
คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

บทที่ ๑ 
 

บทน า 
 

การด าเนินงานวิจัยของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และงานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ มีความ
จ าเป็นต้องท าเพ่ือการปรับปรุง พัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การหาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์  รวมถึงการทบทวน การวิเคราะห์ผลด าเนินงาน  เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าตลอดเวลา 
งานวิจัยหรืองานวิชาการดังกล่าวนี้ควรด าเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ทั้งด้านวิชาการและการบริหารงานวิจัย ซึ่งส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์                
ใช้เกณฑ์การบริหารงานวิจัยตามคู่มือนักวิจัยของกรมปศุสัตว์และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
อย่างไรก็ตามยังคงมีรายละเอียดที่จ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพ่ือนักวิจัยของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จะได้
ท าความเข้าใจง่ายขึ้น  นอกจากนี้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ยังใช้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย
มาสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการขอใช้งบประมาณประจ าปี 
หรือการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ซึ่งการใช้เงินทุนในส่วนนี้  เพ่ือด าเนินงานวิจัยมีการติดตาม
ผลด าเนินการสม่ าเสมอเช่นเดียวกับแหล่งทุนอ่ืน และการขออนุมัติใช้ เงินอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน  
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 

๑. เพ่ือให้บุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย งานวิชาการ
ลักษณะอ่ืนๆ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบของผลการวิจัย และบทความ
วิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับระบบบริหาร
งานวิจัยของกรมปศุสัตว์ 
 

๒. เพ่ือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการใช้ประกอบการพิจารณา               
การติดตาม ควบคุมและรายงานผลการด าเนินงานวิจัยของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
ขอบเขตของคู่มือ 
 

 คู่มือการด าเนินงานวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมหลักเกณฑ์การด าเนินงานวิจัยและงานวิชาการ ระบบ             
การบริหารจัดการงานวิจัย การบริหารงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงาน การเผยแพร่ผลงาน นอกจากนี้
ยังรวมถึงข้อแนะน าเบื้องต้นประกอบหลักเกณฑ์การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนรายงานผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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ผู้เกี่ยวข้องและหน้าที่รับผิดชอบ 
 

๑. กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ 
รับผิดชอบด้านการศึกษา วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับชีวภัณฑ์สัตว์ต่างๆ  ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต 

การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา ประสานงานวิชาการด้านการวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย  และพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

๒. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีหน้าที่ 
๒.๑ พิจารณาเสนอแนะแก้ไข ปรับปรุงโครงการวิจัย ทั้งท่ีของบประมาณและไม่ของบประมาณ 

รวมทั้งโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือ หรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานอ่ืน ตลอดจน
ผลงานวิชาการท่ีขออนุมัติเผยแพร่ตามนโยบายการวิจัยของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
และกรมปศุสัตว์  

๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เสนอโครงการวิจัย 
๒.๓ จัดหากองบรรณาธิการเพ่ือร่วมพิจารณาประเมินต้นฉบับบทความและผลงานวิชาการ              

เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 
๒.๔จจจัดการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประจ าปี 

 

๓. คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ 
๓.๑จจจัดท าแผนพัฒนาด้านสัตว์ทดลองและขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
๓.๒ เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน              

เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย  
๓.๓จจพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ 
๓.๔จจติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว์ 
๓.๕ ติดตามก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ถูกต้องตาม

มาตรฐาน จรรยาบรรณและพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓.๖จจพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 
๓.๗จจเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
๓.๘จจจัดท า   
 ๓.๘.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 ๓.๘.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  

๓.๘.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานแนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ในการเสนอ
โครงการ 

๓.๘.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
๓.๙ จัดท ารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประจ าทุกปี 

เสนอต่อผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
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บทที่ ๒ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยและงานวิชาการ 
 

๑. ค าจ ากัดความ 
 

งานวิจัย๑ หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือ
วิธีการเพ่ือให้พบข้อเท็จจริงหรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 

 งานวิชาการ๒ หมายถึง ผลงานด้านวิชาการท่ีครอบคลุมลักษณะงาน ดังนี้ 
๑.๑ งานวิชาการที่ด าเนินการในลักษณะการวิจัยซึ่งไม่ของบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ             

(แตใ่ช้งบประมาณของหน่วยงาน เช่น เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) 
 ๑.๒   บทความทางวิชาการ 
 ๑.๓   การทบทวนเอกสาร 
 ๑.๔   การเขียนต ารา 
 ๑.๕   เอกสารคู่มือค าแนะน า 
 ๑.๖   คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือเกษตรกร 
 ๑.๗   กรณีศึกษา 

 
๒. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

 ๒.๑  การเสนอโครงการวิจัย  
โครงการวิจัยที่นักวิจัยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นหัวหน้าโครงการให้ เสนอ

โครงการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (ผนวก ๑) หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (ผนวก ๒) ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือแบบฟอร์มอ่ืนตามที่แหล่งทุนก าหนด ซึ่งผู้ บังคับบัญชา
เบื้องต้นและหัวหน้ากลุ่มให้ความเห็นชอบ เสนอผ่านกลุ่มวิจัยและพัฒนาพิจารณาเบื้องต้น (ตามข้อ 
๒.๒) แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พิจารณากลั่นกรอง
ความถูกต้องทางวิชาการ กรณีที่มีการใช้สัตว์ทดลองจะต้องเสนอโครงการวิจั ย พร้อมแบบฟอร์ม
ข้อเสนอขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (ผนวก ๓) ผ่านคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ก่อนเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
วิชาการ 

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการรวบรวมโครงการวิจัยที่ พิจารณาแล้วเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผ่านคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์  กลุ่มพัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการด้านงบประมาณ 

(กรณีเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย เป็นที่ปรึกษา หรือมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งในโครงการวิจัย            
ให้ท าบันทึกข้อความผ่านผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เสนอกรมปศุสัตว์ เพ่ืออนุมัติ            
เข้าร่วมท าการวิจัยด้วย) 

 
๑  อ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๒  ตามความหมายของกรมปศุสัตว์ อ้างถึงบันทึกข้อความที่ กษ ๐๖๐๑/ว๑๒๘๒๑ ลว ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ 
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 ๒.๒ การพิจารณา/วิเคราะห์โครงการวิจัย 
 ๒.๒.๑  การพิจารณาเบื้องต้นจากกลุ่มวิจัยและพัฒนา  

- ข้อเสนอโครงการวิจัย มีหัวข้อครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- โครงการวิจัยไม่ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยของผู้วิจัยรายอื่น 

