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วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเป�นแนวทางให�นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาและส#งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และ
ฐานะของความเป�นนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําให�เป�นท่ียอมรับของประชาคมวิจัย
ท้ังในประเทศและระหว#างประเทศ 
 
หลักการเบื้องต�น 
 1.  แนวทางปฏิบัตินี้ เป�นแกนหรือหลักปฏิบัติสําคัญท่ีนักวิจัยในทุกศาสตร4และสาขาควรยึดถือ
ปฏิบัติเป�นพ้ืนฐานส#วนแนวทางปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดมากข้ึนตามท่ีกําหนดโดยศาสตร4แต#ละ
สาขานั้น ย#อมสมควรท่ีนักวิจัยในสาขานั้นๆ จะศึกษาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเช#นเดียวกันเพ่ือให�เป�นท่ี
ยอมรับของประชาคมวิจัย 
 2.  นักวิจัยพึงยึดม่ันและธํารงความถูกต�อง ต�องจัดทําโครงการวิจัยและดําเนินงานวิจัยท่ีไม#ขัดต#อ
กฎหมาย ความม่ันคงความสงบเรียบร�อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังระเบียบข�อบังคับท่ี
เก่ียวเนื่องกับการวิจัย ซ่ึงกําหนดข้ึนใช�ในประเทศไทย รวมถึงประเทศอ่ืนท่ีนักวิจัยจะไปดําเนินงานวิจัยด�วย 
 3.  นักวิจัยต�องแน#ใจว#า กิจกรรมใดๆ ในการทําวิจัยท่ีใช�คนหรือสัตว4เป�นหน#วยทดลอง ต�อง
ดําเนินการโดยผู�ท่ีได�รับการฝ@กอบรมให�มีความรู�ความสามารถอย#างเพียงพอ เพ่ือปAองกันความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน และเพ่ือให�ได�ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและน#าเชื่อถือ หน#วยงานต�นสังกัดของนักวิจัยพึงส#งเสริมและ
กระตุ�นจูงใจนักวิจัยและหน#วยงานวิจัยในสังกัด รวมท้ังผู�อ่ืนท่ีมิได�อยู#ในสังกัดแต#ทําวิจัยภายใต�การกํากับดูแล
ของหน#วยงานประพฤติปฏิบัติแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือดํารงไว�ซ่ึงมาตรฐานงานวิจัยของหน#วยงาน และเพ่ือให�
ผลงานวิจัยของหน#วยงานและนักวิจัยเป�นท่ียอมรับของประชาคมวิจัยท้ังในและต#างประเทศ 
 
นิยาม 

 การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค�นคว�าหาความรู� ความจริงอย#างมีระบบ ตามระเบียบ
แบบแผนและวิธีการวิจัยท่ีเป�นท่ียอมรับในแต#ละศาสตร4ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ได�มาซ่ึงองค4ความรู�ใหม#ท่ีตอบคําถาม
หรือปKญหาท่ีสนใจ หรือได�ข�อค�นพบใหม#หรือแนวทางปฏิบัติใหม# ท่ีใช�แก�ปKญหา ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ต#างๆ หรือเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือนําไปต้ังกฎ ทฤษฎี ท่ีอธิบายปรากฏการณ4ต#างๆ ได�อย#าง
น#าเชื่อถือเป�นท่ียอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 

 กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาค�นคว�าเป�นลําดับข้ันตอน 
มีระบบ ระเบียบแบบแผน และวิธีการวิจัยท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร4ท่ีเก่ียวข�องต้ังแต#ข้ันก#อนการดําเนินงาน
วิจัย ระหว#างการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงานวิจัย จนถึงได�รายงานผลการวิจัยการเผยแพร#
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน4 

 จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติ
ปฏิบัติท่ีแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมีจริยธรรมการ
วิจัย (Research ethics) เพ่ือรักษาและส#งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของความเป�นนักวิจัยในสาขา
วิชาชีพของตน 
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 แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพ้ืนฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย ท่ีถือเป�นแบบอย#างท่ีดีท่ีควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงมาตรฐานแห#งวิชาชีพวิจัย
และจริยธรรมการวิจัย 

 มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional) หมายถึง ลักษณะท่ีดีหรือท่ีพึงประสงค4ของผู�
ประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร4และสาขาวิชาต#างๆ ท่ีถือเป�นเกณฑ4เทียบกําหนดว#าเป�นผู�มีความประพฤติปฏิบัติ
ท่ีถูกต�องท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังความมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําให�ได�รับการยอมรับจากสถาบัน
หรือองค4กรหรือประชาคมวิจัยว#าเป�นแบบอย#างท่ีดี 

 จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีในการวิจัยท่ี
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให�ได�รับการยอมรับว#าเป�นผู�มีคุณธรรมคือคุณงามความดี และมีจริยธรรมคือความ
ถูกต�องด�วยศีลธรรม 

 จริยธรรมการวิจัยในคน (Research ethics involving human subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีท่ีนักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับคน เพ่ือปกปAองศักด์ิศรี สิทธิ สวัสดิภาพ ให�
ความอิสระและความเป�นธรรมแก#ผู�รับการวิจัย 

 จริยธรรมการวิจัยในสัตว� (Research ethics involving animal subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติท่ีดีท่ีนักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับสัตว4 โดยต้ังอยู#บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยธรรม หลักวิชาการท่ีเหมาะสมไม#ขัดต#อกฎหมาย และมาตรฐานการดําเนินงานวิจัยท่ีเป�น
ยอมรับโดยท่ัวกัน 

 ประชาคมวิจัย (Research community) หมายถึง กลุ#มชุมชนนักวิจัยและผู�อยู#ในวงการวิจัยไม#
ว#าศาสตร4ใดๆ ท่ีเข�าร#วมกันเป�นสังคม มีความสนใจ และติดต#อเก่ียวข�องสัมพันธ4กัน รวมท้ังมีเจตนารมณ4ร#วมกัน
ในการทําและพัฒนางานวิจัย เพ่ือประโยชน4ทางวิชาการและการวิจัย รวมท้ังนําไปใช�ประโยชน4ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และอ่ืนๆ ท่ีเป�นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศและกิจการ
ระหว#างประเทศให�เจริญก�าวหน�าต#อไป 

 นักวิจัย (Researcher or investigator) หมายถึง ผู�ใช�ความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพดําเนินการ
ศึกษาค�นคว�าอย#างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย ท่ีเป�นท่ียอมรับในแต#ละศาสตร4ท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือให�ได�คําตอบในเรื่องหรือประเด็นท่ีสงสัยนักวิจัยต�องเป�นผู�ประกอบวิชาชีพด�วยวิธีการแห#งปKญญา ได�รับ
การศึกษาอบรมอย#างเพียงพอ มีอิสระในการใช�วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย งาน
สําคัญท่ีนักวิจัยต�องรับผิดชอบคือ การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย รวมท้ังดําเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นได�
ผลงานวิจัยออกเผยแพร#สู#สาธารณะ 

 คณะวิจัย (Research team)  หมายถึง กลุ#มนักวิจัยท่ีมาทํางานวิจัยร#วมกัน โดยนักวิจัยท่ี
รับผิดชอบเป�นหัวหน�าคณะเรียกว#า “นักวิจัยหลัก” ส#วนนักวิจัยในคณะเรียกว#า “นักวิจัยร#วม”  
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 นักวิจัยหลัก (Principal researcher or investigator) หมายถึง ผู�เป�นหัวหน�าคณะวิจัย ท่ีมี
บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การวิเคราะห4ข�อมูล การสรุป
ผลการวิจัย และการให�ข�อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมท้ังการบริหารโครงการวิจัยให�สัมฤทธิ์ผลตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดอีกด�วย 

 ผู�อํานวยการหรือหัวหน�าชุดโครงการวิจัย (Research program director) หมายถึง ผู�เป�น
หัวหน�ารับผิดชอบชุดโครงการหรือกลุ#มวิจัย ท่ีควบคุมและกํากับโครงการวิจัยย#อย (project) ท่ีมีชื่อและ
วัตถุประสงค4โดยเฉพาะต้ังแต# 2 โครงการข้ึนไป มีผู�ร#วมวิจัยแยกในแต#ละโครงการย#อย เพ่ือใช�วิชาการและ
ทักษะวิชาชีพร#วมทํางานวิจัยตาแผนและกระบวนการวิจัยจนแต#ละโครงการสัมฤทธิ์ผลและได�รายงาน
ผลการวิจัยออกเผยแพร#ผู�อํานวยการหรือหัวหน�าชุดโครงการวิจัยต�องเป�นนักวิจัยหลักอย#างน�อย 1 โครงการ 

 ผู�จัดการหรือผู�ประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research program manager/coordinator) 
หมายถึง ผู�มีหน�าท่ีกํากับดูแลชุดโครงการวิจัย ท่ีโครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค4แยกและเป�นอิสระแก#
กัน นักวิจัยหลักของแต#ละโครงการจะเป�นผู�รับผิดชอบทางวิชาการและการบริหารโครงการวิจัยท่ีตนเป�น
หัวหน�าอยู# ในขณะท่ีผู�จัดการหรือผู�ประสานงานโครงการวิจัยจะรับผิดชอบทางการบริหาร และเป�นท่ีปรึกษา
แก#โครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการวิจัย ทําให�โครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธิ์ผลและได�รายงานผลการวิจัย
เพ่ือเผยแพร#ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดผู�จัดการหรือผู�ประสานงานชุดโครงการวิจัย อาจเป�นหรือไม#เป�นนักวิจัย
หลักท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได� หรือจะมีส#วนร#วมวิจัยในโครงการวิจัยใดหรือไม#ก็ได� 

 นักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียง (Mentor) หมายถึง นักวิจัยท่ีมีความรู� ประสบการณ4 และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหน�าท่ีสําคัญในการถ#ายทอดความรู� ประสบการณ4 ให�คําปรึกษาชี้แนะ และ
ให�ความช#วยเหลือด�านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก#นักวิจัยรุ#นใหม# 

 นักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา (Advisor) หมายถึง นักวิจัยท่ีทําหน�าท่ีเป�นท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาในการทําวิจัย (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกว#า “อาจารย4ท่ีปรึกษา”) โดยนักศึกษาเป�นผู�คิดและวาง
แผนการวิจัย ดําเนินงานวิจัย วิเคราะห4และเขียนรายงานผล รวมท้ังข�อเสนอแนะในการวิจัย ขณะท่ีนักวิจัยท่ี
ปรึกษาเป�นผู�ให�คําปรึกษาแนะนํา สอนงาน สนับสนุน และกํากับดูแลให�การวิจัยดําเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล 

 ผู�ช1วยงานวิจัย (Research support staff) หมายถึง ผู�ท่ีรับผิดชอบทํางานในโครงการวิจัยใน
ส#วนท่ีได�รับมอบหมาย ได�แก# ผู�ช#วยวิจัย (Research assistant) เจ�าหน�าท่ีทางเทคนิค นักศึกษาท่ีรับจ�างทํางาน
ในโครงการวิจัย และบุคคลอ่ืนท่ีมิใช#นักวิจัย แต#ทําหน�าท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในด�านต#างๆ เช#น 
สัมภาษณ4กลุ#มตัวอย#างเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล แจกแจงและวิเคราะห4ข�อมูลด�วยวิธีการทางสถิติ ช#วยงานธุรการ
และบริหารจัดการโครงการวิจัยเป�นต�น เพ่ือทําให�งานดําเนินไปได�ด�วยความเรียบร�อยไม#ติดขัดจนโครงการวิจัย
สัมฤทธิ์ผล 

