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จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการ “จัดทํามาตรฐานคุณภาพ
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มาตรฐานคุณภาพนักวัยของประเทศไทยสูระดับสากล เนื้อหาในจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
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และแนวทางปฏิบัติ (3) แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตอผู2อื่นและหนวยงาน (4) แนวทางปฏิบัติของบุคคลและ
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ขอขอบคุณนักวิจัย คณะผู2ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษา
ผู2บริหารและผู2แทนหนวยงานวิจัย และผู2มีสวนเกี่ยวข2อง ที่ได2มีสวนรวมในการกําหนดจรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัตินี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ จะเปนประโยชน6ตอ
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วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางใหนักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพื่อรักษาและส#งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ
ฐานะของความเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหเปนที่ยอมรับของประชาคมวิจัย
ทั้งในประเทศและระหว#างประเทศ

หลักการเบื้องตน
1. แนวทางปฏิบัตินี้ เปนแกนหรือหลักปฏิบัติสําคัญที่นักวิจัยในทุกศาสตร4และสาขาควรยึดถือ
ปฏิบัติเปนพื้นฐานส#วนแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดมากขึ้นตามที่กําหนดโดยศาสตร4แต#ละ
สาขานั้น ย#อมสมควรที่นักวิจัยในสาขานั้นๆ จะศึกษาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเช#นเดียวกันเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของประชาคมวิจัย
2. นักวิจัยพึงยึดมั่นและธํารงความถูกตอง ตองจัดทําโครงการวิจัยและดําเนินงานวิจัยที่ไม#ขัดต#อ
กฎหมาย ความมั่ น คงความสงบเรี ย บรอย และศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน รวมทั้ ง ระเบี ย บขอบั ง คั บ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย ซึ่งกําหนดขึ้นใชในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นที่นักวิจัยจะไปดําเนินงานวิจัยดวย
3. นั กวิ จัย ตองแน#ใจว# า กิจ กรรมใดๆ ในการทํา วิจั ยที่ ใชคนหรือสัต ว4เ ปนหน# วยทดลอง ตอง
ดําเนินการโดยผูที่ไดรับการฝ@กอบรมใหมีความรูความสามารถอย#างเพียงพอ เพื่อปAองกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน#าเชื่อถือ หน#วยงานตนสังกัดของนักวิจัยพึงส#งเสริมและ
กระตุนจูงใจนักวิจัยและหน#วยงานวิจัยในสังกัด รวมทั้งผูอื่นที่มิไดอยู#ในสังกัดแต#ทําวิจัยภายใตการกํากับดูแล
ของหน# ว ยงานประพฤติ ป ฏิ บั ติ แนวปฏิ บั ติ นี้ เพื่ อดํ า รงไวซึ่ งมาตรฐานงานวิ จั ย ของหน# ว ยงาน และเพื่ อให
ผลงานวิจัยของหน#วยงานและนักวิจัยเปนที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต#างประเทศ

นิยาม
การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรู ความจริงอย#างมีระบบ ตามระเบียบ
แบบแผนและวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในแต#ละศาสตร4ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งองค4ความรูใหม#ที่ตอบคําถาม
หรือปKญหาที่สนใจ หรือไดขอคนพบใหม#หรือแนวทางปฏิบัติใหม# ที่ใชแกปKญหา ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ต#างๆ หรือเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อนําไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบายปรากฏการณ4ต#างๆ ไดอย#าง
น#าเชื่อถือเปนที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย
กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาคนควาเปนลําดับขั้นตอน
มีระบบ ระเบียบแบบแผน และวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับของศาสตร4ที่เกี่ยวของตั้งแต#ขั้นก#อนการดําเนินงาน
วิ จั ย ระหว# า งการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และหลั งการดํ า เนิ น งานวิ จั ย จนถึ ง ไดรายงานผลการวิ จั ย การเผยแพร#
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน4
จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมีจริยธรรมการ
วิจัย (Research ethics) เพื่อรักษาและส#งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเปนนักวิจัยในสาขา
วิชาชีพของตน
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แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพื้นฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ที่ถือเปนแบบอย#างที่ดีที่ควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานแห#งวิชาชีพวิจัย
และจริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional) หมายถึง ลักษณะที่ดีหรือที่พึงประสงค4ของผู
ประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร4และสาขาวิชาต#างๆ ที่ถือเปนเกณฑ4เทียบกําหนดว#าเปนผูมีความประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกตองทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหไดรับการยอมรับจากสถาบัน
หรือองค4กรหรือประชาคมวิจัยว#าเปนแบบอย#างที่ดี
จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหไดรับการยอมรับว#าเปนผูมีคุณธรรมคือคุณงามความดี และมีจริยธรรมคือความ
ถูกตองดวยศีลธรรม
จริยธรรมการวิจัยในคน (Research ethics involving human subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับคน เพื่อปกปAองศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให
ความอิสระและความเปนธรรมแก#ผูรับการวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในสัตว (Research ethics involving animal subjects) หมายถึง ประมวล
หลั ก ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ นั ก วิ จั ย ควรยึ ด ถื อ ในการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สั ต ว4 โดยตั้ ง อยู# บ นพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรม
จริยธรรม มนุษยธรรม หลักวิชาการที่เหมาะสมไม#ขัดต#อกฎหมาย และมาตรฐานการดําเนินงานวิจัยที่เปน
ยอมรับโดยทั่วกัน
ประชาคมวิจัย (Research community) หมายถึง กลุ#มชุมชนนักวิจัยและผูอยู#ในวงการวิจัยไม#
ว#าศาสตร4ใดๆ ที่เขาร#วมกันเปนสังคม มีความสนใจ และติดต#อเกี่ยวของสัมพันธ4กัน รวมทั้งมีเจตนารมณ4ร#วมกัน
ในการทําและพัฒนางานวิจัย เพื่อประโยชน4ทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งนําไปใชประโยชน4ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และอื่นๆ ที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและกิจการ
ระหว#างประเทศใหเจริญกาวหนาต#อไป
นักวิจัย (Researcher or investigator) หมายถึง ผูใชความรูทางวิชาการและวิชาชีพดําเนินการ
ศึกษาคนควาอย#างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย ที่เปนที่ยอมรับในแต#ละศาสตร4ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหไดคําตอบในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัยนักวิจัยตองเปนผูประกอบวิชาชีพดวยวิธีการแห#งปKญญา ไดรับ
การศึกษาอบรมอย#างเพียงพอ มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย งาน
สําคัญที่นักวิจัยตองรับผิดชอบคือ การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย รวมทั้งดําเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได
ผลงานวิจัยออกเผยแพร#สู#สาธารณะ
คณะวิจัย (Research team) หมายถึง กลุ#มนักวิจัยที่มาทํางานวิจัยร#วมกัน โดยนักวิจัยที่
รับผิดชอบเปนหัวหนาคณะเรียกว#า “นักวิจัยหลัก” ส#วนนักวิจัยในคณะเรียกว#า “นักวิจัยร#วม”
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นักวิจัยหลัก (Principal researcher or investigator) หมายถึง ผูเปนหัวหนาคณะวิจัย ที่มี
บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การวิเคราะห4ขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย และการใหขอเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมทั้งการบริหารโครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลตาม
กรอบเวลาที่กําหนดอีกดวย
ผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัย (Research program director) หมายถึง ผูเปน
หัวหนารับผิดชอบชุดโครงการหรือกลุ#มวิจัย ที่ควบคุมและกํากับโครงการวิจัยย#อย (project) ที่มีชื่อและ
วัตถุประสงค4โดยเฉพาะตั้งแต# 2 โครงการขึ้นไป มีผูร#วมวิจัยแยกในแต#ละโครงการย#อย เพื่อใชวิชาการและ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ ร# ว มทํ า งานวิ จั ย ตาแผนและกระบวนการวิ จั ย จนแต# ล ะโครงการสั มฤทธิ์ ผ ลและไดรายงาน
ผลการวิจัยออกเผยแพร#ผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัยตองเปนนักวิจัยหลักอย#างนอย 1 โครงการ
ผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research program manager/coordinator)
หมายถึง ผูมีหนาที่กํากับดูแลชุดโครงการวิจัย ที่โครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค4แยกและเปนอิสระแก#
กัน นักวิจัยหลั กของแต#ละโครงการจะเปนผูรั บผิดชอบทางวิ ชาการและการบริ หารโครงการวิจัยที่ ตนเปน
หัวหนาอยู# ในขณะที่ผูจัดการหรือผูประสานงานโครงการวิจัยจะรับผิดชอบทางการบริหาร และเปนที่ปรึกษา
แก#โครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการวิจัย ทําใหโครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธิ์ผลและไดรายงานผลการวิจัย
เพื่อเผยแพร#ภายในกรอบเวลาที่กําหนดผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัย อาจเปนหรือไม#เปนนักวิจัย
หลักที่รับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได หรือจะมีส#วนร#วมวิจัยในโครงการวิจัยใดหรือไม#ก็ได