 ๒.๒.๒  ความส าคัญและเหตุผลในการเสนอโครงการวิจัย 
- เรื่องที่วิจัยเป็นปัญหาส าคัญและสอดคล้องกับแผนแม่บทการวิจัยของส านัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
- เรื่องท่ีวิจัยมีประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

 ๒.๒.๓  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการวิจัยชัดเจนและตรงตามเรื่องที่จะท าการวิจัย 
 ๒.๒.๔  ความเป็นไปได้ในการวิจัย 

- วิธีการวิจัยและแผนการด าเนินการวิจัยเหมาะสมชัดเจน 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยเหมาะสม 
- มีความเป็นไปได้ที่จะท าการวิจัยจนเป็นผลส าเร็จ 

 ๒.๒.๕ โครงการวิจัยที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายต้องเป็นงานวิจัยที่นักวิจัยของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มีส่วนร่วมในการวิจัย การเขียน การวิเคราะห์ ไม่ใช่              
การจ้างวิจัยโดยสมบูรณ์ 

๒.๓ การด าเนินงานด้านงบประมาณในการวิจัย  
๒.๓.๑ โครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี จากส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (ทุนปกต)ิ 
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์เป็นผู้ด าเนินการ โดยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์               

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และปฏิทินการด าเนินการตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
๒.๓.๒ โครงการวิจัยที่ขออนุมัติรับทุนจากแหล่งอ่ืนที่นอกเหนือจากการขอรับทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนนอก) จากแหล่งทุนอื่น ๆ ได้แก่ 
- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เฉพาะทุนวิจัยเร่งด่วน 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
- ภาคเอกชน 
- ทุนวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
- แหล่งทุนอื่นๆ (เช่น วิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก) 

นักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด าเนินการเรื่องการขอรับทุนตามขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนจากแหล่งอ่ืน การท าสัญญารับทุนผ่านกลุ่มวิจัยและพัฒนา เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์เพ่ือลงนามสัญญารับทุน 

 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๕ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

 ๒.๓.๓  โครงการวิจัยที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
กลุ่มวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจัดท าค าขออนุมัติใช้เงินทุ น

หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย และแผนการใช้เงินประจ าปีส าหรับโครงการวิจัย เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายจาก 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายและกรมบัญชีกลาง เมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

๒.๔ การบริหารงบประมาณการวิจัย 
๒.๔.๑  การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๔.๒  การจัดหาบุคลากรเพ่ือมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโครงการวิจัย ให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการของกระทรวงการคลัง 
 

๓. ขั้นตอนการด าเนินงานวิชาการ 
 

 การด าเนินงานวิชาการตามที่ระบุในข้อ ๑.๑ -๑.๗ นักวิจัยจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการวิชาการ                
ตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบเสนอโครงการวิชาการ (ผนวก ๔) ยกเว้น กรณีศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา
วิชาการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีมติเป็นกรณีศึกษาเร่งด่วนที่ไม่สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการวิชาการ
ล่วงหน้าได้ และส าหรับการเขียนต ารา เอกสาร คู่มือค าแนะน า และคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
เกษตรกร  ให้ตัดหัวข้อการตรวจเอกสาร/เอกสารอ้างอิง ในแบบฟอร์ม 
 การพิจารณาวิเคราะห์โครงการวิชาการ การด าเนินงานด้านงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปตามข้ันตอนเดียวกับงานวิจัย 
 

๔. การรายงานความก้าวหน้า 
 

 เมื่อนักวิจัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานโครงการที่เป็นงานวิจัยหรืองานวิชาการ และภายหลังการ
ด าเนินงานแล้วจะต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก ๓ เดือน ส่งให้คณะกรรมการพัฒนา
วิชาการ และกลุ่มวิจัยและพัฒนา เพ่ือน าส่งกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ต่อไป ตามแบบรายงานความก้าวหน้า
แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (ต-๑ช/ด) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผนวก ๕) โดย online ผ่าน
ระบบ NRMS หรือตามระยะเวลาและแบบฟอร์มอ่ืนตามที่แหล่งทุนก าหนด ส่วนโครงการวิชาการให้จัดท าตาม
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ผนวก ๖) โดย
ระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่
ก าหนด โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการจะประเมินและวิจารณ์ผลการด าเนินงานจากการน าเสนอของ
หัวหน้าโครงการ ซึ่งอาจมีมติให้มีการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ หรือขยายเวลาแล้วแต่กรณี  
 

๕. การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานวิจัย 
 

ระหว่างการด าเนินงานวิจัยหากมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินงานวิจัยตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
เช่น การปรับเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ  ผู้ร่วมวิจัย  แผนการด าเนินงานวิจัย การขอขยายเวลา และการของด
ด าเนินการวิจัย ต้องเสนอและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๖ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๕.๑ กรณีใช้งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ต้องเสนอและได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
(แบบฟอร์มขอขยายเวลาโครงการวิจัยดูในผนวก ๗) 

๕.๒ กรณีใช้งบประมาณประจ าปี จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (ทุนปกติ) หรือ             
แหล่งทุนอ่ืนที่ไม่ใช่งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ทุนนอก) ต้องเสนอ
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัย กรมปศุสัตว์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยใช้แบบฟอร์ม
ตามท่ีแหล่งทุนก าหนด 

 
๖. การแก้ไขผลงาน 

 

เมื่อนักวิจัยแก้ไขผลงานวิชาการตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
แนะน าครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จ ให้น าส่งเอกสารแก่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้แก่ แบบเสนอโครงการ
วิชาการ และผลงานวิชาการที่แก้ไขแล้ว อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมแผ่นซีดี ไฟล์คอมพิวเตอร์  จากนั้น
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเลขทะเบียนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ไปยัง
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ผ่านผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เมื่อกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์แจ้ง
เลขทะเบียนผลงานวิชาการแล้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะส าเนาแจ้งกลับไปยั งผู้มี
รายชื่อในผลงานวิชาการ รวมทั้งแจ้งมายังกลุ่มวิจัยและพัฒนา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 
 

๗. การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 ๗.๑   โครงการวิจัย 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งเจ้าของแหล่งทุนตามเวลาที่ก าหนดในแผนการทดลอง โดยใช้แบบฟอร์ม
ตามหนังสือ “หลักการเขียนโครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยกรมปศุสัตว์” จัดท าโดยกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
หรือแบบฟอร์มอ่ืนตามที่แหล่งทุนก าหนด และส าเนาส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยี                 
ชีวภัณฑ์สัตว์ ผ่านกลุ่มวิจัยและพัฒนา เพื่อน าส่งกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ต่อไป 

