผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 

1.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่นักวิจัยใน
ชุดโครงการวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยในแต่ละโครงการด าเนินไปได้ตามแผนจนสัมฤทธิผล
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

1.2 ก ากับดูแลและหมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย และเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ทั้งของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 ประสานงานระหว่างโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการ เพ่ือป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1.4 แนะน าและกระตุ้นให้นักวิจัยในชุดโครงการวิจัย เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามกรอบเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด  

1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยในชุดโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย
ของหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน เพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย 

2. แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 
2.1 ประสานงาน ควบคุม และก ากับโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ 

เพ่ือให้ทุกโครงการสัมฤทธิ์ผล และได้รายงานผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการวิจัย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท าวิจัยโดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

2.3 ท างานร่วมกับนักวิจัยหลักในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่ศึกษา และได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 

2.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย รวมทั้งการรักษาและส่งเสริม
จรรยาวิชาชีพวิจัยแก่นักวิจัยอื่น ๆ  

2.5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างโครงการวิจัยในชุดกับโครงการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือขยายความร่วมมือในการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยของประเทศในระยะยาว 

2.6 ไม่ใส่ชื่อตนเองร่วมเป็นผู้นิพนธ์ในผลงานวิจัย หากไม่ได้เป็นนักวิจัยหลักหรือนักวิจัย
ร่วมในโครงการวิจัยใด ๆ 

3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง 
3.1 ทุ่มเทสติปัญญาและเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 

สอนงาน และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการท าวิจัย และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผล เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสังคม 
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5.5 ไม่ควรปิดกั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากบุคคลที่ผู้นิพนธ์เสนอชื่อให้เป็น
ผู้ประเมินบทความวิจัยของตน หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความรู้ความสามารถ
อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ประเมิน 

5.6 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประเมินทราบทุกครั้งถึงกรอบเวลาในการประเมิน และ
การรักษาความลับของบทความท่ีประเมิน 

5.7 ไม่เปิดเผยรายชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ต่อผู้ประเมิน 
5.8 ควรถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการประเมิน หากพบว่าผู้ประเมินในคณะมีความเห็น

ไม่ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
5.9 ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายจากการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เช่น ความ

ผิดพลาดในการจัดพิมพ์ การฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากเจ้าของผลงานตัวจริง เป็นต้น 
5.10 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบว่า ผู้นิพนธ์บทความประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 
5.11 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป เมื่อพบว่ามีการตีพิมพ์บทความซ้อน และลงค า

ชี้แจงของผู้นิพนธ์ด้วย นอกจากนี้ ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตีพิมพ์บทความ
ชิ้นแรกนั้นทราบด้วย ส่วนการลงโทษนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของวารสาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.12 ไม่น าข้อมูลการแปลผล การอภิปรายผล การวิจารณ์และข้อเสนอแนะ หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของบทความวิจัยที่อยู่ระหว่างการประเมินหรือรอการตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นิพนธ์บทความ 

6. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
6.1 ส่งเสริมนักวิจัยให้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ 

วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
6.2 เปิดโอกาสให้นักวิจัยของหน่วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการก าหนดปัญหา

หรือหัวข้อวิจัยและด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการ 
วิจัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ  

6.3 กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไม่คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจ
กระท าผิดอย่างไม่รู้สึกละอาย  

6.4 มีมาตรการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดอคติ และความไม่
เที่ยงธรรมในการท าวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 

6.5 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก
การวิจัย และให้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้นักวิจัยถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด หากนักวิจัยหรือองค์กรในสังกัดได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ก็
ต้องให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับแหล่งทุนวิจัยด้วย 

6.6 เสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัย โดยให้นักวิจัยใช้อาคารสถานที่เพ่ือการวิจัยตามสมควร
แก่กรณี สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ์การวิจัย เครื่องมือพ้ืนฐานในการ
วิจัย เพ่ือให้นักวิจัยท างานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจน
สิ้นสุดโครงการ  

6.7 ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด ให้มี
การด าเนินงานตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อก าหนดในข้อตกลง หรือสัญญา
ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างแหล่งทุนกับคู่สัญญา  
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3.3 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยใช้ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งความเพียรพยายามท างานจนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.4 ปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้เกิดวินัยในการประพฤติ
ปฎิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และไม่ขัดต่อกฎหมายและความม่ันคงของประเทศ 

4. แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย 
4.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้การตรวจสอบและการประเมินมี

ความเที่ยงธรรม ชอบด้วยเหตุผล โปร่งใส และปราศจากอคติ  
4.2 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัย โดยยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

ที่ก าหนดขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรหรือวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
4.3 ควรปฏิเสธการเป็นผู้ประเมิน หากรู้จักคุ้นเคยเป็นส่วนตัวกับผู้เสนอโครงการวิจัย หรือ

กับผู้นิพนธ์บทความวิจัยที่จะประเมิน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอคติหรือถูกกล่าวหาว่ามีอคติ 
ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้ต้องพิจารณาผลงานอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และสามารถ
อธิบายด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจน 

4.4 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัยให้แล้วเสร็จและส่งต้นฉบับคืนให้
ผู้เกี่ยวข้อง หรือบรรณาธิการวารสารภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

4.5 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการวารสารทราบทันทีที่พบว่าบทความวิจัยที่
ประเมินมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  

4.6 รักษาความลับของโครงการวิจัย หรือบทความวิจัย และไม่น าไปวิพากษ์วิจารณ์กับ
ผู้อื่น เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้น าเสนอโครงการวิจัย หรือผู้นิพนธ์บทความวิจัย  

4.7 ไม่น าแนวคิดของการวิจัยหรือหัวข้อโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการประเมินหรือ
ภายหลังการตัดสินไม่ให้ได้รับทุนวิจัยไปด าเนินการหรือให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ โดย
ไม่ได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ 
5.1 ประกาศให้ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับการแสดงหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่ออ่ืนที่
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้คนหรือสัตว์ทดลองได้) 
และข้อปฏิบัติที่จ าเป็นอื่น ๆ ที่ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตาม  

5.2 ก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพในการตีพิมพ์บทความวิจัย และประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบโดยทั่วกัน 

5.3 ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพ่ือผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือของวารสาร โดยไม่
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากคณะกรรมการประเมินที่ได้แต่งตั้งขึ้น 

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะตรงตามสาขา
ของเรื่องที่วิจัย และไม่มีประวัติว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความวิจัย แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบ เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวารสาร รวมทั้งช่วยปรับปรุงให้บทความมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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5.5 ไม่ควรปิดกั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากบุคคลที่ผู้นิพนธ์เสนอชื่อให้เป็น
ผู้ประเมินบทความวิจัยของตน หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความรู้ความสามารถ
อย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่ประเมิน 

5.6 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประเมินทราบทุกครั้งถึงกรอบเวลาในการประเมิน และ
การรักษาความลับของบทความท่ีประเมิน 

5.7 ไม่เปิดเผยรายชื่อผู้นิพนธ์ และชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ต่อผู้ประเมิน 
5.8 ควรถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการประเมิน หากพบว่าผู้ประเมินในคณะมีความเห็น

ไม่ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
5.9 ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายจากการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร เช่น ความ

ผิดพลาดในการจัดพิมพ์ การฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากเจ้าของผลงานตัวจริง เป็นต้น 
5.10 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบว่า ผู้นิพนธ์บทความประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 
5.11 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป เมื่อพบว่ามีการตีพิมพ์บทความซ้อน และลงค า

ชี้แจงของผู้นิพนธ์ด้วย นอกจากนี้ ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตีพิมพ์บทความ
ชิ้นแรกนั้นทราบด้วย ส่วนการลงโทษนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของวารสาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.12 ไม่น าข้อมูลการแปลผล การอภิปรายผล การวิจารณ์และข้อเสนอแนะ หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของบทความวิจัยที่อยู่ระหว่างการประเมินหรือรอการตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นิพนธ์บทความ 

6. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
6.1 ส่งเสริมนักวิจัยให้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ 

วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
6.2 เปิดโอกาสให้นักวิจัยของหน่วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการก าหนดปัญหา

หรือหัวข้อวิจัยและด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการ 
วิจัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ  

6.3 กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไม่คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจ
กระท าผิดอย่างไม่รู้สึกละอาย  

6.4 มีมาตรการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดอคติ และความไม่
เที่ยงธรรมในการท าวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 

6.5 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก
การวิจัย และให้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้นักวิจัยถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด หากนักวิจัยหรือองค์กรในสังกัดได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ก็
ต้องให้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับแหล่งทุนวิจัยด้วย 

6.6 เสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัย โดยให้นักวิจัยใช้อาคารสถานที่เพ่ือการวิจัยตามสมควร
แก่กรณี สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ์การวิจัย เครื่องมือพ้ืนฐานในการ
วิจัย เพ่ือให้นักวิจัยท างานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจน
สิ้นสุดโครงการ  

6.7 ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด ให้มี
การด าเนินงานตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อก าหนดในข้อตกลง หรือสัญญา
ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างแหล่งทุนกับคู่สัญญา  
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7. แนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย 
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์   
7.2 ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง และมีเวลาเพียงพอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่สนใจ 

จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันกาล และสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกของ
แหล่งทุน 

