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บทที่ 1 การกอตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 
 
ความจําเปนในการกอตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
อุบัติเหตุทางถนน เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก ผูที่ประสบอุบัติเหตุ 

สวนใหญเปนประชากรในกลุมวัยทํางาน ทั้งนี้ ประมาณกันวา ในทุกๆ ชั่วโมง จะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน และอีกหลายคน

ไดรับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางถนน ดวยความตระหนักถึงตัวเลขความสูญเสียขางตน ที่เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน

ถึงสถานการณความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รวมถึงความตองการในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนที่จะชวยบรรเทา

สถานการณดังกลาว กระทรวงคมนาคม โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก จึงไดริเริ่มดําเนินการศึกษาอุบัติเหตุทางถนน ใน ป พ.ศ.

2538 จากผลการศึกษา พบวามูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน มีมูลคามากกวา 

100,000 ลานบาทตอป หรือมากกวา 12 ลานบาทตอชั่วโมง 

 

สัญญาณเตือนจากผลการศึกษาขางตน สงผลใหกระทรวงคมนาคม ภายใตการสนับสนุนเงินกูของธนาคารโลก ไดจัดเตรียมแผนแมบท

ดานความปลอดภัยทางถนน ในป พ.ศ.2541 ในแผนแมบทฯ ไดระบุไวอยางชัดเจนวา อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาดานความปลอดภัย

บนทองถนน ไดแก การขาดความรูความเขาใจในเรื่องอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ องคความรูที่วา อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร เกิดขึ้นเมื่อไร 

เกิดขึ้นที่ไหน และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน การขาดแคลนระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุที่นาเชื่อถือ ส่ิงตางๆ เหลานี้ ลวนเปนสวน

สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัยทางถนนใหมีประสิทธิภาพ เปนที่ทราบกันดีวา ปจจุบัน งานวิจัย

ทางดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยคอนขางจะมีจํานวนจํากัดและกระจัดกระจาย ดวยความตระหนักถึงความตองการ

อยางเรงดวนที่จะสรางความรูพื้นฐานงานวิจัยดานอุบัติเหตุทางถนนสําหรับประเทศไทย แผนแมบทดานความปลอดภัยทางถนน จึงได

ระบุความจําเปนในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย (Thailand Accident Research Center, TARC) ไวในแผนปฏิบัติการ

ระยะยาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ องคความรู และอุปกรณที่จําเปน การจัดตั้งศูนยวิจัยในระดับประเทศดังกลาว จึงยัง

มิไดมีการริเริ่มอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม แนวคิดในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ดังกลาว ไดถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อ

มูลนิธิความรวมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Thailand Global Road Safety Partnership Foundation, Thailand GRSP) เริ่มมี

การดําเนินงานอยางเปนทางการ ในฐานะองคกรภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษา ภายใตการ

ดูแลขององคกร Global Road Safety Partnership (GRSP) ซึ่งเปนหนวยงานที่ริเริ่มโดยโครงการ World Bank’s “Business Partners 

for Development (BPD)” 
 
หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุในประเทศไทย 
แผนแมบทดานความปลอดภัยทางถนน ไดเสนอแนะวา เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนมีความซับซอนและมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย

หนวยงาน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ การวิเคราะหควรจะเปนวิธีการที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

เพื่อใหเขาใจสภาพปญหาตางๆ ในพื้นที่ไดดีขึ้น รวมถึงสามารถจัดหาหรือจัดเตรียมแนวทางการแกไขที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับโดย

สังคมไทยโดยรวม 
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นอกจากนั้น แผนแมบทฯ ดังกลาวยังไดเสนอแนะวา การดําเนินการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ควรจะดําเนินการอยูในวงการดาน

การศึกษา เชน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการวิจัย ซึ่งหากเปนไปได ควรจะเปนหนวยงานอิสระ นอกจากนั้น จากการที่งานวิจัยใน

ลักษณะนี้จําเปนตองใชกระบวนการเรียนรูในระยะยาว จึงมีความจําเปนที่จะตองรวมเอาการศึกษาและการฝกอบรมจากงานวิจัยเพื่อ

ถายทอดองคความรูที่ไดสูนักศึกษาหรือผูวิจัยในรุนตอๆ ไป 

 

จุดประสงคหลักของการวิจัยอุบัติเหตุ คือ การไดมาซึ่งองคความรูเกี่ยวกับกลไกในการเกิดอุบัติเหตุและกลไกของการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุเพื่อพัฒนาหาวิธีปองกันและนํามาซึ่งความสําเร็จของความปลอดภัยทางถนน แตหากผลจากการวิจัยมิไดถูกนํามาใชอยาง

