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บทที่ 1 

บทบาทหน้าที่และนโยบาย

ประวัติความเป็นมา

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัย

และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 แต่เดิมเมื่อคร้ังก่อตั้งเป็นสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด	 

พ.ศ.2544	มีการดำาเนินการจัดตั้ง	 “สำานักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น”	 โดยแบ่งส่วนงานภายในเป็น	 4	 ส่วน	คือ	 

ฝ่ายธุรการ	 ศูนย์วิจัย	 ศูนย์ฝึกอบรมและบริการชุมชนและศูนย์วัฒนธรรม	 วัตถุประสงค์การจัดตั้งก็เพื่อเป็น 

หน่วยงานกลางในการดำาเนินการและประสานงานดา้นการวจิยั	บรกิารวชิาการ	และทำานุบำารงุศลิปวฒันธรรม	

ตอ่มาในป	ีพ.ศ.2548	มกีารเปลีย่นชื่อหน่วยงานใหมเ่ปน็	“กองวจัิยและพฒันา”	เพื่อเตรียมการรองรับการเปลีย่น 

โครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	โดยเสนอโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใหม่	ให้กับคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา	(ก.พ.อ.)	และประกาศเปน็กฎกระทรวงตอ่ไป	โดยมสีว่นงานภายในเปน็	

4	ส่วน	ได้แก่	ฝ่ายธุรการ	ศูนย์วิจัย	ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม	และศูนย์วัฒนธรรม	แต่โครงสร้าง	ที่เสนอ

ไปไม่ผ่านคณะกรรมการฯ	ทำาให้ไม่สามารถตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองได้	จึงได้แบ่งส่วนงานที่อยู่	ภายในออก

เป็นหน่วยงานระดับศูนย์	ได้แก่	ศูนย์วิจัย	ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรม	และศูนย์วัฒนธรรม	ต่อมาในปี	พ.ศ.

2552	ได้รับการยกฐานะให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ	โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า	“สถาบันวิจัยและพัฒนา”	ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	4	กลุ่มงาน	ได้แก่	สำานักงานอำานวยการ	กลุ่มงานวิจัย	กลุ่มงานบริการวิชาการ	และกลุ่มงาน

ประกันคุณภาพการวิจัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายงาน	 ให้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น	 และทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลาง	 การบริหารและประสานงานด้านการวิจัย 

พืน้ฐานและการวจัิยประยกุต์ให้คำาปรกึษาจัดหาและบรกิารขอ้มลูดา้นการวจัิย	และพฒันาปจัจุบนัสถาบนัวจัิย

และพฒันาไดด้ำาเนินการพฒันาปรบัปรุง	การปฏิบตังิาน	ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ	และสภาพแวดลอ้มของ

มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น	รวมถึงการให้บริการ	วิชาการแก่สังคมและชุมชนให้ครอบคลุม	ใน

ทุกๆ	ด้าน	และเน้นการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่	การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิน่	และสังคม

ให้มากขึ้น	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่ง

ตอบสนองชมุชนทอ้งถ่ินและสงัคมเปน็หลกั	พ.ศ.	2556	สถาบนัวจัิยและพฒันาไดป้รับเปลีย่นวสิยัทศัน์	พนัธกิจ 

และยุทธศาสตร์	 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหม่	โดยแบ่งกลุ่มงาน	5	กลุ่มงาน	ได้แก่	กลุ่มงานอำานวยการ	กลุ่มงานวิจัย	กลุ่มงานมาตรฐาน 

งานวจัิยและ	ประกันคณุภาพกลุม่งานบรกิารวจัิยและถ่ายทอดเทคโนโลย	ีกลุม่งานสทิธิประโยชน์และจรยิธรรม

จรรยาบรรณ	 และศูนย์เรียนรู้	 8	 ศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ศูนย์เรียนรู้พัฒนา

นวตักรรมและหุ่นยนต	์ศนูยศ์กึษาและขบัเคลื่อนการพฒันาเดก็และเยาวชน	ศนูยพ์ฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู ้

วิชาชีพ	(PLC)	ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน	ศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิ	ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา	และศูนย์	

UBI	สถาบนัวจัิยและพฒันา	ไดจั้ดทำาแผนกลยทุธ์สำาหรับรอบปงีบประมาณ	2557	–	2560	เพื่อใชเ้ปน็แนวทาง	

ในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป
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ปรัชญา

	 “วิจัยเด่น	 เน้นบริการวิชาการ	 สืบสานภูมิปัญญา	 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

	 สรา้งเครือขา่ยการวจัิยให้บรกิารวชิาการ	ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคโนโลยีใชว้ถีิภูมิปัญญา	พฒันาและ

อนุรักษ์ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

พันธกิจ

	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร	 อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาให้มีศักยภาพ	 ในการวิจัยที่มีคุณภาพ	

มาตรฐาน

	 2.	สนับสนุนการนำาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น	

	 3.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียนและสากล	

	 4.	เป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้	ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี	

ที่มีประสิทธิภาพ	

	 5.	 ส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมขาติและ 

สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ทำาวิจัยอย่างกว้างขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์

	 2.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทำาวิจัยพัฒนาสถาบันและท้องถิ่น

	 3.	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 4.	เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

	 5.	เพื่อสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืระหวา่งบคุลากรและหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก	มหาวทิยาลยั
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1.2 โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำานาผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางอภิรดี  นิ้มเจริญ

นักวิชาการสถิติ

นายบรรพต  ทวีนันท์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณิากมล  ศรีอาราม

หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ

นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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1.3 การแบ่งภาระงานการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. สำานักอำานวยการ

1.1	งานธุรการและสารบรรณ

1.2	งานเลขานุการ

1.3	งานนโยบายและแผน

1.4	งานบุคลากรสถาบัน

1.5	งานพัสดุ

1.6	งานควบคุมดูแลตรวจสอบภายใน

1.7	งานการเงินและบัญชี

1.8	งานเบิกจ่ายและควบคุมงบประมาณ

1.9	งานตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

	1.10	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานวิจัย

2.1	งานวิจัยและประเมิน

2.2	งานจัดการงานวิจัย

2.3	งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

2.4	งานตรวจสอบติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและเล่มสมบูรณ์งานวิจัย

2.5	งานบันทึกข้อเสนอโครงการในระบบ	NRPM

2.6	งานส่งเสริม	สนับสนุนและควบคุมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย	

 3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

3.1	งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

3.2	งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

3.3	งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

3.4	งานแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

3.5	งานประกันคุณภาพสถาบัน	/กพร.	/สมศ.

3.6	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย							

4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4.1	งานเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย

4.2	งานถ่ายทอดองค์ความรู้	และจัดเก็บองค์ความรู้

4.3	งานพัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีเผยแพร่งานวิจัย

4.4	งานประชาสัมพันธ์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	และจัดนิทรรศการ

	 4.5	งานสง่เสรมิ	สนับสนุนและควบคมุศนูยบ่์มเพราะธุรกิจ	(UBI)	และศนูยบ์ริการทางวชิาการ

	 	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย       
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5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ

5.1	งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.2	งานสัญญาและงานบันทึกข้อตกลง

5.3	งานติดตามสัญญา

5.4	งานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิประโยชน์

5.5	งานให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย

5.6	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย			

6. ศูนย์บริการวิชาการ

6.1	งานส่งเสริม	สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม	

6.2	งานถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

6.3	งานบริการทางวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6.4	งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

6.5	งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

        

1.4 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

จุดเน้น

ส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและหน่วยงาน	 เพื่อบรรลุตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	

ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้บริการทางด้านวิชาการที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบ

สนองความต้องการด้านต่างๆ	ของชุมชนและสังคมได้	

  1. กลุ่มงานอำานวยการ

1.1	เป็นศูนย์กลางอำานวยการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

	 	 -	อำานวยการและประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

	 	 -	อำานวยความสะดวกด้านงานธุรการ	งานการเงิน	พัสดุ

	 	 -	รวบรวมเอกสารจัดระบบสารสนเทศภายในสถาบัน

1.2	พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นการทำางานที่เป็นระบบ

	 	 -	จัดทำาแหล่งข้อมูลด้านบุคลากรภายในสถาบัน

	 	 -	จัดทำากระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุสถาบัน

	 	 -	จัดทำาระบบในการทำางานเพื่ออำานวยความสะดวกภายในสถาบัน

2. กลุ่มงานวิจัย

2.1	พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย

–	พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

–	พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	

–	สนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานต่างๆทั้งจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก

–	กำาหนดระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการงานวิจัย

2.2	พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการทำาวิจัย
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–	สนับสนุนให้คณาจารย์เสนอโครงการวิจัย

–	กำาหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์

 3. กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัยและประกันคุณภาพ

	 	 3.1	 พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถาบันวิ จัยให้มีมาตรฐานตามระบบกลไก 

การประกันคุณภาพ

	 	 -	งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

	 	 	 จัดทำาคู่มือระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานวิจัย

	 	 	 พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานประกันคุณภาพ

-	งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย

เพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการทำาวิจัย

เพิ่มศักยภาพนักวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย

พัฒนาระบบการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพ

-	งานติดตาม	ตรวจสอบ	วิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัย

พัฒนาระบบประเมินการพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยและผู้ ให้ความรู้แก่นักวิจัย

พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย

พัฒนาระบบตรวจสอบรูปแบบของรูปเล่มงานวิจัย

-	งานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการวิจัย

พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ โครงการงานประกันคุณภาพ

ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของฝ่ายประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย

  4. กลุ่มงานบริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

   4.1 บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

		 -	 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถ่ิน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 		 4.2	บริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

    - สนับสนุนการบรกิารวชิาการแก่สถาบนัการศกึษา	ทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

	 		 4.3	บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน

	 	 		 -	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในชุมชน

		 4.4	งานประชาสัมพันธ์	ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	และจัดนิทรรศการ

		 -	พัฒนาเว็บไซต์และเทคโนโลยีเผยแพร่งานวิจัย

    - สง่เสริม	สนับสนุนและควบคมุศนูยบ์ม่เพราะธุรกิจ	(UBI)	และศนูยบ์ริการทางวชิาการ

  5. กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และจริยธรรมจรรยาบรรณ

5.1	เป็นศูนย์ประสานงานด้านการดำาเนินการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรงานวิจัย	

		 	 5.2	เป็นหน่วยงานให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการขอสิทธิบัตร/

	 	 					อนุสิทธิบัตรงานวิจัย
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		 	 5.3	กำากับ	ดแูลและควบคมุการดำาเนินงานดา้นสญัญา	งานบนัทกึขอ้ตกลง	และการตดิตามสญัญา

  6. ศูนย์บริการวิชาการ

		 	 6.1	เปน็หน่วยงานหลกัในการสนองพนัธกิจและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัดา้นการสง่เสรมิ	

สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม	และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

		 	 6.2	ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อบริการทางวิชาการให้กับ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6.3	สร้างความร่วมมือ	และความสามัคคีอันดีระหว่ามหาวิทยาลัย	กับชุมชน

6.4	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

1.5 นโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับมหาวิทยาลัย

  1. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)

	 เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ	สามารถ

เชื่อมโยงกับแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	ความต่อ

เนื่องของนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การวิจัยของชาติ	 (พ.ศ.	 2551	 -	2554)	การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	

รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติระยะยาว	พ.ศ.	2552	-	2571	โดยการวิจัยจะตอบ

สนองความตอ้องการของชมุชนและปญัหาทีส่ำาคญัเร่งดว่นเพื่อการพฒันาประเทศ	พรอ้มกับดำาเนินการควบคู่

กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	 อันเป็นรากฐานอันสำาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน	ทั้งนี้	มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม

 กลยทุธ์การวจิยัที	่1	ปฏิรูปการศกึษา	กระบวนการเรียนการสอนทัง้ในและนอกระบบ	ตลอดจน 

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ

ท้องถิ่น	เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 2	 ส่งเสริม	 อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ที่หลากหลาย	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	3	ส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรคอุบัติใหม่	การรักษาพยาบาลการฟื้นฟู 

สมรรถภาพทางกายและจิตใจ	การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ	รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค	

  กลยทุธ์การวจัิยที	่4	พฒันาและการคุม้ครองภูมปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย	การแพทยพ์ืน้บา้น 

การแพทย์ทางเลือก	และสมุนไพร	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	5	พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 6	 พัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

และการบริหารรัฐกิจ	

  กลยทุธ์การวจิยัที	่7	จัดการปญัหายาเสพตดิ	ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิและปญัหา

ผู้มีอิทธิพล	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 8	 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและ
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สังคม	ประกอบด้วยแผนงานวิจัย	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 9	 เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ	 และบูรณาการการแก้ไขปัญห

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	10	วิจัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 กลยุทธ์การวิจัยที่	1	สร้างมูลค่าผลผลิตทางเกษตรและประมง	และการพัฒนาศักยภาพใน

การแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 2	 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ	เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	

 กลยทุธ์การวจัิยที	่3	พฒันาประสทิธิภาพการผลติทางอตุสาหกรรมให้เอือ้ตอ่การดำาเนินกิจ

อย่างยั่งยืน

 กลยุทธ์การวิจัยที่	4	การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

 กลยุทธ์การวิจัยที่	5	พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 6	 ยกระดับระสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และ

การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ	

 กลยุทธ์การวิจัยที่	 7	 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กลยุทธ์การวิจัยที่	8	พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ

และทรัพยากรบุคคล

 กลยทุธ์การวจัิยที	่1	พฒันานวตักรรมและองคค์วามรู้ ใหมท่างวทิยาศาสตรท์างสงัคมศาสตร์

และพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่วิทยาการต่างๆ	

 กลยทุธ์การวจัิยที	่2	สร้างศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลในวทิยากรตา่งๆ	

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กลยทุธ์การวจัิยที	่1	บริหารจัดการและการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

อย่างยั่งยืน

 กลยุทธ์การวิจัยที่	2	สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี

 กลยุทธ์การวิจัยที่	3	พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาแบบบูรณาการและสร้าง

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำาของประเทศ

 กลยุทธ์การวิจัยที่	4	สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ

ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วย

ยุทธวิธีที่เหมาะสม
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 กลยุทธ์การวิจัยที่	1	วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

   กลยุทธ์การวิจัยที่	 2	 วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

ด้านวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

  กลุ่มวิจัยที่ควรมุ่งเน้น

  จาก	5	ยทุธศาสตรก์ารวจัิยดงักลา่ว	เมื่อพจิารณาความสำาคญักลุม่เรื่องวจัิยทีค่วรมุง่เน้นโดยคำานึงถึง

วกิฤตการณ์ทีเ่กิดขึน้	ความตอ้งการผลงานวจัิยและความรู	้เพื่อเร่งแก้ไขปญัหาและนำาไปสูก่ารเสรมิสร้างและ

การพัฒนาประเทศโดยเร็ว	ซึ่งในระดับภูมิภาค	อาจมุ่งเน้นในกลุ่มเรื่องที่มีความจำาเป็นต้องการผลงานวิจัยใน

พื้นที่ด้วย	ดังนั้น	จึงกำาหนดกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น	13	กลุ่มเรื่อง	ดังนี้

		 	1.	การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

		 การวิจัยเก่ียวกับการสร้างจิตสำานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 การประยุกต์ ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง	ควบคูไ่ปกับภูมิปญัญาทอ้งถ่ินเพื่อสรา้งความมัน่คงในการดำารงชวีติ	ขจัดความยากจน	และ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ	

ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย

		 			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	ลดปัญหาความยากจน	ลดปัญหาการว่างงาน	ประชนชนสามารถดำารงชีวิต

ได้อย่างมั่นคง

		 2.	ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

		 	 	 การวิจัยเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศไทย	 ความมั่นคงของรัฐ	 กฎหมาย	 การมีส่วนร่วมคุณธรรม	

จริยธรรม	เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล	สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต	ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคง	 รวมทั้งบริหารรัฐ

กิจร่วมระหว่างรัฐบาล	ท้องถิ่นและกลุ่มประชาสังคม

		 				ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั	:	เกิดความมัน่คงในประเทศ	เกิดความปรองดอง	มีความสมานฉนัทแ์ละความ

เป็นธรรมในสังคม	ประชาชนมีความผาสุก

		 3.	การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

		 				การวจัิยเก่ียวกับกาปฏิรปูการศกึษา	การจัดการศกึษา	และรปูแบบการศกึษาทีเ่ชื่อมโยงสูภู่มปิญัญา

ท้องถิ่น	รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน	และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

		 			ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั	:	ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา	มกีารพฒันาการศกึษาทีส่อดคลอ้ง

กับทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประเทศ	อนันำาไปสูก่ารสรา้งเสรมิความเขม็แขง็ของสงัคมฐาน

ความรู้ ในทุกระดับ

		 4.	การจัดทรัพยากรน้ำา

		 	 	 การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 ทั้งน้ำาผิวดินและน้ำาใต้ดินทั้งในและ

นอกระบบชลประทานของประเทศ	 ตลอดจนลุ่มน้ำา	 ให้มีประสิทธิภาพและประหยัด	 รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับ 

ผลกระทบต่างๆ	ต่อการจัดทรัพยากรน้ำาในอนาคต	เช่น	ปริมาณน้ำาต้นทุน

		 			ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ	:	มกีารบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำาอยา่งมีระบบและมีประสทิธิภาพ	เพื่อคณุภาพ

ที่ดีของประชาชนและคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม
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		 5.	ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก

		 				การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโลกร้อน	พลังงานทดแทน	พลังงานชีวภาพ	พืชพลังงาน	และพลังงาน

ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า	ประหยัด	มีประสิทธิภาพ	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		 	 ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ	:	ประหยดัเงินตราตา่งประเทศในการนำาเขา้พลงังาน	ลดการขาดแคลน

พลังงาน	และลดมลพิษจากการใช้พลังงาน	รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ	

		 6.	การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำาข้า

		 	 	 การวิจัยเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนและการวิจัยเพื่อต่อยอด 

ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์	 เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	 ท้องถ่ิน	 และสาธารณะ	 รวมทั้งการพัฒนา

คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของอาหาร	 (Food	 Safety)	 และความมั่นคงด้านอาหาร	 

(Food	Security)

		 	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 เพิ่มมูลค่าสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขันขจัดความยากจนและ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

		 7.	การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ	

		 	 	 การวิจัยเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ	 ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์การติดเชื้อ	

วิทยาการใหม่ทางสาธารณสุข	การพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย	โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	รวมถึงการวิจัยด้านบุคลากรการแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์แผนไทย	

และแพทย์ทางเลือก	และการวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ

		 	 	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 คุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบการจัดการสาธารณสุขดีขึ้น	 และมี

ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ

		 8.	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

		 			การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	 และการเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กับองคค์วามรู้ ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชงิพาณชิยแ์ละสาธารณะ	และการเสรมิสรา้งจิตใตส้ำานึกทีด่ีในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 			ผลที่คาดว่าจะได้รับ	:	คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน

		 9.	เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำาคัญเพื่ออุตสาหกรรม

		 				การวจัิยและพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งเทคโนโลยีใหมท่ีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม	เทคโนโลยชีวีภาพ	และ

เทคโนโลยีที่สำาคัญสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ	การวิจัยเพื่อเป็นการชี้นำาการพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้น

และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์	รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	 โดยมีเทคโนโลยีที่นำาไปสู่ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคการผลิต	 

ภาคอุตสาหกรรม	และภาคบริการ

		 10.	การบริหารจัดการท่องเที่ยว
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	 		 การวจัิยเพื่อการบริหารจัดการดา้นการทอ่งเทีย่ว	การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื	และ

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

		 	 ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ	:	เพิม่รายได้ ให้กับประเทศ	และสรา้งรายได้ ให้กับชมุชนนำาไปสูค่ณุภาพชวีติ 

ที่ดีขึ้นของประชาชน

		 11.	สังคมผู้สูงอายุ

		 	 	 	 การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	 ระบบและมาตรการส่งเสริมดูแล	 การจัดการ	

สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	 การส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุ

ในสถาบันสังคมและชุมชน	รวมทั้งการนำาศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ ในการพัฒนาประเทศ	และการถ่ายทอด	

ภูมิปัญญาสู่สังคม

		 	 	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมตลอดจนมี

สวัสดิการและสวัสดิภาพต่างๆ	ในการดำาเนินชีวิตให้เกิดความมั่นคง

		 12.	ระบบโลจิสติกส์

		 					การวจัิยเก่ียวกับการพฒันาระบบการคมนาคมขนสง่และโลจิสตกิสอ์ยา่งบรูณาการทัง้ในดา้นการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรการให้บริการด้านโลจิสติกส์	การพัฒนาบุคลากร 

ด้านโลจิสติกส์	 และระบบบริหารจัดการขนส่งที่เหมาะสม	 รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

ในภูมภิาคและเครอืขา่ยคมนาคมกับประเทศเพื่อนบา้น	เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนการคา้	การลงทนุการทอ่งเทีย่ว 

ความมั่นคง	ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

		 13.	การปฏิรูประบบวิจัย

		 					การวจัิยเก่ียวกับการปฏิรูประบบวจัิยทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพ	ทัง้ในสว่นกลางในสว่นภูมภิาค	

เพื่อเป็นพื้นฐานอันนั่นคงการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนำาไปสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 	 	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 :	 มีระบบการวิจัยของประเทศที่เข็มแข็ง	 มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ	 

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรุ้ทุกระดับ
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กรอบกลยุทธ์และแผนงานวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลยุทธที่	1	เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวหอมมะลิในตลาดโลก

กลยุทธที่	2	เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการบริโภคภายใน

กลยุทธที่	3	การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจหม่อนไหมและผ้าฝ้าย

กลยุทธที่	4	พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชและผลพลอยได้ภาคเกษตร

กลยุทธที่	5	ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพืชในชุมชน

กลยุทธที่	6	พัฒนาระบบทรัพยากรพื้นฐานให้เหมาะสมกับการพัฒนากับการผลิตยางพารา

กลยุทธที่	7	พัฒนาระบบการผลิตให้สามารถทำาการปศุสัตว์และสัตว์น้ำาได้

กลยุทธที่	8	ปรับปรุงระบบการผลิตและลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร

กลยุทธที่	9	การปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

กลยุทธที่	10	เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย

กลยุทธที่	11	พัฒนาแหล่งน้ำาในไร่นา

กลยุทธที่	12	การส่งเสริมการทำาเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่	13	เพิ่มศักยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธที่	14	ลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการโลจิสติกส์

กลยุทธที่	15	การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

กลยุทธที่	16	ใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนา

กลยุทธที่	17	ส่งเสริมให้มีการทำาเกษตรอินทรีย์

กลยุทธที่	18	ปรับปรุงระบบและโครงสร้างการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธที่	19	ปรับปรุงหลักสูตรการสอน

กลยุทธที่	20	บริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสม

กลยุทธที่	21	พัฒนาความพร้อมของสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

กลยุทธที่	22	สร้างโอกาสด้านอาชีพและให้การศึกษาด้านสิทธิของผู้ ใช้แรงงาน

กลยุทธที่	23	ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาแรงงานอีสาน

กลยุทธที่	24	พัฒนาเครือข่ายบริหารจัดการยาเสพติดฯ

กลยุทธที่	25	จัดระบบบริการและการประกันสุขภาพ

กลยุทธที่	26	ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธที่	27	อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธที่	28	พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

กลยุทธที่	29	พัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธที่	30	ดำาเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกด้านเศรษฐกิจสังคม

กลยุทธที่	31	ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธที่	32	ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธที่	33	พัฒนาองค์กรทางศาสนา
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กลยุทธที่	34	คุ้มครองพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีความสำาคัญสูงทางนิเวศวิทยา	เช่น	พื้นที่ป่าต้นน้ำา,	

พื้นที่ป่าชุ่มน้ำา

กลยุทธที่	35	ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เหมาะต่อการใช้ประโยชน์

กลยทุธที	่36	บริหารจัดการน้ำาทัง้น้ำาบนดนิและน้ำาใต้ดินอยา่งมปีระสทิธิภาพทัง้การกักเก็บน้ำา,	การใชน้้ำา,