7.3 ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนด ใน
การยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

7.4 คัดเลือกนักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความเที่ยงธรรม เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าจะสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด  

7.5 จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการวิจัย ให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานคู่สัญญาอย่างเพียงพอ และให้ได้รับตรงตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา ยกเว้น
เหตุสุดวิสัย แต่ก็ควรให้เกิดผลเสียหายแก่โครงการวิจัยน้อยที่สุด และควรมีมาตรการ
ควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา  

7.6 ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ
สัญญา รักษามาตรฐานในการด าเนินงานวิจัยให้ถูกต้องทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 
และป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.7 รักษาความลับของโครงการวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย หากปฏิเสธ
การให้ทุนแก่โครงการวิจัยใด ต้องไม่ให้มีการน าแนวคิดหรือหัวข้อวิจัยของโครงการนั้น
ไปให้ทุนแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานอ่ืน 

7.8 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามสาขา และ
อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเข้าร่วมด้วยตามความจ าเป็น ไม่
ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ หรือ
ประเมินโครงการวิจัยเพ่ือป้องกันอคติในการพิจารณา และเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม 

7.9 ก าหนดให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) ก่อนน าเสนอโครงการวิจัยด้วย เพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจพบภายหลังการอนุมัติทุนแก่โครงการวิจัยแล้ว  

7.10 ไม่เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม่ขอให้นักวิจัยท าวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ตก
ลงกันไว้ในสัญญา 

7.11 เคารพในศักดิ์ศรีและให้เกียรตินักวิจัย รวมทั้งไม่จ ากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม่แทรกแซง
อิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต่มุ่งเน้นที่คุณภาพของการวิจัย และสนับสนุน
งานวิจัยที่ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.12 จัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยให้แก่นักวิจัยและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นธรรม โดยระบุอย่างชัดเจนในสัญญา 

7.13 ตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือติดตามการด าเนินงานวิจัยและประเมินผล
งานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
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6.8 ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝ่าฝืน หรือกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ
ลงโทษโดยไม่เพิกเฉย ทั้งนี้ต้องรักษาความลับ และมีแนวทางปกป้องผู้ที่ร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกป้อง และ
ช่วยเหลือนักวิจัยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการร้องเรียนด้วย 

6.9 ให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจแก่นักวิจัยและองค์กรในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
วิจัย และยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ในสาขานั้น หรือเกิด
คุณค่าแก่สังคมหรือสาธารณะ โดยไม่กระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักวิจัยและองค์กรในสังกัด 

6.10 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการวิจัยศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพ่ือ
เสริมสร้างจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานงานวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง 

6.11 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) เพ่ือก ากับดูแลและพิจารณารับรองโครงการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับคนและสัตว์ของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด เพ่ือให้ความคุ้มครองและ
หลักประกันว่าจะไม่เกิดผลกระทบและอันตรายใด ๆ แก่คนหรือสัตว์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาหรือทดลอง  

6.12 กระตุ้นให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถี่ถ้วน 
และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือความโปร่งใส 
และพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ โดยเฉพาะกรณีที่นักวิจัยได้พ้นสังกัด หรือ
พ้นจากการก ากับดูแลของหน่วยงานแล้ว 

6.13 ก าหนดให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดดูแลและป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ รวมทั้ง
จัดสถานที่ส าหรับก าจัดมลพิษอันเกิดจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิให้เกิดอันตราย
ต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

6.14 สนับสนุนให้มีนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย
ที่มีคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

6.15 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิกส์ 
และอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ชุมชน สังคม สาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยหน่วยงาน
ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

6.16 ปกป้องสิทธิของนักวิจัยในการน าเสนอข้อมูลวิจัยออกสู่สาธารณะอย่างมีความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับปัญหาทางสังคม การเมือง และสุขภาพ 

6.17 ส่งเสริมและช่วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ที่ได้จาก
การวิจัย  

6.18 สนับสนุนให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  

6.19 สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีการท าวิจัยร่วมกัน หรือน าผลงานวิจัยไป
ปรับใช้เพ่ือประโยชน์ทางสังคม ธุรกิจ และเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น 
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7. แนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย 
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์   
7.2 ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง และมีเวลาเพียงพอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่สนใจ 

จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันกาล และสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกของ
แหล่งทุน 

7.3 ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนด ใน
การยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  

7.4 คัดเลือกนักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความเที่ยงธรรม เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าจะสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน และสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด  

7.5 จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการวิจัย ให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานคู่สัญญาอย่างเพียงพอ และให้ได้รับตรงตามเวลาที่ก าหนดในสัญญา ยกเว้น
เหตุสุดวิสัย แต่ก็ควรให้เกิดผลเสียหายแก่โครงการวิจัยน้อยที่สุด และควรมีมาตรการ
ควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา  

7.6 ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ
สัญญา รักษามาตรฐานในการด าเนินงานวิจัยให้ถูกต้องทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 
และป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.7 รักษาความลับของโครงการวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย หากปฏิเสธ
การให้ทุนแก่โครงการวิจัยใด ต้องไม่ให้มีการน าแนวคิดหรือหัวข้อวิจัยของโครงการนั้น
ไปให้ทุนแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานอ่ืน 

7.8 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามสาขา และ
อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเข้าร่วมด้วยตามความจ าเป็น ไม่
ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ หรือ
ประเมินโครงการวิจัยเพ่ือป้องกันอคติในการพิจารณา และเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม 

7.9 ก าหนดให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในชื่อเรียกอย่างอ่ืน) ก่อนน าเสนอโครงการวิจัยด้วย เพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจพบภายหลังการอนุมัติทุนแก่โครงการวิจัยแล้ว  

7.10 ไม่เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม่ขอให้นักวิจัยท าวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ตก
ลงกันไว้ในสัญญา 

7.11 เคารพในศักดิ์ศรีและให้เกียรตินักวิจัย รวมทั้งไม่จ ากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม่แทรกแซง
อิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต่มุ่งเน้นที่คุณภาพของการวิจัย และสนับสนุน
งานวิจัยที่ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.12 จัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยให้แก่นักวิจัยและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นธรรม โดยระบุอย่างชัดเจนในสัญญา 

7.13 ตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือติดตามการด าเนินงานวิจัยและประเมินผล
งานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน 

“ผู้ใช้สัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใด ๆ ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และให้
หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา 

“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้ผลิตสัตว”์ หมายความว่า ผู้กระท าการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์สืบสาย

พันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 
“คณะกรรมการก ากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ประจ าสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ก ากับและดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอเพ่ือขออนุญาตใช้
สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถ ุ หรือการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 
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7.14 มีหน่วยงานรับเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผู้รับทุนและ
มีกลไกปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เพ่ือให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ร้องเรียนและนักวิจัย 
หากพบจากการไต่สวนข้อเท็จจริงว่านักวิจัยประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ควรแจ้ง
ผลการไต่สวนให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

7.15 แจ้งให้นักวิจัยผู้รับทุน ส านักพิมพ์ หรือผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทราบในทันทีที่พบว่า
นักวิจัยได้น าผลงานวิจัยที่แหล่งทุนไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

7.16 ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความส าเร็จของนักวิจัยที่ได้รับทุน เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพัฒนาหัวข้อวิจัย และปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต่อไป 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 
การกระท าต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และนักวิจัยไม่สมควรกระท า

อย่างยิ่ง  
1. การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน งานและผลงานดังกล่าว เช่น แนวคิด 

ภาษา ถ้อยค า ข้อความ คติพจน์ สุภาษิต ภาพเขียน ภาพถ่าย รูปปั้น รูปจ าลอง ท านองเพลง และผลงาน
ใด ๆ ของผู้อื่น เป็นต้น ไม่ว่าจะน ามาเพียงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือน าเอามาท าใหม่ด้วยตนเอง หรือ
ว่าจ้างให้ผู้อื่นท าให้โดยมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่ แล้วเสนองานหรือผลงานนั้นประหนึ่งว่า
เป็นของตน โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน การกระท า
เช่นนี้เป็นความไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นการหลอกลวงทางวิชาการ และการขาดจิตส านึกในความมีจรรยาหรือ
ความประพฤติที่ดี 

2. การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอก หรือน าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม 
หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน ามาเพียงบางส่วนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน 
รวมทั้งน าผลงานมารายงานเพ่ิมเติม หรือปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เพ่ือท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือเข้าใจว่าเป็นผลงานค้นพบใหม่ จนเกิดความผิดพลาดในการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล  

3. การปกปิด บิดเบือน แก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือกระท าการใด ๆ ในกระบวนการวิจัยและ
การรายงานผลการวิจัยที่ท าให้ผิดไปจากความเป็นจริง โดยการตัดทอนหรือเพ่ิมเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต่ง 
แก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อสรุปที่ตนต้องการ การกระท าเช่นนี้เป็นการน าเสนอเรื่องหรือสิ่งอันเป็นเท็จ เป็นการกระท า
ผิดด้านวิชาการ วิชาชีพ และอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย รวมถึงการขาดจิตส านึกในความมีจรรยา หรือความ
ประพฤติที่ดี 

