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บทที่ 1
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทําระบบบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้บุคลากร ในคณะได้นําไปใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ
และของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน จึงได้สรุปนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไว้ดังนี้
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554 : 14)
ได้ให้ความหมายของนักวิจัยและงานวิจัยไว้ว่า
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรทีม่ ีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้าง
กับสถาบันอุดมศึกษา
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพือ่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
งานวิจัยสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา
ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะอันเป็นที่ยอมรับ (คูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา. 2549) และกรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา มีกฎหมายลิขสิทธ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ไว้ 9 ประเภท ได้แก่ (กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา. 2555 : ออนไลน์)
1.1 งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิง่ พิมพ์ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
1.2 งานนาฎกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ)
1.3 งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
1.4 งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
1.5 งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
1.6 งานโสตทัศนวัสดุ (วีซดี ี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
1.7 งานภาพยนตร์
1.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
1.9 งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย การวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 วิสัยทัศน์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.2. พันธกิจ
2.2.1 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและของชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไห้แก่คณาจารย์ของ
คณะฯ
2.2.3 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคณาจารย์ ข องคณะฯ ให้ เ ป็ น นั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
2.2.4 สนับสนุนส่งเสริมคณาจารย์ของคณะฯ ให้เผยแพร่งานวิจัยสู่ท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2.2.5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย
2.2.6 สนับสนุน ส่งเสริมการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและชุมชน
2.2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
2.3 นโยบาย
2.3.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ของประเทศ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะฯ ให้มีคุณภาพ
2.3.3 สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์ในคณะฯ
2.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
2.3.5 สร้างเครือข่า ยความร่วมมือการวิจัย กับ หน่วยงานภายในและภายนอก ทั้ง ใน
ประเทศ และต่างประเทศ
2.3.6 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบและสารสนเทศ
ทรัพยากรต่างๆ ในการวิจัย

3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการ
นําไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายละเอียดกลยุทธ์ และมาตรการ การดําเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ การวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. กําหนดโครงสร้างและกรอบการ
- กําหนดโครงสร้างการบริหาร
ดําเนินงานของระบบการบริหารจัดการ - กําหนดกรอบการดําเนินโดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิจัย
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และแผนปฏิบตั ิการของคณะฯ
2. สร้างระบบการจัดการความรู้
3. สร้างระบบจูงใจในการสร้าง
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4. สร้างและพัฒนาสิง่ อํานวยความ
สะดวกสําหรับการวิจัย

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (QA)
และประเมินคุณภาพการวิจัย

- อบรม ส่งเสริมความรู้ด้านการวิจัยแก่คณาจารย์คณะฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
- สนับสนุนรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ลงเว็บไซต์ของ คณะฯ
และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสําหรับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออํานวยความสะดวกต่อคณาจารย์
โดยจัดให้มีห้องสมุดภายในคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย
- จัดทําฐานข้อมูลความรู้ด้านการวิจัย แหล่งสืบค้น
ฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างและควบคุมระบบคุณภาพงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน คือ
1. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ ทิศทางการดําเนินการ
วิจัย แผนงาน/โครงการ บุคลากร เครื่องมือในการวิจัย
งบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
2. ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การพิจารณา ข้อเสนอ
โครงการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพ ของงานวิจัย
3. ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลงานวิจัยที่เป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์ ผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการได้รับรางวัล และ
เชิดชูเกียรติ ผลการดําเนินการจดลิขสิทธิด์ ้าน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการนําไปใช้ประโยชน์
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กลยุทธ์
มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ
1. สร้างนักวิจัยหน้าใหม่
- อบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย
2. สร้างนักวิจัยมืออาชีพ
- อบรมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
3. สร้างทีมนักวิจัย
- รวมทีมนักวิจัยตามความสนใจในประเด็นการวิจัย เช่น การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน การวิจัยสถาบัน เป็นต้น
4. สร้างผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ - ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น
ผลิตงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ผลิตตํารา บทความ เป็นต้น
5. สร้างเครือข่ายนักวิจัย
- อบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการนําไปใช้
ประโยชน์
1. สร้างการเผยแพร่งานวิจัย และงาน - มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนให้นําผลการวิจัยไป
- สนับสนุนการนําผลการวิจัยออกสู่ท้องถิ่นและชุมชน
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเรียนการ
สอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. ส่งเสริม และสนับสนุนนักวิจัย ให้มี - เผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราซ
ความรูด้ ้านการคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัย ภัฏร้อยเอ็ด
หรืองานสร้างสรรค์ (การจดสิทธิบัตร - จัดทําคู่มอื การให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัย
หรืออนุสิทธิบัตร ฯลฯ แก่นักวิจัย)
หรืองานสร้างสรรค์แก่นักวิจัย (การจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ฯลฯ)
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บทที่ 2
การบริหารจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. แหล่งความรูง้ านวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งความรู้ที่ใช้สํา หรับ การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง สําหรับการ
ดําเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ นับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจทฤษฎี
แนวคิด และ การศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัยให้มคี ุณภาพ และช่วยให้ทําการวิจัยสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักวิจัยที่ดีจึง
จําเป็นต้องเป็นนักค้น นักอ่าน และนักคิด โดยสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งสารสนเทศที่สําคัญ
คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็นหน่วยงาน แหล่งสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งสืบค้นสารสนเทศ
แบบซีดีร อม ซึ่งประกอบด้วยสื่อประเภทต่า งๆ เช่น หนังสือ แบบเรียน ตํารา สารคดี บัน เทิงคดี
หนังสือพิมพ์ สารานุกรม จดหมายเหตุ จุลสาร วารสาร รายงานการวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น (สมประสงค์ เสนารัตน์. 2555 : ออนไลน์)
1.1 แหล่งสืบค้นสารสนเทศที่เป็นหน่วยงาน
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสืบค้นสารสนเทศต่างๆ เช่น ห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆ
หอสมุ ด แห่ ง ขาติ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ห้ อ งสมุ ด งานวิ จั ย ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น
1.2 แหล่งสืบค้นสารสนเทศที่เป็นอินเตอร์เน็ต
เป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้สืบค้นไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพราะในปัจจุบันได้มีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการผลิตและสืบค้นสารสนเทศ นักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ในระบบออนไลน์
อาจจะไม่ ได้ เ อกสาร ทั้ งหมดที่ ต้องการ แต่ก็ส ามารถทราบได้ทัน ทีว่า เอกสารที่ ต้อ งการมีอ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลของแหล่งสืบค้นนั้นหรือไม่เช่น ฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ของหน่ว ยงานต่างๆ ที่ให้บ ริการฟรีและเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ของบุคคล
รวมทั้งแหล่งบริการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Search Engine) ดังตัวอย่าง
1.3 แหล่งสืบค้นสารสนเทศแบบซีดีรอม
ซีดีรอม (CD-ROM) มีลักษณะกลมๆ บางๆ มีไว้เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ไฟล์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพ เสียง ข้อความ หรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม (Multimedia) ปกติ
จะมีความจุประมาณ 700 MB ซึ่งเป็นบริการอีกแบบหนึ่งที่แหล่งสารสนเทศจัดทําขึ้นเพื่อขายให้กับ
ผู้ใช้ โดยอาจจะบรรจุ วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ งานวิจัย บทความจากวารสาร หนังสือ รายงาน
การประชุม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การใช้ชีดีรอมนั้น มีปัญหาในเรื่อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัย
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ของเนื้อหา ดังนั้นในปัจจุบันจึงนิยมใช้การสืบค้นฐานข้อมูลจากซีดีรอมแบบออนไลน์ มากกว่า แม้
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ฐานข้อมูลซีดีรอมแบบออนไลน์ เป็นฐานข้อมลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่
ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
วิ ท ยานิ พ นธ์ สิ ท ธิ บั ต ร รายงานการประชุ ม /สั ม มนา ซึ่ ง หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาหรื อ ห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย ต่างๆ จะซื้อฐานข้อมูลมาเก็บ ไว้ที่ห้องสมุด โดยจัด ให้บ ริการในระบบเครือข่ายของ
หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในการสืบค้นมีวิธีการคล้ายคลึงกับแหล่งสืบค้นสารสนเทศที่เป็น
อินเตอร์เน็ตโดย สามารถสืบค้นจากคําสําคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น ซึ่งมีฐานข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
flniNฐาน'ข้อมูล CD-ROM ออนไลน์
1) ABI Inform Complete ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา
ด้าน บริหารธุรกิจ ABI/lnform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มาก
ที่สุด ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.proquest.com/autologin