การชลประทาน

กลยุทธที่	37	ใช้ประโยชน์หลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธที่	38	มีระบบในการเฝ้าระวังและเตือนภัยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่	39	ป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม	(Pollution	prevention)

กลยุทธที่	40	แก้ไขและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษ

กลยุทธที่	41	จัดหาพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร	แสงแดด	และลม

กลยุทธที่	42	พัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธที่	43	เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับ

มาตรฐานในต่างประเทศ	

ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2556 -2560

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกสร้างมาตรฐานการวิจัยขององค์กร อาจารย์ บุคลากร

และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย

   เป้าประสงค์ที่ 1.1	 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ขององค์กร	 อาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์

  กลยุทธ์ที่	1.1.	สร้างระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อให้มีมาตรฐาน

	 	 		 		1.2.	ส่งเสริมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำาวิจัยสถาบัน	(Research	Institute)

  ตัวชี้วัด	1.	ระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

	 	 		 2.	 สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถส่งเสริมให้คณะฯ	 และวิทยาลัยฯ	 สามารถ 

ทำาวิจัยสถาบัน

   เปา้ประสงคท์ี ่1.2	เพื่อพฒันาระบบและกลไกสรา้งมาตรฐานการวจัิยสรา้งสรรคข์ององคก์ร	

อาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยสร้างสรรค์

   กลยุทธ์ที่	1.1.	สร้างกลไกที่มีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถตีพิมพ์

งานวิจัยที่มีคุณภาพ

		 		1.2	ส่งเสริมอาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์

  ตัวชี้วัด	1.	งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ,	นานาชาติมากขึ้น

	 		 2.	มีกระบวนการและขั้นตอนการวิจัยที่มีมาตรฐาน

  ยทุธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสรมิการนำาผลการวจัิยไปใช้ ในการพฒันาทอ้งถ่ินให้มคีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื 

   เป้าประสงค์ที่ 2	 เพื่อส่งเสริมการนำาผลการการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น
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ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  กลยุทธ์ที่	2.1.	ส่งเสริมการนำาผลการวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นและจดสิทธิบัตร

	 	 		 	 2.2.	 นำาผลการวิจัยไปสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนโดยใช้การวิจัย 

เชิงพื้นที่	(Area	–	based)

  ตัวชี้วัด	1.	ร้อยละของจำานวนงานวิจัย

		 		 2.	จำานวนเครือข่ายหรือท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา

		 3.	จำานวนสิทธิบัตรมากขึ้น

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยให้มีความพร้อมวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน

และสากล

   เป้าประสงค์ที่ 3	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยสร้างสรรค์ให้มีความพร้อมวิจัยสู่

ประชาคมอาเซียนและสากล

  กลยุทธ์ที่	3.1.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการในระดับท้องถิ่น

	 		 	3.2.	สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและบริการทางวิชาการระดับประชาคม

อาเซียนและสากล

  ตัวชี้วัด	1.	จำานวนเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	5

	 		 2.	สามารถดำาเนินการวิจัยและบริการวิชาการบรรลุเป้าหมาย

	 		 3.	เครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้นร้อยละ	80	ของจำานวนโครงการ

  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เปน็แหลง่วิทยาการศูนย์เรยีนรู้ ใหบ้รกิารวชิาการเผยแพรถ่า่ยทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

   เป้าประสงค์ที่ 4	 เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการศูนย์เรียนรู้ ให้บริการวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอด

องค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง

   กลยุทธ์ที่	 4.1	 สร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้	 บูรณาการให้บริการทางวิชาการ	 การเรียน 

การสอนและวิจัยและเผยแพร่ถ่ายทอด

	 	 		 		4.2	ส่งเสริมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี

	 		 		 	 4.3	 ส่งเสริมการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก	 ให้บริการองค์ความรู้และ 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

   ตัวชี้วัด	 1.	 ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้สามารถให้บริการชุมชน	 และอาจารย์	

นักศึกษา	ร้อยละ	5

	 		 2.	ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ	อย่างน้อยร้อยละ	80

	 		 3.	มีแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ	10

  ยทุธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมการใชว้ถีิภูมปิญัญาการพฒันาความเปน็มหาวทิยาลัยสีเขยีวและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์ที่ 5	เพื่อส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาการพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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   กลยุทธ์ที่	5.1.	สำารวจ	ศึกษา	และสร้างเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ในมหาวิทยาลัย	ชุมชน	

	 	 	 							และท้องถิ่น

	 	 		 	5.2.		นำาวิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์

																																		ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 		 	5.3.		นำาวิถีภูมิปัญญาเผยแพร่ขยายเครือข่าย

  ตัวชี้วัด	1.	ร้อยละเครือข่ายวิถีภูมิปัญญา	ชุมชน	ท้องถิ่น

	 		 	 2.	อาจารย์	บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

																														และสิ่งแวดล้อม

		 3.	ความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม	QS	Ranking
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บทที่ 2

คำาสั่ง ระเบียบ และประกาศต่างๆ 

2.1 คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2556 
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2.3 ระเบียบ คำาสั่ง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
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34 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



35คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



36 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



37คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



38 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



39คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



40 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



41คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



42 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



43คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



44 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



45คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



46 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



47คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



48 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



49คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



50 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



51คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



52 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทที่ 3

ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

	 สถาบันวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนการทำาวิจัยของบุคลากร	 ตลอดจน

มีขั้นตอนการดำาเนินงานของหัวหน้าโครงการวิจัยที่ต้องการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของ

มหาวิทยาลัย	ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  3.1	ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

3.2	ระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 3.3	ระบบคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สถาบันวิจัยและพัฒนา	

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.4	ระบบและกลไกการดำาเนินงานของสถาบันวิจัย

		 3.4.1	ระบบและกลไกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย	งบประมาณแผ่นดิน

	 3.4.2	ระบบและกลไกการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย	งบประมาณรายได้

3.5	ระบบและกลไกการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

 3.5.1	ระบบและกลไกการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย	งวดที่	1

	 3.5.2	ระบบและกลไกการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย	งวดที่	2

	 3.5.3	ระบบและกลไกการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย	งวดที่	3

3.6	ระบบและกลไกการประเมินระบบบริหารการวิจัยขององค์กร

	 3.6.1	เพื่อประเมินแผนงานของวิจัย

		 3.6.2	เพื่อประเมินผลคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายในสถาบัน

3.7	ระบบและกลไกการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3.8	ระบบและกลไกการตีพิมพ์วารสารวิชาการ



53คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.1 ระบบการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์



54 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

3.2 ระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



55คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.3  ระบบคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



56 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.4  ระบบและกลไกการดำาเนินงานของสถาบันวิจัย

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน



57คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



58 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



59คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้



60 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



61คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.5  ระบบและกลไกการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1  (กระบวนการใหม่)



62 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2  (กระบวนการใหม่)



63คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 3  (กระบวนการใหม่)



64 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตัวอย่าง  กำาหนดการเสนอโครงร่างการวิจัย  การดำาเนินการวิจัย  และการส่งผลงานการวิจัย

ของโครงการที่วิจัยขอรับทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560



65คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.6  ระบบและกลไกการประเมินระบบบริหารการวิจัยขององค์กร

     วัตถุประสงค์

									3.6.1	เพื่อประเมินแผนงานของวิจัย

									3.6.2	เพื่อประเมินผลคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายในสถาบัน

         ขอบเขต		เฉพาะที่รับทุนจากมหาวิทยาลัย

 3.6.1  กระบวนการประเมินแผนงาน

สถาบันวิจัยประเมินแผนงานของสำานักงานวิจัยเพื่อติดตามความสัมฤทธิ์ผลของแผนในสถาบันวิจัย

แผนภาพที่ 9 กระบวนการประเมินผลงาน



66 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  3.6.2  กระบวนการประเมินผลงานวิจัย

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการวจัิยจะมกีารแตง่ต้ังคณะกรรมการอา่นผลงานของผู้วจิยัเพื่อประเมินคณุภาพ

ของผลงานวิจัย		โดยมีขั้นตอนดังนี้

แผนภาพที่ 10  กระบวนการประเมินผลงานวิจัย



67คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แผนภาพที่ 11  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)  การอ่านรายงานการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ



68 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด



69คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.7 ระบบและกลไกการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

แผนภาพที่ 12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร



70 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.8 ระบบและกลไกการตีพิมพ์วารสารบริการวิชาการ

แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) การตีพิมพ์วารสารบริการวิชาการ



71คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3.9  เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ       แบบ ว-1ด

แบบเสนอโครงการวิจัย (research	project)

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี

------------------------------------

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ......................................................................................................................

   (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ..................................................

   (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................

ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย 

  โครงการวิจัยใหม่	 	

		 โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี	ปีนี้เป็นปีที่..…..	รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..

I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)	(ระบุความสอดคลอ้ง

เพียง	1	ยุทธศาสตร์	ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก	2)

II  ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวจัิยกับนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาต ิ

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)	(ระบุความสอดคล้องเพียง	1	ยุทธศาสตร์	1	กลยุทธ์	และ	1	

แผนงานวิจัย	ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก	3)

III  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติราย

ประเด็น*

IV  ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวจัิยกับนโยบายรฐับาล (ระบุความสอดคลอ้งเพยีง	

1	หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก	4)

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการในปีแรก	:	เรื่อง	.............................................

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

นโยบายระยะการบริหารราชการ	4	ปี	ของรัฐบาล	:	นโยบาย	.............................

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

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำาโครงการวิจัย 

	1.	 ผู้รับผิดชอบ	[คณะผู้วิจัย	บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำาวิจัย	และสัดส่วนที่ทำา 

	 การวิจัย	(%)]	และหน่วยงาน	ประกอบด้วย	หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

	2.	 ประเภทการวิจัย	(ผนวก	5)

3.	 สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำาการวิจัย	(ผนวก	5)

4.	 คำาสำาคัญ	(keywords)	ของโครงการวิจัย

5.	 ความสำาคัญและที่มาของปัญหาที่ทำาการวิจัย

6.	 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
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7.	 ขอบเขตของโครงการวิจัย

	8.	 ทฤษฎี	สมมุติฐาน	(ถ้ามี)	และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	

	9.	 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ	(information)	ที่เกี่ยวข้อง	

10.	 เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย

11.	 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รบั	เชน่	ดา้นวชิาการ	ดา้นนโยบาย	ดา้นเศรษฐกิจ/พาณชิย	์ดา้นสงัคม 

					และชุมชน	รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร	จดสิทธิบัตร	ฯลฯ	และหน่วยงานที่นำาผลการวิจัย			

					ไปใช้ประโยชน์

12.	แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

13.	วิธีการดำาเนินการวิจัย	และสถานที่ทำาการทดลอง/เก็บข้อมูล

14.	ระยะเวลาทำาการวิจัย	และแผนการดำาเนินงานตลอดโครงการวิจัย	

				(ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

15.	ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย	(อุปกรณ์การวิจัย	โครงสร้างพื้นฐาน	ฯลฯ)	ระบุเฉพาะปัจจัยที่

				ต้องการเพิ่มเติม

16.	งบประมาณของโครงการวิจัย

16.1		รายละเอียดงบประมาณการวิจัย	จำาแนกตามงบประเภทต่าง	ๆ	[ปีงบประมาณ

	 		ที่เสนอขอ	(ผนวก	6)]

16.2	 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย	 จำาแนกตามงบประเภทต่างๆ	 ที่เสนอขอใน 

							แต่ละปี	[กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำาเนินการวิจัยมากกว่า	1	ปี	

							(ผนวก	9)]

16.3		งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา	(กรณีเป็นโครงการวิจัย		

							ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทำาการวิจัยแล้ว)

17.	ผลสำาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

18.	โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่	2	ขึ้นไป

18.1			คำารบัรองจากหัวหน้าโครงการวจัิยวา่โครงการวจัิยไดร้บัการจัดสรรงบประมาณ

จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

18.2		ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น	หรือ

เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น	(ถ้ามี)

18.3		รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย	(แบบ ต-1ช/ด)

19.	คำาชี้แจงอื่นๆ	(ถ้ามี)

20.	ลงลายมือชื่อ	หัวหน้าโครงการวิจัย	พร้อมวัน	เดือน	ปี	

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย

1.	 ชื่อ	-	นามสกุล	(ภาษาไทย)	นาย	นางสาว	นาง	ยศ

		 ชื่อ	-	นามสกุล	(ภาษาอังกฤษ)	Mr.,	Miss,	Mrs.,	Rank

	2.	 เลขหมายบัตรประจำาตัวประชาชน	

3.	 ตำาแหน่งปัจจุบัน
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เงินเดือน	(บาท)

เวลาที่ใช้ทำาวิจัย	(ชั่วโมง	:	สัปดาห์)

4.	 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)

5.	 ประวัติการศึกษา

6.	 สาขาวิชาการที่มีความชำานาญพิเศษ	(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)	ระบุสาขาวิชาการ

7.	 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ	โดยระบุ									

				สถานภาพในการทำาการวิจัยว่าเป็นผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	หรือผู้

				ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย	

7.1	ผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	:	ชื่อแผนงานวิจัย

7.2	หัวหน้าโครงการวิจัย	:	ชื่อโครงการวิจัย	

7.3	งานวจิยัทีท่ำาเสร็จแลว้	:	ชื่อผลงานวจัิย	ปีทีพ่มิพ	์การเผยแพร	่และแหลง่ทนุ	(อาจ

มากกว่า	1	เรื่อง)

7.4	งานวิจัยที่กำาลังทำา	:	ชื่อข้อเสนอการวิจัย	แหล่งทุน	และสถานภาพในการทำาวิจัย

ว่าได้ทำาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

หมายเหตุ : 1.	 กรณีทีห่น่วยงานมไิดท้ำาการวจัิยเองแต่ใชว้ธีิจัดจ้าง	โปรดใช	้แบบ ว–1ด	โดยระบุรายละเอยีด

	 				ตามแบบฟอร์มที่กำาหนดไว้ ให้มากที่สุด	พร้อมทั้งแนบแบบข้อกำาหนด	(terms	of		reference	

	 	 -	TOR)	การจัดจ้างทำาการวิจัยด้วย

	 2.	 กรณีเป็นโครงการวิจยัต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา	และ 

	 	 นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป	ต้องจัดทำา 

	 	 โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย

	 3.	 ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	 เพื่อประโยชน์ 

	 	 ในการประเมินผล

	 4.	 กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์	ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

	 	 วิทยาศาสตร์	สภาวิจัยแห่งชาติ	(ผนวก	11)	และจัดทำาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรอง 

	 	 ในผนวก	12	จำานวน	2	ชุด

	 5.	 กรณีโครงการวจัิยทีม่กีารทำาวจัิยในคนให้ปฏิบตัติามจรยิธรรมการวจัิยในคน	(ผนวก	13)	และ 

	 	 จัดทำาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดำาเนินการวิจัยหรือ	 Certiftcate	 

	 	 of	Approval	ทีอ่อกโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยของสถาบนั	(ผนวก	14)	จำานวน	2	ชดุ 

	 6.	 กรณีโครงการวจัิยทีมี่การดำาเนินการวจัิยดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพให้ปฏิบัตติามแนวทาง

ปฏิบตัเิพื่อความปลอดภัยทางชวีภาพสำาหรบัการดำาเนินงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมห่รอืพนัธุวศิวกรรม	

(ผนวก	 15)	 และจัดทำาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดำาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัย

ทางชีวภาพ	ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน	(ผนวก	16)	จำานวน	2	ชุด

__________________________________
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สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ      แบบ ว-1ช

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี

---------------------------------------

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) .....................................................................................................................

 (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) .....................................................................................

    (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................

ส่วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย  

		 แผนงานวิจัยใหม่  

แผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา....….	ปี	ปีนี้เป็นปีที่…....	รหัสแผนงานวิจัย	...…...........……	

I  ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)	 (ระบุความ

สอดคล้องเพียง	 1	ยุทธศาสตร์	 ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	 โดยโปรดดูรายละเอียด

ในผนวก	2)

II  ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวจิยักับนโยบายและยทุธศาสตร์การวจัิยของชาต ิ

    ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) (ระบุความสอดคลอ้งเพยีง	1	ยทุธศาสตร	์1	กลยทุธ์	และ	1		

				แผนงานวิจัย	ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก	3)	

III ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวจัิยกับยทุธศาสตรก์ารวจัิยของชาตริายประเดน็
1
 

IV ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวจัิยกับนโยบายรัฐบาล (ระบคุวามสอดคลอ้งเพยีง		

				1	หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด	โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก	4)

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการในปีแรก	:	เรื่อง	.............................................

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

นโยบายระยะการบริหารราชการ	4	ปี	ของรัฐบาล	:	นโยบาย	.............................

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

ส่วน ข :  องค์ประกอบในการจัดทำาแผนงานวิจัย

	1.	 ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน	ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน

	2.	 ประเภทการวิจัย	(ผนวก	5)

	3.	 สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำาการวิจัย	(ผนวก	5)

	4.	 คำาสำาคัญ	(keywords)	ของแผนงานวิจัย

	5.	 ความสำาคัญและที่มาของปัญหาที่ทำาการวิจัย

	6.	 วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559)
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	7.	 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย

	8.	 เป้าหมายของผลผลิต	(output)	และตัวชี้วัด

	9.	 เป้าหมายของผลลัพธ์	(outcome)	และตัวชี้วัด

10.	 ทฤษฎี	สมมุติฐาน	(ถ้ามี)	และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย

11.	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เช่น	ด้านวิชาการ	ด้านนโยบาย	ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์	

	 ด้านสังคมและชุมชน	รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร	จดสิทธิบัตร	ฯลฯ	และหน่วยงานที่ใช้

	 ประโยชน์จากผลการวิจัย

12.	 แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดำาเนินงาน	พร้อมทั้งขั้นตอนการดำาเนินงาน 

	 ตลอดแผนงานวิจัย	และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง	(ถ้ามี)

13.	 แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทำาการวิจัยตามแผนงานวิจัย

14.	 กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย

15.	 ระยะเวลา	และสถานที่ทำาการวิจัย

16.	 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย

17.	 ผลสำาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงาน	และแผนการดำาเนินงาน  

	 ตลอดแผนงานวิจัย

18.	 แผนงานวิจัยต่อเนื่องปีที่	2	ขึ้นไป

18.1	คำารับรองจากผู้อำานวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรร

	 	งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

18.2	โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น		

	 		หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอื่น	(ถ้ามี)

18.3	รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย	(แบบ ต-1ช/ด)

19.	คำาชี้แจงอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

20.	ลงลายมือชื่อ	ผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	พร้อมวัน	เดือน	ปี

ส่วน ค : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย

	1.	 ชื่อ	-	นามสกุล	(ภาษาไทย)	นาย	นางสาว	นาง	ยศ

ชื่อ	-	นามสกุล	(ภาษาอังกฤษ)	Mr.,	Miss,	Mrs.,	Rank

	2.	 เลขหมายบัตรประจำาตัวประชาชน

	3.	 ตำาแหน่งปัจจุบัน

	 เงินเดือน	(บาท)

	 เวลาที่ใช้ทำาวิจัย	(ชั่วโมง	:	สัปดาห์)

	4.	 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก	พร้อมหมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	และไปรษณีย์	

	 อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)

	5.	 ประวัติการศึกษา

	6.	 สาขาวิชาการที่มีความชำานาญพิเศษ	(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)	ระบุสาขาวิชาการ
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	7.	 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ	โดยระบุ

	 สถานภาพในการทำาการวิจัยว่าเป็นผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	หัวหน้าโครงการวิจัย	หรือ	ผู้	

	 ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย	

	 7.1	 ผู้อำานวยการแผนงานวิจัย	:	ชื่อแผนงานวิจัย

	 7.2	 หัวหน้าโครงการวิจัย	:	ชื่อโครงการวิจัย	

	 7.3	 งานวิจัยที่ทำาเสร็จแล้ว	:	ชื่อผลงานวิจัย	ปีที่พิมพ์	การเผยแพร่	และแหล่งทุน	 

	 	 (อาจมากกว่า	1	เรื่อง)

7.4	 งานวิจัยที่กำาลังทำา	:	ชื่อข้อเสนอการวิจัย	แหล่งทุน	และสถานภาพในการทำาวิจัย

	 ว่าได้ทำาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

หมายเหตุ : 1.	 กรณีที่หน่วยงานมิได้ทำาการวิจัยเอง	แต่ใช้วิธีจัดจ้าง	โปรดใช้	แบบ ว–1ช	โดยระบุราย

	 	 ละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำาหนดไว้ ให้มากที่สุด	 พร้อมทั้งแนบแบบข้อกำาหนด	 (terms	 of	  

	 	 reference	-	TOR)	การจัดจ้างทำาการวิจัยด้วย

2.	 กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมาและ	

	 นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป	ต้องจัดทำา 

	 แผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย

3.	 ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์	เพื่อประโยชน์ใน

	 การประเมินผล

4.	 กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์	ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

	 วทิยาศาสตร	์สภาวจิยัแห่งชาต	ิ(ผนวก	11)	และจดัทำาเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง

	 ในผนวก	12	จำานวน	2	ชุด

5.	 กรณีแผนงานวจัิยทีมี่การทำาวจัิยในคนให้ปฏิบัติตามจรยิธรรมการวจัิยในคน	(ผนวก	13)	และ

	 จัดทำาเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรองการอนุมัตใิห้ดำาเนินการวจัิยหรือ	Certificate	of	

	 Approval	ทีอ่อกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั	(ผนวก	14)	จำานวน	2	ชดุ

6.	 กรณแีผนงานวจัิยทีม่กีารดำาเนินการวจัิยด้านความปลอดภัยทางชวีภาพให้ปฏิบตัติามแนวทาง

	 ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำาหรับการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

	 หรือพันธุวิศวกรรม	(ผนวก	15)	และจัดทำาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติ

	 ให้ดำาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความ 

	 ปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน	(ผนวก	16)	จำานวน	2	ชุด

______________________________________
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	แบบ	รภ.รอ.ว1

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย	ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ประจำาปีการศึกษา	255……

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ

	 1.	 ชื่อโครงการวิจัย

ภาษาไทย......................................................................................................................

ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................	

	 2.	 ประเภทของงานวิจัย	

	 3.	 สาขาที่ทำาการวิจัย	

	 4.	 ผู้ดำาเนินการวิจัย	

	 5.	 สถานที่เก็บข้อมูล	

	 6.	 ความสำาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

	 7.	 วัตถุประสงค์การวิจัย

	 8.	 ขอบเขตของการวิจัย

	 9.	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 10.	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 11.	ระเบียบวิธีวิจัย

	 11.1	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย	

	 11.2	เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	

	 11.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 11.4	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 12.	ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย

	 13.	แผนการดำาเนินการวิจัย

การดำาเนินงาน ปี	พ.ศ............... ปี	พ.ศ............

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

1.

2.

3.

4.	

5.	
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	 14.	งบประมาณในการวิจัย

รายการ จำานวนเงิน

				14.1	หมวดค่าตอบแทน

				14.2	หมวดค่าใช้สอย

				14.3	หมวดค่าวัสดุ

รวม

	 15.	แผนการเผยแพร่/ถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

	 16.	เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
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สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุน ประจำาปีงบประมาณ 255…

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

………………………………………….

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่................เดือน......................พ.ศ............

	 สัญญาน้ีทำาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 โดยอธิการบดี	 ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ี	 เรียกว่า	

“ผู้ ให้ทุน”	ฝ่ายหนึ่งกับ

	 ...........................................	ตำาแหน่ง……..................….สงักัด………..มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอด็...........

บตัรประจำาตวัประชาชน	เลขที.่.............................….อาย.ุ...............…ปี	สญัชาต…ิ…..…….….…….…	ตัง้บ้านเรอืนอยู	่

ณ	เลขที่…….………หมู่	……..…ตรอก/ซอย…….………ถนน………….……………………….……ตำาบล/แขวง………………..

…………อำาเภอ..................….จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 

มือถือ....................................................................