4. การสร้างข้อมูลเท็จ หรือจงใจปั้นแต่งข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย หรือ
หลีกเลี่ยงที่จะน าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ถือเป็นการหลอกลวง และกระท าผิดทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และความมีจรรยาหรือความประพฤติท่ีดี 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัย ที่นักวิจัยได้กระท าไปโดยไม่ได้รับค า
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการวิจัย ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัยเป็นส่วนตัว ไม่ว่า
ในทางใดก็ตาม รวมทั้งความมีชื่อเสียง นอกจากนี้ การที่นักวิจัยไม่ระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลหรือ
รายงานผลงานวิจัย ท าให้สามารถคาดเดาตัวบุคคลที่กล่าวถึงได้ก็ถือเป็นการกระท าที่ขาดความรับผิดชอบ 
และขาดจิตส านึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี  

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน 

“ผู้ใช้สัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใด ๆ ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และให้
หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา 

“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้ผลิตสัตว”์ หมายความว่า ผู้กระท าการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์สืบสาย

พันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 
“คณะกรรมการก ากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ประจ าสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ก ากับและดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอเพ่ือขออนุญาตใช้
สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถ ุ หรือการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 
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วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 

(๔) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ในกรณีที่
ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกรณีที่
มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน  ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและ
สวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ 

ข้อ ๖ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๒) ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ 
(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย าและเป็น
ที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

(๓) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธ์ุ
และมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัยและ
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา

ที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 
(๒) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน 
ข้อ ๘ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่

ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๔) ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมี
ทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจับและควบคุมสัตว์ 
(ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
(ค) การจ าแนกเพศ 
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด 
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ 
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 
(ช) การวางยาสลบสัตว์ 
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หมวด ๑ 
จรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๔ การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องค านึงถงึ และมีความตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณา

อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ /หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

(๒) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด  โดยผู้ใช้สัตว์
จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้อง
แม่นย ามากที่สุด 

(๓) การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ 

(๔) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ 
จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์การป้องกันการติดเชื้อ 
การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์
ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด 

(๕) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอ
ไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุก
โอกาส 

หมวดที่ ๒ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๑) ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้น 

ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี ้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลัก
ศาสนา 

(๒) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๓) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์ พร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ใน
สภาวการณ์ขณะนั้น เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 

(๔) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ในกรณีที่
ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกรณีที่
มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน  ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและ
สวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ 

ข้อ ๖ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๒) ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ 
(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย าและเป็น
ที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

(๓) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธ์ุ
และมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัยและ
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา

ที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 
(๒) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน 
ข้อ ๘ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่

ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๔) ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมี
ทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจับและควบคุมสัตว์ 
(ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
(ค) การจ าแนกเพศ 
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด 
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ 
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 
(ช) การวางยาสลบสัตว์ 
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ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยเลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุม
ของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 
         รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
      การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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(ซ) การท าศัลยกรรม 
(ฌ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
(ญ) การชันสูตรซากสัตว์ 

(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจสุขภาพและความปลอด

เชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ 
(ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิด

และสายพันธุ์ที่ผลิต และตรวจสอบได้ 
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามความต้องการของผู้ใช้ มี

การตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่สากล
ยอมรับ และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ 

(ง) ต้องจัดการการเลี ้ยงสัตว์เพื ่อการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ ่งหรือมากกว่า  
ดังต่อไปนี้ 

๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free) 
๒) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ 
๓) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 

(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล (Animal 
Transportation Association, ATA) มาตรฐานการขนส่งทางอากาศสากล (International Air Transport 
Association, IATA) หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ 

(๓) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตามมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP) ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

(๔) คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(๕) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้ก ากับดูแลประจ า ณ 
สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด 
ได้แก่ 

(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified pathogen free) 
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) 
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety level 1-4) 

ข้อ ๙ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๕) ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้ อ และสภาพ 
แวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

104



 

 
97 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยเลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุม
ของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 
         รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
      การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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ข้อก ำหนดส ำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ที่เสนอของบประมำณแผ่นดิน ผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

 
1. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการ

ด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สสพสว.  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สวช.  
2.  ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย สResearch Proposal  ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเสนอข้อเสนอโครงการ 

สAnimal Protocol  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ 
สคกส.  พิจารณาความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบ
ก่อนท่ีจะเสนอขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 

3.  การยื่นข้อเสนอการวิจัย สResearch Proposal  ที่มีการใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแนบส าเนาหนังสืออนุญาต
ให้ด าเนินการต่อสัตว์ ซึ่งลงนามโดยประธาน คกส. และหัวหน้าส่วนราชการ นั้น  

แบบฟอร์มใบรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบรับรองกำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
รหัสโครงการ สID Project/Proposal)) ..............................  
ชื่อโครงการหลัก สProject/Proposal) (ถ้ามี  
     สภาษาไทย  ............................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
     สภาษาอังกฤษ  .......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการที่ขอใช้สัตว์ สAnimal Protocol) 
     สภาษาไทย  ............................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
     สภาษาอังกฤษ  .......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................... 
หัวหน้าโครงการที่ขอใช้สัตว์ สPrincipal Investigator)  
      ชื่อ – สกุล...............................................................………...…................................................................................................................... 
     เลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ U  -  -  
 หน่วยงานที่สังกัด สคณะ/กอง  .......................................................…..……................................................................................... 
                      สมหาวิทยาลยั/กรม  ................................................................................................................….....…............. 
         สกระทรวง  ....................................……....................................................................................…...…................ 
สถานที่ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์.................................................................................................................................................................. 

 โครงการที่ขอใช้สัตว์ สAnimal Protocol) นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตวเ์พื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ สคกส.  แล้ว เห็นว่ามีความสอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ สภาวิจยั
แห่งชาติ จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ตามโครงการที่ขอใช้สัตวน์ี้ได้ 
 

 

ลงนาม ...................................................................                                                            ลงนาม  ............................................................... 
         ส.............................................................                                                                           ส...........................................................  
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์ฯ                                        ต าแหน่ง             หัวหนา้ส่วนราชการ 
วัน/เดือน/ปี .................................................                     วนั/เดือน/ปี ........................................................ 
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แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยาของโรค การวินิจฉัย การป้องกัน 
การรักษา เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ (efficacy) และความปลอดภัย (safety) ของยาหรือวิธีการ ท าให้พัฒนา
วิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัคร
ในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงินการงาน และอันตรายทาง
กฎหมาย เช่น ถูกจับกุม ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทดลองใน
คนและที่เกี่ยวข้องกับคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง) นอกจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ค า
ประกาศสิทธิผู้ป่วย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนที่เป็นหลักสากล และยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน 

ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดท า “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ” 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเป็น “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 
2550” เผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัย ให้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการท าวิจัยในคน ให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในการท าวิจัย
ในคน 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติที่จัดท าและปรับปรุงขึ้นนั้นได้ยึดถือหลักจริยธรรมสากล
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International 
Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH GCP Guidelines  
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลในประเทศไทย ได้แก่ ค าประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการ
รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุม
การวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน การวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้อเยื่อ การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อน และทารกในครรภ์ ซึ่งสถาบัน
ต่าง ๆ ในประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคนอย่างกว้างขวาง   

ด้านการก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีพระราชบัญญัติยาและกฎกระทรวง (Drug Act and 
Ministerial Regulations) ที่ใช้บังคับการน ายาใหม่ หรือเครื่องมือแพทย์เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยนั้น
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในหลายสถาบันได้พัฒนาเข้าสู่
ระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรสากลที่มีชื่อเรียกย่อว่า SIDCER (The Strategic Initiative 
for Developing Capacity of Ethical Review) ซึ่งอยู่ภายใต้ TDR/WHO ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยของกรมแพทย์ทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) คณะแพทยศาสตร์ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee 
หรือ CREC เดิมชื่อคือ JREC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รวม 12 
สถาบัน และขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดท าระบบการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของประเทศไทย หรือ National Ethics Committee 
Accreditation System in Thailand (NECAST) ขึ้นแล้วในปี 2555 ได้เริ่มด าเนินการตรวจ ประเมิน
และให้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ 2 สถาบัน 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบการรับรองคุณภาพทั้งของ SIDCER และ NECAST นี้เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัคร
ในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
โครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และท าให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในและที่เกี่ยวข้องกับคนฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ โดยบางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 
2550” ของชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in 
Thailand หรือ FERCIT) หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นิยาม 
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ 

สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
การท าวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิ จัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับสุขภาพ 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration 
of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดและแนวทางที่องค์กรก ากับดูแลระดับประเทศ (National Regulatory 
Authorities, NRA) และสถาบันก าหนด 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน
แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในคน เพ่ือคุ้มครอง
ศักดิ์ศร ีสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) 
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของ
ประเทศตลอดจนแนวทางสากล   
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หลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนทั่วไป การท าวิจัยในคนควรยึดหลักจริยธรรมการท าวิจัยที่เป็นหลักสากล
และใช้หลักจริยธรรมพ้ืนฐาน หรือ Belmont Report ถึงแม้ว่ามิได้เป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในคนใน
ระดับสากลแต่สามารถน าไปใช้เป็นหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้
อย่างดียิ่ง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยอย่างเหมาะสมการท าวิจัยที่เป็นไปตามหลัก
จริยธรรมพื้นฐานประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

 

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
2.    หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence and Non-maleficence) 
3.    หลักความยุติธรรม (Justice)  