๗.๒   โครงการวิชาการ 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายใน             

๓ เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยจัดท าเป็นเอกสารผลงานเพ่ือการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มของวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ที่จะน าผลงานไปเผยแพร่ 
 

๘. การเผยแพร่ผลงาน 
 

 นักวิจัยจะเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติการเผยแพร่จากคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และคณะกรรมการวิจัย กรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น ทั้งงานวิจัยและงานวิชาการ โดย
ผ่านขั้นตอนตามรายละเอียดดังกล่าว กรณีการเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ ขอ งส านักเทคโนโลยี                     
ชีวภัณฑ์สัตว์ ให้นักวิจัยน าส่งผลงานไปยังกองบรรณาธิการตามแบบฟอร์มและข้อแนะน าการส่งผลงานลง
วารสารชีวผลิตภัณฑ์ (ผนวก ๘ และผนวก ๙) 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๗ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๑๕) เสนอโครงการวิจัย
online ผ่านระบบ 
NRMS 

 
 
 
 

(๕) เสนอแบบเสนอ
โคร งการวิ จั ย
และแบบฟอร์ม
การขออนุญาต
ใช้สัตว์ 

(๑) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๔) เห็นชอบ (๓) เห็นชอบ 

(๖) แจ้งผลการ
พิจารณา 

(๒) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๗) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๑๔) แจ้งผลการ 
พิจารณา 

(๘) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๑๓) แจ้งผลการพิจารณา 

(๙) เสนอแบบเสนอ              
โครงการวิ จั ยที่
ผ่านการพิจารณา 

 

 

 

 

(๑๐)  เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ แ บ บ เ ส น อ
โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา 

 

 

 

 

(๑๑) ผลการอนุมัติ
โครงการวิจัย 

 

 

 

 

(๑๒) แจ้งผลการพิจารณา 

(๑๕) online ระบบ NRMS 

(๑๖) แจ้งผลการพิจารณา
สนับสนุนโครงการ 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินโครงการวิจัย 
 

๑. โครงการวิจัยท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(ทุนปกติ)  
 

๑.๑  ข ั้นตอนการพ ิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย 
 

 
 
 
     
     
       
 

     
 

 
 
   
 
    

 
 
        

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      

 
 
 
 

 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์)

๗) 
) 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

 กรมปศุสัตว ์
(คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

 
คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ 

 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

 

 

 

(๓) เสนอ
ผลงานวิจั

ย                               
ท่ีผ่านการ
พิจารณา 

(๖) แจ้งผลการ
พิจารณา 

คณะอนุกรรม
การวิจัยการ

ปศุสัตว์ 
ด้านสุขภาพ

สัตว ์

(๔) เสนอขอ
อนุมัติ
ผลงาน          

ท่ีผ่านการ
พิจารณา 

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

 

 

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้ากลุ่ม นักวิจัย ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

NRMS: National Research 
Management System 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๘ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๑) เสนอผลงานวิจัยที่จะเผยแพร่ 

(๒) เสนอผลงานวิจัย 

(๔) เสนอขออนุมัติผลงานที่
ผ่านการพิจารณา 

ส า เนาโครงการ+สัญญาให้กลุ่ ม พัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ ๑ ชุด เพ่ืออกเลขทะเบียน
วิจัย และส าเนาให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา ๑ ชุด 

 

 

 

 

(๗) แจ้งผลการพิจารณา 

(๘) แจ้งผลการพิจารณา 

(๕) ผลการอนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

 

 

ส าเนาให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์และ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

ส าเนาให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์และ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

กรณีต้องการเผยแพร่ 

(๓) เสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา (๖) แจ้งผลการพิจารณา 

๑.๒  ข ั้นตอนการขออน ุม ัติเผยแพรผลงานว ิจัย 
 
 

 
  
 
 

       
 

 
 
  

 
 

       
 

 
 
 
 

  
         

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ 
NRMS ทุก ๓ เดือน 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

 

กรมปศุสัตว ์
(คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

นักวิจัยด าเนินการวิจัย 
 

นักวิจัย เผยแพร่ 

นักวิจัยรับสัญญาฉบับสมบูรณ์ 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๙ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๕) เสนอแบบเสนอ
โคร งการวิ จั ย
และแบบฟอร์ม
การขออนุญาต
ใช้สัตว์ 

(๑) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๔) เห็นชอบ (๓) เห็นชอบ 

(๖) แจ้งผลการ
พิจารณา 

(๒) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๗) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๑๔) แจ้งผลการพิจารณา 

(๘) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิจัย 

(๑๓) แจ้งผลการพิจารณา 

(๙) เสนอแบบเสนอ              
โครงการวิ จั ยที่
ผ่านการพิจารณา 

 

 

 

 

(๑๑) ผลการอนุมัติ
โครงการวิจัย 

 

 

 

 

(๑๒) แจ้งผลการพิจารณา 

(๑๗) นักวิจัยรับเรื่อง
เพ่ือเสนอแหล่ง
ทุนลงนาม 

(๑๐)  เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ แ บ บ             
เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่             
ผ่านการพิจารณา 

 

 

 

 

(๑๖) เสนอผ่านกลุ่มพัฒนา
วิชาการปศุสัตว์และ
ส านักกฎหมาย 

(๑๕) ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากแหล่งทุน 

 

 

 

 

๒. โครงการวิจัยที่ขออนุมัติรับทุนจากแหล่งอ่ืนที่นอกเหนือจากการขอรับทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ทุนนอก) 
 

๒.๑  ข ั้นตอนการพ ิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย 
 
 

 
 
     
    
       
 

     
 

 
 
   
 
    

 
 
        

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      

 
 

 
 

 กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

แหล่งทุนวิจัย 
 

อธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงนาม 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

 

 

 กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้ากลุ่ม นักวิจัย ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

ท าสัญญากับแหล่งทุน 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๐ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๑) เสนอผลงานวิจัยที่จะเผยแพร่ 

(๒) เสนอผลงานวิจัย 

(๔) เสนอขออนุมัติผลงานที่
ผ่านการพิจารณา 

ส า เนาโครงการ+สัญญาให้กลุ่ ม พัฒนา
วิชาการปศุสัตว์ ๑ ชุด เพ่ืออกเลขทะเบียน
วิจัย และส าเนาให้กลุ่มวิจัยและพัฒนา ๑ ชุด 