จริงจัง คุณคาของการวิจัยเหลานั้นก็จะหมดไป จากเหตุผลนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัย

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 

 

โดยขอเสนอแนะของแผนแมบทดานความปลอดภัยทางถนนดังกลาว จึงมีการเสนอใหดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหง

ประเทศไทย” ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนั้น จากมติของ Thailand GRSP ที่ใหมีการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ก็ถือไดวาสอดคลองกับ

ขอเสนอแนะของแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน  
 
ความรวมมือระหวางหนวยงาน 
ความสําคัญของศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย ไมเพียงแตมุงที่จะเปนศูนยวิจัยที่เพียบพรอมในการวิจัยดานความปลอดภัยทาง

ถนนเทานั้น แตยังรวมถึงความเปนเอกลักษณในการรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบดวยกรมทาง

หลวง บริษัทวอลโว คาร จํากัด และ Thailand GRSP โดยทั้งสามหนวยงานนี้ไดรวมทําขอตกลงผานบันทึกความเขาใจ (MOU) ใหการ

สนับสนุนการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย พรอมทั้งใหความชวยเหลือในดานตางๆ 

 

แนวคิดของความรวมมือดังกลาว มาจากการที่บริษัทวอลโว คาร จํากัด ตองการที่จะถายทอดองคความรูในเรื่องของการสืบคนสาเหตุ

การเกิดอุบัติเหตุ ดังที่ไดทําการวิจัยอยูในประเทศสวีเดน โดยแสดงความประสงคในการจัดสงผูเชี่ยวชาญทั้งจากบริษัทวอลโว คาร 

จํากัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชารมเมิรส เขามาประยุกต ถายทอดองคความรูที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย พรอมฝกอบรม

เจาหนาที่ประจําศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังไดมอบรถยนตสําหรับใชเก็บขอมูลอุบัติเหตุ 

รวมถึงการชวยเหลือใหคําแนะนําในการจัดทํารายงานและประชาสัมพันธโครงการ 

 

สําหรับความรวมมือหลักจากกรมทางหลวง จะเนนไปที่การประสานจัดเตรียมส่ิงตางๆ ที่จําเปนในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เฉพาะ

อยางยิ่งการจัดหาทุนสําหรับจัดจางนักวิจัยในประเทศ จัดหาอุปกรณ สํานักงาน การจัดฝกอบรม คาเดินทาง รวมถึงคาใชจายอื่นๆ อัน

จะเปนการสนับสนนุสูความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 

สําหรับความรวมมือของ Thailand GRSP บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด ไดตกลงที่จะสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถ

ตรวจสอบอุบัติเหตุ โดยใหการสนับสนุนตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการในป พ.ศ.2546 นอกจากนี้ ยังมีความเปนไปไดที่จะไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมนักวิจัยระยะสั้น การศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากบริษัทประกันภัย รวมถึงการสนับสนุนในการ

จัดสัมมนาและการฝกอบรมตางๆ 
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กลาวไดวา บริษัท วอลโว คาร จํากัด ไดใหความสนับสนุนอยางจริงจังมาตั้งแตชวงตนป พ.ศ.2546 นอกจากนี้ กรมทางหลวง สถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเซีย บริษัทเชลลแหงประเทศไทย จํากัด และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตางก็ไดเขารวมในงานวิจัยนํารอง โดยเฉพาะ

วิธีการทําวิจัย และทั้งหมดตางแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการที่จะทําใหความรวมมือดังกลาวประสบความสําเร็จ 
 
วัตถุประสงคของการกอตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 

 เพื่อแสวงหาความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรอิสระ และภาคเอกชน ในการวิจัยอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 

 เพื่อกําหนดพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และงานที่มุงเนนของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของแผน

แมบทความปลอดภัยทางถนน 

 เพื่อประเมินความตองการทรัพยากร งบประมาณ และแนวทางการบริหารจัดการของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 เพื่อจัดตั้งทีมนักวิจัยดานความปลอดภัยทางถนนที่สามารถดําเนินการวิจัยและผลิตผลงานจากการวิจัยที่มีคุณภาพ 

 เพื่อจัดทําแผนธุรกิจที่เปนไปไดสําหรับการเปนศูนยวิจัยระดับประเทศอยางยั่งยืน 
 
ความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (สถาบันเอไอที) เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งทางดานการศึกษาและการวิจัยมาตั้งแตป พ.ศ.2502 ผลพวง

จากการพัฒนาในภูมิภาคและความตองการในงานวิจัยและการฝกอบรมเพื่อแกปญหาความปลอดภัยทางถนน จึงไดมีการจัดตั้ง 