 ผู�รับการวิจัย (Participant/Respondent/Subject/Target Audience/Sample) หมายถึง 
บุคคลผู�เป�นอาสาสมัครหรือายอมตนเข�ารับการวิจัยในโครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับคน 
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 ผู�ประเมิน (Reviewer) หมายถึง ผู�ท่ีได�รับการแต#งต้ังหรือมอบหมายให�เป�นผู�ประเมินประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือท้ังสองประเภท ดังนี้ (1) ผู�ประเมินข�อเสนอโครงการ (Project proposal) ท่ีขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล#งทุนวิจัย กับ (2) ผู�ประเมินทบความหรือรายงานวิจัย (Research article) ท่ีจะตีพิมพ4ใน
วารสารทางวิชาการ 

 บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง ผู�ทําหน�าท่ีคัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานงานวิจัย 
ท่ีจะตีพิมพ4เผยแพร#ในวารสารและทักษะตรงตามสาขาของเรื่องในบทความวิจัย ให�เป�นคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิทําหน�าท่ีประเมิน (Peer review) แล�วรายงานผลการประเมินเป�นลายลักษณ4อักษรให�
บรรณาธิการทราบเพ่ือพิจารณาตัดสินใจต#อไป ขอบข#ายความรับผิดชอบของบรรณาธิการให�เป�นไปตามท่ี
กําหนดโดยวารสารนั้น 

 หน1วยงานต�นสังกัดของนักวิจัย (Responsible agency/organization) หมายถึง หน#วยงาน 
หรือสถาบัน หรือองค4กรท่ีมีการวิจัยต#างๆ และเป�นท่ีซ่ึงนักวิจัยและคณะผู�วิจัยสังกัดหรือปฏิบัติหน�าท่ีอยู# หรือ
ดําเนินงานวิจัยภายใต�การกํากับดูแลของหน#วยงานอยู#ในช#วงท่ีมีการดําเนินงานวิจัยนั้นจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 แหล1งทุนหรือผู�ให�ทุนวิจัย (Funding source or Donor) หมายถึง หน#วยงาน หรือองค4กร หรือ
บุคคลผู�ให�ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ซ่ึงมีหน�าท่ีในการคัดเลือกข�อเสนอโครงการวิจัย และอนุมัติโครงการวิจัย 
รวมท้ังกําหนดข�อปฏิบัติต#างๆ เพ่ือประกันความมีมาตรฐานในการดําเนินงานวิจัยอย#างถูกต�องและมีการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีไม#ขัดต#อจรรยาวิชาชีพวิจัยท่ีกําหนดไว� รวมท้ังควบคุมและกํากับเพ่ือให�การดําเนินงานวิจัย
เป�นไปตามข�อตกลง หรือสัญญาท่ีได�มีการลงนามให�ความเห็นชอบร#วมกันแล�วนั้นด�วยนอกจากนี้ยังรวมถึงการ
ควบคุมการใช�งบประมาณสําหรับกิจกรรมต#างๆ ในโครงการวิจัยเพ่ือให�เป�นไปตามข�อตกลง และการส#งรายงาน
การวิจัยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

 ข�อตกลงหรือสัญญา (Contract) หมายถึง ข�อตกลงท่ีทําข้ึนเป�นลายลักษณ4อักษร ซ่ึงระบุวันท่ี
และลงนามโดยผู�เก่ียวข�องต้ังแต#สองฝoายข้ึนไป เช#น แหล#งทุนกับนักวิจัยหรือหัวหน�าคณะวิจัยแหล#งทุนกับ
หน#วยงานต�นสังกัดของนักวิจัยหรือหัวหน�าคณะวิจัยแหล#งทุนกับหน#วยงานท่ีเก่ียวข�องในโครงการวิจัย เป�นต�น 
เพ่ือทําความตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหน�าท่ี การแจกแจงงานและความรับผิดชอบ และหาก
เหมาะสมอาจระบุข�อตกลงทางการเงินด�วย ข�อเสนอโครงการวิจัยอาจใช�เป�นพ้ืนฐานของสัญญาได� 

 ข�อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal or Protocol) หมายถึง เอกสารซ่ึงนักวิจัยได�
จัดทําข้ึนก#อนท่ีจะทําวิจัย เพ่ือเป�นข�อมูลให�ผู�เก่ียวข�องทราบว#าจะทําวิจัยเรื่องอะไร ด�วยวัตถุประสงค4อะไร และ
จะทําอย#างไรเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค4นั้น ข�อเสนอโครงการวิจัยจะใช�เป�นหลักฐานขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล#งทุนด�วย โครงสร�างของข�อเสนอโครงการมักเป�นไปตามความต�องการหรือท่ีกําหนดโดยหน#วยงานต�น
สังกัดของนักวิจัยหรือแหล#งทุน โดยท่ัวไปประกอบด�วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล (ความเป�นมาและ
ความสําคัญของปKญหาวิจัย) วัตถุประสงค4ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน4ท่ีคาดว#าจะได�รับกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ4ท่ีใช�ในการวิจัย ข�อตกลงเบ้ืองต�น นิยมศัพท4 
เอกสารอ�างอิง ประวัติของผู�วิจัย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเป�น 
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 การเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับการวิจัย (Management of research data and 
materials) หมายถึง การเก็บรักษาข�อมูล หลักฐาน และเอกสารต#างๆ เก่ียวกับการวิจัย เช#น ข�อมูลดิบ 
แผนการทดลอง การวิเคราะห4ข�อมูล ผลการศึกษาวิจัย ข�อมุลการติดต#อสื่อสารระหว#างองค4กรต#างๆ เป�นต�น ให�
เป�นระบบระเบียบ อยู#ในสภาพดี ปลอดภัย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยหน#วยงานต�นสังกัดของนักวิจัย 
แหล#งทุนวิจัย หรือหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับประเภทของข�อมูล ท้ังนี้เพ่ือความ
โปร#งใส สะดวกในการค�นหา และความพร�อมให�ตรวจสอบหากมีการร�องขอ 

 ความเป4นผู�นิพนธ� (Authorship) หมายถึง การเป�นผู�มีส#วนร#วมอย#างสําคัญในการผลิตผลงาน
ทางปKญหา ไม#ว#าจะในด�านแนวคิด การออกแบบวิจัย การวิเคราะห4ข�อมูลและการแปลผลการอภิปรายผลและ
ข�อเสนอแนะ การร#างรายงานผลการวิจัย (ท้ังหมดหรือเพียงบางส#วน) การตรวจแก�และปรับปรุงร#างรายงาน
ผลการวิจัย ผู�มีส#วนร#วมเหล#านี้ ถือว#ามีคุณสมบัติในความเป�นผู�นิพนธ4บทความหรือรายงานผลการวิจัย แต#ไม#
รวมถึงหัวหน�าหน#วยงาน ผู�ให�คําปรึกษาท่ัวไปในการวิจัย ผู�ช#วยหาทุน ผู�ชี้แนะหรือช#วยให�เข�าถึงแหล#งข�อมูล ผู�
เก็บรวบรวมข�อมูล ผู�รวบรวมเอกสารอ�างอิง ผู�ช#วยวิจัย กลุ#มตัวอย#างในการวิจัยหรือผู�รับการวิจัยบุคคลหรือ
องค4กรท่ีช#วยให�ได�รับความสะดวก และผู�ช#วยงานธุรการต#างๆ บุคคลและองค4กรเหล#านี้สมควรได�รับเกียรติใน
การ เป� นผู� มี ส# ว นสนับสนุน ในการสร� า งผลง านวิ จั ย  ด� ว ยการระ บุชื่ อ ไ ว� ใน กิต ติ กรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 
 บทความหรือรายงานวิจัยต�องไม#มีการละเมิดสิทธิความเป�นผู�นิพนธ4 คือต�องใส#ชื่อผู�มีส#วนร#วมใน
การผลิตผลงานวิจัยให�ครบถ�วนไม#เพ่ิมเติมชื่อผู�ท่ีมิได�มีคุณสมบัติเป�นผู�นิพนธ4 (Guest or Honorary และ 
Planned authorship) เข�าไป (โดยเจ�าตัวอาจทราบหรือไม#ทราบ) หรือไม#ใส#ชื่อผู�สมควรเป�นผู�นิพนธ4ไว�ด�วย 
(Denial of authorship) หรือใส#ชื่อผู�ไม#สมควรเป�นผู�นิพนธ4แทนตัวนักวิจัยเอง (Relinquished authorship) 
หรือระบุชื่อนักวิจัยเป�นผู�นิพนธ4ท้ังๆ ท่ีผู�อ่ืนเป�นผู�เขียนผลงานให� (ดังท่ีเรียกว#า “ความเป�นผู�นิพนธ4แฝง” Ghost 
authorship)  

 ทรัพย�สินทางป5ญญา (Intellectual property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร�างสรรค4
ของมนุษย4 ได�แก# งานอันเข�าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต#อไปนี้ คือ การประดิษฐ4ท้ังท่ีขอรับสิทธิบัตรได�และ
ไม#ได� องค4ความรู� ข�อมูลทางด�านเทคนิค ลิขสิทธิ์แบบผลิตภัณฑ4 เครื่องหมายการค�า แบบผังภูมิของวงจรรวม
ความลับทางการค�า พันธุ4พืชใหม# สิ่งบ#งชี้ทางภูมิศาสตร4 และผลิตผลท่ีได�จากการวิจัย 

 ผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of interest) หมายถึง การมีความขัดแย�งกันในเรื่องของ
ผลประโยชน4ส#วนบุคคลกับผลประโยชน4ส#วนรวม หรือผลประโยชน4ระหว#างผู�ร#วมในคณะวิจัยหรือผลประโยชน4
ระหว#างผู�วิจัยกับผู�ให�ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการท่ีมีบุคคลใดก็ตามได�รับผลประโยชน4จากโครงการวิจัยแล�ว
ยังได�รับผลประโยชน4จากงานอ่ืนท่ีมีผลกระทบต#อการดําเนินการวิจัยและรายงานการวิจัยอีกด�วย จึงถือว#าเป�น
ผลประโยชน4ซ�อนท่ีบุคคลนั้นไม#สมควรจะได�รับ เพราะอาจถูกพิจารณาว#าทําให�เกิดอคติหรือความลําเอียง ทํา
ให�วัตถุประสงค4ของการวิจัยเบ่ียงเบนไปจากท่ีกําหนดไว�เดิม หรือทําให�เป�นการขัดขวางต#อการดําเนินงานวิจัย
ให�เป�นไปตามแผนและวัตถุประสงค4 หรือทําให�เกิดการกระทบกระท่ังกันระหว#างบุคคลหรือองค4กรท่ีเก่ียวข�อง 
อันเป�นผลทําให�เกิดความย#อหย#อนในการดําเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัย รวมท้ังกระทบต#อสัมพันธภาพ
ระหว#างบุคคลและทุกฝoายท่ีเก่ียวข�อง 
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 การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ�างความคิดเห็นของผู�อ่ืนมาเป4นของตน หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การนําแนวคิด งานหรือผลงานของผู�อ่ืนไปใช�เสมือนว#าเป�นของตนโดยไม#มี
การอ�างอิงแหล#งท่ีมาหรือให�เกียรติเจ�าของเดิมหรือปกปvดข�อความจริงท่ีควรบอกให�ชัดแจ�ง ทําให�บุคคลอ่ืน
เข�าใจผิดว#าเป�นของตน 

 การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) หมายถึง การคัดลอกหรือนําผลงานท่ี
เหมือนเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลับมาใช�อีกครั้งหนึ่งโดยไม#มีการอ�างถึงผลงานเดิมของตนนั้นทําให�
ผู�อ่ืนเข�าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต�องเป�นจริงและอาจเกิดความสับสนในการอ�างอิงได� 

 การปลอมแปลงข�อมูล (Falsification) หมายถึง การปกปvดบิดเบือน หรือทําให�ผิดไปจากความ
จริง โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต#งแก�ไขข�อมูล ข�อความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานข�อค�นพบจากการวิจัยเพ่ือให�เป�นไปตามข�อสรุปท่ีนักวิจัยต�องการ 