 

 

 

 

(๗) แจ้งผลการพิจารณา 

(๘) แจ้งผลการพิจารณา 

(๕) ผลการอนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 

 

 

 

ส าเนาให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์และ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา  

 

 

 

 

ส าเนาให้กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์และ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนา  

 

 

 

 

กรณีต้องการเผยแพร่ 

(๓) เสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา (๖) แจ้งผลการพิจารณา 

๒.๒  ข ั้นตอนการขออน ุม ัติเผยแพรผลงานว ิจัย 
 

 
 
 
 
 

       
 

 
 
  

 
 

       
 

 
 
 
 

  
         

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานความก้าวหน้าเจ้าของ
แหล่งทุนตามข้อตกลงในสัญญา 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ให้แหล่งทุน 

นักวิจัยรับสัญญาฉบับสมบูรณ์ 
 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

 

กรมปศุสัตว ์
(คณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
(คณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

นักวิจัยด าเนินการวิจัย 
 

นักวิจัย เผยแพร่ 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๑ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๕) เ ส น อ แ บ บ เ ส น อ
โครงการวิชาการและ
แบบฟอร์ มการขอ
อนุญาตใช้สัตว์ 

(๑) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิชาการ 

(๔) เห็นชอบ 

(๖) แ จ้ ง ผ ล ก า ร
พิจารณา 

(๒) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิชาการ 

(๗) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิชาการ 

(๑๐) แจ้งผลการพิจารณา 

(๓) เห็นชอบ 

(๑๒) เสนอรายงาน 

(๑๑) ส าเนาแบบเสนอโครงการวิชาการที่            
ผ่านการอนุมัติ โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

(๙) แจ้งผลการพิจารณา (๘) เสนอแบบเสนอ 
โครงการวิชาการ 

๓. โครงการวิชาการ  
 

๓.๑  ข ั้นตอนการพ ิจารณาแบบเสนอโครงการวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

 

 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้ากลุ่ม 

 

นักวิจัย 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

 

กรมปศุสัตว ์
 

 

 
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 

บันทึกฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิคส์ 

 

 

(๑๓) ก าหนดรหัสอ้างอิงและ
แจ้งหัวหน้าโครงการ
วิ ช า ก า ร ผ่ า น ส า นั ก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

 

เก็บแฟ้มเอกสาร 

 

 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๒ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(๑) เสนอผลงานวิชาการท่ีจะขอเลขทะเบียน 

รวบรวมข้อมูล/เสนอรายงาน 

 

 

 

 

 

(๕) ด าเนินการออก/แจ้งเลขทะเบียน 
 

(๖) แจ้งเลขทะเบียน 
 

(๓) เสนอขอเลขทะเบียนฯ ผลงาน
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้
เผยแพร่แล้ว 

(๗) แจ้งเลขทะเบียน 
 

(๒) เสนอผลงานวิชาการท่ีจะขอเลขทะเบียน 

(๔)  ตรวจสอบข้อมูลผลงานที่ได้รับ
อนุมัติให้เผยแพร่กับส าเนา
แบบเสนอโครงการวิชาการ 

๓.๒  ข ั้นตอนการขออน ุม ัติเผยแพรผลงานว ิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิจัย 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
(คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ) 

 

 

 

กรมปศุสัตว ์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว ์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา 

เผยแพร่ 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๓ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

บทที่ ๓ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 

๑. ติดตามความก้าวหน้าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
๓. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๔. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัย โดยเฉพาะผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

 
ขั้นตอนการติดตามประเมินผล 
 

 เมื่อนักวิจัยปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยที่ด าเนินการอยู่เป็นประจ าทุก ๓ เดือน และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยต่อส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์               
ด้านสุขภาพสัตว์ และคณะกรรมการวิจัยการปศุสัตว์รับทราบ และเก็บบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของ
กรมปศุสัตว์และส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการวิจัย  
เป็นการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่            

มีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือไม่ อย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ในการปรับปรุง
แผนงาน และสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๒. ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์และประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
เป็นการประเมินผลที่ได้จากโครงการทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

และผลกระทบ (Impact)0ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูลที่ ได้จาก                 
การประเมินจะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุง ขยาย พัฒนาแก้ไขการด าเนินโครงการ             
ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

๓. ให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย 
เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ด้าน เทคนิควิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และอ่ืนๆ ที่อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน ทั้ง
วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา คณะกรรมการพัฒนาวิชาการอาจให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัย
ในการปรับเปลี่ยนแผนงาน ซึ่งการปรับเปลี่ยนแผนงานจะต้องน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่ อ 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ในกรณีที่ใช้งบประมาณจาก
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

๔. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการวิจัยต่อส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ และ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย  

  



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๔ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์  
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนและก าหนดแนวทาง พร้อมจัดส่งเอกสาร -
หลักฐานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดที่ ๒.๓: ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการงานวิชาการของหน่วยงาน โดยส่งรายงาน          
ไปยังกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ทุก ๓ เดือน 
 

๒. ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงานวิจัย ประจ าปีบัญชีเงินทุนหมุนเวียน             
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย โดยส่งรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย สิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๕ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ผนวก ๑ 
แบบเสนอแผนงานวิจัย  

 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                    แผนงานวิจัย 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

--------------------------------------- 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ........................................... ..................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................. .............. 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ....................................................... ............ 
      (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................  
ส่วน ก  : ลักษณะแผนงานวิจัย     

      แผนงานวิจัยใหม่        
แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา....…. ปี ปีนี้เป็นปีที่….... รหัสแผนงานวิจัย ...…...........……          
I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ระบุความ
สอดคล้องเพียง ๑ ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดใน
ผนวก ๒) 
II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ระบุความสอดคล้องเพียง ๑ ยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ 
และ ๑ แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก ๓)  

III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น* 
IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายรัฐบาล** 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดท าแผนงานวิจัย 
  ๑. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  ๒. ประเภทการวิจัย (ผนวก ๔) 
  ๓. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย (ผนวก ๔) 
  ๔. ค าส าคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
  ๕. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
  ๖. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
  ๗. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
  ๘. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
  ๙. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
๑๐. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ /พาณิชย์               

ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากผลการวิจัย 

* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.nrct.go.th 
** รอรายละเอียดในค าแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ 

http://www.nrct.go.th/


คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๖ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๑๒. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานตลอด
แผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 

๑๓. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
๑๔. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
๑๕. ระยะเวลา และสถานที่ท าการวิจัย 
๑๖. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย 
๑๗. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน และแผนการด าเนินงานตลอด