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 1 : หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 
หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Respect for human dignity) 

ซึ่งเป็นหลักส าคัญของจริยธรรมการท าวิจัยในคน หลักนี้เป็นพ้ืนฐานของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและให้อาสาสมัครตัดสินใจอย่างอิสระ 

ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล (Respect for free and informed consent 
และ Respect to autonomy of decision making) 

1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy) 
 ความหมายของ privacy คือตัวบุคคล (person) ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรม

ส่วนตัว พฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ท าโดยจัดสถานที่ในการขอความยินยอม
และการซักประวัติตรวจร่างกาย การไม่มีป้ายระบุชื่อคลินิก เช่น “คลินิกโรคเอดส์” “คลินิกยาเสพติด” 

1.3 เคารพในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for confidentiality) 
 ความหมายของ Confidentiality คือข้อมูล (data) เป็นวิธีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว
ของอาสาสมัคร โดยมีข้อจ ากัดข้อมูลเหล่านั้นได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล (case report form) ใบยินยอม 
(consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photograph) มาตรการรักษาความลับ เช่น 
ใช้รหัส เก็บในตู้มีกุญแจล็อค (locked cabinet) เก็บในคอมพิวเตอร์ (computer) ทีม่ีรหัสผ่าน (password) 
ข้อมูลส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มีการท าให้เป็นรหัส (encrypted) 

1.4 เคารพในความเป็นผู้อ่อนด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons) 
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถ

ท าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วยพิการ (handicapped) 
นักโทษ (prisoners) นักเรียน นิสิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers) กลุ่มคนที่มีพลังอ านาจน้อย 
(marginalized people) เช่น ผู้อพยพ (immigrants) ชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ 
หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (homosexuality) กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) เช่น ผู้ให้บริการ
ทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts หรือ drug users) 

CIOMS Guideline ฉบับปี ค.ศ. 2002 Guideline 13 และ 14 ระบุว่าการท าวิจัยในกลุ่มนี้ต้อง
มีเหตุผลสมควร (Justification) ต้องขออนุญาตและมีลายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนุญาต
บุคคลผู้นั้นด้วย การท าวิจัยในเด็ก ไม่สมควรท าการศึกษาในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ยกเว้นอาสาสมัครเด็กก าพร้าจะ
ได้รับประโยชน์โดยตรง หรือผลการวิจัยอาจเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กก าพร้าคนอ่ืน ๆ และอนุโลมให้ผู้ดูแลเด็กใน
สถานเลี้ยงเด็กก าพร้าเป็นผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการขอ assent ตามข้อก าหนดเช่นกัน 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee 
หรือ CREC เดิมชื่อคือ JREC) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รวม 12 
สถาบัน และขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดท าระบบการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของประเทศไทย หรือ National Ethics Committee 
Accreditation System in Thailand (NECAST) ขึ้นแล้วในปี 2555 ได้เริ่มด าเนินการตรวจ ประเมิน
และให้การรับรองคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ 2 สถาบัน 
ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบบการรับรองคุณภาพทั้งของ SIDCER และ NECAST นี้เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัคร
ในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
โครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และท าให้ได้ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในและที่เกี่ยวข้องกับคนฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ โดยบางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 
2550” ของชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in 
Thailand หรือ FERCIT) หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการ
วิจัยในคน สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นิยาม 
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัติ 

สอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
การท าวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิ จัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เก่ียวกับสุขภาพ 

แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration 
of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดและแนวทางที่องค์กรก ากับดูแลระดับประเทศ (National Regulatory 
Authorities, NRA) และสถาบันก าหนด 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน
แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในคน เพ่ือคุ้มครอง
ศักดิ์ศร ีสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบและวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures, SOPs) 
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของ
ประเทศตลอดจนแนวทางสากล   
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การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจากการติดต่อครั้ง
แรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
(elements) ได้แก่        

 Information ให้ข้อมูลรายละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น 
 Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย  
 Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระในการเข้าร่วมการวิจัย หรือมีอิสระในการถอนตัวออกจากการ

วิจัย โดยปราศจากการขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) 
และแรงกดดัน (unjustifiable pressure) 

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant information 
sheet) 

2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) 
ค าแนะน าการเตรียมเอกสารข้อมูลฯ และเอกสารแสดงความยินยอม 

 ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน  
 ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
 ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ 
 ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป 
 เป็นการสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน

การวิจัย  
 เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลาที่ร่วมใน

การวิจัย 
 อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการลงนาม 

(written)  
 อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผู้ที่

อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถท าความเข้าใจ หรือตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้ป่วยหมดสติ) 
 ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค าถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ 
 เอกสารข้อมูลส าหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก 
 ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพียงพอที่จะปรึกษากับครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนก่อนการตัดสินใจ โดยอิสระ 
 ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยานที่เป็นกลาง 

(impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม 
 ผู้ให้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง (การลงนามไม่ส าคัญเท่ากระบวนการ) 
 ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด  
 ให้ส าเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด 
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เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) 
CIOMS Guideline ฉบับปี ค.ศ. 2002 Guideline 5 ระบุข้อมูลที่จ าเป็นในเอกสารข้อมูลฯ (essential 
information) ได้แก่ 

 

1. ระบุว่าเป็นโครงการวิจัย 
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
3. การรักษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี) 
4. ขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร 
5. หน้าที่/รับผิดชอบของอาสาสมัคร 
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร 
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รับโดยตรง หากไม่ได้รับประโยชน์ต้องระบุด้วย และประโยชน์อื่น ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน 
8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอ่ืน หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 
9. ค่าชดเชยกรณเีกิดอันตราย โดยอาจท าประกันชีวิต หรือระบุว่าผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย   
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบาย (ถ้ามี) 
11. ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องจ่ายเอง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่ผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนการวิจัยรับผิดชอบ 
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ 
13. ระบุการเก็บรักษาความลับ และขอบเขตการรักษาความลับ ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลความลับ 
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างด าเนินการวิจัย 
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหตุ 
16. เหตุผลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 
17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย 
18. จ านวนอาสาสมัคร 

การยกเว้นการขอความยินยอม  
CIOMS Guideline ฉบับปี ค.ศ. 2002 Guideline 4 ระบุว่าผู้วิจัยไม่ควรท าวิจัยโดยไม่ได้รับ informed 

consent จากอาสาสมัคร ยกเว้นว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ/รับรอง (approval) จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยและการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงไม่เกิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” การขอความยินยอม ไม่
สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ เป็นภาวะฉุกเฉิน (emergency, impractical or impossible) คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมฯ อาจพิจารณาให้ยกเว้นข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด อาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดย
การร่วมมือ (consent by action) เช่น การตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มหญิงอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบน
ทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
การวิจัยท่ีใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย (medical records) และตัวอย่างทางชีวภาพ (biological specimens) 

การใช้ medical records และ biological specimens จากการให้บริการเพ่ือการวิจัย ถ้าท าตาม 
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติอาจขอยกเว้นการขอความยินยอม
ถ้าผู้วิจัยแสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอนุมัติ เช่น กรณีดังต่อไปนี้ 

 การวิจัยนั้นจะตอบค าถามท่ีส าคัญมาก 
 การวิจัยมี minimal risk 
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การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจากการติดต่อครั้ง
แรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
(elements) ได้แก่        

 Information ให้ข้อมูลรายละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น 
 Comprehension ผู้รับข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมต้องตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย  
 Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระในการเข้าร่วมการวิจัย หรือมีอิสระในการถอนตัวออกจากการ

วิจัย โดยปราศจากการขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) 
และแรงกดดัน (unjustifiable pressure) 

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant information 
sheet) 

2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) 
ค าแนะน าการเตรียมเอกสารข้อมูลฯ และเอกสารแสดงความยินยอม 

 ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน  
 ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
 ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ 
 ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกินไป 
 เป็นการสื่อสาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน

การวิจัย  
 เป็นกระบวนการต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลาที่ร่วมใน

การวิจัย 
 อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรือด้วยการลงนาม 

(written)  
 อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผู้ที่

อยู่ในภาวะที่ไม่มีความสามารถท าความเข้าใจ หรือตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้ป่วยหมดสติ) 
 ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค าถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ 
 เอกสารข้อมูลส าหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกับเด็ก 
 ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพียงพอที่จะปรึกษากับครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนก่อนการตัดสินใจ โดยอิสระ 
 ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยานที่เป็นกลาง 

(impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม 
 ผู้ให้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง (การลงนามไม่ส าคัญเท่ากระบวนการ) 
 ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด  
 ให้ส าเนาใบยินยอมแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด 
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 ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย 
 รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว 
 การขอความยินยอมไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) 
 การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หมดสติ

ไม่รู้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีนี้จะท าได้ก็ต่อเม่ือสภาวะทางกายและจิตใจนั้นเป็นลักษณะของ
ประชากรที่จะใช้ในการวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้แพทย์ควรขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ท าการศึกษาได้โดย
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย หรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายในทันทีที่ท าได้  

 ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ 

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมีเหตุผล
สมควร (justified) 

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child) 
 เด็กอายุ 7 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”  
 เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายส าหรับเด็กท่ีจะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพประกอบ

ค าอธิบาย  
 ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย 
 เด็กอายุเกิน 12 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมูลที่มีข้อความเหมือนฉบับส าหรับผู้ปกครองได้ 

โดยปรับสรรพนามให้สอดคล้อง 
 การก าหนดอายุของเด็กท่ีจะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน 

ผู้ขอความยินยอม  
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์จะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะผู้ป่วย

อาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ 
 ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเก่ียวกับการวิจัย เป็น

ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร  
การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent) 

 ระหว่างด าเนินการวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครใน
การอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น มีการตรวจบางอย่าง
เพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ 
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แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 2 : หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence and Non-
Maleficence) 
การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการวิจัย ได้แก่  

1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm)  
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm) 
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms) 
4) อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม 

การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit) 
1) ประโยชน์ที่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รับโดยตรง 
2)  ประโยชน์ที่ผู้ป่วยคนอ่ืนจะได้รับจากผลการศึกษา 
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือสังคม 
4)  ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู่ 

 

การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of 

disease) 
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) เช่น รู้สึกสบายขึ้นจากความทุกข์ทรมาน 

(Comfort from suffering) รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อ่ืนในอนาคต (Feeling of helping others in 
the future) 

 

3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงินจากการเข้าร่วมในการวิจัย 
(Financial benefits related to research participation)  

 

4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์/สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้ที่
น าไปใช้ได้ (Generalizable knowledge) ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพใช้ในอนาคต (Effective 
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน ท าให้ลดความพิการและ
ลดอัตราตาย (Change in practice standards decreasing morbidity and mortality)  

ชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง 
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 
2) เพ่ิมคุณประโยชน์มากท่ีสุด 

การพิจารณาว่ามี “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี้  
 การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเก่ียวกับการออกก าลังกาย 
 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ 
 การวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนักตัว 
 การเก็บตัวอย่างโดยตัดเล็บหรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย 
 การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการ 
 การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine) 
 การสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงโภชนาการ 
 การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดด าของผู้ใหญ่หรือเด็กโตสุขภาพดี 
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 ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผู้ป่วย 
 รับรองว่าจะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว 
 การขอความยินยอมไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) 
 การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เช่น มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หมดสติ

ไม่รู้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีนี้จะท าได้ก็ต่อเม่ือสภาวะทางกายและจิตใจนั้นเป็นลักษณะของ
ประชากรที่จะใช้ในการวิจัย ในสถานการณ์เช่นนี้แพทย์ควรขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไม่สามารถรอได้ (delay) ให้ท าการศึกษาได้โดย
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย หรือผู้แทน
โดยชอบด้วยกฎหมายในทันทีที่ท าได้  

 ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ 

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการให้สิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมีเหตุผล
สมควร (justified) 

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child) 
 เด็กอายุ 7 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”  
 เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้มีเอกสารข้อมูลฉบับที่ง่ายส าหรับเด็กท่ีจะเข้าใจได้ อาจมีรูปภาพประกอบ

ค าอธิบาย  
 ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย 
 เด็กอายุเกิน 12 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมูลที่มีข้อความเหมือนฉบับส าหรับผู้ปกครองได้ 

โดยปรับสรรพนามให้สอดคล้อง 
 การก าหนดอายุของเด็กท่ีจะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน 

ผู้ขอความยินยอม  
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่แพทย์จะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะผู้ป่วย

อาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ 
 ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดีเก่ียวกับการวิจัย เป็น

ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาสาสมัคร  
การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent) 

 ระหว่างด าเนินการวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครใน
การอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้น มีการตรวจบางอย่าง
เพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ 
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แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice) 
การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก 

3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) 
 มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน 
 ไม่มีอคติ (selection bias) 
 ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา 

3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา 
 มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization) 

สรุปแนวทางปฏิบัติ 
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity) 
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด าเนินการวิจัย ก่อนจะด าเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น การตรวจ

คัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน1 ได้แก่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอ
ความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลค าอธิบาย ฯลฯ ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดย
อิสระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม  

3. เพ่ือแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจยัจะต้อง
เขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามท่ีได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่  

 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
โดยการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครในการวิจัย 
 

 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)   
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ อาจเกิด

ความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี 
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร   

 หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการกระจาย
ประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม 

4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บข้อมูล 
จะต้องด าเนินการหลังจากข้อเสนอโครงร่างการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแล้วเสมอ 
 
 
 
 
 

                                                           
1หมายเหต ุ ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC (Central Research Ethic 

Committee) ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ข้อก ำหนดส ำหรับข้อเสนอกำรวิจัยในคน 
ที่เสนอของบประมำณแผ่นดิน ผ่ำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำต ิ

 

1. ข้อเสนอกำรวิจัยในคน (การท าวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้
ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัยหรือ
ที่ได้กระท าต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน 
หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์  
พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ) ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จริยธรรมกำรวิจัยของสถำบัน (คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมีองค์ประกอบ
และวิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล) หรือคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (หรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่าง
อ่ืน แต่ท าหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย)  

2. ผู้เสนอข้อเสนอกำรวิจัย ต้องส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอขอรับงบประมำณแผ่นดิน พร้อมใบรับรอง
กำรอนุมัติให้ด ำเนินกำรวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จริยธรรมกำรวิจัยของสถำบัน หรือใช้แบบฟอร์มใบรับรองนี้ 

 
 

 
ใบรับรองจรยิธรรมกำรวิจัยของข้อเสนอกำรวิจัย  

เอกสำรข้อมูลค ำอธิบำยส ำหรับผู้เข้ำรว่มกำรวิจัยและใบยินยอม 

  หมายเลขข้อเสนอการวจิัย............(ของสถาบัน)............ 
 

ข้อเสนอการวจิัยนีแ้ละเอกสารประกอบของข้อเสนอการวิจัยตามรายการแสดงด้านล่าง ได้รับการพิจารณาจาก...........................(ระบุชื่อ
คณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัย)..................แล้ว คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าข้อเสนอการวิจัยที่จะด าเนินการมีความสอดคล้องกับหลัก
จริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคับและข้อก าหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการวจิัยตามข้อเสนอการวจิัยนี้ได้ 
 
ชื่อข้อเสนอกำรวิจัย :- 
รหัสข้อเสนอกำรวิจัย (ถ้ำมี) :- 
สถำบันที่สังกัด :- 
ผู้วิจัยหลัก    :-  
 
เอกสำรที่พิจำรณำทบทวน  
1. ข้อเสนอการวจิัย          ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี....................... 
2. เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมคัรฯ     ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี....................... 
3. แบบบันทึกขอ้มูล      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................  
4. งบประมาณการวจิัย        ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................   
5. ประวัติและผลงานผู้วจิัย      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................     
6. อื่น ๆ (ถ้ามี)      ฉบับที่......วัน/เดือน/ปี.......................         
 

        ลงนาม.................................................. 
                                                   (................................................) 
                       ประธานคณะกรรมการ................................ 

                                        วัน/เดือน/ปี......................................... 
หมำยเลขใบรับรอง :- 
วันที่ให้กำรรับรอง :- 
วันหมดอำยุใบรับรอง :- 

Logo ของ
สถาบัน (ถา้ม)ี 

ผนวก 14 

 
106 คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice) 
การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก 

3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) 
 มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน 
 ไม่มีอคติ (selection bias) 
 ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่หาง่าย สั่งง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา 

3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา 
 มีการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (randomization) 

สรุปแนวทางปฏิบัติ 
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยที่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกต้อง (Scientific validity) 
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด าเนินการวิจัย ก่อนจะด าเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น การตรวจ

คัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน1 ได้แก่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอ
ความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมูลค าอธิบาย ฯลฯ ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดย
อิสระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม  

3. เพ่ือแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจยัจะต้อง
เขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามท่ีได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่  

 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
โดยการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครในการวิจัย 
 

 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)   
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ อาจเกิด

ความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี 
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร   

 หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการกระจาย
ประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม 

4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ขั้นตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บข้อมูล 
จะต้องด าเนินการหลังจากข้อเสนอโครงร่างการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยแล้วเสมอ 
 
 
 
 
 

                                                           
1หมายเหต ุ ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC (Central Research Ethic 

Committee) ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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(Study Protocol and Consent Form Approval) 

(Reference Number ...........) 
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according to the protocol and informed consent dated as follows in compliance with the Declaration of Helsinki, ICH GCP, 
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1. Protocol       Version......dd/mm/yy.................... 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 

 
บทน า 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic Engineering) 
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มี
ลักษณะใหม่ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตนั้น  ๆ จะไม่มีลักษณะดังกล่าว ปัจจุบันเทคโนโลยี 
ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมเป็นวิทยาการหนึ่งที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพสูงในการสร้างประโยชน์ให้กับ
มนุษยชาติ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทั้งนี้ ตามหลักการสากลในการด าเนินงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด หลักการที่มีการใช้ดูแลประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) 
โดยมีการแบ่งงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง (Biological Safety 
Levels – BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่  ที่ เหมาะสมส าหรับการทดลองนั้น ๆ และมี
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ( Institutional Biosafety Committee – IBC) เป็น
คณะกรรมการที่จัดขึ้นในหน่วยงานหรือสถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม ท าหน้าที่ในการพิจารณา
ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอ รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐาน
ของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety 
Committee – TBC) ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการวิจัยประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สาธารณชน 
และสิ่งแวดล้อม  

นิยาม 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic 
Engineering) หมายถึง 

1. กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการ
ขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ 

2. การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้ามขอบเขต
ของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  (Genetically Modified Organism – 
GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือ
ผสมผสานสารพันธุกรรมที่แปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่งได้จากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

สารพันธุกรรม (genetic materials) หมายถึง กรดนิวคลิอิค ยีน โครโมโซม ที่เป็นองค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
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(Study Protocol and Consent Form Approval) 

(Reference Number ...........) 
 