นั ก วิ จั ยที่ ปรึ ก ษาหรื อพี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) หมายถึ ง นั กวิ จั ย ที่ มี ความรู ประสบการณ4 และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหนาที่สําคัญในการถ#ายทอดความรู ประสบการณ4 ใหคําปรึกษาชี้แนะ และ
ใหความช#วยเหลือดานวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก#นักวิจัยรุ#นใหม#
นัก วิ จั ยที่ ปรึ กษาของนั ก ศึ กษา (Advisor) หมายถึ ง นั กวิ จั ย ที่ทํา หนาที่ เ ปนที่ ป รึ กษาของ
นักศึกษาในการทําวิจัย (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกว#า “อาจารย4ที่ปรึกษา”) โดยนักศึกษาเปนผูคิดและวาง
แผนการวิจัย ดําเนินงานวิจัย วิเคราะห4และเขียนรายงานผล รวมทั้งขอเสนอแนะในการวิจัย ขณะที่นักวิจัยที่
ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา สอนงาน สนับสนุน และกํากับดูแลใหการวิจัยดําเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล
ผูช1วยงานวิจัย (Research support staff) หมายถึง ผูที่รับผิดชอบทํางานในโครงการวิจัยใน
ส#วนที่ไดรับมอบหมาย ไดแก# ผูช#วยวิจัย (Research assistant) เจาหนาที่ทางเทคนิค นักศึกษาที่รับจางทํางาน
ในโครงการวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช#นักวิจัย แต#ทําหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานต#างๆ เช#น
สัมภาษณ4กลุ#มตัวอย#างเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แจกแจงและวิเคราะห4ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ ช#วยงานธุรการ
และบริหารจัดการโครงการวิจัยเปนตน เพื่อทําใหงานดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยไม#ติดขัดจนโครงการวิจัย
สัมฤทธิ์ผล
ผูรับการวิจัย (Participant/Respondent/Subject/Target Audience/Sample) หมายถึ ง
บุคคลผูเปนอาสาสมัครหรือายอมตนเขารับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับคน
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ผูประเมิน (Reviewer) หมายถึง ผูที่ไดรับการแต#งตั้งหรือมอบหมายใหเปนผูประเมินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือทั้งสองประเภท ดังนี้ (1) ผูประเมินขอเสนอโครงการ (Project proposal) ที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล#งทุนวิจัย กับ (2) ผูประเมินทบความหรือรายงานวิจัย (Research article) ที่จะตีพิมพ4ใน
วารสารทางวิชาการ
บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง ผูทําหนาที่คัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานงานวิจัย
ที่ จ ะตี พิ มพ4 เ ผยแพร# ใ นวารสารและทั ก ษะตรงตามสาขาของเรื่ อ งในบทความวิ จั ย ใหเปนคณะกรรมการ
ผูทรงคุ ณวุ ฒิ ทํา หนาที่ป ระเมิ น (Peer review) แลวรายงานผลการประเมิน เปนลายลักษณ4อักษรให
บรรณาธิการทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจต#อไป ขอบข#ายความรับผิดชอบของบรรณาธิการใหเปนไปตามที่
กําหนดโดยวารสารนั้น
หน1วยงานตนสังกัดของนักวิจัย (Responsible agency/organization) หมายถึง หน#วยงาน
หรือสถาบัน หรือองค4กรที่มีการวิจัยต#างๆ และเปนที่ซึ่งนักวิจัยและคณะผูวิจัยสังกัดหรือปฏิบัติหนาที่อยู# หรือ
ดําเนินงานวิจัยภายใตการกํากับดูแลของหน#วยงานอยู#ในช#วงที่มีการดําเนินงานวิจัยนั้นจนเสร็จสิ้นโครงการ
แหล1งทุนหรือผูใหทุนวิจัย (Funding source or Donor) หมายถึง หน#วยงาน หรือองค4กร หรือ
บุคคลผูใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ซึ่งมีหนาที่ในการคัดเลือกขอเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติโครงการวิจัย
รวมทั้ งกํ าหนดขอปฏิบั ติ ต#า งๆ เพื่ อประกัน ความมี มาตรฐานในการดํา เนิ น งานวิ จัย อย#า งถู กตองและมีการ
ประพฤติปฏิบัติที่ไม#ขัดต#อจรรยาวิชาชีพวิจัยที่กําหนดไว รวมทั้งควบคุมและกํากับเพื่อใหการดําเนินงานวิจัย
เปนไปตามขอตกลง หรือสัญญาที่ไดมีการลงนามใหความเห็นชอบร#วมกันแลวนั้นดวยนอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ควบคุมการใชงบประมาณสําหรับกิจกรรมต#างๆ ในโครงการวิจัยเพื่อใหเปนไปตามขอตกลง และการส#งรายงาน
การวิจัยตามกรอบเวลาที่กําหนด
ขอตกลงหรือสัญญา (Contract) หมายถึง ขอตกลงที่ทําขึ้นเปนลายลักษณ4อักษร ซึ่งระบุวันที่
และลงนามโดยผูเกี่ยวของตั้งแต#สองฝoายขึ้นไป เช#น แหล#งทุนกับนักวิจัยหรือหัวหนาคณะวิจัยแหล#งทุนกับ
หน#วยงานตนสังกัดของนักวิจัยหรือหัวหนาคณะวิจัยแหล#งทุนกับหน#วยงานที่เกี่ยวของในโครงการวิจัย เปนตน
เพื่ อ ทํ า ความตกลงในรายละเอี ย ดการมอบหมายหนาที่ การแจกแจงงานและความรั บ ผิ ด ชอบ และหาก
เหมาะสมอาจระบุขอตกลงทางการเงินดวย ขอเสนอโครงการวิจัยอาจใชเปนพื้นฐานของสัญญาได
ขอเสนอโครงการวิจัย (Research proposal or Protocol) หมายถึง เอกสารซึ่งนักวิจัยได
จัดทําขึ้นก#อนที่จะทําวิจัย เพื่อเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของทราบว#าจะทําวิจัยเรื่องอะไร ดวยวัตถุประสงค4อะไร และ
จะทําอย#างไรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค4นั้น ขอเสนอโครงการวิจัยจะใชเปนหลักฐานขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล#งทุนดวย โครงสรางของขอเสนอโครงการมักเปนไปตามความตองการหรือที่กําหนดโดยหน#วยงานตน
สังกัดของนักวิจัยหรือแหล#งทุน โดยทั่วไปประกอบดวย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล (ความเปนมาและ
ความสําคัญของปKญหาวิจัย) วัตถุประสงค4ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน4ที่คาดว#าจะไดรับกรอบ
แนวคิ ด ของการวิ จั ย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เครื่ องมื อและอุ ป กรณ4 ที่ใ ชในการวิ จั ย ขอตกลงเบื้ องตน นิ ย มศั พ ท4
เอกสารอางอิง ประวัติของผูวิจัย และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปน
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การเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย (Management of research data and
materials) หมายถึ ง การเก็ บ รั ก ษาขอมู ล หลั กฐาน และเอกสารต# า งๆ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เช# น ขอมู ล ดิ บ
แผนการทดลอง การวิเคราะห4ขอมูล ผลการศึกษาวิจัย ขอมุลการติดต#อสื่อสารระหว#างองค4กรต#างๆ เปนตน ให
เปนระบบระเบียบ อยู#ในสภาพดี ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหน#วยงานตนสังกัดของนักวิจัย
แหล#งทุนวิจัย หรือหน#วยงานที่เกี่ยวของ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของขอมูล ทั้งนี้เพื่อความ
โปร#งใส สะดวกในการคนหา และความพรอมใหตรวจสอบหากมีการรองขอ
ความเป4นผูนิพนธ (Authorship) หมายถึง การเปนผูมีส#วนร#วมอย#างสําคัญในการผลิตผลงาน
ทางปKญหา ไม#ว#าจะในดานแนวคิด การออกแบบวิจัย การวิเคราะห4ขอมูลและการแปลผลการอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ การร#างรายงานผลการวิจัย (ทั้งหมดหรือเพียงบางส#วน) การตรวจแกและปรับปรุงร#างรายงาน
ผลการวิจัย ผูมีส#วนร#วมเหล#านี้ ถือว#ามีคุณสมบัติในความเปนผูนิพนธ4บทความหรือรายงานผลการวิจัย แต#ไม#
รวมถึงหัวหนาหน#วยงาน ผูใหคําปรึกษาทั่วไปในการวิจัย ผูช#วยหาทุน ผูชี้แนะหรือช#วยใหเขาถึงแหล#งขอมูล ผู
เก็บรวบรวมขอมูล ผูรวบรวมเอกสารอางอิง ผูช#วยวิจัย กลุ#มตัวอย#างในการวิจัยหรือผูรับการวิจัยบุคคลหรือ
องค4กรที่ช#วยใหไดรับความสะดวก และผูช#วยงานธุรการต#างๆ บุคคลและองค4กรเหล#านี้สมควรไดรับเกียรติใน
การเปนผู มี ส# ว นสนั บ ส นุ น ในการสรางผลงานวิ จั ย ดวยการระบุ ชื่ อ ไว ในกิ ต ติ ก รรมประกาศ
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ความลับทางการคา พันธุ4พืชใหม# สิ่งบ#งชี้ทางภูมิศาสตร4 และผลิตผลที่ไดจากการวิจัย
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) หมายถึง การมีความขัดแยงกันในเรื่องของ
ผลประโยชน4ส#วนบุคคลกับผลประโยชน4ส#วนรวม หรือผลประโยชน4ระหว#างผูร#วมในคณะวิจัยหรือผลประโยชน4
ระหว#างผูวิจัยกับผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการที่มีบุคคลใดก็ตามไดรับผลประโยชน4จากโครงการวิจัยแลว
ยังไดรับผลประโยชน4จากงานอื่นที่มีผลกระทบต#อการดําเนินการวิจัยและรายงานการวิจัยอีกดวย จึงถือว#าเปน
ผลประโยชน4ซอนที่บุคคลนั้นไม#สมควรจะไดรับ เพราะอาจถูกพิจารณาว#าทําใหเกิดอคติหรือความลําเอียง ทํา
ใหวัตถุประสงค4ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดไวเดิม หรือทําใหเปนการขัดขวางต#อการดําเนินงานวิจัย
ใหเปนไปตามแผนและวัตถุประสงค4 หรือทําใหเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว#างบุคคลหรือองค4กรที่เกี่ยวของ
อันเปนผลทําใหเกิดความย#อหย#อนในการดําเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัย รวมทั้งกระทบต#อสัมพันธภาพ
ระหว#างบุคคลและทุกฝoายที่เกี่ยวของ
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การคัดลอกผลงาน หรื อแอบอางความคิดเห็ นของผู อื่นมาเป4นของตน หรื อการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การนําแนวคิด งานหรือผลงานของผูอื่นไปใชเสมือนว#าเปนของตนโดยไม#มี
การอางอิงแหล#งที่มาหรือใหเกียรติเจาของเดิมหรือปกปvดขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจง ทําใหบุคคลอื่น
เขาใจผิดว#าเปนของตน
การคั ด ลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) หมายถึ ง การคั ด ลอกหรื อนํ า ผลงานที่
เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใชอีกครั้งหนึ่งโดยไม#มีการอางถึงผลงานเดิมของตนนั้นทําให
ผูอื่นเขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกตองเปนจริงและอาจเกิดความสับสนในการอางอิงได
การปลอมแปลงขอมูล (Falsification) หมายถึง การปกปvดบิดเบือน หรือทําใหผิดไปจากความ