แผนงานวิจัย 
๑๘. แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่ ๒ ขึ้นไป  

๑๘.๑ ค ารับรองจากผู้อ านวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

๑๘.๒ โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

๑๘.๓   รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-๑ช/ด) 
๑๙.  ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
๒๐.  ลงลายมือชื่อ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 
ส่วน  ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 

  ๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 

  ๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 เงินเดือน (บาท) 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
  ๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  ๕. ประวัติการศึกษา 
  ๖. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  ๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
 สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ            
 ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
 ๗.๑ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย:  ชื่อแผนงานวิจัย 

๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย:  ชื่อโครงการวิจัย  
 ๗.๓ งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว:  ชื่อผลงานวิจัย ปีที่ พิมพ์ การเผยแพร่  และ           

แหล่งทุน (อาจมากกว่า ๑ เรื่อง) 
 ๗.๔ งานวิจัยที่ก าลังท า:  ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพใน 

การท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๗ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

หมายเหตุ : ๑. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเอง แต่ใช้ วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–๑ช โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of 
reference - TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

๒. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท า              
แผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

๓. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน              
การประเมินผล 

๔. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก ๑๐) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก ๑๒ 
จ านวน ๒ ชุด 

๕. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก ๑๒) 
และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certificate 
of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก ๑๓) จ านวน 
๒ ชุด 

๖. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม (ผนวก ๑๔) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้
ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก ๑๕) จ านวน ๒ ชุด 

______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๘ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๒ 
แบบเสนอโครงการวิจัย 

 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  โครงการวิจัย 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจัยใหม่         
            โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหสัโครงการวิจัย..…....….....….. 

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ระบุ
ความสอดคล้องเพียง ๑ ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก ๒) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ระบุความสอดคล้องเพียง ๑ ยุทธศาสตร์ ๑ กลยุทธ์ 
และ ๑ แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก ๓) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น* 
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล** 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
๑. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนที่ท าการวิจัย 

(%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
๒. ประเภทการวิจัย (ผนวก ๔) 
๓. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  (ผนวก ๔) 
๔. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 
๕. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
๗. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
๘. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
๙. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 
๑๐. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 

 
* สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.nrct.go.th 
** รอรายละเอียดในค าแถลงนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. ๒๕๕๗) 

http://www.nrct.go.th/


คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๑๙ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๑๑. ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ /พาณิชย์               
ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑๒. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
๑๓. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
๑๔. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
๑๕. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย  โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่

ต้องการเพิ่มเติม 
๑๖. งบประมาณของโครงการวิจัย 

๑๖.๑ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก ๕)] 

๑๖.๒ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จ าแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละป ี
[กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า ๑ ปี  (ผนวก ๘)] 

๑๖.๓ งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา  (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัยแล้ว) 

๑๗. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๘. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ ๒ ขึ้นไป 

๑๘.๑ ค ารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

๑๘.๒ ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็น
การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

๑๘.๓ รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-๑ช/ด) 
๑๙. ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
๒๐. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

                              
ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 

๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
๒.  เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 
 เงินเดือน (บาท) 
 เวลาที่ใช้ท าวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 
๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
๕. ประวัติการศึกษา 
๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๐ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
๗.๑ ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย: ชื่อแผนงานวิจัย 
๗.๒ หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย  
๗.๓ งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีที่ พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน             

(อาจมากกว่า ๑ เรื่อง) 
๗.๔ งานวิจัยที่ก าลังท า:  ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพใน การท า

วิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
 

หมายเหตุ : ๑. กรณีที่หน่วยงานมิได้ท าการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–๑ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบข้อก าหนด (terms of 
reference - TOR) การจัดจ้างท าการวิจัยด้วย 

 ๒. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดท า
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 ๓. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินผล 

 ๔. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก ๑๐) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก ๑๒ 
จ านวน ๒ ชุด 

 ๕. กรณีโครงการวิจัยที่มีการท าวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก ๑๒) 
และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยหรือ Certiftcate 
of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (ผนวก ๑๓) จ านวน 
๒ ชุด 

 ๖. กรณีโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก ๑๔) และจัดท าเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการ
อนุมัติให้ด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก ๑๕) จ านวน ๒ ชุด 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๑ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๓ 
แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 
ข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  
๑. ชื่อโครงการหลัก (Project / Proposal) (ถ้ามี) 
๒. ชื่อโครงการที่ขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) 
๓. โครงการฯ ใหม่ 
 โครงการฯ เดิม รหัสโครงการ…..... 

o ขอต่อเวลา ใบรับรองการอนุมัติให้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ (Certificate of Approval) 
o ขอแก้ไข 

o ผู้วิจัยหลัก 
o ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ 
o ระเบียบวิธีวิจัย 
o ขยายเวลา 
o อ่ืนๆ (ระบุ)................. 

๔. ชื่อหัวหน้าโครงการที่ขอใช้สัตว์ (Name of Principal Investigator, PI) และประสบการณ์               
การใช้สัตว ์

๕. รายช่ือผู้ร่วมโครงการ (List of Co-Investigators) และประสบการณ์การใช้สัตว์ 
๖. ชื่อผู้ประสานงานโครงการและผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
๗. ชื่อสัตวแพทย์ประจ าหน่วย/สัตวแพทย์ประจ าโครงการ  
๘. ลักษณะของงานที่ใช้สัตว์  

o งานวิจัย (Research) สาขา ......................... 
o งานทดสอบ (Testing / Monitoring) (ระบ)ุ ....... 
o งานสอน (Teaching) (ระบุวิชา/ระดับชั้น) ................. 
o งานผลิตชีววัตถุ (Biological Production) (ระบุ) ........... 
o งานสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) (ระบุ) ......................... 
o อ่ืนๆ (other) (ระบุ)………………………… 

๙. แหล่งทุน/งบประมาณ (Funding Source/Budget) 
 แหล่งทุนที่ได้รับ ……………………………….  
 แหล่งทุนที่ก าลังยื่นเสนอขอ ………………………………..  
 จ านวนเงิน .........................บาท  
 ระยะเวลาที่รับทุน ………………………………….  

