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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมงฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
งานวิจัย ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยของกรมประมง ซึ่งมี
วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เป็น มาตรฐานในการปฏิบั ติ ง านด้ า นการวิ จั ย ของกรมประมง และเพื่ อ ให้นั ก วิ จั ย ด าเนิน การตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คู่มือฉบับนีม้ ีการรวบรวมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย
ของกรมประมง ตั้งแต่การขอรหัสทะเบียนวิจัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย รวมทั้งคาสั่งกรมประมงที่เกี่ยวข้องด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงควร
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมงฉบับนี้

(นายมีศักดิ์ ภักดีคง)
อธิบดีกรมประมง
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(กปม.22)
- แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย
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1. กำรขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงประจำปี
1.1 โครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี
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ต.ค. - มี.ค.ปีถัดไป 1. ชุดโครงกำรวิจัย และโครงกำรวิจัยย่อย
1.1 แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (กปม.20)
จานวน 1 ชุด
1.2 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (กปม.21) สาหรับชุดโครงการวิจัย จานวน
1 ชุด
1.3 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (กปม.21(1)) สาหรับโครงการวิจัยย่อย
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
1.4 ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยภายใต้
ชุดโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
2. โครงกำรวิจัยเดี่ยว
2.1 แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (กปม.20)
1.2 โครงการวิจัยที่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป จานวน 1 ชุด
2.2 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (กปม.21(1)) สาหรับโครงการวิจัยเดี่ยว
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
จานวน 1 ชุด
1.3 โครงการวิจัยที่ไม่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป
2.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว จานวน 1 ชุด
งบประมาณ
หมำยเหตุ โครงการวิจัยที่ของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น และโครงการวิจัยที่ไม่ขอ
งบประมาณ ไม่ต้องใช้ แบบ กปม.20 และสามารถใช้รายงานฉบับร่างแทนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้

1. หน่วยงานระดับกองตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจาปีใน
ปีงบประมาณปัจจุบันในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของงบประมาณโครงการวิจัยดาเนินการขอรหัส
ทะเบียนวิจัยกรมประมงของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจาปีใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับข้อมูลใน
ระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปยังกองแผนงาน
3. กองแผนงานดาเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และจากแบบฟอร์มที่ได้รับ
4. กองแผนงานดาเนินการออกรหัสทะเบียนวิจัยในฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรมประมง
และแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ
1. หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการขอรหัสทะเบียนวิจัยกรม
ประมงของโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
2. กองแผนงานดาเนินการออกรหัสทะเบียนวิจัยในฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรม
ประมง และแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

2. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและงบประมำณโครงกำรวิจัยประจำปี
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เฉพาะโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณประจาปี
ในปีงบประมาณปัจจุบัน
เท่านั้นที่จะรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณ
โครงการวิจัย

ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.
22)
2. หลักฐานเป็นภาพหน้าจอการรายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการวิจัยในระบบ NRMS หรือในระบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการส่งแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณปัจจุบัน (แบบ กปม.22)
และหลักฐานเป็นภาพหน้าจอการรายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการวิจัยในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องไปยัง
กองแผนงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เช่น รายงานแบบ กปม.22
ประจาเดือนมกราคม ต้องรายงานส่งไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์

3. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงกำรวิจัย
3.1 โครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี

ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย

3.2 โครงการวิจัยที่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
3.3 โครงการวิจัยที่ไม่ขอ
งบประมาณ

ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป

หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการส่งแบบฟอร์มการขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่กรอกรายละเอียด และมีผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามครบถ้วน
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย ผู้ดาเนินงาน หรือสัดส่วนการวิจัย ไปยังกอง
แผนงานเพื่อดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการวิจัยในฐานข้อมูลโครงการวิจัย
กรมประมง และในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

4. กำรขอขยำยระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำรวิจัย
4.1 โครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี

ก่อนสิ้นสุดโครงการ แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
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4.2 โครงการวิจัยที่ขอ
ก่อนสิ้นสุดโครงการ
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
4.3 โครงการวิจัยที่ไม่ขอ
งบประมาณ

ก่อนสิ้นสุดโครงการ

หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการส่งแแบบฟอร์มการขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยที่กรอกรายละเอียด และมีผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม
ครบถ้วน ไปยังกองแผนงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยเพื่อ
ดาเนินการขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยในฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรม
ประมง และในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชุดโครงการวิจัย สามารถขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยได้มากกว่า
1 ครั้ง โดยการขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องครอบคลุม
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยทั้งหมด
- โครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยย่อย สามารถขอขยายระยะเวลาดาเนินการ
โครงการวิจัยได้เพียง 1 ครั้ง และขยายได้ไม่เกิน 1 ปี
หมำยเหตุ กองแผนงำนยึดวันที่ลงรับหนังสือของกองแผนงำนเป็นสำคัญ หำกกอง
แผนงำนได้รับหนังสือหลังวันสิ้นสุดระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำรวิจัย จะไม่
สำมำรถขยำยระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำรวิจัยของโครงกำรวิจัยนั้น ๆ ได้

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

5. กำรรำยงำนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ (กำรปลดโครงกำรวิจัยคงค้ำง)
5.1 โครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี
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ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป 1. ผลงำนวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์
1.1 ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยก่อนปีงบประมาณ 2551
1.1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง แนบเอกสารวิชาการ
5.2 โครงการวิจัยที่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป
กรมประมงฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์เอกสารวิชาการฉบับจริงชนิด pdf
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
1.1.2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร สารวิชาการ หรือรายงานประจาปี แนบสื่อ
5.3 โครงการวิจัยที่ไม่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป
สิ่งพิมพ์ฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์สื่อสิ่งพิพม์ฉบับจริงชนิด pdf รายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ
- ปกสื่อสิ่งพิมพ์
- สารบัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นโดยแสดงชื่อผลงานวิจัยที่ต้องการแจ้งปลด
โครงการวิจัยคงค้าง
- บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือบทความ หรือเรื่องเต็ม ที่มีเลข
หน้าตรงตามสารบัญ

หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการส่งหนังสือแจ้งการรายงาน
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังกองแผนงานเพื่อ
ดาเนินการปลดโครงการวิจัยคงค้างในฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรมประมง
หมำยเหตุ1 สำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณประจำปีให้นำเข้ำไฟล์รำยงำน
ฉบับสมบูรณ์และปิดโครงกำรวิจัยในระบบ NRMS*** หรือในระบบกำรวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ส่วนโครงกำรวิจัยที่ของบประมำณจำกแหล่งทุนอื่นและโครงกำรวิจัยที่
ไม่ของบประมำณให้นำเข้ำไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ TARR และส่ง
หลักฐำนกำรแนบไฟล์ดังกล่ำวเป็นภำพหน้ำจอ (Print Screen) มำพร้อมเอกสำร
ตำมข้อ 1
หมำยเหตุ2 สำหรับโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณประจำปีให้นำเข้ำไฟล์รำยงำน
ฉบับสมบูรณ์และปิดโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้น (8)ในระบบ NRMS*** และระบบกำร
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน เว็บไซต์ห้องสมุดกรมประมง
และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เผยแพร่ ส่วนโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณจำกแหล่งทุน
1.2 ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2554
1.1.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง แนบเอกสารวิชาการ อื่นและโครงกำรวิจัยที่ไม่ของบประมำณให้นำเข้ำไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ในระบบ
TARR เว็บไซต์หน่วยงำนเจ้ำของผลงำน เว็บไซต์ห้องสมุด และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่
กรมประมงฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์เอกสารวิชาการฉบับจริงชนิด pdf
1.1.2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นวารสาร สารวิชาการ และรายงานประจาปี แนบ เผยแพร่ และส่งหลักฐำนกำรแนบไฟล์ดังกล่ำวเป็นภำพหน้ำจอ (Print Screen)
สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริงชนิด pdf รายละเอียด ดังนี้ มำพร้อมเอกสำรตำมข้อ 2
- ปกสื่อสิ่งพิมพ์
- สารบัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นโดยแสดงชื่อผลงานวิจัยที่ต้องการแจ้งปลด
โครงการวิจัยคงค้าง
- บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเรื่องเต็ม ที่มีเลขหน้าตรงตาม
สารบัญ

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง
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1.3 ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปัจจุบัน
1.3.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง แนบเอกสารวิชาการ
กรมประมงฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์เอกสารวิชาการฉบับจริงชนิด pdf
1.3.2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นวารสาร สารวิชาการ และรายงานประจาปี แนบ
สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริงชนิด pdf รายละเอียด ดังนี้
- ปกสื่อสิ่งพิมพ์
- สารบัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นโดยแสดงชื่องานวิจัยที่ต้องการแจ้งปลด
โครงการวิจัยคงค้าง
- เนื้อเรื่องที่ตีพิมพ์เป็นเรื่องเต็มที่มีเลขหน้าตรงตามสารบัญ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
หมำยเหตุ3 ***กำรปิดโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้น (8) ในระบบ NRMS ด้วยรำยงำน
ฉบับร่ำง ต้องดำเนินกำรแนบไฟล์รำยงำนฉบับร่ำง โดยไม่ต้องเลือก “กำรเปิดเผย
ไฟล์รำยงำนสู่สำธำรณะ” ส่วนกำรปิดโครงกำรวิจัยเสร็จสิ้น (8) ด้วยรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ ต้องดำเนินกำรแนบไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โดยเลือก “กำรเปิดเผยไฟล์
รำยงำนสู่สำธำรณะ” ซึ่งกำรปิดโครงกำรวิจัยด้วยรำยงำนฉบับร่ำงนั้น จะต้อง
ดำเนินกำรปิดโครงกำรวิจัยนั้น ๆ ด้วยรำยงำนฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง ก่อน
ดำเนินกำรแจ้งปลดโครงกำรวิจัยคงค้ำงไปยังกองแผนงำน

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง
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2. ผลงำนวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
- แนบไฟล์ที่เป็นรูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประกอบด้วย ปกสื่อสิ่งพิมพ์ สารบัญ และ
เนื้อเรื่องที่มีเลขหน้าตรงตามสารบัญ โดยเงื่อนไขการเผยแพร่เนื้อหาผลงานวิจัย มี
รายละเอียด ดังนี้
* ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยก่อนปีงบประมาณ 2551 สามารถเผยแพร่
เป็นบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือบทความ หรือเรื่องเต็ม
* ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2554 สามารถ
เผยแพร่เป็นบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเรื่องเต็ม
* ผลงานวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปัจจุบัน สามารถ
เผยแพร่เป็นเรื่องเต็มเท่านั้น
- แนบหลักฐานเป็นภาพหน้าจอ (Print Screen) การอัพโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ และที่
อยู่เว็บไซต์ที่ผลงานวิจัยนั้น ๆ เผยแพร่ โดยเว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีความ
น่าเชื่อถือ และมีความคงทนถาวร อย่างน้อย 3 ที่ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงานเจ้าของ
ผลงาน เว็บไซต์ห้องสมุดกรมประมง และระบบ TARR (กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นและโครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณ)
- เอกสารวิชาการ สารวิชาการ และรายงานประจาปี ต้องมีหนังสือการขออนุญาต
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ที่มีผู้อานวยการกองฯ ของหน่วยงานเจ้าของ
ผลงานวิจัยลงนามอนุญาตแล้ว ยกเว้นวารสาร และรายงานการประชุมวิชาการ ไม่ต้องใช้
หนังสือการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิกำรวิจัยของกรมประมง
กิจกรรม

ระยะเวลำ

แบบฟอร์มสำหรับแนบบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนระดับกอง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

6. กำรยกเลิกโครงกำรวิจัย
6.1 โครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี

ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป แบบฟอร์มการขอยกเลิกโครงการวิจัย
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6.2 โครงการวิจัยที่ขอ
ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป
งบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
6.3 โครงการวิจัยที่ไม่ขอ
งบประมาณ