2) Academic Search Premier เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา สามารถสืบค้นบทความ
ฉบับเต็ม (Full Text) จากวารสารได้มากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดได้ที่
http://search.ebscohost.com
3) ACS + ACS Archives เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา
เคมีประยุกต์ วิศวเคมี (Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biochemistry/Biotechnology) เคมี (Core Chemistry) เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) เภสัช
ศาสตร์ (Pharmaceuticals) พอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ (Polymer and material Science) ดาวน์
โหลดได้ที่ http://pubs.acs.org/
4) Acta Horticulturae เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มด้านพืชสวนและ
สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง รวบรวมรายงานการประชุมของสมาคม International Society for Horticultural
Science จํานวนประมาณ 700 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม
สาระสังเขป และ บทความเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.actahort.org
5) BioOne เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ค รอบคลุ ม วารสารด้ า นชี ว ภาพ ระบบนิ เ วศและ
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จํานวน 167 ชื่อเรื่อง จากสํานักพิมพ์ที่เป็นสมาคมทางด้านระบบนิเวศและ
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมรวมถึงสํานักพิมพ์ทั่วไปกว่า 125 แห่ง ให้เนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มและ
บทคัดย่อ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bioone.org
6) Business Source Complete เป็นเอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการสาขาธุรกิจ
การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชี เขน Harvard Business Review, Journal of
Management, Review of Economics & Statistics, Academyof Management Review
รวมทั้งงานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ธุรกิจอื่นๆ เช่น Business Week, Forbes, Fortune, American
Banker น อ ก จ า ก นื้ ยั ง มี ศั พ ท์ ท า ง ก า ร เ งิ น จ า ก Wall Street Words ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่
http://search.ebscohost.com
7) CINAHL Plus with FullText เป็นฐานข้อมูลชั้นนําระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและ
ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็ม
กว่า 770 ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดได้ที่ http://search.ebscohost.com
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8) Computers & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิจัย
และพั ฒ นาสาขาวิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ และวิ ทยาศาสตร์ป ระยุ กต์ CASC มี การจัด ดัช นีแ ละ
สาระสั ง เขปของวารสารเชิง วิ ช าการ สิ่ง พิ ม พ์ โ ดยมื อ อาชี พ และแหล่ ง อ้ า งอิ ง อื่ น ๆ จากรายการ
ทรัพยากรอันหลากหลาย มากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลวารสารฉบับเต็มของ
วารสารอีกกว่า 950 ฉบับ ดาวน์โหลดได้ที่ http://search.ebscohost.com/
9) Digital Library (ACM) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์
และวารสารฉบับเต็มทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมาย
ข่าว และหนังสือ เป็นต้น

2. การจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัย
การจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ในคณะ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการทําการวิจัยของคณาจารย์ให้มี
ทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย และมี
ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3. รูปแบบข้อเสนอโครงการวิจัย
รูปแบบในการเสนอโครงการวิจัย ให้ใช้รูปแบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด หรือแบบฟอร์มตามแหล่งทุน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้
3.1 ชื่อโครงการวิจัย ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีข้อมูลทั่วไป
ประกอบ ได้แก่ ตําแหน่ง ระดับการศึกษาสูงสุด ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ หน่วยงานต้นสังกัด
สถานทีต่ ิดต่อ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร และอีเมล์
3.3 ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตําแหน่ง และสถานที่ติดต่อ
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ และงบประมาณ
3.5 รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย แผนการ
ดําเนินการวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
รายละเอียดต่างๆ อาจจะมีนอกเหนือจากที่เขียนไว้ ขึ้นอยู่กับแหล่งทุน

4. จรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) หมายถึง ข้อกําหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของ
ความเป็น นักวิช าชีพ เพี่อให้วิช าชีพนั้น มีมาตรฐาน มีศักดึ้ศรี และมีคุณธรรมแต่ล ะอาชีพต่า งก็ มี
จรรยาบรรณของตนเอง การมีจรรยาบรรณ คือ การยอมรับ วิถีทางปฏิบัติของวิช าชีพนั้น อาชีพ
นักวิจัยก็ต้องมีจรรยาบรรณ ด้วยเช่นกันและเป็นจรรยาบรรณที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด เนื่องจาก
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การศึกษาของนักวิจัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ
เป็นเรื่องส่วนตัว หรือเป็นเรื่องที่เมื่อเปิดเผยแล้วอาจนําความเดือดร้อนมาสู่ผู้ให้ข้อมูล เช่น อุดมการณ์
ทางการเมือง พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นต้น นักวิจัยจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการศึกษา
เรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ ในอดีตนักวิจัยมีความกระหายใคร่รู้อย่างมากและใช้ทุกวิถีทางในการ
ให้ได้ข้อมูลมา โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น ดังนั้น จรรยาบรรณของนักวิจัยจึงเป็นประเด็นที่