“ศูนยวิทยาการดานการขนสงแหงเอเซีย (ACTS)” ในสถาบันฯ ขึ้นในป พ.ศ.2541 ศูนยแหงนี้มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับภายใตวิสัยทัศนที่

จะสนับสนุนองคความรูในเชิงลึกแกกลุมเปาหมายในยานภูมิภาคเอเซียแปซิฟก และจากการที่ตั้งอยูในประเทศไทย ยังทําใหมี

ความสัมพันธที่แนนแฟนในการชวยเหลือในเรื่ององคความรู การวิจัยตางๆ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชนอันสูงสุดแก

สังคมไทย หนึ่งในจํานวนนั้นไดแกการไดรวมงานกับหนวยงานดานสาธารณสุขในระดับภูมิภาคในการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุ

ใหกับโรงพยาบาล นอกจากนั้น ศูนยวิทยาการดานการขนสงแหงเอเซียยังเปนหนึ่งในสมาชิกของ Thailand GRSP จากทั้งหมดที่

กลาวถึงขางตน จะกอใหเกิดประโยชนตอศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยในดานตางๆ ดังนี้ 

 ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ หากตั้งในสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ชื่อเสียงของสถาบันจะชวยรับรองศักยภาพตลอดจนคุณภาพ

นักวิจยัของศูนย และงายตอการประชาสัมพันธผลงาน 

 ดวยภาพลักษณความมีชื่อเสียงของงานวิจัยในระดับภูมิภาค ของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย เสมือนหนึ่งเปนการขยายผล

คุณภาพงานวิจัยใหกับศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ โดยปริยาย 

 จากการที่งานวิจัยอุบัติเหตุจําเปนตองอาศัยองคความรูหลากหลายดาน และตองการผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่ง

คุณสมบัติดังกลาว จะมีเฉพาะสถาบันการศึกษาเทานั้นที่สามารถใหการสนับสนุนได ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียมี

ศักยภาพและความพรอมที่จะใหการสนับสนุนในประเด็นนี้อยางเต็มที่ 

 งานวิจัยเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่ง รวมกับการศึกษาและการฝกอบรม เพื่อถายทอดความรูจากการวิจัยสูนักเรียน

นักศึกษาในรุนตอๆ ไป และจากการที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียตั้งอยูในประเทศไทย จะกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียน

ไทยและเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ วัดผลไดจากงานวิจัยที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติ 

 เปนไปไดที่ผลจากงานวิจัยจะมีความขัดแยงกับผลที่คาดไวแตแรก ดังนั้น จึงจําเปนที่ตองดําเนินการอยางเปนอิสระและ

ยุติธรรม เพื่อพัฒนาไปสูแนวทางการแกไขที่เหมาะสมและถูกตอง 

 ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ อยูภายใตองคกรใดองคกรหนึ่ง อาจนําไปสูการไมไดรับความรวมมือ 

และทายสุดอาจไมไดรับความไววางใจจากนักวิจัยในวงการที่เกี่ยวของ 
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สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 1-4 

 ในทางตรงกันขาม สถาบันการศึกษานาจะเปนหนวยงานที่เขาถึงวงการการวิจัยในระดับนานาชาติไดดีกวา รวมถึงดึงดูดให

เกิดเปนเครือขาย มีการแลกเปลี่ยนองคความรูและการรวมมือในงานวิจัยโดยตรง 

 ทายสุด แนวคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เห็นตรงกันวา ควรจัดตั้งเปนศูนยวิจยัอิสระ 

 

ดังนั้น ศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยไมเพียงแตจะมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของภาครัฐเทานั้น แตยังไดรับการสนับสนุนเปนพิเศษ

จากภาครัฐผานทางกระทรวงคมนาคม/กรมทางหลวงในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย โดยชวยเหลือ

ทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ในชวงเริ่มตน รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่เขารวมในงานวิจัยหรือในทีมวิจัย และทายที่สุดการนํา

ผลงานวิจัยออกเผยแพรและนําไปสูแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาอุบัติเหตุนั้น จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมไทย อยางไรก็

ตาม กระทรวงคมนาคม/กรมทางหลวง จะยังคงมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ เนื่องจากรวมอยูในทั้งคณะกรรมการบริหารฯ 

และคณะกรรมการวิจัยฯ 
 
ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงาน 
โครงการการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทยนี้ ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ในชวงเวลารวม 3-6 ป คือ 

1. ระยะเริ่มตน (Initialization phase) พ.ศ.2546-2547 

2. ระยะดําเนินการ (Implementation/working phase) พ.ศ.2548-2550 

3. ระยะพัฒนาสูความยั่งยืน (Upgrading phase to a sustainable research center) พ.ศ.2550 