(...................................IRB/IEC/REC,............................), Thailand has approved the following study to be carried out 
according to the protocol and informed consent dated as follows in compliance with the Declaration of Helsinki, ICH GCP, 
..............................). 
 

Protocol Title     :-                
Study Code        :-   
Institution          :- 
Principal Investigator :- 
 
Document Reviewed     
1. Protocol       Version......dd/mm/yy.................... 
2.  Patient Information and informed consent form    Version......dd/mm/yy.................... 
3.  Case Report Form                        Version......dd/mm/yy....................                                                            
4.  Study Budget      Version......dd/mm/yy....................   
5.  Investigator’s CV      Version......dd/mm/yy....................   
6.  Others (if any)       Version......dd/mm/yy.................... 
  
 Sign ........................................................ 

                                                  Chairman of Ethics Committee 
 Date........……../….........……/…..........…… 
Certificate Number :- COA-.......... 
Approval Date :-   
Expiry Date :-  
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กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง กิจกรรมในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ การน าเข้า การส่งออก การผลิต การใช้ การปลดปล่อย การจ าหน่าย การ
เคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การขนส่ง และการก าจัด 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การท างานที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมท่ีระดับต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม 

การทดลองในสภาพควบคุม  (contained use) หมายถึง  การทดลองหรือวิจัยในสภาพควบคุมปิด
มิดชิด ซึ่งมีการใช้สิ่งของหรือสภาพ เพ่ือกีดขวางทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา หรือหลายลักษณะรวมกัน 
เพ่ือจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

การใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด (confine use) หมายถึง การทดลองท่ีมีการใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่จ ากัด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ภายใต้เงื่อนไขและสภาพจ ากัดที่จะลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และป้องกันการปลดปล่อยสารพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม และสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ 

การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (environmental release or deliberate release) หมายถึง 
การด าเนินการใด ๆ ซึ่งผู้น าเข้า ผู้ผลิต ผู้ใช้ในสภาพควบคุม และผู้ใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด   
มีเจตนาปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งที่มีชีวิตปนเปื้อนสารพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่
ควบคุมและจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - 
IBC) หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหน้าที่พิจารณา ให้ค าแนะน า และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน หรือโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – 
TBC) หมายถึง คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงการบ่งชี้ประเภทของงานที่มีระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยังไม่มีความแน่ชัด ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการประสานงานควบคู่กับการ
สร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ 

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์  ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดข้ึนโดยตรงหรือทางอ้อม  เกิดข้ึน
ทันทีหรือเกิดตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วัตถุประสงค์ 
แนวทางปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

หรือพันธุวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เป็นแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติด าเนินการวิจัยและทดลอง โดยระบุกระบวนการขออนุมตัิ

และการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  เป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยในการวางแผนการวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีในการด าเนินการทดลอง 

อย่างปลอดภัยจากความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัย
ของมนุษย์ 
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3)  เป็นแนวทางในการแบ่งประเภทการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามระดับ
ความเสี่ยง 

ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง 

ได้แก่ 
1. งานประเภทท่ี 1 การวิจัยและทดลองท่ีไม่มีอันตราย 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1) 

1.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 1 ได้แก่ 
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
2) งานวิจัยและทดลองที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA 

โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ (รายละเอียดดังภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.1 ของแนวทางปฏิบัติฯ)  
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 

2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
4) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และ

ไม่เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 
1.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 1 
 1)   การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับการรวมโปรโตพลาสสต์ (Protoplast) ซึ่งมาจาก

จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค 
 2)   การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับการรวมโปรโตพลาสต์ หรือ embryo rescue ของพืช 
 3)   การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับการรวมเซลล์สัตว์ชั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ 

และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
1.3 วิธีการด าเนินงาน 

 หัวหน้าโครงการวิจัยเพียงแจ้งรายละเอียดการทดลองและวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อ 
IBC ให้ทราบถึงสภาพการท างานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเริ่มงานได้ทันทีเมื่อ IBC อนุมัติ 

2. งานประเภทท่ี 2 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety 
Level 2) เป็นอย่างต่ า 

2.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 2 ได้แก่ 
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับต่ า 
2) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะทีไ่ม่ได้อนุญาตไว้ (ภาคผนวกท่ี 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว (ภาคผนวกท่ี 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) แต่ยีนที่จะน ามาเชื่อมมีลักษณะเป็น 
- ตัวก าหนดให้เกิดพิษภัย หรือ 
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กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง กิจกรรมในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ การน าเข้า การส่งออก การผลิต การใช้ การปลดปล่อย การจ าหน่าย การ
เคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การขนส่ง และการก าจัด 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การท างานที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมท่ีระดับต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม 

การทดลองในสภาพควบคุม  (contained use) หมายถึง  การทดลองหรือวิจัยในสภาพควบคุมปิด
มิดชิด ซึ่งมีการใช้สิ่งของหรือสภาพ เพ่ือกีดขวางทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา หรือหลายลักษณะรวมกัน 
เพ่ือจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

การใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด (confine use) หมายถึง การทดลองท่ีมีการใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่จ ากัด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ภายใต้เงื่อนไขและสภาพจ ากัดที่จะลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอก และป้องกันการปลดปล่อยสารพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม และสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ 

การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (environmental release or deliberate release) หมายถึง 
การด าเนินการใด ๆ ซึ่งผู้น าเข้า ผู้ผลิต ผู้ใช้ในสภาพควบคุม และผู้ใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด   
มีเจตนาปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งที่มีชีวิตปนเปื้อนสารพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่
ควบคุมและจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - 
IBC) หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหน้าที่พิจารณา ให้ค าแนะน า และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน หรือโครงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – 
TBC) หมายถึง คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงการบ่งชี้ประเภทของงานที่มีระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยังไม่มีความแน่ชัด ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการประสานงานควบคู่กับการ
สร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ 

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์  ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดข้ึนโดยตรงหรือทางอ้อม  เกิดข้ึน
ทันทีหรือเกิดตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วัตถุประสงค์ 
แนวทางปฎิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

หรือพันธุวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) เป็นแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติด าเนินการวิจัยและทดลอง โดยระบุกระบวนการขออนุมตัิ

และการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2)  เป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยในการวางแผนการวิจัย โดยระบุขั้นตอนและวิธีในการด าเนินการทดลอง 

อย่างปลอดภัยจากความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัย
ของมนุษย์ 
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- DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในบัญชี
ระดับความเสี่ยง 2 (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) หรือมียีนสร้างโปรตีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือการแบ่งเซลล์ 

4) การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิต (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถ่ิน 
2.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 2 

1) การวิจัยและทดลองที่เก่ียวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว แต่ยีนที่น ามาเชื่อม  
มีลักษณะเป็นยีนที่ท าให้เกิดมะเร็ง 

2) การดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ (รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง) การดัดแปลงพันธุกรรม
ของไข่ หรือไข่ท่ีผสมแล้วหรือตัวอ่อนช่วงต้น โดยวิธีการใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ 

2.3 วิธีการด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC 

โดย IBC จะพิจารณา ถึงสภาพการท างาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่มงานวิจัยได้
ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมินไปยัง TBC เพ่ือ
เก็บไว้เป็นข้อมูล 

3. งานประเภทท่ี 3 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีอาจมีอันตรายใน
ระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดยเป็น
การวิจัยในเชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตว์
อ่ืน และเป็นโรคที่มีวิธีป้องกันและวิธีรักษาที่ได้ผล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วยโดย
การดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย 

งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, 
BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะ
งานและระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมี
มาตรการเสริมที่สามารถป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 

3.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 3 ได้แก่  
1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA จาก

เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจท าให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 
2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

2) การวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ DNA และการโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษท่ีมี 
LD50 ต่ ากว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การวิจัยที่เก่ียวกับยีนที่
ให้ผลผลิตสูงถึงแม้ว่าสารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยที่ใช้ DNA 
ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้
ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการท าโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50 

3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งท าให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรืองานวิจัยที่มี 
DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
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4) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกประเภท 
5) การวิจัยและทดลองใด ๆ ที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน 

เพ่ือดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส 
6) การวิจัยและทดลองที่มีการสร้างสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีการต้านทานยาปฏิชีวนะหลาย

ชนิด โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้น ๆ ใช้ในการบ าบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร  
7) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจุลินทรีย์ต่างถิ่นที่ก่อโรค หรือมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
หรือสร้างสารออกฤทธิ์ทางเภสัช หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

8) การวิจัยและทดลองที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ ของงานประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ 
ประเภทที่ 3 แต่อยู่ในประเด็นและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