 การสร�างข�อมูลเท็จหรือการเสกสรรป57นแต1ง (Fabrication) หมายถึง การสร�างข�อมูลเท็จ การ
จงใจปKxนแต#งข�อมูลทําให�ผิดไปจากความเป�นจริงท่ีพบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงท่ีจะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งต#างๆ 
ตามความเป�นจริง 
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จรรยาวชิาชพีของนักวิจัย 
และแนวทางปฏิบตั ิ
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จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
 นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป�นแบบอย#างท่ีดีแก#ผู�ร#วมงานและบุคคลท่ัวไป พึงทําวิจัยอย#างเต็ม
ความสามารถ ด�วยความเสียสละ ขยัน และอดทน ต�องมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอน
ของการวิจัย ต�องมีความรับผิดชอบต#อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม#ว#าจะเป�นคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล�อม 
 
1.  นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป4นแบบอย1างท่ีดีแก1ผู�ร1วมงานและบุคคลท่ัวไป 
 นักวิจัยต�องมีความซ่ือสัตย4ต#อตนเองและผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีใจเปvดกว�างทางความคิด 
ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมและมีความประพฤติอันดีงามสมควรแก#ตําแหน#งหน�าท่ี 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.1  นักวิจัยต�องมีความซ่ือสัตย�ต1อตนเองและผู�อ่ืน 
 1.1.1  มีความซ่ือสัตย4ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ต้ังแต#ก#อนการดําเนินงานวิจัย 
ระหว#างการดําเนินงานวิจัยและหลังการดําเนินงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร#ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัย
ไปใช�ประโยชน4  
 1.1.2  ให�เกียรติผู�อ่ืน โดยการอ�างถึงบุคคลผู�เป�นเจ�าของข�อมูลหรือแปล#งท่ีมาของข�อมูล 
ความคิดเห็น ผลงาน และถ�อยคําท่ีนํามาใช�ในงานวิจัยอย#างถูกต�อง ชัดเจน และครบถ�วน 
 1.1.3  ไม#ระบุชื่อหัวหน�าหน#วยงานหรือบุคคลใดเป�นท่ีปรึกษา หรือผู�ร#วมโครงการวิจัย 
โดยไม#ได�รับคํายินยอมจากบุคคลนั้นก#อน 
 1.1.4  เสนอข�อมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปvดเผยและตรงไปตรงมา ในข�อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
 1.1.5  ไม#ขอรับทุนซํ้าซ�อน เว�นแต#จะได�รับคํายินยอมจากแหล#งทุนให�กระทําได� และต�อง
แจ�งให�แหล#งทุนทราบด�วย 
 1.1.6  ไม#จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย#อมในข�อเสนอโครงการวิจัยให�แตกต#างกัน 
โดยหวังให�เข�าใจว#าเป�นคนละโครงการกัน เพ่ือยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหล#ง 
 1.1.7  ไม#จ�างวานให�ผู�อ่ืนทําวิจัยให� แล�วระบุชื่อตนเองเป�นผู�ทําวิจัยและผู�นิพนธ4 
 1.1.8  ไม#สร�างผลงานวิจัยอันเป�นเท็จ โดยใช�ข�อมูลท่ีไม#ได�เก็บรวบรวมมาจริง และ
วิเคราะห4สรุปผลให�เป�นไปตามความประสงค4 
 1.1.9  ไม#ใส#ชื่อบุคคลท่ีไม#มีส#วนเก่ียวข�องในการวิจัยโดยหวังใช�ตําแหน#งหรือชื่อเสียงของ
บุคคลนั้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสให�ได�รับทุนวิจัย หรือเพ่ือจูงใจให�สํานักพิมพ4หรือวารสารตีพิมพ4บทความหรือรายงานวิจัย 
 1.2  นักวิจัยต�องมีความรับผิดชอบ 
 1.2.1  ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข�อตกลงในสัญญาท่ีได�ลงนามไว�แก#แหล#งทุนและ
หน#วยงานต�นสังกัด 
 1.2.2  ไม#ละท้ิงหรือยกเลิกการดําเนินงานวิจัยโดยไม#มีเหตุผลอันควร 
 1.2.3  มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยคํานึงถึงประโยชน4ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมท้ังผลท่ีจะเกิดแก#สังคมเป�นหลัก ไม#ใช�ผลงานวิจัยไปในทางท่ีไม#ถูกต�อง เช#น การทําลายผู�อ่ืน และบิดเบือน
ความจริง เป�นต�น 
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 1.3  นักวิจัยต�องมีใจเป=ดกว�างทางความคิด 
 1.3.1  ยินดีรับฟKงข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น ข�อติติง และคําวิจารณ4เชิงวิชาการจากเพ่ือน
ร#วมงานและผู�อ่ืน ด�วยใจท่ีเป�นกลาง 
 1.3.2  แสดงความคิดเห็น วิเคราะห4 วิจารณ4ผลงานของผู� อ่ืนด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไม#ลบหลู#นักวิจัยอ่ืน 
 1.4  นักวิจัยต�องมีความยุติธรรม 
 1.4.1  มีความเป�นธรรมในการให�น้ําหนักความรับผิดชอบในระหว#างผู�ร#วมวิจัยเก่ียวกับ
เนื้องาน การกําหนดชื่อเรื่อง และจํานวนบทความวิชาการท่ีจะตีพิมพ4 รวมท้ังสิทธิท่ีจะได�รับในความเป�นผู�
นิพนธ4ร#วมในผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ4 โดยมีการตกลงท่ีชอบด�วยเหตุผล และยอมรับกันในคณะวิจัย 
 1.4.2  มีความโปร#งใสในการแบ#งค#าใช�จ#ายเพ่ือการวิจัยในระหว#างผู�ร#วมวิจัย จัดสรรวัสดุ  
ครุภัณฑ4 และสิ่งอํานวยความสะดวกอย#างเพียงพอ เพ่ือให�ผู�ร#วมวิจัยสามารถทําวิจัยในส#วนท่ีแต#ละคน
รับผิดชอบได�จนสําเร็จ จัดสรรค#าตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชน4ท่ีได� (ถ�ามี) ให�ผู�ร#วมวิจัยอย#างเท่ียงธรรมและ
เป�นท่ียอมรับด�วยเหตุและผล 
 1.4.3  ไม#นําส#วนหนึ่งส#วนใดของการวิจัยท่ีได�ตกลงและดําเนินงานร#วมกันในคณะวิจัย 
เช#น ข�อมูลหรือตัวอย#างท่ีศึกษากระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ4 เป�นต�น ไปใช�ประโยชน4ในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือผลประโยชน4ส#วนตน อาทิ ขอทุนวิจัยจากแหล#งทุนอ่ืนตีพิมพ4รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเป�นผู�นิพนธ4 
จดสิทธิบัตรโดยไม#ได�รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหน�าโครงการวิจัย 
 1.5  นักวิจัยต�องปฏิบัติตนเป4นแบบอย1างท่ีดีแก1ผู�ร1วมวิจัย 
 1.5.1  ประพฤติตนเป�นคนดีมีคุณธรรม สมควรแก# ตําแหน#งหน�าท่ี 
 1.5.2  เป�นแบบอย#างท่ีดีแก#นักวิจัยอ่ืนๆ ในการคิดค�นคว�า หาเหตุผลในการทําวิจัย เพ่ือ
สร�างองค4ความรู� และนวัตกรรมท่ีเป�นประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา 
 1.5.3  คงไว�ซ่ึงความถูกต�องและเท่ียงธรรมไม#ประนีประนอมจนทําให�ผลงานวิจัยด�อย
คุณค#า 
 1.5.4  พัฒนาบทบาทของตนให�เกิดประโยชน4ยิ่งข้ึนและส#งเสริมให�ผู�ร#วมวิจัยในคณะและ
นักวิจัยอ่ืนๆ พัฒนาความรู�ความสามารถในการวิจัย ให�มีคุณภาพและเกิดประโยชน4ในการสร�างสรรค4ความรู� 
ชี้แนะและแก�ปKญหา รวมท้ังพัฒนาสังคมและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�ายิ่งข้ึน 
 

2.  นักวิจัยพึงทําวิจัยอย1างเต็มความสามารถด�วยความเสียสละ ขยัน และอดทน 
 นักวิจัยต�องทุ#มเททําวิจัยอย#างเต็มกําลังความสามารถด�วยความขยันและอดทน อุทิศเวลาเพ่ือ
การวิจัยอย#างต#อเนื่องและเพียงพอ เพ่ือให�งานวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค4ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 2.1  ทุ#มเทความรู� ความสามารถ และประสบการณ4ในศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย เพ่ือให�
งานวิจัยก�าวหน�า ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพเป�นท่ียอมรับของประชาคมวิจัย 
 2.2  อุทิศเวลาเพ่ือการวิจัยอย#างต#อเนื่องเพียงพอ และด�วยความขยันและอดทน เพ่ือให�งานวิจัย
สําเร็จตามวัตถุประสงค4ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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 2.3  มีมนุษย4สัมพันธ4ท่ีดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร�างความเข�าใจในงานวิจัยกับผู�ร#วมงาน
และนักวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งแก#งานวิจัย และสร�างเครือข#ายความร#วมมือให�ผลงานวิจัยเกิด
ประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งข้ึน 
 
3.  นักวิจัยต�องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
 นักวิจัยต�องมีอิสระทางความคิด ไม#ยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ ต�องนําเสนอผลงานวิจัยตาม
ความเป�นจริง และเสนอแนะอย#างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 3.1  มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการทํางานวิจัย เพ่ือรักษามาตรฐาน
วิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรมรวมท้ังเกียรติคุณของนักวิจัย 
 3.2  ไม#ยอมให�ผลประโยชน4ทางการเงิน และผลประโยชน4ทับซ�อนอ่ืนใด มาทําให�สูญเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ หรือมาทําให�การดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบ่ียงเลนหรือผิดไปจากความเป�นจริง 
 3.3  รายงานข�อค�นพบจากการวิจัยตามความเป�นจริง และเสนอแนะด�วยแนวคิดท่ีเปvดเผย 
ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ 
 3.4  ไม#เผยแพร#ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเป�นจริงและต�องคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ตามมา จากการนําเสนอรายงานวิจัยสู#สาธารณชนด�วย 
 
4.  นักวิจัยต�องมีความรับผิดชอบต1อส่ิงท่ีศึกษาวิจัยไม1ว1าจะเป4นคน สัตว� พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล�อม 
 นักวิจัยต�องทําวิจัยด�วยจิตสํานึกว#า จะไม#ก#อให�เกิดอันตรายหรือความเสียหายต#อสิ่งท่ีศึกษา ไม#ว#า
จะเป�นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม#มีชีวิตต�องดําเนินการวิจัยอย#างรอบคอบ ระมัดระวังและเป~�ยมด�วยคุณธรรมในการทํา
วิจัยท่ีเก่ียวข�องกับคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล�อม 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 4.1  พึงตระหนักว#า การใช�คนหรือสัตว4เป�นหน#วยทดลองต�องกระทําในกรณีท่ีไม#มีทิศทางเลือก
อ่ืนเท#านั้น 
 4.2  ดําเนินงานวิจัยด�วยสติปKญญาความรอบคอบ ระมัดระวังและเป~�ยมด�วยคุณธรรมในการทํา
วิจัยท่ีเก่ียวข�องกับคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล�อม โดยต�องปAองกัน
อันตรายหรือความเสียหาในทุกข้ันตอน และทุกระยะของการวิจัย และต�องรับผิดชอบต#อผลท่ีจะเกิดแก#สิ่งท่ี
ศึกษา รวมท้ังท่ีจะเกิดแก#ตนเองด�วย 
 4.3  มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งท่ีใช�ในการศึกษาหรือทดลอง และปAองกันการแพร#
ระบายของเชื้อโรค แมลงการแพร#กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมมลพิษ และอ่ืนๆ 
รวมท้ังมีมาตรการในการกําจัดมลพิษ ของเสียและสิ่งท่ีอาจเป�นอันตรายใดๆ อันเป�นผลมาจากการศึกษาหรือ
ทดลองเพ่ือมิให�เกิดอันตรายหรือความเสียหายต#อคน สัตว4 พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล�อม 
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จรรยาวชิาชพีในการทําวจัิย 
และแนวทางปฏิบตั ิ
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จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
 นักวิจัยพึงใช�ความรู�ทางวิชาการและวิชาชีพ ดําเนินการศึกษาค�นคว�าอย#างมีระบบและตาม
ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย ต้ังแต#ข้ันก#อนการดําเนินงาน
วิจัย ระหว#างการดําเนินงานวิจัย และหลังการดําเนินงานวิจัย จนถึงการนําผลงานวิจัยออกเผยแพร#สู#
สาธารณชนในวงกว�าง โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมการวิจัยอย#างเคร#งครัด 
 