	 ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้	เรียกว่า	“ผู้รับทุน”	อีกฝ่ายหนึ่ง

	 คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้

	 ขอ้	1	ผู้ ให้ทนุให้ทนุอดุหนุนการวจัิยประเภทเงินอดุหนุน	ประจำาปงีบประมาณ	255....	มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ร้อยเอ็ด	จำานวน	...............................	บาท	(..............................)	แก่ผู้รับทุนเพื่อวิจัยเรื่อง

	 (ภาษาไทย)	...............................................................................................................................................

	 (ภาษาอังกฤษ)	..........................................................................................................................................

กำาหนดแลว้เสรจ็ภายใน…….1…….ป…ี……-………เดือน	นับตัง้แตว่นัที่ไดท้ำาสญัญาขอรับทนุอดุหนุนการวจัิยตอ่ม

หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 ข้อ	 2	 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย	 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนวิจัย	พ.ศ.	2556

	 ข้อ	3	หากผู้รับทุนไม่หักล้างเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำาหนดผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด	ดำาเนินการหักเงินเดือน	ค่าจ้าง	หรือเงินอื่นใด	เพื่อหักล้างเงินยืมได้

	 ข้อ	 4	 ผู้รับทุนทราบและเข้าใจระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

การวจัิยประเภทเงินอดุหนุนวจัิย	พ.ศ.	2556	ขณะทีท่ำาสญัญาน้ีโดยตลอด	ผู้รับทนุขอผูกพนัยนิยอมปฏิบตัติาม

ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 ข้อ	5	ผู้รับทุนต้องดำาเนินการวิจัย	ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	ให้สำาเร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของ	ผู้ ให้ทุน 

หากเกิดอปุสรรคไมส่ามารถดำาเนินการวจัิยได้ดว้ยประการใดก็ด	ีหรือไมส่ามารถดำาเนินการวจัิยให้แลว้เสรจ็	ภายใน

กำาหนดเวลาที่ระบุไว้ ในโครงการ	 ผู้รับทุนต้องรายงาน	 แล้วแจ้งเหตุผลให้ผู้ ให้ทุนทราบเพื่อพิจารณาโดยทันที 
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	 ข้อ	6	ผู้รับทุนรับรองว่าจะส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย	และรายงานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย	

ภายในเวลาที่ผู้ ให้ทุนกำาหนด	 และเมื่อการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการแล้ว	 จะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	

จำานวน	10	เล่ม,	ซีดี	2	แผ่น	และรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย	จำานวน	2	ชุด	ตามเงื่อนไขและรูปแบบ

ที่ผู้ ให้ทุนกำาหนด	พร้อมบทความวิจัยที่เขียนตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำาหนดภายใน	90	วัน	หลัง

สิ้นสุดโครงการ

	 ข้อ	 7	 ผู้รับทุนยินยอมให้นำาผลการวิจัยที่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ ให้ทุน	 เสนอผู้ ให้ทุนเพื่อ

พิจารณาก่อนที่จะนำาลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใด	 เมื่อผู้รับทุนนำาผลการวิจัยดังกล่าวไปลงพิมพ์เผยแพร่	

ผู้รับทุนต้องลงข้อความแสดงกิตติกรรมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้	และ

ต้องส่งวารสารนั้นให้ผู้ ให้ทุน	จำานวนอย่างน้อย	5	ชุด

	 ข้อ	8	หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม	ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ ให้ทุนเรียกเงินทุนวิจัยที่ผู้รับทุน

ได้รับไปแล้วคืน	ภายใน	60	วัน	นับตั้งแต่วันผิดสัญญา

หนังสือสัญญานี้ทำาขึ้น	2	ฉบับ	ผู้ ให้ทุนถือไว้	1	ฉบับ	ผู้รับทุนถือไว้	1	ฉบับ

คูส่ญัญาอา่นและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาโดยตลอดดแีลว้	จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ปน็สำาคญัตอ่หน้าพยาน

(ลงชื่อ)……………………………………………….ผู้ ให้ทุน

							(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต	อุบลเลิศ)

					อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(ลงชื่อ).………………….…………………………...ผู้รับทุน

							(.......................................................)

	หัวหน้าโครงการ

	(ลงชื่อ)………………….……………………………พยานฝ่ายให้ทุน

					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล)

						รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

	(ลงชื่อ)………………….…………………………....พยานฝ่ายรับทุน

	(อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์)

							ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

	(ลงชื่อ)………………….……………………………พยานฝ่ายรับทุน

	(.................................................)

																																																				หัวหน้าฝ่ายการเงิน
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สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

แบบรายงานความก้าวหน้า

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 

	 ชื่อเรื่อง	(ภาษาไทย)	........................................................................................................................................

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

	 	 			(ภาษาอังกฤษ)	.....................................................................................................................................

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

	 ชื่อผู้วิจัย	(นาย	/	นางสาว	/	นาง	)	.......................................................................................................

	 หน่วยงานที่สังกัด	...................................................................................................................................	

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

	 หมายเลขโทรศัพท์	..............................	โทรสาร	..............................	e-mail	..........................................

	 ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	........................................

	 งบประมาณที่ได้รับ	................................................	บาท	ระยะเวลาทำาการวิจัย	...............................	ปี

	 เริ่มทำาการวิจัยเมื่อ	(เดือน	ปี)	..............................................	ถึง	(เดือน	ปี)	...........................................

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

	 2.1	วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัย	(โดยสรุป)	...................................................................

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

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

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

	 2.2	แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้

ดำาเนินการจริง	ในรูปของแผนการดำาเนินงานตลอดแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัย	ว่ามีกิจกรรม	/	ขั้นตอน 

ปฏิบัติตามลำาดับอย่างไร	........................................................................................................................................

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

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

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

	 2.3	แสดงรายละเอียดของผลการดำาเนนิงาน	พรอ้มสรปุและวิเคราะหผ์ลที่ไดด้ำาเนนิการไปแลว้	[ทั้งนี	้ให้

แนบบทความ	ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัย	ระหว่างที่ทำาการวิจัย  

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนำาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้	(ถ้ามี)]

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

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

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

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

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

แบบ ต-1ช/ด
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	 2.4	ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน	(ถ้ามี)	..........................................

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

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

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

	 2.5	งบประมาณที่ได้ ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำาการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น	..........................................	บาท

	 2.6	งานตามแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัยที่จะทำาต่อไป	...............................................................................

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

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

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

	 2.7	คำาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค	และวิธีการแก้ไข	(ถ้ามี)	...................................................................

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

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

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

	 	 (ลงชื่อ)	.................................................

	 	 (............................................................)

	 	 ผู้อำานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย

	 	 	 	 	 	 	 						วันที่	.........	เดือน	........................	พ.ศ.	............

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 

สรุปความเห็นของการประเมิน

	 ❒	สนับสนุนให้ดำาเนินการต่อไป

	 ❒	 ไม่สนับสนุนให้ดำาเนินการต่อไป	ระบุเหตุผล	.................................................................................

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

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

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

	 	 	 	 	 	 	 	(ลายเซ็น)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล)

	 	 	 	 	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติราชการแทน

		 	 	 	 	 	 	 											อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 	

																																																													วันที่	.........	เดือน	........................	พ.ศ.	............

หมายเหตุ :	แบบฟอร์มนี้ ใช้สำาหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย
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หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่	............../........................./....................

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 ด้วยข้าพเจ้า	................................................................	ตำาแหน่ง	............................................................

หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง	......................................................................................................................................

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

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

	 1.			ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจำานวน	..........................................................บาท

	 							ปงีบประมาณ.....................................................มคีวามประสงคข์ออนุมตัเิบกิจ่ายเงินในโครงการวจัิย 

	 2.				งวดที.่......................	(รอ้ยละ	.............................)	จำานวนเงิน.......................................................บาท 

																			(.........................................................................................................................................................)

	 3.				ยอดเงินอดุหนุนการวจัิยคงเหลอืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิ..........................................................................บาท

เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สะดวก	รวดเร็ว	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

(นางสาวพรทิวา	สารจันทร์) 	(..............................................)

ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าโครงการวิจัย

วันที่	............../........................./.................... วันที่	............../........................./....................

เห็นควร			❒ 	อนุมัติ	 ❒		ไม่อนุมัติ เห็นควร			❒ 	อนุมัติ	 ❒		ไม่อนุมัติ

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

(อาจารย์	ดร.ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กชพร	นำานาผล)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่	............../........................./.................... วันที่	............../........................./....................

❒		อนุมัติ							❒ 	ไม่อนุมัติ

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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต	อุบลเลิศ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่	............../........................./....................
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...........................................................................................................................................................

ที่ ศธ................/.........................................................	 วันที่...................................................................................

เรื่อง	ขอเสนอโครงการวจิยัดา้นสงัคมศาสตร์/มานุษยวทิยา	เพื่อขอรบัการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์

เรียน	ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 ข้าพเจ้า.................................................................สังกัด.............................................................

ขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง	(ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)................................................................................

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

เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	และได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา	ดังนี้

1)		แบบฟอร์มนำาส่งค่าธรรมเนียมและหลักฐานการชำาระเงิน	จำานวน	1	ชุด

2)		แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้าน

	 สังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา	ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน	มนุษย์	

	 กำาหนด	จำานวน	3	ชุด

3)		 เอกสารคำาชี้แจงสำาหรับอาสาสมัคร	จำานวน	3	ชุด

4)		แบบฟอร์มใบยินยอม	จำานวน	3	ชุด

5)		 โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์	จำานวน	3	ชุด

6)		ประวัติและความรู้ความชำานาญของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	ฉบับภาษาไทยหรือ

	 ภาษาอังกฤษ	รวมทั้งหลักฐานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	จำานวน	3	ชุด

7)		ครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	จำานวน	3	ชุด

8)	 	แผ่นบรรจุข้อมูลตั้งแต่ข้อที่	2-7	(CD/DVD)	จำานวน	1	ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ………………………………….………….…………… ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….) (……………………………….……………………..…………….)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….)

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

หรือคณบดีในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดคณะอื่นๆ
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แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำาหรับโครงการวิจัย

ด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา (Social/Anthropological study) 

ผู้ยื่นแบบเสนอต้องให้รายละเอียดทุกข้อ

1.	ชื่อโครงการวิจัย	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

2.	หัวหน้าโครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

3.	ผู้ร่วมโครงการวิจัยและหน่วยงานที่สังกัด	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

4.	ความสำาคัญของปัญหาที่ทำาการวิจัย

5.	วัตถุประสงค์ของโครงการ	(เขียนให้ชัดเจน)

6.	ประโยชน์ของโครงการนี้	เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง

7.	วิธีการศึกษา	(Methodology)	ที่ใช้ ในการวิจัย	(สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งวิธี)

	 	 ก.	เชิงคุณภาพ	

Phenomenology	

Ethnography

Grounded	Theory	

Action	Research/	Participatory	Action	Research

Qualitative	research	

อื่นๆ................................................................

																		ข.	เชิงปริมาณ

เชิงบรรยาย

การศึกษาความสัมพันธ์

การทดลอง	/	กึ่งทดลอง

	 		Systematic	reviews

อื่นๆ................................................................	

																		ค.	อื่นๆ	ระบุ..................................................................

8.	วิธีการรวบรวมข้อมูล	

1.	การสังเกต	ระบุ...(เช่น	แบบมีส่วนร่วม,	แบบไม่มีส่วนร่วม,	)..............................

2.	การสมัภาษณ์	ระบ.ุ....(เชน่	เชงิลกึ,	แบบมีโครงสรา้ง,	หรือ	แบบก่ึงโครงสร้าง).....

3.	การสนทนากลุ่ม	

4.	การใช้มาตรวัด	

5.	อื่นๆ	...........................................................

9.	ความเป็นมาและการศึกษาในมนุษย์

	 	 ความเป็นมา/ปัญหาวิจัย	(อย่างย่อพร้อมระบุเอกสารอ้างอิง)
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10.	กลุ่มประชากรอาสาสมัคร

ก.	จำานวนกี่คน	ระบุเหตุผลการได้มาซึ่งขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม

ข.	 ระบุคุณสมบัติของอาสาสมัคร	 มีวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอย่างไร	 มีกลุ่มใดที่ไม่ต้องถูกคัด

เข้ามาในการศึกษาหรือไม่

ค.	บอกวิธีการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	หากมี

ง.	 มีการใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง	 (ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ในภาวะสำาคัญ)	 เหล่าน้ี	

หรือไม่					ไม่เกี่ยวข้อง

	 	 				เกี่ยวข้อง	

ทารก	เด็ก	

สตรีมีครรภ์	

ผู้สูงอายุ	

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเอง	

ผู้พิการ	

ผู้ต้องขัง	แรงงานต่างด้าว	ในบางกรณีอาจรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	

นักเรียน/นักศึกษา	ผู้ ใต้บังคับบัญชา

อื่นๆ	ระบุ................................................................	

หากมีอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางรวมอยู่ด้วยกรุณาบอกเหตุผลความจำาเป็นที่ต้องใช้อาสา

สมัครกลุ่มนี	้………...........................................................................................................................

จ.	ใช้วิธีการใดในการเข้าถึงกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ	

ฉ.	หากมีค่าตอบแทนหรือรางวัล	กรุณาให้ตัวเลขหรือรายละเอียด

11.	อธิบายวธีิการศกึษาทดลองและให้เหตผุลวา่ทำาไมการศกึษาน้ีจึงความเสีย่งต่ำา	(ไมม่ากไปกวา่ความเสีย่งใน

ชีวิตประจำาวัน	Minimal	risk)

12.	วิธีการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยการลงลายมือชื่อยินยอมหรือด้วยวาจา	(โปรดระบุมาให้ชัดเจน)

ก.	ด้วยการลงลายมือชื่อ	(ดังเอกสารแบบคำาชี้แจงอาสาสมัครและแบบคำายินยอมที่แนบ)

ข.	ด้วยวาจา	โปรดแนบแบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้น	(ECKKU-Waiver	of	Consent)

		 (พร้อมแนบแบบคำาชี้แจงอาสาสมัคร)

13.	ประโยชน์ต่ออาสาสมัครและชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย	รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

14.	ผลกระทบที่อาจเกิดแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยและหรือชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย	เช่น	

ก.	ความเสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย	จิตใจ	สังคม	เศรษฐกิจ	มีหรือไม่	และผู้วิจัยเตรียมการป้องกัน		

				ไม่ให้เกิด	ผลเสีย	หรือเตรียมการแก้ไขไว้อย่างไร

ข.	กรณีที่มีผลกระทบต่อชุมชน	ผู้วิจัยมีวิธีการเข้าถึง	หารือต่อชุมชนอย่างไร

15.	วิธีปฏิบัติที่ใช้ ในการวิจัยเพื่อปกป้องความลับของอาสาสมัครหรือชุมชนทำาอย่างไร
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16.	รายละเอียดงบประมาณ	

17.	ระยะเวลาการดำาเนินการ	โครงการวิจัยนี้

	 	 ก.	คาดว่าจะเริ่มดำาเนินการเก็บข้อมูล	เดือน………………...พ.ศ……….…	เสร็จสิ้นเดือน……………………

พ.ศ…………….

	 	 ข.	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำาเนินการ	………………..……ปี…………………..เดือน

18.	การพิจารณาด้านระเบียบวิธีวิจัยจากคณะต้นสังกัด

	 ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประจำาคณะ………………แล้ว	

	 เมื่อวันที่……………………..เดือน….............ปี	………..

	 ผ่านการพจิารณาจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์แลว้	เมื่อวนัที…่….....เดอืน……..........ป	ี………….

	 อื่นๆ…………………………..…………………………………………………………………

19.	ประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยหรือไม่	

ผู้วิจัยและทีมวิจัยเคยผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยดังนี้	โปรดระบุเป็นรายบุคคลและแนบหลักฐาน

ชื่อผู้วิจัย..........................หลักสูตร/ชื่อหวัข้อการอบรม...............................และปีที่ศึกษา...............	

ชื่อผู้วิจัย..........................หลักสูตร/ชื่อหวัข้อการอบรม...............................และปีที่ศึกษา...............	

ชื่อผู้วิจัย..........................หลักสูตร/ชื่อหวัข้อการอบรม...............................และปีที่ศึกษา...............	

ผู้วจัิยยงัไมเ่คยไดร้บัการอบรม	แตผู้่วจัิยไดจ้ะวางแผนพฒันาศกัยภาพทมีผู้วจัิย	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ดังนี้	...................................................................................................................................

20.	เอกสารที่แนบเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ	ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ได้จัดทำา

		แบบฟอร์มนำาส่งค่าธรรมเนียมและหลักฐานการชำาระเงิน	จำานวน	1	ชุด

		แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	สำาหรับโครงการทางสังคมศาสตร์			

		จำานวน	3	ชุด

		เอกสารคำาชี้แจงสำาหรับอาสาสมัคร	(ดูตัวอย่างใน	website	)	จำานวน	3	ชุด

		แบบคำายินยอมให้ทำาการวิจัยจากอาสาสมัคร	(ดูตัวอย่างใน	website	)	3	ชุด	หรือ	แบบเสนอขอ		

		ยกเว้นการขอความยินยอมด้วยการลงนาม	(ดูตัวอย่างใน	website	)	จำานวน	3	ชุด

		โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์	จำานวน	3	ชุด

		ประวัติและความรู้ความชำานาญของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

			จำานวน	3	ชุด

		เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย	จำานวน	3	ชุด

		แผ่นบรรจุข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด	(CD/DVD)	จำานวน	1	ชุด
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	 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง	และเข้าใจความหมายโดยชัดเจนทุกประการ

ลงชื่อ………………………………….………….…………… ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….) (……………………………….……………………..…………….)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา

หัวหน้าโครงการวิจัย

ลงชื่อ ..........................................................

(...................................................................)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

ลงชื่อ ..........................................................

(...................................................................)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

ลงชื่อ ..........................................................

(...................................................................)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ลงชื่อ………………………………….………….……………

(……………………………….……………………..…………….)

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	………………………………………………………………….	โทร.	…………………………

ที่ ศธ	…………………../	…………		 	 	 วันที่	………………………….	 	

เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง	มหาวิทยาลัย

		 ราชภัฏร้อยเอ็ด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์	

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………….… สังกัด……………………………… 

สถานภาพบคุลากร						สายผูส้อน	ตำาแหน่ง...........................					สายสนับสนุน	นักศกึษา	(					ตร/ี						โท/					เอก) 

หัวหน้าโครงการวิจัย	เรื่อง	

(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………….……………...………………………….…………..………………………………………

(ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………….………………………………………………

ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และได้แนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ดังนี้

 1.	แบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง	(แบบ	จย	สท.)	จำานวน	4	ชุด

	 2.	โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์	จำานวน	4	ชุด

	 3.	แผ่นบรรจุข้อมูล	(cd-record)	จำานวน	1	ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(…………………………………..)

หัวหน้าโครงการวิจัย

………………………………………………

(…………………………………..)

ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นนักศึกษา

………………………………………………

(…………………………………..)

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

หรือคณบดีในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัดคณะอื่นๆ
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แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้ซากสัตว์ทดลอง

สำาหรับงานสอน งานวิจัย งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อโครงการ

(ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………….……………...………………………….…………………………………………………..

(ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………..……………………………..

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ใช้ซากสัตว์ (กรณีที่นักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ	ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)	

1.1	หัวหน้าโครงการ	(Principal	investigator)	

	ชื่อ	–	นามสกุล	(ภาษาไทย)	……………………………..........…............................……….…………………………….……

		 	 			(ภาษาอังกฤษ)	………………………….…………………………….…......................................…………

	ตำาแหน่งทางวิชาการ……………………………………ตำาแหน่งอื่นๆ…………………………….......................................

	สถานภาพ		 ❒	อาจารย์	/เจ้าหน้าที่ของคณะ	

   ❒	นักศึกษา	(❒ ตรี/	❒ โท	/	❒เอก)

    ❒	อื่นๆ	โปรดระบุ…………………………………

	สถานที่ติดต่อภาควิชา	/คณะหรือสถาบัน	(address)	

(ภาษาไทย)	……………………………………….…………………………….………........................................

(ภาษาอังกฤษ)	…………………………….…………………………….……………….....................................

โทรศัพท์/ โทรสาร……………............................ E-mail address……………………………………….............

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	(กรณีนักศึกษาเป็นหัวหน้าโครงการ)……………….......................…….…….…

ตำาแหน่ง………………………..	สถานที่ทำางาน…………………………………………………..............................................

โทรศัพท์………………………..…………	E-mail	address.	…………………………….……….........................................

1.2	ผู้ร่วมงาน	(Co-investigator)

		 1.2.1 ชื่อ-นามสกุล…………………………..........…ตำาแหน่ง………………….……………..................................... 

															สถานที่ทำางาน…………………….…………………………………….…………………........................................

	 						โทรศัพท์…………………………...	E-mail	address……………..………………..........................................

									1.2.2	ชื่อ-นามสกุล……………………………………ตำาแหน่ง………………………................................................

	 						สถานที่ทำางาน……………………………………………………………………..……............................................

	 						โทรศัพท์…………………….......…	E-mail	address……………………………...........................................

		 1.2.3	ชื่อ-นามสกุล……………………………………ตำาแหน่ง………………………................................................

	 						สถานที่ทำางาน……………………………………………………………………..……............................................

	 						โทรศัพท์…………………….........	E-mail	address…………………………..........................................….	

1.2.4	ชื่อ-นามสกุล……………………………………ตำาแหน่ง……………………….................................................

	 							สถานที่ทำางาน……………………………………………………………………............................................……

สำาหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่....................................
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	 							โทรศัพท์………………………	 	E-mail	address…………………………….	

				1.3	ผู้รบัผิดชอบปฏิบติังานกับซากสตัว์	(Persons	designated	directly	responsible	to	work	with	animals) 

❒	หัวหน้าโครงการ	 	 	 	

❒	ผู้ร่วมงานคนที่	❒	1.2.1		 ❒	1.2.2		❒	1.2.3	 ❒	1.2.4

อื่นๆ	(โปรดระบุ	ชื่อ	–	สกุล/	สถานภาพ/สถานที่ติดต่อ)……………………	…

……………………………………………………………………………………….………

	1.4	ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลอง	(Experiences	with	animal	experimentation)	

	1.4.1	หัวหน้าโครงการ	 ❒	มีประสบการณ์	……ปี	❒	ไม่มีประสบการณ์	

ประสบการณ์ด้าน	 ❒	การเรียนการสอน	❒	การทดสอบ	❒	การวิจัย	❒	อื่นๆ	ระบุ……….

❍	ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง	เมื่อ	(ระบุ)…………………………	

❍	ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง	

ปัจจุบันผู้วิจัยมีจำานวนงานวิจัยในความรับผิดชอบจำานวน...........................โครงการ

	1.4.2	ผู้ร่วมงาน	คนที่	1		 ❒	มีประสบการณ์	……	ปี	❒	ไม่มีประสบการณ์

❒	ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใชส้ตัวฯ์	❒	ไมเ่คยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใชส้ตัวฯ์	

	 	 			ผู้ร่วมงาน	คนที่	2		 ❒	มีประสบการณ์	……	ปี	❒	ไม่มีประสบการณ์

❒	 ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ	❒	 ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ฯ	ผู้ร่วมงาน	คนที่	3	❒	มีประสบการณ์	……	ปี	❒	ไม่มีประสบการณ์

❒	ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใชส้ตัวฯ์	❒	ไมเ่คยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใชส้ตัวฯ์

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General information on the project) 

2.1	ทุนวิจัยที่ได้รับสำาหรับโครงการนี้

❒	ได้รับทุนแล้ว	ระบุแหล่งทุน...................................................	จำานวนเงิน….......................……………..

❒	กำาลังยื่นขอ	ระบุแหล่งทุน.......................................................	จำานวนเงิน……………….......................

❒	ทุนส่วนตัว	จำานวนเงิน…………………………................

	 หากเป็นโครงการที่ทำาต่อเนื่องโครงการเดิมที่ ได้ผ่านการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

แล้วโปรดระบุรหัสโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ	 และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของโครงการน้ี

กบัโครงการเดิมด้วย………………………………………………………............................…………….……………………………….

.........................................................................................................................................................................………

ระยะเวลาดำาเนินการโครงการ

ตามแบบเสนอโครงการ	(Proposal)	วันเริ่มต้น..................................วันสิ้นสุด....................................................

ตามที่ดำาเนินการจริง	(หากไม่ตรงกับวันที่ระบุไว้ ใน	Proposal)	

		วันเริ่มต้น...................................วันสิ้นสุด..................................................

2.2	ลักษณะของโครงการ	(Discipline)		
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  ❒	2.2.1	งานวิจัย	(Research)

     ❒	2.2.1.1	งานวิจัยพื้นฐานทางด้านสาขา	(Basic	research)

        ❒ พฤติกรรมศาสตร์	(Behavioral	science) ❒ ภูมิคุ้มกันวิทยา	(Immunology)

        ❒ จุลชีววิทยา	(Microbiology) ❒ โภชนาการ	(Nutrition)

        ❒ พยาธิชีววิทยา(Pathobiology)	 ❒ ปรสิตวิทยา	(Parasitology)

        ❒ สรีรวิทยา	(Physiology)	 ❒ เภสัชวิทยา	(Pharmacology)

        ❒ พิษวิทยา	(Toxicology) ❒ กายวิภาคศาสตร์	(Anatomy)

        ❒ ชีวเคมี	(Biochemistry)	 ❒ ประสาทวิทยาศาสตร์	(Neuroscience)

        ❒ ชีววิทยา	(Biology)	 ❒ อื่นๆ	(ระบุ)	…………………………

     ❒	2.2.1.2	งานวิจัยประยุกต์	(Applied	research)	(ระบุด้าน/สาขา)..……………………....…

  ❒	2.2.2	งานทดสอบ	(Testing	and	/	or	monitoring)

❒	อาหาร	(Food)	 ❒	สมุนไพร	(Herbal	medicine)

❒	ยา	(Drugs) ❒	สารพิษ	(Toxic	substance)

❒	น้ำา	(Water) ❒	วัคซีน	(Vaccine)

❒	เครื่องสำาอาง	(Cosmetic) ❒	วินิจฉัยโรค	(Diagnosis)	(ระบุ)	………………..

❒	อื่นๆ	(ระบุ)	……………………..	

   ❒	2.2.3	งานผลิตชีววัตถุ	(Biological	Products)

❒	วัคซีน	(Vaccine) ❒	เอ็นไซม์(Enzymes)	

❒	แอนติบอดี	(Antibodies) ❒	คอมพลีเมนท์	(Complement)

❒	อื่นๆ	โปรดระบุ	…………………….	

    ❒	2.2.4	งานการเรียนการสอน	ระบุวิชา	(รหัสวิชา)	/	Subject	(Code	#)……………………………….....………

    ❒	2.2.5	งานบริการวิชาการ	(ระบุ)	…………………………………………………………………….............……………

2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.3.1	………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

2.3.2	……………………………………………………..…………………………………………………..………………………….…

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
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2.3.3	………………………………………………………………………..………..………………………………………………….…

……………….…………………………………………………………………..…………………………………………………………….

3. เหตุผลที่ต้องใช้ซากสัตว์ 

3.1	ประโยชน์ต่อมนุษย์หรือสัตว์และผลประโยชน์ทางวิชาการที่คาดว่าจะได้รับ

3.1.1	สรุปผลประโยชน์ต่อมนุษย์หรือสัตว์

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

3.1.2	สรุปผลประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

3.2	เหตุใดจึงเลือกศึกษาซากของสัตว์ชนิดนี้	

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

…………………………………………………………………………………………………………….......................................................

4. ซากสัตว์ทดลองที่ใช้ ในงานวิจัย 

4.1	รายละเอียดซากสัตว์ที่ใช้

ชนิดของซาก

สัตว์ทดลองที่ใช้

สายพันธุ์ เพศ

อายุ

(สัปดาห์/

เดือน)

ประเภทของชิ้น

ส่วน อวัยวะที่

นำามาใช้

จำานวนซากที่ใช้

ตลอดโครงการ
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5. แหล่งที่มาของซากสัตว์

ที่มาของซากสัตว์	

❒	โรงพยาบาล	(ระบุที่มา........................................................................................................................)

❒	ฟาร์ม	(ระบุที่มา…………………………………………………..……..…………………...........................................)

❒	ตลาด	(ระบุที่มา……………………………………………………..........................................……………………….)

❒	สั่งซื้อจากสำานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ

❒	อื่นๆ	(ระบุ)…………………….............................................……………………………………………………………..

	5.2	สาเหตุของการตาย

❒	จากการเจ็บป่วย	(ระบุโรค..................................................................................................................)

❒	เมตตาฆาต

❒	อื่นๆ	ระบุ	…………………………………………………………………………………….............................................

	5.3	วิธีการขนส่งซากสัตว์มายังห้องปฏิบัติการ

 ❒	มีการควบคุมอุณหภูมิ	(ระบุ)..............................................................................................................

❒	มีการป้องกันการติดเชื้อ	(ระบุ)..........................................................................................................

❒	ภาชนะบรรจุซากสัตว์มีความมิดชิด	(ระบุชนิดของภาชนะ)	............................................................

 ❒	ถึงจุดหมายปลายทางภายใน	1	วัน

❒	อื่นๆ	(ระบุ)	…………………………………………………………………………………………..………….....................

6. การแพร่กระจายของเชื้อที่มากับซากสัตว์

	 6.1	ซากสัตว์ที่นำามาใช้ศึกษาขณะมีชีวิตมีการปนเปื้อนของสารเคมี/เชื้อโรค/สารติดเชื้อ/สารกัมมัตร

ภาพรังสี/สิ่งแปลกปลอม/การให้ยาหรือวัคซีนมาก่อนหรือไม่		

  ❒	ไม่มี		 	 ❒	มี	(ตอบคำาถามด้านล่าง)

	 	ระบุชื่อ	สารเคมี/เชื้อโรค/สารติดเชื้อ/สารรังสีหรือสิ่งแปลกปลอม/ยา/วัคซีนที่ให้

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

  ❒	อื่นๆ	ระบุ..............................................................................................................

	 6.2	ซากสัตว์ที่นำามาใช้ศึกษามีความเป็นอันตรายที่สามารถแพร่กระจายถึงคน	สัตว์	และสิ่งแวดล้อม

ได้หรือไม่	 ❒	ไม่ได้	 	 ❒	ได้	(ตอบคำาถามด้านล่าง)	

	 ระบรุายละเอยีดขอ้ควรระมัดระวงัและวธีิการป้องกันการแพร่กระจายของสารพษิหรือเชือ้ในซากสตัว์

	 6.3	ที่ทำาการศึกษา	ที่อาจมีผลต่อผู้วิจัย

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

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

 ❒	อื่นๆ	ระบุ.............................................................................................................................................

7. เทคนิคการปฏิบัติกับซากสัตว์ 

	เทคนิคใดบ้างที่ท่านต้องนำามาใช้ปฏิบัติกับซากสัตว์ในโครงการ

 ❒	การทำาการผ่าซาก   ❒	อื่นๆ.............................................
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โดยมีรายละเอียดดังนี้

…………………………………………………….................................................…………………………………..…..………

…………………………………………………………………………………………..…..................................................……

………………………………………………………………………………………….………...................................................

8. การจัดการซากสัตว์ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง

❒	เก็บไว้ ในห้องเย็นและส่งเผาด้วยเตาเผา		 ❒	ทิ้งขยะ	

❒	ฝังดิน		 	 	 	 	 ❒	อื่นๆ	(ระบุ)………….……..................

คำารับรอง

	 ขา้พเจ้าขอรบัรองวา่จะปฏิบตัติามวธีิการที่ไดเ้สนอไว้ ในโครงการ	และจะเขม้งวดกวดขนัในการปอ้งกัน

การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ได้กำาหนดไว้	 ตลอดจนยินดีให้คณะ

กรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์ ในงานวิทยาศาสตร์	ติดตามและตรวจสอบได้

(ผู้ขอรับการพิจารณาส่งแบบฟอร์ม จำานวน 4 ชุด , โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำานวน 4 ชุด และแผ่น

บรรจุข้อมูลโครงการวิจัยทั้งหมด (diskette หรือ cd-record) จำานวน 1 ชุด)

“ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นเอกสารลับ”

ลงชื่อ…………………………………….หัวหน้าโครงการวิจัย

						(……………………………………)

		วันที่............	เดือน...............................	พ.ศ.	.............

ลงชื่อ………………………..…………..ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

							(……………………………………)

วันที่............	เดือน...............................	พ.ศ.	.............

ลงชื่อ…………………………………….หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

							(……………………………………)

วันที่............	เดือน...............................	พ.ศ.	............
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	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-01

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร.	 ........................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ .......................................................................

เรื่อง	ส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เรื่อง	....................................................................

..........................................................................................งบประมาณทั้งสิ้น	.................................................บาท

ประเภท		❒		โครงการเดี่ยว		❒ 	โครงการชุด	บัดนี้การวิจัยมีความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ	จึงขอส่งแบบ

รายงานความก้าวหน้าการวิจัย	พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัย	จำานวน	๑	ชุด	เพื่อขอรับการตรวจ

จากคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า	และขอเบิกทุนวิจัยงวดที่	๒	ร้อยละ........จำานวน........................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

 

u	คำารับรองและความเห็นของ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่...........................................................................

v	คำารับรองและความเห็นของ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................
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           แบบ	วจ-02

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบรายงานความก้าวหน้า

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย 

	 ชื่อเรื่อง	 (ภาษาไทย)	 ......................................................................................................................................	

	 										(ภาษาอังกฤษ)	.................................................................................................................................

	 ชื่อผู้วิจัย	(นาย	นางสาว	นาง	ยศ)	.................................................................................................................

	 หน่วยงานทีส่งักัด	.............................................................................................................................................	

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

	 หมายเลขโทรศัพท์	..............................	โทรสาร	..............................	e-mail	................................................

	 ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	.....................................

	 งบประมาณที่ไดรั้บ	.........................................................	บาท	ระยะเวลาทำาการวจัิย	...............................	ปี 

	 เริ่มทำาการวิจัยเมื่อ	(เดือน	ปี)	..............................................	ถึง	(เดือน	ปี)	..................................................

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

	 2.1	วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัย	(โดยสรุป)	....................................................................

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

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

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

	 2.2	แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้ 

ดำาเนินการจริง	ในรูปของแผนการดำาเนินงานตลอดแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัย	ว่ามีกิจกรรม	/	ขั้นตอน  

ปฏิบตัติามลำาดบัอยา่งไร	.........................................................................................................................................

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

	 2.3	แสดงรายละเอียดของผลการดำาเนินงาน	 พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว	 [ทั้งน้ี	

ให้แนบบทความ	 ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย	 /	 โครงการวิจัย	 ระหว่างที่ทำาการวิจัย 

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนำาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้	(ถ้ามี)]

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

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

	 2.4	ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน	(ถ้ามี)	..........................................

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

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

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

	 2.5	งบประมาณที่ได้รับนับตั้งแต่เริ่มทำาการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น	.............................................บาท	

ใช้จ่ายไปแล้ว	จำานวนเงิน.............................บาท	คิดเป็น.....................(%)	

	 2.6	งานตามแผนงานวิจัย	/	โครงการวิจัยที่จะทำาต่อไป	................................................................................

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

	 2.7	คำาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค	และวิธีการแก้ไข	(ถ้ามี)	....................................................................

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

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

  

	 	 	 	 	 	 	 	(ลงชื่อ)	..............................................................

	 	 	 	 	 	 	 	 	(............................................................)

	 	 	 	 	 	 	 	ผู้อำานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย

	 	 	 	 	 	 																วันที่	.........	เดือน	........................	พ.ศ.	............

 ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย

 โครงการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ตั้งไว้ 

  ❒	 ใช่

  ❒	 ไม่ใช่	

 การดำาเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 

การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ (๑) กล่าวคือ นักวิจัยจะสามารถ

เบิก งบประมาณต่อไปได้ เมื่อนักวิจัยจะต้องดำาเนินงานไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ❒	 มากกว่าร้อยละ	80

  ❒	 น้อยกว่าร้อยละ	80

 ผลงานวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเหมาะสมกับงบประมาณที่เบิกจ่ายไปในงวดแรก 

  ❒	 ใช่

  ❒	 ไม่ใช่	

 สรุปความเห็นของการประเมิน

  ❒	 เห็นควรสนับสนุนให้ดำาเนินการต่อไป

  ❒	 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ	..................................................................................................................

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

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

  

	 	 		 	 	 	 	 			(ลายมือชื่อ)	.........................................................	

	 	 	 	 	 	 	 	 							(.......................................................)

		 	 	 	 	 	 	 												คณบดี…………....………………………………

		 	 	 	 	 	 	 	 		คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

																																																																						วันที่.........เดือน	.................พ.ศ............

หมายเหตุ :	แบบฟอร์มนี้ ใช้สำาหรับข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย
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	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-03

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร.	 ........................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ .......................................................................

เรื่อง	ส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เรื่อง	....................................................................

..........................................................................................งบประมาณทั้งสิ้น	.................................................บาท

ประเภท	❒	 โครงการเดี่ยว	❒	 โครงการชุด	 บัดน้ี ได้ดำาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	 จึงขอส่ง	 (ร่าง) 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการตรวจจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองรายงานการวิจัย	

จำานวน	๒	ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

u	คำารับรองและความเห็นของ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่...........................................................................

v	คำารับรองและความเห็นของ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-04

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร.	 ........................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ .......................................................................

เรื่อง	ส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เรื่อง......................................................................

.........................................................................................งบประมาณทั้งสิ้น	 ...............................................บาท 

ประเภท	❒	โครงการเดี่ยว	❒	โครงการชุด	ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยและพัฒนา	ให้ปรับปรุงแก้ไข	(ร่าง)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 บัดน้ีข้าพเจ้าได้ปรับแก้ไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามคำาแนะนำาเรียบร้อยแล้ว 

จึงขอส่ง	 (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 จำานวน	 ๑	 ชุด	 และ(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เล่มเดิม	 

เพื่อรับการตรวจความสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

uคำารับรองและความเห็นของ
รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
..................................................................

ลงลายมือชื่อ

(...........................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่......................................................................

vคำารับรองและความเห็นของ
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	แบบ	วจ-05

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร. ....................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ ....................................................................

เรื่อง	ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เรื่อง	....................................................................

..........................................................................................งบประมาณทั้งสิ้น	.................................................บาท

ประเภท	❒	โครงการเดี่ยว	❒	โครงการชุด	โดยผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจากสถาบันวิจัยฯ	และได้รับ

การอนุมตัจัิดพมิพเ์ปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้	ในการน้ีขา้พเจ้าจึงขอสง่รายงานวจัิยฉบบัสมบรูณ์จำานวน...............เลม่	

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล	 (CD)	 จำานวน.................แผ่น	 พร้อมด้วยบทความวิจัย	 และขอเบิกทุนวิจัยงวดที่	 ๓ 

ร้อยละ	.................	จำานวน	...................................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

u	คำารับรองและความเห็นของ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................

v	คำารับรองและความเห็นของ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................

           



102 คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-06

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร. ....................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ ....................................................................

เรื่อง	ขอขยายเวลาการทำาวิจัย

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	เรื่อง	....................................................................

..........................................................................................งบประมาณทั้งสิ้น	.................................................บาท

ประเภท	❒	โครงการเดี่ยว	❒	โครงการชุด	มีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาการทำาวิจัย	ครั้งที่............... 

โดยขอขยายเวลาจากวันสิ้นสุดสัญญาเป็นระยะเวลา.......................เดือน	 ถึงวันที่........................

โดยมีแบบคำาร้องขอขยายเวลาการทำาวิจัย	 จำานวน	 ๑	 ชุด	 และรายงานการวิจัยที่ดำาเนินการไปแล้ว 

ร้อยละ	.................	เพื่อประกอบการพิจารณา	(ดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

u	คำารับรองและความเห็นของ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................

v	คำารับรองและความเห็นของ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่...........................................................................
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-07

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

แบบคำาร้องขอขยายเวลาการทำาวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่......เดือน........................พ.ศ.	.............

เรื่อง	ขอขยายเวลาการทำาวิจัย

เรียน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

	 ด้วยข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล.......................................................

ตำาแหน่ง......................................................ระดับ.................สังกัด	คณะ/สำานัก.....................................................

โทรศัพท์........................................เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณ	.....................................................................................ประจำาปี.......................................จำานวนเงิน

..........................................บาท	(.....................................................................................)

ให้ทำาการวิจัย	เรื่อง	(ภาษาไทย).............................................................................................................................

	 																	(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................................

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดลงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..................................

มีระยะเวลาดำาเนินการวิจัยที่กำาหนดไว้ ในสัญญา	ตั้งแตว่ันที.่...............................ถงึ............................................

โดยมีกิจกรรมและผลการวิจัยที่ดำาเนินการไปแล้ว	คือ	

กิจกรรมการวิจัย ผลการดำาเนินการ
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มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการทำาวิจัย	ครั้งที่.................ถึงวันที่............เดือน.......................พ.ศ................

รวม..................เดือน	เนื่องจาก	(ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถทำาการวิจัยให้แล้วเสร็จตามโครงการ)	

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

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	พร้อมนี้ ได้แนบสำาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ลงชื่อ......................................................

																																									(....................................................)

																																																	ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แบบ	วจ-08

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ................................................................... โทร.	 ........................................................................

ที่..................................................................................... วันที่ .......................................................................

เรื่อง	ขอแจ้งความประสงค์การดำาเนินงานวิจัย

เรียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดว้ยขา้พเจ้า....................................................................สงักัด.................................................................................

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 เรื่อง	 ..................................................................

ปีงบประมาณ....................รวมทั้งสิ้น....................บาท

มีความประสงค์	

	 ❒	ดำาเนินโครงการวิจัยต่อ	โดยจะดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	........................................................

													ซึ่งปัจจุบันได้ดำาเนินการวิจัย	ไปแล้ว	ร้อยละ....................................................................................

	 ❒	ยกเลิกโครงการวิจัย	และดำาเนินการคืนเงิน	ภายใน	๖๐	วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงลายมือชื่อ	(.........................................................)	

															หัวหน้าโครงการวิจัย

u	คำารับรองและความเห็นของ

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่...........................................................................

v	คำารับรองและความเห็นของ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

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

ลงลายมือชื่อ

(..............................................................................)

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่.............................................................................
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บทที่ 4

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

นิยาม

 การวิจัย (Research)	 หมายถึง	 การศึกษาค้นคว้าหาความรู้	 ความจริงอย่างมีระบบ	 ตามระเบียบ

แบบแผนและวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง	 เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ใหม่ที่ตอบ

คำาถามหรือปัญหาที่สนใจ	 หรือได้ข้อค้นพบใหม่หรือแนวทางปฏิบัติใหม่	 ที่ใช้แก้ปัญหา	 ปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมตา่งๆ	หรอืเพื่อการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธิภาพ	หรอืเพื่อนำาไปตัง้กฎ	ทฤษฎี	ทีอ่ธิบายปรากฏการณต์า่งๆ	

ได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการและวิชาชีพของประชาคมวิจัย

 กระบวนการวจัิย (Research) หมายถึง	กระบวนการศกึษาคน้ควา้เปน็ลำาดบัขัน้ตอน	มรีะบบ	ระเบยีบ	

แบบแผน	และวธีิการวจัิยทีเ่ปน็ทีย่อมรบัของศาสตร์ทีเ่ก่ียวขอ้งตัง้แตข่ัน้ก่อนการดำาเนินงานวจัิย	ระหวา่งการ

ดำาเนินการวจัิย	และหลงัการดำาเนินงานวจิยั	จนถึงไดร้ายงานผลการวจิยั	การเผยแพรผ่ลงานวจัิย	และการนำา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 จรรยาวิชาชีพวิจัย (Research	 code	 of	 conduct)	 หมายถึง	 ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติ

ที่แสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 (Standards	 of	 work	 performance)	 และความมีจริยธรรมการวิจัย	

(Research	ethics)	เพื่อรักษาและสง่เสริมเกียรตคิณุ	ชื่อเสยีง	และฐานะของความเปน็นักวจิยัในสาขาวชิาชพี

ของตน

 แนวทางปฏิบัติ (Code	of	practice	or	best	practice)	หมายถึง	แนวทางพื้นฐานในการประพฤติ

ปฏิบัติของนักวิจัย	ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่สมควรยึดถือปฏิบัติ	เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพวิจัยและ

จริยธรรมการวิจัย

 มาตรฐานวชิาชพีวจัิย (Research	professional	standards)	หมายถึง	ลกัษณะทีด่หีรอืทีพ่งึประสงค์

ของผูป้ระกอบวชิาชพีวจิยัในศาสตรแ์ละสาขาวชิาต่างๆ	ทีถื่อเปน็เกณฑเ์ทยีบกำาหนดวา่เป็นผู้มีความประพฤติ

ปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ	รวมทั้งความมีคุณธรรมและจริยธรรม	ทำาให้ได้รับการยอมรับจาก

สถาบันหรือองค์กรหรือประชาคมวิจัยว่าเป็นแบบอย่างที่ดี

 จริยธรรมการวิจัย (Research	 ethics)	 หมายถึง	 ประมวลหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยควร

ยึดถือปฏิบัติ	 เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือคุณงามความด	ี และมีจริยธรรมคือความถูกต้อง

ด้วยศีลธรรม

 จริยธรรมการวิจัยในคน (Research	ethics	involving	human	subjects)	หมายถึง	ประมวลหลัก

ประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับคน	 เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี	 สิทธิ	 สวัสดิภาพ	 ให้ความ

อิสระและความเป็นธรรมแก่ผู้รับการวิจัย

 จริยธรรมการวจัิยในสัตว ์(Research	ethics	involving	animal	subjects)	หมายถงึ	ประมวลหลัก

ประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือในการวิจัยเก่ียวกับสัตว์	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม	 จริยธรรม	

มนุษยธรรม	หลักวิชาการที่เหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย	และมาตรฐานการดำาเนินงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วกัน
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 ประชาคมวิจัย (Research	 community)	 หมายถึง	 กลุ่มชนนักวิจัยและผู้อยู่ในวงการวิจัยไม่ว่า

ศาสตร์ใดๆ	ที่เข้าร่วมกันเป็นสังคม	มีความสนใจ	และติดต่อเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	รวมทั้งมีเจตนารมณ์ร่วมกัน

ในการทำาและพัฒนางานวิจัย	เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการวิจัย	รวมทั้งนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	การเมืองการปกครอง	และอื่นๆ	ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและกิจการ

ระหว่างประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 นักวิจัย (Researcher	 or	 investigator)	 หมายถึง	 ผู้ ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพดำาเนินการ

ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัย	 ที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เก่ียวข้อง	

เพื่อให้ได้คำาตอบในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัย	นักวิจัยต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา	ได้รับ

การศึกษาอบรมอย่างเพียงพอ	 มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ	 และมีจรรยาวิชาชีพวิจัย	 งาน

สำาคัญที่นักวิจัยต้องรับผิดชอบคือ	การออกแบบและวางแผนโครงการวิจัย	รวมทั้งดำาเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้น

ได้ผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณะ

 คณะวิจัย (Research	team)	หมายถึง	กลุ่มนักวิจัยที่มาทำางานวิจัยร่วมกัน	โดยนักวิจัยที่รับผิดชอบ

เป็นหัวหน้าคณะ	เรียกว่า	“นักวิจัยหลัก”	ส่วนนักวิจัยในคณะเรียกว่า	“นักวิจัยร่วม”

 นักวิจัยหลัก (Principal	researcher	or	investigator)	หมายถึง	ผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย	ที่มีบทบาท

และความรบัผิดชอบสำาคญัในการคดิรเิร่ิม	ออกแบบและวางแผนการวจัิย	การวเิคราะห์ขอ้มลู	การสรปุผลการ

วิจัย	 และการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย	 รวมทั้งการบริหารโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผลตามกรอบ

เวลาที่กำาหนดอีกด้วย

 ผู้อำานวยการหรอืหัวหน้าชดุโครงการวจัิย (Research	program	director)	หมายถึง	ผู้เป็นหัวหน้ารับ

ผิดชอบชดุโครงการหรือกลุม่งานวจิยั	ทีค่วบคมุและกำากับโครงการวจัิยยอ่ย	(project)	ทีม่ชีื่อและวตัถุประสงค์

โดยเฉพาะตั้งแต่	2	โครงการ	ขึ้นไป	มีผู้ร่วมวิจัยแยกในแต่ละโครงการย่อย	เพื่อใช้วิชาการและทักษะวิชาชีพ

รว่มทำางานวจัิยตามแผนและกระบวนการวจัิยจนแตล่ะโครงการสมัฤทธ์ิผลและไดร้ายงานผลการวจัิยออกเผย

แพร่	ผู้อำานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัยต้องเป็นนักวิจัยหลักอย่างน้อย	1	โครงการ

 ผู้จัดการหรอืผู้ประสานงานชดุโครงการวจัิย (Research	program	manager/	coordinator)	หมาย

ถึง	ผู้มีหน้าที่กำากับดูแลชุดโครงการวิจัย	ที่โครงการวิจัยในชุดมีชื่อและวัตถุประสงค์แยกและเป็นอิสระแก่กัน	

นักวจัิยหลกัของแตล่ะโครงการจะเปน็ผู้รบัผิดชอบทางวชิาการและการบรหิารโครงการวจัิยทีต่นเป็นหัวหน้าอยู	่

ในขณะทีผู้่จัดการหรอืผู้ประสานงานโครงการวจัิยจะรับผิดชอบทางการบริหาร	และเป็นทีป่รึกษาแก่โครงการ

วิจัยต่างๆ	 ในชุดโครงการวิจัย	 ทำาให้ โครงการวิจัยทุกโครงการสัมฤทธ์ิผลและได้รายงานผลการวิจัยเพื่อเผย

แพร่ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด	ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย	อาจเป็นหรือไม่เป็นนักวิจัยหลัก

ที่รับผิดชอบโครงการวิจัยใดในชุดโครงการก็ได้	หรือจะมีส่วนร่วมวิจัยในโครงการวิจัยใดหรือไม่ก็ได้

 นักวจัิยทีป่รึกษาหรอืพีเ่ล้ียง (Mentor)	หมายถึง	นักวจัิยทีม่คีวามรู	้ประสบการณ์	และความสามารถ

เฉพาะทางสูง	มีภาระหน้าที่สำาคัญในการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์	ให้คำาปรึกษา	ชี้แนะ	และให้ความช่วย

เหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

 นักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา (Advisor)	หมายถึง	นักวิจัยที่ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาใน

การทำาวจัิย	(หรอืในสถาบนัการศกึษาเรยีกวา่	“อาจารยท์ีป่รกึษา”)	โดยนักศกึษาเปน็ผู้คดิและวางแผนการวจัิย	
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ดำาเนินงานวิจัย	วิเคราะห์และเขียนรายงานผล	รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัย	ขณะที่นักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้

ให้คำาปรึกษาแนะนำา	สอนงาน	สนับสนุน	และกำากับดูแล	ให้การวิจัยดำาเนินไปจนสัมฤทธิ์ผล

 ผู้ช่วยงานวิจัย (Research	support	 staff)	หมายถึง	ผู้ที่รับผิดชอบทำางานในโครงการวิจัยในส่วน

ที่ได้รับมอบหมาย	ได้แก่	ผู้ช่วยวิจัย	 (Research	assistant)	 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค	นักศึกษาที่รับจ้างทำางาน

ในโครงการวิจัย	และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย	แต่ทำาหน้าที่สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ	เช่น	

สมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู	แจกแจงและวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยวธีิการทางสถิต	ิชว่ยงานธุรการ

และบริหารจัดการโครงการวิจัย	 เป็นต้น	 เพื่อทำาให้งานดำาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัดจนโครงการ

วิจัยสัมฤทธิ์ผล

 ผู้รับการวิจัย (Participant/Respondent/Subject/Target/Audience/Sample)	หมายถึง	บุคคลผู้

เป็นอาสาสมัครหรือยอมตนเข้ารับการวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับคน

 ผู้ประเมิน (Reviewer)	 หมายถึง	 ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินประเภทใด

ประเภทหน่ึง	 หรือทั้งสองประเภท	 ดังน้ี	 (1)	 ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ	 (Project	 proposal)	 ที่ขอรับทุน

สนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัย	กับ	 (2)	ผู้ประเมินบทความหรือรายงานวิจัย	 (Research	article)	ที่จะตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ

 บรรณาธิการ (Editor)	หมายถึง	ผู้ทำาหน้าที่คัดกรองและตรวจสอบบทความหรือรายงานวิจัย	ที่จะตี

พมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร	ซึง่โดยทัว่ไปบรรณาธิการจะแตง่ต้ังผู้ทีม่คีวามรู	้ประสบการณ์และทกัษะตรงตามสาขา

ของเรื่องในบทความวจัิย	ให้เปน็คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุทำาหน้าทปีระเมนิ	(Peer	review)	แลว้รายงานผล

การประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป	ขอบข่ายความรับผิดชอบ

ของบรรณาธิการให้เป็นไปตามที่กำาหนดโดยวารสารนั้น

 หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (Responsible	agency/organization)	หมายถึง	หน่วยงาน	หรือ

สถาบัน	หรือองค์กรที่มีการวิจัยด้านต่างๆ	และเป็นที่ซึ่งนักวิจัยและคณะผู้วิจัยสังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่	หรือ

ดำาเนินงานวิจัยภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงานอยู่ในช่วงที่มีการดำาเนินงานวิจัยนั้นจนเสร็จสิ้นโครงการ

 แหล่งทนุหรอืผู้ ให้ทนุวจัิย (Funding	source	or	Donor)	หมายถึง	หน่วยงาน	หรอืองคก์ร	หรอืบุคคล

ผู้ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย	ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย	และอนุมัติโครงการวิจัย	รวม

ทั้งกำาหนดข้อปฏิบัติต่างๆ	เพื่อประกันความมีมาตรฐานในการดำาเนินงานวิจัยอย่างถูกต้องและมีการประพฤติ

ปฏิบตัทิี่ไมข่ดัตอ่จรรยาวชิาชพีวจัิยทีก่ำาหนดไว	้รวมทัง้ควบคมุและกำากับเพื่อให้การดำาเนินงานวจัิยเปน็ไปตาม

ขอ้ตกลง	หรอืสญัญาที่ไม่ไดมี้การลงนามให้ความเห็นชอบรว่มกันแลว้น้ันดว้ย	นอกจากน้ียงัรวมถึงการควบคมุ

การใช้งบประมาณสำาหรับกิจกรรมต่างๆ	 ในโครงการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง	และการส่งรายงานการ

วิจัยตามกรอบเวลาที่กำาหนด

 ข้อตกลงหรือสัญญา (Contract)	หมายถึง	ข้อตกลงที่ทำาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งระบุวันที่และ

ลงนามโดยผู้เก่ียวข้องตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป	 เช่น	 แหล่งทุนกับนักวิจัยหรือหัวหน้าคณะวิจัยแหล่งทุนกับหน่วย

งานตน้สังกดัของนกัวิจยัหรอืหวัหนา้คณะวิจยั	แหล่งทุนกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในโครงการวิจยั	เปน็ตน้	เพื่อ

ทำาความตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหน้าที่	การแจกแจงงานและความรับผิดชอบ	และหากเหมาะสม

อาจระบุข้อตกลงทางการเงินด้วย	ข้อเสนอโครงการวิจัยอาจใช้เป็นพื้นฐานของสัญญาได้
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 ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research	proposal	or	Protocol)	หมายถึง	เอกสารซึ่งนักวิจัยได้จัดทำาขึ้น

ก่อนที่จะทำาวิจัย	 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าจะทำาวิจัยเรื่องอะไร	ด้วยวัตถุประสงค์อะไร	และจะทำา

อย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น	ข้อเสนอโครงการวิจัยจะใช้เป็นหลักฐานขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

แหลง่ทนุดว้ย	โครงสรา้งของขอ้เสนอโครงการมักเปน็ไปตามความตอ้งการหรอืทีก่ำาหนดโดยหน่วยงานตน้สงักัด

ของนักวจิยัหรือแหลง่ทนุ	โดยทัว่ไปประกอบดว้ย	ชื่อเรื่อง	หลกัการและเหตผุล	(ความเป็นมาและความสำาคญั

ของปญัหาวจัิย)	วตัถุประสงคข์องการวจัิย	ขอบเขตของการวจัิย	ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั	กรอบแนวคดิของ

การวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการวิจัย	ข้อตกลงเบื้องต้น	นิยามศัพท์	เอกสารอ้างอิง	

ประวัติของผู้วิจัย	และรายละเอียดอื่นๆ	ที่จำาเป็น

 การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเก่ียวกับการวิจัย (Management	 of	 research	 data	 and	

materials)	 หมายถึง	 การเก็บรักษาข้อมูล	 หลักฐาน	 และเอกสารต่างๆ	 เก่ียวกับการวิจัย	 เช่น	 ข้อมูลดิบ	

แผนการทดลอง	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผลการศึกษาวิจัย	ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ	เป็นต้น	

ให้เป็นระบบระเบียบ	อยู่ในสภาพดี	ปลอดภัย	ภายในระยะเวลาที่กำาหนด	โดยหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	

แหล่งทุนวิจัย	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล	ทั้งนี้เพื่อความ

โปร่งใส	สะดวกในการค้นหา	และความพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ

 ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)	หมายถึง	การเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญในการผลิตผลงานทาง

ปัญญา	 ไม่ว่าจะในด้านแนวคิด	 การออกแบบวิจัย	 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล	 การอภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ	การร่างรายงานผลการวิจัย	(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน)	การตรวจแก้และปรับปรุงร่างรายงาน	

ผลการวิจัย	ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้	ถือว่ามีคุณสมบัติในความเป็นผู้นิพนธ์บทความหรือรายงานผลการวิจัย	แต่ไม่

รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน	ผู้ ให้คำาปรึกษาทั่วไปในการวิจัย	แต่ไม่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงาน	ผู้ ให้คำาปรึกษาทั่วไป

ในการวจิยั	ผู้ชว่ยหาทนุ	ผู้ชีแ้นะหรอืชว่ยให้เขา้ถึงแหลง่ขอ้มูล	ผู้เก็บรวบรวมขอ้มลู	ผู้รวบรวม	เอกสารอา้งองิ	

ผู้ชว่ยวจัิย	กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัหรอืผู้รบัการวจัิย	บุคคลหรอืองคก์รทีช่ว่ยให้ไดรั้บความสะดวก	และผู้ชว่ย

งานธุรการต่างๆ	บุคคลและองค์กรเหล่านี้สมควรได้รับเกียรติในการเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการสร้างผลงาน

วิจัย	ด้วยการระบุชื่อไว้ ในกิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgement)

	 บทความหรือรายงานวิจัยต้องไม่มีการละเมินสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์	คือต้องใส่ชื่อผู้มีส่วนร่วมในการ

ผลติผลงานวจัิยให้ครบถ้วนไมเ่พิม่เตมิชื่อผู้ทีมิ่ไดมี้คณุสมบตัเิปน็ผูนิ้พนธ์	(Guest	or	Honorary	และ	Planned	

authorship)	เข้าไป	(โดยเจ้าตัวอาจทราบหรือไม่ทราบ)	หรือไม่ใส่ชื่อผู้สมควรเป็นผู้นิพนธ์ไว้ด้วย	(Denial	of	

authorship)	หรือใสช่ื่อผู้ไมส่มควรเปน็ผู้นิพนธ์แทนตวันักวจัิยเอง	(Relinquished	authorship)	หรือระบชุื่อนัก

วิจัยเป็นผู้นิพนธ์ทั้งๆ	ที่ผู้อื่นเป็นผู้เขียนผลงานให้	(ดังที่เรียกว่า	“ความเป็นผู้นิพนธ์แฝง”	Ghost	authorship)

 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual	property)	หมายถึง	ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ

มนุษย์	 ได้แก่	 งานอันเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้	 คือ	 การประดิษฐ์ทั้งที่ขอรับสิทธิบัตรได้และไม่ได้	

องค์ความรู้	ข้อมูลทางด้านเทคนิค	ลิขสิทธิ์แบบผลิตภัณฑ์	เครื่องหมายการค้า	แบบผังภูมิของวงจรรวมความ

ลับทางการค้า	พันธุ์พืชใหม่	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	และผลิตผลที่ได้จากการวิจัย

 ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict	of	interest)	หมายถึง	การมคีวามขดัแยง้กันในเรื่องของผลประโยชน์

ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม	 หรือผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมในคณะวิจัยหรือผลประโยชน์ระหว่างผู้
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วิจัยกับผู้ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการที่มีบุคคลใดก็ตามได้รับผลประโยชน์จากโครงการวิจัยแล้วยังได้รับ

ผลประโยชน์จากงานอื่นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินการวิจัยและรายงานการวิจัยอีกด้วย	 จึงถือว่าเป็นผล

ประโยชน์ซ้อนที่บุคคลนั้นไม่สมควรจะได้รับ	 เพราะอาจถูกพิจารณาว่าทำาให้เกิดอคติหรือความลำาเอียง	ทำาให้

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเบี่ยงเบนไปจากที่กำาหนดไว้เดิม	 หรือทำาให้เป็นการขัดขวางต่อการดำาเนินงานวิจัย

ให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์	หรือทำาให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

อันเป็นผลทำาให้เกิดความย่อหย่อนในการดำาเนินงานวิจัยและรายงานการวิจัย	 รวมทั้งกระทบต่อสัมพันธ์ภาพ

ระหว่างบุคคลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย (Misconduct)	หมายถึง	การกระทำาผิด	หรือการละเมิด	ฝ่าฝืน	

หรือการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความประพฤติอันเหมาะสม	ที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติ	เพื่อ

ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย

 การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นมาเป็นของตน หรือการลอกเลียน

วรรณกรรม (Plagiarism)	หมายถึง	การนำาแนวคิด	งานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตนโดย

ไมม่กีารอา้งองิถึงแหลง่ทีม่าหรอืให้เกียรตเิจ้าของเดมิหรือปกปดิขอ้ความจริงทีค่วรบอกให้ชดัแจง้	ทำาให้บคุคล

อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน

 การคัดลองผลงานของตนเอง (Self-plagiarism)	หมายถึง	การคัดลอกหรือนำาผลงานที่เหมือนเดิม

หรือเกือบเหมอืนเดิมของตนเองกลบัมาใชอ้กีคร้ังหน่ึงโดยไมม่กีารอา้งถึงผลงานเดมิของตนน้ันทำาให้ผู้อื่นเขา้ใจ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องเป็นจริงและอาจเกิดความสับสนในการอ้างอิงได้

 การปลอมแปลงข้อมูล (Falsification)	หมายถึง	การปกปิด	บิดเบือน	หรือทำาให้ผิดไปจากความจริง	

โดยการตดัทอน	หรอืเพิม่เตมิ	หรอืดดัแปลง	ปรบัแตง่แก้ไขขอ้มลู	ขอ้ความ	หรอืการปฏิบตัอิื่นใดในกระบวนการ

วิจัยและรายงานข้อค้นพบจากการวิจัย	เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่นักวิจัยต้องการ

 การสรา้งขอ้มลูเทจ็หรอืการเสกสรรปัน้แตง่ (Fabrication)	หมายถึง	การสร้างขอ้มลูเทจ็	การสร้าง

ข้อมูลเท็จ	 การจงใจปั้นแต่งข้อมูลทำาให้ผิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย	 การหลีกเลี่ยงที่จะนำาเสนอ

เรื่องหรือสิ่งต่างๆ	ตามความเป็นจริง

จรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

 นักวิจัยพึงมีจริยธรรม	และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป	พึงทำาวิจัยอย่างเต็มความ

สามารถ	 ด้วยความเสียสละ	 ขยัน	 และอดทน	 ต้องมีอิสระทางวิชาการโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของ

การวิจัย	ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย	ไม่ว่าจะเป็นคน	สัตว์	พืช	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากร	

ธรรมชาติ	หรือสิ่งแวดล้อม

1. นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป

 นักวจัิยตอ้งมคีวามซื่อสตัยต์อ่ตนเองและผู้อื่น	มีความรบัผิดชอบ	มีใจเปิดกวา้งทางความคดิ	ปราศจาก

อคติ	มีความยุติธรรม	และมีความประพฤติอันดีงามสมควรแก่ตำาแหน่งหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ

 1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
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  1.1.1	 มีความซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย	 ตั้งแต่ก่อนการดำาเนินงานวิจัย	

ระหว่างการดำาเนินงานวิจัยและหลังการดำาเนินงานวิจัย	 รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย	 และการนำาผลงาน

วิจัยไปใช้ประโยชน์

  1.1.2	 ให้เกียรติผู้อื่น	 โดยการอ้างถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล	

ความคิดเห็น	ผลงาน	และถ้อยคำาที่นำามาใช้ ในงานวิจัยอย่างถูกต้อง	ชัดเจน	และครบถ้วน

  1.1.3	 ไม่ระบุชื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นที่ปรึกษา	 หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย 

โดยไม่ได้รับคำายินยอมจากบุคคลนั้นก่อน

  1.1.4	 เสนอข้อมูลและแนวคิดโดยสุจริต	 เปิดเผยและตรงไปตรงมา	 ในข้อเสนอโครงการ

วิจัยเพื่อขอรับทุน

	 	 1.1.5		ไม่ขอรบัทนุซ้ำาซอ้น	เวน้แต่จะไดร้บัคำายนิยอมจากแหลง่ทนุให้กระทำาได	้และตอ้งแจ้ง

ให้แหล่งทุนทราบด้วย

	 	 1.1.6	 ไม่จงใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยในข้อเสนอโครงการวิจัยให้แตกต่างกัน 

โดยหวังให้เข้าใจว่าเป็นคนละโครงการกัน	เพื่อยื่นขอทุนวิจัยจากหลายแหล่ง

	 	 1.1.7	ไม่จ้างวานให้ผู้อื่นทำาวิจัยให้	แล้วระบุชื่อตนเองเป็นผู้ทำาวิจัยและผู้นิพนธ์

	 	 1.1.8	ไมส่รา้งผลงานวจัิยอนัเปน็เทจ็	โดยใชข้อ้มลูที่ไม่ไดเ้ก็บรวบรวมมาจรงิ	และวเิคราะห์

สรุปผลให้เป็นไปตามความประสงค์

	 	 1.1.9	 ไม่ใส่ชื่อบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัย	 โดยหวังใช้ตำาแหน่งหรือชื่อเสียงของ

บคุคลน้ัน	เพื่อเพิม่โอกาสให้ไดร้บัทนุวจัิย	หรอืเพื่อจูงใจให้สำานักพมิพห์รอืวารสารตพีมิพบ์ทความหรือรายงานวจัิย 

 1.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ

	 	 1.2.1	ปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงในสัญญาที่ได้ลงนามไว้แก่แหล่งทุนและหน่วยงาน

ต้นสังกัด

	 	 1.2.2	ไม่ละทิ้งหรือยกเลิกการดำาเนินงานวิจัยโดยไม่มีเหตุผลอันควร

	 	 1.2.3	มคีวามรบัผิดชอบในผลงานวจัิย	โดยคำานึงถึงประโยชน์ทางวชิาการและวชิาชพี	รวมทัง้

ผลทีจ่ะเกิดแก่สงัคมเปน็หลกั	ไม่ใชผ้ลงานวจัิยไปในทางที่ไมถู่กตอ้ง	เชน่	การทำาลายผู้อื่น	และบดิเบอืนความจรงิ 

เป็นต้น

 1.3  นักวิจัยต้องมีใจเปิดกว้างทางความคิด

	 	 1.3.1		 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ	 ข้อคิดเห็น	 ข้อติติงและคำาวิจารณ์เชิงวิชาการจากเพื่อน 

ร่วมงานและผู้อื่น	ด้วยใจที่เป็นกลาง

	 	 1.3.2		 แสดงความคดิเห็น	วเิคราะห์	วจิารณผ์ลงานของผู้อื่นดว้ยความบริสทุธ์ิใจ	ปราศจาก

อคติ	มีเหตุผลตามมาตรฐานทางวิชาการ	และไม่ลบหลู่นักวิจัยอื่น

 1.4  นักวิจัยต้องมีความยุติธรรม

	 	 1.4.1		 มีความเป็นธรรมในการให้น้ำาหนักความรับผิดชอบในระหว่างผู้ร่วมวิจัยเก่ียวกับ 

เน้ืองาน	การกำาหนดชื่อเรื่อง	และจำานวนบทความวชิาการทีจ่ะตพีมิพ	์รวมทัง้สทิธิทีจ่ะไดร้บัในความเป็นผูนิ้พนธ์

ร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	โดยมีการตกลงที่ชอบด้วยเหตุผล	และยอมรับกันในคณะวิจัย
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	 	 1.4.2		 มีความโปร่งใสในการแบ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยในระหว่างผู้ร่วมวิจัย	 จัดสรรวัสดุ	

ครุภัณฑ์	 และสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยสามารถทำาวิจัยในส่วนที่แต่ละคนรับผิด

ชอบได้จนสำาเร็จ	จัดสรรค่าตอบแทน	สิทธิหรือผลประโยชน์ที่ได้	(ถ้ามี)	ให้ผู้ร่วมวิจัยอย่างเที่ยงธรรมและเป็น

ที่ยอมรับด้วยเหตุผล

	 	 1.4.3		 ไม่นำาสว่นหน่ึงสว่นใดของการวจัิยที่ไดต้กลงและดำาเนินงานรว่มกันในคณะวจัิย	เชน่	

ขอ้มลูหรอืตวัอยา่งทีศ่กึษากระบวนการวจัิย	หรอืผลลพัธ์	เปน็ตน้	ไปใชป้ระโยชน์ในประเดน็อื่นๆ	เพิม่เตมิ	เพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตน	 อาทิ	 ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น	 ตีพิมพ์รายงานวิจัยโดยระบุเฉพาะชื่อตนเป็นผู้นิพนธ์	 

จดสิทธิบัตรโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะวิจัย	และหัวหน้าโครงการวิจัย

 1.5  นักวิจัยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิจัย

	 	 1.5.1	ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม	สมควรแก่ตำาแหน่งหน้าที่

	 	 1.5.2	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่นๆ	 ในการคิด	 ค้นคว้า	 หาเหตุผลในการทำาวิจัย	 เพื่อ

สร้างองค์ความรู้	และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ	วิชาชีพ	การวิจัยและพัฒนา

	 	 1.5.3	คงไวซ้ึง่ความถูกตอ้งและเทีย่งธรรม	ไมป่ระนีประนอมจนทำาให้ผลงานวจัิยดอ้ยคณุคา่

	 	 1.5.4	 พัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ร่วมวิจัยในคณะและ

นักวิจัยอื่นๆ	พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัย	 ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความรู้	

ชี้แนะและแก้ปัญหา	รวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

	 	 1.5.5	กระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมวิจัยในโครงการปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งจรรยาวิชาชีพวิจัย

         2. นักวิจัยพึงทำาวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน และอดทน

นักวิจัยต้องทุ่มเททำาวิจัยอย่างเต็มกำาลังความสามารถด้วยความขยันและอดทน	 อุทิศเวลาเพื่อการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องและเพียงพอ	เพื่อให้งานวิจัยสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 2.1	ทุม่เทความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในศาสตร์ทีเ่ก่ียวเนื่องกับเรื่องทีว่จิยั	เพื่อ

ให้งานวิจัยก้าวหน้า	ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัย

	 	 2.2	อทุศิเวลาเพื่อการวจัิยอยา่งตอ่เนื่องเพยีงพอ	และดว้ยความขยนัและอดทน	เพื่อให้งาน

วิจัยสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

	 	 2.3	มีมนุษยส์มัพนัธ์ทีด่	ียนิดแีลกเปลีย่นความคดิเห็น	สรา้งความเขา้ใจในงานวจัิยกับผู้ร่วม

งานและนักวิจัยอื่นๆ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจัย	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ผลงานวิจัยเกิด

ประโยชน์ทางวิชาการ	วิชาชีพ	และสังคมมากยิ่งขึ้น

         3. นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำาวิจัย

นักวจัิยตอ้งมอีสิระทางความคดิ	ไมย่อมสญูเสยีเสรีภาพทางวชิาการ	ตอ้งนำาเสนอผลงานวจัิยตามความเป็นจริง 

และเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา	โดยปราศจากอคติ

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 3.1		 มีอสิระทางความคดิ	และเสรภีาพทางวชิาการในการทำางานวจิยั	เพื่อรกัษามาตรฐาน

วิชาการ	วิชาชีพ	และจริยธรรม	รวมทั้งเกียรติคุณของนักวิจัย
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	 3.2		ไมย่อมให้ผลประโยชน์ทางการเงิน	และผลประโยชน์ทบัซอ้นอื่นใด	มาทำาให้สญูเสยีเสรภีาพ

ทางวชิาการ	หรอืมาทำาให้การดำาเนินงานวจิยั	และการรายงานผลการวจัิยเบีย่งเบนหรอืผิดไปจากความเปน็จรงิ 

	 3.3		รายงานขอ้คน้พบจากการวจัิยตามความเปน็จรงิ	และเสนอแนะดว้ยความคดิทีเ่ปิดเผย	ตรง

ไปตรงมา	และปราศจากอคติ

	 3.4		ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยขยายผลเกินความเป็นจริงและต้องคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด

ตามมา	จากการนำาเสนอรายงานการวิจัยสู่สาธารณชนด้วย

         4.  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม  

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

	 นักวิจัยต้องทำาวิจัยด้วยจิตสำานึกว่า	 จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อสิ่งที่ศึกษา	 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต	 ต้องดำาเนินการวิจัยอย่างรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 และเปี่ยมด้วยคุณธรรม	 

ในการทำาวิจัยเกี่ยวข้องกับคน	สัตว์	พืช	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	หรือสิ่งแวดล้อม

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 4.1		พงึตระหนักวา่	การใชค้นหรอืสตัวเ์ป็นหน่วยทดลองตอ้งกระทำาในกรณทีี่ไมมี่ทางเลอืก

อื่นเท่านั้น

	 	 4.2	ดำาเนินงานวิจัยด้วยสติปัญญา	ความรอบคอบ	ระมัดระวัง	และเปี่ยมด้วยคุณธรรมใน

การทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน	สัตว์	พืช	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากร	ธรรมชาติ	หรือสิ่งแวดล้อม	โดยต้อง

ปอ้งกันอนัตรายหรอืความเสยีหายในทกุขัน้ตอน	และทกุระยะของการวจิยั	และตอ้งรบัผิดชอบตอ่ผลทีจ่ะเกิด

แก่สิ่งที่ศึกษา	รวมทั้งที่จะเกิดแก่ตนเองด้วย

	 	 4.3	 มีมาตรการในการดูแล	 จัดเก็บ	 รักษาสิ่งที่ใช้ ในการศึกษาหรือทดลอง	 และป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อโรค	 แมลง	 การแพร่กระจายของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม	

มลพิษ	 และอื่นๆ	 รวมทั้งมีมาตรการในการกำาจัดมลพิษ	 ของเสียและสิ่งที่อาจเป็นอันตรายใดๆ	 อันเป็นผล

มาจากการศึกษาหรือทดลองเพื่อมิให้เกิดอันตรายหรอความเสียหายต่อคน	สัตว์	พืช	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

จรรยาวิชาชีพในการทำาวิจัย และแนวทางปฏิบัติ

	 นักวิจัยพึงใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ	 ดำาเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและตาม

ระเบียบแบบแผนวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย	 ตั้งแต่ขั้นก่อนการดำาเนิน

งานวิจัย	 จนถึงการนำาผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง	 โดยรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน

และจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัด

         1. ก่อนการดำาเนินงานวิจัย

	 นักวจัิยควรเขยีนโครงการวจัิยในสาขาทีต่นถนัด	และมีความรู้ความสามารถเพยีงพอ	ตอ้งให้เกียรติ

และอา้งถึงนักวชิาการหรือแหลง่ขอ้มูลขา่วสารทีน่ำามาใช้ ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิย	ปฏิบัตใิห้เปน็ไปตาม

มาตรฐานจริยธรรมการวจัิยในคนหรือในสตัว	์มีความโปรง่ใสในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทนุวจัิยตอ้งศกึษา

ขอ้ตกลงหรอืสญัญาโครงการวจัิยอยา่งรอบคอบและถ่ีถ้วน	รวมทัง้แจ้งให้หน่วยงานตน้สงักัดทราบก่อนทีจ่ะลง

นามในข้อตกลงหรือสัญญา	เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างนักวิจัย	หน่วยงานต้นสังกัด	และแหล่งทุนวิจัย 
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 แนวทางปฏิบัติ

	 	 1.1	ไตร่ตรองหาหัวข้อวิจัยด้วยความรอบคอบ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง

องค์ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ	การแก้ปัญหา	และประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติ

	 	 1.2	 มีความเป็นกลางทางวิชาการ	 และไม่ดำาเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ ในการโจมตี	

หรือทำาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

	 	 1.3	 ศึกษาระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วย

งานต้นสังกัด	 และที่เก่ียวกับการให้ทุนวิจัยของแหล่งทุนอย่างละเอียดรอบคอบ	 ก่อนนำาเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรับทุนสนับสนุน	เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 1.4	 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และ

ศักยภาพเพียงพอที่จะทำาวิจัยให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์	และได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการและการวิจัย

	 	 1.5	 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิจัยอย่างพอเพียง	 ก่อนลงมือเขียนข้อ

เสนอโครงการวิจัย

	 	 1.6	ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการเจ้าของข้อมูล	หรือแหล่งที่มาของข้อมูล	แนวคิด	ผล

งาน	และถ้อยคำาที่นำามาใช้ ในการเขียนโครงการวิจัย	ต้องไม่แอบอ้าง	หรือสร้างข้อมูลเท็จ	หรือปลอมแปลง

ข้อมูล	หรือนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน	หรือกระทำาการใดๆ	ที่ทำาให้แหล่งทุนเกิดความเข้าใจผิดไปจาก

ความเป็นจริง

	 	 1.7	ออกแบบและวางแผนการวจิยัหรอืทดลองอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ	และระเบียบ

วิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย

	 	 1.8	ปฏิบตัใิห้เปน็ไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวจัิยในคน	โดยตอ้งเสนอขอ้เสนอโครงการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน	ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	(หรือในชื่อเรียกอย่างอื่น)	เพื่อรับรองหรือให้

ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย

	 	 1.9	 ขอรับคำายินยอมจากผู้รับการวิจัย	 หรือผู้แทนโดยชอบธรรมที่สามารถปกป้องผล

ประโยชน์ของผู้รับการวิจัยได้	เช่น	บิดามารดา	ผู้ปกครอง	ญาติ	หน่วยงานที่ดูแล	เป็นต้น	ก่อนเริ่มดำาเนินงาน

วจัิย	ทัง้น้ีนักวจัิยตอ้งเปดิโอกาสให้ผู้รบัการวจัิยมีอสิระในการตดัสนิใจเขา้รับการวจัิย	หรอืถอนตวัจากการวจัิย

ได้ตามต้องการ

	 	 1.10	ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แม่นยำา	 โดยใช้สัตว์ทดลองจำานวนน้อยที่สุด	ทั้งนี้ต้องเสนอ

ขอ้เสนอโครงการวจัิยทีเ่ก่ียวขอ้งกับสตัว	์ตอ่คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในสตัว	์(หรอืในชื่อเรียกอยา่งอื่น)	 

เพื่อรับรองหรือให้ความเห็นชอบ	ก่อนยื่นเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย

	 	 1.11	ขออนุญาตเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย	 ให้ได้รับคำา

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง

	 	 1.12	 ระบุสถานที่ที่จะดำาเนินการวิจัยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องใช้คนหรือสัตว์

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 	 1.13	 ระบุช่วงเวลาในการทำาวิจัยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย	 และระยะเวลา

ทั้งหมดที่จะใช้ ในการทำาวิจัยอย่างชัดเจน
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	 1.14	 มีความโปร่งใสในการเสนอโครงการ	 เพื่อขอรับทุนวิจัยไม่ปิดบังหรืออำาพรางวัตถุประสงค์

ที่แท้จริงของการวิจัย	และต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในข้อเสนอโครงการวิจัย

	 1.15	ศึกษาและทำาความเข้าใจข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน	ว่าไม่

ขดักับมาตรฐานทางวชิาการและจรรยาวชิาชพีวจัิย	รวมทัง้อยู่ในวสิยัและความสามารถทีนั่กวจัิยจะกระทำาให้

สำาเร็จได้ โดยมีอิสระทางความคิด	ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญากับแหล่งทุนวิจัย

	 1.16	แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา	ให้เป็นที่เข้าใจตรง

กันระหวา่งนักวจัิยหน่วยงานต้นสงักัด	และผู้ ให้ทนุเก่ียวกับเงื่อนไขและขอ้ปฏิบัตติา่งๆ	ในขอ้ตกลง	หรอืสญัญา	

เพื่อให้แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติตาม	และปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน	รวมทั้งดำาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

ของหน่วยงานว่าด้วยการวิจัย

 2. ระหว่างการดำาเนินงานวิจัย

	 นกัวิจัยต้องแน่ใจว่า	เครื่องมือและวิธกีารที่ใช้ ในการเกบ็รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล	มีความถกู

ตอ้งตามหลกัวชิาการและระเบยีบวจิยั	เปน็ทีย่อมรับของศาสตรท์ีเ่ก่ียวเนื่องกับเรื่องทีว่จัิยน้ันตอ้งปฏิบตัติอ่คน

และสตัวท์ี่ใช้ ในการศกึษาหรอืทดลองดว้ยความเมตตา	เก็บรกัษาขอ้มลูและเอกสารเก่ียวกับการวจัิยอยา่งเป็น

ระบบระเบยีบและปลอดภัย	พร้อมรบัการตรวจสอบทกุระยะของการดำาเนินงานวจัิย	ตอ้งดำาเนินงานวจัิยตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาอยา่งเครง่ครดั	และรายงานความก้าวหน้าตามกรอบเวลาทีก่ำาหนดไมน่ำาขอ้มลูทีร่วบรวมได้

ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น	นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ตกลงหรอืสญัญา	ตอ้งระงับและพรอ้มยตุกิารดำาเนินงานวจัิย

ทนัททีีพ่บวา่งานวจัิยของตนมผีลกระทบตอ่สาธารณชนสิง่แวดลอ้ม	หรอืความมัน่คงของประเทศอยา่งรุนแรง	

และโดยมิได้คาดคิดมาก่อน

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 2.1	ไม่มีอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้รับการวิจัย

	 	 2.2	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 	 2.3		ใชเ้ครื่องมอืและวธีิการในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ

และระเบียบวิธีวิจัย	ที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย

	 	 2.4	 ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ	 หรือใบสำาคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทน

หรือได้รับสิ่งใดๆ	 เป็นการตอบแทน	 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับการวิจัยร่วมมือในการตอบหรือให้ข้อมูลหรือเข้า

ร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยต้องการ

	 	 2.5	ไม่มีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์	การแปลผล	การวิจารณ์	การสรุปผล	

และการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 	 2.6	ดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์	และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยหรือ

ทดลอง	ไมเ่ปดิเผยขอ้มลูสว่นตวัของผู้รับการวจิยั	เวน้แตจ่ะไดร้บัคำายนิยอมเปน็ลายลกัษณอ์กัษรจากผู้รบัการ

วิจัย	หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

	 	 2.7	ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ ในการศึกษาหรือทดลองด้วยเมตตาธรรม	ต้องป้องกันความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ	 โดยไม่คำานึงถึงแค่ผลประโยชน์ทางวิชาการ	 จนเกิดอันตรายหรือ
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ความเสียหายแก่คนหรือสัตว์ที่ใช้ ในการศึกษาหรือทดลอง

	 2.8	จดบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดในการวจัิยอยา่งถ่ีถ้วนและมีมาตรการในการเก็บรกัษาขอ้มลูและ

เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย	เพื่อตนเองและผู้ร่วมวิจัยได้ ใช้ประโยชน์	และ

เพื่อความโปร่งใส	รวมทั้งความพร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ

	 2.9	 ดำาเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัดและรายงานความก้าวหน้าตามกรอบ

เวลาทีก่ำาหนด	ทัง้พรอ้มรบัการตรวจสอบจากบคุคล	หรอืองคก์รทีเ่ก่ียวขอ้งในทกุระยะของการดำาเนินงานวจัิย	

เพื่อความโปร่งใสและแสดงความบริสุทธิ์ใจในการวิจัย

	 2.10	ติดตามและทบทวนการดำาเนินงานวิจัยเป็นระยะๆ	อย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้การวิจัยเป็นไป

ในทิศทางที่ถูกต้อง	และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

	 2.11	หมั่นตรวจสอบกับผู้ร่วมวิจัยตลอดช่วงการดำาเนินงานวิจัย	ว่าได้มีการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องโดยไม่ละเลยหรือหลีกเลี่ยง

	 2.12	ไม่นำาขอ้มลูทีร่วบรวมได้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ตกลงหรือสญัญาที่

ทำาไวกั้บแหลง่ทนุและหน่วยงานตน้สงักัด	หรือที่ไดแ้จง้ไวแ้ก่ผู้รบัการวจัิย	และตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายและศลีธรรม 

	 2.13	ระงับการดำาเนินงานวิจัย	และเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน	 

เพื่อยุติการดำาเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่า	 งานวิจัยของตนที่ผลกระทบต่อสาธารณชน	 สิ่งแวดล้อม	 หรือความ

มั่นคงของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิได้คาดคิดมาก่อนและอาจจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างอื่นด้วยความ

รอบคอบและด้วยจิตสำานึกรับผิดชอบ	เพื่อลดหรือระงับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น

 3. หลังการดำาเนินงานวิจัย

	 นักวจัิยตอ้งแน่ใจวา่รายงานผลการวจัิยมคีวามชดัเจนและมขีอ้มลูหรอืหลกัฐานสนับสนุนเพยีงพอ 

ตอ้งให้เกียรตแิละอา้งถึงนักวชิาการหรอืแหลง่ขอ้มลูทีน่ำามาใช้ ในรายงานผลการวจัิยระบุและลำาดบัชื่อผู้นิพนธ์

อย่างถูกต้องเป็นธรรม	ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งแห่ง	

ตอ้งนำาผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบธรรม	และแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบทีเ่กิดจากการนำา

เสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ	 ต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารสำาคัญเก่ียวกับการวิจัยตามระยะเวลาที่หน่วย

งานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนกำาหนด	เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 3.1		 จัดทำาและเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 ซึ่งมีรายละเอียดตามโครงร่าง

และส่วนประกอบต่างๆ	ในรายงานที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์สาขาที่วิจัยมีความชัดเจน	มีข้อมูลหรือหลักฐาน

สนับสนุนเพยีงพอ	ไมข่ยายขอ้คน้พบจากงานวจัิยเกินความเปน็จริงและตอ้งจัดทำาบทสรปุสำาหรบัผู้บริหารตาม

ความต้องการของแหล่งทุนและหน่วยงานต้นสังกัด	ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

	 	 3.2		 ให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ	 หรือแหล่งที่มาของข้อมูล	 แนวคิด	 ผลงาน	 และ

ถ้อยคำาที่ได้นำามาใช้ ในรายงานการวิจัยและบทความวิชาการที่เก่ียวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย	 ต้องไม่แอบอ้างหรือ

สร้างข้อมูลเท็จ	 หรือปลอมแปลงข้อมูล	 หรือนำาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน	 หรือนำาผลงานเดิมหรือเกือบ

เหมือนเดิมของตนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง	โดยไม่มีการอ้างถึงอย่างชัดเจน

	 	 3.3		 ระบุและลำาดับชื่อผู้นิพนธ์ในรายงานผลการวิจัย	 และบทความวิชาการ	 ตามที่ได้
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ตกลงไว้ตั้งแต่ต้นกับผู้ร่วมวิจัย	 หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อมีเหตุผลอันควร	 และเป็นที่ยอมรับในคณะผู้

ร่วมวิจัย	โดยไม่มีการละเมิดสิทธิความเป็นผู้นิพนธ์

	 	 3.4	 แสดงความขอบคุณต่อบุคคล	 คณะบุคคล	 และองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยใน

กิตติกรรมประกาศ	 เพื่อเป็นเกียรติว่าเป็นผู้มีส่วนในการผลิตผลงานวิจัย	 ทั้งนี้ควรแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการระบุ

ชื่อทราบและให้คำายินยอมก่อน

	 	 3.5	 ส่งบทความวิจัยหรือผลงานหรือผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ ในวารสารในประเทศและต่าง

ประเทศ	ทีม่กีารประเมินและตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒิุทีเ่ชีย่วชาญในศาสตรท์ีเ่ก่ียวเนื่องกับเรื่องทีว่จัิย 

	 	 3.6	ไมส่ง่บทความวจัิยหรือผลงานวจัิยเรื่องเดยีวกัน	ไปยงับรรณาธิการของวารสารมากกวา่

หนึ่งแห่ง	โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น	เนื่องจากการกระทำาเช่นนี้อาจทำาให้

เกิดการตีพิมพ์ซ้ำาซ้อน

	 	 3.7	สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งภาษาได้	หากวารสารที่ส่งผลงาน

วิจัยไปตีพิมพ์	มีนโยบายรองรับหลักการดังกล่าว	ทั้งนี้นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบล่วงหน้าด้วย

	 	 3.8	สามารถสง่เรื่องเตม็ของบทคดัยอ่ที่ไดร้บัการตพีมิพ์ในรายงานการประชมุวชิาการแลว้	

ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้	แต่ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบด้วย

	 	 3.9	ไมพ่มิพผ์ลงานวจิยัโดยการแบ่งยอ่ยให้เปน็หลายเรื่องเกินความเหมาะสม	แตอ่าจทำาได้

หากบทความเหล่านั้นมีเนื้อหาเหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบ	แต่ต้องไม่ใช้ตารางหรือภาพประกอบเดียวกัน	ทั้งนี้

นักวิจัยต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตนส่งบทความไปได้รับทราบและยอมรับก่อน

	 	 3.10	เผยแพร่ผลงานวจัิยอยา่งกวา้งขวาง	และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตา่งๆ	เพื่อให้ชมุชน

และสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า	และนำาผลงานวิจัยไปทันใช้ประโยชน์	ผลงานที่เผยแพร่ควรอยู่ในรูป

แบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน

	 	 3.11	แสดงความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบหรอืผลเสยีทีอ่าจเกิดจากการนำาเสนอผลงานวจัิยสู่

สาธารณะ	และมมีาตรการรองรับหรอืแก้ปญัหาความเขา้ใจผดิของสงัคมทีม่ต่ีอผลงานวจัิยไวด้ว้ยอยา่งชดัเจน

	 	 3.12	ไม่เพิกเฉย	และรีบแก้ไขให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที	หากพบว่ามี

ผู้นำาผลงานวิจัยของตนไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ส่วนตน

	 	 3.13	มมีาตรการทีเ่ปน็ระบบระเบยีบและปลอดภัย	ในการเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารเก่ียว

กับการวจิยั	ตามระยะเวลาทีห่น่วยงานตน้สงักัดหรือแหลง่ทนุกำาหนด	หรือตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมกับประเภท

ของข้อมูล	เพื่อความโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบหากมีการร้องขอ

	 	 3.14	ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ได้รับจากแหล่งทุน	ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรืออื่นๆ	ตามที่กำาหนดไว้

ในข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำาไว้กับแหล่งทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด	เมื่อเสร็จสิ้นการดำาเนินงานวิจัย

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยงานวิจัย

	 นักวจัิยตอ้งกำาหนดหน้าที	่และความรับผิดชอบของผู้ชว่ยงานวจิยัแตล่ะคนให้ชดัเจน	และยอมรบั

กันตั้งแต่ก่อนเริ่มดำาเนินงานวิจัย	สนับสนุนให้ผู้ช่วยงานวิจัยใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพทำางานในส่วนที่ได้รับ

มอบหมายให้สำาเรจ็	สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสรมิการทำางานและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหวา่งกัน	ให้คำาปรึกษาแนะนำา

กำากับดแูล	ชว่ยแก้ปญัหาดว้ยเมตาธรรม	ปอ้งกันอนัตรายและให้หลกัประกันชวีติและสขุภาพอยา่งเทีย่งธรรม
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 แนวทางปฏิบัติ

	 	 1.	 กำาหนดหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานวิจัยแต่ละคนให้ชัดเจน	 เป็น

ที่รับรู้	เข้าใจ	และยอมรับกันตั้งแต่ก่อนเริ่มดำาเนินงานวิจัย	เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและสนับสนุนให้

งานวิจัยดำาเนินไปได้ด้วยดีจนบรรลุผลสำาเร็จ

	 	 2.	สนับสนุนให้ผู้ชว่ยงานวจัิยใชค้วามรูแ้ละทกัษะวชิาชพีของตน	ทำางานในสว่นที่ไดรั้บมอบ

หมายให้เกิดประสิทธิผล	และสนับสนุนงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน	ทำาให้งานวิจัยดำาเนินไปได้ด้วยดี	และ

บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 	 3.	สรา้งบรรยากาศทีส่ง่เสริมการทำางานวจัิย	ทัง้ในดา้นสถานที	่อปุกรณก์ารวจัิย	และเอกสาร

ที่จำาเป็นต่อการวิจัย

	 	 4.	ไม่สัง่การหรอืมอบหมายให้ผู้ชว่ยงานวจัิยทำางานทีต่อ้งเสีย่งอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืชวีติ	

โดยที่ไมม่กีารฝึกอบรมให้มคีวามรู้ความสามารถอยา่งเพยีงพอ	และตอ้งมคีวามเชื่อมัน่สงูในเรื่องความปลอดภัย

ของผู้ช่วยวิจัย

	 	 5.	ให้ความคุ้มครองและจัดทำาประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมวิจัย

	 	 6.	แสดงความขอบคณุแก่ผู้ชว่ยงานวจัิย	โดยระบุในกิตตกิรรมประกาศเพื่อให้เกียรตใินการ

ร่วมสร้างผลงานวิจัย

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาของนักศึกษา

นักวิจัยต้องให้คำาปรึกษาแนะนำา	กระตุ้นจูงใจ	และสนับสนุนให้นักศึกษาในความดูแล	กล้าคิด	ตัดสินใจ	และ

ทำางานโดยใช้ความรู้ทางวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยอย่างถูกต้องและรอบคอบ	รวมทั้งมีจรรยาวิชาชีพวิจัย

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 1.	ให้คำาปรึกษาแนะนำา	กระตุ้นจูงใจ	และสนับสนุนนักศกึษากลา้คดิ	ถาม	ตอบ	ตดัสนิใจ	และ

กระทำาการตา่งๆ	ดว้ยเหตแุละผล	รวมทัง้ใชค้วามรูท้างวชิาการและระเบยีบวธีิวจัิยอยา่งถูกตอ้ง	และรอบคอบ

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย

	 	 2.	 กำากับดูแล	 สอนงาน	ควบคุมดำาเนินงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและด้วยเมตตา

ธรรม	 ช่วยแก้ปัญหาและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	 ทำาให้งานวิจัยสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ	

ภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

	 	 3.	ไม่มอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตรวมทั้งงานที่ต้องการความชำานาญ

เฉพาะทางให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ความชำานาญเพียงพอ	 ต้องฝึกนักศึกษาจนมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่อง

ความปลอดภัย	ก่อนมอบหมายงานให้

	 	 4.	คำานึงถึงผลประโยชน์ทีนั่กศกึษาสมควรไดรั้บ	สง่เสรมิให้พฒันาความรู	้ทกัษะ	และเจตคติ

ที่ดีต่อการทำางานและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	โดยรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัยอย่างเคร่งครัด

	 	 5.	จัดทำาขอ้ตกลงเปน็ลายลกัษณ์อกัษรกับนักศกึษาเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยส์นิทางปัญญา

และผลประโยชน์ทีเ่กิดจากการวจัิย	การมีชื่อและลำาดบัชื่อของผู้นิพนธ์ผลงานวจัิย	สทิธิในขอ้มลูและความเป็น

เจ้าของผลงาน

	 	 6.	 ไม่ใช้สถานภาพที่สูงกว่าบังคับ	 ข่มขู่	 หรือกดดัน	 การตัดสินใจของนักศึกษา	 และไม่หา
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ประโยชน์จากนักศึกษาในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด

	 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับเกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด	ต้อง

แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกคร้ังที่จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 เก่ียวกับข้อตกลงหรือสัญญากับ

แหล่งทุน	ต้องไม่ดำาเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก

การวจัิยโดยไมไ่ดร้บัความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสงักัด	ควรให้เกียรตแิละแสดงความขอบคณุหน่วยงานตน้

สังกัดในกิตติกรรมประกาศในบทความหรือรายงานผลการวิจัย	และในโอกาสอันควร

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 1.	ศกึษาและปฏิบตัติามกฎ	ระเบยีบ	และขอ้บงัคบัเก่ียวกับการวจัิยของหน่วยงานตน้สงักัด	

ตอ้งเสนอโครงการวจัิยผา่นหน่วยงานตน้สงักัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนยื่นเสนอตอ่แหลง่ทนุและเมื่อโครงการ

วจัิยไดรั้บความเห็นชอบจากแหลง่ทนุแลว้	ตอ้งขออนุมัตติามขัน้ตอนตา่งๆ	ทีห่น่วยงานตน้สงักัดหรอืแหลง่ทนุ

กำาหนดก่อนเริ่มดำาเนินงานวิจัยหรือใช้งบประมาณการวิจัย

	 	 2.	ดำาเนินการเก่ียวกับขอ้ตกลงกับแหลง่ทนุเรื่องการจัดสรรสทิธิประโยชน์จากทรพัยส์นิทาง

ปัญญาที่ได้จากการวิจัยต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

	 	 3.	จดัทำาข้อตกลงในการจดัการ	หรือโอนย้ายวัสดุวิจยัและครุภณัฑ์ระหว่างหนว่ยงานที่รว่ม

วิจัย	เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของหน่วยงาน

	 	 4.	แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง	หรือไม่สามารถ

ดำาเนินงานวจัิยไดท้นัตามกรอบเวลาหรือจะยกเลกิขอ้ตกลงหรอืสญัญาก่อนกำาหนด	หรอืจะขอขยายเวลาเพิม่เตมิ 

	 	 5.	ให้เกยีรติและแสดงความขอบคุณหนว่ยงานต้นสังกัดในกิตติกรรมประกาศของบทความ

หรือรายงานผลการวิจัย	และในโอกาสอันควร

	 	 6.	เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยตลอดโครงการอย่างเป็นระบบ	ตามระยะ

เวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนกำาหนด	เพื่อความโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบหากมีการร้องขอ

แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัย

	 นักวิจัยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากับแหล่งทุนวิจัย	 ต้องส่งรายงานประจำางวด 

รายงานความก้าวหน้า	 และรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุนตรงตามกำาหนด	 รวมทั้งขอบคุณใน

กิตติกรรมประกาศและในโอกาสอันควร

แนวทางปฏิบัติ

	 1.	ตกลงเรื่องการจัดสรรสทิธิประโยชน์จากทรัพยส์นิทางปญัญาที่ไดจ้ากการวจัิยกับแหลง่ทนุวจัิย

ให้ชัดเจน	และด้วยความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	ก่อนลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา

	 2.	ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับแหล่งทุนวิจัยอย่างเคร่งครัด

	 3.	ทำางานวิจัยตามแผนงานและส่งรายงานประจำางวด	รายงานความก้าวหน้า	และรายงานฉบับ

สมบูรณ์ต่อแหล่งทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ ในสัญญา

	 4.	 แจ้งให้แหล่งทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้งที่เกิดกรณีไม่
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สามารถดำาเนินงานวิจัยได้ตามแผน	เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตามความจำาเป็น	และแจ้งผลการอนุมัติให้

ผู้ร่วมวิจัยทราบด้วย

	 5.	ให้เกียรติและขอบคุณแหล่งทุนวิจัยในกิตติกรรมประกาศและในโอกาสอันควร

แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

 1. แนวทางปฏิบัติของผู้อำานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย

ผู้อำานวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย	 พึงให้คำาปรึกษาแนะนำา	 กำากับดูแล	 และช่วยเหลือนักวิจัยในชุด

โครงการ	ทัง้ดา้นวชิาการและการบรหิารจัดการ	การแก้ปัญหา	การเก็บรักษาขอ้มลูและเอกสารเก่ียวกับการวจัิย 

การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	การเป็นแบบอย่างที่ดีในการวิจัย	และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 1.1	ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	ช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการแก่นักวิจัยในชุด

โครงการวจิยั	เพื่อให้งานวจัิยในแตล่ะโครงการดำาเนินไปไดต้ามแผน	จนสมัฤทธิผลภายในกรอบเวลาทีก่ำาหนด

	 	 1.2	กำากับดแูลและหมัน่ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวจัิย	เพื่อแก้ปญัหาทีอ่าจเกิดขึน้ใน

ระหว่างการดำาเนินงานวิจัย	และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้	ทั้งของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 	 1.3	ประสานงานระหวา่งโครงการวจัิยตา่งๆ	ในชดุโครงการเพื่อปอ้งกันปญัหาผลประโยชน์

ทับซ้อน

	 	 1.4	แนะนำาและกระตุ้นให้นักวิจัยในชุดโครงการวิจัย	เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับ

การวิจัย	ตามกรอบเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนกำาหนด

	 	 1.5	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำาวิจัยและการบริหารงานวิจัย	 กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยและผู้

รว่มวจัิยในชดุโครงการปฏิบตัติามกฎเกณฑ	์กตกิา	และแนวปฏิบตัเิก่ียวกับการทำาวจัิยของหน่วยงานตน้สงักัด

และแหล่งทุน	เพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมจรรยาวิชาชีพวิจัย

 2. แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย

ผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย	พึงให้คำาปรึกษา	แนะนำา	กำากับดูแล	และช่วยเหลือนักวิจัยในชุด

โครงการ	 ประสานงานและทำางานร่วมกับนักวิจัยหลักของแต่ละโครงการ	 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 เป็น

แบบอย่างที่ดีในการวิจัย	การบริหารงานวิจัย	และการรักษาจรรยาวิชาชีพวิจัย	รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการ

พัฒนางานวิจัย

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 2.1	 ประสานงาน	 ควบคุม	 และกำากับโครงการวิจัยต่างๆ	 ในชุดโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ	

เพื่อให้ทกุโครงการสมัฤทธ์ิผลและไดร้ายงานผลการวจัิยเผยแพร่ในวารสารวชิาการภายในกรอบเวลาทีก่ำาหนด

	 	 2.2	ให้คำาปรกึษา	แนะนำา	ชว่ยเหลอืนักวจิยัในชดุโครงการวจัิย	แก้ปญัหาทีเ่กิดขึน้ในการทำา

วิจัยโดยตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

	 	 2.3	 ทำางานร่วมกับนักวิจัยหลักในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่	 ให้เกิดความก้าวหน้าใน

ศาสตร์ที่ศึกษา	และได้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

	 	 2.4	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำาวิจัยและการบริหารงานวิจัยรวมทั้งการรักษาและส่งเสริม

จรรยาวิชาชีพวิจัยแก่นักวิจัยอื่นๆ
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	 	 2.5	สร้างเครอืขา่ยงานวจัิยระหวา่งโครงการวจัิยในชดุ	กับโครงการวจัิยอื่นๆ	ทัง้ในและตา่ง

ประเทศ	เพื่อขยายความร่วมมือในการวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขั้น	และให้เกิดการพัฒนางานวิจัยของประเทศใน

ระยะยาว

	 	 2.6	ไม่ใส่ชื่อตนเองร่วมเป็นผู้นิพนธ์ในผลงานวิจัย	หากไม่ได้เป็นนักวิจัยหลักหรือนักวิจัย

ร่วมในโครงการวิจัยใดๆ

 3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง

นักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง	พึงให้คำาปรึกษา	แนะนำา	สอนงาน	และช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด	ใน

การคิดค้นคว้า	และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ด้วยความเพียรพยายามและมีจรรยาวิชาชีพวิจัย

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 3.1	 ทุ่มเทสติปัญญาและเวลาในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์	 ให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	

สอนงาน	 และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและระเบียบวิธีวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่หรือนักวิจัยหลังปริญญา

เอกอย่างใกล้ชิด	ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำาวิจัยและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 3.2	เป็นแบบอย่างที่ดีในการคิด	ค้นคว้า	หาเหตุผล	เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่

เป็นประโยชน์ทางวิชาการ	วิชาชีพการวิจัยและพัฒนา	รวมทั้งสังคม

	 	 3.3	 สร้างความแข็งแกร่งให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่	 ทำาให้สามารถพึ่งตนเองได้	 โดยใช้ความคิด

ริเริ่มและสร้างสรรค์	รวมทั้งความเพียรพยายามทำางานจนประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

	 	 3.4	ปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักวิจัยรุ่นใหม่	ทำาให้เกิดวินัยในการประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย	และไม่ขัดต่อกฎหมายและความมั่นคงของประเทศ

 4. แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย

ผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย	พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	ยึดถือหลัก

เกณฑแ์ละมาตรฐานทีก่ำาหนดโดยองคก์รหรือวารสารทางวชิาการทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นหลกัในการประเมินอยา่งเทีย่ง

ธรรม	รกัษาความลบัและปกปอ้งสทิธิประโยชน์ของผู้เสนอโครงการวจัิยและผู้นิพนธ์บทความวจัิย	ไมน่ำาแนวคดิ

ของการวิจัยและหัวข้อโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับคำายินยอมจากเจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัย

 แนวทางปฏิบัติ

  4.1	 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	 เพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินมี

ความเที่ยงธรรม	ชอบด้วยเหตุผล	โปร่งใส	และปราศจากอคติ

	 	 4.2	ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย	หรือบทความวิจัย	โดยยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐาน	

ที่กำาหนดขึ้นหรือเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.3	ควรปฏิเสธการเป็นผู้ประเมิน	หากรู้จักคุ้นเคยเป็นส่วนตัวกับผู้เสนอโครงการวิจัย	หรือ

กับผู้นิพนธ์บทความวจัิยทีจ่ะประเมิน	เพื่อปอ้งกันมิให้เกิดอคติหรือถูกกลา่วหาวา่มอีคต	ิถ้าหากเลีย่งไมได	้ตอ้ง

พิจารณาผลงานอย่างเที่ยงธรรม	ปราศจากอคติ	และสามารถอธิบายด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจน

	 	 4.4	 ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย	 หรือบทความวิจัยให้แล้วเสร็จและส่งต้นฉบับคืนให้ผู้

เกี่ยวข้อง	หรือบรรณาธิการวารสารภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

	 	 4.5	 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการวารสารทราบทันทีที่พบว่าบทความวิจัยที่
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ประเมินมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น

	 	 4.6		 รกัษาความลบัของโครงการวจัิย	หรอืบทความวจัิยและไม่นำาไปวพิากษ์วจิารณกั์บผู้อื่น	 

เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้นำาเสนอโครงการวิจัย	หรือผู้นิพนธ์บทความวิจัย

	 	 4.7		 ไม่นำาแนวคิดของการวิจัยหรือหัวข้อโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการประเมินหรือ

ภายหลังการตัดสินไม่ให้ได้รับทุนวิจัยไปดำาเนินการหรือให้ผู้อื่นนำาไปใช้ประโยชน์	 โดยไม่ได้รับคำายินยอมเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อเสนอโครงการวิจัย

 5.แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ

บรรณาธิการพึงประกาศแนวทางปฏิบัติ	ให้ผู้ประสงค์จะนำาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทราบโดยทั่วกัน	แต่ง

ตั้งคณะกรรมการประเมินบทความวิจัยอย่างรอบคอบ	 ขจัดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ไม่นำาส่วนใด

ของบทความทีอ่ยู่ในระหวา่งการประเมนิหรอืรอการตพีมิพ์ไปใชป้ระโยชน์	โดยไม่ไดร้บัคำายนิยอมจากผู้นิพนธ์

บทความ

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 5.1	 ประกาศให้ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะนำาผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทราบโดยทั่วกัน 

เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับ	 การแสดงหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคน	 หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์	 (หรือในชื่ออื่นที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบ	 และรับรองให้ผู้วิจัย

ดำาเนินการวิจัยโดยใช้คนหรือสัตว์ทดลองได้)	และข้อปฏิบัติที่จำาเป็นอื่นๆ	ที่ผู้นิพนธ์ต้องปฏิบัติตาม

	 	 5.2	กำาหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพในการตีพิมพ์บทความวิจัย	และประกาศ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบโดยทั่วกัน

	 	 5.3	 ไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือของวารสาร	 โดยไม่

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบทความจากคณะกรรมการประเมินที่ได้แต่งตั้งขึ้น

	 	 5.4	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์	และทักษะตรงตามสาขา

ของเรื่องทีว่จัิย	และไม่มีประวตัวิา่มีผลประโยชน์ทกัซอ้นกับผูนิ้พนธ์	เพื่อทำาหน้าทีป่ระเมนิคณุภาพทางวชิาการ

ของบทความวิจัย	 แล้วรายงานผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้บรรณาธิการทราบ	 เพื่อให้การตีพิมพ์

บทความมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวารสาร	 รวมทั้งช่วยปรับปรุงให้บทความมีความ

ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 5.5	 ไม่ควรปิดก้ันการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินจากบุคคลที่ผู้นิพนธ์เสนอชื่อให้เป็นผู้

ประเมินบทความวิจัยของตนหากผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อน้ันมีความรู้ความสามารถอย่างเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ประเมิน

	 	 5.6	 แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประเมินทราบทุกครั้งถึงกรอบเวลาในการประเมิน	 และ

การรักษาความลับของบทความที่ประเมิน

	 	 5.7	ไม่เปิดเผยรายชื่อผู้นิพนธ์	และชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ต่อผู้ประเมิน

	 	 5.8	ควรถอนเรื่องคนืจากคณะกรรมการประเมิน	หากพบวา่ผูป้ระเมินในคณะมีความเห็นไม่

ตรงกันอันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

	 	 5.9	 ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายจากการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร	 เช่น	 ความ
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ผิดพลาดในการจัดพิมพ์	การฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากเจ้าของผลงานตัวจริง	เป็นต้น	

 5.10	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบว่า	ผู้นิพนธ์บทความประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

 5.11	 ควรลงประกาศในวารสารฉบับถัดไป	 เมื่อพบว่าการตีพิมพ์บทความซ้อน	 และลงคำาชี้แจง

ของผู้นิพนธ์ด้วย	นอกจากนี้	ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารที่ตีพิมพ์บทความชิ้นแรกนั้นทราบด้วย	ส่วนการ

ลงโทษนั้น	ให้เป็นไปตามนโยบายของวารสาร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5.12	 ไม่นำาข้อมูล	การแปลผล	การอภิปรายผล	การวิจารณ์และข้อเสนอแนะ	หรือส่วนใดส่วน

หน่ึงของบทความวิจัยที่อยู่ระหว่างการประเมินหรือรอการตีพิมพ์	 ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต	 หรือ

การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้นิพนธ์บทความ

 6. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด

	 หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย	 พึงดำารงไว้ซึ่งมาตรฐานงานวิจัย	 เพื่อให้ผลงานวิจัยของหน่วย

งานและนักวิจัยเป็นที่ยอมรับของประชาคมวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	และเป็นไปตามจรรยาวิชาชีพวิจัย	รับ

ผิดชอบและสนับสนุนการดำาเนินงานของนักวจัิยและองคก์รในสงักัด	และสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากผลงาน

วิจัยในทางที่ชอบธรรม

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 6.1	 ส่งเสริมนักวิจัยให้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นประโยชน์แก่วงการวิชาการ	

วิชาชีพ	และสังคม	รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ	

	 	 6.2	เปดิโอกาสให้นักวจัิยของหน่วยงานมีเสรีภาพทางวชิาการ	มีอสิระในการกำาหนดปัญหา

หรือหัวข้อวิจัย	และดำาเนินการศึกษาค้นคว้าโดยปราศจากการแทรกแซงในกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้ผลงาน

วิจัยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

	 	 6.3	 กระตุ้นจูงใจให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพวิจัย	 โดยไม่คิดหลีกเลี่ยง	 หรือจงใจ

กระทำาผิดอย่างไม่รู้สึกละอาย

	 	 6.4	มีมาตรการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทักซ้อน	ซึ่งจะมีผลทำาให้เกิดอคติ	และความไม่

เที่ยงธรรมในการทำาวิจัยและการรายงานผลการวิจัย

	 	 6.5	 กำาหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก

การวิจัย	 และให้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง	 เพื่อให้นักวิจัยถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากนักวิจัย

หรอืองคก์รในสงักัดได้รบัทนุวจัิยจากแหลง่ทนุภายนอกก็ตอ้งให้ตระหนักในเรื่องดงักลา่วก่อนลงนามในสญัญา	

หรือข้อตกลงกับแหล่งทุนวิจัยด้วย

	 	 6.6	เสรมิสร้างบรรยากาศในการวจัิย	โดยให้นักวจัิยใชอ้าคารสถานทีเ่พื่อการวจัิยตามสมควร

แก่กรณ	ีสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภค	จัดหาอปุกรณ์การวจัิย	เครื่องมอืพืน้ฐานในการวจัิยเพื่อให้นักวจัิยทำางาน

ได้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบจนสิ้นสุดโครงการ

	 	 6.7	 กำากับดูแล	 ติดตามความก้าวหน้าในการทำาวิจัยของนักวิจัยและองค์กรในสังกัด	 ให้มี

การดำาเนินงานตรงตามแผนและวัตถุประสงค์	 รวมทั้งข้อกำาหนดในข้อตกลง	 หรือสัญญาที่ได้ลงนามร่วมกัน

ระหว่างแหล่งทุนกับคู่สัญญา

	 	 6.8	ระงับหรอืยบัยัง้งานวจัิยทีฝ่่าฝืน	หรอืกระทำาผดิจรรยาวชิาชพีวจัิย	และมีมาตรการลงโทษ
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โดยไมเ่พกิเฉย	ทัง้น้ีตอ้งรกัษาความลบั	และมแีนวทางปกปอ้งผูท้ีร้่องเรยีนเก่ียวกับการกระทำาผิดจรรยาวชิาชพี

วิจัย	 ขณะเดียวกันก็มีแนวทางปกป้องและช่วยเหลือนักวิจัยที่ ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการร้องเรียนด้วย 

	 	 6.9		ให้รางวลัหรือสิง่จูงใจแก่นักวจัิยและองคก์รในสงักัดทีป่ระพฤตปิฏิบตัติามจรรยาวชิาชพี

วิจัย	และยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับของศาสตร์ในสาขานั้น	หรือเกิดคุณค่าแก่สังคมหรือ

สาธารณะ	โดยไม่กระทำาผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยและองค์กรในสังกัด

	 	 6.10	 	 ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในการวิจัยศาสตร์สาขาต่างๆ	

เพื่อเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพและมาตรฐานวิจัยในศาสตร์เฉพาะทาง

	 	 6.11	 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน	 และคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในสัตว์	(หรือในชื่อเรียกอย่างอื่น)	เพื่อกำากับดูแลและพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและ

สตัว	์ของนักวจัิยและองคก์รในสงักัด	เพื่อให้ความคุม้ครองและหลกัประกันวา่จะไมเ่กิดผลกระทบและอนัตราย

ใดๆ	แก่คนหรือสัตว์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาหรือทดลอง

	 	 6.12	กระตุน้ให้นักวจิยัและองคก์รในสงักัด	บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดในการวจัิยอยา่งถ่ีถ้วน	

และมมีาตรการในการเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารเก่ียวกับการวจัิย	เพื่อความโปรง่ใส	และพรอ้มให้ตรวจสอบ

หากมีการร้องขอ	โดยเฉพาะกรณีที่นักวิจัยได้พ้นสังกัด	หรือพ้นจากการกำากับดูแลของหน่วยงานแล้ว

	 	 6.13	กำาหนดให้นักวจัิยและองคก์รในสงักัดดแูลและป้องกันการแพร่กระจายมลพษิ	รวมทัง้

จัดสถานที่สำาหรับกำาจัดมลพิษอันเกิดจากการศึกษาหรือทดลอง	เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อคน	สัตว์	พืช	สังคม	

ศิลปวัฒนธรรม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

	 	 6.14	สนับสนุนให้มนัีกวจัิยทีป่รึกษาหรอืพีเ่ลีย้ง	เพื่อชว่ยให้นักวจัิยรุน่ใหมไ่ดเ้รยีนรูแ้ละสัง่สม

ประสบการณ์ในการทำาวิจัยอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น	เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ

และวิชาชีพ	รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

	 	 6.15	สง่เสรมิและสนับสนุนให้นักวจัิยเผยแพร่ผลงานวจัิยผ่านสื่อสิง่พมิพ	์สื่ออเิลก็ทรอนิกส	์

และอื่นๆ	เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ	รวมทั้งเพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่

ชุมชน	สังคม	สาธารณะ	และเชิงพาณิชย์ โดยหน่วยงานร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย

	 	 6.16	 ปกป้องสิทธิของนักวิจัยในการนำาเสนอข้อมูลวิจัยออกสู่สาธารณะอย่างมีความรับ 

ผิดชอบ	โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม	การเมือง	และสุขภาพ

	 	 6.17	ส่งเสริมและช่วยเหลือนักวิจัยในการจดลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	หรืออนุสิทธิบัตร	ที่ได้จาก

การวิจัย

	 	 6.18	 สนับสนุนให้นักวิจัยและองค์กรในสังกัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นนักวิจัยมืออาชีพหรือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

	 	 6.19	 สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ	 องค์กรธุรกิจเอกชน	 องค์กร

ปกครองท้องถิ่น	และองค์กรอื่นๆ	เพื่อให้มีการทำาวิจัยร่วมกัน	หรือนำาผลงานวิจัยไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ทาง

สังคม	ธุรกิจ	และเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

7. แนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัยควรสนับสนุน	และส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ	เป็น
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ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	 กำาหนดและประกันคุณภาพงานวิจัยรวมทั้งจรรยาวิชาชีพวิจัย	 ไม่ขอให้

นักวิจัยทำาวิจัยนอกเหนือจากที่ระบุในสัญญา	 ไม่แทรกแซงอิสรภาพทางความคิด	 จัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ได้

จากการวิจัยอย่างเป็นธรรม	ติดตามและประเมินความสำาเร็จของนักวิจัยผู้รับทุน	เพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัย	และ

ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 แนวทางปฏิบัติ

	 	 7.1	สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย	ที่สร้างเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ	

เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ	ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์

	 	 7.2	ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง	และมีเวลาเพียงพอให้นักวิจัยและหน่วยงานที่สนใจ	

จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทันการณ์	และสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกของแหล่งทุน

	 	 7.3	ให้ โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตรงตามกำาหนด	ใน

การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

	 	 7.4	คดัเลอืกนักวจัิยหรอืหน่วยงานทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมด้วยความเทีย่งธรรม	เพื่อให้แน่ใจ

ว่าจะสามารถดำาเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐาน	และสัมฤทธิ์ผลภายในกรอบเวลาที่กำาหนด

	 	 7.5	จัดสรรทุนวิจัย	เครื่องมือ	วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จำาเป็นในการวิจัย	ให้นักวิจัยหรือหน่วย

งานคู่สัญญาอย่างเพียงพอ	และให้ได้รับตรงตามเวลาที่กำาหนดในสัญญา	ยกเว้นเหตุสุดวิสัย	แต่ก็ควรให้เกิด

ผลเสียหายแก่โครงการวิจัยนอ้ยที่สุด	และควรมีมาตรการควบคุมการใช้งบประมาณสำาหรับกจิกรรมต่างๆ	ใน

โครงการวิจัยให้เvป็นไปตามสัญญา

	 	 7.6	 กำาหนดมาตรการควบคุมและกำากับดูแลการดำาเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลง

หรือสัญญา	 รักษามาตรฐานในการดำาเนินงานวิจัยให้ถูกต้องทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและป้องกันการ

ประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาวิชาชีพด้วย

	 	 7.7	 รักษาความลับของโครงการวิจัย	 เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของนักวิจัย	 หากปฏิเสธ

การให้ทุนแก่โครงการวิจัยใดต้องไม่ให้มีการนำาแนวคิดหรือหัวข้อวิจัยของโครงการนั้นไปให้ทุนแก่นักวิจัยหรือ

หน่วยงานอื่น

	 	 7.8	แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรือประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตามสาขา	และ

อาจมผู้ีทรงคณุวฒิุในสาขาทีเ่ก่ียวขอ้งกับเรื่องทีว่จัิย	เขา้ร่วมดว้ยตามความจำาเปน็	ไม่ควรแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุที่

มสีว่นไดส้ว่นเสยีกับนักวจัิยเปน็ผู้พจิารณาขอ้เสนอ	หรอืประเมินโครงการวจิยั	เพื่อปอ้งกันอคตใินการพจิารณา

และเป็นการรักษาความเที่ยงธรรม

	 	 7.9	กำาหนดให้นักวิจัยหรือหน่วยงานที่จะทำาวิจัยเกี่ยวกับคนหรือสัตว์	ต้องมีหนังสือรับรอง

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน	 หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์	

(หรือในชื่อเรียกอย่างอื่น)	ก่อนนำาเสนอโครงการวิจัยด้วย	เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือบกพร่องที่อาจพบภาย

หลังการอนุมัติทุนแก่โครงการวิจัยแล้ว

	 	 7.10	 ไม่เอารัดเอาเปรียบนักวิจัย	 และไม่ขอให้นักวิจัยทำาวิจัยนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้

ตกลงกันไว้ ในสัญญา

	 	 7.11		เคารพในศกัดิศ์รแีละให้เกียรตนัิกวจัิย	รวมทัง้ไมจ่ำากัดเสรีภาพในการวจัิย	ไมแ่ทรกแซง
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อสิรภาพทางความคดิของนักวจัิย	แตมุ่ง่เน้นทีค่ณุภาพของการวจัิย	และสนับสนุนงานวจัิยทีป่ฏิบตัถูิกตอ้งตาม

จรรยาวิชาชีพวิจัย

	 7.12	จัดสรรสทิธิประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญาที่ไดจ้ากการวจัิย	ให้แก่นักวจัิยและหน่วยงาน

ต้นสังกัดอย่างเป็นธรรมโดยระบุอย่างชัดเจนในสัญญา

	 7.13	 ตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ	 เพื่อติดตามการดำาเนินงานวิจัยและประเมินผลงาน

วิจัย	ให้เป็นไปตามข้อตกลงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

	 7.14	 มีหน่วยงานรับเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยผู้รับทุน	 และมี

กลไกปกป้องผู้ ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียน	เพื่อมิให้ได้รับความเดือดร้อน	พร้อมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลในเบื้อง

ตน้	เพื่อให้ความยตุธิรรมแก่ทัง้ผู้รอ้งเรียนและนักวจัิย	หากพบจากการไตส่วนขอ้เทจ็จริงวา่นักวจัิยประพฤตผิิด

จรรยาวิชาชีพวิจัย	ควรแจ้งผลการไต่สวนให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

	 7.15	แจ้งให้นักวิจัยผู้รับทุน	สำานักพิมพ์	หรือผู้ ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทราบ	ในทันทีที่พบว่านัก

วิจัยได้นำาผลงานวิจัยที่แหล่งทุนไม่อนุญาตให้เผยแพร่	ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่

	 7.16	ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมนิความสำาเรจ็ของนักวจัิยที่ไดร้บัทนุ	เพื่อกำาหนดแนวทาง

ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยและปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักวิจัยต่อไป

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

							การกระทำาต่อไปนี้	ถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย	และนักวิจัยไม่สมควรกระทำาอย่างยิ่ง

	 1.	 การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน	 งานและผลงานดังกล่าว	 เช่น	 แนวคิด	

ภาษา	ถ้อยคำา	ข้อความ	คติพจน์	สุภาษิต	ภาพเขียน	ภาพถ่าย	รูปปั้น	รูปจำาลอง	ทำานองเพลงและผลงานใดๆ	

ของผู้อื่น	เป็นต้น	ไม่ว่าจะนำามาเพียงทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือนำาเอามาทำาใหม่ด้วยตนเอง	หรือว่าจ้างให้ผู้อื่น

ทำาให้ โดยมีการแก้ไข	 ดัดแปลง	 หรือปรับปรุงใหม่	 แล้วเสนองานหรือผลงานนั้นประหนึ่งว่าเป็นของตน	 โดย

ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง	 ทำาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน	 การกระทำาเช่นน้ี	 เป็นความ

ไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นการหลอกลวงทางวิชาการและการขาดจิตสำานึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี

	 2.	การคดัลอกผลงานของตนเอง	โดยนักวจิยัคดัลอก	หรอืนำาผลงานของตนเองทีเ่หมอืนเดิม	หรอื

เกือบเหมอืนเดมิหรอืนำามาเพยีงบางสว่น	กลบัมาใชอ้กีครัง้หน่ึง	โดยไมม่กีารอา้งถึงผลงานเดมิของตน	รวมทัง้

นำาผลงานมารายงาน	 เพิ่มเติม	หรือปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม	 เพื่อทำาให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป

จากความเปน็จรงิ	หรอืเขา้ใจวา่เปน็ผลงานคน้พบใหม่	จนเกิดความผิดพลาดในการอา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้มูล

	 3.	การปกปิด	บิดเบือน	แก้ไขข้อมูล	ข้อความ	หรือกระทำาการใดๆ	ในกระบวนการวิจัยและการ

รายงานผลการวจัิยทีท่ำาให้ผิดไปจากความเปน็จรงิ	โดยการตดัทอน	หรอืเพิม่เตมิ	หรอืดดัแปลง	ปรงุแตง่	แก้ไข

ขอ้มลู	ขอ้ความ	หรอืการปฏิบตัอิื่นใดในกระบวนการวจัิยและรายงานขอ้คน้พบจากการวจัิย	เพื่อให้เปน็ไปตาม

ขอ้สรุปทีต่นตอ้งการ	การกระทำาเชน่น้ีเปน็การนำาเสนอเรื่องหรือสิง่อนัเปน็เทจ็	เปน็การกระทำาผดิดา้นวชิาการ	

วิชาชีพ	และอาจถึงขั้นผิดกฎหมาย	รวมถึงการขาดจิตสำานึกในความมีจรรยา	หรือความประพฤติที่ดี

	 4.	การสร้างข้อมูลเท็จ	หรือจงใจปั้นแต่งข้อมูลให้ผิดไปจากความเป็นจริงที่พบจากการวิจัย	หรือ

หลกีเลีย่งทีจ่ะนำาเสนอเรื่องหรอืสิง่ตา่งๆ	ตามความเปน็จริง	ถือเปน็การหลอกลวง	และกระทำาผิดทัง้ดา้นวชิาการ	

วิชาชีพ	และความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี
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	 5.	 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัยที่นักวิจัยได้กระทำาไปโดยไม่ได้รับคำา

ยินยอมเป็นลายลักษณ์จากผู้รับการวิจัย	ทำาให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัยเป็นส่วนตัว	ไม่ว่าในทางใดก็ตาม	

รวมทั้งความมีชื่อเสียง	 นอกจากน้ี	 การที่นักวิจัยไม่ระมัดระวังในการนำาเสนอข้อมูลหรือรายงานผลงานวิจัย

ทำาให้สามารถคาดเดาตัวบุคคลที่กล่าวถึงได้	 ก็ถือเป็นการกระทำาที่ขาดความรับผิดชอบ	 และขาดจิตสำานึกใน

ความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี

บทที่ 5

การเขียนรางานวิจัย

5.1 การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ส่วนประกอบ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มี 3 ส่วนคือ ส่วนนำา ส่วนเนื้อหาหรือเนื้อเรื่อง

และ ส่วนอ้างอิง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนนำา 

ปกหน้า	/ปกนอก	(ใช้กระดาษแข็งสีพื้นและสามารถมีภาพผลงานวิจัยประกอบได้)

กระดาษรองปก	(กระดาษ	A4	สีขาว	)

ปกใน	(รายละเอียดเหมือนปกนอก)

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ/สารบาญ	(ใช้คำาใดคำาหนึ่งเท่านั้น)

สารบัญ/สารบาญ	ตาราง	

สารบัญ/สารบาญ	ภาพ	

ส่วนเนื้อหา

	 บทที่	1	บทนำา

1.1	ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3	ขอบเขตของการวิจัย

1.4	วิธีดำาเนินการวิจัย

1.5	สมมุติฐานงานวิจัย	(ถ้ามี

1.6	กรอบแนวความคิดในการวิจัย	(ถ้ามี)

1.7	คำาสำาคัญของการวิจัย	(ถ้ามี)

1.8	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.9	นิยามศัพท์เฉพาะ	(ถ้ามี)
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	 บทที่	2	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม

	 	 2.1	แนวคิด	ทฤษฎีหลักตามประเด็นให้ครอบคลุมเรื่องที่วิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม

	 บทที่	 3	 วิธีดำาเนินการวิจัย	 (ชื่อหัวข้อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานวิจัย	 ทางวิทยาศาสตร์/ 

สังคมศาสตร์)

	 	 3.1

	 	 3.2

	 บทที่	4	ผลการวิจัย	

(ชื่อหัวข้อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานวิจัย	ทางวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์)

	 	 4.1

	 	 4.2

	 บทที่	5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

(ชื่อหัวข้อปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานวิจัย	ทาง	 วิทยาศาสตร์/	สังคมศาสตร์)

	 	 5.1

	 	 5.2

หมายเหตุ ชื่อหัวข้อและจำานวนหัวข้อสามารถปรับให้สอดคล้องกับงานวิจัยได้ตามความเหมาะสม

	 	สำาหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านสังคมศาสตร์

ส่วนอ้างอิง 

	 บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง	(ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

	 ภาคผนวก	

	 ประวัติผู้เขียน

	 กระดาษรองปกหลัง	(เหมือนกระดาษรองปกหน้า)

	 ปกหลัง	(กระดาษชนิดเดียวกับปกหน้าสีพื้น	หรือมีภาพผลงานวิจัยประกอบ)

การพิมพ์รายงาน 

  1.	 เนื้อหาใช้กระดาษสีขาว	 ขนาด	 A4	 ขนาด	 70	 หรือ80	 แกรมพิมพ์ด้วยหมึกสีดำา	 (กรณีรูปภาพ

สามารถใช้ภาพสีประกอบได้)

		 2.	การตั้งค่าหน้ากระดาษ	

		 	 -	ระยะห่างด้านซ้ายกระดาษ	3	ซม.	/1.5	นิ้ว	

		 	 -	ระยะห่าง	ด้านบน	ด้านขวา	ด้านล่าง	2.54	ซม./	1	นิ้ว	(สำาหรับด้านขวา	สามารถปรับได้

แต่ต้องไม่ต่ำากว่า	2	ซม.	และไม่เกิน	2.54	ซม.)

		 3.	ตัวอักษรที่พิมพ์รายงานต้องเป็นชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม	โดยเลือกใช้ตัวอักษรดังนี้
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	 		 TH	SarabunPSK

		 4.	การลำาดับหน้า	

		 	 สำาหรับส่วนนำา	:	ลำาดับหน้าโดยใช้อักษร	ก	ข	ค	ง	หรือ	เลขโรมัน	I	II	III	VI	V….	และส่วน

เนื้อหา	:	ให้ลำาดับหน้าเป็นตัวเลขไว้ตรงกลางกระดาษของขอบบน	โดยไม่ใส่เลขหน้าในหน้าแรกของบท	

		 5.	การพิมพ์ส่วนต่างๆของงานวิจัย	จะประกอบด้วย

ปกนอก เป็นกระดาษปกแข็ง	ขนาดA4	มีรายละเอียดดังนี้

ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ	จัดกลางหน้ากระดาษ

ด้านล่างของตราสัญลักษณ์พิมพ์	คำาว่า	รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	ตัวอักษรขนาด	22	ตัวหนา

ชื่อเรื่องงานวิจัยภาษาไทย	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	20	ห่างจากคำาว่ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	3	

บรรทัด	หรือตามความเหมาะสม	จัดกลางหน้ากระดาษ

ชื่อคณะผู้วิจัย	ระบุชื่อ	สกุล	และหน่วยงานที่สังกัด	ใช้อักษร	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	18	ห่างจากชื่อ

งานวิจัย	3	บรรทัด	หรือตามความเหมาะสม	จัดกลางหน้ากระดาษ

ด้านล่างปก	ใช้ตัวอักษรตัวเข้มขนาด	18	จัดกลางหน้ากระดาษ	ระบุคำาว่า	

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

จาก	(ระบุประเภทแหล่งเงิน)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	25............	

คณะ..................

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หมายเหตุ	กระดาษปกให้ ใช้กระดาษแข็งสีพื้นและสามารถมีภาพผลงานวิจัยประกอบได้ตามความเหมาะสม	

 

ปกใน กระดาษสีขาวหรือสีพื้น	ขนาด	A4	รายละเอียดเหมือนปกนอก

กิตติกรรมประกาศ

	 พิมพ์	กิตติกรรมประกาศ	ไว้กลางหน้ากระดาษ	ขนาด	18	ตัวหนา

บทคัดย่อ มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การพิมพ์ให้พิมพ์ชิดริมซ้าย	ในส่วนบทคัดย่อ	

ประกอบด้วย

	 ชื่อโครงการ	(ภาษาไทย)............................................................................................................................

	 ชื่อโครงการ(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................

	 แหล่งเงิน.................................................

	 ประจำาปงีบประมาณ..................................จำานวนเงินที่ไดร้บัการสนับสนุน.....................................บาท

	 ระยะเวลาทำาการวิจัย..................................ปี	 ตั้งแต่...............................ถึง............................................ 

ชื่อ-สกุล	หัวหน้าโครงการ	และผู้ร่วมโครงการวิจัย	พร้อมระบุ	หน่วยงานต้นสังกัด	

บทคัดย่อ	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	18	จัดกลางหน้ากระดาษ	

คำาสำาคัญ คำาว่า	คำาสำาคัญ	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	14	จัดซ้าย	จำานวนคำา	3-8	คำา	ตัวอักษรปกติ

ABSTRACT	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	18	จัดกลางหน้ากระดาษ	

Keywords	คำาว่า	Keywords	ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	14	จัดซ้าย	จำานวนคำา	3-8	คำา	ตัวอักษรปกติ	
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สารบัญ/สารบาญเรื่อง

	 พมิพค์ำาวา่	สารบญั/สารบาญ (เลอืกใชค้ำาใดคำาหน่ึง)	ตวัอกัษรตวัหนาขนาด	16	จัดกลางหน้ากระดาษ	

เว้น	1	บรรทัด	พิมพ์คำาว่า	บทที่ไว้ด้านซ้าย	และคำาว่า	หน้า	ไว้ด้านขวา

สารบัญ/สารบาญ ตาราง

	 พมิพค์ำาวา่	สารบญั/สารบาญ ตาราง	ตวัอกัษรตวัหนาขนาด	16	จัดกลางหน้ากระดาษ	เวน้	1	บรรทดั

พิมพ์คำาว่า	ตารางที่ไว้	บนด้านซ้าย	และ	คำาว่า	หน้า	ไว้ด้านขวา	และเรียงลำาดับตามบทเป็น	ตารางที่	1.1,	

1.2,	1.3,…	ในบทที่	1	และเริ่มเป็น	ตารางที่	2.1,	2.2,	2.3…	ในบทที่	2	ถ้ามีตารางต่อกัน	2	หน้า	ให้ ใส่	(ต่อ)	

ไว้ด้านบนของตารางที่นำามาต่อ

สารบัญภาพ

	 พิมพ์คำาว่า	สารบัญภาพ	ตัวอักษรตัวหนาขนาด	16	จัดกลางหน้ากระดาษ	เว้น	1	บรรทัดพิมพ์ภาพที่	 

ไว้ด้านซ้ายและ	 คำาว่าหน้าไว้ด้านขวาเรียงลำาดับตามบทเป็น	 ภาพที่	 1.1,	 1.2,1.3,...ในบทที่	 1	 และเริ่มเป็น	

ภาพที่	2.1,	2.2,	2.3….	ในบทที่	2	คำาอธิบายสัญลักษณ์และคำาย่อที่ใช้ ในการวิจัย	(List	of	Abbreviations)

เนื้อความ

	 -	การแบ่งบท	ใส่ชื่อบทด้วยตัวอักษรตัวเข้มขนาด	18	จัดไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ	

	 -	เนื้อหาใส่หัวข้อเรียงตามชื่อบท

บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง เนื่องจาก	ระบบการเขียนบรรณานุกรม	หรือ	เอกสารอ้างอิง	มีหลายรูปแบบ	

โดยระบบอ้างอิงในเนื้อหาที่นิยมใช้กันทั่วไปมี	3	ระบบ	คือ

	 ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี

	 ระบบการอ้างอิงแบบตัวเลข

	 ระบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ

		 ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หากนักวิจัยใช้แบบใดก็ได้แต่ให้เป็นแบบเดียวกัน

ภาคผนวก 

	 	 เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเน้ือหาของงานวิจัยได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น	 หรือได้รับความรู้

เพิ่มขึ้นจากตัวเนื้อเรื่อง	ซึ่งได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบสอบถาม	เวลาที่ใช้ ในการวิจัย	งบประมาณเพื่อการวิจัย	

ผลงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกับการทำาโครงการวจิยัและไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรห่รือขอ้มลูเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง	ภาค

ผนวกอาจจะมีมากกว่า	1	ภาคก็ได้	โดยกำาหนดเป็น	ภาคผนวก	ก	ภาคผนวก	ข	หรือ	ภาคผนวก	ค	เป็นต้น

การพิมพ์ตาราง 

  ให้พิมพ์ตารางแทรกลงในเน้ือเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันของแต่ละบท	 โดยจัดวางตารางชิด

ขอบซ้ายของกระดาษ	เว้นระยะจากข้อความบรรทัดบน	1	บรรทัดพิมพ์	พิมพ์คำาว่า	“ตารางที่”	(ด้วยรูปแบบ

ตัวอักษร	ขนาด	16	ตัวหนา)	ชิดขอบด้านซ้ายและเว้น	1	ระยะตัวอักษรตามด้วย	หมายเลขบทที่	ตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาค	(.)	และตามด้วยหมายเลขลำาดับที่ของตารางในบทนั้น	เว้น	1	ระยะตัวอักษร	ตามด้วย

ชื่อตาราง	(ด้วยรูปแบบตัวอักษร	ขนาด	16	ธรรมดา)
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ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง

ตารางที่ 1.1 

จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดวางภาพ 

	 การนำาเสนอภาพให้แทรกลงในเน้ือเรื่องทีส่มัพนัธ์กันในแตล่ะบท	โดยจัดวางภาพไวก้ลางหน้ากระดาษ	

ห่างจากบรรทัดบน	1	บรรทัดพิมพ์	และ	ใส่คำาว่า	“ภาพที่”	ไว้ ใต้ภาพและอยู่ในตำาแหน่งกึ่งกลาง	ถัดจากคำาว่า	

“ภาพที่”	ให้เว้น	1	ระยะตัวอักษรตามด้วย	หมายเลขบทที่	ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค	(.)	และตามด้วย

หมายเลขลำาดับที่ของภาพในบทนั้นๆ	(ด้วยรูปแบบตัวอักษร	ขนาด	16	ตัวหนา)	เว้น	1	ระยะตัวอักษร	ตาม

ด้วยชื่อภาพ	(ด้วยรูปแบบตัวอักษร	ขนาด	16	ธรรมดา)

	 กรณีอ้างอิงภาพจากที่อื่น	ด้านล่างของภาพให้พิมพ์คำาว่า	“ที่มา”	(อ้างอิงที่มาของภาพ)	เว้น	1	ระยะ

ตัวอักษร	ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค	(:)	และเว้น	1	ระยะตัวอักษร	(ด้วยรูปแบบตัวอักษรขนาด	16	ตัวหนา)	

ตามด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่ง	ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค	 (,)	 เว้น	1	ระยะตัวอักษร	 ใส่ปีที่พิมพ์	 เว้น	1	

ระยะตัวอักษร	ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาพ	(:)	เว้น	1	ระยะตัวอักษร	และตามด้วยหมายเลขหน้า	(ด้วยรูป

แบบตัวอักษรขนาด	16	ธรรมดา)

ตัวอย่างการจัดวางภาพ

ภาพที่ 1.1 แสดงพีคความเข้มของการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของรอยต่อวิวิธพันธุ์...

ที่มา	:	รายงานการวิจัย,	ฐิตินัย	แก้วแดง,	2554
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การพิมพ์รูปเล่ม

พิมพ์รูปเล่มขนาด	A4	ปกกระดาษแข็งสีพื้น

รูปแบบ	สันกาว	เคลือบด้วยปกพลาสติกใส
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บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

									เนื่องจาก	ระบบการเขียนบรรณานุกรม	หรือ	เอกสารอ้างอิง	มีหลายรูปแบบ	โดยระบบอ้างอิงใน

เนื้อหาที่นิยมใช้กันทั่วไปมี	3	ระบบ		คือ

1.	ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี

2.	ระบบการอ้างอิงแบบตัวเลข

3.	ระบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ

ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	หากนักวิจัยใช้แบบใดก็ได้แต่ให้เป็นแบบเดียวกัน	
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➝

ภาคผนวก

	 เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของงานวิจัยได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น	 หรือได้รับความรู้

เพิ่มขึ้นจากตัวเนื้อเรื่อง		ซึ่งได้แก่		แบบสัมภาษณ์		แบบสอบถาม		เวลาที่ใช้ ในการวิจัย		งบประมาณเพื่อการวิจัย			

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการทำาโครงการวิจัยและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง	

ภาคผนวกอาจจะมีมากกว่า		1	ภาคก็ได้	โดยกำาหนดเป็น	ภาคผนวก	ก		ภาคผนวก	ข		หรือ	ภาคผนวก		ค		เป็นต้น

ตัวอักษรตัวหนา	ขนาด	22

จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
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ข้อมูลประวัติคณะผู้วิจัย 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกลุ....................................................................................................................................................................

เพศ	 		ชาย	 	หญิง		 วันเดือนปีเกิด.........................................อายุ...................................ปี					

สถานภาพ		 		โสด		 		สมรส

ตำาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

ชื่อย่อปริญญา สาขา สถาบันที่จบ ปีที่จบ

สาขาวิจัยที่มีความชำานาญพิเศษ	(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)...............................................................................

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

รางวัลด้านวิชาการ/ด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์ (ด้านศิลปะ หรืออื่นๆ) ที่ ได้รับ 

ปี พ.ศ. ชื่อรางวัล สถาบันที่ให้

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยที่เคยได้รับ 

ปี พ.ศ. ทุนการศึกษาและทุนวิจัย สถาบันที่ให้

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับชาติและนานาชาติ)......................................................

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

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

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

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

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

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

การเสนอผลงานวิชาการ

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

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

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

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

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

ผลงานสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ (ศิลปะ หรือ อื่นๆ)

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

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

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

อื่นๆ

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

................................................................................................................................................................................. 
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2. แบบการเขียนบทความวิจัย (Research Article)

1.		 ชื่อเรื่อง	(ไทยและอังกฤษ)

					ชื่อคณะผู้วิจัย

									สังกัดหน่วยงาน(ระบุไว้ด้านล่างของหน้าแรก)

2.		 บทคัดย่อ	และ	ABSTRACT

3.		 คำาสำาคัญ	(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

4.		 บทนำา

5.		 วัตถุประสงค์การวิจัย

6.		 วิธีดำาเนินการวิจัย

	 6.1	ประเภท/รูปแบบการวิจัย

	 6.2	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	(หรือกลุ่มเป้าหมาย)

	 6.3	เครื่องมือการวิจัย

	 6.4	วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 6.5	การวิเคราะห์ข้อมูล

7.		 สรุปผลการวิจัย	

8.		 อภิปรายผล

9.		 ข้อเสนอแนะ

10.	เอกสารอ้างอิง

 หมายเหตุ	-		บทความวิจัย		จะมีความยาวประมาณ	8-14	หน้ากระดาษ	A4

	-		แบบการเขียนอาจต้องปรับไปตามแบบฟอร์มของวารสารที่ตีพิมพ์	(Journal)

																						หรือแบบฟอร์มของแหล่งที่จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย	(Conference)
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