
 

แบบฟอร์ม  บงส.  1   
แบบเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบัญชีเงนิสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

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

ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) ...................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................ 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

          โครงการวิจยัใหม่ 

          โครงการวิจยัตอ่เน่ืองโปรดระบ ุ.................................................................... 

     โปรดระบคุวามสอดคล้อง 
I  ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
II ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบันโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ  
ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
III ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบักลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุ่งเน้นตามนโยบาย

และ 
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2564) 
IV ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบักลุม่เร่ืองเร่งดว่น 
V  ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบันโยบายรัฐบาล 
VI ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
VII ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบัยทุธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อม 

       และทรัพยากรศาสตร์ 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
1. ระบุช่ือหัวหน้าโครงการ พร้อมทัง้สถานท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) รวมทัง้ระบช่ืุอหวัหน้าโครงการวิจยั ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั ผู้ ร่วมงาน
วิจยั (เป็นบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดลเท่านัน้) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บทบาท
ในการท าการวิจยั พร้อมทัง้ระบสุดัสว่นท่ีท างานวิจยั (%) ของผู้วิจยัในโครงการวิจยันีแ้ตล่ะคน
ด้วย 



 

2. ระบุประเภทการวิจัย เพียง 1 ประเภท คือ 
 2.1 การวิจยัพืน้ฐาน  (basic research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี 
ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพ่ือหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัสมมุติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงท่ีสามารถสงัเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคณุสมบตัิโครงสร้าง
หรือความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความและ
การวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสมัพนัธ์และการสร้างสรรค์ของมนษุย์ในเชิงการประเมินคา่
ทางเหตผุล  คณุประโยชน์และคณุคา่ เพ่ือทดสอบสมมตุฐิาน ทฤษฎี และกฎตา่ง ๆ หรือเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและเจตคติใหม่ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมุ่งประโยชน์เฉพาะ ทัง้นีส้ามารถ
น าองค์ความรู้จากผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา 
บทเรียน ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวง
นกัวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ เป็นต้น 
 2.2 การวิจยัประยกุต์ (applied research) (applied research) หมายถึง การศกึษา
ค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ  การน าความรู้เดิมหรือความรู้จากการวิจยัพืน้ฐานไปใช้ประโยชน์
ในเชิงปฏิบตัิ การน าไปประยกุต์ใช้อีกตอ่หนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ระบุ
ไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของ
สังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปล่ียนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างสงัคมคณุภาพ และส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาชุมชน 
ท้องถ่ิน พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์ และขยายผลตอ่ชมุชน ท้องถ่ิน และสงัคมอ่ืน ๆ 
             2.3 การวิจยัและพฒันา (research and development) หมายถึง การศกึษาค้นคว้า
เพ่ือดดัแปลงหรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพิ่มขึน้จากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของ
ความรู้เดิม ซึ่งอาจเป็นความรู้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม ่
กระบวนการใหม่ ระบบและการให้บริการใหม่ หรือต่อยอดความคิดใหม่ และสามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพ่ือประโยชน์ของสังคม โดยเป็นการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ใหม ่ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้างมลูคา่เพิ่มของผลิตภณัฑ์ การ
แปรรูป การสร้างตราสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการ
ผลิต ซึง่ก่อให้เกิดรายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกให้กบัผู้ประกอบการ 
 
 
 



 

3. ระบุสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ดงันี ้
  3.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เก่ียวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา 
สมทุรศาสตร์  อตุนุิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   3.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์  
แพทยศาสตร์ สาธารณสขุ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ สงัคมศาสตร์
การแพทย์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
   3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสชั ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมีอินทรีย์เคมี 
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม 
เคมีเทคนิค  นิวเคลียร์เคมี  เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัช
อตุสาหกรรม เภสชักรรม เภสชัวิทยาและพิษวิทยา เคร่ืองส าอาง เภสชัเวช เภสชัชีวภาพ และ  
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช ทรัพยากรสตัว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน า้เพ่ือการเกษตร 
อตุสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิ จัย  ประกอบด้วยกลุ่มวิ ชา 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหกรรมวิจยั และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวตัิศาสตร์ โบราณคดีวรรณคดี 
ศลิปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน 
กฎหมาย 
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความ และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 
  3.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่วิชา ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทาง
การเมือง สงัคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์มติ
สาธารณะ ยทุธศาสตร์เพ่ือความมัน่คง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจการบญัชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 