1.  ก1อนการดําเนินงานวิจัย 
 นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาท่ีตนถนัด และมีความรู�ความสามารถเพียงพอ ต�องให�
เกียรติและอ�างถึงนักวิชาการหรือแหล#งข�อมูลข#าวสารท่ีนํามาใช�ในการเขียนข�อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให�
เป�นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว4 มีความโปร#งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย
ต�องศึกษาข�อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย#างรอบคอบและถ่ีถ�วน รวมท้ังแจ�งให�หน#วยงานต�นสังกัดทราบ
ก#อนท่ีจะลงนามในข�อตกลงหรือสัญญา เพ่ือให�เป�นท่ีเข�าใจตรงกันระหว#างนักวิจัยหน#วยงานต�นสังกัด และ
แหล#งทุนวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.1  ไตร#ตรองหาหัวข�อวิจัยด�วยความรอบคอบ เพ่ือให�เกิดประโยชน4ในการเสริมเสร�างองค4
ความรู� ความก�าวหน�าทางวิชาการการแก�ปKญหา และประโยชน4สุขของสังคมและประเทศชาติ 
 1.2  มีความเป�นกลางทางวิชาการ และไม#ดําเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค4ในการโจมตี หรือทํา
ให�ผู�อ่ืนได�รับความเสียหาย 
 1.3  ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ4 เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยของหน#วยงานต�น
สังกัด และท่ีเก่ียวกับการให�ทุนวิจัยของแหล#งทุนอย#างละเอียดรอบคอบ ก#อนนําเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุน เพ่ือปAองกันความขัดแย�งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 1.4  เขียนโครงการวิจัยในสาขาท่ีตนถนัด มีความรู� ความสามารถ ประสบการณ4 และศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะทําวิจัยให�สําเร็จตามวัตถุประสงค4 และได�มาตรฐานท้ังทางวิชาการและการวิจัย 
 1.5  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีจะทําวิจัยอย#างเพียงพอ ก#อนลงมือเขียนข�อเสนอ
โครงการวิจัย 
 
 
 1.6  ให�เกียรติและอ�างถึงนักวิชาการเจ�าของข�อมูล หรือแหล#งท่ีมาของข�อมูล แนวคิด ผลงาน 
และถ�อยคําท่ีนํามาใช�ในการเขียนโครงการวิจัย ต�องไม#แอบอ�าง หรือสร�างข�อมูลเท็จ หรือปลอมแปลงข�อมูล 
หรือนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน หรือกระทําการใดๆ ท่ีทําให�แหล#งทุนเกิดความเข�าใจผิดไปจากความเป�นจริง 
 1.7  ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย#างถูกต�องตามหลักวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย 
 1.8  ปฏิบัติให�เป�นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน โดยต�องเสนอข�อเสนอโครงการวิจัยท่ี
เก่ียวข�องกับคน ให�คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน (หรือในชื่อเรียกอย#างอ่ืน) เพ่ือรับรองหรือให�ความ
เห็นชอบก#อนยื่นเสนอต#อแหล#งทุนวิจัย 
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 1.9  ขอรับคํายินยอมจากผู�รับการวิจัย หรือผู�แทนโดยชอบธรรมท่ีสามารถปกปAองผลประโยชน4
ของผู�รับการวิจัยได� เช#น บิดามารดา ผู�ปกครอง ญาติ หน#วยงานท่ีดูแล เป�นต�น ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย ท้ังนี้
นักวิจัยต�องเปvดโอกาสให�ผู�รับการวิจัยมีอิสระในการตัดสินใจเข�ารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยได�ตาม
ต�องการ 
 1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยท่ีแม#นยํา โดยใช�สัตว4ทดลองจํานวนน�อยท่ีสุด ท้ังนี้ต�องเสนอ
ข�อเสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับสัตว4 ต#อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือในชื่อเรียกอย#างอ่ืน) 
เพ่ือรองรับหรือให�ความเห็นชอบ ก#อนยื่นเสนอต#อแหล#งทุนวิจัย 
 1.11 ขออนุญาตเจ�าของสิทธิในทรัพย4สินทางปKญญาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีวิจัย ให�ได�คํายินยอม
เป�นลายลักษณ4อักษรก#อนใช�ทรัพย4สินทางปKญญานั้นเพ่ือประโยชน4ในการศึกษาค�นคว�าหรือทดลอง 
 1.12 ระบุสถานท่ีท่ีจะดําเนินการวิจัยอย#างชัดเจนโดยเฉพาะงานวิจัยท่ีต�องใช�คนหรือสัตว4เป�น
กลุ#มตัวอย#างในการวิจัย 
 1.13 ระบุช#วงเวลาในการทําวิจัยในแต#ละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลาท้ังหมดท่ี
จะใช�ในการทําวิจัยอย#างชัดเจน 
 1.14 มีความโปร#งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยไม#ปvดบังหรืออําพรางวัตถุประสงค4ท่ี
แท�จริงของการวิจัย และต�องเสนอข�อมูลและแนวคิดอย#างเปvดเผยตรงไปตรงมาในข�อเสนอโครงการวิจัย 
 1.15 ศึกษาและทําความเข�าใจข�อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย#างรอบคอบและถ่ีถ�วน ว#าไม#
ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมท้ังอยู#ในวิสัยและความสามารถท่ีนักวิจัยจะกระทําให�
สําเร็จได�โดยมีอิสระทางความคิด ก#อนท่ีจะมีการลงนามในข�อตกลงหรือสัญญากับแหล#งทุนวิจัย 
 1.16 แจ�งให�หน#วยงานต�นสังกัดทราบก#อนท่ีจะลงนามในข�อตกลงหรือสัญญา ให�เป�นท่ีเข�าใจ
ตรงกันระหว#างนักวิจัยหน#วยงานต�นสังกัด และผู�ให�ทุนเก่ียวกับเง่ือนไขและข�อปฏิบัติต#างๆในข�อตกลง หรือ
สัญญา เพ่ือให�แต#ละฝoายยึดถือปฏิบัติตาม และปกปAองสิทธิประโยชน4ของตน รวมท้ังดําเนินการให�เป�นไปตาม
ระเบียบของหน#วยงานว#าด�วยการวิจัย 
 
2.  ระหว1างการดําเนินงานวิจัย 
 นักวิจัยต�องแน#ใจว#า เครื่องมือและวิธีการท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห4ข�อมูล มีความถูก
ต�องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป�นท่ียอมรับของศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัยนั้นต�องปฏิบัติต#อ
คนและสัตว4ท่ีใช�ในการศึกษาหรือทดลองด�วยความเมตตา เก็บรักษาข�อมุลและเอกสารเก่ียวกับการวิจัยอย#าง
เป�นระบบระเบียบและปลอดภัย พร�อมรับการตรวจสอบทุกระยะของการดําเนินงานวิจัย ต�องดําเนินงานวิจัย
ตามข�อตกลงในสัญญาอย#างเคร#งครัด และรายงานความก�าวหน�าตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไม#นําข�อมูลท่ีรวบรวม
ได�ไปใช�ประโยชน4อย#างอ่ืน นอกเหนือจากท่ีระบุในข�อตกลงหรือสัญญา ต�องระงับและพร�อมยุติการดําเนิน
งานวิจัยทันทีท่ีพบว#างานวิจัยของตนมีผลกระทบต#อสาธารณชนสิ่งแวดล�อม หรือความม่ันคงของประเทศอย#าง
รุนแรง และโดยมิได�คาดคิดมาก#อน 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 2.1  ไม#มีอคติในการเลือกกลุ#มตัวอย#างหรือผู�รับการวิจัย 
 2.2  ตรวจสอบให�แน#ใจว#ากระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค4และ
กลุ#มตัวอย#างในการวิจัย 
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 2.3  ใช�เครื่องมือและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห4ข�อมูลอย#างถูกต�องตามหลักวิชาการและ
ระเบียบวิธีวิจัย ท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย 
 2.4  ไม#ใช#สินค�าหรือบริการ หรือใบสําคัญซ่ึงถือเป�นหลักฐานว#าจะมีการจ#ายค#าตอบแทนหรือ
ได�รับสิ่งใดๆ เป�นการตอบแทนเพ่ือเป�นสิ่งจูงใจให�ผู�รับการวิจัยร#วมมือในการตอบหรือให�ข�อมูลหรือเข�าร#วม
กิจกรรมในโครงการวิจัยตามท่ีนักวิจัยต�องการ 
 2.5  ไม#มีอคติในการเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห4การแปลผล การวิจารณ4 การสรุปผล และ
การให�ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
 2.6  ดูแลปกปAองสิทธิประโยชน4 และรักษาความลับของกลุ#มตัวอย#างในการศึกษาวิจัยหรือ
ทดลอง ไม#เปvดเผยข�อมูลส#วนตัวของผู�รับการวิจัย เว�นแต#จะได�รับคํายินยอมเป�นลายลักษณ4อักษรจากผู�รับการ
วิจัย หรือผู�แทนโดยชอบธรรม 
 2.7  ปฏิบัติต#อคนและสัตว4ท่ีใช�ในการศึกษาหรือทดลองด�วยเมตตาธรรม ต�องปกปAองกันความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนอย#างเต็มความสามารถ โดยไม#คํานึงถึงแต#ผลประโยชน4ทางวิชาการ จนเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหายแก#คนหรือสัตว4ท่ีใช�ในการศึกษาหรือทดลอง 
 