ต.ค. - ก.ย.ปีถัดไป

หน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยดาเนินการส่งแแบบฟอร์มการขอ
ยกเลิกโครงการวิจัยไปยังกองแผนงานที่กรอกรายละเอียด และมีผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม
ครบถ้วน ไปยังกองแผนงาน เพื่อกองแผนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและ
ติดตามผลงานวิจัยกรมประมงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
หมำยเหตุ กำรยกเลิกโครงกำรวิจัย ใช้สำหรับโครงกำรวิจัยที่ไม่ของบประมำณ
ส่วนโครงกำรวิจัยที่ของบประมำณประจำปี และโครงกำรวิจัยที่ของบประมำณ
จำกแหล่งทุนอื่น ไม่ควรขอยกเลิกโครงกำรวิจัย เนื่องจำก คณะผู้วิจัยต้องสำมำรถ
ชี้แจงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และผลลัพธ์ที่ได้รับได้ ทั้งนี้
โครงกำรวิจัยที่ของบประมำณประจำปี กำรชี้แจงต้องสอดคล้องกับกำรรำยงำนผล
ในแบบ กปม.22 และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ในระบบ NRMS หรือระบบกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปฏิบัตกิ ารวิจัยของกรมประมง
หลักเกณฑ์การรับผิดชอบโครงการวิจัย
1. หน่ ว ยงานระดั บ ศู น ย์ ฯ /กลุ่ ม ตามโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการของกรมประมงที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ
โครงการวิจัย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยนั้น ๆ จนกว่าโครงการวิจัยจะแล้วเสร็จ และรับผิดชอบตามสายบังคับ
บัญชาในปัจจุบัน
ในกรณีที่เป็ นโครงการวิจัยที่ของบประมาณจากแหล่งทุนอื่นและโครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณ จะยึด
หน่วยงานที่ขอรหัสทะเบียนวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยนั้น
2. เมื่อหัว หน้า โครงการวิจั ย หรื อ ผู้ร่ วมวิจัยย้า ยหน่ว ยงาน ต้องส ารองข้อมูล โครงการวิจั ยทั้งหมดไว้ ที่
หน่วยงานระดั บศูน ย์ฯ /กลุ่มนั้น โดยส่งมอบข้อมูลโครงการวิจัยให้ผู้อานวยการศูน ย์ฯ หรื อหัวหน้ากลุ่ม และจัด
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. หน่ ว ยงานที่ หั ว หน้ าโครงการวิจั ย หรือผู้ ร่ ว มวิจัย ย้า ยไปสั งกัดใหม่ (ภายในกรมประมง) ต้อ งรับผิ ดชอบ
โครงการวิจัยนั้น โดยรายงานไปยังกองฯ สังกัดเดิมทุก 3 เดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จและตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกองฯ
สังกัดเดิม
หลักเกณฑ์การทาโครงการวิจัยแบบไม่ของบประมาณ และโครงการวิจัยที่มาจากงานประจา
1. คณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกอง ต้องตรวจพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่ผู้วิจัยจะดาเนินการ
2. ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย ตามข้อเสนอการวิจัย ที่คณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกองเห็นชอบ
พร้อมเขียนรายงานให้แล้วเสร็จ
3. ผู้วิจัยดาเนินการขอรหัสทะเบียนวิจัย โดยส่งแบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21 สาหรับ
ชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ แบบ กปม.21(1) ส าหรั บ โครงการวิ จั ย เดี่ ย วและโครงการวิ จั ย ย่ อ ย) พร้ อ มข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยหรือรายงานฉบับร่าง ผ่านหน่วยงานระดับกองไปยังกองแผนงาน
4. เมื่อผู้วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการ วารสาร สารวิชาการ หรือรายงานประจาปี ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม
หรือรูปแบบออนไลน์แล้ว ให้ผู้วิจัยแจ้งไปยังหน่วยงานระดับกองเพื่อดาเนินการปลดโครงการวิจัยคงค้างไปยังกองแผนงาน
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หลักเกณฑ์การขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง
1. โครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปี เป็นโครงการวิจัยที่ขอทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และมีการยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว เมื่อโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว หน่วยงานระดับกองต้องดาเนินการขอรหัส
ทะเบียนวิจัยกรมประมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชุดโครงการวิจัย (ทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่) หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ต้อง
กรอกรายละเอียดลงในแบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.20) และแบบ
ขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
1.1.1 แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.20)
เป็นแบบฟอร์มสาหรับกรอกแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ต้องกรอกรายละเอียดของชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยนั้น ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูล
ในแบบ กปม.20 ในส่วนของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี จะต้องเป็นแผนในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.22) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัย
กรมประมงทุกเดือนด้วย
1.1.2 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21) เป็นแบบฟอร์มการขอรหั ส
ทะเบียนวิจัยสาหรับชุดโครงการวิจัย (ทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่) หัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
1.1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว
1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย (ทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่) หัวหน้า
โครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ
กปม.20) และแบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
1.2.1 แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.20)
เป็นแบบฟอร์มสาหรับกรอกแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้อง
กรอกรายละเอียดของโครงการวิจัยเดี่ยวให้ครบถ้วน ส่วนโครงการวิจัยย่อยนั้นจะต้องกรอกพร้อมกับชุดโครงการวิจัยที่
โครงการวิจัยย่อยนั้น ๆ อยู่ภายใต้ ซึ่งข้อมูลในแบบ กปม.20 ในส่วนของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี จะต้อง
เป็นแผนในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.22) ในการรายงานผล
การปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมงทุกเดือนด้วย
1.2.2 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) เป็นแบบฟอร์มการขอรหัส
ทะเบี ยนวิจั ยสาหรับโครงการวิจั ยเดี่ย ว/โครงการวิจัย ย่อย (ทั้งโครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่) หั วหน้า
โครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย
พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
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1.2.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว
หมายเหตุ หากผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย ในแบบ กปม.21 หรือแบบ กปม.21(1) เปลี่ยนไปจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ยื่นเสนอของบประมาณ ให้แนบแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยมาพร้อมกับการขอรหัสทะเบียนวิจัยด้วย
2. โครงการวิจัยที่ของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น เช่น ทุนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือบริษัทเอกชนต่าง ๆ หน่วยงานระดับกองต้องดาเนินการขอรหัสทะเบียนวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบขอรหัสทะเบียนวิจัย
กรมประมง (แบบ กปม.21) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
2.1.1 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21) เป็นแบบฟอร์มการขอรหั ส
ทะเบียนวิจัยสาหรับชุดโครงการวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และต้อง
เป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
2.1.2 ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รั บความเห็ นชอบหรือ อนุมั ติจ ากแหล่ ง ทุน ที่ส นั บสนุ น
งบประมาณ หรือรายงานฉบับร่าง
2.2 โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบ
ขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
2.2.1 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) เป็นแบบฟอร์มการขอรหัส
ทะเบียนวิจัยสาหรับโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน และต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
2.2.2 ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบหรื ออนุ มัติ จากแหล่ ง ทุน ที่ ส นั บสนุ น
งบประมาณ หรือรายงานฉบับร่าง
3. โครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้ของบประมาณจากในข้อ 1 และ 2 หน่วยงานระดับ
กองต้องดาเนินการขอรหัสทะเบียนวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ชุดโครงการวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบขอรหัสทะเบียนวิจัย
กรมประมง (แบบ กปม.21) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1ชุด
3.1.1 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21) เป็นแบบฟอร์มการขอรหั ส
ทะเบียนวิจัยสาหรับชุดโครงการวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และต้อง
เป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
3.1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติคณะกรรมการด้านวิชาการของ
หน่วยงานระดับกอง หรือรายงานฉบับร่าง
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3.2 โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบขอ
รหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จานวน 1 ชุด
3.2.1 แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21(1)) เป็นแบบฟอร์มการขอรหัส
ทะเบียนวิจัยสาหรับโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย หัวหน้าโครงการวิจัยต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน และต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับในข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
3.2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติคณะกรรมการด้านวิชาการของ
หน่วยงานระดับกอง หรือรายงานฉบับร่าง
ทั้งนี้ การขอรหัสทะเบียนวิจัยของโครงการวิจัยตามข้อ 2 และ 3 สามารถขอได้เมื่อเริ่มดาเนินการวิจัย และ
สามารถเขียนเป็นรายงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้
หลักเกณฑ์การรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง
การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณโครงการวิ จั ย กรมประมง เป็ น การรายงานผลฯ ของชุ ด
โครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน หัวหน้าชุดโครงการวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยต้องรายงานผลฯ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและ
งบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.22) และหน่วยงานระดับกองเป็นผู้รวบรวมส่งไปยังกองแผนงาน
ภายในวัน ที่ 10 ของเดือนถัดไป เช่น การรายงานผลฯ ประจาเดือนมกราคม กองฯ ต้องรายงานผลฯ ส่งไปยังกอง
แผนงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยยึดวันที่ลงรับหนังสือของกองแผนงาน
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย
1. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโครงการวิจัย
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่มีรหัสทะเบียน
วิจัยกรมประมงในทุกปีงบประมาณ ต้องไม่ทาให้เนื้อหาและผลผลิต (output) ของโครงการวิจัยนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม
หัวหน้าชุดโครงการวิจัยวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ดาเนินการ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย ให้ครบถ้วน โดยระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกอง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ
ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังกองแผนงาน ทั้งนี้ สามารถดาเนินการได้จนกว่าโครงการวิจัยนั้น ๆ จะเสร็จสิ้นและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
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2. การขอเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย
การขอเปลี่ ย นแปลงผู้ ด าเนิ น งาน/สั ด ส่ ว นการวิ จัย ของชุ ด โครงการวิ จัย โครงการวิ จัย เดี่ย ว หรื อ
โครงการวิจัยย่อยทีม่ ีรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงในทุกปีงบประมาณ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ดาเนินการกรอกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงการวิจัยไปยังกองแผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้า ชุดโครงการวิจัย หรื อหัวหน้า โครงการวิจัย เดี่ยว หรื อ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย คณะผู้วิจัยทุกคน ประกอบด้วย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือ
หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเดิม หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยใหม่
และผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องลงลายมือชื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยดังกล่าว พร้อมระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือ
หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเดิมต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม พร้อมระบุ
ชื่อ – นามสกุล และตาแหน่ง ด้วยตัวบรรจง
2.2 การขอเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย คณะผู้วิจัยทุกคน ประกอบด้วย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ผู้ร่วมวิจัยเดิม และผู้ร่วมวิจัยใหม่ทุกคน ต้องลงลายมือชื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วม
วิจัยดังกล่าว พร้อมระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยต้องลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และตาแหน่ง ด้วยตัวบรรจง
ทั้งนี้ หากผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผู้อานวยการศูนย์ฯ
หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้อานวยการกองฯ ลงนามแทนได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดาเนินการ
ได้จนกว่าโครงการวิจัยนั้น ๆ จะเสร็จสิ้นและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
1. ชุดโครงการวิจัย ที่มีรหัสทะเบียนวิจัยในทุกปีงบประมาณ สามารถขอขยายระยะเวลาได้มากกว่า 1 ครั้ง
โดยระยะเวลาในการขอขยายระยะเวลาด าเนิน การโครงการวิจัยนั้น ต้องครอบคลุม โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุด
โครงการวิจัยนั้น ๆ ทั้งหมด
2. โครงการวิ จั ย เดี่ยว และโครงการวิจัยย่อ ยที่มีรหั ส ทะเบียนวิจัยในทุกปีงบประมาณ สามารถขอขยาย
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยได้เพียง 1 ครั้ง และขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี
ทั้ ง นี้ การขอขยายระยะเวลาด าเนิ น การโครงการวิ จั ย ของชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ โครงการวิ จั ย เดี่ ย ว หรื อ
โครงการวิจัยย่อย หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ดาเนินการกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย โดยระบุเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา
ดาเนิ น การโครงการวิจัย ผู้ ดาเนิ น งานทุกคนต้อ งลงลายมือชื่อเพื่อ รับทราบและยินยอมให้ มีการขอขยายระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิจัย ดังกล่าว และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกอง
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ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่เป็นหลักฐานแล้ว ซึ่งการส่งแบบฟอร์ม
ขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย ต้องดาเนินการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยก่อนที่ระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิจัยเดิมจะสิ้นสุดลง โดยยึดวันที่ลงรับหนังสือของกองแผนงาน หากกองแผนงานได้รับเรื่องการขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย จะไม่สามารถขยายระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิจัยได้ ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยในปีงบประมาณปัจจุบัน และทาให้
การดาเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
คือ แบบ กปม.20 ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมรายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยที่มีการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
1. การปิดโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8) ด้วยรายงานฉบับร่าง ต้องดาเนินการแนบไฟล์รายงานฉบับร่าง โดยไม่ต้อง
เลือก “การเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ”
2. การปิดโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8) ด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องดาเนินการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย
เลือก “การเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะ” ซึ่งการปิดโครงการวิจัยตามข้อ 1 จะต้องดาเนินการปิดโครงการวิจัยนั้น ๆ
ตามข้อ 2 อีกครั้ง
ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ คือ รายงานวิชาการที่พร้อมเผยแพร่ โดยมีคณะกรรมการด้านวิชาการของกองฯ
ตรวจพิจารณาแล้ว ในกรณีที่เผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง จะต้องมีเลขที่เอกสารวิชาการ หรือกรณีที่เผยแพร่
ในวารสาร สารวิชาการ รายงานประจาปี หรือสิ่งพิมพ์อื่น จะต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ ปก สารบัญ และเนื้อหา โดยครบถ้วน
หลักเกณฑ์การปิดโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
1. โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
1.1 โครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2554
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดโครงการวิจัยโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระบบ NRMS
โดยสามารถแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติมได้
1.2 โครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องปิดโครงการวิจัยโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์
รายงานฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ PDF จานวน 1 ไฟล์
1.3 โครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2563
ต้องปิดโครงการวิจัยโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ใน
รูปแบบ Microsoft Word จานวน 1 ไฟล์ และรูปแบบ PDF จานวน 1 ไฟล์
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2. ชุด โครงการวิจั ยที่ของบประมาณประจาปีใ นทุกปีงบประมาณ สามารถปิดชุดโครงการวิจัยได้ เมื่อปิด
โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยนั้น ๆ ครบทุกโครงการแล้ว โดยปิดชุดโครงการวิจัยด้วยบทสรุปของผู้บริหาร
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การปิดโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ข้างต้นนั้นเป็นหลักเกณฑ์
ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อ้างอิงตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ที่ วช 0006/ว 4003
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เว้นแต่จะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์)
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์
เมื่อผู้วิจัยดาเนินการแล้วเสร็จเป็นผลงานวิจัยแล้วนั้น สามารถเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งการเผยแพร่นั้น
จะต้องมีรู ปแบบเป็นรู ปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประกอบด้วย หน้าปก สารบัญ และเนื้อหาผลงานวิจัยต่าง ๆ โดย
เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ที่ มีความน่ าเชื่อถือ และมีความคงทนถาวร อย่างน้ อย 3 ที่ คื อ ระบบศูน ย์ก ลางข้ อมู ล งานวิจั ย
การเกษตรของประเทศ (TARR) เว็บไซต์ห้องสมุดกรมประมง เว็บไซต์หน่วยงานเจ้าของผลงาน และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่
ต้องการเผยแพร่เพิม่ เติม
ในกรณีที่ผลงานวิจัยที่เผยแพร่นั้นเป็นโครงการวิจัยที่ปรากฏในระบบ NRMS นั้น ไม่ต้องนาเข้าไฟล์ผลงานวิจัย
ดังกล่าวในระบบ TARR เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนของผลงานวิจัย เนื่องจาก ระบบ TARR จะทาการดึงข้อมูลผลงานวิจัย
ที่ยินยอมให้เผยแพร่สู่สาธารณะจากระบบ NRMS โดยอัตโนมัติ
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การเผยแพร่ เ อกสารวิ ช าการ สารวิ ช าการ และรายงานประจ าปี ต้ อ งได้ รั บ การอนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกองให้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ และผู้อานวยการกองฯ ของ
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยเป็นผู้ลงนามอนุญาตการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ ในหนังสือขออนุญาตเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งหนังสือการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์มาปลดโครงการวิจัย
คงค้างในฐานข้อมูลโครงการวิจัยกรมประมงที่กองแผนงาน
2. การเผยแพร่วารสาร และรายงานการประชุมวิชาการ สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์
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หลักเกณฑ์การรายงานผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ (การปลดโครงการวิจัยคงค้าง)
หน่ ว ยงานระดับ กองต้องดาเนิ น การปิ ดโครงการวิจัยเสร็จสิ้ น (8) ในระบบบริห ารจัดการงานวิจัยแห่ งชาติ
(NRMS) ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การปิดโครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8) ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ก่อนแจ้งเป็นหนังสือไปยังกองแผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบรูปเล่ม
1.1 การตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อ ยที่มีรหัส
ทะเบียนวิจัยทุกปีงบประมาณ แนบเอกสารวิชาการกรมประมงฉบับจริง หรือสาเนา หรือไฟล์เอกสารวิชาการฉบับจริง
ชนิด PDF
1.2 การตีพิมพ์ในวารสาร สารวิชาการ และรายงานประจาปี แนบสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริง หรือสาเนา
หรือไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริงชนิด PDF ได้แก่ ปกสื่อสิ่งพิมพ์ หน้าสารบัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นโดยแสดงชื่อผลงานวิจัยที่
ต้องการแจ้งปลดโครงการวิจัยคงค้าง และเนื้อเรื่องที่มีเลขหน้าตรงตามสารบัญ ตามเงื่อนไข ดังนี้
1.2.1 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี ก่อนปีงบประมาณ
2551 แนบบทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือบทความ หรือเรื่องเต็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.2.2 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี 2551 – 2554
แนบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเรื่องเต็ม
1.2.3 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555 เป็นต้นไป แนบเรื่องเต็มเท่านั้น
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้า โดยแนบ
ไฟล์ที่เป็นรูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย และหลักฐานเป็นภาพหน้าจอ (Print Screen)
การเผยแพร่ผลงานวิจัยบนเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดการเผยแพร่เนื้อเรื่องผลงานวิจัย ดังนี้
2.1 การเผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการกรมประมง โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อ ยที่มีรหัส
ทะเบียนวิจัยทุกปีงบประมาณ เผยแพร่ไฟล์เอกสารวิชาการฉบับจริงชนิด PDF
2.2 การเผยแพร่ในวารสาร สารวิชาการ และรายงานประจาปี เผยแพร่ไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับจริงชนิด
PDF ได้แก่ ปกสื่อสิ่งพิมพ์ หน้าสารบัญของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นโดยแสดงชื่อผลงานวิจัยที่ต้องการแจ้งปลดโครงการวิจัยคงค้าง
และเนื้อเรื่องที่มีเลขหน้าตรงตามสารบัญ ตามเงื่อนไข ดังนี้
2.2.1 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี ก่อนปีงบประมาณ
2551 เผยแพร่บทคัดย่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือบทความ หรือเรื่องเต็ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
2.2.2 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี 2551 – 2554
เผยแพร่บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือเรื่องเต็ม
2.2.3 โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555 เป็นต้นไป เผยแพร่เรื่องเต็มเท่านั้น
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ทั้งนี้ โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณประจาปี ที่ปรากฏในระบบ NRMS หรือในระบบ
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้แนบหลักฐานเป็นภาพหน้าจอ (Print Screen) การแนบไฟล์และปิดโครงการในระบบ NRMS หรือ
ในระบบการวิจั ยที่เกี่ย วข้อง ส่ วนโครงการวิจั ยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อยที่ของบประมาณจากแหล่ งทุนอื่น และ
โครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณ ให้แนบหลักฐานเป็นภาพหน้าจอ (Print Screen) การนาเข้าไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ใน
ระบบ TARR พร้อมกับเอกสารตามข้อ 1 - 2
สาหรับชุดโครงการวิจัยที่มีการปลดโครงการวิจัยย่อยครบทุกเรื่องแล้ว ให้หัวหน้าชุดโครงการวิจัยจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของชุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คานา สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร และบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของโครงการวิ จั ย ย่ อ ยภายใต้ ชุ ด โครงการวิ จั ย ทุ ก เรื่ อ ง โดยใส่ ห มายเหตุ แ หล่ งตี พิ ม พ์ ใ นหน้า บทคั ด ย่ อ ข้ า งใต้ ส่ ว น
ผู้รับผิดชอบ (Corresponding)
หลักเกณฑ์การขอยกเลิกโครงการวิจัย
การขอยกเลิกโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณที่มีรหัสทะเบียน
วิจัยกรมประมงแล้ว โดยหัวหน้าโครงการวิจัย ต้องทาตามแบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย ระบุเหตุผลในการขอ
ยกเลิกโครงการวิจัย ผู้ดาเนินงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยินยอมให้มีการยกเลิกโครงการวิจัย และผ่านความ
เห็น ชอบจากหัวหน้าชุดโครงการวิจัย (เฉพาะกรณี ที่ ขอยกเลิกโครงการวิจัยย่อย) คณะกรรมการด้านวิชาการของ
หน่วยงานระดับกอง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่เป็นหลักฐาน
แล้ว โดยหัวหน้าโครงการวิจัยต้องเขียนสรุปผลการดาเนินงานโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มโครงการวิ จัยจนถึงการขอยกเลิก
โครงการวิจัย และแนบพร้อมกับแบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังกองแผนงาน เมื่อกอง
แผนงานได้รับ เรื่องการยกเลิกโครงการวิจัย จะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและติดตามผลงานวิจัยกรม
ประมง เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว
ทั้งนี้ โครงการวิจัย ที่ของบประมาณประจาปี และโครงการวิจัยที่ของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ไม่ควรขอ
ยกเลิกโครงการวิจัย เนื่องจาก คณะผู้วิจัยต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้ สาหรับ
โครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปี การชี้แจงต้องสอดคล้องกับการรายงานผลในแบบ กปม.22 และการรายงานผล
การดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ NRMS หรือระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การจัดทารายงานตามแบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.20)
การจัดทาแผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ
เป็นการระบุร้อยละของแผนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งโครงการวิจัย โดยมีรูปแบบการระบุ
แผนและงบประมาณ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่มีระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย 1 ปี
ระบุร้อยละของแผน และระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น โครงการวิจัยที่ดาเนินการในปีงบประมาณ 2562 ระบุร้อยละ
ของแผน คือ 100 ในปีที่ดาเนินการวิจัยหรือปีงบประมาณปัจจุบันและแผนรวม และระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่
ดาเนินการวิจัยหรือปีงบประมาณปัจจุบันและงบประมาณรวม