 

   3.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์
มานษุยวิทยา  จิตวิทยาสงัคม ปัญหาสงัคม สงัคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยตุิธรรม 
มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม 
การศกึษาความเสมอภาคระหวา่งเพศ  คตชินวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่วิชา วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม การส่ือสารด้วยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้
จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์
เทคนิคพิพิธภณัฑ์และภณัฑาคาร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.12 สาขาการศกึษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พืน้ฐานการศกึษา หลกัสตูรและการสอน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา และการ
แนะแนวการศกึษา การศกึษานอกโรงเรียน การศกึษาพิเศษ พลศกึษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ระบุค าส าคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย ท่ีมีความส าคญัต่อช่ือเร่ืองหรือเนือ้หาของ
เร่ืองท่ีท าการวิจัยทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการ
น าไปใช้ในการเลือกหรือค้นหาเอกสารท่ีมีช่ือเร่ืองประเภทเดียวกนักบัเร่ืองท่ีท าการวิจยัได้ 

5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  แสดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ีจ าเป็นต้องท า
การวิจยัเร่ืองนี ้ 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกรวิจัย  ระบุวตัถุประสงค์ของโครงการวิจยัอย่างชดัเจนและเรียง
ตามล าดบัความส าคญัเป็นข้อ ๆ  โดยเช่ือมโยงกับความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการ
วิจยั 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย  ระบขุอบเขตของการวิจยัในเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ ท่ีเช่ือมโยง
กบัปัญหาท่ีท าการวิจยัแตไ่ม่สามารถก าหนดโดยตรงในช่ือโครงการวิจยัและวตัถปุระสงค์ของ
โครงการวิจยัได้ 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั แสดงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตผุลท่ีน่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีท าการวิจัย แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบ
แนวความคดิของโครงการวิจยั 

9. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (reviewed literature) 
ตรวจสอบสถิต ิสอบถามความคดิเห็นจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และแสวงหาเหตผุลท่ีน่าจะเป็นไป
ได้ จากทฤษฎี/สมมตุฐิานในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย  ระบเุอกสารท่ีใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจยั
ตามระบบสากล 



 

11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่ จะน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้
11.1  ด้านวิชาการ เชน่ การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบตัร 
11.2  ด้านนโยบาย 
11.3  ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อตุสาหกรรม  
11.4  ด้านสงัคมและชมุชน 
11.5  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 
และระบช่ืุอหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีจะน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์  

12. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล โปรดอธิบายขัน้ตอนวิธีการ
ท าการวิจยั เชน่ การเก็บข้อมลู การก าหนดพืน้ท่ี ประชากรตวัอย่าง การสุม่ตวัอยา่ง ขัน้ตอน
และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู ฯลฯ รวมทัง้ระบสุถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีท าการวิจยั/เก็บข้อมลู
ให้ครบถ้วนและชดัเจน 

13. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบขุัน้ตอนอยา่ง
ละเอียด)  โดยระบตุัง้แตเ่ร่ิมต้นถึงสิน้สดุโครงการวิจยั โดยระบเุดือน ปีท่ีเร่ิมต้น ถึงเดือน ปีท่ี
สิน้สดุการวิจยั รวมทัง้ระบขุัน้ตอนและระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน (Gant chart)โดย
ละเอียด  

14. งบประมาณของโครงการวิจัย  แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจยัเฉพาะปีท่ีเสนอขอ
โดยจ าแนกตามงบประเภทตา่ง ๆ ให้ชดัเจน  ทัง้นี ้ ทนุวิจยันีไ้มส่นบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (โดยผู้วิจยัสามารถขอรับคา่ตอบแทนตามประกาศคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนผลงานวิจยัท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาตแิทน)  รายละเอียด  ดงั
ตารางตวัอยา่ง  
 

รายการ จ านวน (บาท) 
1. งบด าเนินงาน  (คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่วสัด)ุ 
    1.1 คา่ตอบแทน  เชน่ คา่ตอบแทนนอกเวลาราชการ, 
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตังิานให้ราชการ, คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
เป็นต้น คา่ตอบแทน  เชน่ คา่ตอบแทนหวัหน้าโครงการ ทัง้นี ้
หากเป็นคา่ตอบแทนหวัหน้าโครงการ ไมค่วรเกิน ร้อยละ 20  
ของงบประมาณทัง้โครงการ 
* ทนุนีไ้มส่นบัสนนุให้จ้างผู้ชว่ยนกัวิจยั ในกรณีเป็นงานวิจยั