 2.8  จดบันทึกข�อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย#างถ่ีถ�วนและมีมาตรการในการเก็บรักษาข�อมูล
และเอกสารเก่ียวกับการวิจัยอย#างเป�นระบบระเบียบและปลอดภัย เพ่ือตนเองและผู�ร#วมวิจัยได�ใช�ประโยชน4 
และเพ่ือความโปร#งใส รวมท้ังความพร�อมรับการตรวจสอบหากมีการร�องขอ 
 2.9  ดําเนินงานวิจัยตามข�อตกลงในสัญญาอย#างเคร#งครัดและรายงานความก�าวหน�าตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนด ท้ังพร�อมรับการตรวจสอบจากบุคคล หรือองค4กรท่ีเก่ียวข�องในทุกระยะของการดําเนินงานวิจัย 
เพ่ือความโปร#งในและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการวิจัย 
 2.10 ติดตามและทบทวนการดําเนินงานวิจัยเป�นระยะๆ อย#างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�การวิจัยเป�นไป
ในทิศทางท่ีถูกต�อง และสามารถแก�ไขปKญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย#างทันท#วงที 
 2.11 หม่ันตรวจสอบกับผู�ร#วมวิจัยตลอดช#วงการดําเนินงานวิจัย ว#าได�มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและพร�อมแก�ไขข�อบกพร�องโดยไม#ละเลยหรือหลีกเลี่ยง 
 2.12 ไม#นําข�อมูลท่ีรวบรวมได�ไปใช�ประโยชน4อย#างอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข�อตกลงหรือสัญญา
ท่ีทําไว�กับแหล#งทุนและหน#วยงานต�นสังกัด หรือท่ีได�แจ�งไว�แก#ผู�รับการวิจัย และต�องไม#ขัดต#อกฎหมายและ
ศีลธรรม 
 2.13 ระงับการดําเนินงานวิจัย และเสนอขอความเห็นชอบจากหน#วยงานต�นสังกัดและแหล#งทุน 
เพ่ือยุติการดําเนินงานวิจัยทันทีท่ีพบว#า งานวิจัยของตนมีผลกระทบต#อสาธารณชน สิ่งแวดล�อมหรือความ
ม่ันคงของประเทศอย#างรุนแรงโดยมิได�คาดคิดมาก#อนและอาจจําเป�นต�องดําเนินการอย#างอ่ืนด�วยความ
รอบคอบและด�วยจิตสํานึกรับผิดชอบ เพ่ือหรือระงับความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
3.  หลังการดําเนินงานวิจัย 
 นักวิจัยต�องแน#ใจว#ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจนและมีข�อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ 
ต�องให�เกียรติและอ�างถึงนักวิชาการหรือแหล#งข�อมูลท่ีนํามาใช�ในรายงานผลการวิจัยระบุและลําดับชื่อผู�นิพนธ4
อย#างถูกต�องเป�นธรรม ไม#ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ4ในวารสารมากกว#าหนึ่งแห#งต�อง
นําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน4ในทางท่ีชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบต#อผลกระทบท่ีเกิดจากการนําเสนอ
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ผลงานวิจัยสู#สาธารณะ ต�องเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารสําคัญเก่ียวกับการวิจัยตามระยะเวลาท่ีหน#วยงานต�น
สังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด เพ่ือให�พร�อมรับการตรวจสอบหากมีการร�องขอ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 3.1  จัดทําและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ4 ซ่ึงมีรายละเอียดตามโครงร#างและ
ส#วนประกอบต#างๆ ในรายงานท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร4สาขาท่ีวิจัยมีความชัดเจน มีข�อมูลหรือหลักฐาน
สนับสนุนเพียงพอ ไม#ขยายข�อค�นพบจากงานวิจัยเกินความเป�นจิรงและต�องจัดทําบทสรุปสําหรับผู�บริหารตาม
ความต�องการของแหล#งและหน#วยงานต�นสังกัด ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 3.2  ให�เกียรติและอ�างถึงนักวิชาการ หรือแหล#งท่ีมาของข�อมูล แนวคิด ผลงาน และถ�อยคําท่ีได�
นํามาใช�ในรายงานการวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย ต�องไม#แอบอ�างหรือสร�างข�อมูลเท็จ 
หรือปลอมแปลงข�อมูล หรือนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน หรือนําผลงานเดิมหรือเกือบเหมือนเดิมของตน
กลับมาใช�อีกครั้งหนึ่ง โดยไม#มีการอ�างถึงอย#างชัดเจน 
 3.3  ระบุและลําดับชื่อผู�นิพนธ4ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามท่ีได�ตกลงไว�
ต้ังแต#ต�นกับผู�ร#วมวิจัย หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหม#เม่ือมีเหตุผลอันควร และเป�นท่ียอมรับในคณะผู�ร#วมวิจัย 
โดยไม#มีการละเมิดสิทธิความเป�นผู�นิพนธ4 
 3 .4  แสดงความขอบคุณต#อบุคคล คณะบุคคล และองค4กร ท่ีสนับสนุนงานวิจัย ใน
กิตติกรรมประกาศ เพ่ือเป�นเกียรติว#าเป�นผู�มีส#วนในการผลิตผลงานวิจัย ท้ังนี้ควรแจ�งให�ผู�จะได�รับการระบุชื่อ
ทราบและให�คํายินยอมก#อน 
 3.5  ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ4ในวารสารในประเทศและต#างประเทศ ท่ีมีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญในศาสตร4ท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีวิจัย 
 3.6  ไม#ส#งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกัน ไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกว#าหนึ่ง
แห#ง โดยหวังว#าจะเป�นการเพ่ิมโอกาสในการได�รับการตีพิมพ4มากข้ึน เนื่องจากการกระทําเช#นนี้อาจทําให�เกิด
การตีพิมพ4ซํ้าซ�อน 
 3.7  สามารถตีพิมพ4ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว#าหนึ่งภาษาได� หากวารสารท่ีส#งผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ4 มีนโยบายรองรับหลักการดังกล#าว ท้ังนี้นักวิจัยต�องแจ�งให�บรรณาธิการทราบล#วงหน�าด�วย 
 3.8  สามารถส#งเรื่องเต็มของบทคัดย#อท่ีได�รับการตีพิมพ4ในรายงานการประชุมวิชาการแล�ว ไปให�
วารสารวิชาการพิจารณาได�แต#ควรแจ�งให�บรรณาธิการวารสารทราบด�วย 
 3.9  ไม#พิมพ4ผลงานวิจัยโดยการแบ#งย#อยให�เป�นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม แต#อาจทําได�หาก
บทความเหล#านั้นมีเนื้อหาเหมือนกันไม#เกินร�อยละสิบ และต�องไม#ใช�ตารางหรือภาพประกอบเดียวกัน ท้ังนี้
นักวิจัยต�องแจ�งให�บรรณาธิการวารสารท่ีตนส#งบทความไปได�รับทราบและยอมรับก#อน 
 3.10 เผยแพร#ผลงานวิจัยอย#างกว�างขวาง และครอบคลุมกลุ#มเปAาหมายต#างๆ เพ่ือให�ชุมชนและ
สังคมได�รับข�อมูลข#าวสารท่ีมีคุณค#า และนําผลงานวิจัยไปทันใช�ประโยชน4 ผลงานท่ีเผยแพร#ควรอยู#ในรูปแบบท่ี
เข�าใจง#ายและชัดเจน 
 3.11 แสดงความรับผิดชอบต#อผลกระทบหรือผลเสียท่ีอาจเกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยสู#
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแก�ปKญหาความเข�าใจผิดของสังคมทีมีต#อผลงานวิจัยไว�ด�วยอย#างชัดเจน 
 3.12 ไม#เพิกเฉย และรีบแก�ไขให�สังคมเกิดความเข�าใจท่ีถูกต�องอย#างทันท#วงที หากพบว#ามีผู�นํา
ผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพ่ือประโยชน4ส#วนตน 



16 
 

 3.13 มีมาตรการท่ีเป�นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับ
การวิจัย ตามระยะเวลาท่ีหน#วยงานต�นสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด หรือตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับประเภท
ของข�อมูล เพ่ือความโปร#งใสและพร�อมรับการตรวจสอบหากมีการร�องข�อ 
 3.14 ส#งมอบครุภัณฑ4ท่ีได�รับจากแหล#งทุน ให�หน#วยงานต�นสังกัดหรืออ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อตกลงหรือสัญญาท่ีทําไว�กับแหล#งทุนหรือหน#วยงานต�นสังกัด เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานวิจัย 
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แนวทางปฏบิัติของนักวจัิย 
ต1อผู�อ่ืนและหน1วยงาน 
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แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อผู�ช1วยงานวิจัย 
 นักวิจัยต�องกําหนดหน�าท่ี และความรับผิดชอบของผู�ช#วยงานวิจัยแต#ละคนให�ชัดเจน และยอมรับ
กันต้ังแต#ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย สนับสนุนให�ผู�ช#วยงานวิจัยใช�ความรู�และทักษะวิชาชีพทํางานในส#วนท่ีได�รับ
มอบหมายให�สําเร็จ สร�างบรรยากาศท่ีส#งเสริมการทํางานและความสัมพันธ4ท่ีดีระหว#างกัน ให�คําปรึกษาแนะนํา
กํากับดูแล ช#วยแก�ปKญหาด�วยเมตตาธรรม ปAองกันอันตรายและให�หลักประกันชีวิตและสุขภาพอย#างเท่ียงธรรม 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.  กําหนดหน�าท่ีและขอบข#ายความรับผิดชอบของผู�ช#วยงานวิจัยแต#ละคนให�ชัดเจน เป�นท่ีรับรู� 
เข�าใจ และยอมรับกันต้ังแต#ก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัย เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกและสนับสนุนให�งานวิจัย
ดําเนินไปได�ด�วยดีจนบรรลุผลสําเร็จ 
 2.  สนับสนุนให�ผู�ช#วยงานวิจัยใช�ความรู�และทักษะวิชาชีพของตน ทํางานในส#วนท่ีได�รับ
มอบหมายให�เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ4กัน ทําให�งานวิจัยดําเนินไปได�ด�วยดี 
และบุคคลมีความสัมพันธ4ท่ีดีต#อกัน 
 3.  สร�างบรรยากาศท่ีส#งเสริมการทํางานวิจัย ท้ังในด�านสถานท่ี อุปกรณ4การวิจัย และเอกสารท่ี
จําเป�นต#อการวิจัย 
 4.  ไม#สั่งการหรือมอบหมายให�ผู�ช#วยงานวิจัยทํางานท่ีต�องเสี่ยงอันตรายต#อสุขภาพหรือชีวิต โดย
ท่ีไม#มีการฝ@กอบรมให�มีความรู�ความสามารถอย#างเพียงพอและต�องมีความเชื่อม่ันสูงในเรื่องความปลอดภัยของ
ผู�ช#วยวิจัย 
 5.  ให�ความคุ�มครองและจัดทําประกันชีวิตและสุขภาพให�แก#ผู�ร#วมวิจัย 
 6.  แสดงความขอบคุณแก#ผู�ช#วยงานวิจัย โดยระบุในกิตติกรรมประกาศเพ่ือให�เกียรติในการร#วม
สร�างผลงานวิจัย 
  
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
 นักวิจัยต�องให�คําปรึกษาแนะนํา กระตุ�นจูงใจ และสนับสนุนให�นักศึกษาในความดูแล กล�าคิด 
ตัดสินใจ และทํางานโดยใช�ความรู�ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย#างถูกต�องและรอบคอบรวมท้ังมีจรรยา
วิชาชีพวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.  ให�คําปรึกษาแนะนํา กระตุ�นจูงใจ และสนับสนุนให�นักศึกษากล�าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ
กระทําการต#างๆ ด�วยเหตุและผล รวมท้ังใช�ความรู�ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย#างถูกต�อง และรอบคอบ
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
 2.  กํากับดูแล สอนงาน ควบคุมการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย#างใกล�ชิดและด�วยเมตตา
ธรรม ช#วยแก�ปKญหาและปAองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ทําให�งานวิจัยสัมฤทธิผลอย#างมีประสิทธิภาพ 
ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 3.  ไม#มอบหมายงานท่ีเสี่ยงอันตรายต#อสุขภาพและชีวิตรวมท้ังงานท่ีต�องการความชํานาญเฉพาะ
ทางให�แก#นักศึกษาท่ียังไม#มีความรู�ความชํานาญเพียงพอ ต�องฝ@กนักศึกษาจนมีความเชื่อม่ันสูงในเรื่องความ
ปลอดภัย ก#อนมอบหมายงานให�  
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 4.  คํานึงถึงผลประโยชน4ท่ีนักศึกษาสมควรได�รับ ส#งเสริมให�พัฒนาความรู� ทักษะ และเจตคติท่ีดี
ต#อการทํางานและผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย#างเคร#งครัด 
 5.  จัดทําข�อตกลงเป�นลายลักษณ4อักษรกับนักศึกษาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพย4สินทางปKญญาและ
ผลประโยชน4ท่ีเกิดจากการวิจัย การมีชื่อและลําดับชื่อของผู�นิพนธ4ผลงานวิจัย สิทธิ์ในข�อมูลและความเป�น
เจ�าของผลงาน 
 6.  ไม#ใช�สถานภาพท่ีสูงกว#าบังคับ ข#มขู# หรือกดดันการตัดสินใจของนักศึกษา และไม#หา
ประโยชน4จากนักศึกษาในทางมิชอบ 
 