ร้อยละของแผน
งบประมาณที่ได้รับ

แผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ
รวม
ปีที่เริ่ม 2562
2561
100
100
xxx,xxx
xxx,xxx

2563

2564

-

-

2. ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่เริ่มดาเนินการวิจัยตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และมีการดาเนินการวิจัยต่อเนื่องถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้
- ระบุร้อยละของแผนในปีที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยระบุร้อยละแผนที่ดาเนินการแล้ว ร้อยละของแผน
ของปีงบประมาณปัจจุบัน และร้อยละของแผนของปีที่ดาเนินการปีถัดไป ซึง่ ผลรวมของร้อยละของแผนต้องเท่ากับ 100
- ระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่ผ่านมาแล้ว
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ซึง่ ผลรวมของงบประมาณต้องเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
เช่น โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย 5 ปี (2560 – 2564) ระบุแผนที่ดาเนินการแล้วในปี 2560 – 2561
ในช่อง “ปีที่เริ่มโครงการ – 2561” และระบุแผนในปี 2562 – 2564 ในช่องปีงบประมาณแต่ละปี ตามลาดับ โดยมีแผน
รวมเท่ากับ ร้อยละ 100 สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 – 2561 ระบุในช่อง“ปีที่เริ่มโครงการ – 2561”
และระบุงบประมาณในปี 2562 ในช่อง “2562” โดยงบประมาณรวมต้องเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 - 2562

ร้อยละของแผน
งบประมาณที่ได้รับ

แผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ
รวม
ปีที่เริ่ม 2562
2561
100
40
20
xxx,xxx
xxx,xxx
xxx,xxx

2563

2564

20
-

20
-
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3. ชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่เริ่มดาเนินการวิจัยในปีงบประมาณปัจจุบัน
และมีการดาเนินการวิจัยต่อเนื่อง ให้ใส่รายละเอียด ดังนี้
- ระบุร้อยละของแผนในปีที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยระบุร้อยละของแผนของปีงบประมาณปัจจุบัน
และร้อยละของแผนของปีที่ดาเนินการปีถัดไป ซึง่ ผลรวมของร้อยละของแผนต้องเท่ากับ 100
- ระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีที่ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรรที่ใน
ปีงบประมาณในช่องปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร
เช่น โครงการวิจัยที่มี ระยะเวลาดาเนิ น การโครงการวิจัย 3 ปี (2562 – 2564) ระบุแผนในปี 2562 – 2564 ในช่อง
ปีงบประมาณแต่ละปี ตามลาดับ โดยมีแผนรวมเท่ากับ ร้อยละ 100 สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2562 ระบุ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่อง “2562” ซึ่งเท่ากับงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร
แผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ
รวม
ปีที่เริ่ม 2562
2561
100
40
xxx,xxx
xxx,xxx

ร้อยละของแผน
งบประมาณที่ได้รับ

2563

2564

30
-

30
-

สาหรับชุดโครงการวิจัย หรือ โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่มีการดาเนินวิจัยต่อเนื่อง ต้องนาแผน
และงบประมาณของปีงบประมาณปัจจุบันที่ระบุใน “แผนและงบประมาณภาพรวมทั้งโครงการ” มาแจกแจงเป็นแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณประจ าปี โดยมีแผนปฎิบัติงานรวมประจาปีคิดเป็นร้อยละ 100 เช่น โครงการวิจัย ที่มีระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิจัย 3 ปี (2562 – 2564) มีสัดส่วนร้อยละของแผนในปี 2562 ของภาพรวมทั้งโครงการ เท่ากับร้อยละ 40
ผู้วิจัยต้องแจกแจงแผนร้อยละ 40 ดังกล่าว มาเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ตามตาราง ดังนี้
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5

5

8

5

10

10

12

12

10

15

5

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

ธ.ค.

-

100

xx,xxx

xxx,xxx

30

พ.ย.

-

รวม

xx,xxx

xxx,xxx

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี 2562
2564

ต.ค.

