สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

คาชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจยั (research program)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ว-1ช)
-------------------------------------แบบ ว-1ช หมายถึ ง แบบข้อเสนอการวิจยั ในระดับแผนงานวิจยั (research program) หรื อเรี ยกว่า
“ชุดโครงการวิจยั ” ประกอบการเสนอของบประมาณประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรี
ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรื อเทียบเท่า
ชื่อแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อแผนงานวิจยั (research program) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชื่อโครงการวิจยั (research project) ภายใต้แผนงานวิจยั ทุกโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดตามแบบเสนอโครงการวิจยั (แบบ ว-1ด) ทุกโครงการ
รายละเอียดแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย
- ระบุแผนงานวิจยั เป็ นแผนงานวิจยั ใหม่ หรื อเป็ นแผนงานวิจยั ต่อเนื่ อง (ปี ที่ 2 เป็ นต้นไป)
กรณี เป็ นแผนงานวิจยั ต่อเนื่ องต้องระบุ จานวนระยะเวลาที่ ทาการวิจ ยั ทั้ง หมด และ
ปี งบประมาณที่เสนอขอว่าเป็ นปี ที่เท่าใด พร้อมทั้งระบุรหัสแผนงานวิจยั ด้วย
I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจยั กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
II ระบุ ความสอดคล้องของแผนงานวิจยั กับ นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 2) โดยระบุความสอดคล้อง
มากที่สุดเพียง 1 ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจยั ที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์
นั้น ๆ พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจยั ที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจยั นั้น ๆ
III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจยั กับกลุ่มเรื่ องที่ควรวิจยั เร่ งด่วนตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่ งประกอบด้วย 12 กลุ่มเรื่ อง โดยระบุ
กลุ่มเรื่ องที่มีความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 กลุ่มเรื่ อง (ผนวก 2)



รอรายละเอียดจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

IV ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจยั กับนโยบายรัฐบาล (ผนวก 3) ซึ่งประกอบด้วย 2
ระยะ โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 เรื่ อง/นโยบาย ในนโยบายแต่ละระยะ
หมายเหตุ : หากแผนงานวิจยั ไม่สอดคล้องตามข้อ I, II, III และ IV ก็ไม่ตอ้ งระบุความสอดคล้อง

ส่ วน ข : องค์ ประกอบในการจัดทาแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุ่ม/กอง/สานัก/
กรม/กระทรวง หรื อภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมสถานที่ต้ งั หมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
2. ระบุประเภทการวิจยั (ผนวก 4) เพียง 1 ประเภท คือ
2.1 การวิจยั พื้นฐาน (basic research)
2.2 การวิจยั ประยุกต์ (applied research)
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)
3. ระบุสาขาวิชาการและกลุ่มวิชาของสภาวิจยั แห่งชาติ (ผนวก 4)
4. ระบุคาสาคัญ (keywords) ที่มีความสาคัญต่อชื่ อเรื่ องหรื อเนื้ อหาของเรื่ องที่ทาการวิจยั
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ใน
การเลือกหรื อค้นหาเอกสารที่มีชื่อเรื่ องประเภทเดียวกันกับเรื่ องที่ทาการวิจยั ได้
5. แสดงให้เห็นถึงความสาคัญ ที่จาเป็ นต้องทาการวิจยั เรื่ องนี้ ในระดับแผนงานวิจยั โดย
กาหนดปั ญหาให้ชดั เจน ทั้งข้อเท็จจริ งและผลกระทบของปั ญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการทบทวน
เอกสารที่เกี่ ยวข้อง (reviewed literature) สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
และแสวงหาแนวทางที่น่าจะเป็ นไปได้จากทฤษฎี/สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
6. ระบุวตั ถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั อย่างชัดเจน โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ความสาคัญและที่มาของปั ญหา ตลอดจนชื่อของแผนงานวิจยั
7. อธิ บายว่าแผนงานวิจยั นี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรัฐบาล มากน้อยเพียงใดในเชิงปริ มาณ พร้อม
แสดงผลกระทบด้วย
8. ระบุปริ มาณของสิ่ งของหรื อบริ การที่เป็ นรู ปธรรมซึ่ งได้จากการวิจยั เพื่อให้บุคคลภายนอก
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ตอ้ งระบุตวั ชี้ วดั ที่แสดงถึ งการบรรลุ เป้ าหมายใน
ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในด้านความประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ทั้งเชิ งปริ มาณ
เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
9. ระบุปริ มาณของผลที่เกิดขึ้นหรื อผลต่อเนื่องจากผลผลิตที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและหรื อ
ผูใ้ ช้ อาทิ ชุ มชน องค์กร ประเทศ สภาพแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ ควรจัดทาแผนถ่ ายทอด
เทคโนโลยีหรื อผลการวิจยั สู่ กลุ่ มเป้ าหมายดังกล่ าว และต้องระบุ ตวั ชี้ วดั ที่ แสดงถึ ง