๑๐. บทคัดย่อโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ (Executive Summary)  
๑๑. บทน า และหลักการ (Background & Rationale)  
๑๒. วัตถุประสงค์ (Objective)  
๑๓. ประโยชน์ของโครงการ  
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๑๔. เหตุผลความจ าเป น (Justification) 
 แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการ โดยมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณ             

การใช้สัตว์ฯ และหลักการ ๓Rs พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 
๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์  
๑๖. การใช้สัตว์ป่า/สัตว์ธรรมชาติ/สัตว์เลี้ยง 
๑๗. สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์  
๑๘. ระบบการเลี้ยงสัตว์  
๑๙. การเลี้ยงสัตว์ แสดงข้อมูลและเหตุผล 

 อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ 
๒๐. ระยะเวลาของโครงการใช้สัตว์  
๒๑. ระเบียบวิธีวิจัย 

๒๑.๑  การออกแบบการวิจัย (Experimental Design)  
 ระบุสถิติที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ผล  
 การแบ่งกลุ่มศึกษา (Treatment/Experimental Group, Control Group) และจ านวน

สัตว์ที่ใช้ในแต่ละกลุ่ม  
 การทดลองกับสัตว์ (Experimental Protocol)  
 ระบุ แผนการใช้สัตว์ ตั้งแต่การสั่งสัตว์จนสิ้นสุดโครงการ 

๒๑.๒ สาร/วัสดุ/อุปกรณ์/เชื้อโรค/สารท าละลาย/สารเหนี่ยวน า/สารเสริมฤทธิ์ที่น ามาศึกษา            
ในสัตว ์ 
 ระบุถึง ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ  
 ระบุถึง อันตราย และวิธีป้องกันอันตราย วิธีการก าจัดสาร/สัตว์หลังการใช้ 

๒๑.๓  ระบุการปฏิบัติการพิเศษและ อุปกรณ์พิเศษท่ีใช้ปฏิบัติการกับสัตว์ (ถ้าม)ี  
 ระบุสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการ ที่ใช้ปฏิบัติการพิเศษ  

๒๑.๔ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) (ควรเป นวิธีการที่ไม่ท าให้สัตว์เครียดหรือ
เจ็บปวด)  
 ระบุวิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติการกับสัตว์  
 ระบุถึงวิธีการให้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สาร/วัสดุ/อุปกรณ์/เชื้อโรค/สารท าละลาย/                        

สาร เหนี่ยวน า ที่น ามาศึกษา ปริมาณของสาร ความถี่และช่วงเวลาที่ให้สาร  
 ระบุรายละเอียดของตัวอย่างที่เก็บจากตัวสัตว์ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งขนาด

ตัวอย่าง ความถี่และช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง  
 ระบุวิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจติดตามอาการผิดปกติของสัตว์ระหว่างการทดลอง  

๒๒. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน-หลังการผ่าตัด โดยเทคนิคปลอดเชื้อ  
 ระบุลักษณะของการผ่าตัด  

 Minor/Major Surgery  
 Survival/Non Survival Surgery  
 Single/Multiple Surgery 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด  
 ระบุชื่อและคุณสมบัติของนักวิจัยที่รับผิดชอบการผ่าตัด และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด  



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๓ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๒๓. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain & Distress Alleviation)  
 ก าหนดระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์ โดยอ้างอิงตามหลักสากล  
 ระบุวิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด  
 กรณีที่จ าเป็นต้องท าให้สัตว์เจ็บปวดแต่ไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์  ต้องระบุเหตุผล                

ให้ชัดเจน  
๒๔. ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic)  

 ระบุชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์  
 ระบุวิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม  
 ระบุกรณีที่ใช้ยาสลบต่อเนื่องจากการผ่าตัดเพ่ือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  

๒๕. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ (ถ้าม)ี  
 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าไปใช้นอกสถานที่  
 สถานที่ที่จะน าไปใช้  
 ระยะเวลาที่จะน าสัตว์ไปใช้  
 วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง  
 วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้  

๒๖. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint)  
๒๖.๑ จุดสิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา 
๒๖.๒ Early Endpoint  

 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง  
๒๖.๓ Humane Endpoint  

 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่าง               
การทดลอง โดยไม่ต้องรอให้สัตว์ตายเอง  

๒๖.๔ Death as an Endpoint  
 ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง  

๒๗. การด าเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ  
o ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  
o น าสัตว์ไปใช้ในโครงการอ่ืน  
o อ่ืนๆ (ระบุวิธีการพร้อมเหตุผล)  

๒๘. การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia)  
 ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ที่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

พร้อมหลักฐานอ้างอิง  
 ระบุวิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์  

๒๙. การผ่าซากสัตว์ (Necropsy) (ถ้ามี)  
 ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที ่และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการผ่าซากสัตว์ 

๓๐. การก าจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)  
 ระบุวิธีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ ชิ้นเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๔ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

๓๑. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค               
(ถ้าม)ี  
 ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค  
 ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.labanimals.net 

http://www.labanimals.net/


คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๕ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๔ 
แบบเสนอโครงการวิชาการ 

 

แบบเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) 
ปีงบประมาณ......................... 

 
ชื่อโครงการวิชาการ  ………………………………………………………………………………..…..……………………………………. 
หน่วยงานรับผิดชอบ ............................................................................................................... ........................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................. ............. 
 
๑.  ลักษณะโครงการวิชาการ   
   ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กรมปศุสัตว์ 

ระบุ ............................................. 
  ความสอดคล้องกับแผนแม่บทหรือโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยของส านัก/กอง/ศูนย์ฯ  
      ระบุ ............................................. 

   การศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น ระบุ ............................................. 
 

๒.  ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (หลักการและเหตุผล) 
- ความส าคัญ 
- ตรวจเอกสาร/เอกสารอ้างอิง 
- วัตถุประสงค์ 

 

๓.  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
- ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
- แผนการด าเนินงาน 

 

๔.  วิธีการวิจัย 
 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

๖.  งบประมาณ 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ผลผลิต (Output) 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๖ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ผนวก ๕ 
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

 
 

 
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  
 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................... ................................
 (ภาษาอังกฤษ)…………........................................................................................ ............................................ 
 ชื่อผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ) .................................................................................. ........................... 
 หน่วยงานที่สังกัด .......................................................................................................................................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................... e-mail .............................................. 
 ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................................................................................... 
 งบประมาณท่ีได้รับ ....................................................... บาท ระยะเวลาท าการวิจัย ............................... ป ี
 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) .............................................. ถึง (เดือน  ปี) ................................................ 
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

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

..................................................................................................................................................................... 
๒.๒ แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้

ด าเนินการจริง ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอน
ปฏิบัติตามล าดับอย่างไร  

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

......................................................................................................................................................... ............ 
๒.๓ แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ให้

แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหว่างที่ท าการวิจัยที่
เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความท่ีจะน าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)] 

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

......................................................................................................................................................... ............ 
  ๒.๔ ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้าม)ี  

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

..................................................................................................................................................................... 
  ๒.๕ งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น ...........................................บาท 
  ๒.๖ งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะท าต่อไป  

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

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

แบบ ต-๑ช/ด 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๗ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

 ๒.๗  ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  
............................................................................................................................................... ...................... 
......................................................................................................................................................... ............ 