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อหน1วยงานต�นสังกัด 
 นักวิจัยต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข�อบังคับเก่ียวกับการวิจัยของหน#วยงานต�นสังกัด ต�อง
แจ�งให�หน#วยงานต�นสังกัดทราบทุกครั้งท่ีจําเป�นต�องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับข�อตกลงหรือสัญญากับ
แหล#งทุน ต�องไม#ดําเนินการเก่ียวกับข�อตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาท่ีได�จาก
การวิจัยโดยไม#ได�รับความเห็นชอบจากหน#วยงานต�นสังกัด ควรให�เกียรติและแสดงความขอบคุณหน#วยงานต�น
สังกัดในกิตติกรรวมประกาศในบทความหรือรายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.  ศึกษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวกับการวิจัยของหน#วยงานต�นสังกัด 
ต�องเสนอโครงการวิจัยผ#านหน#วยงานต�นสังกัดเพ่ือให�ความเห็นชอบก#อนยื่นเสนอต#อแหล#งทุนและเม่ือ
โครงการวิจัยได�รับความเห็นชอบจากแหล#งทุนแล�ว ต�องขออนุมัติตามข้ันตอนต#างๆ ท่ีหน#วยงานต�นสังกัดหรือ
แหล#งทุนกําหนดก#อนเริ่มดําเนินงานวิจัยหรือใช�งบประมาณการวิจัย 
 2.  ดําเนินการเก่ียวกับข�อตกลงกับแหล#งทุนเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทาง
ปKญญาท่ีได�จากการวิจัยต#อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากหน#วยงานต�นสังกัดแล�ว 
 3.  จัดทําข�อตกลงในการจัดการ หรือโอนย�ายวัสดุวิจัยและครุภัณฑ4ระหว#างหน#วยงานท่ีร#วมวิจัย 
เพ่ือปกปAองสิทธิประโยชน4ของหน#วยงาน 
 4.  แจ�งให�หน#วยงานต�นสังกัดทราบทุกครั้งท่ีจําเป�นต�องมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม#สามารถดําเนิน
งานวิจัยได�ทันตามกรอบเวลาหรือจะยกเลิกข�อตกลงหรือสัญญาก#อสนกําหนด หรือจะขอขยายเวลาเพ่ิมเติม 
 5.  ให�เกียรติและแสดงความขอบคุณหน#วยงานต�นสังกัดในกิตติกรรมประกาศของบทความหรือ
รายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร 
 6.  เก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับการวิจัยตลอดโครงการอย#างเป�นระบบ ตามระยะเวลาท่ี
หน#วยงานต�นสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด เพ่ือความโปร#งใสและพร�อมให�ตรวจสอบหากมีการร�องขอ 
 
แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต1อแหล1งทุนวิจัย 
 นักวิจัยต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามข�อตกลงในสัญญากับแหล#งทุนวิจัย ต�องส#งรายงานประจํางวด 
รายงานความก�าวหน�า และรายงานฉบับสมบูรณ4ต#อแหล#งทุนตามกําหนด รวมท้ังขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ
และในโอกาสอันควร 
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แนวทางปฏิบัติ 
 1.  ตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาท่ีได�จากการวิจัยกับแหล#งทุน
วิจัยให�ชัดเจน และด�วยความเห็นชอบของหน#วยงานต�นสังกัดของนักวิจัย ก#อนลงนามในข�อตกลงหรือสัญญา 
 2.  ปฏิบัติตามสัญญาท่ีได�ลงนามไว�กับแหล#งทุนวิจัยอย#างเคร#งครัด 
 3.  ทํางานวิจัยตามแผนงานและส#งรายงานประจํางวดรายงานความก�าวหน�า และรายงานฉบับ
สมบูรณ4ต#อแหล#งทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญา 
 4.  แจ�งให�แหล#งทุนทราบเป�นลายลักษณ4อักษร โดยผ#านหน#วยงานต�นสังกัดทุกครั้งท่ีเกิดกรณีไม#
สามารถดําเนินงานวิจัยได�ตามแผน เพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป�น และแจ�งผลการอนุมัติให�ผู�
ร#วมวิจัยทราบด�วย 
 5.  ให�เกียรติและขอบคุณแหล#งทุนวิจัยในกิตติกรรมประกาศ และในโอกาสอันควร 
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แนวทางปฏบิัติของบุคคล 
และหน1วยงาน 

ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย 
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แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน1วยงานที่เกี่ยวข�องกับการวิจัย 
 
1.  แนวทางปฏิบัติของผู�อํานวยการหรือหัวหน�าชุดโครงการวิจัย 
 ผู�อํานวยการหรือหัวหน�าชุดโครงการวิจัย พึงให�คําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล และช#วยเหลือนักวิจัย
ในชุดโครงการ ท้ังด�นวิชาการและการบริหารจัดการ การแก�ปKญหา การเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับการ
วิจัย การผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพการเป�นแบบอย#างท่ีดีในการวิจัย และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 1.1  ให�คําปรึกษา แนะนํา ช#วยเหลือท้ังด�านวิชาการและการบริหารจัดการแก#นักวิจัยในชุด
โครงการวิจัย เพ่ือให�งานวิจัยในแต#ละโครงการดําเนินไปได�ตามแผน จนสัมฤทธิผลภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 1.2  กํากับดูแลและหม่ันตรวจสอบความก�าวหน�าของงานวิจัย เพ่ือแก�ปKญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ระหว#างการดําเนินงานวิจัย และเพ่ือให�ได�ผลงานวิจัยท่ีถูกต�องและเชื่อถือได� ท้ังของตนเองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 1.3  ประสานงานระหว#างโครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการเพ่ือปAองกันปKญหาผลประโยชน4ทับซ�อน 
 1.4  แนะนําและกระตุ�นให�นักวิจัยในชุดโครงการวิจัยเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับการ
วิจัย ตามกรอบเวลาท่ีหน#วยงานต�นสังกัดหรือแหล#งทุนกําหนด 
 1.5  เป�นแบบอย#างท่ีดีในการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัยกระตุ�นจูงใจให�นักวิจัยและผู�ร#วม
วิจัยในชุดโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ4 กติกา และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิจัยของหน#วยงานต�นสังกัดและ
แหล#งทุน เพ่ือเป�นการรักษาและส#งเสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 
2.  แนวทางปฏิบัติของผู�จัดการหรือผู�ประสานงานชุดโครงการวิจัย 
 ผู�จัดการหรือผู�ประสานงานชุดโครงการวิจัยพึงให�คําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล และช#วยเหลือ
นักวิจัยในชุดโครงการ ประสานงาน และทํางานร#วมกับนักวิจัยหลักของแต#ละโครงการ ผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพ เป�นแบบอย#างท่ีดีในการวิจัย การบริหารงานวิจัย และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมท้ังสร�าง
เครือข#ายในการพัฒนางานวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 2.1  ประสานงาน ควบคุม และกํากับโครงการวิจัยต#างๆ ในชุดโครงการวิจัยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให�
ทุกโครงการสัมฤทธิ์ผลและได�รายงานเผยแพร#ในวารสารวิชาการภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 2.2  ให�คําปรึกษา แนะนํา ช#วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการวิจัย แก�ปKญหาท่ีเกิดข้ึนในการทําวิจัย
โดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 
 2.3  ทํางานร#วมกับนักวิจัยหลักในการสร�างสรรค4องค4ความรู�ใหม# ให�เกิดความก�าวหน�าในศาสตร4
ท่ีศึกษา และได�นวัตกรรมท่ีเป�นประโยชน4แก#สังคม 
 2.4  เป�นแบบอย#างท่ีดีในการทําวิจัยและการบริหารงานวิจัยรวมท้ังการรักษาและส#งเสริมจรรยา
วิชาชีพวิจัยแก#นักวิจัยอ่ืนๆ 
 2.5  สร�างเครือข#ายวิจัยระหว#างโครงการวิจัยในชุด กับโครงการวิจัยอ่ืนๆ ท้ังในและต#างประเทศ 
เพ่ือขยายความร#วมมือในการวิจัยให�กว�างขวางยิ่งข้ึน และให�เกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศในระยะยาว 
 2.6  ไม#ใส#ชื่อตนเองร#วมเป�นผู�นิพนธ4ในผลงานวิจัย หากไม#ได�เป�นนักวิจัยหลักหรือนักวิจัยร#วมใน
โครงการวิจัยใดๆ 
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3.  แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียง 
 นักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง พึงให�คําปรึกษา แนะนํา สอนงาน และช#วยเหลือนักวิจัยรุ#นใหม#อย#าง
ใกล�ชิด ในการคิดค�นคว�า และผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ด�วยความเพียรพยายามและมีจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 3.1  ทุ#มเทสติปKญญาและเวลาในการถ#ายทอดความรู� ประสบการณ4 ให�คําปรึกษา แนะนํา สอน
งาน และให�ความช#วยเหลือด�านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก#นักวิจัยรุ#นใหม#หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย#าง
ใกล�ชิด ทําให�เกิดความเชื่อม่ันในการทําวิจัยและแก�ปKญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย#างมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เป�นแบบอย#างท่ีดีในการคิด ค�นคว�า หาเหตุผล เพ่ือสร�างองค4ความรู�และนวัตกรรมท่ีเป�น
ประโยชน4ทางวิชาการ วิชาชีพการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังสังคม 
 3.3  สร�างความแข็งแกร#งให�แก#นักวิจัยรุ#นใหม# ทําให�สามารถพ่ึงตนเองได� โดยใช�ความคิดริเริ่ม
และสร�างสรรค4 รวมท้ังความเพียรพยายามทํางานจนประสบผลสําเร็จตามเปAาหมาย 
 3.4  ปลูกฝKงความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก#นักวิจัยรุ#นใหม#ทําให�เกิดวินัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และไม#ขัดต#อกฎหมายและความม่ันคงของประเทศ 
 
4.  แนวทางปฏิบัติของผู�ประเมินข�อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย 
 ผู�ประเมินข�อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย พึงปฏิบัติหน�าท่ีอย#างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ยึดถือหลักเกณฑ4และมาตรฐานท่ีกําหนดโดยองค4กรหรือวารสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข�องเป�นหลักในการประเมิน
อย#างเท่ียงธรรม รักษาความลับและปกปAองสิทธิประโยชน4ของผู�เสนอโครงการวิจัยและผู�นิพนธ4บทความวิจัยไม#
นําแนวคิดของการวิจัยและหัวข�อโครงการวิจัยไปใช�ประโยชน4โดยไม#ได�รับคํายินยอมจากเจ�าของข�อเสนอ
โครงการวิจัย 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 4.1  ปฏิบัติหน�าท่ีอย#างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให�การตรวจสอบและการประเมินมีความ
เท่ียงธรรม ชอบด�วยเหตุผลโปร#งใส และปราศจากอคติ 
 4.2  ประเมินข�อเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัย โดยยึดถือหลักเกณฑ4และมาตรฐาน ท่ี
กําหนดข้ึนหรือเป�นท่ียอมรับโดยองค4กรหรือวารสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข�อง 
 4.3  ควรปฏิเสธการเป�นผู�ประเมิน หากรู�จักคุ�นเคยเป�นส#วนตัวกับผู�เสนอโครงการวิจัย หรือกับผู�
นิพนธ4บทความวิจัยท่ีจะประเมินเพ่ือปAองกันมิให�เกิดอคติหรือถูกกล#าวหาว#ามีอคติ ถ�าหากเลี่ยงไม#ได�ต�อง
พิจารณาผลงานอย#างเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ และสามารถอธิบายด�วยเหตุและผลได�อย#างชัดเจน 
 4.4  ประเมินข�อเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัยให�แล�วเสร็จและส#งต�นฉบับคืนให�
ผู�เก่ียวข�อง หรือบรรณาธิการวารสารภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 4.5  แจ�งเป�นลายลักษณ4อักษรให�บรรณาธิการวารสารทราบทันทีท่ีพบว#าบทความวิจัยท่ีประเมิน
มีเรื่องผลประโยชน4ทับซ�อนเกิดข้ึน 
 4.6  รักษาความลับของโครงการวิจัย หรือบทความวิจัยและไม#นําไปวิพากษ4วิจารณ4กับผู�อ่ืน เพ่ือ
ปกปAองสิทธิประโยชน4ของผู�นําเสนอโครงการวิจัย หรือผู�นิพนธ4บทความวิจัย 
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 4.7  ไม#นําแนวคิดของการวิจัยหรือหัวข�อโครงการวิจัยท่ีอยู#ในระหว#างการประเมินหรือภายหลัง
การตัดสินไม#ให�ได�รับทุนวิจัยไปดําเนินการหรือให�ผู�อ่ืนนําไปใช�ประโยชน4 โดยไม#ได�รับคํายินยอมเป�นลายลักษณ4
อักษรจากเจ�าของข�อเสนอโครงการวิจัย 
 