จริ ง โดยการตั ด ทอน หรื อเพิ่ มเติ ม หรื อดั ด แปลง ปรุ งแต# งแกไขขอมู ล ขอความ หรื อการปฏิ บั ติ อื่น ใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานขอคนพบจากการวิจัยเพื่อใหเปนไปตามขอสรุปที่นักวิจัยตองการ
การสรางขอมูลเท็จหรือการเสกสรรป57นแต1ง (Fabrication) หมายถึง การสรางขอมูลเท็จ การ
จงใจปKxนแต#งขอมูลทําใหผิดไปจากความเปนจริงที่พบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงที่จะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งต#างๆ
ตามความเปนจริง
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จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย
และแนวทางปฏิบตั ิ
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จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเปนแบบอย#างที่ดีแก#ผูร#วมงานและบุคคลทั่วไป พึงทําวิจัยอย#างเต็ม
ความสามารถ ดวยความเสียสละ ขยัน และอดทน ตองมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอน
ของการวิ จั ย ตองมี ความรั บ ผิ ด ชอบต# อสิ่ ง ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย ไม# ว# า จะเปนคน สั ต ว4 พื ช สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป4นแบบอย1างที่ดีแก1ผูร1วมงานและบุคคลทั่วไป
นักวิ จัย ตองมีความซื่ อสัต ย4ต# อตนเองและผูอื่น มี ความรั บผิ ดชอบ มีใจเปvดกวางทางความคิ ด
ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมและมีความประพฤติอันดีงามสมควรแก#ตําแหน#งหนาที่
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยต1อตนเองและผูอื่น
1.1.1 มีความซื่อสัตย4ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต#ก#อนการดําเนินงานวิจัย
ระหว#างการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร#ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน4
1.1.2 ใหเกียรติผูอื่น โดยการอางถึงบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือแปล#งที่มาของขอมูล
ความคิดเห็น ผลงาน และถอยคําที่นํามาใชในงานวิจัยอย#างถูกตอง ชัดเจน และครบถวน
1.1.3 ไม#ระบุชื่อหัวหนาหน#วยงานหรือบุคคลใดเปนที่ปรึกษา หรือผูร#วมโครงการวิจัย
โดยไม#ไดรับคํายินยอมจากบุคคลนั้นก#อน
1.1.4
เสนอขอมู ลและแนวคิดโดยสุจ ริต เปv ดเผยและตรงไปตรงมา ในขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.1.5 ไม#ขอรับทุนซ้ําซอน เวนแต#จะไดรับคํายินยอมจากแหล#งทุนใหกระทําได และตอง
แจงใหแหล#งทุนทราบดวย
1.1.6 ไม#จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย#อมในขอเสนอโครงการวิจัยใหแตกต#างกัน
โดยหวังใหเขาใจว#าเปนคนละโครงการกัน เพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหล#ง
1.1.7 ไม#จางวานใหผูอื่นทําวิจัยให แลวระบุชื่อตนเองเปนผูทําวิจัยและผูนิพนธ4
1.1.8 ไม# ส รางผลงานวิ จั ย อั น เปนเท็ จ โดยใชขอมู ล ที่ ไ ม# ไดเก็ บ รวบรวมมาจริ ง และ
วิเคราะห4สรุปผลใหเปนไปตามความประสงค4
1.1.9 ไม#ใส#ชื่ อบุ คคลที่ไม#มีส#วนเกี่ ยวของในการวิ จัยโดยหวั งใชตํ าแหน#งหรื อชื่อเสี ยงของ
บุคคลนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสใหไดรับทุนวิจัย หรือเพื่อจูงใจใหสํานักพิมพ4หรือวารสารตีพิมพ4บทความหรือรายงานวิจัย
1.2 นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบ
1.2.1 ปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ห รื อ ขอตกลงในสั ญ ญาที่ ไ ดลงนามไวแก# แ หล# ง ทุ น และ
หน#วยงานตนสังกัด
1.2.2 ไม#ละทิ้งหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไม#มีเหตุผลอันควร
1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยคํานึงถึงประโยชน4ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งผลที่จะเกิดแก#สังคมเปนหลัก ไม#ใชผลงานวิจัยไปในทางที่ไม#ถูกตอง เช#น การทําลายผูอื่น และบิดเบือน
ความจริง เปนตน
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1.3 นักวิจัยตองมีใจเป=ดกวางทางความคิด
1.3.1 ยินดีรับฟKงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ขอติติง และคําวิจารณ4เชิงวิชาการจากเพื่อน
ร#วมงานและผูอื่น ดวยใจที่เปนกลาง
1.3.2 แสดงความคิ ด เห็ น วิ เ คราะห4 วิ จ ารณ4 ผ ลงานของผู อื่ น ดวยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ
ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไม#ลบหลู#นักวิจัยอื่น
1.4 นักวิจัยตองมีความยุติธรรม
1.4.1 มีความเปนธรรมในการใหน้ําหนักความรับผิดชอบในระหว#างผูร#วมวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้องาน การกําหนดชื่อเรื่อง และจํานวนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ4 รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับในความเปนผู
นิพนธ4ร#วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ4 โดยมีการตกลงที่ชอบดวยเหตุผล และยอมรับกันในคณะวิจัย
1.4.2 มีความโปร#งใสในการแบ#งค#าใชจ#ายเพื่อการวิจัยในระหว#างผูร#วมวิจัย จัดสรรวัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ4 และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอย# า งเพี ย งพอ เพื่ อ ใหผู ร# ว มวิ จั ย สามารถทํ า วิ จั ย ในส# ว นที่ แ ต# ล ะคน
รับผิดชอบไดจนสําเร็จ จัดสรรค#าตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชน4ที่ได (ถามี) ใหผูร#วมวิจัยอย#างเที่ยงธรรมและ
เปนที่ยอมรับดวยเหตุและผล
1.4.3 ไม#นําส#วนหนึ่งส#วนใดของการวิจัยที่ไดตกลงและดําเนินงานร#วมกันในคณะวิจัย
เช#น ขอมูลหรือตัวอย#างที่ศึกษากระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ4 เปนตน ไปใชประโยชน4ในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อผลประโยชน4ส#วนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจากแหล#งทุนอื่นตีพิมพ4รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเปนผูนิพนธ4
จดสิทธิบัตรโดยไม#ไดรับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหนาโครงการวิจัย
1.5 นักวิจัยตองปฏิบัติตนเป4นแบบอย1างที่ดีแก1ผูร1วมวิจัย
1.5.1 ประพฤติตนเปนคนดีมีคุณธรรม สมควรแก# ตําแหน#งหนาที่
1.5.2 เปนแบบอย#างที่ดีแก#นักวิจัยอื่นๆ ในการคิดคนควา หาเหตุผลในการทําวิจัย เพื่อ
สรางองค4ความรู และนวัตกรรมที่เปนประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา
1.5.3 คงไวซึ่งความถูกตองและเที่ยงธรรมไม#ประนีประนอมจนทําใหผลงานวิจัยดอย
คุณค#า
1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนใหเกิดประโยชน4ยิ่งขึ้นและส#งเสริมใหผูร#วมวิจัยในคณะและ
นักวิจัยอื่นๆ พัฒนาความรูความสามารถในการวิจัย ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชน4ในการสรางสรรค4ความรู
ชี้แนะและแกปKญหา รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น
2. นักวิจัยพึงทําวิจัยอย1างเต็มความสามารถดวยความเสียสละ ขยัน และอดทน
นักวิจัยตองทุ#มเททําวิจัยอย#างเต็มกําลังความสามารถดวยความขยันและอดทน อุทิศเวลาเพื่อ
การวิจัยอย#างต#อเนื่องและเพียงพอ เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค4ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ทุ#มเทความรู ความสามารถ และประสบการณ4ในศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย เพื่อให
งานวิจัยกาวหนา ไดผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของประชาคมวิจัย
2.2 อุทิศเวลาเพื่อการวิจัยอย#างต#อเนื่องเพียงพอ และดวยความขยันและอดทน เพื่อใหงานวิจัย
สําเร็จตามวัตถุประสงค4ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
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2.3 มีมนุษย4สัมพันธ4ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรางความเขาใจในงานวิจัยกับผูร#วมงาน
และนั กวิ จั ย อื่ น ๆ เพื่ อ สรางความเขมแข็ งแก# งานวิ จั ย และสรางเครื อข# า ยความร# ว มมื อใหผลงานวิ จั ย เกิ ด
ประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งขึ้น
3. นักวิจัยตองมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด ไม#ยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ ตองนําเสนอผลงานวิจัยตาม
ความเปนจริง และเสนอแนะอย#างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 มี อิส ระทางความคิ ด และเสรี ภ าพทางวิ ช าการในการทํ า งานวิ จั ย เพื่ อรั ก ษามาตรฐาน
วิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรมรวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย
3.2 ไม#ยอมใหผลประโยชน4ทางการเงิน และผลประโยชน4ทับซอนอื่นใด มาทําใหสูญเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ หรือมาทําใหการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบี่ยงเลนหรือผิดไปจากความเปนจริง
3.3 รายงานขอคนพบจากการวิ จั ยตามความเปนจริ ง และเสนอแนะดวยแนวคิ ดที่ เ ปv ด เผย
ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ
3.4 ไม#เผยแพร#ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเปนจริงและตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ตามมา จากการนําเสนอรายงานวิจัยสู#สาธารณชนดวย
4. นั ก วิ จั ยตองมี ค วามรั บผิ ด ชอบต1 อสิ่ งที่ ศึ ก ษาวิ จั ยไม1 ว1า จะเป4 น คน สั ต ว พื ช สั งคม ศิ ลปวั ฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
นักวิจัยตองทําวิจัยดวยจิตสํานึกว#า จะไม#ก#อใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายต#อสิ่งที่ศึกษา ไม#ว#า
จะเปนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม#มีชีวิตตองดําเนินการวิจัยอย#างรอบคอบ ระมัดระวังและเป~•ยมดวยคุณธรรมในการทํา
วิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 พึงตระหนักว#า การใชคนหรือสัตว4เปนหน#วยทดลองตองกระทําในกรณีที่ไม#มีทิศทางเลือก
อื่นเท#านั้น
4.2 ดําเนินงานวิจัยดวยสติปKญญาความรอบคอบ ระมัดระวังและเป~•ยมดวยคุณธรรมในการทํา