 



 

รายการ จ านวน (บาท) 
ท่ีเก็บข้อมลูภาคสนามให้เป็นลกัษณะจ้างเป็นครัง้ ๆ ไป 
    1.2 คา่ใช้สอย เชน่ 
         1) คา่เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ท่ีพกั คา่พาหนะ 
         2) คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนสง่ 
         3) คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
         4) คา่จ้างเหมาบริการ 
         5) คา่ใช้จา่ยในการสมัมนาและฝึกอบรม 
         6) คา่รับรองและพิธีการ 
         7) คา่เงินประกนัสงัคม 
         8) คา่ใช้สอยอ่ืน ๆ ฯลฯ 
    1.3 คา่วสัด ุเชน่ 
         1) วสัดสุ านกังาน 
         2) วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
         3) วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 
         4) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
         5) วสัดหุนงัสือ วารสารและต ารา 
         6) วสัดคุอมพิวเตอร์ 
         7) วสัดอ่ืุน ๆ ฯลฯ 
    1.4 คา่สาธารณูปโภค เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ 
คา่บริการด้านส่ือสารและโทรคมนาคม 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ  
 
15. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ  (Output/Outcome) 
16. ค าชีแ้จงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
17. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี        

(ลงช่ือ) .………………………………………………………………. 
        ( ………………………………………………………………….)  
                   หวัหน้าโครงการวิจยั  
            วนัท่ี...... เดือน ................. พ.ศ............                             



 

ส่วน  ค   : ประวัตผู้ิวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
    ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank 
  2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  

3. ต าแหนง่ปัจจบุนั 
- ต าแหนง่บริหาร 
- ต าแหนง่ทางวิชาการ 

4. หนว่ยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

5. ประวตัิการศกึษา 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกตา่งจากวฒุิการศกึษา) ระบสุาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  

โดยระบสุถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นหวัหน้าโครงการวิจยัหรือผู้ ร่วมวิจยัในแต่
ละผลงานวิจยั  

7.1 หวัหน้าโครงการวิจยั : ช่ือโครงการวิจยั  
7.2 งานวิจยัท่ีท าเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจยั ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหลง่ทนุ 

(อาจมากกวา่ 1 เร่ือง) 
7.3 งานวิจยัท่ีก าลงัท า : ช่ือข้อเสนอการวิจยั แหลง่ทนุ และสถานภาพในการท า

วิจยัวา่ได้ท าการวิจยัลลุว่งแล้วประมาณร้อยละเทา่ใด 
 

หมายเหตุ :  
1. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินผล 
2. กรณีโครงการวิจยัท่ีมีการใช้สตัว์ ให้ปฏิบตัติามจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพ่ืองานทาง 
วิทยาศาสตร์ สภาวิจยัแห่งชาติ (ผนวก 1) และจดัส่งเอกสาร/หลกัฐานการขอรับใบอนญุาตใช้สตัว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ ตอ่คณะกรรมการบริหารเงินสนบัสนนุการวิจยัฯ 
3. กรณีโครงการวิจยัท่ีมีการท าวิจยัในคนให้ปฏิบตัิตามจริยธรรมการวิจยัในคน (ผนวก 2) และจดัส่ง
เอกสาร/หลกัฐานการขอใบรับรองการอนมุตัิให้ด าเนินการวิจยัหรือ Certificate of Approval ท่ีออกโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล   
4. กรณีโครงการวิจยัท่ีมีการด าเนินการวิจยัด้านความปลอดภยัทางชีวภาพให้ปฏิบตัิตาม 



 

แนวทางปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่
หรือพนัธุวิศวกรรม (ผนวก 3) และจดัส่งหนงัสืออนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ตอ่คณะกรรมการ
บริหารเงินสนบัสนนุการวิจยัฯ 
5. กรณีโครงการวิจยัท่ีมีการด าเนินการวิจยัในห้องปฏิบตักิารท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมีให้ 
ปฏิบตัติามแนวทาง การด าเนินงานเพ่ือจดัการความปลอดภยัส าหรับห้องปฏิบตัิการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
สารเคมี (ผนวก 4)  
6. สามารถศกึษารายละเอียดได้จากภาคผนวก ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อินทราเนต 
งานวิจยัและบริการวิชาการ 

__________________________________ 
 
 
 