ร้อยละของ
แผน
งบประมาณ
ที่ได้รับ

แผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ
รวม
ปีที่เริ่ม 2562
2563
2561
100
40
30
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การจัดทาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
เป็นการระบุแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยแจกแจงแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชุดโครงการวิจัย
ให้ ร ะบุ แ ผนปฏิ บั ติ ง านเป็ น รายเดื อ น ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ ง านคิ ด จากค่ า เฉลี่ ย ของแผนปฏิ บั ติ ง านของ
โครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยนั้น ๆ รวมเป็น ร้อยละ 100 โดยไม่ต้องระบุระดับงาน
สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ระบุแผนการใช้งบประมาณเป็น รายเดือน โดยงบประมาณรวม
เท่ากับผลรวมของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของชุดโครงการวิจัย (ถ้ามี) และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการวิจัย
ย่อยภายใต้ชุดโครงการนั้น ๆ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งแผนการใช้งบประมาณนั้น ต้องคานวณเป็นร้อย
ละด้วย
2. โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
ให้ระบุแผนปฏิบัติงานเป็นรายเดือน ซึ่งแผนปฏิบัติงานรวมทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 100 โดยระบุระดับงานว่า
อยู่ระดับใด ดังนี้:
1 = เตรียมการทดลอง
2 = การทดลอง/การศึกษา
3 = วิเคราะห์ข้อมูล
4 = เขียนรายงาน
5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา
6 = ตีพิมพ์เผยแพร่
สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ระบุแผนการใช้งบประมาณเป็น รายเดือน โดยงบประมาณรวม
เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งแผนการใช้งบประมาณนั้น ต้องคานวณเป็นร้อยละด้วย
ทั้งนี้ การระบุร้ อยละของแผนปฏิบัติงาน ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินความสาคัญของงานวิจัยเองว่าจะให้น้าหนัก
งานวิจัยแต่ละขั้นตอนมากน้อยเท่าใด เช่น กาหนดขั้นตอนการเตรียมการทดลองเป็นร้อยละ 10 ขั้นตอนการทดลอง/
การศึกษาเป็นร้อยละ 40
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การขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง
ตามแบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21 และแบบ กปม.21(1))
การขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงของชุดโครงการวิจัย
แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21) เป็นแบบฟอร์มสำหรับกำรขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง
ของชุดโครงกำรวิจัย โดยหน่วยงำนที่ดำเนินกำรวิจัยจะต้องกรอกรำยละเอียดของชุดโครงกำรวิจัย ดังนี้
หน่วยงานระดับกอง: ระบุชื่อหน่วยงำนระดับกองที่รับผิดชอบชุดโครงกำรวิจัย
ลายมื อ ชื่ อ ผู้ ร ายงาน: ลงลำยมื อ ชื่อ หั ว หน้ ำ ชุ ด โครงกำรวิ จั ย พร้ อมทั้ ง ระบุ ต ำแหน่ง วั น เดื อ น ปี
ที่รำยงำนและเบอร์โทรศัพท์
รหัสโครงการวิจัยของระบบการวิจัย : ระบุรหัสชุดโครงกำรวิจัยที่ ปรำกฏในระบบ NRMS หรือระบบ
กำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับชุดโครงกำรวิจัยที่ใช้งบประมำณกำรดำเนินกำรจำกแหล่งทุนอื่น หรือโครงกำรวิจัยที่ไม่ขอ
งบประมำณไม่ต้องระบุ
ชื่อชุดโครงการวิจัย: ระบุชื่อชุดโครงกำรวิจัยที่ดำเนินกำรวิจัย
หัวหน้าชุดโครงการวิจัย: ระบุชื่อผู้รับผิดชอบชุดโครงกำรวิจัย
ที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัย: ระบุชื่อผู้รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษำชุดโครงกำรวิจัย
ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย: ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัย
หน่วยงานอื่นที่ร่วมดาเนินการวิจัย: ระบุหน่วยงำนที่ร่วมดำเนินกำรวิจัยในชุดโครงกำรวิจัยนั้น ๆ
ประเภทการวิจัย: ระบุประเภทกำรวิจัยที่ดำเนินกำรว่ำจัดอยู่ในประเภทใดใน ประเภท ซึ่งอ้ำงอิงจำก
ประเภทกำรวิจัยของสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ได้แก่
1. กำรวิจัยพื้นฐำน
2. กำรวิจัยประยุกต์
3. กำรวิจัยและพัฒนำ
สาขาการวิจัย: ระบุสำขำกำรวิจัยที่ดำเนินกำรว่ำจัดอยู่ในสำขำใดใน 6 สำขำ ได้แก่
1. สำขำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2. สำขำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
. สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
4. สำขำอุตสำหกรรมประมง
5. สำขำกำรส่งเสริมธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง
6. สำขำกำรพัฒนำระบบงำนบริหำร
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ด้านการวิจัย: เมื่อระบุสำขำกำรวิจัยแล้ว ให้พิจำรณำว่ำ กำรวิจัยนั้นสอดคล้องกับด้ำนใดใน 2 ด้ำน
สำหรับชุดโครงกำรวิจัยอำจเลือกด้ำนกำรวิจัยได้หลำยด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำรย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย ดังนี้
1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. โรคสัตว์น้ำ
3. อำหำรสัตว์น้ำ
4. อนุกรมวิธำนสัตว์น้ำ
5. พันธุกรรมสัตว์น้ำ
6. อุตสำหกรรมสัตว์น้ำ
7. ส่งเสริมกำรประมง
8. เศรษฐกิจกำรประมง
9. ประเมินทรัพยำกรประมง
10. สมุทรศำสตร์กำรประมง
11. นิเวศวิทยำ
12. สิ่งแวดล้อม
13. ตรวจสอบคุณภำพสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
14. ชีวประวัติสัตว์น้ำ
15. สำรวจทรัพยำกรประมง
16. พัฒนำแหล่งประมง
17. พัฒนำเครื่องมือประมง
18. อนุรักษ์ทรัพยำกรประมง
19. เทคโนโลยีสำรสนเทศประมง
20. กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
21. กำรพัฒนำระบบงำน
22. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
23. กฎหมำยประมง
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย : ระบุเวลำกำรดำเนินกำรวิจัยของชุดโครงกำรวิจัย โดยระบุเดือน
และปีทเี่ ริ่มต้น - สิ้นสุด
งบประมาณที่ได้รับ: ระบุจำนวนงบประมำณที่ได้รับของแต่ละชุดโครงกำรวิจัย ซึ่งจะแบ่งเป็นงบประมำณ
รวมที่ได้รับจัดสรรทีผ่ ่ำนมำ และงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณปัจจุบัน
แหล่งทุน: ระบุที่มำของแหล่งทุนที่ให้งบประมำณ เช่น งบประมำณแผ่นดิน สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) มหำวิทยำลัย...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบุประโยชน์ของชุดโครงกำรวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับในกำรดำเนินกำร
วิจัยของชุดโครงกำรวิจัยนั้น ๆ
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การขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงของโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
แบบขอรหัสทะเบียนวิจั ยกรมประมง (แบบ กปม.21 (1)) เป็นแบบฟอร์ม ส ำหรับกำรขอรหัสทะเบียนวิจัย
กรมประมงของโครงกำรวิจัยเดี่ยว และโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย โดยหน่วยงำนที่ดำเนินกำรวิจัยจะต้อง
กรอกรำยละเอียดของโครงกำรวิจัยเดี่ยว และโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย ดังนี้
หน่วยงานระดับกอง: ระบุชื่อหน่วยงำนระดับกองที่รับผิดชอบกำรวิจัยโครงกำรวิจัยนั้น
ชื่อชุด โครงการวิจั ย : ในกรณีที่เป็นกำรขอรหั ส ของโครงกำรวิจัยย่อย ให้ระบุชื่อชุดโครงกำรวิจั ย ที่
โครงกำรวิจัยย่อยนั้น ๆ อยู่ภำยใต้ แต่ถ้ำเป็นโครงกำรวิจัยเดี่ยวไม่ต้องระบุ
รหัสทะเบียนวิจั ย กรมประมงของชุดโครงการวิจัย : ให้ ระบุรหัส ทะเบียนวิจัยของชุดโครงกำรวิจัย
ในกรณีที่เป็นกำรขอรหัสทะเบียนวิจัยของโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัยที่ได้รับรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงแล้ว
ลายมือชื่อผู้รายงาน: ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย พร้อมทั้งระบุตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่รำยงำน
และเบอร์โทรศัพท์
รหัสโครงการวิจัยของระบบการวิจัย: ระบุรหัสโครงกำรวิจัยที่ปรำกฏในระบบ NRMS หรือระบบกำรวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงกำรวิจัยที่ใช้งบประมำณกำรดำเนินกำรจำกแหล่งทุนอื่น หรือโครงกำรวิจัยที่ไม่ของบประมำณ
ไม่ต้องระบุ
ชื่อโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย: ระบุชื่อโครงกำรวิจัยเดี่ยว หรือโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้
ชุดโครงกำรวิจัยที่ดำเนินกำรวิจัย
ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย: ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำรวิจัย โดยเรียงลำดับผู้วิจัยในดำเนินกำร
วิจัยตำมสัดส่วนงำนวิจัยจำกมำกมำหำน้อย ซึง่ ผู้ดำเนินงำนที่มีสัดส่วนกำรวิจัยมำกที่สุดเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
เช่น 1.ชื่อ.…..สกุล…..
[สัดส่วนงำนวิจัย 60%]
2.ชื่อ......สกุล…..
[สัดส่วนงำนวิจัย 30%]
3.ชื่อ......สกุล..…
[สัดส่วนงำนวิจัย 10%]
กลุ่ม/ศูนย์ที่ทาการวิจัย: ระบุหน่วยงำนระดับศูนย์ฯ หรือกลุ่ม หรือฝ่ำยที่รับผิดชอบโครงกำรวิจัยนั้น ๆ
ประเภทการวิจัย: ระบุประเภทกำรวิจัยที่ดำเนินกำรว่ำจัดอยู่ในประเภทใดใน ประเภท ซึ่งอ้ำงอิงจำก
ประเภทกำรวิจัยของสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ได้แก่
1. กำรวิจัยพื้นฐำน
2. กำรวิจัยประยุกต์
3. กำรวิจัยและพัฒนำ
สาขาการวิจัย: ระบุกำรวิจัยที่ดำเนินกำรว่ำจัดอยู่ในสำขำใดใน 6 สำขำ ดังนี้
1. สำขำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง
2. สำขำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
. สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
4. สำขำอุตสำหกรรมประมง
5. สำขำกำรส่งเสริมธุรกิจและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประมง
6. สำขำกำรพัฒนำระบบงำนบริหำร
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ด้านการวิจัย: เมื่อระบุสำขำกำรวิจัยแล้ว ให้พิจำรณำว่ำ กำรวิจัยนั้นสอดคล้องกับด้ำนใดใน 2 ด้ำน
สำหรับโครงกำรย่อยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย โปรดเลือกให้สอดคล้องกับชุดโครงกำรวิจัย ดังนี้
1. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. โรคสัตว์น้ำ
3. อำหำรสัตว์น้ำ
4. อนุกรมวิธำนสัตว์น้ำ
5. พันธุกรรมสัตว์น้ำ
6. อุตสำหกรรมสัตว์น้ำ
7. ส่งเสริมกำรประมง
8. เศรษฐกิจกำรประมง
9. ประเมินทรัพยำกรประมง
10. สมุทรศำสตร์กำรประมง
11. นิเวศวิทยำ
12. สิ่งแวดล้อม
13. ตรวจสอบคุณภำพสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
14. ชีวประวัติสัตว์น้ำ
15. สำรวจทรัพยำกรประมง
16. พัฒนำแหล่งประมง
17. พัฒนำเครื่องมือประมง
18. อนุรักษ์ทรัพยำกรประมง
19. เทคโนโลยีสำรสนเทศประมง
20. กำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
21. กำรพัฒนำระบบงำน
22. กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
23. กฎหมำยประมง
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย: ระบุเวลำกำรดำเนินกำรวิจัยของโครงกำรวิจัย โดยระบุเดือนและปี
ทีเ่ ริ่มต้น-สิ้นสุด
งบประมาณที่ได้รับ: ระบุจำนวนงบประมำณของโครงกำรวิจัยที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณปัจจุบัน
แหล่งทุน: ระบุที่มำของแหล่งทุนที่ให้งบประมำณ เช่น งบประมำณแผ่นดิน สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) มหำวิทยำลัย...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ : ระบุประโยชน์ของโครงกำรวิจัยที่ คำดว่ำจะได้รับในกำรดำเนินกำรใน
โครงกำรวิจัยนั้น ๆ
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การจัดทารายงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.22)
การรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมงประจาปีงบประมาณปัจจุบัน หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการวิจัยต้องรายงานเป็นรายเดือน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัย
กรมประมง (แบบ กปม.22) พร้อมหลักฐานเป็นภาพหน้าจอการรายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการวิจัยในระบบ NRMS หรือในระบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
เช่น รายงานแบบ กปม.22 ประจาเดือนมกราคม ต้องรายงานส่งไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมี
รายละเอียดการรายงาน ดังนี้
การรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของชุดโครงการวิจัย
การรายงานผลการปฏิบัติงานคิดจากค่าเฉลี่ยของแผนปฏิบัติงานของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิ จัยนั้น ๆ
โดยไม่ ต้อ งระบุร ะดั บ งาน ส าหรั บ การรายงานการใช้ จ่า ยงบประมาณคิ ดจากผลรวมของงบประมาณที่ ใ ช้จ ริ ง ของ
ชุดโครงการวิจัย (ถ้ามี) และงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการนั้น ๆ โดยต้องคานวณการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นร้อยละด้วย
การรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ระบุร้อยละของผลงานที่สาเร็จแล้ว และต้องระบุระดับงาน ดังนี้
1 = เตรียมการทดลอง
2 = การทดลอง/การศึกษา
3 = วิเคราะห์ข้อมูล
4 = เขียนรายงาน
5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา
6 = ตีพิมพ์เผยแพร่
สาหรับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละเดือน และต้องคานวณการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นร้อยละด้วย
รายละเอียดคาชี้แจงการจัดทารายงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง
(แบบ กปม.22)
การรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
มีรายละเอียด ดังนี้
รหัสทะเบียนวิจัยชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย:
ระบุรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมงของชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน
ชื่อชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย:
ระบุชื่อชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย ทีด่ าเนินการวิจัยในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน
งบประมาณที่ได้รับ:
ระบุงบประมาณของชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน
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ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปีปัจจุบัน:
ระดั บแผนงาน เป็นระดับงานตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ กปม.20 ซึ่งมีเ ฉพาะโครงการวิจัยเดี่ยวและ
โครงการวิจัยย่อย
ร้อยละของแผนงาน เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปีตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ กปม.20 โดยมีร้อยละของแผน
รวมเป็นร้อยละ 100
แผนงบประมาณ เป็นแผนงบประมาณประจาปี ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ กปม.20 โดยผลรวมของแผน
งบประมาณ จะต้องเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละของแผนงบประมาณ เป็นแผนงบประมาณประจาปีตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ กปม.20 โดยคานวณ
เป็นร้อยละ และมีร้อยละของแผนงบประมาณรวมเป็นร้อยละ 100
ระดับผลงาน ระบุระดับงานที่ดาเนินการจริงในแต่ละเดือน โดยระบุเฉพาะโครงการวิจัยเดี่ยวและ
โครงการวิจัยย่อย
ร้ อ ยละของผลงาน ระบุ ร้ อ ยละของผลงานของชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ โครงการวิ จั ย เดี่ ย ว หรื อ
โครงการวิจัยย่อยที่ดาเนินการจริงในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินความสาคัญของงานวิจัยเองว่าจะให้น้าหนัก
งานวิจัยแต่ละขั้นตอนมากน้อยเท่าใด เช่น กาหนดขั้นตอนการเตรียมการทดลองเป็นร้อยละ 10 ขั้นตอนการทดลอง/
การศึกษาเป็นร้อยละ 40 เมื่อรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการวิจัยว่า ดาเนินการขั้นตอนที่ 2 คือ การทดลอง/การศึกษา
เสร็จสิ้น ผลงานรวมก็ต้องเป็นร้อยละ 50
ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องดาเนินการหลายปีให้คิดผลงานสะสมเทียบต่อปี เช่น ถ้าโครงการวิจัย
มีกาหนดระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี ในปีแรกกาหนดเป้าหมายว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ ถ้าทาได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ก็ถือว่าในปีที่ 1 ทางานได้ร้อยละ 100 แล้วปีถัดไปจึงดาเนินการต่อในขั้นตอนอื่น ๆ และกาหนดผลงานรวม
เทียบต่อปีเช่นกัน
งบประมาณที่ใช้ ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ไปของชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือ
โครงการวิจัยย่อย โดยยึดจากวันที่เบิกจ่ายคลัง
ร้ อ ยละของงบประมาณที่ ใ ช้ ระบุ ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ใ ช้ ไ ปของชุ ด โครงการวิ จั ย หรื อ
โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย โดยคานวณงบประมาณที่ใช้ไป
ปัญหาและอุปสรรค:
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุดโครงการวิจัย หรือโครงการย่อย หรือโครงการเดี่ยว โดยวงเล็บ
เดือนที่เกิดปัญหาและอุปสรรคตอนท้าย เช่น ขาดพันธุ์ปลาที่ใช้ทดลอง (ธ.ค.)
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การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ต้องไม่ทาให้เนื้อหาและผลผลิต
(Output) ของโครงการวิจัยนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย สามารถดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย
หัว หน้า ชุด โครงการวิ จัย หรื อ หัว หน้า โครงการวิ จัย เดี่ ย ว หรือ หั ว หน้า โครงการวิ จัย ย่ อ ย กรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย ในส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน พร้อมใส่เหตุผลในการขอ
เปลี่ยนแปลง และลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย
1. การขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
1.1 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย กรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย ในส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน พร้อมใส่เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
1.2 หัวหน้าชุด โครงการวิจั ย หรือหัวหน้า โครงการวิจั ยเดี่ ยว หรือ หัวหน้าโครงการวิ จัยย่ อยเดิม หัวหน้าชุ ด
โครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยใหม่ และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องรับทราบและ
ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
1.3 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเดิม เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองตามแบบฟอร์ม พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล และตาแหน่ง ด้วยตัวบรรจง
2. การขอเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัย
2.1 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย กรอกรายละเอียด
ลงในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย ในส่วนที่ 2 ให้ครบถ้วน พร้อมใส่เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง
2.2 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ผู้ร่วมวิจัยเดิม และ
ผู้ร่วมวิจัยใหม่ทุกคน ต้องรับทราบและยินยอมในการดาเนินการต่อจากคณะผู้วิจัยเดิม พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
2.3 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อรับรองตามแบบฟอร์ม พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล และตาแหน่ง ด้วยตัวบรรจง
2.4 ในกรณีที่ผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผู้อานวยการศูนย์ฯ
หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อานวยการกองฯ สามารถลงนามแทนได้
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ทั้งนี้ ในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย
และผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย หน่วยงานระดับกองต้องทาเป็นหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงการวิจัยที่มีรายละเอียดและลงนามครบถ้วนแล้วไปยังกองแผนงาน โดยคณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงาน
ระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ ต้องให้ความเห็นชอบในการขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนด้วย
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย สามารถดาเนินการได้จนกว่าโครงการวิจัยนั้น ๆ จะเสร็จสิ้นและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว
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การขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
การขอขยายระยะเวลาด าเนินการโครงการวิจัยของชุด โครงการวิจัย หรือ โครงการวิจัย เดี่ยว หรื อ
โครงการวิจัย ย่อย หัวหน้าชุ ดโครงการวิ จัย หรื อหัวหน้าโครงการวิจั ยเดี่ยว หรือ หัวหน้า โครงการวิจัย ย่อย สามารถ
ดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยของชุดโครงการวิจัย
หั ว หน้ า ชุ ด โครงการวิ จั ย กรอกรายละเอี ย ดลงในแบบฟอร์ ม การขอขยายระยะเวลาด าเนิ น การ
โครงการวิจัย ให้ครบถ้วน พร้อมใส่เหตุผลในการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่ง สามารถขอ
ขยายระยะเวลาได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยที่ขอขยายนั้น ต้องครอบคลุมระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิ จั ยของโครงการวิ จั ย ย่อยภายใต้ ชุ ด โครงการวิ จั ย นั้น ๆ ทั้ ง หมด และลงลายมื อ ชื่อ รั บรองใน
แบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยของโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยย่อย
1. หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลา
ดาเนินการโครงการวิจัย ให้ครบถ้วน พร้อมใส่เหตุผลในการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่ง
สามารถขอขยายระยะเวลาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี
2. ผู้ดาเนินงานทุกคนต้องรับทราบและยินยอมให้มีการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย ดังกล่าว พร้อมลง
ลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
3. หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม
4. กรณี ที่ผู้ ด าเนินงาน ย้า ย/ลาศึก ษาต่ อ /ลาออก/เกษี ย ณ/เสี ยชี วิ ต ให้หัว หน้า กลุ่ มฯ หรื อ ผู้ อานวยการศู นย์ฯ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อานวยการกองฯ ลงนามแทนได้
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว คณะกรรมการด้านวิชาการของหน่วยงาน
ระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ ต้องให้ความเห็นชอบในการขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่เป็นหลักฐาน โดยหน่วยงานระดับกองต้องทาเป็น
หนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย ที่มีรายละเอียดและลงนามครบถ้วนแล้ว
ไปยังกองแผนงาน ก่อนที่ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยเดิมจะสิ้นสุดลง ซึ่งยึดจากวันที่กองแผนงานได้รับเรื่องการขอ
ขยายระยะเวลา หากกองแผนงานได้รับเรื่องการขอขยายระยะเวลาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
จะไม่สามารถขยายระยะเวลาดาเนินการวิจัยได้
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ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยในปีงบประมาณปัจจุบัน และทาให้การดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้หัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัย เดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย
แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- แบบเสนอแผนปฏิบัติง านและงบประมาณโครงการวิ จัยกรมประมง (แบบ กปม.20) ที่ มี
การเปลี่ยนแปลง พร้อมรายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
- รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่มีการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
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การขอยกเลิกโครงการวิจัย
การขอยกเลิกโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยที่มีรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง
หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย สามารถดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการขอยกเลิกโครงการวิจัยเดี่ยว
1. หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่นสกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอยกเลิกโครงการวิจัยให้ครบถ้วน พร้อมระบุเหตุผล
ในการขอยกเลิกโครงการวิจัย
2. ผู้ดาเนินงานทุกคนต้องรับทราบและยินยอมให้มีการยกเลิกโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน โดยหัวหน้า
โครงการวิจัยเดี่ยวเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการขอยกเลิกโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการขอยกเลิกโครงการวิจัยให้ครบถ้วน พร้อมระบุเหตุผล
ในการขอยกเลิกโครงการวิจัย
2. ผู้ดาเนินงานทุกคนต้องรับทราบและยินยอมให้มีการยกเลิกโครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน โดยหัวหน้า
โครงการวิจัยย่อยเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองในแบบฟอร์ม และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ในกรณีที่ผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผู้อานวยการศูนย์ฯ
หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อานวยการกองฯ ลงนามแทนได้
ทั้งนี้ การขอยกเลิกโครงการวิจัย ควรเป็นโครงการวิจัยที่ไม่ของบประมาณ เนื่องจากโครงการวิจัยที่ขอ
งบประมาณประจาปี และโครงการวิจัยที่ของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น คณะผู้วิจัยต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้ สาหรับโครงการวิจัยที่ของบประมาณประจาปี การชี้แจงต้องสอดคล้องกับการรายงาน
ผลในแบบ กปม.22 และการรายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ NRMS หรือระบบการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการขอยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบในการขอยกเลิกโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ
ด้านวิชาการของหน่วยงานระดับกองที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองฯ
พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่เป็นหลักฐาน โดยหน่วยงานระดับกองต้องทาเป็นหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์มการขอยกเลิก
โครงการวิจัย และสรุปผลการดาเนินงานโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มโครงการวิจัยจนถึงการขอยกเลิกโครงการวิจัยไปยัง
กองแผนงาน ส่งไปยังกองแผนงาน และกองแผนงานจะดาเนินการนาเรื่องการขอยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและติดตามผลงานวิจัยกรมประมง เพื่อพิจารณาและลงมติ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
วันที่
เรื่อง ขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ประจำปีงบประมำณ.............
เรียน ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