10.

11.

12.

13.
14.

การบรรลุ เป้ าหมายในระดับผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในด้า นความประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล ทั้งเชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน
แสดงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผล
ที่น่าจะเป็ นไปได้จากทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ทาการวิจยั แล้วนามาสังเคราะห์เป็ น
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจยั พร้อมแสดงความเชื่อมโยง
หรื อความสัมพันธ์ระหว่างโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั
แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรื อแนวทางที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ดังต่อไปนี้
11.1 แก้ปัญหาในการดาเนิ นงานของหน่วยงานที่ทาการวิจยั
11.2 เป็ นองค์ความรู ้ในการวิจยั ต่อไป
11.3 บริ การความรู ้แก่ประชาชน
11.4 บริ การความรู ้แก่ภาคธุ รกิจ
11.5 นาไปสู่ การผลิตเชิ งพาณิ ชย์
11.6 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
11.7 เป็ นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
11.8 อื่น ๆ (ระบุ)
ระบุกลุ่มเป้ าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจยั ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตร์ ใดในยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์ การ
วิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กลุ่มเรื่ องเร่ งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั
ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายของรัฐบาลและอื่น ๆ (ถ้ามี)
แสดงวิธีการบริ หารแผนงานวิจยั ในภาพรวมตลอดการวิจยั เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลแผนงานวิจยั โดยระบุข้ นั ตอนและระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ของ
แผนงานวิจยั โดยละเอียด และแสดงแผนการดาเนินงาน (Gantt chart) แต่ละขั้นตอน
จนสิ้ นสุ ดการวิจยั ในกรณี ที่มีการเสนอของบประมาณในการวิจยั สู ง ควรแสดงการบริ หาร
จัดการแผนงานวิจยั ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงที่จะทาให้การวิจยั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
และระบุแนวทางการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด
ระบุแนวทางหรื อแผนการดาเนินงานในการเปิ ดโอกาสหรื อสร้างนักวิจยั รุ่ นใหม่จากการ
ทาการวิจยั ตามแผนงานวิจยั
ระบุวธิ ีการดาเนินงานของแผนงานวิจยั โดยเชื่ อมโยงขั้นตอนการทาการวิจยั ทั้งในระดับ
แผนงานวิจยั ย่อย (ถ้ามี) และโครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั อย่างสมบูรณ์ถูกต้องและ
ชัดเจนถึงการมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ ผลสาเร็ จของแผนงาน
วิจยั นี้อย่างเป็ นรู ปธรรม

15. ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทาการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มต้นถึงสิ้ นสุ ดแผนงานวิจยั โดยระบุ เดื อน
ปี ที่ เ ริ่ ม ต้น ถึ ง เดื อ น ปี ที่ สิ้ น สุ ด การวิจ ัย และระบุ ว่า ปี ที่ เสนอขอเป็ นปี ที่ เท่ า ใดของ
แผนงาน วิจยั
16. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจยั
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณบริ หารแผนงานวิจยั เฉพาะปี ทีเ่ สนอขอ โดยแยก
ตามงบประเภทต่าง ๆ ให้ชดั เจน (ผนวก 5)
16.2 แสดงภาพรวมของงบประมาณการวิจยั ที่เสนอขอในแต่ ละปี ตลอดการวิจัย
(ผนวก 6)
16.3 แสดงรายละเอียดของงบประมาณการวิจยั ตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอ
ในแต่ละปี ตลอดการวิจัย (ผนวก 7 และ 8)
16.4 กรณี เป็ นแผนงานวิจยั ต่อเนื่ อง ที่ ได้รับ อนุ ม ตั ิ ให้ทาการวิจยั แล้ว ให้ระบุ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ของทุกปี ที่ผา่ นมา
17. แสดงข้อมูลหรื ออธิ บายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจยั ในแต่ละปี ตลอดการวิจยั
โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั และนาไปสู่ การประยุกต์ใช้ ความ
คุ ้ม ค่ า ของงบประมาณที่ จ ะใช้ ท าการวิ จ ัย ซึ่ งจะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ที่ เ ป็ นผลลัพ ธ์
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่ ค าดว่า จะได้รับ โดยให้ส อดคล้องตามแผน
บริ หารงานและแผนการดาเนินงานตลอดแผนงานวิจ ัย พร้อมทั้งระบุประเภทผลสาเร็ จ
ของงานวิจัยเป็ นอักษรย่อ ซึ่งจาแนกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ระบุ P หมายถึง ผลสาเร็ จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 ผลสาเร็ จที่เป็ นองค์ความรู้ หรื อรู ปแบบ หรื อ วิธีการที่จะนาไปสู่ การวิจยั ใน
ระยะต่อไป
1.2 ผลสาเร็ จที่เป็ นของใหม่และมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว
1.3 ผลสาเร็ จที่อาจจะถูกนาไปต่อยอดการวิจยั ได้
2. ระบุ I หมายถึง ผลสาเร็ จกึ่งกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
2.1 เป็ นผลสาเร็ จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็ จเบื้องต้นในระยะต่อมา
2.2 เป็ นผลสาเร็ จที่มีความเชื่ อมโยงอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลสาเร็ จเบื้องต้น
2.3 เป็ นผลสาเร็ จที่จะก้าวไปสู่ ผลสาเร็ จระยะสุ ดท้ายของงานวิจยั
3. ระบุ G หมายถึง ผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นผลสาเร็ จที่ต่อยอดมาจากผลสาเร็ จกึ่งกลางในระยะต่อมา
3.2 ผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์น้ ีจะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
3.3 ผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ที่มีศกั ยภาพ และมี แนวทางในการทาให้เกิ ดผล
กระทบสู ง ย่อมมีน้ าหนักการพิจารณาแผนงานวิจยั สู ง

ตัวอย่าง เช่ น กรณี วิจยั การปรั บปรุ งพันธุ์ มะม่วงเพื่อการส่ งออก เนื่ องจากมะม่วงที่
ส่ งออกมีคุณภาพดี แต่เมื่อส่ งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่ องมะม่วง
เปลือกบาง เน่าเสี ยง่าย ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออก ดังนั้น จึงต้องวิจยั
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่ าว โดยอาจจาแนกผลสาเร็ จของงานวิจยั ที่ ค าดว่า
จะได้รับ ดังนี้
1. การวิจยั ระยะแรกได้คน้ พบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะ
เปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ ยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออก
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่ วง ผลสาเร็ จของงานวิจยั ระยะนี้
เป็ นผลสาเร็จเบือ้ งต้ น (P)
2. กรณี มีการวิจยั และพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจยั ในรายละเอียดตาแหน่ง
ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง
ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดตาแหน่ งของยีน (gene) ที่
ควบคุมลักษณะเปลือกแข็งของมะม่ วง ผลสาเร็ จของงานวิจยั
ระยะนี้ เป็ นผลสาเร็จกึง่ กลาง (I)
3. กรณี มีการวิจยั และพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธุ์เปลื อกแข็ง
ซึ่ งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น คือทาให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มของ
มะม่วงเพื่อการส่ งออก
ให้ ร ะบุ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ คื อ มะม่ ว งพั น ธุ์ เ ปลื อ กแข็ ง ที่ แ สดง
มูลค่ าเพิ่มเพื่อการส่ งออก ผลสาเร็ จของงานวิจยั ระยะนี้ เป็ น
ผลสาเร็ จตามเป้าประสงค์ (G)
หมายเหตุ :