วิจัยที่เกี่ยวของกับคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม โดยตองปAองกัน
อันตรายหรือความเสียหาในทุกขั้นตอน และทุกระยะของการวิจัย และตองรับผิดชอบต#อผลที่จะเกิดแก#สิ่งที่
ศึกษา รวมทั้งที่จะเกิดแก#ตนเองดวย
4.3 มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งที่ใชในการศึกษาหรือทดลอง และปAองกันการแพร#
ระบายของเชื้อโรค แมลงการแพร#กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมมลพิษ และอื่นๆ
รวมทั้งมีมาตรการในการกําจัดมลพิษ ของเสียและสิ่งที่อาจเปนอันตรายใดๆ อันเปนผลมาจากการศึกษาหรือ
ทดลองเพื่อมิใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายต#อคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
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จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัย
และแนวทางปฏิบตั ิ
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จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
นักวิ จัย พึ งใชความรู ทางวิ ชาการและวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น การศึกษาคนควาอย#า งมีร ะบบและตาม
ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับของศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ตั้งแต#ขั้นก#อนการดําเนินงาน
วิ จั ย ระหว# า งการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และหลั ง การดํ า เนิ น งานวิ จั ย จนถึ ง การนํ า ผลงานวิ จั ย ออกเผยแพร# สู#
สาธารณชนในวงกวาง โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยอย#างเคร#งครัด
1. ก1อนการดําเนินงานวิจัย
นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรูความสามารถเพียงพอ ตองให
เกียรติและอางถึงนักวิชาการหรือแหล#งขอมูลข#าวสารที่นํามาใชในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให
เปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว4 มีความโปร#งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย
ตองศึกษาขอตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย#างรอบคอบและถี่ถวน รวมทั้งแจงใหหน#วยงานตนสังกัดทราบ
ก#อนที่จะลงนามในขอตกลงหรือสัญญา เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันระหว#างนักวิจัยหน#วยงานตนสังกัด และ
แหล#งทุนวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไตร# ต รองหาหั วขอวิจั ย ดวยความรอบคอบ เพื่อใหเกิ ดประโยชน4 ในการเสริมเสรางองค4
ความรู ความกาวหนาทางวิชาการการแกปKญหา และประโยชน4สุขของสังคมและประเทศชาติ
1.2 มีความเปนกลางทางวิชาการ และไม#ดําเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค4ในการโจมตี หรือทํา
ใหผูอื่นไดรับความเสียหาย
1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ4 เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการวิจัยของหน#วยงานตน
สังกัด และที่เกี่ยวกับการใหทุนวิจัยของแหล#งทุนอย#างละเอียดรอบคอบ ก#อนนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนสนับสนุน เพื่อปAองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู ความสามารถ ประสบการณ4 และศักยภาพ
เพียงพอที่จะทําวิจัยใหสําเร็จตามวัตถุประสงค4 และไดมาตรฐานทั้งทางวิชาการและการวิจัย
1.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัยอย#างเพียงพอ ก#อนลงมือเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย
1.6 ใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการเจาของขอมูล หรือแหล#งที่มาของขอมูล แนวคิด ผลงาน
และถอยคําที่นํามาใชในการเขียนโครงการวิจัย ตองไม#แอบอาง หรือสรางขอมูลเท็จ หรือปลอมแปลงขอมูล
หรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน หรือกระทําการใดๆ ที่ทําใหแหล#งทุนเกิดความเขาใจผิดไปจากความเปนจริง
1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจั ยหรือทดลองอย# างถูกตองตามหลักวิช าการ และระเบีย บ
วิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับของศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
1.8 ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยตองเสนอขอเสนอโครงการวิจัยที่
เกี่ยวของกับคน ใหคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน (หรือในชื่อเรีย กอย#างอื่น) เพื่อรับรองหรือใหความ
เห็นชอบก#อนยื่นเสนอต#อแหล#งทุนวิจัย
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1.9 ขอรับคํายินยอมจากผูรับการวิจัย หรือผูแทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกปAองผลประโยชน4
ของผูรับการวิจัยได เช#น บิดามารดา ผูปกครอง ญาติ หน#วยงานที่ดูแล เปนตน ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย ทั้งนี้
นักวิจัยตองเปvดโอกาสใหผูรับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจเขารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยไดตาม
ตองการ
1.10 ตระหนั กถึ ง ผลการวิ จั ย ที่ แ ม# น ยํ า โดยใชสั ต ว4 ท ดลองจํ า นวนนอยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ต องเสนอ
ขอเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตว4 ต#อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือในชื่อเรียกอย#างอื่น)
เพื่อรองรับหรือใหความเห็นชอบ ก#อนยื่นเสนอต#อแหล#งทุนวิจัย
1.11 ขออนุญาตเจาของสิทธิในทรัพย4สินทางปKญญาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย ใหไดคํายินยอม
เปนลายลักษณ4อักษรก#อนใชทรัพย4สินทางปKญญานั้นเพื่อประโยชน4ในการศึกษาคนควาหรือทดลอง
1.12 ระบุสถานที่ที่จะดําเนินการวิจัยอย#างชัดเจนโดยเฉพาะงานวิจัยที่ตองใชคนหรือสัตว4เปน
กลุ#มตัวอย#างในการวิจัย
1.13 ระบุช#วงเวลาในการทําวิจัยในแต#ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลาทั้งหมดที่
จะใชในการทําวิจัยอย#างชัดเจน
1.14 มีความโปร#งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยไม#ปvดบังหรืออําพรางวัตถุประสงค4ที่
แทจริงของการวิจัย และตองเสนอขอมูลและแนวคิดอย#างเปvดเผยตรงไปตรงมาในขอเสนอโครงการวิจัย
1.15 ศึกษาและทําความเขาใจขอตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย#างรอบคอบและถี่ถวน ว#าไม#
ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งอยู#ในวิสัยและความสามารถที่นักวิจัยจะกระทําให
สําเร็จไดโดยมีอิสระทางความคิด ก#อนที่จะมีการลงนามในขอตกลงหรือสัญญากับแหล#งทุนวิจัย
1.16 แจงใหหน#วยงานตนสังกัดทราบก#อนที่จะลงนามในขอตกลงหรือสัญญา ใหเปนที่เขาใจ
ตรงกันระหว#างนักวิจัยหน#วยงานตนสังกัด และผูใหทุนเกี่ยวกับเงื่อนไขและขอปฏิบัติต#างๆในขอตกลง หรือ
สัญญา เพื่อใหแต#ละฝoายยึดถือปฏิบัติตาม และปกปAองสิทธิประโยชน4ของตน รวมทั้งดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบของหน#วยงานว#าดวยการวิจัย
2. ระหว1างการดําเนินงานวิจัย
นักวิจัยตองแน#ใจว#า เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห4ขอมูล มีความถูก
ตองตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เปนที่ยอมรับของศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยนั้นตองปฏิบัติต#อ
คนและสัตว4ที่ใชในการศึกษาหรือทดลองดวยความเมตตา เก็บรักษาขอมุลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย#าง
เปนระบบระเบียบและปลอดภัย พรอมรับการตรวจสอบทุกระยะของการดําเนินงานวิจัย ตองดําเนินงานวิจัย
ตามขอตกลงในสัญญาอย#างเคร#งครัด และรายงานความกาวหนาตามกรอบเวลาที่กําหนดไม#นําขอมูลที่รวบรวม
ไดไปใชประโยชน4อย#างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในขอตกลงหรือสัญญา ตองระงับและพรอมยุติการดําเนิน
งานวิจัยทันทีที่พบว#างานวิจัยของตนมีผลกระทบต#อสาธารณชนสิ่งแวดลอม หรือความมั่นคงของประเทศอย#าง
รุนแรง และโดยมิไดคาดคิดมาก#อน
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ไม#มีอคติในการเลือกกลุ#มตัวอย#างหรือผูรับการวิจัย
2.2 ตรวจสอบใหแน#ใจว#ากระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค4และ
กลุ#มตัวอย#างในการวิจัย
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2.3 ใชเครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห4ขอมูลอย#างถูกตองตามหลักวิชาการและ
ระเบียบวิธีวิจัย ที่เปนที่ยอมรับของศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
2.4 ไม#ใช#สินคาหรือบริการ หรือใบสําคัญซึ่งถือเปนหลักฐานว#าจะมีการจ#ายค#าตอบแทนหรือ
ไดรับสิ่งใดๆ เปนการตอบแทนเพื่อเปนสิ่งจูงใจใหผูรับการวิจัยร#วมมือในการตอบหรือใหขอมูลหรือเขาร#วม
กิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยตองการ
2.5 ไม#มีอคติในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห4การแปลผล การวิจารณ4 การสรุปผล และ
การใหขอเสนอแนะในการวิจัย
2.6 ดู แลปกปA องสิ ทธิ ป ระโยชน4 และรั กษาความลั บ ของกลุ# มตั ว อย# า งในการศึ กษาวิ จั ย หรื อ
ทดลอง ไม#เปvดเผยขอมูลส#วนตัวของผูรับการวิจัย เวนแต#จะไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณ4อักษรจากผูรับการ
วิจัย หรือผูแทนโดยชอบธรรม
2.7 ปฏิบัติต#อคนและสัตว4ที่ใชในการศึกษาหรือทดลองดวยเมตตาธรรม ตองปกปAองกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย#างเต็มความสามารถ โดยไม#คํานึงถึงแต#ผลประโยชน4ทางวิชาการ จนเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหายแก#คนหรือสัตว4ที่ใชในการศึกษาหรือทดลอง
2.8 จดบันทึกขอมูลรายละเอียดในการวิจัยอย#างถี่ถวนและมีมาตรการในการเก็บรักษาขอมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย#างเปนระบบระเบียบและปลอดภัย เพื่อตนเองและผูร#วมวิจัยไดใชประโยชน4
และเพื่อความโปร#งใส รวมทั้งความพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ
2.9 ดําเนินงานวิจัยตามขอตกลงในสัญญาอย#างเคร#งครัดและรายงานความกาวหนาตามกรอบ
