
 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

66 

 

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏบิัต ิ

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางให้นกัวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัต ิ เพื่อรักษาและสง่เสรมิเกียรติคุณช่ือเสียง และ
ฐานะของความเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้เป็นที่ยอมรับของประชาคม
วิจัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

หลักการเบ้ืองต้น 

1. แนวทางปฏิบัติน้ี เป็นแกนหรือหลักปฏิบัติส าคัญ ที่นักวิจัยในทุกศาสตร์และสาขาควรยึดถือ
ปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ส่วนแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและมรีายละเอียดมากข้ึน ตามที่ก าหนดโดยศาสตร์
แต่ละสาขาน้ัน ย่อมสมควรที่นกัวิจัยในสาขาน้ัน ๆ จะศึกษาและยึดถือประพฤติปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน 
เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย  

2. นักวิจัยพึงยึดมั่นและธ ารงความถูกต้อง ต้องจัดท าโครงการวิจยัและด าเนินงานวิจัยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งระเบียบข้อบงัคับที่
เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย ซึ่งก าหนดข้ึนใช้ในประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นที่นักวิจัยจะไปด าเนินงานวิจัยด้วย 

3. นักวิจัยต้องแน่ใจว่า กิจกรรมใด ๆ ในการท าวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลอง ต้อง
ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รบัการฝึกอบรมใหม้ีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพและน่าเช่ือถือ หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย พึงส่งเสริม
และกระตุ้นจงูใจให้นกัวิจัยและหน่วยงานวิจัยในสังกัด รวมทั้งผูอ้ื่นที่มิได้อยู่ในสังกัดแต่ท าวิจยัภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี เพื่อด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงาน 
และเพือ่ใหผ้ลงานวิจัยของหน่วยงานและนกัวิจัยเป็นที่ยอมรบัของประชาคมวิจัยทัง้ในและต่างประเทศ 

นิยาม 

การวิจัย (Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความจริงอย่างมรีะบบ ตามระเบียบ
แบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในแตล่ะศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง เพื่อให้ได้มาซึง่องค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบ
ค าถามหรือปัญหาทีส่นใจ หรือได้ข้อค้นพบใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเพือ่การตัดสินใจที่มปีระสทิธิภาพ หรอืเพื่อน าไปตั้งกฎ ทฤษฎี ที่อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรบัทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย 

กระบวนการวิจัย (Research process) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นล าดับข้ันตอน 
มีระบบ ระเบียบแบบแผน และวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรบัของศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้ันก่อนการ
ด าเนินงานวิจัย ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลงัการด าเนินงานวิจัย จนถึงได้รายงานผลการวิจัย 
การเผยแพรผ่ลงานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research code of conduct) หมายถึง ประมวลหลกัความประพฤติ
ปฏิบัติที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of work performance) และความมจีริยธรรม
การวิจัย (Research ethics) เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของความเป็นนักวิจัย
ในสาขาวิชาชีพของตน 
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แนวทางปฏิบัติ (Code of practice or best practice) หมายถึง แนวทางพื้นฐานในการ
ประพฤตปิฏิบัติของนักวิจัย ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีทีส่มควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแหง่
วิชาชีพวิจัยและจริยธรรมการวิจัย  

มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional standards) หมายถึง ลักษณะที่ดหีรือที่พึง
ประสงค์ของผูป้ระกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร์และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ถือเป็นเกณฑ์เทียบก าหนดว่าเป็นผู้มี
ความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้
ได้รับการยอมรับจากสถาบันหรือองค์กรหรือประชาคมวิจัยว่าเป็นแบบอย่างที่ดี  

จริยธรรมการวิจัย (Research ethics) หมายถึง ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่
นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นผู้มคุีณธรรมคือคุณงามความดี และมีจริยธรรม
คือความถูกต้องด้วยศีลธรรม  

จริยธรรมการวิจัยในคน (Research ethics involving human subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกบัคน เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ สวัสดิภาพ 
ให้ความอิสระและความเป็นธรรมแกผู่้รบัการวิจัย 

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (Research ethics involving animal subjects) หมายถึง ประมวล
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยธรรม หลักวิชาการที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และมาตรฐานการด าเนินงานวิจัยที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

ประชาคมวิจัย (Research community) หมายถึง กลุม่ชนนักวิจัยและผู้อยู่ในวงการวิจัยไม่ว่า
ศาสตร์ใด ๆ ที่เข้าร่วมกันเป็นสังคม มีความสนใจ และติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน รวมทัง้มเีจตนารมณ์
ร่วมกันในการท าและพัฒนางานวิจัย เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง และอื่น ๆ ทีเ่ป็นพื้นฐานในการพฒันา
ประเทศและกิจการระหว่างประเทศให้เจรญิก้าวหน้าต่อไป  

นักวิจัย (Researcher or Investigator) หมายถึง ผู้ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ และตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัย นักวิจัยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา ได้รับ
การศึกษาอบรมอย่างเพียงพอ มีอสิระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย 
งานส าคัญที่นกัวิจัยต้องรับผิดชอบคือ การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย รวมทั้งด าเนินงานวิจัยจน
เสร็จสิ้นได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สูส่าธารณะ  

คณะวิจัย (Research team) หมายถึงกลุ่มนกัวิจัยทีม่าท างานวิจัยร่วมกัน โดยนักวิจัยทีร่บัผิดชอบ
เป็นหัวหน้าคณะเรียกว่า “นักวิจัยหลัก” ส่วนนักวิจัยในคณะเรียกว่า “นักวิจัยร่วม”    

นักวิจัยหลัก (Principal researcher or Investigator) หมายถึง ผูเ้ป็นหัวหน้าคณะวิจัย ทีม่ี
บทบาทและความรับผิดชอบส าคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู 
การสรุปผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมทั้งการบรหิารโครงการวิจัยให้
สัมฤทธ์ิผลตามกรอบเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย (Research Program director) หมายถึง ผูเ้ป็น
หัวหน้ารบัผิดชอบชุดโครงการหรือกลุ่มงานวิจัย ที่ควบคุมและก ากบัโครงการวิจัยย่อย (project) ที่มีช่ือ
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และวัตถุประสงค์โดยเฉพาะตั้งแต่ 2 โครงการข้ึนไป มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละโครงการย่อย เพื่อใช้วิชาการ
และทักษะวิชาชีพร่วมท างานวิจัยตามแผนและกระบวนการวิจัย จนแต่ละโครงการสัมฤทธ์ิผลและได้
รายงานผลการวิจัยออกเผยแพร่ ผู้อ านวยการหรอืหัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่างน้อย 
1 โครงการ  

ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย (Research program manager/coordinator) 
หมายถึง ผู้มหีน้าที่ก ากบัดูแลชุดโครงการวิจัย ที่โครงการวิจัยในชุดมีช่ือและวัตถุประสงค์แยกและเป็น
อิสระแก่กัน นักวิจัยหลักของแต่ละโครงการจะเป็นผูร้ับผิดชอบทางวิชาการและการบรหิารโครงการวิจัย
ที่ตนเปน็หวัหนา้อยู่ ในขณะทีผู่้จดัการหรอืผูป้ระสานงานโครงการวิจัย จะรบัผิดชอบทางการบรหิาร และ
เป็นทีป่รกึษาแก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัย ท าให้โครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธ์ิผล และ
ได้รายงานผลการวิจัยเพือ่เผยแพร่ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด ผู้จัดการหรือผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจัย 
อาจเป็นหรือไม่เป็นนักวิจัยหลักทีร่ับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได้ หรือจะมสี่วนร่วมวิจัยใน
โครงการวิจัยใดหรือไม่ก็ได ้

นักวิจัยท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง (Mentor) หมายถึง นักวิจัยที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะทางสูง มีภาระหน้าที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา 
ช้ีแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

นักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา (Advisor) หมายถึง นักวิจัยที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา
ในการท าวิจัย (หรือในสถาบันการศึกษาเรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา”) โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและวางแผน 
การวิจัย ด าเนินงานวิจัย วิเคราะห์และเขียนรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัย ขณะที่นักวิจัยที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า สอนงาน สนับสนุน และก ากับดูแลให้การวิจัยด าเนินไปจนสมัฤทธ์ิผล  

ผู้ช่วยงานวิจัย (Research support staff) หมายถึง ผูท้ีร่ับผิดชอบท างานในโครงการวิจัยใน
ส่วนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้ช่วยวิจัย (research assistant) เจ้าหน้าทีท่างเทคนิค นักศึกษาที่รับจ้าง
ท างานในโครงการวิจัย และบุคคลอืน่ที่มิใช่นักวิจัย แต่ท าหน้าที่สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติ ช่วยงานธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น เพื่อท าให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ไม่ติดขัด จนโครงการวิจัยสมัฤทธ์ิผล 

ผู้รับการวิจัย (Participant/respondent/subject/target audience/sample) หมายถึง บุคคล
ผู้เป็นอาสาสมัครหรือยอมตนเข้ารบัการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับคน  

ผู้ประเมิน (Reviewer) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผูป้ระเมินประเภทใด
ประเภทหนึง่ หรือทัง้สองประเภท ดังนี้ (1) ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ที่ขอรับทุน
สนับสนุนจากแหลง่ทุนวิจัย กับ (2) ผู้ประเมินบทความหรอืรายงานวิจัย (Research article) ที่จะตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการ 

บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง ผู้ท าหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบบทความหรอืรายงานวิจยั ทีจ่ะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งโดยทั่วไปบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทีม่ีความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะตรง
ตามสาขาของเรื่องในบทความวิจัย ให้เป็นคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท าหน้าทีป่ระเมิน (Peer review) 
แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรใหบ้รรณาธิการทราบ เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป ขอบข่าย
ความรับผิดชอบของบรรณาธิการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดโดยวารสารนั้น 
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หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (Responsible agency/ organization) หมายถึง หน่วยงาน 
หรือสถาบัน หรือองค์กรที่มีการวิจัยด้านต่าง ๆ และเป็นที่ซึ่งนักวิจัยและคณะผู้วิจัยสังกัด หรือปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ หรือด าเนินงานวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานอยู่ ในช่วงที่มีการด าเนินงานวิจัยน้ันจน
เสร็จสิ้นโครงการ 

แหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนวิจัย (Funding source or donor) หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กร หรือ
บุคคลผู้ให้ทุนสนบัสนุนโครงการวิจัย ซึง่มหีน้าที่ในการคัดเลอืกข้อเสนอโครงการวิจัย และอนมุัติโครงการ 
วิจัย รวมทั้งก าหนดข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อประกันความมมีาตรฐานในการด าเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง และ
มีการประพฤตปิฏิบัติที่ไม่ขัดตอ่จรรยาวิชาชีพวิจยัที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ควบคุมและก ากบัเพื่อใหก้ารด าเนนิงาน
วิจัยเป็นไปตามข้อตกลง หรือสญัญาที่ได้มีการลงนามให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วนั้นด้วย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกจิกรรมต่าง ๆ ในโครงการวิจัยเพือ่ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
และการส่งรายงานการวิจัยตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ข้อตกลงหรือสัญญา (Contract) หมายถึง ข้อตกลงทีท่ าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุวันที่
และลงนามโดยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป เช่น แหล่งทุนกับนักวิจัยหรือหัวหน้าคณะวิจัย แหล่งทุน
กับหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยหรือหัวหน้าคณะวิจัย แหล่งทุนกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย 
เป็นต้น เพื่อท าความตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ การแจกแจงงาน และความรบัผิดชอบ 
และหากเหมาะสมอาจระบุข้อตกลงทางการเงินด้วยข้อเสนอโครงการวิจยัอาจใช้เป็นพืน้ฐานของสัญญาได้  

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal or Protocol) หมายถึง เอกสารซึ่งนักวิจัยได้
จัดท าข้ึนก่อนที่จะท าวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าจะท าวิจัยเรื่องอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร 
และจะท าอย่างไรเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์นั้น ข้อเสนอโครงการวิจัยจะใช้เป็นหลักฐานขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนด้วย โครงสร้างของข้อเสนอโครงการมักเป็นไปตามความต้องการหรือที่ก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสงักัดของนักวิจัยหรือแหล่งทุน โดยทั่วไปประกอบด้วยช่ือเรือ่ง หลกัการและเหตผุล (ความ
เปน็มาและความส าคัญของปญัหาวิจยั) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนท์ี่คาดว่า
จะได้รับ กรอบแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น 
นิยามศัพท์ เอกสารอ้างอิง ประวัติของผู้วิจัยและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็น  

การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย (Management of research data and 
materials) หมายถึง การเก็บรักษาข้อมลู หลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัการวิจัย เช่น ข้อมลูดิบ 
แผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมลู ผลการศึกษาวิจัย ข้อมูลการตดิต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ เป็นตน้ 
ให้เป็นระบบระเบียบ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย แหลง่ทุนวิจัย หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมกับประเภทของข้อมลู 
ทั้งนี้เพือ่ความโปร่งใส สะดวกในการค้นหา และความพรอ้มให้ตรวจสอบหากมกีารร้องขอ 

ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) หมายถึง การเป็นผูม้ีสว่นร่วมอย่างส าคัญในการผลิตผลงาน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะในด้านแนวคิด การออกแบบวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ การร่างรายงานผลการวิจัย (ทัง้หมดหรอืพียงบางส่วน) การตรวจแก้และปรับปรุงร่าง
รายงานผลการวิจัย ผู้มสี่วนร่วมเหล่าน้ี ถือว่ามีคุณสมบัติในความเป็นผู้นิพนธ์บทความหรือรายงาน
ผลการวิจัย แต่ไม่รวมถงึหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ให้ค าปรึกษาทัว่ไปในการวิจัย ผู้ช่วยหาทุน ผู้ช้ีแนะหรือช่วย
ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ผูเ้ก็บรวบรวมข้อมลู ผู้รวบรวมเอกสารอ้างองิ ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
หรือผู้รบัการวิจัย บุคคลหรือองค์กรที่ช่วยให้ได้รบัความสะดวก และผู้ช่วยงานธุรการต่าง ๆ บุคคลและ
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องค์กรเหลา่น้ีสมควรได้รบัเกยีรติในการเป็นผู้มสี่วนสนบัสนนุในการสรา้งผลงานวิจยั ด้วยการระบุช่ือไว้ใน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

บทความหรือรายงานวิจัยต้องไมม่ีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์ คือต้องใส่ช่ือผู้มีส่วนร่วมใน
การผลิตผลงานวิจัยให้ครบถ้วน ไม่เพิ่มเติมช่ือผู้ที่มิได้มีคุณสมบัติเป็นผู้นพินธ์ (Guest or honorary และ 
planned authorship) เข้าไป (โดยเจ้าตัวอาจทราบหรือไม่ทราบ) หรือไม่ใส่ช่ือผูส้มควรเป็นผู้นพินธ์ไว้ด้วย 
(denial of author-ship) หรือใส่ช่ือผู้ไมส่มควรเปน็ผู้นพินธ์แทนตัวนักวิจยัเอง (relinquished authorship) 
หรือระบุช่ือนกัวิจัยเป็นผู้นพินธ์ทั้ง ๆ ที่ผูอ้ื่นเป็นผูเ้ขียนผลงานให้ (ดังที่เรียกว่า “ความเป็นผู้นิพนธ์แฝง” 
ghost authorship) 