 
 
 
 
  
             (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 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๘ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๖ 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับงบเงินทุนหมนุเวียน 

เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

ครั้งที่  ...../๒๕…..…  
ระหว่าง  เดือน..................ถึง....................พ.ศ. .................... 

 
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  

  ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)   ……………………..……………………..…………………………………………..…………………… 
(ภาษาอังกฤษ)   ………..……………………………………………..……………………………………………..… 

  
  ชื่อผู้หัวหน้าโครงการ       ............................................................................................................................. 

 หน่วยงานที่สังกัด ……………………………………………………………………………..…………………………
 หมายเลขโทรศัพท์………………………………...........โทรสาร………..………………………………………… 
 e-mail   …………………….………………………………………………….…….…………………………………… 

  
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕…. 

  ระยะเวลาท าการวิจัย..............ปี................เดือน  
  ระหว่าง เดือน.......................  พ.ศ. ................  ถึง เดือน.......................... พ.ศ. ................... 
  งบประมาณท่ีได้รับตลอดโครงการ ………………………….. บาท  
   ปีที่ ๑  (๒๕…..)  …………………… บาท 
   ปีที่ ๒  (๒๕……)  ........................ บาท 
  
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 ๒.๑ 00วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... ............ 
 
 ๒.๒ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้ตลอดโครงการกับงานวิจัย

ที่ได้ด าเนินการจริง โดยระบุ ขัน้ตอนหรือกิจกรรมตามล าดับ  (ดังตาราง ๑ และ ๒) 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๒๙ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ตารางท่ี ๑: ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ณ ช่วงที่รายงาน เทียบกับแผนงานวิจัยท่ีเสนอไว้ 
 

ที ่ แผนงานวิจัย/ขั้นตอน 
ปีท่ี..... (พ.ศ. ๒๕…..…) 

ผลงานที่ได้รับ เดือน*  
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.               เร็วกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ช้ากว่าเป้าหมาย 

 (กรุณาระบุเหตุผล) 
๒.               เร็วกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ช้ากว่าเป้าหมาย 

 (กรุณาระบุเหตุผล) 
๓.               เร็วกว่าเป้าหมาย 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ช้ากว่าเป้าหมาย 

 (กรุณาระบุเหตุผล) 
  ผลงานที่วางแผนไว้ในช่วงนี้   ผลงานที่ท าได้จริงในช่วงนี้ 
                   * ระบุชื่อเดือนในตาราง 
 

ตารางท่ี ๒: เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลาตลอดโครงการ 
 

ปีท่ี เดือนที่ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (%) ผลจากการปฏิบัติจริง (%) 

งาน สะสม งาน สะสม 
๑ 

(๒๕๕…) 
     
     
     

๒ 
(๒๕๕…) 

     
     
     

 
๒.๓  แสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้น าเสนอไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านในช่วง

ระยะเวลาของการรายงานผล  โดยที่ท่านจะต้องน าเสนอให้ชัดเจนว่าท่านได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง และ
ได้ผลอย่างไร 
......................................................................................................................................................... ............ 
..................................................................................................................................................................... 

 
๒.๔  ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) 

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

......................................................................................................................................................... ............ 
 
๒.๕ งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น ............................บาท 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๓๐ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ตางรางที่ ๓: รายละเอียดงบประมาณ ปี ๒๕……… 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
งบประมาณที่ใช้จ่าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
๑. งบบุคลากร    
๒. งบด าเนินงาน    
     ๒.๑ ค่าตอบแทน    
     ๒.๒ ค่าใช้สอย    
     ๒.๓ ค่าวัสด ุ    
๓. งบลงทุน (ครุภัณฑ์  ถ้ามี)    

รวม    
 
๒.๖ งานที่ด าเนินงานวิจัยไปแล้ว  คิดเป็นร้อยละ …………………ของงานวิจัยตลอดโครงการ 
 
๒.๗ งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะท าต่อไป  

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

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

......................................................................................................................................................... ............ 
 
๒.๘  ค าชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี)  

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

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

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

             (ลงชื่อ) ................................................................ 
                         (.......................................................) 
                                    หัวหน้าโครงการ 
                 วันที่ ......... เดือน................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๓๑ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๗ 
แบบฟอร์มขอขยายเวลาโครงการวิจัย 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖    
ที่ วันที่    
เร่ือง   ขออนุมัติขยายเวลาในการด าเนินงานวิจัย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผ่านประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ 
  

ตามท่ี ข้าพเจ้า      ต าแหน่ง.................................. 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย      ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ………………...งบประมาณที่ได้รับ………………………………………………………บาท  ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง
........................................................................................................................................................................นัน้ 

เนื่องด้วย (เหตุผลที่ท าขอขยายเวลา) ...................................................................................   
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอขยายเวลา
ในการด าเนินงานวิจัย เป็นระยะเวลา.....................................โดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
........................................... ทั้งนี้ได้แนบรายงานความก้าวหน้า มาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

      
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๓๒ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๘ 
แบบฟอร์มส่งผลงานลงวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 

 

 บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ   ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖ 
ที่ วันที่ 
เร่ือง   ขอส่งผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 
 

เรียน   หัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ์  
 

ข้าพเจ้า........................................................... ................ต าแหน่ง............................. ........              
สังกัด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มีความประสงค์จะส่งผลงานวิชาการเรื่อง 
“.........................................................................................................................................................................” 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์  โดยเรื่องดังกล่าวไม่เป็นเรื่องท่ีเคยตีพิมพ์หรือก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
เพ่ือลงพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารอ่ืน ๆ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อแนะน าส าหรับผู้เขียน และค าตัดสินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๓๓ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

ผนวก ๙ 
ข้อแนะน าการส่งผลงานลงวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 

 

 
ข้อแนะน าส าหรับผู้เขียน 
 วารสารชีวผลิตภัณฑ์ ก าหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ เดือนมีนาคมและกันยายน  
๑. เรื่องท่ีจะน าลง 