5.  แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ 
 บรรณาธิการพึงประกาศแนวทางปฏิบัติ ให�ผู�ประสงค4จะนําผลงานวิจัยตีพิมพ4ในวารสารทราบ
โดยท่ัวกัน แต#งต้ังคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอย#างรอบคอบ ขจัดปKญหาการมีผลประโยชน4ทับซ�อน ไม#
นําส#วนใดของบทความท่ีอยู#ในระหว#างการประเมินหรือรอการตีพิมพ4ไปใช�ประโยชน4 โดยไม#ได�รับคํายินยอม
จากผู�นิพนธ4บทความ 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 5.1  ประกาศให�ผู�นิพนธ4ท่ีประสงค4จะนําผลงานวิจัยตีพิมพ4ในวารสารทราบโดยท่ัวกัน เก่ียวกับ
แนวทางปฏิบัติในการเตรียมต�นฉบับ การแสดงหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือในชื่ออ่ืนทําหน�าท่ีตรวจสอบ และรับรองให�ผู�วิจัยดําเนินการวิจัย
โดยใช�คนหรือสัตว4ทดลองได�) 
 5.2  กําหนดบทลงโทษผู�ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพในการตีพิมพ4บทความวิจัย และประกาศเป�น
ลายลักษณ4อักษรให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 5.3  ไม#รับตีพิมพ4บทความวิจัยเพียงเพ่ือผลประโยชน4ของผู�นิพนธ4หรือของวารสาร โดยไม#
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากคณะกรรมการประเมินท่ีได�แต#งต้ังข้ึน 
 5.4 แต#งต้ังคณะกรรมการประเมินจากผู�ท่ีมีความรู� ประสบการณ4 และทักษะตรงตามสาขาของ
เรื่องท่ีวิจัย และไม#มีประวัติว#ามีผลประโยชน4ทับซ�อนกับผู�นิพนธ4 เพ่ือทําหน�าท่ีประเมินคุณภาพทางวิชาการของ
บทความวิจัย แล�วรายงานผลการประเมินเป�นลายลักษณ4อักษรให�บรรณาธิการทราบ เพ่ือให�การตีพิมพ4
บทความมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับเจตนารมณ4ของวารสารรวมท้ังช#วยปรับปรุงให�บทความมีความ
ถูกต�องและสมบูรณ4ยิ่งข้ึน 
 5.6  แจ�งเป�นลายลักษณ4อักษรให�ผู�ประเมินทราบทุกครั้งถึงกรอบเวลามนการประเมิน และการ
รักษาความลับของบทความท่ีประเมิน 
 5.7  ไม#เปvดเผยรายชื่อผู�นิพนธ4 และชื่อหน#วยงานของผู�นิพนธ4ต#อผู�ประเมิน 
 5.8  ควรถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการประเมิน หากพบว#าผู�ประเมินในคณะมีความเห็นไม#
ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน4ทับซ�อน 
 5.9  ระมัดระวังไม#ให�เกิดความเสียหายจากการตีพิมพ4บทความวิจัยในวารสาร เช#น ความ
ผิดพลาดในการจัดพิมพ4การฟAองร�องหรือร�องเรียนจากเจ�าของผลงานตัวจริง เป�นต�น 
 5.10 ไม#ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบว#า ผู�นิพนธ4บทความประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 5.11 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป เม่ือพบว#ามีการตีพิมพ4บทความซ�อน และลงคําชี้แจง
ของผู�นิพนธ4ด�วยนอกจากนี้ ควรแจ�งให�บรรณาธิการวารสารท่ีตีพิมพ4บทความชิ้นแรกนั้นทราบด�วย ส#วนการ
ลงโทษนั้น ให�เป�นไปตามนโยบายของวารสาร และหน#วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 5.12 ไม#นําข�อมูล การแปลผล การอภิปรายผล การวิจารณ4 และข�อเสนอแนะ หรือส#วนใดส#วน
หนึ่งของบทความวิจัยท่ีอยู#ระหว#างการประเมินหรือรอการตีพิมพ4 ไปใช�ประโยชน4โดยไม#ได�รับอนุญาต หรือการ
ยินยอมเป�นลายลักษณ4อักษรจากผู�นิพนธ4บทความ 



25 
 

6.  แนวทางปฏิบัติของหน1วยงานต�นสังกัด 
 หน#วยงานต�นสังกัดของนักวิจัย พึงดํารงไว�ซ่ึงมาตรฐานงานวิจัย เพ่ือให�ผลงานวิจัยของหน#วยงาน
และนักวิจัยเป�นท่ียอมรับของประชาคมวิจัยท้ังในและต#างประเทศ และเป�นไปตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 
รับผิดชอบและสนับสนุนการใช�ประโยชน4จากผลงานวิจัยในทางท่ีชอบธรรม 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 6.1  ส#งเสริมนักวิจัยให�สร�างองค4ความรู�และนวัตกรรมท่ีเป�นประโยชน4แก#วงการวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคม รวมท้ังเผยแพร#ผลงานวิจัยออกสู#สาธารณะในรูปแบบต#างๆ 
 6.2  เปvดโอกาสให�นักวิจัยของหน#วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการกําหนดปKญหาหรือ
หัวข�อวิจัย และดําเนินการศึกษาค�นคว�าโดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการวิจัยเพ่ือให�ได�ผลงานวิจัยท่ี
มีคุณภาพและเชื่อถือได�เผยแพร#ออกสู#สาธารณะ 
 6.3  กระตุ�นจูงให�นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัยโดยไม#คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจกระทําผิด
อย#างไม#รู�สึกละอาย 
 6.4  มีมาตรการปAองกันปKญหาผลประโยชน4ทับซ�อน ซ่ึงจะมีผลทําให�เกิดอคติ และความไม#เท่ียง
ธรรมในการทําวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 
 6.5  กําหนดกฎเกณฑ4เก่ียวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาท่ีได�จาการวิจัย 
และให�มีการลงนามในสัญญาหรือข�อตกลง เพ่ือให�นักวิจัยถือปฏิบัติตามอย#างเคร#งครัดหากนักวิจัยหรือองค4กร
ในสังกัดได�รับทุนวิจัยจากแหล#งทุนภายนอกก็ต�องให�ตระหนักในเรื่องดังกล#าวก#อนลงนามในสัญญา หรือ 
ข�อตกลงกับแหล#งทุนวิจัยด�วย 
 6.6  เสริมเสร�างบรรยากาศในการวิจัย โดยให�นักวิจัยใช�อาคารสถานท่ีเพ่ือการวิจัยตามสมควรแก#
กรณี สนับสนุนด�านสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ4การวิจัย เครื่องมือพ้ืนฐานในการวิจัยเพ่ือให�นักวิจัยทํางานได�
อย#างต#อเนื่องตามแผนงานวิจัยท่ีได�รับความเห็นชอบจนสิ้นสุดโครงการ 
 6.7  กํากับดูแล ติดตามความก�าวหน�าในการทําวิจัยของนักวิจัยและองค4กรในสังกัด ให�มีการ
ดําเนินงานตรงตราแผนและวัตถุประสงค4 รวมท้ังข�อกําหนดในข�อตกลง หรือสัญญาท่ีได�ลงนามร#วมกันระหว#าง
แหล#งทุนกับคู#สัญญา 
 6.8  ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยท่ีฝoาฝ�น หรือกระทําผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการลงโทษ
โดยไม#เพิกเฉย ท้ังนี้ต�องรักษาความลับ และมีแนวทางปกปAองผู�ท่ีร�องเรียนเก่ียวกับการกระทําผิดจรรยาวิชาชีพ 
ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกปAองและช#วยเหลือนักวิจัยท่ีไม#ได�รับความยุติธรรมจากการร�องเรียนด�วย 
 6.9  ให�รางวัลหรือสิ่งจูงใจแก#นักวิจัยและองค4กรสังกัดท่ีประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 
และยกย#องเชิดชูผู�มีผลงานวิจัยดีเด#นเป�นท่ียอมรับของศาสตร4ในสาขานั้น หรือเกิดคุณค#าแก#สังคมหรือ
สาธารณะ โดยไม#กระทําผิดจรรยาวิชีพวิจัยเพ่ือเป�นแบบอย#างท่ีดีแก#นักวิจัยและองค4กรในสังกัด 
 6.10 ส#งเสริมให�มีการจัดทําแนวทางปฏิบัติของหน#วยงานในการวิจัยศาสตร4สาขาต#างๆ เพ่ือ
เสริมสร�างจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานงานวิจัยในศาสตร4เฉพาะทาง 
 6.11 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
สัตว4 (หรือในชื่อเรียกอย#างอ่ืน) เพ่ือกํากับดูและพิจารณารับรองโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับคนและสัตว4 ของ
นักวิจัยและองค4กรในสังกัด เพ่ือให�ความคุ�มครองและหลักประกันว#าจะไม#เกิดผลกระทบและอันตรายใดๆ แก#
คนหรือสัตว4ท่ีเป�นกลุ#มตัวอย#างในการศึกษาหรือทดลอง 
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 6.12 กระตุ�นให�นักวิจัยและองค4กรในสังกัด บันทึกข�อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย#างถ่ีถ�วน และ
มีมาตรการในการเก็บรักษาข�อมูลและเอกสารเก่ียวกับการวิจัย เพ่ือความโปร#งใส และพร�อมให�ตรวจสอบหากมี
การร�องขอ โดยเฉพาะกรณีท่ีนักวิจัยได�พ�นสังกัด หรือพันจากการกํากับดูแลของหน#วยงานแล�ว 
 6.13 กําหนดให�นักวิจัยและองค4กรในสังกัดดูแลและปAองกันการแพร#กระจายมลพิษ รวมท้ังจัด
สถานท่ีสําหรับกําจัดมลพาอันเกิดจากการศึกษาหรือทดลอง เพ่ือมิให�เกิดอันตรายต#อคน สัตว4 พืช สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
 6.14 สนับสนุนให�มีนักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง เพ่ือช#วยให�นักวิจัยรุ#นใหม#ได�เรียนรู�และสั่งสม
ประสบการณ4ในการทําวิจัยอย#างถูกต�องและมีมาตรฐานสูงยิ่งข้ึน เพ่ือให�ได�ผลงานวิจัยท่ีมีคุณค#าทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมท้ังเกิดประโยชน4แก#สังคมและประเทศชาติ 
 6.15 ส#งเสริมและสนับสนุนให�นักวิจัยเผยแพร#ผลงานวิจัยผ#านสื่อสั่งพิมพ4 สื่ออิเล็กทรอนิกส4 และ
อ่ืนๆ เพ่ือสร�างเสริมองค4ความรู�และความก�าวหน�าทางวิชาการ รวมท้ังเพ่ือประโยชน4อย#างกว�างขวางแก#ชุมชน 
สังคม สาธารณะ และเชิงพาณิชย4 โดยหน#วยงานร#วมสนับสนุนค#าใช�จ#าย 
 6.16 ปกปAองสิทธิของนักวิจัยในการนําเสนอข�อมูลวิจัยออกสู#สาธารณะอย#างมีความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับปKญหาทางสังคม การเมือง และสุขภาพ 
 6.17 ส#งเสริมและช#วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือนุสิทธิบัตร ท่ีได�จากการวิจัย 
 6.18 สนับสนุนให�นักวิจัยและองค4กรในสังกัดสร�างเครือข#ายความร#วมมือในการวิจัยท้ังในและ
ต#างประเทศ เพ่ือพัฒนาข้ึนสู#ความเป�นนักวิจัยมืออาชีพหรือองค4กรแห#งความเป�นเลิศ 
 6.19 สนับสนุนให�มีความร#วมมือระหว#างหน#วยงานราชการองค4กรธุรกิจเอกชน องค4กรปกครอง
ท�องถ่ิน และองค4กรอ่ืนๆ เพ่ือให�มีการทําวิจัยร#วมกัน หรือนําผลงานวิจัยไปปรับใช�เพ่ือประโยชน4ทางสังคม 
ธุรกิจ และเชิงพาณิชย4ยากยิ่งข้ึน 
 