เวลาที่กําหนด ทั้งพรอมรับการตรวจสอบจากบุคคล หรือองค4กรที่เกี่ยวของในทุกระยะของการดําเนินงานวิจัย
เพื่อความโปร#งในและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการวิจัย
2.10 ติดตามและทบทวนการดําเนินงานวิจัยเปนระยะๆ อย#างสม่ําเสมอ เพื่อใหการวิจัยเปนไป
ในทิศทางที่ถูกตอง และสามารถแกไขปKญหาที่เกิดขึ้นไดอย#างทันท#วงที
2.11 หมั่นตรวจสอบกับผูร#วมวิจัยตลอดช#วงการดําเนินงานวิจัย ว#าไดมีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและพรอมแกไขขอบกพรองโดยไม#ละเลยหรือหลีกเลี่ยง
2.12 ไม#นําขอมูลที่รวบรวมไดไปใชประโยชน4อย#างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอตกลงหรือสัญญา
ที่ทําไวกับแหล#งทุนและหน#วยงานตนสังกัด หรือที่ไดแจงไวแก#ผูรับการวิจัย และตองไม#ขัดต#อกฎหมายและ
ศีลธรรม
2.13 ระงับการดําเนินงานวิจัย และเสนอขอความเห็นชอบจากหน#วยงานตนสังกัดและแหล#งทุน
เพื่อยุติการดําเนินงานวิจัยทันทีที่พบว#า งานวิจัยของตนมีผลกระทบต#อสาธารณชน สิ่งแวดลอมหรือความ
มั่ น คงของประเทศอย# า งรุ น แรงโดยมิ ไดคาดคิ ด มาก# อนและอาจจํ า เปนตองดํ า เนิ น การอย# า งอื่ น ดวยความ
รอบคอบและดวยจิตสํานึกรับผิดชอบ เพื่อหรือระงับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
3. หลังการดําเนินงานวิจัย
นักวิจัยตองแน#ใจว#ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจนและมีขอมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
ตองใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการหรือแหล#งขอมูลที่นํามาใชในรายงานผลการวิจัยระบุและลําดับชื่อผูนิพนธ4
อย#างถูกตองเปนธรรม ไม#ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ4ในวารสารมากกว#าหนึ่งแห#งตอง
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน4ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบต#อผลกระทบที่เกิดจากการนําเสนอ
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ผลงานวิจัยสู#สาธารณะ ตองเก็บรักษาขอมูลและเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามระยะเวลาที่หน#วยงานตน
สังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด เพื่อใหพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ
แนวทางปฏิบัติ
3.1 จั ด ทํ า และเสนอรายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ4 ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดตามโครงร# า งและ
ส#วนประกอบต#างๆ ในรายงานที่เปนที่ยอมรับของศาสตร4สาขาที่วิจั ยมีความชัดเจน มี ขอมูล หรือหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ไม#ขยายขอคนพบจากงานวิจัยเกินความเปนจิรงและตองจัดทําบทสรุปสําหรับผูบริหารตาม
ความตองการของแหล#งและหน#วยงานตนสังกัด ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
3.2 ใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการ หรือแหล#งที่มาของขอมูล แนวคิด ผลงาน และถอยคําที่ได
นํามาใชในรายงานการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ตองไม#แอบอางหรือสรางขอมูลเท็จ
หรือปลอมแปลงขอมูล หรือนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน หรือนําผลงานเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตน
กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยไม#มีการอางถึงอย#างชัดเจน
3.3 ระบุและลําดับชื่อผูนิพนธ4ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามที่ไดตกลงไว
ตั้งแต#ตนกับผูร#วมวิจัย หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม#เมื่อมีเหตุผลอันควร และเปนที่ยอมรับในคณะผูร#วมวิจัย
โดยไม#มีการละเมิดสิทธิความเปนผูนิพนธ4
3.4 แสดงความขอบคุ ณ ต# อ บุ ค คล คณะบุ ค คล และองค4 ก รที่ ส นั บ สนุ น งานวิ จั ย ใน
กิตติกรรมประกาศ เพื่อเปนเกียรติว#าเปนผูมีส#วนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจงใหผูจะไดรับการระบุชื่อ
ทราบและใหคํายินยอมก#อน
3.5 ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ4ในวารสารในประเทศและต#างประเทศ ที่มีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในศาสตร4ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย
3.6 ไม#ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกัน ไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกว#าหนึ่ง
แห#ง โดยหวังว#าจะเปนการเพิ่มโอกาสในการไดรับการตีพิมพ4มากขึ้น เนื่องจากการกระทําเช#นนี้อาจทําใหเกิด
การตีพิมพ4ซ้ําซอน
3.7 สามารถตีพิมพ4ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว#าหนึ่งภาษาได หากวารสารที่ส#งผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ4 มีนโยบายรองรับหลักการดังกล#าว ทั้งนี้นักวิจัยตองแจงใหบรรณาธิการทราบล#วงหนาดวย
3.8 สามารถส#งเรื่องเต็มของบทคัดย#อที่ไดรับการตีพิมพ4ในรายงานการประชุมวิชาการแลว ไปให
วารสารวิชาการพิจารณาไดแต#ควรแจงใหบรรณาธิการวารสารทราบดวย
3.9 ไม#พิมพ4ผลงานวิจัยโดยการแบ#งย#อยใหเปนหลายเรื่องเกินความเหมาะสม แต#อาจทําไดหาก
บทความเหล#านั้นมีเนื้อหาเหมือนกันไม#เกินรอยละสิบ และตองไม#ใชตารางหรือภาพประกอบเดียวกัน ทั้งนี้
นักวิจัยตองแจงใหบรรณาธิการวารสารที่ตนส#งบทความไปไดรับทราบและยอมรับก#อน
3.10 เผยแพร#ผลงานวิจัยอย#างกวางขวาง และครอบคลุมกลุ#มเปAาหมายต#างๆ เพื่อใหชุมชนและ
สังคมไดรับขอมูลข#าวสารที่มีคุณค#า และนําผลงานวิจัยไปทันใชประโยชน4 ผลงานที่เผยแพร#ควรอยู#ในรูปแบบที่
เขาใจง#ายและชัดเจน
3.11 แสดงความรับผิดชอบต#อผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสู#
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแกปKญหาความเขาใจผิดของสังคมทีมีต#อผลงานวิจัยไวดวยอย#างชัดเจน
3.12 ไม#เพิกเฉย และรีบแกไขใหสังคมเกิดความเขาใจที่ถูกตองอย#างทันท#วงที หากพบว#ามีผูนํา
ผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพื่อประโยชน4ส#วนตน
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3.13 มีมาตรการที่เปนระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามระยะเวลาที่หน#วยงานตนสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภท
ของขอมูล เพื่อความโปร#งใสและพรอมรับการตรวจสอบหากมีการรองขอ
3.14 ส#งมอบครุภัณฑ4ที่ไดรับจากแหล#งทุน ใหหน#วยงานตนสังกัดหรืออื่นๆ ตามที่กําหนดไวใน
ขอตกลงหรือสัญญาที่ทําไวกับแหล#งทุนหรือหน#วยงานตนสังกัด เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานวิจัย
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แนวทางปฏิบัติของนักวิจัย
ต1อผูอื่นและหน1วยงาน
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แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อผูช1วยงานวิจัย
นักวิจัยตองกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบของผูช#วยงานวิจัยแต#ละคนใหชัดเจน และยอมรับ
กันตั้งแต#ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย สนับสนุนใหผูช#วยงานวิจัยใชความรูและทักษะวิชาชีพทํางานในส#วนที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ สรางบรรยากาศที่ส#งเสริมการทํางานและความสัมพันธ4ที่ดีระหว#างกัน ใหคําปรึกษาแนะนํา
กํากับดูแล ช#วยแกปKญหาดวยเมตตาธรรม ปAองกันอันตรายและใหหลักประกันชีวิตและสุขภาพอย#างเที่ยงธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดหนาที่และขอบข#ายความรับผิดชอบของผูช#วยงานวิจัยแต#ละคนใหชัดเจน เปนที่รับรู
เขาใจ และยอมรับกันตั้งแต#ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหงานวิจัย
ดําเนินไปไดดวยดีจนบรรลุผลสําเร็จ
2. สนั บ สนุ น ใหผู ช# ว ยงานวิ จั ย ใชความรู และทั ก ษะวิ ช าชี พ ของตน ทํ า งานในส# ว นที่ ไ ดรั บ
มอบหมายใหเกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธ4กัน ทําใหงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี
และบุคคลมีความสัมพันธ4ที่ดีต#อกัน
3. สรางบรรยากาศที่ส#งเสริมการทํางานวิจัย ทั้งในดานสถานที่ อุปกรณ4การวิจัย และเอกสารที่
จําเปนต#อการวิจัย
4. ไม#สั่งการหรือมอบหมายใหผูช#วยงานวิจัยทํางานที่ตองเสี่ยงอันตรายต#อสุขภาพหรือชีวิต โดย
ที่ไม#มีการฝ@กอบรมใหมีความรูความสามารถอย#างเพียงพอและตองมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัยของ
ผูช#วยวิจัย
5. ใหความคุมครองและจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพใหแก#ผูร#วมวิจัย
6. แสดงความขอบคุณแก#ผูช#วยงานวิจัย โดยระบุในกิตติกรรมประกาศเพื่อใหเกียรติในการร#วม
สรางผลงานวิจัย
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา
นักวิจัยตองใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนจูงใจ และสนับสนุนใหนักศึกษาในความดูแล กลาคิด
ตัดสินใจ และทํางานโดยใชความรูทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย#างถูกตองและรอบคอบรวมทั้งมีจรรยา
วิชาชีพวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1. ใหคําปรึกษาแนะนํา กระตุนจูงใจ และสนับสนุนใหนักศึกษากลาคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ
กระทําการต#างๆ ดวยเหตุและผล รวมทั้งใชความรูทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย#างถูกตอง และรอบคอบ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
2. กํากับดูแล สอนงาน ควบคุมการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย#างใกลชิดและดวยเมตตา
ธรรม ช#วยแกปKญหาและปAองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหงานวิจัยสัมฤทธิผลอย#างมีประสิทธิภาพ
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
3. ไม#มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต#อสุขภาพและชีวิตรวมทั้งงานที่ตองการความชํานาญเฉพาะ
ทางใหแก#นักศึกษาที่ยังไม#มีความรูความชํานาญเพียงพอ ตองฝ@กนักศึกษาจนมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่องความ