3.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 3 
1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างสารพันธุกรรมทั้งอันของไวรัส หรือ

ไวรอยด์/ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบ (complementary fragment) ซึ่งก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้เกิดโรค รวมทั้งการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อของเจ้าบ้าน หรือการเพ่ิมความรุนแรงและความสามารถ
ของการติดเชื้อ 

3.3 วิธีการด าเนินงาน  
งานประเภทที่ 3 นี้ จะต้องได้รับการประเมิน และการแนะน าจาก TBC ผ่าน IBC โดย

หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC พิจารณา เพ่ือส่ง
ข้อแนะน าพร้อมความเห็นไปที่ TBC เพ่ือการประเมิน ทั้งนี้ การเริ่มงานวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทนี้จะกระท าได้
ต่อเมื่อ IBC และ TBC ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 

4. งานประเภทท่ี 4 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม  

งานวิจัยประเภทนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ 
1) งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุมป้องกันในเชิง

วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน 
2) งานวิจัยและทดลองทีมุ่่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค/สารพิษ เพ่ือเป้าหมายทางสงคราม และการ

ท าลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์  
3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้วิจัยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 8 ปี พ.ศ. 2556 จัดท าโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสนับสนุน
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
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- DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในบัญชี
ระดับความเสี่ยง 2 (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) หรือมียีนสร้างโปรตีนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือการแบ่งเซลล์ 

4) การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิต (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถ่ิน 
2.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 2 

1) การวิจัยและทดลองที่เก่ียวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว แต่ยีนที่น ามาเชื่อม  
มีลักษณะเป็นยีนที่ท าให้เกิดมะเร็ง 

2) การดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ (รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง) การดัดแปลงพันธุกรรม
ของไข่ หรือไข่ท่ีผสมแล้วหรือตัวอ่อนช่วงต้น โดยวิธีการใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ 

2.3 วิธีการด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC 

โดย IBC จะพิจารณา ถึงสภาพการท างาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่มงานวิจัยได้
ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมินไปยัง TBC เพ่ือ
เก็บไว้เป็นข้อมูล 

3. งานประเภทท่ี 3 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีอาจมีอันตรายใน
ระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดยเป็น
การวิจัยในเชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตว์
อ่ืน และเป็นโรคที่มีวิธีป้องกันและวิธีรักษาที่ได้ผล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วยโดย
การดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย 

งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, 
BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะ
งานและระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมี
มาตรการเสริมที่สามารถป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 

3.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 3 ได้แก่  
1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA จาก

เชื้อจุลินทรีย์ที่อาจท าให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 
2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

2) การวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ DNA และการโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษท่ีมี 
LD50 ต่ ากว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกท่ี 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การวิจัยที่เก่ียวกับยีนที่
ให้ผลผลิตสูงถึงแม้ว่าสารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยที่ใช้ DNA 
ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้
ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการท าโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50 

3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งท าให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรืองานวิจัยที่มี 
DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย 
ส าหรับห้องปฏิบัตกิารวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้มีมาตรฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย และจริยธรรมในการด าเนินงานวิจัย ในส่วนของการบังคับใช้มาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลอง และการใช้สารอันตรายทางชีวภาพ วช. มีแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
และมีส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ท าหน้าที่ดูแลการให้การรับรองและออกเอกสารของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของหน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ/คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดทางชีวภาพ 
ของสถาบัน แต่ส าหรับการดูแลให้นักวิจัยที่ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการท างานอย่างปลอดภัยนั้น ยังไม่มี
แนวปฏิบัติระดับสากลที่น ามาใช้อ้างอิงและปฏิบัติได้ และยังไม่มีระบบและระดับการดูแลที่เทียบเท่ากับการ
ด าเนินงานของ 3 มาตรฐานที่กล่าวแล้ว ดังนั้น วช. จึงได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน “โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research 
Laboratory in Thailand, ESPReL)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และประกาศ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ (วิจัย) ของ วช.” ในปี พ.ศ. 2557  คือ 

1. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
2. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยให้เป็นตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษา 
3. วช. มุ่งที่จะสร้างเครื่องมือมาตรการทั้งมาตรการจูงใจและบังคับที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบ      

การจัดการและความตระหนักในความปลอดภัย 
4. วช. มุ่งที่จะใช้วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเองและเทคโนโลยี

การสื่อสารของ ESPReL เป็นเครื่องมือในการยกระดับและสร้างความตระหนักในความปลอดภัย 
5. วช. จะพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดการให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างคน สร้างเครื่องมือ  

ให้เกดิในระบบองค์กร 
6. วช. มุ่งที่จะใช้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นกลไกส่งเสริมเกิดการจัดการความปลอดภัย 

 ซึ่งนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดระบบการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการที่
มีการใช้สารเคมีด าเนินงานวิจัยอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัย” ของ วช. ด้วยการใช้ เครื่องมือที่ โครงการพัฒนาขึ้น คือ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ส ารวจสถานภาพตนเอง และประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุน ซึ่งเริ่มจากการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่
ประสงค์จะประเมินตนเองด้วย ESPReL Checklist และด าเนินการและติดตามการพัฒนาความปลอดภัย
ด้วยการเปรียบเทียบผลประเมินเป็นระยะ ๆ นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ืออ้างอิงในการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย 
 จากการศึกษาตัวอย่างการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
และการระดมข้อคิดเห็นจากภาคีห้องปฏิบัติการ พบว่าองค์ประกอบของความปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ไม่ใช่
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ข้อก ำหนดส ำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
ที่เสนอของบประมำณแผ่นดิน ผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

 
1. ข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ในกรณีที่เป็นงานวิจัยระดับความเสี่ยงประเภทที่ 3 ให้ผ่านการ
พิจารณาคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2. ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณแผ่นดิน ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมเอกสารรับรองให้
ด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (IBC) หรือใช้แบบฟอร์มเอกสารรับรองนี้  

 

แบบฟอร์มใบรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ID# ............................... 
ช่ือข้อเสนอการวิจัย 

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล ผู้วิจัยหลัก 

(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................................. 
หน่วยงานท่ีสังกัด (คณะ/กอง) ...................................................................................................................... 

                                       (มหาวิทยาลัย/กรม) ......................................................................................................... 
                                       (กระทรวง) ....................................................................................................................... 

ข้อเสนอการวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) 
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC) เห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  จึงเห็นสมควรให้
ด าเนินการวิจัยตามข้อเสนอการวิจัยนี้ได้ 

ประเภทการรับรอง ....................................................................................................................................... 
วันท่ีรับรอง ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันท่ีหมดอายุ ............................................................................................................................................. ... 

 
 

ลงนาม..............................................   ลงนาม................................................ 
        (............................................)           (..............................................) 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย          ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ 
             ทางชีวภาพ/ประธานคณะกรรมการเทคนิคด้าน  วัน/เดือน/ปี ...................................... 
            ความปลอดทางชีวภาพ 

วัน/เดือน/ปี .................................... 
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัย 
ส าหรับห้องปฏิบัตกิารวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้มีมาตรฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย และจริยธรรมในการด าเนินงานวิจัย ในส่วนของการบังคับใช้มาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลอง และการใช้สารอันตรายทางชีวภาพ วช. มีแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
และมีส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
และศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ท าหน้าที่ดูแลการให้การรับรองและออกเอกสารของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของหน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ/คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดทางชีวภาพ 
ของสถาบัน แต่ส าหรับการดูแลให้นักวิจัยที่ใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการท างานอย่างปลอดภัยนั้น ยังไม่มี
แนวปฏิบัติระดับสากลที่น ามาใช้อ้างอิงและปฏิบัติได้ และยังไม่มีระบบและระดับการดูแลที่เทียบเท่ากับการ
ด าเนินงานของ 3 มาตรฐานที่กล่าวแล้ว ดังนั้น วช. จึงได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน “โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research 
Laboratory in Thailand, ESPReL)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และประกาศ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ (วิจัย) ของ วช.” ในปี พ.ศ. 2557  คือ 

1. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
2. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยให้เป็นตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษา 
3. วช. มุ่งที่จะสร้างเครื่องมือมาตรการทั้งมาตรการจูงใจและบังคับที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบ      

การจัดการและความตระหนักในความปลอดภัย 
4. วช. มุ่งที่จะใช้วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเองและเทคโนโลยี

การสื่อสารของ ESPReL เป็นเครื่องมือในการยกระดับและสร้างความตระหนักในความปลอดภัย 
5. วช. จะพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดการให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างคน สร้างเครื่องมือ  

ให้เกดิในระบบองค์กร 
6. วช. มุ่งที่จะใช้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นกลไกส่งเสริมเกิดการจัดการความปลอดภัย 

 ซึ่งนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิดระบบการส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการที่
มีการใช้สารเคมีด าเนินงานวิจัยอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัย” ของ วช. ด้วยการใช้ เครื่องมือที่ โครงการพัฒนาขึ้น คือ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ส ารวจสถานภาพตนเอง และประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา
ข้อเสนอการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุน ซึ่งเริ่มจากการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่
ประสงค์จะประเมินตนเองด้วย ESPReL Checklist และด าเนินการและติดตามการพัฒนาความปลอดภัย
ด้วยการเปรียบเทียบผลประเมินเป็นระยะ ๆ นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการเพ่ืออ้างอิงในการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย 
 จากการศึกษาตัวอย่างการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
และการระดมข้อคิดเห็นจากภาคีห้องปฏิบัติการ พบว่าองค์ประกอบของความปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ไม่ใช่