กอง............................................................ ขอรหั สทะเบียนวิจัย กรมประมง ประจำปี
งบประมำณ............. ประเภท.............(ได้รับงบประมำณประจำปี/ ได้รับงบประมำณจำกแหล่งทุนอื่น/ไม่ขอ
งบประมำณ)........... โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. โครงกำรวิจัยต่อเนื่อง จำนวน .... โครงกำร ประกอบด้วย
1.1 ชุดโครงกำรวิจัย จำนวน .... ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้
ชุดโครงกำรวิจัย จำนวน .... โครงกำร
1.2 โครงกำรวิจัยเดี่ยว จำนวน .... โครงกำร
2. โครงกำรวิจัยใหม่ จำนวน .... โครงกำร ประกอบด้วย
2.1 ชุดโครงกำรวิจัย จำนวน .... ชุดโครงกำรวิจัย พร้อมโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้
ชุดโครงกำรวิจัย จำนวน .... โครงกำร
2.2 โครงกำรวิจัยเดี่ยว จำนวน .... โครงกำร
ในกำรนี้ กอง..........................................ขอส่ง เอกสำรแนบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง (แบบ กปม.21/แบบ กปม.21 (1)) จำนวน .... โครงกำร
2. แบบเสนอแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณโครงกำรวิจัย กรมประมง (แบบ กปม.20)
จำนวน .... โครงกำร (แนบเฉพำะโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณประจำปีเท่ำนั้น)
3. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย จำนวน .... โครงกำร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(...............................................)
ผู้อำนวยกำรกอง......................................