ปลอดภัย ก#อนมอบหมายงานให
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4. คํานึงถึงผลประโยชน4ที่นักศึกษาสมควรไดรับ ส#งเสริมใหพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี
ต#อการทํางานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย#างเคร#งครัด
5. จัดทําขอตกลงเปนลายลักษณ4อักษรกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย4สินทางปKญญาและ
ผลประโยชน4ที่เกิดจากการวิจัย การมีชื่อและลําดับชื่อของผูนิพนธ4ผลงานวิจัย สิทธิ์ในขอมูลและความเปน
เจาของผลงาน
6. ไม# ใ ชสถานภาพที่ สู ง กว# า บั ง คั บ ข# ม ขู# หรื อ กดดั น การตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษา และไม# ห า
ประโยชน4จากนักศึกษาในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อหน1วยงานตนสังกัด
นักวิจัยตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการวิจัยของหน#วยงานตนสังกัด ตอง
แจงใหหน#วยงานตนสังกัดทราบทุกครั้งที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับขอตกลงหรือสัญญากับ
แหล#งทุน ตองไม#ดําเนินการเกี่ยวกับขอตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาที่ไดจาก
การวิจัยโดยไม#ไดรับความเห็นชอบจากหน#วยงานตนสังกัด ควรใหเกียรติและแสดงความขอบคุณหน#วยงานตน
สังกัดในกิตติกรรวมประกาศในบทความหรือรายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร
แนวทางปฏิบัติ
1. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการวิจัยของหน#วยงานตนสังกัด
ตองเสนอโครงการวิ จั ย ผ# า นหน# ว ยงานตนสั ง กั ด เพื่ อ ใหความเห็ น ชอบก# อ นยื่ น เสนอต# อ แหล# ง ทุ น และเมื่ อ
โครงการวิจัยไดรับความเห็นชอบจากแหล#งทุนแลว ตองขออนุมัติตามขั้นตอนต#างๆ ที่หน#วยงานตนสังกัดหรือ
แหล#งทุนกําหนดก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัยหรือใชงบประมาณการวิจัย
2. ดําเนินการเกี่ยวกับขอตกลงกับแหล#งทุนเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทาง
ปKญญาที่ไดจากการวิจัยต#อเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหน#วยงานตนสังกัดแลว
3. จัดทําขอตกลงในการจัดการ หรือโอนยายวัสดุวิจัยและครุภัณฑ4ระหว#างหน#วยงานที่ร#วมวิจัย
เพื่อปกปAองสิทธิประโยชน4ของหน#วยงาน
4. แจงใหหน#วยงานตนสังกัดทราบทุกครั้งที่จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม#สามารถดําเนิน
งานวิจัยไดทันตามกรอบเวลาหรือจะยกเลิกขอตกลงหรือสัญญาก#อสนกําหนด หรือจะขอขยายเวลาเพิ่มเติม
5. ใหเกียรติและแสดงความขอบคุณหน#วยงานตนสังกัดในกิตติกรรมประกาศของบทความหรือ
รายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร
6. เก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยตลอดโครงการอย#างเปนระบบ ตามระยะเวลาที่
หน#วยงานตนสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด เพื่อความโปร#งใสและพรอมใหตรวจสอบหากมีการรองขอ
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อแหล1งทุนวิจัย
นักวิจัยตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญากับแหล#งทุนวิจัย ตองส#งรายงานประจํางวด
รายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ4ต#อแหล#งทุนตามกําหนด รวมทั้งขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ
และในโอกาสอันควร
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แนวทางปฏิบัติ
1. ตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาที่ไดจากการวิจัยกับแหล#งทุน
วิจัยใหชัดเจน และดวยความเห็นชอบของหน#วยงานตนสังกัดของนักวิจัย ก#อนลงนามในขอตกลงหรือสัญญา
2. ปฏิบัติตามสัญญาที่ไดลงนามไวกับแหล#งทุนวิจัยอย#างเคร#งครัด
3. ทํางานวิจัยตามแผนงานและส#งรายงานประจํางวดรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับ
สมบูรณ4ต#อแหล#งทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
4. แจงใหแหล#งทุนทราบเปนลายลักษณ4อักษร โดยผ#านหน#วยงานตนสังกัดทุกครั้งที่เกิดกรณีไม#
สามารถดําเนินงานวิจัยไดตามแผน เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน และแจงผลการอนุมัติใหผู
ร#วมวิจัยทราบดวย
5. ใหเกียรติและขอบคุณแหล#งทุนวิจัยในกิตติกรรมประกาศ และในโอกาสอันควร
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แนวทางปฏิบัติของบุคคล
และหน1วยงาน
ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน1วยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1. แนวทางปฏิบัติของผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัย
ผูอํานวยการหรือหัวหนาชุดโครงการวิจัย พึงใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล และช#วยเหลือนักวิจัย
ในชุดโครงการ ทั้งดนวิชาการและการบริหารจัดการ การแกปKญหา การเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการ
วิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพการเปนแบบอย#างที่ดีในการวิจัย และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ใหคํ าปรึกษา แนะนํา ช#ว ยเหลื อทั้งดานวิช าการและการบริหารจัดการแก#นั กวิจัย ในชุ ด
โครงการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยในแต#ละโครงการดําเนินไปไดตามแผน จนสัมฤทธิผลภายในกรอบเวลาที่กําหนด
1.2 กํากับดูแลและหมั่นตรวจสอบความกาวหนาของงานวิจัย เพื่อแกปKญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว#างการดําเนินงานวิจัย และเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่ถูกตองและเชื่อถือได ทั้งของตนเองและผูที่เกี่ยวของ
1.3 ประสานงานระหว#างโครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการเพื่อปAองกันปKญหาผลประโยชน4ทับซอน
1.4 แนะนําและกระตุนใหนักวิจัยในชุดโครงการวิจัยเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการ
วิจัย ตามกรอบเวลาที่หน#วยงานตนสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด
1.5 เปนแบบอย#างที่ดีในการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัยกระตุนจูงใจใหนักวิจัยและผูร#วม
วิจัยในชุดโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ4 กติกา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทําวิจัยของหน#วยงานตนสังกัดและ
แหล#งทุน เพื่อเปนการรักษาและส#งเสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย
2. แนวทางปฏิบัติของผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัย
ผูจัดการหรือผูประสานงานชุดโครงการวิจัยพึงใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล และช#วยเหลือ
นักวิจัยในชุดโครงการ ประสานงาน และทํางานร#วมกับนักวิจัยหลักของแต#ละโครงการ ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เปนแบบอย#า งที่ดีในการวิจัย การบริหารงานวิจัย และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งสราง
เครือข#ายในการพัฒนางานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ประสานงาน ควบคุม และกํากับโครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ เพื่อให
ทุกโครงการสัมฤทธิ์ผลและไดรายงานเผยแพร#ในวารสารวิชาการภายในกรอบเวลาที่กําหนด
2.2 ใหคําปรึกษา แนะนํา ช#วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการวิจัย แกปKญหาที่เกิดขึ้นในการทําวิจัย
โดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
2.3 ทํางานร#วมกับนักวิจัยหลักในการสรางสรรค4องค4ความรูใหม# ใหเกิดความกาวหนาในศาสตร4
ที่ศึกษา และไดนวัตกรรมที่เปนประโยชน4แก#สังคม
2.4 เปนแบบอย#างที่ดีในการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัยรวมทั้งการรักษาและส#งเสริมจรรยา
วิชาชีพวิจัยแก#นักวิจัยอื่นๆ
2.5 สรางเครือข#ายวิจัยระหว#างโครงการวิจัยในชุด กับโครงการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและต#างประเทศ
เพื่อขยายความร#วมมือในการวิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น และใหเกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศในระยะยาว
2.6 ไม#ใส#ชื่อตนเองร#วมเปนผูนิพนธ4ในผลงานวิจัย หากไม#ไดเปนนักวิจัยหลักหรือนักวิจัยร#วมใน
โครงการวิจัยใดๆ
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3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง พึงใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงาน และช#วยเหลือนักวิจัยรุ#นใหม#อย#าง
ใกลชิด ในการคิดคนควา และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดวยความเพียรพยายามและมีจรรยาวิชาชีพวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ทุ#มเทสติปKญญาและเวลาในการถ#ายทอดความรู ประสบการณ4 ใหคําปรึกษา แนะนํา สอน
งาน และใหความช#วยเหลือดานวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก#นักวิจัยรุ#นใหม#หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย#าง
ใกลชิด ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการทําวิจัยและแกปKญหาที่เกิดขึ้นไดอย#างมีประสิทธิภาพ
3.2 เปนแบบอย#างที่ดีในการคิด คนควา หาเหตุผล เพื่อสรางองค4ความรูและนวัตกรรมที่เปน
ประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสังคม
3.3 สรางความแข็งแกร#งใหแก#นักวิจัยรุ#นใหม# ทําใหสามารถพึ่งตนเองได โดยใชความคิดริเริ่ม
และสรางสรรค4 รวมทั้งความเพียรพยายามทํางานจนประสบผลสําเร็จตามเปAาหมาย
3.4 ปลูกฝKงความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก#นักวิจัยรุ#นใหม#ทําใหเกิดวินัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และไม#ขัดต#อกฎหมายและความมั่นคงของประเทศ
4. แนวทางปฏิบัติของผูประเมินขอเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย
ผูประเมินขอเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย พึงปฏิบัติหนาที่อย#างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ยึดถือหลักเกณฑ4และมาตรฐานที่กําหนดโดยองค4กรหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของเปนหลักในการประเมิน
อย#างเที่ยงธรรม รักษาความลับและปกปAองสิทธิประโยชน4ของผูเสนอโครงการวิจัยและผูนิพนธ4บทความวิจัยไม#
นําแนวคิดของการวิจัยและหัว ขอโครงการวิจัย ไปใชประโยชน4โดยไม#ไดรับคํ ายินยอมจากเจาของขอเสนอ
โครงการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติหนาที่อย#างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหการตรวจสอบและการประเมินมีความ
เที่ยงธรรม ชอบดวยเหตุผลโปร#งใส และปราศจากอคติ
4.2 ประเมินขอเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัย โดยยึดถือหลักเกณฑ4และมาตรฐาน ที่
กําหนดขึ้นหรือเปนที่ยอมรับโดยองค4กรหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
4.3 ควรปฏิเสธการเปนผูประเมิน หากรูจักคุนเคยเปนส#วนตัวกับผูเสนอโครงการวิจัย หรือกับผู
นิพนธ4 บทความวิ จัย ที่จ ะประเมิน เพื่อปAองกั น มิใหเกิด อคติ หรื อถู กกล# าวหาว# ามี อคติ ถาหากเลี่ ย งไม#ไดตอง
พิจารณาผลงานอย#างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และสามารถอธิบายดวยเหตุและผลไดอย#างชัดเจน
4.4 ประเมิ น ขอเสนอโครงการวิ จั ย หรื อ บทความวิ จั ย ใหแลวเสร็ จ และส# ง ตนฉบั บ คื น ให
ผูเกี่ยวของ หรือบรรณาธิการวารสารภายในกรอบเวลาที่กําหนด
4.5 แจงเปนลายลักษณ4อักษรใหบรรณาธิการวารสารทราบทันทีที่พบว#าบทความวิจัยที่ประเมิน
มีเรื่องผลประโยชน4ทับซอนเกิดขึ้น
4.6 รักษาความลับของโครงการวิจัย หรือบทความวิจัยและไม#นําไปวิพากษ4วิจารณ4กับผูอื่น เพื่อ
ปกปAองสิทธิประโยชน4ของผูนําเสนอโครงการวิจัย หรือผูนิพนธ4บทความวิจัย
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4.7 ไม#นําแนวคิดของการวิจัยหรือหัวขอโครงการวิจัยที่อยู#ในระหว#างการประเมินหรือภายหลัง
การตัดสินไม#ใหไดรับทุนวิจัยไปดําเนินการหรือใหผูอื่นนําไปใชประโยชน4 โดยไม#ไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณ4
อักษรจากเจาของขอเสนอโครงการวิจัย
5. แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ
บรรณาธิการพึงประกาศแนวทางปฏิบัติ ใหผูประสงค4จะนําผลงานวิจัยตีพิมพ4ในวารสารทราบ
โดยทั่วกัน แต#งตั้งคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอย#างรอบคอบ ขจัดปKญหาการมีผลประโยชน4ทับซอน ไม#
นําส#วนใดของบทความที่อยู#ในระหว#างการประเมินหรือรอการตีพิมพ4ไปใชประโยชน4 โดยไม#ไดรับคํายินยอม
จากผูนิพนธ4บทความ
แนวทางปฏิบัติ
5.1 ประกาศใหผูนิพนธ4ที่ประสงค4จะนําผลงานวิจัยตีพิมพ4ในวารสารทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมตนฉบับ การแสดงหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือในชื่ออื่นทําหนาที่ตรวจสอบ และรับรองใหผูวิจัยดําเนินการวิจัย
โดยใชคนหรือสัตว4ทดลองได)
5.2 กําหนดบทลงโทษผูประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพในการตีพิมพ4บทความวิจัย และประกาศเปน
ลายลักษณ4อักษรใหทราบโดยทั่วกัน
5.3 ไม# รั บ ตี พิ มพ4 บ ทความวิ จั ย เพี ย งเพื่ อผลประโยชน4 ข องผู นิ พ นธ4 ห รื อของวารสาร โดยไม#
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากคณะกรรมการประเมินที่ไดแต#งตั้งขึ้น
5.4 แต#งตั้งคณะกรรมการประเมินจากผูที่มีความรู ประสบการณ4 และทักษะตรงตามสาขาของ
เรื่องที่วิจัย และไม#มีประวัติว#ามีผลประโยชน4ทับซอนกับผูนิพนธ4 เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพทางวิชาการของ
บทความวิ จั ย แลวรายงานผลการประเมิ น เปนลายลั กษณ4 อักษรใหบรรณาธิ การทราบ เพื่ อใหการตี พิม พ4
บทความมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเจตนารมณ4ของวารสารรวมทั้งช#วยปรับปรุงใหบทความมีความ
ถูกตองและสมบูรณ4ยิ่งขึ้น
5.6 แจงเปนลายลักษณ4อักษรใหผูประเมินทราบทุกครั้งถึงกรอบเวลามนการประเมิน และการ
รักษาความลับของบทความที่ประเมิน
5.7 ไม#เปvดเผยรายชื่อผูนิพนธ4 และชื่อหน#วยงานของผูนิพนธ4ต#อผูประเมิน
5.8 ควรถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการประเมิน หากพบว#าผูประเมินในคณะมีความเห็นไม#
ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน4ทับซอน
5.9 ระมั ด ระวั งไม# ใหเกิ ด ความเสี ย หายจากการตี พิม พ4 บ ทความวิ จั ย ในวารสาร เช# น ความ
ผิดพลาดในการจัดพิมพ4การฟAองรองหรือรองเรียนจากเจาของผลงานตัวจริง เปนตน
5.10 ไม#ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบว#า ผูนิพนธ4บทความประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
5.11 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป เมื่อพบว#ามีการตีพิมพ4บทความซอน และลงคําชี้แจง
ของผูนิพนธ4ดวยนอกจากนี้ ควรแจงใหบรรณาธิการวารสารที่ตีพิมพ4บทความชิ้นแรกนั้นทราบดวย ส#วนการ
ลงโทษนั้น ใหเปนไปตามนโยบายของวารสาร และหน#วยงานที่เกี่ยวของ
5.12 ไม#นําขอมูล การแปลผล การอภิปรายผล การวิจารณ4 และขอเสนอแนะ หรือส#วนใดส#วน
หนึ่งของบทความวิจัยที่อยู#ระหว#างการประเมินหรือรอการตีพิมพ4 ไปใชประโยชน4โดยไม#ไดรับอนุญาต หรือการ
ยินยอมเปนลายลักษณ4อักษรจากผูนิพนธ4บทความ
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6. แนวทางปฏิบัติของหน1วยงานตนสังกัด
หน#วยงานตนสังกัดของนักวิจัย พึงดํารงไวซึ่งมาตรฐานงานวิจัย เพื่อใหผลงานวิจัยของหน#วยงาน
และนั ก วิ จั ย เปนที่ ย อมรั บ ของประชาคมวิ จั ย ทั้ ง ในและต# า งประเทศ และเปนไปตามจรรยาวิ ช าชี พ วิ จั ย
รับผิดชอบและสนับสนุนการใชประโยชน4จากผลงานวิจัยในทางที่ชอบธรรม
แนวทางปฏิบัติ
6.1 ส#งเสริมนักวิจัยใหสรางองค4ความรูและนวัตกรรมที่เปนประโยชน4แก#วงการวิชาการ วิชาชีพ
และสังคม รวมทั้งเผยแพร#ผลงานวิจัยออกสู#สาธารณะในรูปแบบต#างๆ
6.2 เปvดโอกาสใหนักวิจัยของหน#วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการกําหนดปKญหาหรือ
หัวขอวิจัย และดําเนินการศึกษาคนควาโดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการวิจัยเพื่อใหไดผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและเชื่อถือไดเผยแพร#ออกสู#สาธารณะ
6.3 กระตุนจูงใหนักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัยโดยไม#คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจกระทําผิด
อย#างไม#รูสึกละอาย
6.4 มีมาตรการปAองกันปKญหาผลประโยชน4ทับซอน ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดอคติ และความไม#เที่ยง
ธรรมในการทําวิจัยและการรายงานผลการวิจัย
6.5 กําหนดกฎเกณฑ4เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาที่ไดจาการวิจัย
และใหมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง เพื่อใหนักวิจัยถือปฏิบัติตามอย#างเคร#งครัดหากนักวิจัยหรือองค4กร
ในสั งกั ดไดรั บ ทุ นวิ จั ย จากแหล# งทุ นภายนอกก็ ตองใหตระหนั กในเรื่ องดั งกล#า วก# อนลงนามในสั ญ ญา หรื อ
ขอตกลงกับแหล#งทุนวิจัยดวย
6.6 เสริมเสรางบรรยากาศในการวิจัย โดยใหนักวิจัยใชอาคารสถานที่เพื่อการวิจัยตามสมควรแก#
กรณี สนับสนุนดานสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ4การวิจัย เครื่องมือพื้นฐานในการวิจัยเพื่อใหนักวิจัยทํางานได
อย#างต#อเนื่องตามแผนงานวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบจนสิ้นสุดโครงการ
6.7 กํากับดูแล ติดตามความกาวหนาในการทําวิจัยของนักวิจัยและองค4กรในสังกัด ใหมีการ
ดําเนินงานตรงตราแผนและวัตถุประสงค4 รวมทั้งขอกําหนดในขอตกลง หรือสัญญาที่ไดลงนามร#วมกันระหว#าง
แหล#งทุนกับคู#สัญญา
6.8 ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝoาฝ€น หรือกระทําผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการลงโทษ
โดยไม#เพิกเฉย ทั้งนี้ตองรักษาความลับ และมีแนวทางปกปAองผูที่รองเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดจรรยาวิชาชีพ
ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกปAองและช#วยเหลือนักวิจัยที่ไม#ไดรับความยุติธรรมจากการรองเรียนดวย
6.9 ใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจแก#นักวิจัยและองค4กรสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย
และยกย# อ งเชิ ด ชู ผู มี ผ ลงานวิ จั ย ดี เ ด# น เปนที่ ย อมรั บ ของศาสตร4 ในสาขานั้ น หรื อ เกิ ด คุ ณ ค# า แก# สั ง คมหรื อ
สาธารณะ โดยไม#กระทําผิดจรรยาวิชีพวิจัยเพื่อเปนแบบอย#างที่ดีแก#นักวิจัยและองค4กรในสังกัด
6.10 ส#งเสริมใหมีการจั ดทําแนวทางปฏิบัติ ของหน#วยงานในการวิจั ยศาสตร4สาขาต#างๆ เพื่ อ
เสริมสรางจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานงานวิจัยในศาสตร4เฉพาะทาง
6.11 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว4 (หรือในชื่อเรียกอย#างอื่น) เพื่อกํากับดูและพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับคนและสัตว4 ของ
นักวิจัยและองค4กรในสังกัด เพื่อใหความคุมครองและหลักประกันว#าจะไม#เกิดผลกระทบและอันตรายใดๆ แก#
คนหรือสัตว4ที่เปนกลุ#มตัวอย#างในการศึกษาหรือทดลอง
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6.12 กระตุนใหนักวิจัยและองค4กรในสังกัด บันทึกขอมูลรายละเอียดในการวิจัยอย#างถี่ถวน และ
มีมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อความโปร#งใส และพรอมใหตรวจสอบหากมี
การรองขอ โดยเฉพาะกรณีที่นักวิจัยไดพนสังกัด หรือพันจากการกํากับดูแลของหน#วยงานแลว
6.13 กําหนดใหนักวิจัยและองค4กรในสังกัดดูแลและปAองกันการแพร#กระจายมลพิษ รวมทั้งจัด
สถานที่สํ าหรับ กํา จัด มลพาอั นเกิด จากการศึกษาหรื อทดลอง เพื่ อมิ ใหเกิ ดอั นตรายต#อคน สั ตว4 พื ช สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6.14 สนับสนุนใหมีนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อช#วยใหนักวิจัยรุ#นใหม#ไดเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณ4ในการทําวิจัยอย#างถูกตองและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลงานวิจัยที่มีคุณค#าทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งเกิดประโยชน4แก#สังคมและประเทศชาติ