๑.๑ ผลงานวิจัย (Research article) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้ท าขึ้นเองมีการก าหนด
ปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สรุปและอภิปรายผลการวิจัย             
อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๑.๒  บทความทางวิชาการ (Technical article) เป็นงานเขียนขนาดสั้นซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่
ชัดเจนโดยผู้เขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็ น              
การวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆจากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆที่รวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ของผู้เขียน 

๑.๓ บทความปริทรรศน์ (Review article) คือบทความที่รวบรวมผลงานหรือแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะซึ่งเคยลงตีพิมพ์มาแล้ว น ามาวิเคราะห์ วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนั้น
ยิ่งขึ้น 

๑.๔ เรื่องอ่ืน ๆที่คณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร 
๒. การจัดท าต้นฉบับ 

๒.๑ ต้นฉบับที่จะเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่จากต้นสังกัด และ
ต้องไม่เป็นเรื่องที่เคยเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในสื่ออ่ืน 

๒.๒  การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
๒.๒.๑ ตัวพิมพ์ ใช้ตัวอักษร Angsana New แบบปกติขนาด ๑๕ ชื่อหัวข้อใหญ่ เช่น ชื่อเรื่อง 

บทคัดย่อ บทน า อุปกรณ์และวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป กิตติกรรมประกาศ และ 
เอกสารอ้างอิง ใช้ตัวอักษรแบบหนา (Bold) ขนาด ๑๗ ส่วนหัวข้อย่อย เช่น ค าส าคัญ 
ตาราง รูปภาพ เป็นต้น พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด ๑๕  

๒.๒.๒ กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใช้กระดาษ A๔ พิมพ์หน้าเดียว จ านวนไม่เกิน ๑๐ หน้า 
๒.๒.๓ การเว้นที่ว่างขอบกระดาษ ด้านบนที่ ๖.๕ ซม. และด้านซ้ายที่ ๔.๕ ซม. ส่วนด้านขวา

และล่างที่ ๑.๕ ซม. 
๒.๒.๔ การล าดับหน้า ใช้หมายเลข๑,๒,๓......... ที่กึ่งกลางหน้า ด้านบนและใช้ตัวอักษรปกติ

ขนาด ๑๕ 
๒.๒.๕  ตาราง รูปภาพ แผนภู มิ  กราฟ  จัดพิมพ์แยกหน้า เฉพาะ และจัดวางหลั ง

เอกสารอ้างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตารางระบุเลขที่ของตาราง (table number) ชื่อของตาราง (table title)               

หัวตาราง (table heading) และที่มาของตาราง (ถ้ามี) ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาไทยทั้งตารางพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ถ้าตารางมีความยาวเกิน  
๑ หน้า ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือในหน้าถัดไปโดยพิมพ์เลขที่ตารางและตามด้วยค าว่า 
(ต่อ) ค าบรรยายตารางให้เขียนไว้ด้านบนของตาราง 



คู่มือการด าเนินงานวิจยัและงานวิชาการ ๓๔ ส านักเทคโนโลยีชีวภณัฑ์สัตว ์

 รูปภาพ แผนภูมิกราฟ ควรเป็นภาพขาวด า และท าเช่นเดียวกับตาราง  แต่               
ค าบรรยายให้เขียนไว้ด้านล่าง 

๒.๒.๖ การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตามการตั้งชื่อระบบ            
ทวินาม (Binomial nomenclature) พิมพ์ด้วยตัวเอน เช่น Escherichia coli               
ในกรณี  ไม่ระบุชื่อสปีชีส์หรือต้องการกล่าวถึงหลายสปีชีส์ เช่น Salmonella spp. 

๓. ต้นฉบับเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 
๓.๑ จัดท าต้นฉบับผลงานทางวิชาการ (original manuscript) และส าเนา (photocopied 

manuscript) อีกจ านวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที ่ระบุ
รายละเอียดชื่อผลงานชื่อเจ้าของผลงาน  และที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์  

๓.๒ ส่งต้นฉบับทั้งหมดพร้อมเอกสารน าส่งถึง 
กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๑-๑๔๗๖  ต่อ ๑๒๒, ๑๒๓ โทรสาร ๐-๔๔๓๑-๕๙๓๑ 

๓.๓  ไม่ส่งคืนต้นฉบับ 
๓.๔  ต้นฉบับที่ส่งให้พิจารณาจะมีใบตอบรับให้เจ้าของผลงาน และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

ภายใน ๒ เดือน 
๓.๕  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร เจ้าของผลงาน (เฉพาะชื่อแรก) จะได้รับ

วารสารชีวผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ เล่ม พร้อม reprint จ านวน ๕ ชุด 
๔. การล าดับเรื่อง 

๔.๑ ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อให้สั้นและสื่อความหมายได้ดี 
๔.๒  ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงาน (Author and co-workers) เขียนชื่อนามสกุลเต็มทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ วางกึ่งกลางใต้ชื่อเรื่อง พร้อมทั้งสถานที่ท างานที่ติดต่อได้สะดวก พิมพ์เป็น
เชิงอรรถ 

๔.๓ บทคัดย่อ (Abstract) สั้นได้เนื้อความคลุมเรื่องท้ังหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และผล   
การทดลอง ความยาวไม่ควรเกิน ๑๕ บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหน้า 

๔.๔ ค าส าคัญ (Key words) ค าหรือข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงความเป็นไปของ              
การทดลองนั้น ๆ ไม่เกิน ๕ ค าส าคัญ โดยพิมพ์อยู่ใต้บทคัดย่อ 

๔.๕ เนื้อหา (Text) ส าหรับผลงานวิจัยประกอบด้วย 
๔.๕.๑ บทน า (Introduction) บรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งควรมี            

การทบทวนวรรณกรรม (literature review) ประกอบ 
๔.๕.๒ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) ถ้าเป็นการคิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบาย

อย่างละเอียด แต่ถ้าเป็นที่ทราบกัน ควรเขียนในลักษณะอ้างอิงถึง ถ้าเป็นชื่อการค้าให้
ท าเป็นเชิงอรรถ 

๔.๕.๓ ผล (Results) บรรยายผลการทดลองให้เข้าใจง่าย อาจเสนอเป็นตาราง รูปภาพ 
หรือกราฟพร้อมค าบรรยายประกอบ  

๔.๕.๔ วิจารณ์ (Discussion) วิจารณ์ถึงหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลอง เพื่อ
สนับสนุน หรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
และการตีความหมายของผู้อ่ืน เน้นถึงปัญหาข้อโต้แย้งในสาระส าคัญของเรื่องที่ก าลัง
กล่าวถึง และการน าผลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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