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 32/87

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย

บันทึกข้อความ
วันที่

เรียน ผู้อานวยการกองแผนงาน
กอง............................................................ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย จานวน ... โครงการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัยเดิม คือ ...................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยใหม่ คือ ........................................................................................................................................
ของ...(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/(ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
2. ชื่อโครงการวิจัยเดิม คือ ................................................................................................. ..................................
ชื่อโครงการวิจัยใหม่ คือ ........................................................................................................................................
ของ...(ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/(ระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ในการนี้ กอง............................................................ขอส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงการวิจัย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...............................................)
ผู้อานวยการกอง......................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
วันที่
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงำน/สัดส่วนกำรวิจัย
เรียน ผู้อำนวยกำรกองแผนงำน

กอง.................................................................... ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินงำน/สัดส่วนกำรวิจัย
จำนวน ... เรื่อง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงกำรวิจัย................................................................................................................................................
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเดิม คือ .................................................................................................................................
ผู้ร่วมวิจัยเดิม คือ 1. ............................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ..................
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยใหม่ คือ .................................................................................................................................
ผู้ร่วมวิจัยใหม่ คือ 1. .......................................................................................................................... ..................
2. ............................................................................................................................................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
2. ชื่อโครงกำรวิจัย................................................................................................................................................
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเดิม คือ ................................................................................................. ................................
ผู้ร่วมวิจัยเดิม คือ 1. .......................................................................................................................... ..................
2. ............................................................................................................................................
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยใหม่ คือ ................................................................................................. ................................
ผู้ร่วมวิจัยใหม่ คือ 1. .......................................................................................................................... ..................
2. .................................................................................................. ..........................................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ในกำรนี้ กอง............................................................ขอส่งแบบฟอร์มกำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โครงกำรวิจัย ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

(...............................................)
ผู้อำนวยกำรกอง......................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
วันที่
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการกองแผนงาน

กอง........................................................................ ขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจยั
จานวน ... เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย................................................................................................................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยเดิม คือ ...........................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยใหม่ คือ ...........................................................................................................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
2. ชื่อโครงการวิจัย................................................................................................................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยเดิม คือ ...........................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยใหม่ คือ ....................................................................................... ....................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ในการนี้ กอง...............................................ขอส่งแบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาดาเนินการ
โครงการวิจัย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...............................................)
ผู้อานวยการกอง......................................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์

เรียน ผู้อานวยการกอง........................................................................
คณะกรรมการด้านวิชาการของกอง........................................................................ ได้พิจารณา
โครงการวิจัยเรื่อง..................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล
สัดส่วนการวิจัย (%)
ลายมือชื่อ
1. ........................................................................ ................................

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

2. ........................................................................ ................................
.................................................
3. ........................................................................ ................................
.................................................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ในการนี้ คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นควรให้ผ่านการพิจารณา โดยเผยแพร่ผลงานวิจัย ใน
รูปแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 1. ..............................................................................................................................
2. ………..………………………………………………………………………………………………………
3. …………..……………………………………………………………………………………………………
ประเภท  เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ............................ กอง ..............................................................................
 สารวิชาการ ................................................................................ เล่มที่ ............ ฉบับที่ ...............
 รายงานประจาปี.............................................................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบดังกล่าว
(ลงนาม)……………………………..…ประธาน
(.....................................)

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(.....................................)

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(.....................................)

(ลงนาม)……………………………..….กรรมการ
(.....................................)
(ลงนาม)……………………………..….เลขานุการ
(.....................................)

อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์
(ลงนาม).............................................................
(............................................................)
ผูอ้ านวยการกอง...................................
วันที่..................เดือน..........................พ.ศ............

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 36/87

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
วันที่
เรื่อง ขอแจ้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อปลดโครงการวิจัยคงค้าง
เรียน ผู้อานวยการกองแผนงาน
กอง................................................................... ขอแจ้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพือ่ ปลด
โครงการวิจัยคงค้างในฐานข้อมูลโครงการวิจัย จานวน ... เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการวิจัย..................................(ใส่ชื่อโครงการวิจยั )........................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  รูปเล่ม
 ออนไลน์ที่เว็บไซต์ 1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
ประเภทการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ...........................................................................
 วารสาร ...................................................................................................
 สารวิชาการ ………………………………………………………………………………….
 รายงานประจาปี …………………………………………………………………………..
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
2. โครงการวิจัย..................................(ใส่ชื่อโครงการวิจัย)........................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ /....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน)...
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ  รูปเล่ม
 ออนไลน์ที่เว็บไซต์ 1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
ประเภทการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เอกสารวิชาการ ฉบับที่ ...........................................................................
 วารสาร ...................................................................................................
 สารวิชาการ ………………………………………………………………………………….
 รายงานประจาปี …………………………………………………………………………..
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
ในการนี้ กอง..............................ขอส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(...............................................)
ผู้อานวยการกอง......................................
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ส่วนราชการ
ที่ กษ ............../…………
เรื่อง ขอยกเลิกโครงการวิจัย

บันทึกข้อความ
วันที่

เรียน ผู้อานวยการกองแผนงาน
กอง............................................................ ขอยกเลิกโครงการวิจัย จานวน ... โครงการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. โครงการวิจัย..........................................................................................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน).....
เหตุผลในการขอยกเลิก คือ ...................................................................................................................................
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
2. โครงการวิจัย..........................................................................................................................
ของ...(ใส่ชื่อหัวหน้าโครงการ)... และคณะ/....(ใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 หากโครงการวิจัยเรื่องนั้นมีผู้วิจัย 2 คน).....
เหตุผลในการขอยกเลิก คือ ......................................................................................................................... ..........
รหัสทะเบียนวิจัย..............................................................
ในการนี้ กอง..........................................ขอส่งแบบฟอร์มการขอยกเลิกโครงการวิจัย เพื่อให้
กองแผนงานขอมติจากคณะกรรมการวิชาการและติดตามผลงานวิจัยกรมประมง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...............................................)
ผู้อานวยการกอง......................................
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กรมประมง

แบบเสนอโครงการวิจัย (ไมของบประมาณ)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ปงบประมาณ พ.ศ. .............................
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ...............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................................
1. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
คํานําหนา

ชื่อ – สกุล

สัดสวนการมีสวนรวม (%)

2. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ....................................
3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ขอบเขตของโครงการวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
……………………………………………………………….....……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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กรมประมง

แบบเสนอโครงการวิจัย (ไมของบประมาณ)

6. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .............................
7. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย
............................................................................................................................. .......................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ....................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. วิธีการดําเนินการวิจัย สถานที่เก็บขอมูล
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...
9. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด)
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. โครงการวิจัยมีการดําเนินการตอสัตว ตาม พรบ. สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558
ไมมี
มี โดยแนบแบบขออนุญาตเลี้ ยงสั ตวและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร กรมประมง
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อสงกองแผนงาน
ลงชื่อ ……………………………….….…………………..
(..............................................................)
หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่.........เดือน.................พ.ศ.................

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 40/87

แบบ กปม.20

ฉบับปรับปรุง 2562

แบบเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง ประจาปีงบประมาณ ...........
หน่วยงานระดับกอง ……….....……………………………………………..

ชื่อผู้รายงาน ..................................……………………………………….
ตาแหน่ง …….................................………………………………………..
วัน/เดือน/ปี……...............…………….โทร……..................……………
(1) แผนและงบประมาณรวมทั้งโครงการ

ชื่อโครงการวิจยั
1 โครงการวิจยั เดี่ยว

รวม
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ร้อยละของ
แผน
งบประมาณที่
ได้รับ

2 ชุดโครงการวิจยั :

โครงการวิจยั ย่อย 1

โครงการวิจยั ย่อย 2

ร้อยละของ
แผน

ปีที่เริ่ม
โครงการ-2561

2562

(2) แผนปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจาปี .......
2563

2564

แผนรายเดือน รวม

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับงาน
ร้อยละแผนฯ
งบประมาณ
ร้อยละงบฯ
ร้อยละแผนฯ

งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณ

ร้อยละของ
แผน

ระดับงาน

ร้อยละงบฯ
ร้อยละแผนฯ

งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณ

ร้อยละของ
แผน

ระดับงาน

งบประมาณที่
ได้รับ

ต.ค.

ร้อยละงบฯ
ร้อยละแผนฯ
งบประมาณ
ร้อยละงบฯ

หมายเหตุ :
1. ระดับงาน (ให้ระบุตวั เลข) 1 = เตรียมการทดลอง 2 = การทดลอง/การศึกษา 3 = วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 = เขียนรายงาน 5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา 6 = ตีพมิ พ์เผยแพร่ ยกเว้นชุดโครงการวิจยั ที่ไม่ตอ้ งระบุระดับงาน
2. ร้อยละ : ร้อยละของแผนรายเดือนตั้งแต่ ต.ค - ก.ย. ต้องรวมเป็นร้อยละ 100

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ตัวอย่างแบบเสนอแผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณโครงการวิจยั กรมประมง ประจาปีงบประมาณ..........
หน่วยงานระดับกอง ……….....……………………………………………..

ชื่อผู้รายงาน ..................................……………………………………….
ตาแหน่ง …….................................………………………………………..
วัน/เดือน/ปี……...............…………….โทร……..................……………
(1) แผนและงบประมาณรวมทัง้ โครงการ

ชือ่ โครงการวิจยั
1

โครงการวิจยั เดีย่ ว
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2

โครงการวิจยั เดีย่ ว
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3

ชุดโครงการวิจยั :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
โครงการวิจัยย่อย 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

โครงการวิจัยย่อย 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(2) แผนปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจาปี ......

รวม

ปีทเี่ ริม่
โครงการ-2561

2562

2563

2564

ร้อยละของ
แผน

100

-

100

-

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xxx,xxx

-

xxx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

70

30

-

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

70

20

10

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

80

20

-

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

60

20

20

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

-

-

แผนรายเดือน

รวม

ระดับงาน
ร้อยละแผนฯ

100

งบประมาณ xxx,xxx
ร้อยละงบฯ

100

ระดับงาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

-

1

1

2

2

2

3

3

3

-

5

5

8

8

10

10

12

12

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

10

10

8

8

8

8

8

8

8

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4

5

6

10

15

5

x,xxx

x,xxx

x,xxx

8

8

8

-

-

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

ร้อยละแผนฯ

100

-

-

5

5

10

10

10

10

15

15

15

5

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

ร้อยละแผนฯ

100

-

6.5

6.5

7

9.5

9

8.5

9

9

11

11

13

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

ร้อยละแผนฯ

ระดับงาน
100

-

8

8

9

9

8

8

9

9

10

10

12

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

4

ร้อยละแผนฯ

ระดับงาน
100

-

5

5

5

10

10

9

9

9

12

12

14

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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ตัวอย่างแบบเสนอแผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณโครงการวิจยั กรมประมง ประจาปีงบประมาณ..........
หน่วยงานระดับกอง ……….....……………………………………………..

ชื่อผู้รายงาน ..................................……………………………………….
ตาแหน่ง …….................................………………………………………..
วัน/เดือน/ปี……...............…………….โทร……..................……………
(1) แผนและงบประมาณรวมทัง้ โครงการ

ชือ่ โครงการวิจยั

4

ชุดโครงการวิจยั :
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
โครงการวิจัยย่อย 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

โครงการวิจัยย่อย 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(2) แผนปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจาปี ......

รวม

ปีทเี่ ริม่
โครงการ-2561

2562

2563

2564

แผนรายเดือน

ร้อยละของ
แผน

100

-

40

40

20

ร้อยละแผนฯ

งบประมาณที่
ได้รบั

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

-

50

50

-

งบประมาณที่
ได้รบั

xx,xxx

-

xx,xxx

-

-

ร้อยละของ
แผน

100

-

30

30

40

งบประมาณที่
ได้รบั

xx,xxx

-

xx,xxx

-

-

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

4.5

5.5

6.5

8.5

11

11

10

11

12

12.5

7.5

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

6

ร้อยละแผนฯ

ระดับงาน
100

-

6

7

8

10

10

10

10

12

12

10

5

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

ร้อยละแผนฯ

ระดับงาน
100

-

3

4

5

7

12

12

10

10

12

15

10

งบประมาณ

xx,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

x,xxx

ร้อยละงบฯ

100

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

หมายเหตุ :
1. ระดับงาน (ให้ระบุตวั เลข) 1 = เตรียมการทดลอง 2 = การทดลอง/การศึกษา 3 = วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 = เขียนรายงาน 5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา 6 = ตีพมิ พ์เผยแพร่ ยกเว้นชุดโครงการที่ไม่ตอ้ งระบุระดับงาน
2. ร้อยละ : ร้อยละของแผนรายเดือนตัง้ แต่ ต.ค - ก.ย. ต้องรวมเป็นร้อยละ 100

แบบ กปม.21 (ชุดโครงการวิจัย)

ฉบับปรับปรุง 2562

แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ประจาปีงบประมาณ ..................
ลายมือชือ่ ผูร้ ายงาน……..................….(2)………………..........................…..………
ตาแหน่ง……...................………………………………………..........................…………
วัน/เดือน/ปี……......……..…...........……..........…โทร….....................…………………

หน่วยงานระดับกอง……………………(1)……………………………….