 

ในชวงระยะเริ่มตนที่ผานมา การดําเนินงานจะเนนที่การจัดเตรียมรากฐานในการจัดตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ เฉพาะอยางยิ่ง บริษัทวอลโว 

คาร จํากัด ไดใหความชวยเหลือตั้งแตตนป พ.ศ.2546 เปนตนมา มีการจัดอบรม รวมถึงถายทอดวิธีการตรวจสอบอุบัติเหตุใน

ภาคสนาม จํานวน 14 ครั้ง แกนักศึกษาไทยประมาณ 20 คน และบริษัทยังไดมอบรถวอลโว XC 70 (รวมประกันภัยและการซอมบํารุง) 

รวมทั้งจัดหาอุปกรณตางๆ เพื่อใหศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯใชในการเก็บขอมูลอุบัติเหตุในระยะเวลา 3 ป ปจจุบัน ในระยะดําเนินการ 

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ จะเนนไปที่งานการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุ การจัดทํารายงานการวิจัยตางๆ ฯลฯ เพื่อ

นําเสนอออกสูสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งมีการจัดเตรียมแผนธุรกิจระยะยาวสําหรับศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ซึ่งหลังจากระยะดําเนินการนี้แลว 

บริษัท วอลโว คาร จํากัด เริ่ม “ลดบทบาท” ลง ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯจะดําเนินงานและรับผิดชอบดวยตนเอง 
 

1.2 วัตถุประสงคและขอบขายของงานในระยะดําเนินการ 
 

วัตถุประสงคและขอบขายของงานในระยะดําเนินการนี้ จะเนนเกี่ยวกับโครงการวิจัยนํารองในการสนับสนุนการกอตั้งศูนยวิจัย

อุบัติเหตุแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 

 เพื่อใหมีการถายทอดองคความรูในเรื่องของ กลไกการเกิดของอุบัติเหตุ รวมทั้งการบาดเจ็บของผูประสบอุบัติเหตุ เพื่อ

สามารถนําความรูที่ได ไปใชในการพัฒนาหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม กอใหเกิดความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น 

 เพื่อพัฒนาเครือขายนักวิจัยและนักวิเคราะหดานปญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 

 เพื่อใหมีการเรียนรูและดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุบัติเหตุ อยางเปนระบบ สามารถนําไปใชวิเคราะหเพื่อจัดเตรียมมาตรการ

แกไข ปรับปรุงดานความปลอดภัยทางถนนในอนาคต 

 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุในเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเนนการศึกษาการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ (Accident 

Reconstruction) 
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สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย  หนา 1-5 

 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุที่นาเชื่อถือ และสามารถนําขอมูลไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน งานวิจัยเพื่อกําหนด

มาตรการการแกไข ไดอยางถูกตอง แมนยํา และทันเหตุการณ 
 

1.3 เนื้อหาของรายงาน 
 

รายงานความกาวหนาฉบับนี้ประกอบไปดวยบทตางๆ ดังนี้ 
 
บทที่ 1 การกอตั้งศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
เสนอความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงค และขอบขายของงาน 

 
บทที่ 2 งานจัดตั้งสํานักงานและงานบริหารจัดการภายในศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย 
คําขวัญ พันธกิจ เปาหมายของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ วัตถุประสงคในการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆ การมีสวนรวมในการแกไขปญหา

อุบัติเหตุ ที่ตั้งสํานักงานศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ และโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการภายในศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
บทที่ 3 งานวิจัย 
ไดแก การศึกษาการฟนฟูสภาพการเกิดอุบัติเหตุ และการศึกษาเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย พรอมทั้งรายละเอียดในการศึกษา และ

ผลสรุปของการศึกษา 
 
บทที่ 4 ระบบการจัดการฐานขอมูล 
นําเสนอโครงสรางของระบบการจัดการฐานขอมูลอุบัติเหตุ การพัฒนาโปรแกรมสําหรับฐานขอมูลอุบัติเหตุ และการพัฒนาเวบไซตของ

ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 

 
บทที่ 5 งานที่เกี่ยวของอื่นๆ 
งานตางๆ ที่ศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ ดําเนินการคูขนานกันไปกับงานวิจัยและระบบการจัดการฐานขอมูล เชน งานพัฒนาการศึกษา การ

ฝกอบรม การพัฒนาเวบไซดของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ งานสราง/พัฒนาเครือขายนักวิจัยอุบัติเหตุ งานเผยแพรและประชาสัมพันธ และ

แผนธุรกิจของศูนยวิจัยอุบัติเหตุฯ 
 
บทที่ 6 สรุปผลงานและขอเสนอแนะ 
 