ผนวก 17 
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ผนวก	17
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อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้น การแจ้งเหตุและข้อปฏิบัติทั่วไป 

6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จะช่วยลดการเกิดอันตรายจาก
พฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เก่ียวข้อง โดยให้ความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างด ี
หากบุคคลในองค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่าง ๆ ได้  

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบันทึกที่สามารถส่งงานต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อ
ยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การยกระดับความปลอดภัย 
 การพัฒนาความปลอดภัยต้องการวิธีบ่งชี้สภาพตั้งต้นและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือส ารวจสภาพของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง 
ครบทั้ง 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยพร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย 
ผลการประเมินด้วยโปรแกรมจัดการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงออกมาได้เป็นข้อมูลความถี่หรือเป็น
กราฟ และสามารถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มได้ด้วย การแสดงผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบก็
เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สถานะความปลอดภัยของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพ่ือแสดงผลงานต่อบุคคลอื่น หากผู้ใช้ไม่
เข้าใจในเจตนารมณ์ของการประเมินหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะท าให้ได้ผลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงและ
อาจไม่เกิดการแก้ไข ประโยชน์จากการประมวลผลของ ESPReL Checklists นอกจากจะท าให้รู้สภาพของ
ห้องปฏิบัติการของตนเองแล้ว อาจใช้เป็นหลักฐานในการจัดท าข้อเสนอและงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
ด้วย ส าหรับผู้บริหารที่มีห้องปฏิบัติการหลายห้อง อาจใช้ผลจาก checklists ในการติดตามสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาความปลอดภัยในภาพรวมต่อไป ภาพรวมของข้อมูลต่าง ๆ เช่น การใช้สารเคมี ชนิดและปริมาณ
ของเสีย ยังน าไปสู่การติดตามความเคลื่อนไหว และการจัดเตรียมงบประมาณบนฐานของข้อมูลจริง ตัวอย่าง
รายงานผลการส ารวจสภาพ (ผนวก 17) 

ระบบส ารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือท างาน
ชิ้นหนึ่งเท่านั้น ยังมีเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้ได้อีกหลายชนิด มีทั้งโปรแกรมการจัดการสารเคมี 
(cheminvent.labsafety.nrct.go.th) การจัดท าเว็บไซต์ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ หรือ ESPReL Knowledge Platform, ENoP (labsafety.nrct.go.th) เป็นสื่อเพ่ือการ
สร้างความรู้สองทาง ทางหนึ่งคือ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมาย การบริหาร
จัดการ ฯลฯ ที่บรรจุไว้แล้วและพร้อมใช้งาน อีกทางหนึ่งคือ พื้นที่ที่จัดไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระดานถาม-ตอบ และการสื่อข่าวสาร เว็บไซต์และสาระที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากจะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ความรู้แล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องได้ เช่น การแสดงข้อมูล best 
practice ในที่ต่าง ๆ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ กรณีศึกษาหรือสาระการฝึกอบรม เป็นต้น 
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องค์ประกอบหรือปัจจัยเดี่ยว ๆ ดังนั้นการด าเนินการทั้งหลายตั้งแต่การสร้างเครื่องมือและผลลัพธ์ที่จ าเป็น
ทั้งหมดต้องค านึงถึงท้ัง 7 องค์ประกอบว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ต้องท าหลายด้านสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบาย

ที่เห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้ง
เชิงโครงสร้างและการก าหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตด้านนี้ อาจมีได้ตั้งแต่ค าสั่ง ประกาศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติที่ได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน 

2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสาร มีระบบการจัดการสารเคมี
ที่ดี ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว หัวใจส าคัญของการจัดการ
สารเคมีในอันดับแรกคือ ‘สารบบสารเคมี’ (chemical inventory) หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพ่ือการท างานและการรับมือกับสารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อ
ประมวลข้อมูลสารเคมีและจัดท าเป็นรายงานเป็นระยะ ๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณด้วย 

3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบข้อมูลการจ าแนกและการเก็บที่ถูกวิธี เพ่ือรอการก าจัดโดย
ไม่มีการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลของเสียจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

4)  ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  ที่เอ้ือต่อการท างานอย่าง
ปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน รายการส ารวจควรประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ดูพ้ืนที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบฉุกเฉิน 

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ต้องบริหารความเสี่ยงจากข้อมูลจริง ที่มีล าดับความคิด
ตั้งต้นจากการก าหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอ่ืนในที่เดียวกันก าลังท าอะไร
ที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ รายการส ารวจจะช่วย
กระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงบประมาณ เพราะจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ส่วนความพร้อมและการตอบโต้กรณีฉุกเฉินนั้น 
อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการความปลอดภัย เพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกัน เช่น การมีผังพ้ืนที่ใช้สอย ทางออก 
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อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้น การแจ้งเหตุและข้อปฏิบัติทั่วไป 

6) การให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จะช่วยลดการเกิดอันตรายจาก
พฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เก่ียวข้อง โดยให้ความรู้พ้ืนฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างด ี
หากบุคคลในองค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิด
อันตรายและความเสียหายต่าง ๆ ได้  

7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบันทึกที่สามารถส่งงานต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อ
ยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 

การยกระดับความปลอดภัย 
 การพัฒนาความปลอดภัยต้องการวิธีบ่งชี้สภาพตั้งต้นและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือส ารวจสภาพของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง 
ครบทั้ง 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยพร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อรู้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย 
ผลการประเมินด้วยโปรแกรมจัดการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงออกมาได้เป็นข้อมูลความถี่หรือเป็น
กราฟ และสามารถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มได้ด้วย การแสดงผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบก็
เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สถานะความปลอดภัยของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพ่ือแสดงผลงานต่อบุคคลอื่น หากผู้ใช้ไม่
เข้าใจในเจตนารมณ์ของการประเมินหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะท าให้ได้ผลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงและ
อาจไม่เกิดการแก้ไข ประโยชน์จากการประมวลผลของ ESPReL Checklists นอกจากจะท าให้รู้สภาพของ
ห้องปฏิบัติการของตนเองแล้ว อาจใช้เป็นหลักฐานในการจัดท าข้อเสนอและงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
ด้วย ส าหรับผู้บริหารที่มีห้องปฏิบัติการหลายห้อง อาจใช้ผลจาก checklists ในการติดตามสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาความปลอดภัยในภาพรวมต่อไป ภาพรวมของข้อมูลต่าง ๆ เช่น การใช้สารเคมี ชนิดและปริมาณ
ของเสีย ยังน าไปสู่การติดตามความเคลื่อนไหว และการจัดเตรียมงบประมาณบนฐานของข้อมูลจริง ตัวอย่าง
รายงานผลการส ารวจสภาพ (ผนวก 17) 

ระบบส ารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือท างาน
ชิ้นหนึ่งเท่านั้น ยังมีเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการใช้ได้อีกหลายชนิด มีทั้งโปรแกรมการจัดการสารเคมี 
(cheminvent.labsafety.nrct.go.th) การจัดท าเว็บไซต์ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ หรือ ESPReL Knowledge Platform, ENoP (labsafety.nrct.go.th) เป็นสื่อเพ่ือการ
สร้างความรู้สองทาง ทางหนึ่งคือ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมาย การบริหาร
จัดการ ฯลฯ ที่บรรจุไว้แล้วและพร้อมใช้งาน อีกทางหนึ่งคือ พื้นที่ที่จัดไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
กระดานถาม-ตอบ และการสื่อข่าวสาร เว็บไซต์และสาระที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจากจะเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน
ความรู้แล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องได้ เช่น การแสดงข้อมูล best 
practice ในที่ต่าง ๆ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ กรณีศึกษาหรือสาระการฝึกอบรม เป็นต้น 
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ข้อก าหนดส าหรับการกรอกข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เพ่ือขอรับงบประมาณแผ่นดิน 
ต้องกรอกเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเลขที่ได้มาจากการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้  1 เลขทะเบียนต่อ 1 
ห้องปฏิบัติการ เข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS)  
 
หมายเหตุ : หากข้อเสนอการวิจยั 1 โครงการ มีการใช้ห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 ห้อง นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลฯ 

เพิ่มเตมิไดต้ามจ านวนห้องปฏิบัตกิารที่ใช้จริง 
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ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ 
 

ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย 
(เรื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างกราฟแสดงผลสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในแต่ละองค์ประกอบ 
 

หอ้งปฏบิตักิาร ก ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัย ESPReL 

สามารถเรยีกข้อมูลในรปูแบบ Microsoft excel ได ้
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ข้อก าหนดส าหรับการกรอกข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
 ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เพ่ือขอรับงบประมาณแผ่นดิน 
ต้องกรอกเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นเลขที่ได้มาจากการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้  1 เลขทะเบียนต่อ 1 
ห้องปฏิบัติการ เข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS)  
 
หมายเหตุ : หากข้อเสนอการวิจยั 1 โครงการ มีการใช้ห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 ห้อง นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลฯ 

เพิ่มเตมิไดต้ามจ านวนห้องปฏิบัตกิารที่ใช้จริง 
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