1. แผนงานวิจยั อาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรื อ 1+2 หรื อ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจยั ที่กาหนดไว้
2. แต่ละผลสาเร็ จที่ ได้อาจดาเนิ น การเสร็ จสิ้ นภายในปี เดี ย วกันหรื อมากกว่า
1 ปี ก็ได้ กรณี มากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสาเร็ จที่คาดว่าจะได้รับในระยะต่าง ๆ ใน
แต่ละปี ให้ชดั เจน

18. แผนงานวิจยั ต่อเนื่ อง 2 ปี ขึ้นไป
18.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวิ จยั ต้องรั บ รองว่า แผนงานวิจยั นี้ ได้รั บ การจัด สรร
งบประมาณในปี งบประมาณที่ ผ่า นมาจริ ง โดยระบุ เ ป็ นข้อ ความ พร้ อ ม
ลายมือชื่อกากับอย่างชัดเจน
18.2 ระบุวา่ แผนงานวิจยั นี้ อยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจยั จาก
แหล่งเงินทุนอื่นหรื อไม่ หรื อเป็ นการวิจยั ต่อยอดจากการวิจยั อื่น (ถ้ามี)
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจยั ตามแบบ ต-1ช/ด

19. ค าชี้ แจงอื่ น ๆ ควรแสดงเอกสาร หลัก ฐาน ค ารั บ รอง ค ายิน ยอม อาทิ โครงการ
พระราชดาริ จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรื อรายละเอียด
อื่น ๆ ในอันที่จะเป็ นประโยชน์และชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของแผนงานวิจยั มากยิง่ ขึ้น
20. ลงชื่อผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั พร้อมลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ส่ วน ค : ประวัติผ้ รู ับผิดชอบแผนงานวิจัย
1. ระบุชื่อ (พร้ อมคานาหน้าชื่ อ เช่ น นาย นางสาว นาง ยศ เป็ นต้น) และนามสกุล ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุเลขหมายประจาตัวประชาชน
3. ระบุตาแหน่งบริ หาร/วิชาการ ที่เป็ นปัจจุบนั
4. ระบุหน่ วยงานที่สังกัด และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร และไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ระบุประวัติการศึกษา
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ ซึ่ งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้
7. ระบุประสบการณ์ ท่ีเกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อาทิ สถานภาพในการทาการวิจยั ว่าเป็ นผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั
หรื อผูร้ ่ วมวิจยั ในแต่ละผลงานวิจยั เป็ นต้น
7.1 ระบุชื่อแผนงานวิจยั ในฐานะผูอ้ านวยการแผนงานวิจยั : ชื่อแผนงานวิจยั
7.2 ระบุชื่อโครงการวิจยั ในฐานะที่ตนเองเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั : ชื่อโครงการวิจยั
7.3 ระบุชื่องานวิจยั ที่ทาเสร็ จแล้ว : ชื่อผลงานวิจยั ปี ที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพ
และแหล่งทุนในการทาวิจยั
7.4 งานวิจยั ที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการทา
วิจยั ว่าได้ทาการวิจยั เสร็ จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ : 1. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานมิ ไ ด้ ท าการวิ จั ย เอง แต่ ใ ช้ วิ ธี จั ด จ้ า ง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุ
รายละเอี ยดตามแบบฟอร์ มที่ กาหนดไว้ให้มากที่ สุด พร้ อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of
reference-TOR) การจัดจ้างทาการวิจยั ด้วย
2. กรณี แผนงานวิจยั ต่อเนื่ องที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณที่ ผ่านมา และนักวิจยั มี
ความประสงค์จ ะเสนอของบประมาณการวิจัยในปี งบประมาณต่ อไป ต้อ งจัด ทาแผนงานวิจัย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุ ข ้อ มู ล โดยละเอี ย ดในแต่ ล ะข้อ อย่า งถู ก ต้องและครบถ้วนสมบู ร ณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ประเมินผล
4. กรณี แผนงานวิ จั ย ที่ มี ก ารใช้ สั ต ว์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจยั แห่ งชาติ (ผนวก 10) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์ มใบรั บรองใน
ผนวก 11 จานวน 1 ชุด

____________________________