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 44/87

รหัสโครงการ
วิจัยของระบบ
การวิจัย

ชือ่ ชุดโครงการวิจัย

(3)

(4)

หน่วยงาน
ทีป่ รึกษา
หัวหน้าชุด
ผูป้ ระสานงาน อืน่ ทีร่ ่วม
ชุด
โครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย ดาเนินการ
โครงการวิจัย
วิจัย
(5)
(6)
(7)
(8)

ประเภท
การวิจัย

สาขา
การวิจัย

ด้าน
การวิจัย

(9)

(10)

(11)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ (บาท)
ระยะเวลา
ดาเนินการ
งบฯ รวมที่
โครงการวิจัย ได้รับจัดสรรที่ งบฯ ปีปจั จุบนั
(เริ่มต้น - สิน้ สุด)
ผ่านมา
(12)
(13)

แหล่งทุน

ประโยชน์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ

(14)

(15)

ฉบับปรับปรุง 2562

แบบ กปม.21(1) (โครงการวิจัยเดีย่ ว/โครงการวิจัยย่อย)

แบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ประจาปีงบประมาณ..................
ลายมือชือ่ ผูร้ ายงาน……........................….(4)………........…………..……………
ตาแหน่ง….................……………………………………….................……………….
วัน/เดือน/ปี...........…………..……........……..โทร……….............…………………

หน่วยงานระดับกอง…...............................…………………(1)……………………………….
ชือ่ ชุดโครงการวิจัย…….............................................…..(2)………………………………..
รหัสทะเบียนกรมประมง…..............................…..(3)…...........................……...............

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 45/87

รหัสโครงการ
วิจยั ของระบบ
การวิจยั

ชือ่ โครงการวิจยั เดีย่ ว/โครงการวิจยั ย่อย

ผูด้ าเนินงาน/สัดส่วนการวิจยั

กุลม่ /ศูนย์
ทีด่ าเนินการวิจยั

ประเภทการวิจยั

สาขาการวิจยั

ด้านงการวิจยั

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการวิจยั
(เริ่มต้น - สิน้ สุด)
(12)

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

แหล่งทุน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ

(13)

(14)

(15)

แบบ กปม.21 (ชุดโครงการวิจัย)

ฉบับปรับปรุง 2562

ตัวอย่างแบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ประจาปีงบประมาณ ..................
ลายมือชือ่ ผูร้ ายงาน……..................…….………………..........................…..………
ตาแหน่ง……...................………………………………………..........................…………
วัน/เดือน/ปี……......……..…...........……..........…โทร….....................…………………

หน่วยงานระดับกอง…………………………………………………….

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 46/87

รหัสโครงการ
วิจัยของระบบ
การวิจัย
(3)

ชือ่ ชุดโครงการวิจัย

(4)

หน่วยงาน
ทีป่ รึกษา
หัวหน้าชุด
ผูป้ ระสานงาน อืน่ ทีร่ ่วม
ชุด
โครงการวิจัย
ชุดโครงการวิจัย ดาเนินการ
โครงการวิจัย
วิจัย
(5)

(6)

(7)

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายxxx yyy นางxxx yyy นางxxx yyy

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

นายxxx yyy นางxxx yyy นางxxx yyy

(8)

-

ประเภท
การวิจัย
(9)

สาขา
การวิจัย
(10)

ด้าน
การวิจัย
(11)

งบประมาณทีไ่ ด้รับ (บาท)
ระยะเวลา
ดาเนินการ
งบฯ รวมใน
โครงการวิจัย แต่ละปีทผี่ ่าน งบฯ ปีปจั จุบนั
(เริ่มต้น - สิน้ สุด)
มา
(12)
(13)

แหล่งทุน

(14)

ประโยชน์ทคี่ าดว่า
จะได้รับ
(15)

งานวิจัย
พืน้ ฐาน

สาขา
เพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
ชายฝัง่

การ
เพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า

ต.ค.xx-ก.ย.xx -

xxx,xxx

งบประมาณ
แผ่นดิน

xxxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัย งานวิจัย
เกษตร พืน้ ฐาน
ศาสตร์

สาขา
เพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า
ชายฝัง่

การ
เพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า

ต.ค.xx-ก.ย.xx -

-

มหาวิทยาลัย xxxxxxxxxxxxxxx
เกษตรศาสตร์

แบบ กปม.21(1) (โครงการวิจัยเดีย่ ว/โครงการวิจัยย่อย)

ฉบับปรับปรุง 2562

ตัวอย่างแบบขอรหัสทะเบียนวิจัยกรมประมง ประจาปีงบประมาณ..................
ลายมือชือ่ ผู้รายงาน……........................…….………........…………..……………
ตาแหน่ง….................……………………………………….................……………….
วัน/เดือน/ปี...........…………..……........……..โทร……….............…………………

หน่วยงานระดับกอง…...............................……………………..……………………………….
ชือ่ ชุดโครงการวิจัย……...........................................………..………………………………..
รหัสทะเบียนกรมประมง….......................………….…...........................……...............

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 47/87

รหัสโครงการ
วิจยั ของระบบการ
วิจยั

ชือ่ โครงการวิจยั เดีย่ ว/โครงการวิจยั ย่อย

ผูร้ ับผิดชอบงานวิจยั /สัดส่วน
งานวิจยั

กุลม่ /ศูนย์
ทีด่ าเนินการวิจยั

ประเภทการวิจยั

สาขาการวิจยั

ด้านการวิจยั

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
โครงการวิจยั
(เริ่มต้น - สิน้ สุด)
(12)

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

แหล่งทุน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ

(13)

(14)

(15)

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.นายxxx yyy (50%)
2.นางสาวxxx yyy (30%)
3.นางxxx yyy (20%)

ศูนย์ xxxx

งานวิจัยพื้นฐาน สาขาเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าชายฝัง่

การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า

ต.ค.xx-ก.ย.xx

xxx,xxx

งบประมาณ
แผ่นดิน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.นายxxx yyy (50%)
2.นางสาวxxx yyy (30%)
3.นางxxx yyy (20%)

ศูนย์ xxxx

งานวิจัยพื้นฐาน สาขาเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าชายฝัง่

การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้า

ต.ค.xx-ก.ย.xx

-

สวก.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แบบ กปม.22

ฉบับปรับปรุง 2562

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและงบประมาณโครงการวิจัยกรมประมง ปีงบประมาณ ............
ประจาเดือน ...........................
หน่วยงานระดับกอง……...................................….…..……………………………

(1) รหัสทะเบียนวิจยั ชุดโครงการวิจยั /
โครงการวิจยั เดี่ยว/โครงการวิจยั ย่อย

(2) ชือ่ ชุดโครงการวิจยั /โครงการวิจยั เดี่ยว
/โครงการวิจยั ย่อย

(3) งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับ (บาท)

ลายมือชือ่ ผู้รายงาน.........................…...………….………………
ตาแหน่ง….........................……………...……………………………
วัน/เดือน/ปี……..….......……………..โทร..…..................….……

(4) ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี.........
รายเดือน

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 48/87

ระดับแผนงาน
แผนงาน (ร้อยละ)
แผนงบฯ (บาท)
แผนงบฯ (ร้อยละ)
ระดับผลงาน
ผลงาน(ร้อยละ)
งบฯ ทีใ่ ช้ (บาท)
งบฯ ทีใ่ ช้ (ร้อยละ)
ระดับแผนงาน
แผนงาน (ร้อยละ)
แผนงบฯ (บาท)
แผนงบฯ (ร้อยละ)
ระดับผลงาน
ผลงาน(ร้อยละ)
งบฯ ทีใ่ ช้ (บาท)
งบฯ ทีใ่ ช้ (ร้อยละ)
ระดับแผนงาน
แผนงาน (ร้อยละ)
แผนงบฯ (บาท)
แผนงบฯ (ร้อยละ)
ระดับผลงาน
ผลงาน(ร้อยละ)
งบฯ ทีใ่ ช้ (บาท)
งบฯ ทีใ่ ช้ (ร้อยละ)
หมายเหตุ :- ระดับงาน (ให้ระบุตัวเลข) 1 = เตรียมการทดลอง 2 = การทดลอง/การศึกษา 3 = วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 = เขียนรายงาน 5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา 6 = ตีพิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นชุดโครงการทีไ่ ม่ต้องระบุระดับงาน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

(5) ปัญหาและอุปสรรค

กปม.22

ฉบับปรับปรุง 2562

แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและงบประมาณโครงการวิจยั กรมประมง ปีงบประมาณ ............
ประจาเดือน ...........................
หน่วยงานระดับกอง……...................................….…..……………………………

(1) รหัสทะเบียนวิจยั ชุดโครงการวิจยั /

(2) ชือ่ ชุดโครงการวิจยั /โครงการวิจยั เดีย่ ว

(3) งบประมาณ

โครงการวิจยั เดีย่ ว/โครงการวิจยั ย่อย

/โครงการวิจยั ย่อย

ที่ได้รับ (บาท)

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 49/87

xx-

x-

xxxx-

xxxxx

100,000.00

x-

xxxx-

xxxxx-

xx

(4) ผลการปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจาปี...........
รายเดือน

รวม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

(5) ปัญหาและอุปสรรค
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
ขาดพันธุป์ ลาทีใ่ ช้ทดลอง (ธ.ค.)

ระดับแผนงาน

ชุดโครงการที่ 1
xxxxxxxxxxxxxxx

xx-

ลายมือชือ่ ผู้รายงาน.....................…...………….……………
ตาแหน่ง……...................……………...…………………………
วัน/เดือน/ปี……..….......………….โทร……..................….…

แผนงาน (ร้อยละ)

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

แผนงบฯ (บาท)

100,000

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

แผนงบฯ (ร้อยละ)

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

ผลงาน(ร้อยละ)

16.5

2.5

4

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบฯ ที่ใช้ (บาท)

16,000

3,000

5,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบฯ ที่ใช้ (ร้อยละ)

16.00

3.00

5.00

8.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ระดับผลงาน

ระดับแผนงาน

- โครงการย่อย 1
xxxxxxxxxxxxx

50,000.00

แผนงาน (ร้อยละ)

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

แผนงบฯ (บาท)

50,000

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงบฯ (ร้อยละ)
ระดับผลงาน
ผลงาน(ร้อยละ)

15

งบฯ ที่ใช้ (บาท)

10,500

2,000

3,500

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบฯ ที่ใช้ (ร้อยละ)

21.00

4.00

7.00

10.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กปม.22
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แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและงบประมาณโครงการวิจยั กรมประมง ปีงบประมาณ ............
ประจาเดือน ...........................
หน่วยงานระดับกอง……...................................….…..……………………………

(1) รหัสทะเบียนวิจยั ชุดโครงการวิจยั /

(2) ชือ่ ชุดโครงการวิจยั /โครงการวิจยั เดีย่ ว

(3) งบประมาณ

โครงการวิจยั เดีย่ ว/โครงการวิจยั ย่อย

/โครงการวิจยั ย่อย

ที่ได้รับ (บาท)

คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของกรมประมง หน้า 50/87

xx-

x-

xxxx-

xxxxx-

xx

(4) ผลการปฏิบตั งิ านและงบประมาณประจาปี...........
รายเดือน

รวม

ระดับแผนงาน

- โครงการย่อย 2
xxxxxxxxxxxxx

50,000

x-

xxxx-

xxxxx

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

แผนงบฯ (บาท)

50,000

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงบฯ (ร้อยละ)

ผลงาน(ร้อยละ)

18

งบฯ ที่ใช้ (บาท)

5,500

1,000

1,500

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบฯ ที่ใช้ (ร้อยละ)

11.00

2.00

3.00

6.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ระดับแผนงาน

โครงการเดีย่ ว 1

(5) ปัญหาและอุปสรรค

แผนงาน (ร้อยละ)

ระดับผลงาน

xx-

ลายมือชือ่ ผู้รายงาน.....................…...………….……………
ตาแหน่ง……...................……………...…………………………
วัน/เดือน/ปี……..….......………….โทร……..................….…

แผนงาน (ร้อยละ)

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

แผนงบฯ (บาท)

200,000

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

แผนงบฯ (ร้อยละ)

100

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

8

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500

3,000

6,000

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

งบฯ ที่ใช้ (ร้อยละ)
5.75
1.25 1.50 3.00
หมายเหตุ :- ระดับงาน (ให้ระบุตวั เลข) 1 = เตรียมการทดลอง 2 = การทดลอง/การศึกษา 3 = วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 = เขียนรายงาน 5 = คณะกรรมการระดับกองตรวจพิจารณา 6 = ตีพิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นชุดโครงการที่ไม่ตอ้ งระบุระดับงาน

-

-

-

xxxxxxxxxxxxxxx

200,000

ระดับผลงาน
ผลงาน(ร้อยละ)

25

งบฯ ที่ใช้ (บาท)

11,500

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย
ข้าพเจ้า และ/หรือคณะ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัย ตามรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1
 ชื่อชุดโครงการวิจัย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อย
รหัสทะเบียนวิจัย ........................................หน่วยงานระดับศูนย์/กลุ่ม ..................................................................
ชื่อโครงการวิจัยเดิม .................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยใหม่ .................................................................................................................................................
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง ..................................................................................................................................
ส่วนที่ 2
 ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย (ผู้วิจัยทุกคนต้องลงลายมือชือ่ รับทราบ)
รหัสทะเบียนวิจัย ......................................หน่วยงานระดับศูนย์/กลุ่ม ..................................................................
ชื่อโครงการวิจัย ....................................................................................................................................................
ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย (%): เดิม

ลายมือชื่อ

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย (%): ใหม่

ลายมือชื่อ

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

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

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

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

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

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

เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง .................................................................................................................................
ข้าพเจ้า และ/หรือคณะ ขอรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
ลงชื่อ…........................................................หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุม่ ฯ หรือผอ.ศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
หรือ ผอ.กองฯ ลงนามแทนได้
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ความคิดเห็นของคณะกรรมการด้านวิชาการของกองฯ
 เห็นควรให้เปลี่ยนแปลง  ชื่อโครงการวิจัย  ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เห็นควรให้เปลี่ยนแปลง  ชื่อโครงการวิจัย  ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
ความคิดเห็นของผู้อานวยการกองฯ
 เห็นควรให้เปลี่ยนแปลง  ชื่อโครงการวิจัย  ผู้ดาเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
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แบบฟอร์มการขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย
ข้าพเจ้า และ/หรือคณะ ขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
รหัสทะเบียนวิจัย ……...…………………………หน่วยงานระดับศูนย์/กลุ่ม ………………………………………….………………………
ชื่อโครงการวิจัย .……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้ดาเนินงาน ....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
ขอขยายระยะเวลาดาเนินการ จาก ..........................………………………… เป็น .................................................................
เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า และคณะขอรับรองว่าข้อมูลโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................…................................หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
(…………………………………………………...)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที.่ ............................................................
หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผอ.ศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือ ผอ.กองฯ ลงนามแทนได้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการด้านวิชาการของกองฯ
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
ความคิดเห็นของผู้อานวยการกองฯ
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
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แบบฟอร์มการขอยกเลิกโครงการวิจัย
ข้าพเจ้า และ/หรือคณะ ขอยกเลิกโครงการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
รหัสทะเบียนวิจัย ……...………………………………หน่วยงานระดับศูนย์/กลุ่ม …………………………………………………………….
ชื่อโครงการวิจัย .……………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
ผู้ดาเนินงาน ....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
....................................……....................…… สัดส่วน .......... % ลายมือชื่อ...………………..............................
เหตุผลในการยกเลิกโครงการวิจัย .............................………………………………….................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้า และคณะขอรับรองว่าข้อมูลโครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................…................................หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย
(…………………………………………………...)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที.่ ............................................................
หมายเหตุ1: กรณีที่ผู้ดาเนินงาน ย้าย/ลาศึกษาต่อ/ลาออก/เกษียณ/เสียชีวิต ให้หัวหน้ากลุ่มฯ หรือผอ.ศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
หรือ ผอ.กองฯ ลงนามแทนได้

ความคิดเห็นของหัวหน้าชุดโครงการวิจัย
 เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.......................................................... หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
หมายเหตุ2: กรณีเฉพาะการขอยกเลิกโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเท่านั้น
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
ความคิดเห็นของผู้อานวยการกองฯ
 เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัย เพราะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เห็นควรให้ยกเลิกโครงการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ..........................................................
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แบบฟอร์มการยกเลิกโครงการวิจัย
สรุปผลการดาเนินงานโครงการวิจัย
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 โครงการใหม่
1. ชื่อโครงการ
(ไทย)
(อังกฤษ)
2. หัวหน้าโครงการ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ติดต่อ

แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
กรมประมง
 โครงการต่อเนื่อง

โทรศัพท์
มือถือ
โทรสาร
ระบุเลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3. รายละเอียดผู้ร่วมโครงการ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทางาน

เลขรับ
วันที่รับ
(สำหรับคณะกรรมกำร)

E-mail

ตาแหน่ง

เลขที่ใบอนุญาตใช้สตั ว์ฯ

4. ทุนวิจัยสาหรับโครงการนี้
 ทุนงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา
เริ่มต้น
สิ้นสุด
 ทุนภายนอกกรมประมง (ระบุแหล่งทุน)
ระยะเวลา
เริ่มต้น
สิ้นสุด
5. ลักษณะโครงการ
 ประเภทงานวิจัย
 พื้นฐาน
สาขา
 ประยุกต์
สาขา
 การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก(Clinical trial)สาขา
 การสารวจสัตว์
 งานทดสอบ ชนิดสารที่ทาการทดสอบ
 งานผลิตชีววัตถุ ชนิดชีววัตถุที่ผลิต
 อื่น ๆ (ระบุ)
6. เหตุผลความจาเป็นในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเหตุผลที่ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นทดแทน
6.1 Replacement (ไม่สามารถใช้วิธีการอื่นทดแทนได้) โปรดระบุเหตุผล
6.2 Reduction (แนวทางปฏิบัติในการลดจานวนสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้น้อยที่สดุ )
6.3 Refinement (แนวทางปฏิบัติที่ทาให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดน้อยที่สุด)
6.4 ผลประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์ หรือทางวิชาการ
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7 ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 สัตว์ทดลอง
 สัตว์เลี้ยง

 สัตว์ธรรมชาติ
หมายเหตุ: ระบุหน่วยในระบบเมตริก

ที่

ชนิด/ชื่อวิทยาศาสตร์

สายพันธุ์

อายุ

เพศ

น้าหนัก

ขนาด

จานวนทั้งหมด

8 แหล่งที่มาของสัตว์ที่นามาศึกษาวิจัย/หน่วยงานรับผิดชอบการเลี้ยงสัตว์ที่นามาศึกษาวิจัย
8.1 แหล่งที่มาของสัตว์
 สัตว์ธรรมชาติ ระบุ
 สัตว์เลี้ยง และสัตว์ในฟาร์ม ระบุ
 เพาะขยายพันธุ์ขึ้นใช้เองในหน่วยงาน/สถาบัน
 สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อบริษัท/สถาบัน
ประเทศ
 ได้รับบริการจากหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชื่อหน่วยงาน
ประเทศ
8.2 คุณภาพสายพันธุ์สัตว์จากแหล่งผลิต
 มีหลักฐานแสดงสายพันธุ์และความคงที่ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ที่ต้องการใช้
 ไม่มีหลักฐานแสดงสายพันธุ์และความคงที่ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ที่ต้องการใช้
8.3 คุณภาพสัตว์จากแหล่งผลิต
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อเบื้องต้น (Conventional)
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อจาเพาะ (Specific Pathogen Free)
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
 ไม่มีหลักฐาน แต่มั่นใจได้ว่าสามารถนาสัตว์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ผิดจรรยาบรรณ
 อื่นๆ (ระบุ)
9 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9.1 มาตรฐานการเลี้ยง
 ไม่ได้เลีย้ งสัตว์เอง (ระบุ)
 เลี้ยงสัตว์เองโดยไม่ผิดจรรยาบรรณ
 อื่นๆ (ระบุ)
9.2 การควบคุมคุณภาพน้าให้เหมาะสม  มี
 ไม่มี
9.3 อาหาร
 อาหารมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
 อาหารไม่มีคณ
ุ ภาพ
9.4 การให้อาหาร
 ความถี่ในการให้อาหาร (ระบุ)
ปริมาณอาหาร (ระบุ)
 อื่น ๆ (ระบุ)
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10. เทคนิคในการปฏิบัติการกับสัตว์
10.1 วิธีการสังเกตสุขภาพของสัตว์น้า
 กินอาหารลดลง
 ว่ายน้าผิดปกติ
 แผลตามลาตัว
 อื่น ๆ (ระบุ)
10.2 วิธีการที่ท่านนามาปฏิบัติการกับสัตว์ในโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การจับและควบคุมสัตว์ (ระบุ)
 การแยกเพศ (ระบุ)
 การทาเครื่องหมายบนตัวสัตว์ (ระบุ)
 การให้สาร (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.3)
 การเก็บตัวอย่างเลือด (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.4)
 การเก็บตัวอย่างจากร่างกายของสัตว์ (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.5)
 การสลบสัตว์ (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.6)
 การทาการผ่าตัด (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.7)
 การทาเมตตาฆาต (Euthanasia) (ระบุรายละเอียดในข้อ 10.8)
 อื่น ๆ (ระบุ)
10.3 วิธีปริมาณ และตาแหน่งที่ให้สาร
 ให้ทางปาก
ปริมาณสารที่ให้
ความถี่ของการให้
ชื่อสารหรือยาที่ให้
 การฉีด
ตาแหน่ง
ขนาด/ความยาวของเข็มและ/หรือสาย Catheter
ปริมาณสารที่ให้
ความถี่ของการฉีด
ชื่อสารหรือยาที่ให้
 การแช่
ความเข้มข้นของสารทีแ่ ช่
ระยะเวลาและความถี่ของการแช่
ชื่อสารหรือยาที่ให้
10.4 การเก็บตัวอย่างเลือด อ้างอิงวิธีของ.............................................................................................................................
เลือดจากหลอดเลือดดา Venous Blood
เลือดจากหลอดเลือดแดง Arterial Blood
เจาะจากหัวใจ
สัตว์ไม่เสียชีวิต  สัตว์เสียชีวิต
อื่นๆ (ระบุตาแหน่งที่เจาะเลือด)
ปริมาณ
มิลลิลิตร/ครั้ง/ตัว
ความถี่ของการเก็บ
ใช้ยาสลบ
โดยเฉลี่ยรวมทั้งโครงการต้องเก็บเลือดคิดเป็น
% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย
ขนาด/ความยาวของเข็ม และ/หรือสาย Catheter ที่ใช้
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10.5 การเก็บตัวอย่างจากร่างกายของสัตว์ Body Fluid Withdrawal/Tissue Collection/Injections, Tail Clip, Gavaging
อ้างอิงวิธีของ.......................................................................................................................................................................
 การเก็บ Body Fluid :
 การเก็บเนื้อเยื่อ :
จากสัตว์เสียชีวิตแล้ว จากสัตว์มีชีวิตอยู่
 อื่น ๆ (ระบุ)
ตาแหน่งที่เก็บ
ขนาด/ความยาวของเข็ม และ/หรือสาย Catheter
ปริมาณเลือดที่เก็บแต่ละครั้งต่อตัว
ความถี่ของการเก็บต่อวันต่อตัว
10.6 การทาให้สัตว์สลบ (Anesthesia)
 ไม่มีการทาให้สัตว์สลบ
 มีการทาให้สตั ว์สลบใช้ยาสลบอุณหภูมิ อื่น ๆ (ระบุ)
อธิบายวิธีการดูแลสัตว์ขณะฟื้นจากยาสลบ
10.7 การผ่าตัด (Surgery)
 ไม่มีการผ่าตัด
 มีการผ่าตัด ประเภท
ผ่าตัดแล้วสัตว์เสียชีวิต
ผ่าตัดแล้วสัตว์ยังมีชีวิต
ผ่าตัดครั้งเดียว
ผ่าตัดมากกว่า 1 ครั้ง
ผ่าตัด เปิดช่องท้อง
โปรดระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
10.7.1 ตาแหน่งที่ทาการผ่าตัด
10.7.2 ขั้นตอนการผ่าตัด
10.7.3 วิธีการเตรียมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัด
10.8 วิธีการที่เลือกใช้ในการทาเมตตาฆาต (Euthanasia)
11 การดาเนินการกับสัตว์หลังจากสิน้ สุดการทดลอง
กรณีสัตว์เสียชีวิต (ระบุวิธีการกาจัดซาก)
 กรณีที่ไม่มีสารพิษหรือเชื้อโรคในตัวสัตว์
 กรณีที่มีสาร Isotope สารพิษหรือเชื้อโรคที่อาจเกิดการแพร่กระจายในตัวสัตว์
กรณีสัตว์ไม่เสียชีวิต (สัตว์ต้องไม่มสี ารพิษหรือเชื้อโรคในตัวสัตว์ที่อาจกระจายสู่คนหรือสัตว์อื่น)
เลี้ยงต่อ
ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ
อื่นๆ (ระบุ)
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11 โปรดระบุข้อกาหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์กอ่ นสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ในสภาพกิน
อาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร เสียสมดุลการทรงตัว เป็นต้น (ระบุ)

ลายเซ็น

หัวหน้าโครงการ
(
วันที่

)
/

/

.

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

ลายเซ็น
(
วันที่

)
/
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