6.15 ส#งเสริมและสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพร#ผลงานวิจัยผ#านสื่อสั่งพิมพ4 สื่ออิเล็กทรอนิกส4 และ
อื่นๆ เพื่อสรางเสริมองค4ความรูและความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อประโยชน4อย#างกวางขวางแก#ชุมชน
สังคม สาธารณะ และเชิงพาณิชย4 โดยหน#วยงานร#วมสนับสนุนค#าใชจ#าย
6.16 ปกปAองสิทธิของนักวิจัยในการนําเสนอขอมูลวิจัยออกสู#สาธารณะอย#างมีความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปKญหาทางสังคม การเมือง และสุขภาพ
6.17 ส#งเสริมและช#วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือนุสิทธิบัตร ที่ไดจากการวิจัย
6.18 สนับสนุนใหนักวิจัยและองค4กรในสังกัดสรางเครือข#ายความร#วมมือในการวิจัยทั้งในและ
ต#างประเทศ เพื่อพัฒนาขึ้นสู#ความเปนนักวิจัยมืออาชีพหรือองค4กรแห#งความเปนเลิศ
6.19 สนับสนุนใหมีความร#วมมือระหว#างหน#วยงานราชการองค4กรธุรกิจเอกชน องค4กรปกครอง
ทองถิ่น และองค4กรอื่นๆ เพื่อใหมีการทําวิจัยร#วมกัน หรือนําผลงานวิจัยไปปรับใชเพื่อประโยชน4ทางสังคม
ธุรกิจ และเชิงพาณิชย4ยากยิ่งขึ้น
7. แนวทางปฏิบัติของแหล1งทุนวิจัย
แหล# งทุ นวิจั ยควรสนั บสนุ น และส#งเสริ มใหมี กรวิ จัยที่ สรางเสริ มความกาวหนาทางวิ ชาการและ
วิชาชีพ เปนประโยชน4ต#อสังคมและประเทศชาติ กําหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมทั้งจรรยาวิชาชีพวิจัย
กําหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมทั้งจรรยาวิชาชีพวิจัย ไม#ขอใหนักวิจัยทําวิจัยนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา
ไม#แทรกแซงอิสรภาพทางความคิด จัดสรรสิ ทธิประโยชน4ที่ไดจากการวิจั ยอย# างเปนธรรม ติดตามและประเมิ น
ความสําเร็จของนักวิจัยผูรับทุน เพื่อพัฒนาหัวขอวิจัย และปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
7.1 สนับสนุนและส#งเสริมใหมีการวิจัย ที่สรางเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ เปน
ประโยชน4แก#สังคมและประเทศชาติ ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย4
7.2 ประกาศรั บสมัครอย#า งกวางขวาง และมีเ วลาเพีย งพอใหนักวิจั ยและหน# วยงานที่ สนใจ
จัดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัยไดทันการณ4 และสอดคลองกับเกณฑ4การคัดเลือกของแหล#งทุน
7.3 ใหโอกาสอย#างเท#าเทียมกันแก#นักวิจัยหรือหน#วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามกําหนด ในการ
ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
7.4 คัดเลือกนักวิจัยหรือหน#วยงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดวยความเที่ยงธรรม เพื่อใหแน#ใจว#า
จะสามารถดําเนินงานวิจัยไดอย#างถูกตองมีมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กําหนด
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7.5 จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ4ต#างๆ ที่จําเปนในการวิจัย ใหนักวิจัยหรือหน#วยงาน
คู#สัญญาอย#างเพียงพอ และใหไดรับตรงตามเวลาที่กําหนดในสัญญา ยกเวนเหตุสุดวิสัย แต#ก็ควรใหเกิดผล
เสียหายแก#โครงการวิจัยนอยที่สุด และควรมีมาตรการควบคุมการใชงบประมาณสําหรับกิจกรรมต#างๆ ใน
โครงการวิจัยใหเปนไปตามสัญญา
7.6 กําหนดมาตรการควบคุมและกํากับดูแลดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามขอตกลงหรือสัญญา
รักษามาตรฐานในการดําเนินงานวิจัยใหถูกตองทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และปAองกัน การประพฤติ
ปฏิบัติที่ขัดต#อจรรยาวิชาชีพวิจัย
7.7 รักษาความลับของโครงการ เพื่อปกปAองสิทธิประโยชน4ของนักวิจัย หากปฏิเสธการใหทุนแก#
โครงการวิจัยใดตองไม#ใหมีการนําแนวคิดหรือหัวขอวิจัยของโครงการนั้นไปใหทุนแก#นักวิจัยหรือหน#วยงานอื่น
7.8 แต#งตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินขอเสนอโครงการวิจัยใหตรงตามสาขา และอาจมี
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่วิจัย เขาร#วมดวยตามความจําเปนไม#ควรแต#งตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีส#วน
ไดส#วนเสียกับนักวิจัยเปนผูพิจารณาขอเสนอ หรือประเมินโครงการวิจัย เพื่อปAองกันอคติในการพิจารณาและ
เปนการรักษาความเที่ยงธรรม
7.9 กําหนดใหนักวิจัยหรือหน#วยงานที่จะทําวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสัตว4 ตองมีหนังสือรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือใน
ชื่อเรียกอย#างอื่น) ก#อนนําเสนอโครงการวิจัยดวย เพื่อปAองกันขอผิดพลาดหรือบกพร#องที่อาจพบภายหลังการ
อนุมัติทุนแก#โครงการวิจัยแลว
7.10 ไม#เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม#ขอใหนักวิจัยทําวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่ไดตกลงกัน
ไวในสัญญา
7.11 เคารพในศักดิ์ศรีและใหเกียรตินักวิจัย รวมทั้งไม#จํากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม#แทรกแซง
อิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต#มุ#งเนนที่คุณภาพของการวิจัย และสนับสนุนงานวิจัยที่ปฏิบัติถูกตองตาม
จรรยาวิชาชีพวิจัย
7.12 จัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาที่ไดจากการวิจัย ใหแก#นักวิจัยและหน#วยงาน
ตนสังกัดอย#างเปนธรรมโดยระบุอย#างชัดเจนในสัญญา
7.13 ตั้ งคณะกรรมการที่ มี ความเชี่ ย วชาญ เพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และประเมิ น ผล
งานวิจัย ใหเปนไปตามขอตกลงพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกปKญหาที่อาจเกิดขึ้น
7.14 มีหน#วยงานรับเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผูรับทุน และมี
กลไกปกปA องผู ใหขอมู ล หรื อผู รองเรี ย น เพื่ อมิ ใหไดรั บ ความเดื อดรอน พรอมทั้ งมี การตรวจสอบขอมู ล ใน
เบื้ องตน เพื่ อใหความยุ ติ ธ รรมแก# ทั้งผูรองเรีย นและนั กวิ จั ย หากพบจากการไต# ส วนขอเท็จ จริ งว#า นั กวิ จั ย
ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ควรแจงผลการไต#สวนใหหน#วยงานตนสังกัดทราบเปนลายลักษณ4อักษร
7.15 แจงใหนักวิจัยผูรับทุน สํานักพิมพ4 หรือผูใชประโยชน4ผลงานวิจัยทราบ ในทันทีที่พบว#า
นักวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่แหล#งทุนไม#อนุญาตใหเผยแพร# ไปตีพิมพ4หรือเผยแพร#
7.16 ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความสําเร็จของนักวิจัยที่ไดรับทุน เพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนาหัวขอวิจัยและปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต#อไป
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การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
การกระทําต#อไปนี้ ถือว#าเปนกรประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และนักวิจัยไม#สมควรกระทํา
อย#างนี้
1. การคัดลอกงานหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตน งานและผลงานดังกล#าว เช#น แนวคิด
ภาษา ถอยคํา ขอความ คติพจน4 สุภาษิต ภาพเขียน ภาพถ#าย รูปปKxน รูปจําลอง ทํานองเพลง และผลงานใด ๆ
ของผูอื่น เปนตน ไม#ว#าจะนํามาเพียงทั้งหมดหรือบางส#วน หรือนําเอามาใหม#ดวยตนเอง หรือว#าจางใหผูอื่นทํา
ใหโดยมีการแกไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม# แลวเสนองานหรือผลงานนั้นประหนึ่งว#าเปนของตนโดยปกปvด
ขอความจริงที่ควรบอกใหชัดแจง ทําใหบุคคลอื่นเขาใจผิดว#าเปนของตน การกระทําเช#นนี้ เปนความไม#ซื่อสัตย4
หรือเปนการหลอกลวงทางวิชาการและการขาดจิตสํานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี
2. การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอก หรือ นําผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมหรือนํามาเพียงบางส#วน กลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยไม#มีการอางถึงผลงานเดิมของตน
รวมทั้ ง นํ า ผลงานมารายงาน เพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรั บ แต# ง ใหต# า งไปจากเดิ ม เพื่ อ ทํ า ใหผู อื่ น เขาใจผิ ด พลาด
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง หรือเขาใจว#าเปนผลงานคนพบใหม# จนเกิดความผิดพลาดในการอางอิง
แหล#งที่มาของขอมูล
3. การปกปvด บิดเบือน แกไขขอมูล ขอความ หรือกระทําการใดๆ ในกระบวนการวิจัยและการ
รายงานผลการวิจัยที่ทําใหผิดไปจากความเปนจริง โดยการตัดทอน หรือเพิ่มเติม หรือดัดแปลงปรุงแต#ง แกไข
ขอมูล หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานขอคนพบจากการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามขอสรุปที่
ตนตองการ การกระทําเช#นนี้เปนการนําเสนอเรื่องหรือสิ่งอันเปนเท็จ เปนการกระทําผิดดานวิชาการ วิชาชีพ
และอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย รวมถึงการขาดจิตสํานึกในความมีจรรยา หรือ ความประพฤติที่ดี
4. การสรางขอมูลเท็จ หรือจงใจปKxนแต#งขอมูลใหผิดไปจากความเปนจริงที่พบจากการวิจัย หรือ
หลีกเลี่ ยงที่จ ะนํ าเสนอเรื่ องหรื อสิ่ งต#า งๆ ตามความเปนจริ ง ถือเปนการหลอกลวง และกระทํา ผิด ทั้งดาน
วิชาการ วิชาชีพ และความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี
5. การเปvดเผยขอมูลส#วนตัวหรือความลับของผูรับการวิจัยที่นักวิจัยไดกระทําไปโดยไม#ไดรับคํา
ยินยอมเปนลายลักษณ4อักษรจากผูรับการวิจัย ทําใหเกิดผลกระทบต#อผูรับการวิจัยเปนส#วนตัว ไม#ว#าในทางใดก็
ตาม รวมทั้ ง ความมี ชื่ อ เสี ย ง นอกจากนี้ การที่ นั ก วิ จั ย ไม# ร ะมั ด ระวั ง ในการนํ า เสนอขอมู ล หรื อ รายงาน
ผลงานวิจัยทําใหขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสํานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี

