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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและผลิ ต ต าราเป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในโครงสร้ า งของวิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชนนี สุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและผลิต
ตาราของบุคลากรในวิทยาลั ยฯ สร้ างบรรยากาศการวิจัย การผลิ ตผลงานวิชาการและผลิ ตตารา ส่ งเสริม
สนับสนุน สร้างศักยภาพ และประสานความร่วมมือในการทาวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อช่วย
อานวยความสะดวกในการเตรียมต้นฉบับในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการประชุมทางวิชาการ และ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการรับ รอง ทั้งในระดับชาติห รือระดับนานาชาติ ซึ่งการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลสาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับสาหรับ
สถาบันการศึกษานั้นจาเป็นต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ ทั้งนี้
ผู้ผลิตผลงานวิจัยต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพของผลงานที่จะเผยแพร่เพื่อให้ได้รับ
การยอมรับ ดังนั้นการขับเคลื่อนให้งานวิจัยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะจึงมีความสาคัญ
วัตถุประสงค์
คู่มือการการปฏิบัติงานเรื่องการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับบุคลากรในวิทยาลัยฯ
2. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ
ขอบเขตของคู่มือ
ครอบคลุมขั้นตอนการรับ สนับสนุนการเตรียมเพื่อการเผยแพร่ การตรวจสอบ ติดตาม การบันทึก
และจัดเก็บหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อไป
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คาจากัดความ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ
25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ ก ารจัด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและผลิ ตต าราเป็ นงานหนึ่ งในกลุ่ มงานวิ จัย โดยมี ห น้ าที่ ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน สร้างศักยภาพ และประสานความร่วมมื อในการทาวิจัยให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานวิชาการ และการนางานวิจัย/งานวิชาการไปใช้ประโยชน์
โครงสร้างการบริหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย

หัวหน้างานวิจัย ผลงานวิชาการและ
ผลิตตารา

หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศและ
วิเทศสัมพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การวางแผนดาเนินงานวิจัย /งานวิช าการของวิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย /งานวิชาการ
สนั บ สนุ น ด้านการจั ดหาแหล่ งทุน วิจั ย และการจัดสรรทุนวิ จัยจากงบประมาณของสถาบันให้ กับบุ คลากร
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่บุ คลากร สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม และจัดระบบและ
กลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมกาหนด นโยบาย ปรัชญา วิสัยทั ศน์ และวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานของ
วิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายและเปูาหมายของวิทยาลัย
2. ร่วมกาหนด แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และการจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย
3. ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงบประมาณ และรายได้ ทุ ก ประเภทของวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบแบบแผนและนโยบาย พร้อมทั้งวางแผนระยะสั้น ระยะยาว ในการกาหนดคาของบประมาณ
ตลอดจนแผนการใช้งบประมาณ เพื่อการบริหารงานของวิทยาลัยให้สาเร็จลุล่วง
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4. กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของกลุ่มงานวิจัย ให้ครอบคลุมความรับผิดชอบ
ประกอบด้ว ยการบริ หารงานวิจั ย การผลิ ตผลงานวิช าการ งานวิเทศสั มพันธ์ งานศูนย์ความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการ การจัดการความรู้
5. กาหนดแผนงานผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ และผลงานวิชาการตามเปูาหมายของตัวชี้วัด
ของวิทยาลัย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆ ทั้งในเวทีประชุมวิชาการ
และในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวิชาการ
7. ส่ ง เสริ ม ให้ ง านวิ จั ย และผลงานวิ ช าการเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ ข้ อ มู ล ความเชี่ ย วชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาวิจัยและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
8. ประสานการจัดหาและอานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง งานการจัดการความรู้
9. ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาควิชา ตลอดจนกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การดาเนินการจัดการความรู้ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง และการดาเนินการงานวิเทศสัมพันธ์
10. ติดตามการดาเนินงานด้านวิจัย ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการดูแลผู้ ปุ ว ยโรคเรื้ อรั ง และการดาเนิ นงานวิเทศสั มพันธ์ เพื่อให้ ครอบคลุ ม ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ
11. ประเมินผลการดาเนินงานด้านวิจัย ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ การพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและการดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
12. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย อาจทาได้โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น ไปสรุป
และเขียนเป็นผลงานวิจัย ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ตามวารสารต่าง ๆ ที่รับตีพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเสริมบทบาทสาคัญของนักวิจัยในฐานะ
ที่เป็นนักวิชาการอีกทางหนึ่งด้ วย ทั้งนี้เพราะบทบาทของการเป็ นนักวิชาการนั้น จะต้องมีบทบาทในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางออกไป ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีทั้งการพูด และการเขียน
กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
นโยบายด้านการทาวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัย
1. สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยและผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ คน/ ปี โดยให้อาจารย์แต่ละคน
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี
2. ให้อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ
อย่างน้อยจานวน 1 เรื่อง ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
3. โครงการวิจัย 1 เรื่อง กาหนดผู้ร่วมทาวิจั ยได้ไม่เกิน 3 คน ยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่หรือรับทุน
สนับสนุนจากภายนอก
4. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์รับทุนทาวิจัยและผลงานวิชาการจากภายในและภายนอกประเทศคน
ละ 50,000 บาท/ คน/ ปี
การขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
การสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ให้เบิกตามการ จ่ายจริง
การลาเพื่อผลิตและตีพิมพ์
ระยะเวลาในการลาไปทาวิจัย รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 เดือน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้แต่ละช่วงเวลาที่ลาไป
ทาวิจัยจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมตามลักษณะ
งานวิจัยที่จะดาเนินการ โดยระยะเวลาที่สามารถลาไปทาวิจัย กาหนดไว้ดังนี้
4.1 การลาเพื่อทบทวนวรรณกรรมเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ลาได้ไม่เกิน 10 วันทาการ ต่อ 1 ชื่อเรื่อง
4.2 การลาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ลาได้ไม่เกิน 10 วันทาการ ต่อ 1 ชื่อเรื่อง (ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
การเก็บข้อมูลการวิจัย)
4.3 การลาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน ลาได้ไม่เกิน 10 วันทาการต่อ 1 ชื่อเรื่อง (ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ)
4.4 การลาเพื่อเตรียมเผยแพร่ผลงานวิจัย ลาได้ไม่เกิน 5 วันทาการ ต่อ 1 ชื่อเรื่อง
รางวัลสาหรับผู้ที่เผยแพร่ผลงานวิจัย/ วิชาการ มีการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. ผู้วิจัยส่งงานวิจัยที่แล้วเสร็จเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการตามเกณฑ์คุณภาพ
2. ผู้ วิ จั ย ส่ ง ผลงานวิ จั ย ในข้ อ 1 เข้ า รั บ การพิ จ ารณาขอทุ น สนั บ สนุ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย
ต่างประเทศ
3. ผู้วิจัยเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร/วิทยาลัย ขอรับการ
สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยจากวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้
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ค่าน้าหนัก

ประเภท

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกา

เงินที่สนับสนุน

การนาเสนอ
0.50

ปากเปล่า

20,000

30,000

30,000

เงินรายได้

0.75

ปากเปล่า

25,000

35,000

40,000

เงินรายได้

1.00

ปากเปล่า

30,000

40,000

50,000

เงินรายได้

1. แนวทางการเตรียมเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
เนื่องจากบทความวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนั้นในการจัดทาบทความวิจัยให้
ถูกต้องจึงควรศึกษาลักษณะของบทความวิจัย ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิจัยได้ระบุลักษณะและองค์ประกอบ
ของบทความวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาและนาไปใช้
บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แต่จะมี
คุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ 1) ความยาวมีจานวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งนี้เป็นไป
ตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่จัดทาวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งจะระบุจานวนหน้าบทความวิจัยไว้ โดยบทความ
วิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อนาเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือการประชุมสัมมนา 2) ต้องมีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์ และ 3) ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหา สาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
วารสาร หรือคณะกรรมการในการบรรณาธิการ เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยนั้นให้มี
ความกระชับและสั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารวิชาการ โดยรูปแบบการ
นาเสนอนั้น แบ่งได้ตามการนาเสนอ กล่าวคือ ถ้าเป็นรูปแบบการเขียน ก็จะอยู่ในลักษณะของบทความ
เอกสารทางวิชาการ ถ้าเป็นรูปแบบการพูด ได้แก่ รูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนาเวทีโต๊ะกลม
โดยบทความวิจัยจะเน้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยนาเสนอความรู้ใหม่และความถูกต้องของวิธีการค้นคว้าและ
รูปแบบแผนการวิจัยที่นามาใช้
2. องค์ประกอบของบทความวิจัย
ในการจัดทาบทความวิจัย ควรจัดทาโดยคานึงถึงองค์ประกอบทั่วไปดังนี้
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจั ย ควรเขียนให้กระชับ และแสดงสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาโดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัย ไว้ในชื่อบทความ โดยมีคาสาคัญหรือคาดัชนีเพื่อ
สืบค้น และไม่ควรใช้คาฟุุมเฟือย และคาย่อที่ไม่เป็นสาระ ทั้งนี้ให้แสดงคาสาคัญจากชื่อเรื่องไว้ในท้ายบทคัดย่อ
โดยมากจะกาหนดไว้ตามเกณฑ์ของวารสารแต่ละชื่อวารสาร โดยทั่วไปจะกาหนดไว้ 3-5 คา
2.2 บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการเขียนสรุปการทาวิจัยทั้งหมด โดยจะต้องเขียนอย่างสรุปกระชับ
และได้ใจความ โดยมีองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ที่มาของงานวิจัย จุดประสงค์หลัก ตัวแปร วิธีดาเนินการวิจัยอย่าง
ย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลัก และข้อสรุปหลัก
2.3 บทนา (Introduction) เป็นการเสนอปัญหาและการกาหนดขอบเขตของปั ญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย โดยอาจยกสถานการณ์มาประกอบและบอกเหตุผล
ว่าทาไมปัญหานี้จึ งต้ องน ามาแก้ไข และงานวิจัยนี้จะช่ วยให้ เกิดประโยชน์ อะไรได้ ในส่ว นนี้อาจรวม
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วัตถุประสงค์ หรือแยกการเขียนวัตถุประสงค์ การวิจัยไว้เป็นอีกส่วน แล้วแต่รูปแบบของแต่ละวารสารจะ
กาหนด
2.4 วิธีดาเนินการ (Methodology) เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลของงานวิจัยนี้ถูกรวบรวม
หรือถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร โดยนาข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย เช่น ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะเวลากรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านทราบและมั่นใจว่าเป็น
วิธีการที่ทาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับบัญหาวิจัยนั้น ๆ
2.5 สรุปผลการวิจัย (Results and conclusion) เป็นการเขียนเพื่อแสดงผลที่ได้จากการทาวิจัย
และถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้ อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ผลการวิจัยนี้ อาจนาเสนอด้วย
รูปแบบที่ง่ายต่อวามเข้าใจ เช่น นาเสนอในรูปตาราง แผนสถิติ แผนภาพ หรือคาบรรยายที่ชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
2.6 การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการให้คาวิจารณ์ แนะนา และอภิปรายผลของการวิจัยที่
เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การเปรียบเทียบผลกับข้อมูล หรือข้อสรุปที่ได้มา
จากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูลของงานวิจัยของผู้อื่นที่มีการรายงานไว้แล้วมาสนับสนุน รวมทั้งตอบ
สมมุติฐานในกรณีที่กาหนดไว้ ว่าเป็นไปหรือไม่เป็นไปเพราะเหตุผลใด ทั้งนี้ อาจนาข้อสังเกตหรือข้อค้นพบที่
เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานวิจัยมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการอภิปรายผลได้
2.7 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการนาเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้นสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผล และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ โดยยกแนวทางในการนาไป
พิสูจน์ในครั้งต่อไป โดยทั่วไป การเขียนข้อเสนอแนะ จะเขียนเป็น 2 แนวทาง คือ
2.7.1 ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ เป็นการนาไปปรับปรุงกระบวนการทาซ้า โดยขจัด
ปัญหาและอุปสรรคและเพิ่มแนวทางเพื่อความสมบูรณ์
2.7.2 ข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากผลวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องให้ได้องค์ความรู้เพิ่มเติมจาก
การพิสูจน์ตามข้อเสนอที่มีผลกระทบต่องานวิจัย
2.8 เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการแสดงรายการหลักฐานต่ าง ๆ ที่นามาใช้ประกอบการ
เขียนบทความ ส่วนใหญ่ที่ใช้มี 2 ระบบ ได้แก่
2.8.1 ระบบนาม-ปี ซึ่งนิยมใช้ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การอ้างอิงแบบ APA
2.8.2 ระบบตัวเลขลาดับ นิยมใช้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การอ้างอิงแบบ Vancouver
ซึ่งการใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบใด ให้ยึดถือตามเกณฑ์ที่แต่ละชื่อวารสารกาหนด
3. หลักการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามลักษณะของบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่
โดยเฉพาะในสิ่งพิมพ์นั้น มีข้อเสนอแนะในการเขียนและปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ปัญหาในการเขียน ได้แก่ ชื่อ
บทความ บทคัดย่อ บทนา และการอภิปรายผล ดังนี้
3.1 การเขียนชื่อบทความวิจัย
โดยทั่วไปบทความวิจัยเป็นการเขียนข้อค้นพบโดยใช้งานวิจัย/วิทยานิพนธ์เป็นฐาน การเขียนชื่อ
บทความจึงไม่จาเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย แต่ต้องแสดงสิ่งสาคัญที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ดังนั้นการเขียนชื่อ
บทความจึงควรคานึงถึงหลักในการเขียน ดังนี้
3.1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลี ไม่ใช่คาที่แสดงเป็นประธานหรือกริยาด้านประโยค และควรมีจานวน
คาที่ระหว่าง 5-20 คา
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3.1.2 ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อที่สุด
3.1.3 ควรระบุคาสาคัญ (Keyword) และไม่ควรใช้คาศัพท์ เทคนิค หรือคาฟุมุ เฟือยมากเกินไป
สาหรับการเขียนชื่อภาษาอังกฤษก็ให้ สอดคล้องและสัมพันธ์กับชื่อภาษาไทย และต้องระวังการใช้
คาศัพท์เฉพาะให้ถูกต้องตามความนิยมของภาษา และบริบทของการนามาใช้ในเชิงวิชาการด้วย
3.2 การเขียนบทคัดย่อ บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานที่ทาอย่างรัดกุม ควรเป็นส่วนที่เขียนขึ้น
หลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้ อย โดยมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควรอ่านบทความทั้ง
ฉบับหรือไม่ หลักในการเขียนบทคัดย่อ จึงควรคานึงถึงส่วนประกอบ และวิธีการเขียน ดังนี้
3.2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนนา จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ ผล
การศึกษา และสรุป โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้ว ติดต่อกันไป อย่างย่อ กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย ได้
ใจความ
3.2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดาเนินการข้อค้นพบ
ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์และ/หรือสมมุติฐาน
3.2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/กลุ่มตัวอย่าง และไม่ต้องอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
และไม่ควรเขียนผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ
3.2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100-300 คา และระบุคาสาคัญ 1-3 คา (หรือตามแต่วารสารนั้น ๆ
จะกาหนด)
3.2.5 อาจเขียนเป็น 1 ย่อหน้า หรือ 2 ย่อหน้า โดยอาจแสดงออกเป็น ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
แรงจูงใจปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ข้อค้นพบเพื่อตอบวัตถุประสงค์ หรือ
สมมุติฐาน (ถ้ามี) ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ถูกต้องและเหมาะสม อาจใช้วิธีศึกษา
จากวารสารต่าง ๆ ในประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้ เคียง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทาง และเป็นตัว
แบบในการเขียนได้เช่นกัน
3.3 การเขียนบทนา
การเขียนบทนา เป็นการเสนอความรู้พื้นฐานและงานวิจัยที่เคยมีผู้อื่นทาไว้แล้วอย่างย่อ โดยมีหลักฐาน
อ้างอิง โดยการเขียนบทนาที่ดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียนตามลักษณะการเขียนที่ดี ดังนี้
3.3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขตของปัญหาที่นามาศึกษาให้ชัดเจน
3.3.2 มีการทบทวนเอกสารในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย ความก้าวหน้า และคาถามใดที่ยังไม่มี
การศึกษาหาคาตอบ ซึ่งจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในบทความนั้น ๆ
3.3.3 ระบุวิธีการที่จะศึกษาวิจัย
3.3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหน้า ข้อความควรมีความกระชับ ชัดเจน ไม่จาเป็น ต้องมี
รายละเอียดที่ไม่จาเป็นหรือยาวเกินความต้องการ
3.3.5 การเขียนต้ องมีการแสดงหลั กฐานอ้ างอิงแทรกไว้ ในเนื้อหา โดยอาจเป็นแนวคิดจาก
นักวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.4 การเขียนอภิปรายผลการวิจัย
จุดประสงค์ในการเขียนคือเพื่อให้คาวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค้นพบ การเปรียบเทียบผลของข้อมูล
หรือข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ในกรณีที่ผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจอ้างถึง
ผลการวิจัยที่เคยมีผู้ทาไว้แล้ว เพื่อนามาสนับสนุนผลการทดลองข้อสันนิษฐานหรือข้อสรุป เพื่อเพิ่มน้าหนัก
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ความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อสรุปว่าผลที่ได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเป็นเหตุผล
การเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทนา คือควรกระชับ อ่านง่าย และได้ใจความสาคัญ ตามประเด็น
ของวัตถุประสงค์ และข้อค้นพบจากหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3.5 การเขียนเอกสารอ้างอิง
ในการเขียนบทความวิจัย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน การอ้างอิงจากเอกสารทุก
แห่งที่ปรากฏในบทความ เป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดยผู้เขียน
บทความควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามประเภทการอ้างอิง รูปแบบการอ้างอิง
ตามที่วารสารนั้นกาหนดรูปแบบไว้ และถูกต้องตามระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น ๆ โดยทั่วไปวารสารแต่ละ
ชื่อเรื่องจะระบุรูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ที่เขียนบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ควรปรับรูปแบบให้
เป็นรูปแบบตามที่วารสารนั้น ๆ กาหนดด้วยนอกเหนือจากประเด็นสาคัญในการเขียนที่เป็นปัญหา ส่วนอื่น ๆ
ในองค์ประกอบของการเขียนก็มีความสาคัญเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่เขียนบทความวิจัยควรทาความเข้าใจประเด็น
ปัญหา และศึกษาเกณฑ์และข้อกาหนดของวารสารนั้น ๆ ด้วย
4. หลักการเขียนบทความทางวิชาการ
บทความ คือ ความเรียงที่เขียนขึ้น เพื่อนาเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นโดยมีหลักฐาน ข้อมูล
ทางวิชาการอ้างอิง ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการ มีเหตุผลน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ
คือเพื่อนาเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ เป็นต้น หากมีข้อเสนอแนะ
ต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์
บทความทางวิชาการ เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ จากพื้นฐานทาง
วิชาการ มีวัตถุประสงค์ในการนาเสนอความรู้ความคิดใหม่ ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ๆ บนพื้นฐานของวิชาการในเรื่องนั้นๆ หรืออาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วิชาการ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือเพื่อตั้งคาถามหรือประเด็นใหม่ๆ ที่จะกระตุ้น
ให้ผู้อ่านเกิดความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไป บทความทางวิชาการเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของสานักวิชาการออกสู่วงวิชาการและสาธารณชน ซึ่งช่วยให้นักวิชาการได้
ทราบว่ า ความคิ ด และความรู้ ใ หม่ ๆ ที่ ต นได้ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น ได้ รั บ การยอมรั บ หรื อ ไม่ ย อมรั บ หรื อ มี
จุ ด อ่ อ น จุ ด เด่ น ประการใด ความรู้ แ ละความคิ ด เหล่ า นี้ ค วรจะได้ ม าจากการที่ ผู้ เ ขี ย นได้ ศึ ก ษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์มาอย่างดีแล้วจนกระทั่งเกิดแนวคิดใหม่ๆ ต่อเนื่องออกไป ในทางที่จะสร้างสรรค์
วิชาการเรื่องนั้นๆ ให้งอกงามต่อไปอีก บทความทางวิชาการที่ดี ควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แนวคิด
แนวทางในการนาความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบหนึ่ง หรือช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนา
ความคิดในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
ลักษณะสาคัญของบทความทางวิชาการ
1. มีการนาเสนอความรู้ ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมี
หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง
2. มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นสาคัญอันเป็นสาระประโยชน์ที่ผู้เขียนต้องการ
นาเสนอแก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจาเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิด
ที่นาเสนอ
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4. มี ก ารอ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการและให้ แ หล่ ง อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการอย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสมตามหลั ก
วิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ
5. มี ก ารอภิ ป รายให้ แ นวคิ ด แนวทางในการน าความรู้ ความคิ ด ที่ น าเสนอไปใช้ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดใน
ประเด็นนั้น ๆ ต่อไป
ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ
โดยทั่วไป บทความทางวิชาการ ควรมีส่วนประกอบที่สาคัญๆ ดังนี้
1. ส่วนนา
ส่ว นน าจะเป็น ส่ วนที่ผู้ เขีย นจูงใจให้ ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ตามแต่ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่กาลังเป็นที่
สนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้งประเด็นคาถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึง
ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน เป็นต้น นอกจากจะเป็นส่วนที่ใช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนนาเป็นส่วนที่
ผู้เขียนสามารถกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนั้น หรือให้คาชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น
ๆ รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อช่วยให้ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตที่กาหนด นอกจากนั้นผู้เขียนอาจ
ใช้ส่วนนานี้ในการปูพื้นฐานที่จะเป็นในการอ่านเรื่องนั้นให้แก่ผู้อ่าน หรือให้กรอบแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อหาสาระที่นาเสนอต่อไป
2. ส่วนสาระสาคัญของเรื่อง
ถัดจากส่วนนาก็จะถึงส่วนที่เป็นการนาเสนอเนื้อหาสาระสาคัญของเรื่องซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนควร
คานึงถึงประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การจั ด ล าดั บ เนื้ อ หาสาระ ผู้ เ ขี ย นควรมี ก ารวางแผนจั ด โครงสร้ า งของเนื้ อ หาสาระที่ จ ะ
นาเสนอ และจัดลาดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การนาเสนอเนื้อหาสาระ
ควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
2.2 การเรียบเรียงเนื้อหา ในส่วนนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้เขียนในหลายด้านนอกเหนือจาก
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเขียน ด้านวิธีการนาเสนอ เป็นต้น
2.2.1 ด้านการใช้ภาษา การเขียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คาในภาษาไทยหากคาไทย
นั้นยังไม่เป็นที่เผยแพร่หลาย ควรใส่คาภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีที่ไม่สามารถหา
คาไทย
ได้ จะเป็นต้องทับศัพท์ก็ควรเขียนคานั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถาน ไม่ควรเขียนภาษาไทย
และต่างประเทศปะปนกันในลักษณะที่เรียกว่า “ไทยคา อังกฤษคา” เพราะจะทาให้งานเขียนนั้นมีลักษณะของ
ความเป็นทางการลดลง ผู้เขียนบทความทางวิชาการ จาเป็นต้องพิถีพิถันในเรื่องการเขียนตัวสะกดการันต์ต่าง
ๆ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงาน
นั้นจะเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการต่อไป
2.2.2 ด้านสไตล์การเขียน ผู้เขียนแต่ละคนย่อมมีสไตล์การเขียนของตนซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์
และเป็นเสรีภาพของผู้เขียน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้เขียนจะใช้สไตล์อะไร สิ่งที่ควรคานึงก็คือ ผู้เขียนจะต้อง
เขียนอธิบายเรื่องนั้นๆ ให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างมากที่สุด ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่างๆ ที่จาเป็น เช่น การ
จัดลาดับหัวข้อ การยกตัวอย่างที่เหมาะสม การใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน และเหมาะสมกับผู้อ่าน เป็นต้น
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2.2.3 ด้านวิธีการนาเสนอ การนาเสนอเนื้อหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและได้อย่างรวดเร็ว
นั้น จาเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ในการนาเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สื่อประเภท ภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟ
เป็นต้น ผู้เขียนควรมีการนาเสนอสื่อต่างๆ นี้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเขียนชื่อ
ตาราง การให้หัวข้อต่างๆ ในตาราง เป็นต้น
2.3 การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และการนาเสนอความคิดของผู้เขียนบทความที่ดี ควรมี
การน าเสนอความคิดเห็ น ของผู้ เขีย น ซึ่งอาจออกมาในลั กษณะของการเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมู ล เนื้อหา
สาระ ให้เป็นประเด็นที่เป็นส่วนของการริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ซึ่งอาจจะนาเสนอไปพร้อมๆ กับการ
นาเสนอเนื้อหาสาระ หรืออาจจะนาเสนอก่อนการนาเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาสาระก็ได้ แล้วแต่สไตล์การเขียน
ของผู้เขียน หรือความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของเรื่องนั้นๆ
3. ส่วนสรุป
บทความทางวิชาการที่ดีควรมีการสรุปประเด็นสาคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจทาในลักษณะที่
เป็ น การย่อ คือการเลื อกเก็บ ประเด็น ส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไว้อย่าง สั้น ๆ ท้าย
บท หรือ อาจใช้วิธีการบอกผลลัพธ์ว่า สิ่งที่กล่าวมามีความสาคัญอย่างไร สามารถนาไปใช้อะไรได้บ้าง หรือ
จะทาให้เกิดอะไรต่อไป หรืออาจใช้วิธีการตั้งคาถามหรือให้ประเด็นทิ้งท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ หรือคิดค้นพัฒนาเรื่องนั้นต่อไป งานเขียนที่ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ
4. ส่วนอ้างอิง
เนื่ อ งจากบทความทางวิ ช าการ เป็ น งานที่ เ ขี ย นขึ้ น บนพื้ น ฐานของวิ ช าการที่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษา
ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้ว และการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจาเป็นต้องมีการ
อ้างอิงเมื่อนาข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทาเมื่อไร และนามา
จากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น รวมทั้ง
เป็น การให้ห ลักฐานแก่ผู้อ่าน ให้ผู้ อ่านสามารถไปสื บเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือติดตามตรวจสอบ
หลั ก ฐานได้ โดยทั่ ว ไป การอ้ างอิ ง ทาได้ห ลายแบบที่ นิ ยมกั น ก็แ ทรกปนไปในเนื้ อ หา การอ้ า งอิ ง แบบลง
เชิงอรรถ และการทาบรรณานุกรม ในปัจจุบันที่นิยมใช้ มี 2 ระบบ คือ 1) ระบบนามปี (American
Psychological Association: APA) และ 2) ระบบหมายเลข (Vancouver)
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
1. ความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)
1.1 ผู้นิพนธ์ (Authors) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญา (Substantive intellectual
contributions) อย่างสาคัญในผลงาน ซึ่งในที่นี้จะเน้นเฉพาะเรื่องของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
คาดว่ามีส่วนร่วมในเชิงปัญญาอย่างสาคัญตาม Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals ซึ่งเป็นข้อตกลงของ International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE) ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้ให้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้นิพนธ์ว่า
จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1) มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล หรือวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล
2) มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเนื้อหางาน
(ไม่ใช่การตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ)
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3) ได้อ่านและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งไปตีพิมพ์
ผู้ที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ ไม่สมควรมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ แต่หากผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลงาน เช่น ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร การตรวจสอบภาษาและไวยากรณ์
อาจมีชื่ออยู่ในส่วนที่เป็นกิตติกรรมประกาศแทน
Ghost author หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์แต่ไม่ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ ซึ่งอาจเป็นการถูกขโมย
ผลงานโดยผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น หรือเป็นการสมยอม เช่น เป็นผู้รับจ้างทางานวิจัยและเขียนบทความ เป็นต้น
Gift author, Guest author หรือ Honorary author หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็น ผู้นิพนธ์แต่
ได้ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ เช่น หัวหน้าภาควิชา อาจารย์อาวุโส นักวิจัยที่มชี ื่อเสียง เจ้าของเงินทุนวิจัย เป็นต้น
ผู้นิพนธ์หลัก (Senior author หรือ Corresponding author) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ประสานงานกับ
ผู้ร่วมนิพนธ์อื่นๆ ในการเตรียมต้นฉบับบทความ หรือส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และประสานงานในการตอบสนอง
ต่อข้อคาถาม ข้อวิจารณ์ จากประชาคม
ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First author) ในหลายๆ สาขา ชื่อแรกจะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนมากที่สุดในผลงาน แต่ก็
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันเช่นนั้นเสมอไป
ผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) หมายถึง ผู้นิพนธ์อื่นที่ไม่ใช่ผู้นิพนธ์หลัก
Contributorship หมายถึง การชี้แจงบทบาทของผู้นิ พนธ์แต่ละคนเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็น
ข้อกาหนดของบางวารสาร
1.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้นิพนธ์ในทุกระดับต้องทราบเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในความเป็นผู้นิพนธ์ข้างต้น
2) ผู้วิจัยทุกคนควรจะเจรจากันอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ก่อนเริ่มลงมือทาวิจัย (หรืออย่างช้าที่สุด
ก่อน เริ่มเขียนบทความ) เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีบทความออกมาจากงานวิจัยกี่บทความ ผู้ใดควรจะมี
ชื่อเป็นผู้นิพนธ์ในบทความใด ผู้ใดสมควรจะอยู่ในกิตติกรรมประกาศ โดยผู้นิพนธ์หลักมีหน้าที่ประสานงานใน
การเตรียมต้นฉบับบทความ และเมื่อเขียนบทความเสร็จแล้วผู้นิพนธ์หลักต้องส่งต้นฉบับสุดท้ายให้ผู้นิพนธ์ร่วม
ทุกคนรับรองก่อนส่งไปตีพิมพ์
3) ควรตกลงกันก่อนการเขียนงานวิจัยว่าลาดับชื่อของผู้นิพนธ์จะเป็นอย่างไร จะใช้หลักการใดใน
การกาหนดลาดับ เช่น การเรียงลาดับตามปริมาณงานที่มีส่วนร่วม การเรียงลาดับตามอักษรละติน หรือการ
เรียงลาดับตามอักษรไทย เป็นต้น และผู้ใดจะเป็น Corresponding author
4) ผู้นิพนธ์ทุกคนควรมีคาอธิบายที่สามารถชี้แจงกับทุกฝุายที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่า ผู้ที่มีชื่อใน
ผลงาน มีคุณสมบัติเป็นผู้นิพนธ์อย่างไร (Contributorship) แม้บางวารสารจะไม่ได้ต้องการส่วนนี้ก็ตาม
5) หากเป็นงานวิจัยที่ตนเองมิได้เป็นผู้สร้างข้อมูลนั้นเอง ก่อนเริ่มงานวิจัย ผู้วิจัยควรเชิญชวน
ผู้สร้างข้อมูลเหล่านั้นมาร่วมเป็นคณะผู้วิจัยโดยโอกาสเป็นผู้นิพนธ์ด้วย หากผู้สร้างข้อมูลนั้น ๆ ปฏิเสธที่จะมี
ส่วนร่วมจึงสามารถดาเนินการต่อโดยไม่มีผู้สร้างข้อมูลในทีมวิจัยหรือเป็นผู้นิพนธ์ การปฏิเสธนั้นอาจจะเป็น
ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทางกลุ่มผู้วิจัยควรพิจารณาตามความเหมาะสม
6) สาหรับ Ghost author ที่ถูกละชื่อไปในฐานะผู้นิพนธ์ ต้องพิจารณาคุณสมบัติของตนเองตาม
เกณฑ์ การพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นผู้นิพนธ์ข้างต้นก่อน หากมั่นใจว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนให้นา
หลักฐานไปพูดคุยกับผู้นิพนธ์หลักอย่างตรงไปตรงมา เพื่อขอเพิ่มชื่อผู้นิพนธ์ (ดูข้อ 9)
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7) ผู้ที่ได้รับการใส่ชื่อให้เป็น Gift author หากพบก่อนการตีพิมพ์ควรขอให้ผู้นิพนธ์หลักถอนชื่อ
ออก ด้วยเหตุผลว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติของผู้นิพนธ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นการผิดหลักจริยธรรม ถ้าบทความได้
ตีพิมพ์ไปแล้วอาจขอถอนชื่อออก (ดูข้อ 9)
8) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องความเป็นผู้นิพนธ์และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพูดคุยกับ ผู้
นิพนธ์หลัก ขั้นตอนต่อไปควรเป็นการเสนอข้อพิพาทนั้นต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้น
9) วารสารที่มีมาตรฐาน จะเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขหลังตีพิมพ์ไปแล้วโดยการเพิ่มหรือถอนชื่อผู้
นิพนธ์หรือแม้แต่ถอนทั้งบทความได้ แต่ในทุกกรณีควรกระทาผ่านผู้นิพนธ์หลัก และควรได้รับความยินยอมจาก
ผู้นิพนธ์ร่วมทั้งหมด
10) การกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยในกิตติกรรมประกาศเป็นสิ่งที่ควรทาอย่างไรก็ตามมี ข้อพึง
พิจารณา สองประการคือ กิตติกรรมประกาศไม่ควรยาวเกินไป และควรขออนุญาตจากผู้ที่นิพนธ์ประสงค์จะ
ขอบคุณเสียก่อน หากสามารถกระทาได้
2. ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
2.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จากการวิจัยซึ่งใช้เป็นฐานของการวิเคราะห์
ประมวลผล
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) หมายถึง การสร้างข้อมูลขึ้นโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็น
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองหรือจากการเก็บรวบรวมงานวิจัย
การปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล (Falsification) หมายถึง การปกปิด บิดเบือน หรือทาให้ผิดจาก
ความเป็นจริง โดยการตัดทอน ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการปฏิบัติอื่นใดใน
กระบวนการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ผู้วิจัยต้องการ
2.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยในทุกระดับต้องมั่นใจว่า กระบวนการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะทาให้
ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ (Reliable) และถูกต้องเหมาะสม (Valid) ตามมาตรฐานและจริยธรรมในแต่ละ
สาขา ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง มาตรฐานของสารเคมี และ
กระบวนการความสามารถในการทาซ้าได้ (Repeatability) ขีดจากัดของการตรวจวัดของเครื่องมือ หรือวิธีการ
ที่เลือกใช้การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น
2) หัวหน้าหรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลแก่ผู้วิจัย
โดยพึงทาตนให้เป็นแบบอย่างและไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล เช่น การปลอมแปลงข้อมูล การตกแต่งข้อมูล การไม่จดบันทึกข้อมูล การนาเสนอข้อมูลที่ไม่มี
หลักฐานยืนยันการเลือกกาจัดข้อมูลบางส่วน หรือการนาตัวอย่างบางตัวอย่าง ออกจากการทดลอง การ
เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่ดีที่สุด หรือที่เป็นกรณีพิเศษว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของการทดลอง ทาการทดลอง
โดยไม่มีตัวเทียบ (Control) หรือไม่มีการทาซ้า หรือการใช้วิธีการทางสถิติที่ไม่เหมาะสมในการวิเคราะห์หรือ
จัดการข้อมูล
3) ในกรณีที่การวิจัยนั้นทาในห้องทดลอง ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการได้มาซึ่งข้อมูล เช่น สมุด
บันทึกผลการทดลองที่มีเลขหน้า บันทึกด้วยปากกา ไม่ใช้น้ายาลบคาผิด ถ้าจะมีการขีดฆ่าให้ขีดฆ่าโดยที่ผู้อ่าน
ยังสามารถอ่านข้อความเดิม ได้มีการลงวันที่และมีการลงนามรับรองพร้อมพยาน ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ข้อมูล
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ต่าง ๆ ที่ได้จากเครื่องมือในรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ ตัวอย่างเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หลักฐานเหล่านี้
ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถเรียกหาเพื่อตรวจสอบยืนยันได้เมื่อจาเป็น
4) การตกแต่งรูปภาพเพื่อการนาเสนอในผลงานวิจัยอาจทาได้ในขอบเขตที่เหมาะสม แต่ในทุกกรณี
พึงมีการสารองไฟล์รูปภาพต้นฉบับไว้ด้วย
5) ข้อมูลวิจัยทุกชนิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ควรทาลายทิ้งถึงแม้ว่างาน
นั้น จะเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วก็ตาม สามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ก็
ให้ทาข้อมูลสารอง (Backup data) เอาไว้ด้วย
6) ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลงข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้
แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาในลาดับชั้นต่อไป เช่น ถ้าพบว่าเพื่อนร่วมห้องทดลองอาจปลอมแปลง
ข้อมูล ก็ให้แจ้งหัวหน้าห้องทดลอง ถ้าสงสัยหัวหน้าโครงการวิจัยก็ให้แจ้งหัวหน้าองค์กรนั้นๆ เช่น คณบดี ผู้อา
นวยการสถาบัน อธิการบดี ฯลฯ ทั้งนี้ การแจ้งควรเป็นไปอย่างปราศจากอคติ โดยแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนพบเห็น
3. การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
3.1 การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) หมายถึง การลอกเลียนโดยมิชอบ ซึ่งการลอกเลียน
ดังกล่าวอาจจะเป็นการลอกเลียนความคิด บทความ ทานองเพลง รูปภาพ หรือข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่มีคุณค่า
ทางการสร้างสรรค์
ในทางกฎหมาย จะมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ อยู่แล้ว เช่น
ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเราเอ่ยถึง Plagiarism จึงจะหมายถึงสิ่งที่กฎหมายมิได้
คุ้มครอง หรือการลอกเลียนนั้นไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากการลอกเลียนดังกล่าวเป็นการลอกเลียนโดย
มิชอบ นักวิชาการและนักวิจัยจึงไม่พึงประสงค์ให้มีการลอกเลียนเช่นนี้ หลักการของการปกปูองทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งในทางกฎหมายและทางจริยธรรม ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ โดยให้ผู้สร้างสรรค์ได้มีโอกาสได้
ประโยชน์จากการสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านั้น ต้องอยู่ในสมดุลภายใต้เงื่อนไขความ
ยุติธรรมและมนุษยธรรม เนื่องจากในทางปฏิบัติ การลอกเลียนโดยมิชอบที่เกิดขึ้นในการเผยแพร่งานวิชาการ
และงานวิจัย ส่วนใหญ่จะเป็นการลอกเลียนบทความ (การเขียน)
3.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ในกรณีที่ข้อความที่เราเขียนขึ้น เป็นองค์ความรู้หรือข้อมูลจากผู้นิพนธ์ท่านอื่นหรือบทความอื่น
และข้อความนั้นผู้อ่านอาจจะต้องการรู้ที่มาที่ไป ให้อ้างอิงบทความเดิมไว้ด้วย (ดูหัวข้อ References and
citations ประกอบ)
2) จากกรณีในข้อแรก ผู้เขียนควรจะต้องพยายามทวนความ (Paraphrase) หรือ ย่อความ
(Summarize) ด้วยวาจา ลีลา และโวหารของตนเองในการเล่าองค์ความรู้นั้นๆ ไม่ควรนาลีลาและโวหาร
ของเดิมมาใช้ใหม่ ยกเว้นในกรณีที่การเล่าความหรือทวนความ ไม่สามารถเล่าใหม่ได้ด้วย วาจา ลีลา และ
โวหารใหม่ได้
3) ในบางกรณีการทวนความหรือย่อความ อาจทาให้ความหมายเปลี่ย นไป หรืออรรถรสในการอ่าน
เปลี่ยนไป เช่น ความเดิมเป็นร้อยกรอง ความเดิมเป็นการเล่นคาและมีความหมายหลายแง่ให้ผู้อ่านคิด หรือ
ความเดิมเป็นประโยคอมตะ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่รู้จักดี ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนจาเป็นต้องยกข้อความเดิมมาทั้งชุด
ให้ผู้เขียนใส่ข้อความเดิมไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมทั้งอ้างอิงข้อความเดิมด้วย
4) เมื่อเขียนบทความเสร็จทุกครั้งแล้ว ควรตรวจสอบโดยการเทียบบทความที่ตนเขียนกับบทความ
ที่ตนใช้อ้างอิง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความใดที่เข้าข่ายการลอกเลียนโดยมิชอบ
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5) ในการเขียนบทความ พึงหลีกเลี่ยงการอ่านจากเอกสารอ้างอิงพร้อมกับเขียนต้นฉบับบทความไป
ด้วยหรือคัดลอกข้อความจากที่อื่นมาแปะในต้นฉบับบทความที่กาลังเขียน ถ้าปฏิบัติตามหลักการนี้ได้โอกาสที่
จะบังเอิญเขียนไปตรงกับข้อความในเอกสารอ้างอิงจนเข้าข่าย Plagiarism จะเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่ผู้เขียน
ยังไม่แน่ใจว่าข้อความที่ตนเขียนนั้น ซ้ากับข้อความที่ผู้อื่นเขียนก่อนหน้านี้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ ผู้เขียน
อาจจะตรวจสอบโดยโปรแกรมตรวจสอบ Plagiarism ต่า งๆ ที่มี อ ยู่ ท้อ งตลาดได้บ างวารสาร
(http://en.wikipedia.org/wiki/ Plagiarism_detection)
6) ในกรณีที่บทความต้นฉบับที่ผู้เขียนต้องการนามาอ้างอิงเป็นบทความที่ตนเขียนเอง หรือข้อความ
ที่ผู้เขียนต้องการเขียนนั้น ผู้เขียนได้เคยเขียนลงบทความอื่นมาแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาการลอกเลียน
ตนเองโดยมิชอบ (Self-plagiarism) ให้ผู้เขียนพึงปฏิบัติต่อข้อเขียนของตนดั่งเป็นข้อเขีย นของบุคคลอื่น กล่าว
โดยย่อคือมีการทวนความหรือย่อความและการอ้างอิงอย่างเหมาะสม
7) การที่สองบทความมีข้อความเหมือนกันนั้น ในตัวมันเองมิได้เป็น Plagiarism ไปโดยอัตโนมัติ
หรือการที่ทาการอ้างอิงแล้ว ก็มิใช่เป็นการปฏิเสธว่าข้อความดังกล่าวมิใช่ Plagiarism โดยสิ้นเชิง ผู้พิจารณา
ควรพิจารณาหลักการและเหตุผลและแนวทางปฏิบัติทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นโดยรวม
8) หลักการข้างต้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ในกรณีของรูปภาพหรือข้อมูลอย่างอื่นได้ด้วย ในกรณี
ของรูปภาพหรือตารางแสดงข้อมูล ถ้ามีการเผยแพร่ซ้าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ก่อนและมีการ
อ้างอิงอย่างเหมาะสมด้วย
4. เอกสารอ้างอิง (Reference) และ การอ้างอิง (Citation)
4.1 เอกสารอ้างอิง (Reference) หมายถึง สิ่งที่ใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนข้อมูล ความเห็น ข้อความ
หรือข้อสรุป ที่ผู้นิพนธ์เขียนไว้ในงานวิชาการหรืองานวิจัย เอกสารอ้างอิงนี้อาจจะเป็นสิ่งต่างๆต่อไปนี้ เช่น
ตารา บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสารทั้งวารสารวิจัยและวารสารทั่วไป ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ ข้อกฎหมาย เป็นต้น
4.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) เมื่อผู้นิพนธ์คิดว่าข้อความที่ตนเขียนนั้นต้องการเอกสารสนับสนุน ผู้นิพนธ์ควรจะเลือกเอกสาร ที่
เหมาะสมที่สุด มาใช้เพื่อสนับสนุนข้อความนั้น
2) ผู้นิพนธ์ต้องอ่านเอกสารที่ตนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงก่อนเสมอ
3) ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (เช่น เว็บไซต์ หนังสือ ตารา เป็นต้น) หรือบทความทบทวน
วรรณกรรม (Review article) แต่ควรอ้างอิงจากเอกสารที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
4) ควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จาเป็นอย่างเหมาะสม ไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่มากเกินไปจนพร่าเพรื่อ
5) ไม่ควรนาบทคัดย่อ (Abstract) มาเป็นเอกสารอ้างอิง
6) การอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากวารสารนั้น ๆ แล้วควรระบุ
ไว้ว่าเป็น “in press” หรือ “forthcoming” ผู้นิพนธ์ควรได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการอ้างอิง
เอกสารชนิดนี้ และจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเอกสารนั้นได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จริง
7) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่เป็นเอกสารที่ได้เคยส่งเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์
(Submitted) หรือ การอ้างอิงข้อมูลที่ไม่เคยส่งตีพิมพ์ ควรจะระบุไว้ว่าเป็น “unpublished data” หรือ
“unpublished observations” และควรได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย อย่างไรก็ตามควรใช้การ
อ้างอิงเอกสารชนิดนี้อย่างระมัดระวังและใช้ในกรณีที่จาเป็นเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
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ได้ นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ประเมินผลงาน (Peer reviewer) ไม่ควรนาต้นฉบับบทความ ที่บรรณาธิการส่ง
มาให้พิจารณาไปใช้อ้างอิงจนกว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
8) ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงจากการพูดคุยส่วนตัว (Personal communication) นอกเสียจากว่า
ข้อมูลนั้นไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นแล้วเท่านั้น ในกรณีเช่นนี้ควรระบุชื่อและวันเวลาของผู้ที่พูดคุยไว้ใน
วงเล็บ ทั้งนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและได้รับคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
9) เมื่อผู้นิพนธ์ได้ทาการทวนความ (Paraphrase) หรือย่อความ (Summarize) มาจากบทความอื่น
ไม่ว่าจะเป็นบทความของตนเองหรือบทความของผู้อื่นก็ตาม ผู้นิพนธ์ควรที่จะอ้างอิงเอกสารต้นฉบับนั้นไว้ด้วย
(ดูหัวข้อ plagiarism ประกอบ)
10) ผู้นิพนธ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา
11) ผู้นิพนธ์ไม่ควรใช้บทความที่ถูกถอดถอน (Retracted publication) ออกไปแล้วมาเป็น
เอกสารอ้างอิง ยกเว้นข้อความที่ต้องการการสนับสนุนนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอน ซึ่ง
ในกรณีเช่นนี้ควรระบุไว้ใน เอกสารอ้างอิงด้วยว่าเป็นเอกสารที่ได้ถูกถอนออกไปแล้ว
5. การเผยแพร่ซ้า (Redundant publication)
5.1 การเผยแพร่ซ้า (Redundant publication) หมายถึง การเผยแพร่งานวิจัย ข้อมูล หรือ
บทความเดิมซึ่งเคยถูกเผยแพร่ไปแล้ว โดยอาจเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน การเผยแพร่
ก่อนหน้าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น การเผยแพร่โดยใช้สื่อเดียวกันหรือสื่อแตกต่างกัน การเผยแพร่โดยใช้
ข้อความโวหารเดียวกันหรือต่างกัน และการเผยแพร่โดยภาษาเดียวกันหรือแตกต่างกัน เป็นต้น
การเผยแพร่ซ้าอาจก่อให้เกิดปัญหาได้หลายประการด้วยกัน เช่น
1. การใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรในการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
วิชาการ มีจากัด เจ้าของทรัพยากรจึงต้องการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหากเจ้าของ
ทรั พยากรที่ถูกใช้ในการเผยแพร่ ซ้าทราบว่างานชิ้ นนั้นเคยถูกเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ ว อาจไม่ยินดีให้ ใช้
ทรัพยากรของตนในการเผยแพร่ซ้า
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่การเผยแพร่งานครั้งแรกนั้นมีลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่ การเผยแพร่ซ้า ใน
บางบริบทอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้
3. การวิเคราะห์ข้อมูลซ้าในกรณีที่เป็น การเผยแพร่ข้อมูลวิจัยซ้า และผู้อ่านไม่ทราบว่าข้อมูลจาก
การเผยแพร่ซ้าซ้อนเป็นข้อมูลเดียวกัน อาจก่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเข้าใจผิดว่าข้อมูลซ้าซ้อนดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่แตกต่างกันได้ เช่น ในกรณี ของ Systematic review และหรือ Meta analysis เป็นต้น
4. การให้รางวัล การตอบแทน ความน่าเชื่อถือ เกิดความซ้าซ้อน เนื่องจากในแวดวงวิชาการและการ
วิจัย ยังคงใช้การเผยแพร่เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง การเผยแพร่ซ้าซ้อนอาจก่อให้เกิดการให้ความน่าเชื่อถือ (Credit)
ซ้าซ้อนขึ้น
5.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) เมื่อจาเป็นต้องเผยแพร่ซ้าให้แจ้งให้เจ้าของทรัพยากรครั้งแรกและครั้งที่สองทราบทั้งคู่ เช่น ถ้า
ผู้วิจัยได้ลงตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร ก. ไปแล้ว ต่อมาคิดว่างานนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านวารสาร ข. ซึ่ง
อาจจะไม่ได้อ่านวารสาร ก. จะต้องแจ้งให้บรรณาธิการทั้งวารสาร ก. และ วารสาร ข. ทราบว่างานนี้เคยตีพิมพ์
แล้ว ในวารสาร ก. หรือในกรณีที่ผู้วิจัยได้เคยนาเสนอผลงานนี้ในงานประชุมวิชาการที่ใดที่หนึ่งมาแล้ว ต่อมา
ต้องการลงตีพิมพ์ในวารสาร ควรแจ้งให้วารสารนั้น ๆ ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเคยนาเสนอที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว
2) ในการเผยแพร่งานครั้งที่สองให้อ้างอิงถึงการเผยแพร่ครั้งแรกด้วย
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3) ในการเผยแพร่ครั้งที่สอง หากใช้สื่อเดียวกับครั้งแรกเช่นเป็นบทความทั้งคู่ ให้พยายามสื่อด้วย
การทวนความ (Paraphrase) ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนโดยมิชอบ (Plagiarism)
4) หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ให้ขออนุญาตการใช้งานลิขสิทธิ์จากเจ้าของ
ก่อนการใช้เช่น การเผยแพร่ครั้งที่สองจาเป็นต้องใช้ตารางจากการเผยแพร่ครั้งแรก ให้ขออนุญาตก่อน
5) ในกรณีที่ข้อมูลหรือบางส่วนของข้อมูลในการเผยแพร่ครั้งที่สองเป็ นข้อมูลเดียวกับการเผยแพร่
ครั้งแรกให้ระบุให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นส่วนเดียวกัน เช่น ในการเผยแพร่ครั้งแรกมีอาสาสมัครในงานวิจัย 30
คน ต่อมามีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน และผู้วิจัยต้องการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรบอก
ผู้อ่านให้ชัดเจนว่า ส่วนใดในการวิเคราะห์ข้อมูลมาจากข้อมูลของอาสาสมัคร 30 คน ในการเผยแพร่ครั้งแรก
6) ถ้าเป็นไปได้ควรใส่เชิงอรรถ (Footnote) ให้ผู้อ่านทราบ เช่น งานวิจัยนี้เคยนาเสนอในการ
ประชุม ใดมาก่อนหรืองานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรืองานนี้เป็นการแปลจากงานใดในภาษาอื่น
7) เมื่อต้องการใช้งานเผยแพร่ที่ซ้าซ้อนนี้ในการขอรางวัล ผลงานทางวิชาการ หรือการตอบแทน
ต่างๆ ให้แจ้งผู้พิจารณาด้วยว่างานชิ้นใดเป็นงานที่ซ้าซ้อนกันอยู่ รวมทั้งแจ้งว่าส่วนใดเป็นส่วนที่ซ้าซ้อน หรือใน
กรณี ที่รางวัลหรือผลตอบแทนต่าง ๆ ถูกให้มาโดยเจ้าตัวมิได้เป็นผู้ขอ เมื่อทราบว่าได้รับก็ควรแจ้งให้ผู้พิจารณา
ทราบเช่นเดียวกัน
6. การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami publication)
6.1 การตีพิมพ์แบ่งย่อย (Salami publication) หมายถึง การนางานวิจัยที่มีความเหมาะสมที่จะ
ตีพิมพ์เป็นบทความเดียว นามาซอยแบ่งย่อยแยกส่งตีพิมพ์เป็นบทความหลายๆ บทความอย่างไม่เหมาะสมและ
ไม่จาเป็น ซึ่งในการส่งตีพิมพ์นั้นๆ อาจเป็นการส่งตีพิมพ์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นคนเดียวกันหรือต่างกัน
ก็ได้
6.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ในกรณีที่งานวิจัยนั้นเป็นงานใหญ่ และผู้วิจัยคิดว่าต้องแบ่งตีพิมพ์เป็นหลายงานตั้งแต่ก่อนทางาน
วิจัยอยู่แล้ว ผู้วิจัยหรือกลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันตั้งแต่ก่อนทางานวิจัยว่าจะตีพิมพ์กี่บทความ แต่ละบทความ จะมี
ข้อมูลอะไรบ้าง และผู้ใดจะเป็นผู้นิพนธ์ของแต่ละบทความ
2) ในกรณีที่งานวิจัยนั้นยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่ และผู้วิจัยต้องการที่จะแบ่งย่อยการตีพิมพ์พร้อม
ๆ กันผู้วิจัยควรแจ้งบรรณาธิการ (หรือเจ้าของทรัพยากร เช่นผู้จัดประชุม ถ้าการเผยแพร่เป็นการนาเสนอใน
งานประชุม) ว่ามีการเผยแพร่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในเวลาเดียวกัน โดยมีข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างการเผยแพร่
ทั้งสอง และควรมีความพยายามในการอ้างการเผยแพร่อีกงานซึ่งกันและกันด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยแบ่งข้อมูล
ออกเป็นงาน A และ งาน B ส่งไปขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสองวารสารในเวลาเดียวกัน นอกจากการแจ้ง
บรรณาธิการแล้ว ในบทความของงาน A ผู้วิจัยควรจะอ้างงาน B ด้วย โดยอาจจะเขียนว่า under submission
ต่อมาถ้างาน B ได้รับการตีพิมพ์ก่อนงาน A ผู้วิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารอ้างอิงได้
3) ถ้าข้อมูลของงานวิจัยนั้นเคยได้รับการตีพิมพ์ (เผยแพร่) เป็นบางส่วนไปก่อนหน้าแล้ว เมื่อจะ
ตีพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมก็ควรอ้างถึงงานแรกด้วยและแจ้งบรรณาธิการถึงการตีพิมพ์ครั้งแรก นอกจากนั้นใน
บทความ หลังควรบ่งบอกให้ผู้อ่านทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เคยเผยแพร่ไปแล้ว
7. การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)
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7.1 การส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission) หมายถึง การส่ง
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร โดยอาจส่งในเวลาเดียวกันหรือส่งไปวารสารหนึ่งแล้วยังไม่ได้
รับคาตอบจึงส่งเรื่องเดียวกันไปยังอีกวารสารหนึ่ง
7.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) เมื่อส่งเรื่องตีพิมพ์ไปยังวารสารใดวารสารหนึ่งแล้ว ควรรอจนได้รับการปฏิเสธจากวารสาร นั้น
ก่อนที่จะส่งไปยังวารสารอื่น หากกระบวนการประเมินยังไม่เสร็จสิ้นแต่จาเป็นต้องเปลี่ยนวารสาร (เช่นมีข้อมูล
เพิ่มเติมที่ทาให้คุณค่าของผลงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ควรแจ้งยกเลิกการส่งตีพิมพ์กับวารสารนั้นและรอจนได้รับ
การยืนยันจากบรรณาธิการก่อนจึงพิจารณาส่งไปยังวารสารอื่นต่อไป
2) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งผลงานตีพิมพ์ซ้าซ้อน ในกรณีที่มีผู้นิพนธ์มากกว่าหนึ่งคนซึ่งต่างคน
ต่างส่งโดยไม่ได้แจ้งผู้ร่วมนิพนธ์ทั้งหมดก่อน (เป็นสิ่งที่ไม่ควรทา) คณะผู้นิพนธ์ควรยึดหลักการเป็น ผู้นิพนธ์
(Authorship) โดยเคร่งครัด และตกลงร่วมกันว่าใครจะมีหน้ าที่เป็นผู้ส่งผลงานตีพิมพ์ และให้ ผู้นั้นเป็นคน
เดียวที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับบรรณาธิการ ตั้งแต่ส่งผลงานจนถึงการตีพิมพ์ในที่สุด
3) ในการประชุมวิชาการ บางครั้งผู้จัดประชุมจะให้ผู้นาเสนอผลงานส่งบทความเพื่อพิจารณา ลง
ตีพิมพ์ในวารสารที่ผู้จัดประชุมเป็ นเจ้าของอยู่ และในบางกรณีอาจให้ผู้นิพนธ์ลงนามโอนลิขสิทธิ์ให้ไว้ล่วงหน้า
ในกรณีเหล่านี้ผู้นิพนธ์ควรปฏิบัติเสมือนตนได้ส่งเรื่องไปให้วารสารพิจารณา กล่าวคือหลังการประชุมเมื่อผู้
นิพนธ์ต้องการส่งไปยังวารสารอื่น ให้แจ้งผู้จัดประชุมว่าตนจะส่งไปลงตีพิมพ์ยังวารสารอื่น แล้วรอคาตอบจากผู้
จัดประชุมก่อนเสมอ
8. การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective publication)
8.1 การเลือกข้อมูลส่งตีพิมพ์ (Selective publication) หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือ
ผลงานวิจัย โดยคัดเลือกเฉพาะผลที่เป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการหรือเลือกที่จะไม่เผยแพร่ผลงาน โดยมีเจตนา
ให้ผู้รับสื่อเข้าใจหรือแปลผลต่างไปจากการที่ได้รับทราบผลทั้งหมดหรือมีเจตนาซ่อนเร้นข้อมูล
8.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ผู้วิจัยพึงรายงานผลของการวิจัยอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน ตรงตามระเบียบวิธีวิจัยทุกครั้ง ไม่ว่า
ผลการวิจัยนั้นจะเป็นบวกหรือลบ หรือเป็นไปหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมิให้ผลประโยชน์ของผู้ให้
ทุน (Sponsor) หรือผลประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นเครื่องชี้นา
2) หากเป็นไปได้ กลุ่มผู้วิจัยควรตกลงกันก่อนการทาวิจัยว่าจะรายงานตัวแปรใดและจะวิเคราะห์
ตัวแปรใด ด้วยวิธีการอย่างไร
3) บรรณาธิการพึงพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง และให้ผล ที่
น่าเชื่อถือ โดยนาผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้นาว่าสมควรตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่
9. การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondences)
9.1 การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้วิจัย (Correspondence) หมายถึง การโต้ตอบหรือการสื่อสาร
ระหว่างคณะผู้วิจัย หรือผู้นิพนธ์กับบุคคล วารสาร หรือองค์กรอื่น โดยหัวข้อของการสื่อสารเกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ หรืองานวิจัยที่เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้น ทั้งนี้การสื่อสารอาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ทางวาจา
ทางอีเมล์ จดหมาย เป็นต้น
ในการเผยแพร่งานวิชาการหรืองานวิจัย บางครั้งผู้เผยแพร่จาเป็นต้องสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขข้อมูล ตอบคาถามคาวิจารณ์ ฯลฯ การสื่อสารนี้ควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นตัวแทนความเห็น หรือคาตอบ
ของผู้วิจัยทั้งกลุ่ม และอยู่ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม
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9.2 แนวทางการปฏิบัติ
1) ในกรณีที่ผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์มีเพียงคนเดียว ผู้นิพนธ์ย่อมต้องทาหน้าที่นี้โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อผู้วิจัย
หรือผู้นิพนธ์เป็นคณะที่มีมากกว่าหนึ่งคน ควรที่จะตกลงกันให้ผู้หนึ่งผู้ใดทาหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มในการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มกับผู้อื่น
2) ตัวแทนกลุ่มในการสื่อสารนี้ ควรจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับงานที่เผยแพร่เป็นอย่างดี แต่ถ้างาน ที่
เผยแพร่นั้นเป็นงานใหญ่และซับซ้อนมาก อาจไม่จาเป็นต้องรู้ลึกในทุก ๆ ด้าน
3) เมื่อตัวแทนกลุ่มจาเป็นต้องสื่อสารในประเด็นที่เป็นความเห็นหรือประเด็ นที่มิใช่ข้อเท็จจริง
ตัวแทนผู้นี้ควรติดต่อผู้วิจัยหรือผู้นิพนธ์ทั้งกลุ่ม เพื่อตกลงร่วมกันว่าจะสื่อสารอย่างไร
4) ในกรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลที่ได้เคยเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้มีความผิดพลาดไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็น
ความผิดพลาดที่มิได้ทาให้เนื้อหาหลักเปลี่ยนไป เช่น ข้อความหรือตัวเลขไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนพอ
ผู้วิจัยควรติดต่อบรรณาธิการของหนังสือหรือวารสารนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด เพื่อลงข้อความแก้ไข (Corrections,
corrigendum, addendum, etc) อนึ่ง การที่ข้อความแก้ไขนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลยพินิจ
ของบรรณาธิการ ผู้วิจัยไม่ควรอนุมานว่าบรรณาธิการอาจไม่ตีพิมพ์ให้ จึงไม่ติดต่อแจ้งข้อผิดพลาดนั้น ๆ
5) ในกรณีที่ผู้วิจัยลงบทความในวารสารและมีผู้วิจารณ์ชี้ข้อผิดพลาด กล่าวคานิยมหรืออื่น ๆ ผ่าน
มาทางวารสาร และบรรณาธิการของวารสารนั้น ๆ ส่งเรื่องเพื่อให้ผู้วิจัยตอบ ผู้วิจัยควรตระหนักว่าเป็นความ
รับผิดชอบในฐานะนักวิชาการ นักวิจัย ที่ต้องตอบประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างปราศจากอคติและภายใน
ระยะเวลาอันเหมาะสม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การนับจานวนบทความจากผลงานวิจัยที่เผยแพร่ โดยบทความจากผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ที่
สามารถนามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์
(Full paper) เท่านั้น
ทั้งนี้ให้นับบทความจากผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) ตามปีปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นาไปเผยแพร่
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ / ดาเนินการไปแล้ว
การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. การนับจานวนผลงานวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย์ (นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) โดยเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตาราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการีพิมพ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องาน
วิชาการ 1 เล่ม การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้
วิธีการคานวณ / วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามเกณฑ์ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยทั้งหมดในวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดในวิทยาลัย

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ การนับจานวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน

×100
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การกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคระกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลีกเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2546 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
2. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคระกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2546 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
1. บทความวิ จั ย หรื อบทความวิ ช าการฉบับ สมบู ร ณ์ที่ ตี พิม พ์ใ นวารสารวิช าการระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคระ
กรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2546
2. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
4. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
5. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
6. ตาราหรื อหนั งสื อ หรื อ งานแปลที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ การขอต าแหน่ง ทาง
วิชาการแล้ว
7. ตาราหรื อหนั งสื อ หรื อ งานแปลที่ ได้ รั บ การประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ การขอต าแหน่ง ทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
จานวนงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยอาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ อย่างน้อยร้อยละ 20
ย้อนหลัง
สูตรการคานวณ
ร้อยละของ =
ผลงานวิจัย

ผลรวมถ่วงน้าหนักของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปี1+ปี2+ปี3)

เฉลี่ย 3 ปี

X 100

จานวนอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด (ปี1+ปี2+ปี3)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบโดยกาหนดผลงานวิจัยที่ตีพิม พ์เผยแพร่ที่คานวณจากระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้อยละ 20 เท่ากับ 15 คะแนน
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลงานวิจัย

X 15

20
เกณฑ์มาตรฐาน
การกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.25
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ/
นานาชาติ/ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI) กลุ่ม 3
0.50
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI) กลุ่ม 2
0.75
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ฐานข้อมูล TCI) กลุ่ม 1
1.00
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลงานวิชาการ
เกณฑ์การประเมิน
จานวนผลงานวิชาการในลักษณะตารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จานวนอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
สูตรการคานวณ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการ (ปี1+ปี2+ปี3)

ร้อยละของ =
ผลงานวิชาการ

X 100

จานวนอาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด (ปี1+ปี2+ปี3)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บั ญญัติไ ตรยางศ์ เทีย บโดย กาหนดผลรวมถ่ว งน้าหนัก ของผลงานวิช าการที่คานวณจากระดั บ
คุณภาพผลงานวิชาการเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 10 เท่ากับ 10 คะแนน

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลงานวิจัย
10

X 10

เกณฑ์มาตรฐาน
การกาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.25
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือบทความวิชาการ
สาหรับการศึกษาด้วยตนเองของสภาการพยาบาล
0.50
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75
ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษากาหนด
1.00
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ หรือตาราหรือหนังสือต่างประเทศระดับนานาชาติ
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อให้ได้รับคัดเลือกและได้รับการตอบรับ
เมื่อผู้ผลิตผลงานสามารถตัดสินใจได้ว่า จะเลือกนาเสนอผลงานในลักษณะใด หรือต้องการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ผู้ผลิตผลงานที่ต้องการสืบค้นว่าวารสารใดเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ สิ่งที่จะทา
ให้มีโอกาสได้รับการตอบรับให้นาเสนอผลงานหรือตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้ผลิตผลงานจะต้องให้ความสาคัญและ
เตรียมการดังนี้
1. ศึกษาคาแนะนาการ
ก่อนเริ่มต้นลงมือเขียนให้ศึกษาคาแนะนาในการจัดทานิพนธ์ต้นฉบับอย่างละเอียด และรอบคอบ
โดยเฉพาะรูปแบบการจัดพิมพ์ การเขียนหัวข้อต่างๆ การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และจานวน
หน้าที่กาหนด และดาเนินการจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบของวารสารนั้น ๆ
2. หลักการ
จัดทาบทความวิจัยตามคาแนะนา โดยเฉพาะการเขียนชื่อเรื่อง บทนา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบ
วิธีการวิจัย และผลการวิจัย จะต้องสอดคล้อง ชัดเจน และน่าเชื่อถือ โดยมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
ประกอบการอธิบาย
3. อ่านซ้า
เมื่อเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการแล้วเสร็จ ผู้ผลิตจะต้องอ่านด้วยตนเองซ้าอีก หลาย ๆ
รอบ พยายามเขียนให้ชัดเจน ใช้คากระชับ ไม่ฟุมเฟือย สื่อความหมายชัดเจน เรียงลาดับเนื้อหา หลังจากนั้นจึง
ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพ หรือประชาชนทั่วไปอ่านซ้า หากพบว่าสื่อความหมายไม่ตรงหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ผู้ผลิต
ผลงานจะต้องนากลับมาแก้ไขอีกครั้ง ก่อนส่งต้นฉบับให้กับวารสารเพื่อตีพิมพ์
4. การจัดส่ง
การส่งบทความวิจัยไปให้คณะผู้จัดหรือบรรณาธิการวารสารนั้น งานธุรการกลุ่มงานวิจัยสามารถ
อานวยความสะดวกได้ โดยผู้ผลิตผลงานให้ข้อมูลการติดต่อแก่งานธุรการเพื่ออานวยความสะดวก
5. การปรับปรุง
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินอิสระ ได้พิจารณาบทความและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขนั้น
ผู้ผลิตผลงานจะต้องพยายามใช้สติและสมาธิ โดยทาจิตใจให้เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอื่น ๆ หรือ
ความกังวลอื่น ๆ ต้องตัดออกไปให้หมด แล้วมาให้ความสาคัญกับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าพบว่ามี
ข้อแนะนาหรือข้อคิดเห็นจานวนมาก อาจทาให้เรารู้สึกท้อ และไม่อยากจะแก้ไข ให้ปล่อยวางแล้วไปทา
กิจกรรมอื่น ๆ ก่อน ทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้เราได้ทาใจ ทาสมาธิ สมองจะได้ ปลอดโปร่ง ความคิดจะได้โลด
แล่น หลังจากนั้นจึงค่อยมาพิจารณาว่าข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ สอดคล้อง
กับข้อจากัดของผลงานของเราหรือไม่ บางครั้งหากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เข้าใจลักษณะผลงานของเรา อาจให้
ข้อเสนอแนะที่ไม่ตรง และเราพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถปรับ แก้ไขได้ด้วยข้อจากัดหรือเพราะเหตุผลบาง
ประการ เราก็สามารถชี้แจงกลับไปได้ การปรับแก้ไขบทความวิจัยบางครั้งต้องแก้ไขหลายรอบ ซึ่งผู้ผลิตผลงาน
จะต้องใช้ความอดทน เพราะกระบวนการปรับแก้ไขก็เหมือนกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ผลิต
ผลงานด้วยเช่นกัน
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วิธีการปฏิบัติงาน
เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแสดงแนวทางและขั้นตอนการสนับสนุนการนาเสนอ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการที่แล้วเสร็จในเวทีวิชาการ หรือตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) `เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการนาเสนอ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่แล้วเสร็จในเวทีวิชาการ หรือตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่แล้วเสร็จใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการวิจัย
กับกองบรรณาธิการ
คาจากัดความ
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การนาเสนอ
ในเวทีวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ ร่วมกับมีการจัดทาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) เผยแพร่ในรูปของเอกสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งนี้การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ มี
รูป แบบการน าเสนอทั้งแบบปากเปล่ า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 25
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สมศ. หรือ Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com หรือ ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล
Scopus หรื อวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของสมศ. หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย
สานักงานอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
สานักงานฯ
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ขั้นตอน/กิจกรรม
แยกประเภทงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

วิธีปฏิบัติ
1.จัดเก็บและแยกประเภทงานวิจัย
และผลงานวิชาการที่แล้วเสร็จ
สรรหาเวทีการนาเสนอ / วารสารที่เหมาะ 1.สรรหาเวทีการนาเสนอ /
กับงานวิจัยและผลงานวิชาการ
วารสารที่เหมาะกับงานวิจัยและ
บทความวิชาการ
2.ประชาสัมพันธ์เวทีการนาเสนอ /
วารสารที่เหมาะกับงานวิจัย
3.ประสานงานกับหัวหน้างานวิจัย
ที่แล้วเสร็จ
ให้คาแนะนาการตรียมต้นฉบับเพื่อ
1.ศึกษาข้อกาหนด หลักเกณฑ์การ
นาเสนอ / ตีพิมพ์งานวิจัยและผลงาน
นาเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการ /
วิชาการ
วารสารที่เหมาะกับงานวิจัย
2.ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การนาเสนองานวิจัยในเวทีวิชาการ
/ วารสารที่เหมาะกับงานวิจัย
3.ตรวจสอบต้นฉบับที่จะนาเสนอ
ในเวทีวิชาการ / วารสารที่เหมาะ
กับงานวิจัย
4.ส่งต้นฉบับเพื่อนาเสนอในเวที
วิชาการ / วารสาร

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ติดตามผลการนาเสนอ / ตีพิมพ์งานวิจัย
และผลงานวิชาการ

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ประเมินความสาเร็จของการนาเสนอ/
ตีพิมพ์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

1.ประสานงานกับหัวหน้างานวิจัย
และผลงานวิชาการที่แล้วเสร็จและ
กองบรรณาธิการ
1. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย
2. สรุปผลการนาเสนอ / ตีพิมพ์
งานวิจัย
3.จัดเก็บรายการหลักฐานเกี่ยวกับ
การนาเสนอ / ตีพิมพ์งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ระยะเวลา
1 สัปดาห์หลังงานวิจัยแล้วเสร็จ

ภายใน 1เดือน

1 สัปดาห์ หลังการมีเวที / วารสารที่
เหมาะกับงานวิจัย

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

แยกประเภทงานวิจัยและบทความวิชาการที่แล้วเสร็จ

สรรหาเวทีการนาเสนอ / วารสาร
ที่เหมาะกับงานวิจัยและบทความวิชาการ

ให้คาแนะนาการตรียมต้นฉบับเพื่อ
นาเสนอ / ตีพิมพ์งานวิจัย

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

วามรู้

1 เดือน หลังการนาเสนอ/การส่งไป
ตีพิมพ์

ติดตามผลการนาเสนอ / ตีพิมพ์งานวิจัย

ผ่าน

3 วัน หลังมีการนาเสนอ/ตีพิมพ์
งานวิจัย

ประเมินความสาเร็จของการ
นาเสนอ/ตีพิมพ์งานวิจัย

เริ่มต้น

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
ไม่ผา่ น
วิชาการและตารา
วามรู้
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การบริหารงานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงแนวทาง ขั้น ตอน การควบคุม กากับ การบริห ารการวิจัยให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็ น การกาหนดขั้น ตอนการบริ ห ารงานวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โ ดยทางานในรูปของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยในวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการทางานวิจัยของ
วิทยาลัยที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คาจากัดความ
การบริหารงานวิจัย หมายถึง การจัดการงานวิจัยในวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
ทางานวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การพิจารณาโครงร่าง
วิจัย การติดตามงานวิจัย การประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
วิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการกลุ่ม
งานวิจัย
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
คณาจารย์ทุกคน

รองผู้อานวยการกลุ่ม
งานวิจัย

ขั้นตอน/กิจกรรม
วิธีปฏิบัติ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ 1.หัวหน้างานวิจัยฯ เสนอ
กระทรวงสาธารณสุข ของสถาบันพระ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ของ
บรมราชชนก และยุทธศาสตร์ของจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข ของสถาบัน
พระบรมราชชนก และยุทธศาสตร์
ของจังหวัด
2.คณาจารย์ทุกคนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
จัดทานโยบายการวิจัยของ
วิทยาลัย
3.สรุปผลการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอเป็นนโยบายการ
วิจัยของวิทยาลัยฯ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 1.นาผลสรุปเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารวิทยาลัย
วิจัยของวิทยาลัยฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยก่อนเริ่ม
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
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ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

ขั้นตอน/กิจกรรม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

รองผู้อานวยการกลุ่ม
งานวิจัย
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
อาจารย์ทุกคน

ดาเนินการจัดทาแผนพันธกิจด้านการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้

รองผู้อานวยการกลุ่ม
งานวิจัย
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ติดตามการบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม
นโยบายการวิจัยและแผนพันธกิจด้านการ
วิจัย

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ประเมินผลการบริหารงานวิจัยให้เป็นไป
ตามนโยบายงานวิจัย

วิธีปฏิบัติ
1.คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณานโยบายการวิจัยของ
วิทยาลัยของวิทยาลัย
2.คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบนโยบายการวิจัยของ
วิทยาลัยฯ
1.ประกาศนโยบายการวิจัยของ
วิทยาลัยให้คณาจารย์ทุกท่าน
รับทราบ
2.นานโยบายการวิจัยของวิทยาลัย
สู่แผนพันธกิจด้านการวิจัยของ
วิทยาลัย
1. รวบรวม วิเคราะห์ การ
ดาเนินงานวิจัยตามนโยบายและ
แผนพันธกิจด้านการวิจัย
2.สรุปเป็นรายไตรมาสส่งรอง
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย
1. รวบรวมประเมินผลการบริหาร
งานวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายการ
วิจัย
2. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายของวิทยาลัยโดยจะทา
การติดตามตามแผนปฏิบัติการเป็น
รายไตรมาสต่อรองผู้อานวยการ
กลุ่มงานวิจัย
3.เสนอต่อผู้อานวยการ
4.สาเนาเก็บเข้าแฟูมที่กลุ่มงานวิจัย
เพื่อใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การบริหารงานวิจัย
ระยะเวลา

ปีงบประมาณ

3 เดือนก่อนปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กระทรวง
สถาบันพระบรมราชชนก และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
จัดทาเป็นนโยบายการวิจัยของวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย

นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

1 เดือนก่อนปีงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ผ่าน

ตลอดปี
งบประมาณ
ตลอดปี
งบประมาณ
รายไตรมาส
ภายในปีงบประมาณ

ดาเนินการตามนโยบายการวิจัยของวิทยาลัย
และแผนพันธกิจด้านการวิจัย
ติดตามการบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม
นโยบายการวิจัยแผนพันธกิจด้านการวิจัย
ประเมินผลการบริหารงานวิจัยให้เป็นไปตาม
นโยบายงานวิจัยและแผนพันธกิจด้านการวิจัย
สิ้นสุด

- รองผู้อานวยการกลุม่
งานวิจัย
- หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยฯ
- คณาจารย์ทุกท่าน

รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัย

ไม่ผ่าน

- รองผู้อานวยการกลุม่
งานวิจัย
- หัวหน้างานวิจัยฯ

คณาจารย์ทุกท่าน
- รองผู้อานวยการกลุม่
งานวิจัย
- หัวหน้างานวิจัยฯ
- รองผู้อานวยการกลุม่
งานวิจัย
- หัวหน้างานวิจัยฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแสดงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ นาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้แก่
สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
คาจากัดความ
การสังเคราะห์ความรู้จากการวิจัย หมายถึง การสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อให้คนทั่วไปอ่านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ขั้นตอน/กิจกรรม
รวบรวมงานวิจัยที่แล้วเสร็จและจาแนก
งานวิจัยตามคาถามการวิจัย

วิธีปฏิบัติ
1.รวบรวมงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
2. จาแนกงานวิจัยตามคาถามการ
วิจัย
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
1.วิเคราะห์งานวิจัยตามคาถามการ
จากการสังเคราะห์จากงานวิจัย
วิจัย
2. สังเคราะห์งานวิจัยตามคาถาม
การวิจัย
3.สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
1.บันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์จากงานวิจัย สังเคราะห์งานวิจัย
เสนอต่อคณาจารย์ รองผู้อานวยการและ 2.เสนอต่อคณาจารย์ รอง
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการและผู้อานวยการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ทางสื่อต่าง ๆ
1.เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยในที่ประชุม
อาจารย์
2.เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์งานวิจัยบน website
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ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ติดตาม การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

วิธีปฏิบัติ
ของวิทยาลัย
1.ติดตามการนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการสังเคราะห์งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากคณาจารย์ของ
วิทยาลัย
2.ติดตามการนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการสังเคราะห์งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานต่าง ๆ
3.สาเนาหลักฐานการนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
1. สรุปผลการนาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
ระยะเวลา

6 เดือนหลังงานวิจัยแล้วเสร็จ

ภายใน 15 วัน

เริ่มต้น

รวบรวมงานวิจัยที่แล้วเสร็จและจาแนก
งานวิจัยตามคาถามการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์จากงานวิจัย
เสนอต่ออาจารย์ รองผู้อานวยการและผู้อานวยการ

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

1 เดือน หลังการเสนอ
ผู้อานวยการ

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ทางสื่อต่าง ๆ

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

1 เดือน หลังการเผยแพร่องค์
ความรู้

ติดตาม การนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

3 เดือน หลังมีการติดตามการ
นาไปใช้ประโยชน์

ประเมินการนาผลการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

สิ้นสุด

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้องค์กรมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ
ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
คาจากัดความ
สิทธิ์ คือ อานาจอันชอบธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมีพึงได้ โดยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
คุ้มครอง คือ ปูองกันรักษา, ระวังรักษา, ปกปูองรักษา
คุ้มครองสิทธิ์ คือ รักษาสิทธิ์, ปูองกันสิทธิ์
ละเมิดสิทธิ์งานวิจัย คือ เป็นการกระทาต่ออานาจอันชอบธรรม ในงานวิจัย ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
การทาซ้าหรือดัดแปลง แพร่เสียงแพร่ภาพซ้าทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางาน
ดังกล่าว หรือเผยแพร่โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแจกจ่ายในลัก ษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
การคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การรักษาอานาจอันชอบธรรมใน
งานวิจัยของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ตารางแสดงวิธีปฏิบัติ
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ยื่นความจานงขอใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุราษฎร์ธานี
๒. พิจารณาความจาเป็นในการขอใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย

วิธีปฏิบัติ
- ระบุข้อมูลและ
รายละเอียดในแบบฟอร์มที่
กาหนด
- รับเรื่องการขอใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
- พิจารณาความจาเป็นใน
การขอใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

๓ - ๕ วัน คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัย
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ขั้นตอน/กิจกรรม

วิธีปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
- แจ้งผลการพิจารณาในการ
ขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
๓. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
- ทาความเข้าใจแนวปฏิบัติ
ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
สิทธิ์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรม ในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย
งานวิจัย
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี
๔. รับทราบแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง - ลงรายมือชื่อในแบบฟอร์ม
ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
สิทธิ์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรม เพื่อแสดงการยอมรับแนว
งานวิจยั
ราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุ
ราษฎร์ธานี
๕. นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย
๖. สรุปผลการนางานวิจัยไปใช้
- สรุปผลการนางานวิจัยไป ๑ ตุลาคม- ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
ใช้ประโยชน์
ประโยชน์
๓๐
งานวิจัย
กันยายน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

ระยะเวลา

ตลอดปีงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น

ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

ยื่นความจานงขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

พิจารณาความจาเป็นในการ
ขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ฯ

เห็นชอบ

3-5 วัน

ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ฯ

3-5 วัน

รับทราบแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์

นางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

ตลอดปีงบประมาณ

สรุปผลการนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย

สิ้นสุด
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การติดตามแผนพันธกิจการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแสดงแนวทาง ขั้นตอน การติดตามการดาเนินงานตามพันธกิจการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
2.เพื่อแสดงแนวทางการนาผลประเมินการสนับสนุนตามพันธกิจการวิจัยและงบประมาณการวิจัยไป
ปรับปรุงการดาเนินงาน
ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจวิจัย
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
คาจากัดความ
พันธกิจการวิจัย หมายถึง การดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม การสนับสนุน ด้านการทางานวิจัยและ
บทความวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
คณาจารย์
หัวหน้าวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้าวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ขั้นตอน/กิจกรรม
การดาเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย
และงบประมาณการทางานวิจัย
ติดตามการดาเนินการตามพันธกิจด้านการ
วิจัยงบประมาณการทางานวิจัย

วิธีปฏิบัติ
1.คณาจารย์ดาเนินงานวิจัยตาม
แผนปฏิบัติการ
1.ส่งแบบติดตามการดาเนินการ
ตามพันธกิจด้านการวิจัยและ
งบประมาณการทางานวิจัย
2.สรุปการดาเนินการตามพันธกิจ
ด้านการวิจัยและงบประมาณการ
ทางานวิจัย
3.สรุปผลการดาเนินการตามพันธ
กิจด้านการวิจัยและงบประมาณ
การทางานวิจัย
เปรียบเทียบผลการดาเนินการตามพันธกิจ 1.เปรียบเทียบผลการดาเนินการ
ด้านการวิจัยและงบประมาณการทางาน ตามพันธกิจด้านการวิจัยและ
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ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้าวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ขั้นตอน/กิจกรรม
วิจัยกับแผนปฏิบัติการประจาปี

วิธีปฏิบัติ
งบประมาณการทางานวิจัยกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี
สรุปผลการดาเนินการตามพันธกิจด้านการ 1.สรุปผลการดาเนินการตามพันธ
วิจัยและงบประมาณการทางานวิจัยกับ
กิจด้านการวิจัยและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี
การทางานวิจัยกับแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2.ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามพันธกิจด้านการ
วิจัยและงบประมาณการทางาน
วิจัย
สรุปผลเพื่อเสนอผู้อานวยการ
1.เสนอปรับแผนปฏิบัติการของ
พันธกิจด้านการวิจัย
2.สรุปผลเพื่อเสนอผู้อานวยการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การติดตามพันธกิจด้านการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
ระยะเวลา

เริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบ

ตามแผนปฏิบัติการ

การดาเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัยและ
งบประมาณการทางานวิจัย

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

ติดตามรายไตรมาส

ติดตามการดาเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัย
และงบประมาณการทางานวิจัย

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

1 สัปดาห์ หลังการมีการติดตาม

1 สัปดาห์

เปรียบเทียบผลการดาเนินการตามพันธกิจด้าน
การวิจัยและงบประมาณการทางานวิจัยกับ
แผนปฏิบัติการประจาปี

สรุปผลการดาเนินการตามพันธกิจด้าน
การวิจัยและงบประมาณการทางานวิจัย

เริ่มต้สิน้นสุด

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา

หัวหน้างานวิจัย ผลงาน
วิชาการและตารา
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ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมิน ผลการดาเนิน งานกลุ่ม งานวิจัย ผลงานวิช าการและผลิ ตตารา จะดาเนินการ
ติดตามผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน
การดาเนินงานว่าเป็นไปตามกาหนดหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1. แนวทางปฏิบัตจิ รรยาบรรณนักวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มีแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่ สนับสนุน
การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) จะเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ของผู้วิจัยอาจก่อให้เกิดอคติ
กับกระบวนการวิจัยและหรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย ความสัมพันธ์นี้อาจเป็นความสัมพันธ์ทางด้านบวก
หรือลบก็ได้ หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางการเงิน ฯลฯ และ
อคติที่อาจเกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพียงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และอคตินั้นๆ เมื่อ
เกิดแล้วอาจส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อกระบวนการวิจัยและ/หรือกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย โดย
ประโยชน์อาจตกแก่ผู้วิจัยหรือผู้อื่น
แนวทางปฏิบัติ
1. ผู้วิจัยควรพยายามหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้เกิดขึ้น
2. ผู้วิจัยพึงตระหนักว่า เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่ต้องสารวจตนเองและคณะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่
3. เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นแล้ว ผู้วิจัยพึงประกาศให้ผู้อ่านทราบโดยอาจแจ้งให้บรรณาธิการ
ทราบ หรือเขียนประกาศไว้ในบทความเลย ผู้วิจัยมิควรคิดไปเองว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นๆ มีโอกาส
ก่อให้เกิดอคติน้อยมากจนไม่จาเป็นต้องประกาศให้ผู้อ่านทราบ บรรณาธิการควรเป็นผู้ทาการตัดสินใจ
4. วารสารส่วนใหญ่จะมีนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนอยู่แล้ว และบางวารสารอาจแยก
เป็นประเภทต่างๆเพื่อความชัดเจน ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการอ่านและปฏิบัติตามนโยบายของวารสารนั้ นๆ ก่อนส่ง
เรื่องเพื่อขอรับการตีพิมพ์เสมอ
5. ในกรณีที่เป็น คณะผู้วิจั ย เป็นความรับผิ ดชอบและหน้าที่ของผู้ วิจัยทุกท่านที่พึงประกาศ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตน โดยมีผู้วิจัยหลักทาหน้าที่รวบรวม
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6. ในกรณีที่วารสารหรือผู้อ่านเกิดความสงสัยและสอบถามกลับมา เป็นหน้าที่ของผู้วิจัยที่ต้องตอบ
ข้อสอบถามเหล่านั้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจและปราศจากอคติ
7. ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่าความสัมพันธ์ใดๆ เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ให้ถือว่าเป็น
และปฏิบัติดังเช่นเป็นเอาไว้ก่อนเสมอ
8. ในบางกรณีผู้วิจัยอาจเพิ่งทราบว่าตนมีผลประโยชน์ทั บซ้อน หลังจากเผยแพร่งานวิจัยไปแล้ว ใน
กรณีเช่นนี้ให้ผู้วิจัยประกาศตามหลัง โดยอาจแจ้งให้วารสารทราบ (ดูหัวข้อ Correspondences ประกอบ
3. ความลับและความเป็นส่วนตัว (Privacy and confidentiality)
ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผยให้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลที่สาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เหตุผลหลายประการ เช่น ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อับอาย ก่อให้เกิดการสูญเสียความเป็นส่วนตัว หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือการเงินต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้เป็นเจ้าของข้อมูลมีความประสงค์ ที่จะไม่
เปิดเผย เป็นต้น
ความเป็นส่วนตัว หมายถึง ขอบเขตทั้งที่จับต้องได้และที่เป็นสิ่งสมมติที่แยกผู้ใดผู้หนึ่งออกจากผู้อื่น
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในบางกรณีขอบเขตต่างๆเหล่านี้อาจต้องอาศัยความลับในการสร้าง อนึ่ง จะเห็นว่า
ความลับและความเป็นส่วนตัวมิใช่เป็นสิ่งเดียวกันแต่มีความเกี่ยวพันกันได้ในหลายกรณี
แนวทางปฏิบัติ
1. ในกรณีที่เป็นการวิจัยในสาขาวิชาชีพที่มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพเกี่ยวกับความลับและความเป็น
ส่วนตัวอยู่แล้ว (เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) การทางานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยนั้นไม่ควรละเมิด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2. ในกรณีที่การทางานวิจัย และ/หรือ เผยแพร่นั้นๆ จาต้องละเมิดหลักการแห่งวิชาชีพ (อาจเป็น
เพราะประโยชน์ที่ได้ต่อสังคมส่วนรวมมีมากกว่า ) ผู้วิจัยควรขอความเห็นคาขออนุญาตจากทุกฝุายรวมทั้ง
องค์กรกลางเช่น คณะกรรมการจริยธรรม (Ethics committee, institution review board) ถึงแม้จะไม่ถูก
บังคับ ด้วยกฎระเบียบให้ขออนุญาตก่อนก็ตาม
3. ผู้วิจัยควรแยกข้อมูลที่สามารถบ่งบอกหรือระบุตัวบุคคล ที่อาจนาไปถึงการละเมิดความลับและ
ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ในการระบุตัวบุคคลสามารถระบุตัวบุคคลได้
และเพื่อให้มีระดับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้วิจัยจาเป็นต้องตีพิมพ์ภาพถ่ายบุคคล เช่น ภาพผู้ปุวย ผู้วิจัยควรจะปกปูองความ เป็น
ส่วนตัวของผู้ปุวยด้วยการ เผยแพร่ภาพเฉพาะส่วนที่จาเป็นในการแสดงข้อมูล คาดแถบดาบริเวณที่อาจใช้บ่ง
บอกตัวบุคคลได้ เช่น ใบหน้า หรือ ดวงตา ถ้าบริเวณที่ต้องการแสดงข้อมูลนั้นเป็นบริเวณที่สามารถบ่งบอกตัว
บุคคลได้ นอกจากผู้วิจัยจะขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยยังควรต้องขออนุญาต
เผยแพร่ภาพและข้อมูลดังกล่าวจากผู้ปุวยอีกทางหนึ่งด้วย
5. เมื่อผู้วิจัยต้องการใช้ข้อมูลจากการสนทนากับบุคคลอื่นหรือระหว่างบุคคลอื่นมาเป็นเอกสารอ้างอิง
ควรขออนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องก่อนจะนามาใช้ และในคาขออนุญาตให้ถามอย่างชัดเจนว่าสามารถระบุชื่อได้
หรือไม่ หรือจะให้ระบุชื่อหรือไม่
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Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
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