7.  แนวทางปฏิบัติของแหล1งทุนวิจัย 
 แหล#งทุนวิจัยควรสนับสนุน และส#งเสริมให�มีกรวิจัยท่ีสร�างเสริมความก�าวหน�าทางวิชาการและ
วิชาชีพ เป�นประโยชน4ต#อสังคมและประเทศชาติ กําหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมท้ังจรรยาวิชาชีพวิจัย 
กําหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมท้ังจรรยาวิชาชีพวิจัย ไม#ขอให�นักวิจัยทําวิจัยนอกเหนือจากท่ีระบุในสัญญา 
ไม#แทรกแซงอิสรภาพทางความคิด จัดสรรสิทธิประโยชน4ท่ีได�จากการวิจัยอย#างเป�นธรรม ติดตามและประเมิน
ความสําเร็จของนักวิจัยผู�รับทุน เพ่ือพัฒนาหัวข�อวิจัย และปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยให�เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
แนวทางปฏิบัติ 
 7.1  สนับสนุนและส#งเสริมให�มีการวิจัย ท่ีสร�างเสริมความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพ เป�น
ประโยชน4แก#สังคมและประเทศชาติ ท้ังในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย4 
 7.2  ประกาศรับสมัครอย#างกว�างขวาง และมีเวลาเพียงพอให�นักวิจัยและหน#วยงานท่ีสนใจ 
จัดเตรียมข�อเสนอโครงการวิจัยได�ทันการณ4 และสอดคล�องกับเกณฑ4การคัดเลือกของแหล#งทุน 
 7.3  ให�โอกาสอย#างเท#าเทียมกันแก#นักวิจัยหรือหน#วยงานท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกําหนด ในการ
ยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 7.4  คัดเลือกนักวิจัยหรือหน#วยงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด�วยความเท่ียงธรรม เพ่ือให�แน#ใจว#า
จะสามารถดําเนินงานวิจัยได�อย#างถูกต�องมีมาตรฐานและสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 



27 
 

 7.5  จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ4ต#างๆ ท่ีจําเป�นในการวิจัย ให�นักวิจัยหรือหน#วยงาน
คู#สัญญาอย#างเพียงพอ และให�ได�รับตรงตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญา ยกเว�นเหตุสุดวิสัย แต#ก็ควรให�เกิดผล
เสียหายแก#โครงการวิจัยน�อยท่ีสุด และควรมีมาตรการควบคุมการใช�งบประมาณสําหรับกิจกรรมต#างๆ ใน
โครงการวิจัยให�เป�นไปตามสัญญา 
 7.6  กําหนดมาตรการควบคุมและกํากับดูแลดําเนินงานวิจัยให�เป�นไปตามข�อตกลงหรือสัญญา 
รักษามาตรฐานในการดําเนินงานวิจัยให�ถูกต�องทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัยและปAองกันการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีขัดต#อจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 7.7  รักษาความลับของโครงการ เพ่ือปกปAองสิทธิประโยชน4ของนักวิจัย หากปฏิเสธการให�ทุนแก#
โครงการวิจัยใดต�องไม#ให�มีการนําแนวคิดหรือหัวข�อวิจัยของโครงการนั้นไปให�ทุนแก#นักวิจัยหรือหน#วยงานอ่ืน 
 7.8  แต#งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินข�อเสนอโครงการวิจัยให�ตรงตามสาขา และอาจมี
ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีวิจัย เข�าร#วมด�วยตามความจําเป�นไม#ควรแต#งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีส#วน
ได�ส#วนเสียกับนักวิจัยเป�นผู�พิจารณาข�อเสนอ หรือประเมินโครงการวิจัย เพ่ือปAองกันอคติในการพิจารณาและ
เป�นการรักษาความเท่ียงธรรม 
 7.9  กําหนดให�นักวิจัยหรือหน#วยงานท่ีจะทําวิจัยเก่ียวกับคนหรือสัตว4 ต�องมีหนังสือรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว4 (หรือใน
ชื่อเรียกอย#างอ่ืน) ก#อนนําเสนอโครงการวิจัยด�วย เพ่ือปAองกันข�อผิดพลาดหรือบกพร#องท่ีอาจพบภายหลังการ
อนุมัติทุนแก#โครงการวิจัยแล�ว 
 7.10 ไม#เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม#ขอให�นักวิจัยทําวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตท่ีได�ตกลงกัน
ไว�ในสัญญา 
 7.11 เคารพในศักด์ิศรีและให�เกียรตินักวิจัย รวมท้ังไม#จํากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม#แทรกแซง
อิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต#มุ#งเน�นท่ีคุณภาพของการวิจัย และสนับสนุนงานวิจัยท่ีปฏิบัติถูกต�องตาม
จรรยาวิชาชีพวิจัย 
 7.12 จัดสรรสิทธิประโยชน4จากทรัพย4สินทางปKญญาท่ีได�จากการวิจัย ให�แก#นักวิจัยและหน#วยงาน
ต�นสังกัดอย#างเป�นธรรมโดยระบุอย#างชัดเจนในสัญญา 
 7.13 ต้ังคณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือติดตามการดําเนินงานวิจัยและประเมินผล
งานวิจัย ให�เป�นไปตามข�อตกลงพร�อมท้ังเสนอแนะแนวทางในการแก�ปKญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 7.14 มีหน#วยงานรับเรื่องราวเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผู�รับทุน และมี
กลไกปกปAองผู�ให�ข�อมูลหรือผู�ร�องเรียน เพ่ือมิให�ได�รับความเดือดร�อน พร�อมท้ังมีการตรวจสอบข�อมูลใน
เบ้ืองต�น เพ่ือให�ความยุติธรรมแก#ท้ังผู�ร�องเรียนและนักวิจัย หากพบจากการไต#สวนข�อเท็จจริงว#านักวิจัย
ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ควรแจ�งผลการไต#สวนให�หน#วยงานต�นสังกัดทราบเป�นลายลักษณ4อักษร 
 7.15 แจ�งให�นักวิจัยผู�รับทุน สํานักพิมพ4 หรือผู�ใช�ประโยชน4ผลงานวิจัยทราบ ในทันทีท่ีพบว#า
นักวิจัยได�นําผลงานวิจัยท่ีแหล#งทุนไม#อนุญาตให�เผยแพร# ไปตีพิมพ4หรือเผยแพร# 
 7.16 ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินความสําเร็จของนักวิจัยท่ีได�รับทุน เพ่ือกําหนด
แนวทางในการพัฒนาหัวข�อวิจัยและปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต#อไป 
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การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 

 การกระทําต#อไปนี้ ถือว#าเป�นกรประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และนักวิจัยไม#สมควรกระทํา
อย#างนี้ 
 1.  การคัดลอกงานหรือผลงานของผู�อ่ืนมาเป�นของตน งานและผลงานดังกล#าว เช#น แนวคิด 
ภาษา ถ�อยคํา ข�อความ คติพจน4 สุภาษิต ภาพเขียน ภาพถ#าย รูปปKxน รูปจําลอง ทํานองเพลง และผลงานใด ๆ 
ของผู�อ่ืน เป�นต�น ไม#ว#าจะนํามาเพียงท้ังหมดหรือบางส#วน หรือนําเอามาใหม#ด�วยตนเอง หรือว#าจ�างให�ผู�อ่ืนทํา
ให�โดยมีการแก�ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม# แล�วเสนองานหรือผลงานนั้นประหนึ่งว#าเป�นของตนโดยปกปvด
ข�อความจริงท่ีควรบอกให�ชัดแจ�ง ทําให�บุคคลอ่ืนเข�าใจผิดว#าเป�นของตน การกระทําเช#นนี้ เป�นความไม#ซ่ือสัตย4
หรือเป�นการหลอกลวงทางวิชาการและการขาดจิตสํานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติท่ีดี 
 2.  การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอก หรือ นําผลงานของตนเองท่ีเหมือนเดิม 
หรือเกือบเหมือนเดิมหรือนํามาเพียงบางส#วน กลับมาใช�อีกครั้งหนึ่ง โดยไม#มีการอ�างถึงผลงานเดิมของตน 
รวมท้ังนําผลงานมารายงาน เพ่ิมเติม หรือปรับแต#งให�ต#างไปจากเดิม เพ่ือทําให�ผู� อ่ืนเข�าใจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากความเป�นจริง หรือเข�าใจว#าเป�นผลงานค�นพบใหม# จนเกิดความผิดพลาดในการอ�างอิง
แหล#งท่ีมาของข�อมูล 
 3.  การปกปvด บิดเบือน แก�ไขข�อมูล ข�อความ หรือกระทําการใดๆ ในกระบวนการวิจัยและการ
รายงานผลการวิจัยท่ีทําให�ผิดไปจากความเป�นจริง โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม หรือดัดแปลงปรุงแต#ง แก�ไข
ข�อมูล หรือการปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข�อค�นพบจากการวิจัย เพ่ือให�เป�นไปตามข�อสรุปท่ี
ตนต�องการ การกระทําเช#นนี้เป�นการนําเสนอเรื่องหรือสิ่งอันเป�นเท็จ เป�นการกระทําผิดด�านวิชาการ วิชาชีพ 
และอาจถึงข้ันผิดกฎหมาย รวมถึงการขาดจิตสํานึกในความมีจรรยา หรือ ความประพฤติท่ีดี 
 4.  การสร�างข�อมูลเท็จ หรือจงใจปKxนแต#งข�อมูลให�ผิดไปจากความเป�นจริงท่ีพบจากการวิจัย หรือ
หลีกเลี่ยงท่ีจะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งต#างๆ ตามความเป�นจริง ถือเป�นการหลอกลวง และกระทําผิดท้ังด�าน
วิชาการ วิชาชีพ และความมีจรรยาหรือความประพฤติท่ีดี 
 5.  การเปvดเผยข�อมูลส#วนตัวหรือความลับของผู�รับการวิจัยท่ีนักวิจัยได�กระทําไปโดยไม#ได�รับคํา
ยินยอมเป�นลายลักษณ4อักษรจากผู�รับการวิจัย ทําให�เกิดผลกระทบต#อผู�รับการวิจัยเป�นส#วนตัว ไม#ว#าในทางใดก็
ตาม รวมท้ังความมีชื่อเสียง นอกจากนี้ การท่ีนักวิจัยไม#ระมัดระวังในการนําเสนอข�อมูลหรือรายงาน
ผลงานวิจัยทําให�ขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสํานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติท่ีดี 
 
 
 
 
 
  
 