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของมนษุย ์ได้แก่ งานอนัเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัต่อไปนี้ คือ การประดิษฐท์ั้งที่ขอรบัสิทธิบัตรได้และ
ไม่ได้องค์ความรู้ ข้อมูลทางด้านเทคนิค ลิขสิทธ์ิ แบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า แบบผังภูมิของวงจร
รวมความลับทางการค้า พันธ์ุพืชใหม่ สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ และผลิตผลที่ได้จากการวิจัย 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หมายถึง การมีความขัดแย้งกันในเรื่องของ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมในคณะวิจัย หรือผล  
ประโยชน์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย หรือการที่มีบุคคลใดก็ตามได้รับผลประโยชน์จาก
โครงการวิจัยแล้วยังได้รับผลประโยชน์จากงานอื่นที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอีกด้วย จึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ซ้อนที่บุคคลนั้นไม่สมควรจะได้รับ เพราะอาจถูกพิจารณาว่าท าให้
เกิดอคติหรือความล าเอียง ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้เดิม หรือท าให้เป็น
การขัดขวางต่อการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ หรือท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลท าให้เกิดความย่อหย่อนในการด าเนินงานวิจัยและรายงาน
การวิจัย รวมทั้งกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย (Misconduct) หมายถึง การกระท าผิด หรือการละเมิด 
ฝ่าฝืน หรือการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติอนัเหมาะสม ที่ผูป้ระกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย 

การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาเป็นของตน หรือการลอกเลียน
วรรณกรรม (Plagiarism) หมายถึง การน าแนวคิด งานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน 
โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหลง่ที่มาหรอืให้เกียรติเจา้ของเดิม หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง ท า
ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน  

การคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-plagiarism) หมายถึง การคัดลอกหรือน าผลงานที่เหมือนเดิม
หรือเกือบเหมือนเดิมของตนเองกลบัมาใช้อีกครัง้หนึง่ โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตนนั้น ท าให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องเป็นจริง และอาจเกิดความสับสนในการอ้างองิได้ 

การปลอมแปลงขอ้มูล (Falsification) หมายถึง การปกปิด บิดเบือน หรือท าให้ผิดไปจากความจริง 
โดยการตัดทอน หรือเพิ่มเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดใน
กระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อให้เป็น ไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ  
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การสร้างข้อมูลเท็จหรือการเสกสรรป้ันแต่ง (Fabrication) หมายถึง การสร้างข้อมลูเทจ็ การจงใจ
ปั้นแตง่ข้อมลูท าใหผ้ิดไปจากความเป็นจรงิทีพ่บจากการวิจัย การหลกีเลีย่งทีจ่ะน าเสนอเรือ่งหรอืสิง่ต่าง ๆ 
ตามความเป็นจริง  

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 

1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลท่ัวไป 

นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ มีใจเปิดกว้างทางความคิด 
ปราศจากอคติ มีความยุติธรรม และมีความประพฤติอันดีงามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่  

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนการด าเนินงานวิจัย 

ระหว่างการด าเนินงานวิจัย และหลังการด าเนินงานวิจัย รวมถึงการผยแพร่
ผลงานวิจัย และการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน ์

1.1.2 ให้เกียรตผิู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล 
ความคิดเห็น ผลงาน และถ้อยค าที่น ามาใช้ในงานวิจัยอยา่งถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วน 

1.1.3 ไม่ระบุช่ือหัวหน้าหน่วยงานหรอืบุคคลใดเป็นทีป่รกึษา หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย 
โดยไม่ได้รับค ายินยอมจากบุคคลนั้นก่อน 

1.1.4 เสนอข้อมูลและแนวคิดโดยสุจริต เปิดเผย และตรงไปตรงมา ในข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  

1.1.5 ไม่ขอรับทุนซ้ าซ้อน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมจากแหลง่ทุนให้กระท าได้ และ
ต้องแจ้งให้แหล่งทุนทราบด้วย 

1.1.6 ไม่จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยในข้อเสนอโครงการวิจัยให้แตกต่างกัน 
โดยหวังใหเ้ข้าใจว่าเป็นคนละโครงการกัน เพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหง่ 

1.1.7 ไม่จ้างวานใหผู้้อื่นท าวิจัยให้ แล้วระบุช่ือตนเองเป็นผู้ท าวิจัยและผู้นิพนธ์  
1.1.8 ไม่สร้างผลงานวิจัยอันเป็นเทจ็ โดยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมมาจรงิ และ

วิเคราะหส์รปุผลใหเ้ป็นไปตามความประสงค์ 
1.1.9 ไม่ใส่ช่ือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย โดยหวังใช้ต าแหน่งหรือช่ือเสียง

ของบุคคลนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับทุนวิจัย หรือเพื่อจูงใจใหส้ านักพิมพ์หรือ
วารสารตีพมิพ์บทความหรือรายงานวิจัย 

1.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ 
1.2.1 ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงในสัญญาที่ได้ลงนามไว้แก่แหล่งทุนและ

หน่วยงานต้นสังกัด 
1.2.2 ไม่ละทิง้หรือยกเลกิการด าเนินงานวิจัยโดยไมม่ีเหตุผลอันควร 
1.2.3 มีความรับผิดชอบในผลงานวิจัย โดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

รวมทั้งผลที่จะเกิดแกส่ังคมเป็นหลักไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
การท าลายผู้อื่น และบิดเบือนความจริง เป็นต้น 
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1.3 นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด 
1.3.1 ยินดีรับฟงัข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อติติง และค าวิจารณ์เชิงวิชาการจาก

เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ด้วยใจทีเ่ป็นกลาง 
1.3.2 แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

ปราศจากอคติ มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ และไม่ลบหลู่นักวิจัยอื่น 
1.4 นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม 

1.4.1 มีความเป็นธรรมในการให้น้ าหนักความรับผิดชอบในระหว่างผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
เนื้องาน การก าหนดช่ือเรื่อง และจ านวนบทความวิชาการที่จะตีพมิพ์ รวมทัง้
สิทธิที่จะได้รับในความเป็นผู้นิพนธ์ร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยมีการตกลง
ที่ชอบด้วยเหตผุล และยอมรับกันในคณะวิจัย 

1.4.2 มีความโปร่งใสในการแบ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยในระหว่างผูร้ว่มวิจัย จัดสรรวัสด ุ
ครุภัณฑ์ และสิง่อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เพื่อใหผู้้ร่วมวิจัยสามารถ
ท าวิจัยในส่วนที่แต่ละคนรับผิดชอบไดจ้นส าเรจ็ จัดสรรค่าตอบแทน สทิธิหรอื
ผลประโยชน์ที่ได้ (ถ้ามี) ให้ผูร้่วมวิจัยอย่างเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับด้วย
เหตุและผล  

1.4.3 ไม่น าส่วนหนึ่งส่วนใดของการวิจัยที่ได้ตกลงและด าเนินงานร่วมกันในคณะวิจัย 
เช่น ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศึกษา กระบวนการวิจัย หรือผลลัพธ์ เป็นต้น ไปใช้
ประโยชน์ในประเด็นอื่น ๆ  เพิ่มเติม เพื่อผลประโยชน์สว่นตน อาทิ ขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนอื่น ตีพิมพ์รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะช่ือตนเป็นผู้นิพนธ์ จดสิทธิบัตร 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย 

1.5 นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
1.5.1 ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
1.5.2 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่น ๆ ในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผลในการท าวิจัย 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพการ
วิจัยและพฒันา 

1.5.3 คงไว้ซึ่งความถูกต้องและเที่ยงธรรม ไม่ประนปีระนอมจนท าให้ผลงานวิจัยด้อย
คุณค่า 

1.5.4 พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ย่ิงข้ึน และสง่เสริมให้ผูร้่วมวิจัยในคณะ
และนักวิจัยอื่น ๆ พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัย ใหม้ีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้ช้ีแนะและแกป้ญัหา รวมทั้งพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติให้เจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

1.5.5 กระตุ้นจงูใจให้ผูร้่วมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรกัษาไว้ซึง่จรรยาวิชาชีพวิจัย 

2. นักวิจัยพึงท าวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน 

นักวิจัยต้องทุ่มเทท าวิจัยอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความขยันและอดทน อุทิศเวลาเพื่อ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ เพื่อให้งานวิจัยส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
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แนวทางปฏิบัติ 

2.1  ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย เพื่อให้
งานวิจัยก้าวหน้า ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของประชาคมวิจัย  

2.2 อุทิศเวลาเพือ่การวิจยัอย่างต่อเนื่องเพียงพอ และด้วยความขยนัและอดทน เพือ่ใหง้านวิจัย
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลีย่นความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในงานวิจัยกบัผูร้่วมงาน
และนักวิจัยอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมมากยิ่งข้ึน 

3. นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 

นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด ไม่ยอมสูญเสียเสรีภาพทางวิชาการ ต้องน าเสนอผลงานวิจัย
ตามความเป็นจริง และเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากอคติ 

แนวทางปฏิบัติ 

3.1 มีอิสระทางความคิด และเสรีภาพทางวิชาการในการท างานวิจัย เพื่อรักษามาตรฐาน
วิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรม รวมทั้งเกียรติคุณของนกัวิจยั  

3.2 ไม่ยอมใหผ้ลประโยชน์ทางการเงิน และผลประโยชน์ทบัซอ้นอืน่ใด มาท าใหส้ญูเสียเสรีภาพ
ทางวิชาการ หรือมาท าให้การด าเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัยเบี่ยงเบนหรอื
ผิดไปจากความเป็นจรงิ 

3.3 รายงานข้อค้นพบจากการวิจัยตามความเป็นจริง และเสนอแนะด้วยแนวคิดที่เปิดเผย 
ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ  

3.4 ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเป็นจรงิ และต้องค านึงถึงผลกระทบทีจ่ะ
เกิดตามมา จากการน าเสนอรายงานการวิจัยสู่สาธารณชนด้วย 

4. นักวิจัยต้องมีควมรับผิดชอบต่อสิ ่งที ่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม  
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม 

นักวิจัยต้องท าวิจัยด้วยจิตส านึกว่า จะไม่กอ่ใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายตอ่สิง่ที่ศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นสิง่ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต้องด าเนินการวิจัยอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเปี่ยมด้วยคุณธรรม ใน
การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอ้ม 

แนวทางปฏิบัติ 

4.1 พึงตระหนักว่า การใช้คนหรือสัตว์เป็นหน่วยทดลอง ต้องกระท าในกรณีที่ไมม่ีทางเลอืก
อื่นเท่านั้น 

4.2 ด าเนินงานวิจัยด้วยสตปิัญญา ความรอบคอบ ระมัด ระวัง และเปี่ยมด้วยคุณธรรมใน
การท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดลอ้ม โดยต้องป้องกันอันตรายหรือความเสียหายในทุกขั้นตอน และทุกระยะ
ของการวิจัย และตอ้งรบัผดิชอบต่อผลทีจ่ะเกิดแก่สิง่ที่ศกึษา รวมทัง้ทีจ่ะเกิดแก่ตนเองด้วย 

4.3 มีมาตรการในการดูแล จัดเก็บ รักษาสิ่งที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง และป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค แมลง การแพร่กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกดัดแปลงทาง
พันธุกรรม มลพิษ และอื่น ๆ รวมทั้งมีมาตรการในการก าจัดมลพิษของเสีย และสิ่งที่
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อาจเป็นอันตรายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการศึกษาหรือทดลอง เพื่อมิให้เกิดอันตราย
หรือความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จรรยาวิชาชีพในการท าวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 

1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย 

นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และมีความรู้ความสามารถเพียงพอ ต้องให้
เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหลง่ข้อมลูข่าวสารที่น ามาใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรบั
ทุนวิจัย ต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน
ต้นสังกัด และแหลง่ทุนวิจัย 

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การแก้ปัญหา และประโยชน์สุขของสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.2 มีความเปน็กลางทางวิชาการ และไม่ด าเนินการวิจยัโดยมีวัตถุประสงค์ในการโจมตี หรือ
ท าให้ผู้อื่นไดร้ับความเสียหาย 

1.3 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และที่เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยของแหลง่ทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนน าเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรบัทุนสนับสนุน เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

1.4 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิจัยให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการ
และการวิจัย  

1.5 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องทีจ่ะท าวิจัยอย่างพอเพยีง ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

1.6 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมลู หรือแหลง่ที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน 
และถ้อยค าที่น ามาใช้ในการเขียนโครงการวิจัย ต้องไม่แอบอ้าง หรือสร้างข้อมูลเท็จ หรือ
ปลอมแปลงข้อมลู หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือกระท าการใด ๆ ทีท่ าให้
แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริง  

1.7 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และระเบียบ
วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ทีเ่กี่ยวเนื่องกับเรือ่งที่วิจัย  

1.8 ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานจรยิธรรมการวิจัยในคน โดยตอ้งเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกบัคน ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (หรอืในช่ือเรียกอย่างอื่น) 
ของหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่รบัรองหรือให้ความเห็นชอบก่อนย่ืนเสนอต่อแหลง่ทุนวิจัย 

1.9 ขอรับค ายินยอมจากผู้รบัการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรมทีส่ามารถปกป้องผลประโยชน์
ของผู้รับการวิจัยได้ เช่น บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ หน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น ก่อนเริ่ม
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ด าเนินงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยต้องเปิดโอกาสให้ผูร้ับการวิจัยมอีิสระในการตัดสินใจเข้ารับ
การวิจัยหรือถอนตัวจากการวิจัยได้ตามต้องการ 

1.10 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นย า โดยใช้สัตว์ทดลองจ านวนน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 
(หรือในช่ือเรียกอย่างอื่น) ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบ
ก่อนย่ืนเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย 

1.11 ขออนญุาตเจ้าของสทิธิในทรัพยส์ินทางปญัญาทีเ่กี่ยวข้องกบัเรือ่งที่วิจัย ให้ได้รบัค ายินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้ทรัพยส์ินทางปัญญาน้ัน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
หรือทดลอง 

1.12 ระบสุถานที่ทีจ่ะด าเนินการวิจัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องใช้คนหรอืสัตว์
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

1.13 ระบุช่วงเวลาในการท าวิจัยในแตล่ะข้ันตอนของกระบวนการวิจัย และระยะเวลาทั้งหมด
ที่จะใช้ในการท าวิจัยอย่างชัดเจน 

1.14 มีความโปรง่ใสในการเสนอโครงการเพือ่ขอรบัทุนวิจยั ไมป่ิดบังหรืออ าพรางวัตถุประสงค์
ที่แท้จริงของการวิจัย และต้องเสนอข้อมลูและแนวคิดอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาใน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

1.15 ศึกษาและท าความเข้าใจข้อตกลงหรอืสญัญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถ่ีถ้วน ว่า
ไม่ขัดกับมาตรฐานทางวิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมทั้งอยู่ในวิสัยและความสามารถ
ที่นักวิจยัจะกระท าใหส้ าเรจ็ได้ โดยมอีสิระทางความคิดกอ่นที่จะมกีารลงนามในข้อตกลง
หรือสัญญากับแหลง่ทุนวิจัย 

1.16 แจ้งใหห้น่วยงานต้นสงักัดทราบกอ่นทีจ่ะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา ให้เป็นทีเ่ข้าใจ
ตรงกันระหว่างนกัวิจัย หน่วยงานต้นสงักัด และผู้ใหทุ้น เกีย่วกับเงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในข้อตกลงหรือสัญญา เพือ่ให้แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติตามและปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของตน รวมทัง้ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยการวิจัย 

2. ระหว่างการด าเนินงานวิจัย 

นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือและวิธีการทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยน้ัน ต้องปฏิบัติ
ต่อคนและสตัว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยความเมตตา เก็บรักษาข้อมลูและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย
อย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะของการด าเนินงานวิจัย ต้อง
ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
ไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลงหรือสัญญา ต้องระงับ
และพร้อมยุติการด าเนินงานวิจัยทนัทีทีพ่บว่างานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อสาธารณชน สิ่งแวดล้อม หรือ
ความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้คาดคิดมาก่อน 

แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ไม่มีอคติในการเลือกกลุม่ตัวอย่างหรือผู้รบัการวิจัย 
2.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
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2.3 ใช้เครื่องมอืและวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ
และระเบียบวิธีวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของศาสตรท์ี่เกี่ยวเนื่องกบัเรือ่งที่วิจัย  

2.4 ไม่ใช้สินค้าหรือบรกิาร หรือใบส าคัญซึง่ถือเป็นหลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนหรอื
ได้รับสิง่ใด ๆ เป็นการตอบแทน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผูร้ับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือ
ให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการ 

2.5 ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การวิจารณ์ การสรุปผล 
และการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

2.6 ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรกัษาความลับของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจัยหรือ
ทดลอง ไมเ่ปดิเผยข้อมลูส่วนตัวของผูร้บัการวิจัย เว้นแตจ่ะได้รับค ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากผูร้ับการวิจัย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

2.7 ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรอืทดลองด้วยเมตตาธรรม ตอ้งป้องกนัความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ทางวิชาการ จนเกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่คนหรือสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลอง 

2.8 จดบันทึกข้อมลูรายละเอียดในการวิจัยอย่างถ่ีถ้วน และมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูล
และเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย เพื่อตนเองและผู้ร่วม
วิจัยได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใส รวมทั้งความพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ  

2.9 ด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด ทัง้พรอ้มรบัการตรวจสอบจากบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุก
ระยะของการด าเนินงานวิจัย เพือ่ความโปรง่ใสและแสดงความบรสิุทธ์ิใจในการวิจัย 

2.10 ติดตามและทบทวนการด าเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การวิจัย
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  

2.11 หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการด าเนินงานวิจัย ว่าได้มีการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่ละเลยหรือหลกีเลี่ยง 

2.12 ไม่น าข้อมูลทีร่วบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนอืจากทีร่ะบุในข้อตกลงหรือ
สัญญาที่ท าไว้กับแหลง่ทุนและหน่วยงานต้นสังกัด หรือที่ได้แจ้งไว้แก่ผูร้ับการวิจัย และ
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม 

2.13 ระงบัการด าเนินงานวิจัย และเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่ง
ทุน เพื่อยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่า งานวิจัยของตนมีผลกระทบตอ่สาธารณชน 
สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมไิด้คาดคิดมาก่อน และอาจ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างอื่นด้วยความรอบคอบและด้วยจติส านึกรบัผิดชอบ เพื่อลด
หรือระงบัความรุนแรงทีอ่าจเกิดข้ึน  

3. หลังการด าเนินงานวิจัย 

นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจน และมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงานผลการวิจัย ระบุและล าดับช่ือ
ผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรมไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่า
หนึ่งแห่ง ต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่
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เกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยตาม
ระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ 

แนวทางปฏิบัติ  

3.1 จัดท าและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงร่างและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายงานที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์สาขาที่วิจัยมีความชัดเจน มี
ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ไม่ขยายข้อค้นพบจากงานวิจัยเกินความเป็นจริง 
และต้องจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารตามความต้องการของแหล่งทุนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

3.2 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ หรือแหล่งที่มาของข้อมูล แนวคิด ผลงาน และถ้อยค า
ที่ได้น ามาใช้ในรายงานการวิจัย และบทความวิชาการทีเ่กี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย ต้องไม่
แอบอ้างหรือสร้างข้อมลูเทจ็ หรือปลอมแปลงข้อมลู หรอืน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
หรอืน าผลงานเดมิหรอืเกอืบเหมือนเดิมของตนกลบัมาใช้อกีครัง้หนึ่ง โดยไม่มกีารอา้งถงึ
อย่างชัดเจน  

3.3 ระบุและล าดับช่ือผู้นพินธ์ในรายงานผลการวิจัย และบทความวิชาการ ตามที่ได้ตกลงไว้
ตั้งแต่ต้นกบัผูร้่วมวิจัย หรอืที่มกีารเปลี่ยนแปลงใหมเ่มือ่มเีหตผุลอันควร และเป็นที่ยอมรบั
ในคณะผู้ร่วมวิจัย โดยไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นพินธ์  

3.4 แสดงความขอบคุณต่อบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที ่สนับสนุนงานวิจ ัยใน
กิตติกรรมประกาศ เพื่อเป็นเกียรติว่าเป็นผู้มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ควรแจ้ ง
ให้ผู้ที่จะได้รับการระบุช่ือทราบและให้ค ายินยอมก่อน 

3.5 ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยไปตีพมิพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ที่วิจัย 

3.6 ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปยังบรรณาธิการของวารสารมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์มากข้ึน เนื่องจากการ
กระท าเช่นน้ีอาจท าให้เกิดการตีพิมพ์ซ้ าซ้อน 

3.7 สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งภาษาได้ หากวารสารที่สง่ผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์ มีนโยบายรองรบัหลักการดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
ล่วงหน้าด้วย  

3.8 สามารถส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการแล้ว 
ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้ แต่ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบด้วย 

3.9 ไม่พิมพ์ผลงานวิจัยโดยการแบ่งย่อยให้เป็นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม แต่อาจท าได้
หากบทความเหล่านั้นมีเนื้อหาเหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบ และต้องไม่ใช้ตารางหรือ
ภาพประกอบเดียวกัน ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตนส่งบทความไป
ได้รับทราบและยอมรับก่อน 

3.10 เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชน
และสงัคมได้รบัข้อมูลข่าวสารทีม่ีคุณค่า และน าผลงานวิจัยไปทันใช้ประโยชน์ ผลงานที่
เผยแพร่ควรอยู่ในรปูแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน  
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3.11 แสดงความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบหรือผลเสีย ที่อาจเกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่
สาธารณะ และมีมาตรการรองรับหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของสังคมที่มีต่อผลงานวิจัย
ไว้ด้วยอย่างชัดเจน 

3.12 ไม่เพิกเฉย และรบีแก้ไขใหส้ังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที หากพบว่ามี
ผู้น าผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

3.13 มีมาตรการที่เป็นระบบระเบียบและปลอดภัย ในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด หรอืตามระยะเวลา
ที่เหมาะสมกบัประเภทของข้อมลู เพื่อความโปรง่ใสและพร้อมรับการตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

3.14 ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไดร้ับจากแหลง่ทนุใหห้น่วยงานต้นสงักัดหรอือื่น ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อตกลงหรอืสญัญาที่ท าไว้กบัแหล่งทุนหรือหนว่ยงานต้นสงักดั เมือ่เสรจ็สิน้การด าเนินงาน
วิจัย  

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย 

1. ก าหนดหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานวิจยัแต่ละคนให้ชัดเจน เป็นทีร่ับรู ้
เข้าใจและยอมรบักันตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินงานวิจัย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหง้านวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดีจนบรรลผุลส าเร็จ 

2. สนับสนุนใหผู้้ช่วยงานวิจัยใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพของตน ท างานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ใหเ้กิดประสทิธิผล และสนับสนนุงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กัน ท าใหง้านวิจัยด าเนนิไปได้
ด้วยดี และบุคคลมีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. สร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมการท างานวิจัย ทั้งในด้านสถานที ่อุปกรณ์การวิจัย และเอกสารที่
จ าเป็นต่อการวิจัย 

4. ไม่สัง่การหรอืมอบหมายให้ผู้ช่วยงานวิจยัท างานที่ตอ้งเสีย่งอนัตรายต่อสุขภาพหรอืชีวิต โดย
ที่ไม่มีการฝึกอบรมใหม้ีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ และต้องมีความเช่ือมั่นสูงในเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ช่วยวิจัย 

5. ให้ความคุ้มครองและจัดท าประกันชีวิตและสุขภาพให้แกผู่้รว่มวิจัย  
6. แสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยงานวิจัย โดยระบุในกิตติกรรมประกาศ เพื่อให้เกียรติในการ

ร่วมสร้างผลงานวิจัย 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยท่ีปรึกษาของนักศึกษา 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน า กระตุ้นจูงใจ และสนับสนุนให้นักศึกษากล้าคิด ถาม ตอบ ตัดสินใจ และ
กระท าการต่าง ๆ ด้วยเหตุและผล รวมทัง้ใช้ความรู้ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่าง
ถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย  

2. ก ากับดูแล สอนงาน ควบคุมการด าเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตาธรรม 
ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ท าให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

3. ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต รวมทั้งงานที่ต้องการความช านาญ
เฉพาะทางให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ ต้องฝึกนักศึกษาจนมีความ
เช่ือมั่นสูงในเรื่องความปลอดภัยก่อนมอบหมายงานให้  
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4. ค านึงถึงผลประโยชนท์ี่นักศกึษาสมควรได้รบั สง่เสรมิให้พฒันาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
ต่อการท างานและผลิตผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย่างเครง่ครัด 

5. จัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกบันักศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยส์ินทางปญัญา และ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย การมีช่ือและล าดับช่ือของผูน้ิพนธ์ผลงานวิจัย สิทธิในข้อมลู
และความเป็นเจ้าของผลงาน 

6. ไม่ใช้สถานภาพที่สูงกว่าบังคับ ข่มขู่ หรือกดดันการตัดสินใจของนักศึกษา และไม่หาประโยชน์
จากนักศึกษาในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบยีบและข้อบงัคับทีเ่กีย่วกบัการวิจัยของหน่วยงานต้นสงักดั ต้อง
เสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุน และ
เมื่อโครงการวิจัยได้รบัความเห็นชอบจากแหลง่ทุนแล้ว ต้องขออนุมัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่
หน่วยงานต้นสงักัดหรอืแหลง่ทุนก าหนด ก่อนเริม่ด าเนินงานวิจัยหรอืใช้งบประมาณการวิจยั 

2. ด าเนินการเกี่ยวกบัข้อตกลงกับแหล่งทุนเรือ่งการจดัสรรสิทธิประโยชนจ์ากทรพัยส์ินทางปัญญา
ที่ได้จากการวิจัย ต่อเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว 

3. จัดท าข้อตกลงในการจัดการ หรือโอนย้ายวัสดุวิจัยและครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานทีร่่วมวิจัย 
เพื่อปกป้องสทิธิประโยชน์ของหน่วยงาน 

4. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถ
ด าเนินงานวิจัยได้ทันตามกรอบเวลา หรือจะยกเลิกข้อตกลงหรอืสัญญาก่อนก าหนด หรือจะ
ขอขยายเวลาเพิ่มเติม 

5. ให้เกียรติและแสดงความขอบคุณหน่วยงานต้นสังกดัในกิตติกรรมประกาศของบทความหรือ
รายงานผลการวิจัย และในโอกาสอันควร 

6. เก็บรักษาข้อมลูและเอกสารเกี่ยวกบัการวิจัยตลอดโครงการอย่างเป็นระบบ ตามระยะเวลา
ที่หน่วยงานต้นสงักัดหรือแหลง่ทุนก าหนด เพื่อความโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบหากมี
การร้องขอ 

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัย 

1. ตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพยส์ินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยกับแหล่งทุนวิจัย
ให้ชัดเจน และด้วยความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยก่อนลงนามในข้อตกลง
หรือสัญญา  

2. ปฏิบัติตามสญัญาที่ไดล้งนามไว้กบัแหล่งทุนวิจัยอย่างเคร่งครัด 
3. ท างานวิจัยตามแผนงานและสง่รายงานประจ างวด รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับ

สมบรูณ์ต่อแหล่งทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
4. แจ้งให้แหลง่ทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทกุครั้งที่เกิดกรณีไม่

สามารถด าเนินงานวิจัยได้ตามแผน เพือ่ขออนุมัติการเปลีย่นแปลงตามความจ าเป็น และ
แจ้งผลการอนุมัติให้ผูร้่วมวิจัยทราบด้วย 

5. ให้เกียรติและขอบคุณแหลง่ทุนวิจัยในกิตติกรรมประกาศ และในโอกาสอันควร 
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แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1. แนวทางปฏิบัติของผู้อ านวยการหรอืหัวหน้าชุดโครงการวิจัย 
1.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลอืทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่นักวิจัยใน

ชุดโครงการวิจัย เพื่อใหง้านวิจัยในแต่ละโครงการด าเนินไปได้ตามแผนจนสัมฤทธิผล
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด  

1.2 ก ากับดูแลและหมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในระหว่างการด าเนนิงานวิจยั และเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานวิจยัที่ถูกต้องและเช่ือถือได้ ทัง้ของ
ตนเองและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

1.3 ประสานงานระหว่างโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1.4 แนะน าและกระตุ้นให้นักวิจัยในชุดโครงการวิจัย เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ
การวิจัย ตามกรอบเวลาทีห่น่วยงานต้นสงักัดหรือแหลง่ทุนก าหนด  

1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบริหารงานวิจัย กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยในชุดโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าวิจัย
ของหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน เพื่อเป็นการรักษาและสง่เสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย 

2. แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจยั 
2.1 ประสานงาน ควบคุม และก ากบัโครงการวิจัยต่าง ๆ ในชุดโครงการวิจัยทีร่ับผิดชอบ 

เพื่อใหทุ้กโครงการสมัฤทธ์ิผล และได้รายงานผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือนักวิจัยในชุดโครงการวิจัย แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
ท าวิจัยโดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

2.3 ท างานร่วมกบันักวิจัยหลักในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม ่ ให้เกิดความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่ศึกษา และได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สงัคม 

2.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยและการบรหิารงานวิจัย รวมทั้งการรักษาและสง่เสรมิ
จรรยาวิชาชีพวิจัยแก่นักวิจัยอื่น ๆ  

2.5 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างโครงการวิจัยในชุดกับโครงการวิจัยอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือในการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งข้ึน และให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยของประเทศในระยะยาว 

2.6 ไม่ใส่ช่ือตนเองร่วมเป็นผู้นิพนธ์ในผลงานวิจัย หากไม่ได้เปน็นักวิจัยหลักหรือนักวิจัย
ร่วมในโครงการวิจัยใด ๆ 

3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง 
3.1 ทุ่มเทสติปญัญาและเวลาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า 

สอนงาน และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
หรือนกัวิจัยหลังปรญิญาเอกอย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการท าวิจัย และ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการคิด ค้นคว้า หาเหตุผล เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสงัคม 
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3.3 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยใช้ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งความเพียรพยายามท างานจนประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

3.4 ปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัวิจัยรุ่นใหม่ ท าให้เกิดวินัยในการประพฤติ
ปฎิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย และไม่ขัดต่อกฎหมายและความมั่นคงของประเทศ 

4. แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย 
4.1 ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินมี

ความเที่ยงธรรม ชอบด้วยเหตุผล โปร่งใส และปราศจากอคติ  
4.2 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย หรอืบทความวิจัย โดยยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน 

ที่ก าหนดข้ึนหรือเป็นที่ยอมรบัโดยองค์กรหรอืวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
4.3 ควรปฏิเสธการเปน็ผูป้ระเมิน หากรูจ้ักคุน้เคยเป็นส่วนตัวกบัผู้เสนอโครงการวิจยั หรือ

กับผู้นิพนธ์บทความวิจยัทีจ่ะประเมิน เพือ่ปอ้งกันมิใหเ้กิดอคติหรอืถูกกล่าวหาว่ามอีคติ 
ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้ต้องพจิารณาผลงานอย่างเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และสามารถ
อธิบายด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจน 

4.4 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย หรือบทความวิจัยให้แล้วเสรจ็และส่งต้นฉบับคืนให้
ผู้เกี่ยวข้อง หรือบรรณาธิการวารสารภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 

4.5 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการวารสารทราบทันทีที่พบว่าบทความวิจัยที่
ประเมินมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  

4.6 รักษาความลับของโครงการวิจัย หรือบทความวิจัย และไม่น าไปวิพากษ์วิจารณ์กบั
ผู้อื่น เพือ่ปกปอ้งสทิธิประโยชน์ของผู้น าเสนอโครงการวิจยั หรอืผู้นิพนธ์บทความวิจัย  

4.7 ไม่น าแนวคิดของการวิจัยหรือหัวข้อโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการประเมินหรือ
ภายหลังการตัดสินไม่ใหไ้ด้รบัทนุวิจัยไปด าเนินการหรือให้ผู้อื่นน าไปใช้ประโยชน์ โดย
ไม่ได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัย 

5. แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ 
5.1 ประกาศให้ผูน้ิพนธ์ที่ประสงค์จะน าผลงานวิจัยตีพิมพใ์นวารสารทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับการแสดงหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในช่ืออื่นที่
ท าหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้คนหรือสัตว์ทดลองได้) 
และข้อปฏิบัติที่จ าเป็นอื่น ๆ ที่ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตาม  

5.2 ก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤตผิิดจรรยาวิชาชีพในการตีพิมพ์บทความวิจัย และประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรใหท้ราบโดยทั่วกัน 

5.3 ไม่รับตีพมิพ์บทความวิจัยเพียงเพือ่ผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือของวารสาร โดยไม่
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากคณะกรรมการประเมินที่ได้แต่งตั้งข้ึน 

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะตรงตามสาขา
ของเรือ่งที่วิจัย และไมม่ีประวัติว่ามีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้นิพนธ์ เพื่อท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความวิจัย แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบ เพื่อใหก้ารตีพมิพ์บทความมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของวารสาร รวมทัง้ช่วยปรับปรงุให้บทความมีความถูกต้อง
และสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 
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5.5 ไม่ควรปิดกั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากบุคคลที่ผู้นิพนธ์เสนอช่ือให้เป็น
ผู้ประเมินบทความวิจัยของตน หากผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนั้นมีความรู้ความสามารถ
อย่างเช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ประเมิน 

5.6 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้ประเมินทราบทกุครั้งถึงกรอบเวลาในการประเมิน และ
การรกัษาความลับของบทความทีป่ระเมิน 

5.7 ไม่เปิดเผยรายช่ือผู้นิพนธ์ และช่ือหน่วยงานของผู้นิพนธ์ต่อผูป้ระเมิน 
5.8 ควรถอนเรื่องคืนจากคณะกรรมการประเมิน หากพบว่าผู้ประเมินในคณะมีความเห็น

ไม่ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน  
5.9 ระมัดระวังไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากการตีพิมพบ์ทความวิจัยในวารสาร เช่น ความ

ผิดพลาดในการจัดพิมพ์ การฟ้องร้องหรอืร้องเรียนจากเจ้าของผลงานตัวจริง เป็นต้น 
5.10 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่พบว่า ผู้นิพนธ์บทความประพฤติผดิจรรยาวิชาชีพวิจัย 
5.11 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป เมื่อพบว่ามีการตีพมิพบ์ทความซ้อน และลงค า

ช้ีแจงของผู้นิพนธ์ด้วย นอกจากนี้ ควรแจง้ให้บรรณาธิการวารสารที่ตีพิมพบ์ทความ
ช้ินแรกนั้นทราบด้วย ส่วนการลงโทษนั้นใหเ้ป็นไปตามนโยบายของวารสาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.12 ไม่น าข้อมูลการแปลผล การอภิปรายผล การวิจารณ์และข้อเสนอแนะ หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของบทความวิจัยที่อยู่ระหว่างการประเมินหรือรอการตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นิพนธ์บทความ 

6. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
6.1 ส่งเสริมนักวิจัยให้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ 

วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
6.2 เปิดโอกาสให้นักวิจัยของหน่วยงานมีเสรีภาพทางวิชาการ มีอิสระในการก าหนดปญัหา

หรือหัวข้อวิจัยและด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการ 
วิจัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเช่ือถือได้เผยแพรอ่อกสูส่าธารณะ  

6.3 กระตุ้นจงูใจให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย โดยไม่คิดหลีกเลี่ยง หรือจงใจ
กระท าผิดอย่างไมรู่ส้ึกละอาย  

6.4 มีมาตรการปอ้งกันปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน ซึ่งจะมผีลท าให้เกิดอคติ และความไม่
เที่ยงธรรมในการท าวิจัยและการรายงานผลการวิจัย 

6.5 ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก
การวิจัย และให้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อให้นักวิจัยถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด หากนักวิจัยหรือองค์กรในสงักดัได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ก็
ต้องให้ตระหนักในเรื่องดังกลา่วก่อนลงนามในสญัญา หรือข้อตกลงกับแหล่งทุนวิจัยด้วย 

6.6 เสรมิสร้างบรรยากาศในการวิจัย โดยให้นักวิจัยใช้อาคารสถานที่เพื่อการวิจัยตามสมควร
แก่กรณี สนบัสนุนด้านสาธารณูปโภค จัดหาอุปกรณ์การวิจยั เครื่องมือพื้นฐานในการ
วิจัย เพื่อให้นักวิจัยท างานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานวิจยัที่ได้รับความเห็นชอบจน
สิ้นสุดโครงการ  

6.7 ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนักวิจัยและองค์กรในสงักัด ใหม้ี
การด าเนินงานตรงตามแผนและวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อก าหนดในข้อตกลง หรือสญัญา
ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างแหลง่ทุนกบัคู่สญัญา  
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6.8 ระงับหรือยับยั้งงานวิจัยที่ฝ่าฝืน หรือกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และมีมาตรการ
ลงโทษโดยไม่เพิกเฉย ทั้งนี้ต้องรักษาความลับ และมีแนวทางปกป้องผู้ที่ร้อง เรียน
เกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกป้อง และ
ช่วยเหลือนักวิจัยที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการร้องเรียนด้วย 

6.9 ให้รางวัลหรือสิง่จูงใจแก่นักวิจัยและองค์กรในสงักัดที่ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
วิจัย และยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรบัของศาสตร์ในสาขานั้น หรือเกิด
คุณค่าแก่สังคมหรือสาธารณะ โดยไม่กระท าผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักวิจัยและองค์กรในสงักัด 

6.10 ส่งเสรมิใหม้ีการจดัท าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการวิจยัศาสตรส์าขาต่าง ๆ เพือ่
เสริมสร้างจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานงานวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง 

6.11 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในสัตว์ (หรือในช่ือเรียกอย่างอื่น) เพื่อก ากับดูแลและพจิารณารับรองโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกบัคนและสัตว์ของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด เพื่อให้ความคุ้มครองและ
หลักประกันว่าจะไม่เกิดผลกระทบและอันตรายใด ๆ แก่คนหรือสัตว์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาหรือทดลอง  

6.12 กระตุน้ให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการวิจัยอย่างถ่ีถ้วน 
และมีมาตรการในการเก็บรกัษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัย เพื่อความโปร่งใส 
และพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ โดยเฉพาะกรณีที่นักวิจัยได้พ้นสังกัด หรือ
พ้นจากการก ากับดูแลของหน่วยงานแล้ว 

6.13 ก าหนดให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดดูแลและป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ รวมทัง้
จัดสถานทีส่ าหรับก าจัดมลพิษอันเกิดจากการศึกษาหรือทดลอง เพื่อมิให้เกิดอันตราย
ต่อคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม  

6.14 สนับสนุนใหม้ีนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสงูยิ่งข้ึน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย
ที่มีคุณค่าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ 

6.15 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คโทรนิกส์ 
และอื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทัง้เพื่อ
ประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ชุมชน สังคม สาธารณะ และเชิงพาณิชย์ โดยหน่วยงาน
ร่วมสนบัสนุนค่าใช้จ่าย 

6.16 ปกป้องสทิธิของนักวิจัยในการน าเสนอข้อมลูวิจัยออกสูส่าธารณะอย่างมีความรบัผิดชอบ 
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปญัหาทางสังคม การเมือง และสุขภาพ 

6.17 ส่งเสริมและช่วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตร หรืออนสุิทธิบัตร ที่ได้จาก
การวิจัย  

6.18 สนบัสนนุให้นกัวิจัยและองค์กรในสงักัดสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการวิจยัทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาข้ึนสู่ความเป็นนกัวิจัยมืออาชีพหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  

6.19 สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกจิเอกชน องค์กร
ปกครองท้องถ่ินและองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้มีการท าวิจัยร่วมกัน หรือน าผลงานวิจัยไป
ปรับใช้เพื่อประโยชน์ทางสงัคม ธุรกิจ และเชิงพาณิชย์มากยิง่ข้ึน 
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7. แนวทางปฏิบัติของแหลง่ทุนวิจัย 
7.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์   
7.2 ประกาศรับสมคัรอย่างกว้างขวาง และมีเวลาเพียงพอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่สนใจ 

จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันกาล และสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกของ
แหล่งทุน 

7.3 ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่นกัวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามก าหนด ใน
การยื่นเสนอโครงการเพือ่ขอรบัทุนสนับสนุนการวิจัย  

7.4 คัดเลือกนักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมด้วยความเที่ยงธรรม เพื่อให้แน่ใจ
ว่าจะสามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มมีาตรฐาน และสัมฤทธ์ิผลภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด  

7.5 จัดสรรทุนวิจัย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการวิจัย ให้นักวิจัยหรอื
หน่วยงานคู่สญัญาอย่างเพยีงพอ และให้ไดร้บัตรงตามเวลาทีก่ าหนดในสัญญา ยกเว้น
เหตสุุดวิสัย แต่ก็ควรใหเ้กิดผลเสียหายแก่โครงการวิจัยน้อยที่สุด และควรมีมาตรการ
ควบคุมการใช้งบประมาณส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญา  

7.6 ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากบัดูแลการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือ
สัญญา รักษามาตรฐานในการด าเนินงานวิจัยให้ถูกต้องทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
และป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.7 รักษาความลับของโครงการวิจัย เพื่อปกป้องสทิธิประโยชนข์องนักวิจัย หากปฏิเสธ
การให้ทนุแกโ่ครงการวิจัยใด ต้องไม่ใหม้ีการน าแนวคิดหรอืหัวข้อวิจยัของโครงการนั้น
ไปให้ทุนแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานอื่น 

7.8 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมนิข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามสาขา และ
อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเข้าร่วมด้วยตามความจ าเป็น ไม่
ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักวิจัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอ หรือ
ประเมินโครงการวิจัยเพื่อป้องกันอคติในการพิจารณา และเป็นการรกัษาความเที่ยงธรรม 

7.9 ก าหนดให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่จะท าวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสตัว์ ต้องมีหนังสือรับรอง
จากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน หรอืคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (หรือในช่ือเรียกอย่างอื่น) ก่อนน าเสนอโครงการวิจัยด้วย เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดหรอืข้อบกพรอ่งที่อาจพบภายหลงัการอนมุัติทุนแกโ่ครงการวิจัยแล้ว  

7.10 ไม่เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย และไม่ขอให้นักวิจัยท าวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้ตก
ลงกันไว้ในสญัญา 

7.11 เคารพในศักดิ์ศรีและให้เกียรตินักวิจัย รวมทั้งไม่จ ากัดเสรีภาพในการวิจัย ไม่แทรกแซง
อิสรภาพทางความคิดของนักวิจัย แต่มุง่เน้นที่คุณภาพของการวิจัย และสนบัสนุน
งานวิจัยที่ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาวิชาชีพวิจัย 

7.12 จัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยให้แก่นักวิจัยและ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นธรรม โดยระบุอย่างชัดเจนในสัญญา 

7.13 ตั้งคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อติดตามการด าเนนิงานวิจัยและประเมินผล
งานวิจยัใหเ้ปน็ไปตามข้อตกลง พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหาทีอ่าจเกิดข้ึน  
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7.14 มีหน่วยงานรบัเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติผดิจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผู้รับทุนและ
มีกลไกปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งมี
การตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ร้องเรียนและนักวิจัย 

หากพบจากการไต่สวนข้อเท็จจริงว่านักวิจัยประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ควรแจ้ง
ผลการไต่สวนให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

7.15 แจ้งให้นักวิจัยผูร้ับทุน ส านักพิมพ์ หรือผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทราบในทันทีที่พบว่า
นักวิจัยได้น าผลงานวิจัยที่แหลง่ทุนไม่อนญุาตให้เผยแพร่ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

7.16 ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความส าเร็จของนักวิจยัที่ได้รับทุน เพือ่ก าหนด
แนวทางในการพฒันาหัวข้อวิจัย และปรบัปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต่อไป 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 

การกระท าต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย และนักวิจัยไม่สมควรกระท า
อย่างยิ่ง  

1. การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน งานและผลงานดังกล่าว เช่น แนวคิด 
ภาษา ถ้อยค า ข้อความ คติพจน์ สุภาษิต ภาพเขียน ภาพถ่าย รูปปั้น รูปจ าลอง ท านองเพลง และผลงาน
ใด ๆ ของผู้อื่น เป็นต้น ไม่ว่าจะน ามาเพียงทัง้หมดหรือบางส่วน หรือน าเอามาท าใหม่ด้วยตนเอง หรือ
ว่าจ้างให้ผูอ้ื่นท าใหโ้ดยมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือปรบัปรุงใหม่ แล้วเสนองานหรอืผลงานนั้นประหนึ่งว่า
เปน็ของตน โดยปกปิดข้อความจรงิที่ควรบอกให้ชัดแจง้ ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน การกระท า
เช่นน้ีเป็นความไม่ซือ่สัตย์หรือเป็นการหลอกลวงทางวิชาการ และการขาดจิตส านึกในความมีจรรยาหรอื
ความประพฤติที่ด ี

2. การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยนักวิจัยคัดลอก หรือน าผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม 
หรือเกือบเหมือนเดิมหรือน ามาเพียงบางส่วนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการอ้างถึงผลงานเดิมของตน 
รวมทั้งน าผลงานมารายงานเพิ่มเติม หรือปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เพื่อท าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง หรือเข้าใจว่าเปน็ผลงานค้นพบใหม่ จนเกิดความผิดพลาดในการอ้างองิ
แหล่งที่มาของข้อมูล  

3. การปกปิด บิดเบอืน แก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือกระท าการใด ๆ ในกระบวนการวิจัยและ
การรายงานผลการวิจัยที่ท าใหผ้ิดไปจากความเป็นจริง โดยการตัดทอนหรือเพิ่มเติม หรือดัดแปลง ปรุงแต่ง 
แก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย เพื่อให้
เป็นไปตามข้อสรุปที่ตนต้องการ การกระท าเช่นน้ีเป็นการน าเสนอเรื่องหรือสิ่งอันเป็นเทจ็ เป็นการกระท า
ผิดด้านวิชาการ วิชาชีพ และอาจถึงข้ันผิดกฎหมาย รวมถึงการขาดจิตส านึกในความมีจรรยา หรือความ
ประพฤติที่ด ี

4. การสร้างข้อมลูเทจ็ หรือจงใจปั้นแต่งข้อมูลใหผ้ิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย หรือ
หลีกเลี่ยงทีจ่ะน าเสนอเรื่องหรือสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจรงิ ถือเป็นการหลอกลวง และกระท าผิดทัง้ด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัย ที่นักวิจัยได้กระท าไปโดยไม่ได้รับค า
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับการวิจัย ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัยเป็นส่วนตัว ไม่ว่า
ในทางใดก็ตาม รวมทั้งความมีช่ือเสียง นอกจากนี้ การที่นักวิจัยไม่ระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลหรือ
รายงานผลงานวิจัย ท าให้สามารถคาดเดาตัวบคุคลทีก่ลา่วถึงได้ก็ถือเปน็การกระท าที่ขาดความรับผิดชอบ 
และขาดจิตส านึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี  