จําเป็นต้องกล่าวถึงและปลูกฝังในหมู่นักวิจัย
งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งระมั ด ระวั ง การละเมิ ด จรรยาบรรณที่ พ บบ่ อ ยบาง
ประการ เช่น คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นโดยเจตนา (Plagiarism) จงใจปกปิดบิดเบือนข้อมูล
บางส่วน ตกแต่งหรือปลอมแปลงข้อมูล และจ้างวานผู้อื่นให้ทําวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ให้ เป็นต้น
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ (2541) ได้กําหนดหลักเกณฑํในด้านจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2555 : ออนไลนํ)
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียน
งานของผู้อื่น ต้องให้เ กีย รติและอ้า งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นํา มาใช้ในงานวิจัย ต้อง
ซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะทําวิจัย การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนํา ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1.1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
1.2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
1.2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้ําซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1.3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
1.3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
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นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน อุทิศเวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้ง
งานระหว่างดําเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
2.1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อ ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
2.1.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
2.2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้
ได้มา ซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
2.3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และส่งงาน
ตามกําหนดเวลา ไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
2.3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ผล อันเกิดจากการวิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความ
ชํานาญหรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย
อย่าง เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
3.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อ
ป้องกัน ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มี
ชีวิต
นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและปณิธานที่จะ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
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4.2 นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาและ สังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างโดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอม ก่อนทําการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึง
แต่ ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การ ทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตนหรือความลําเอียงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อ
งานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทํางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
หวัง ผลประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่
เผยแพร่ ผลงานวิจัย เกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การ ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
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ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความ
คิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ใน งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี
เพื่อ สร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสํานึกที่จะอุทิศกําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วย
จิตสํานึกที่จะ อุทิศกําลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่
ทํา การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นและอุทิศเวลา น้ําใจ กระทํา
การ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่ สังคม
สืบไป

5. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติได้กําหนดจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาลตร์ไว้และมีความ
เป็นมา ดังนี้ (สภาวิจัยแห่งชาติ. 2555 : ออนไลน์)
นับ แต่อ ดีต กาลจนถึ งปัจ จุ บัน สั ต ว์ห ลากชนิ ด จํา นวนหลายสิบ ล้า นตั ว ได้ถู กนํา มาใช้ ใ น
งานวิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ ความจําเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆ
กรณียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่ จะนํามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จํานวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
คํานึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คํานึงว่าวิธีการที่นํามาใช้จะทําให้เกิด
ความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่คํานึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูก
กักขังสูญเสีย อิสรภาพ และไม่คํานึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกนําออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการ
เพาะขยายพันธุ์เ พิ่ม ด้วย เหตุนี้ กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัต ว์ กลุ่มต่อต้า นการทรมานสัต ว์ และกลุ่ม
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่างๆ บางครั้งมีการทําลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับ
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เสียเสือดเนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย จึงกําหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 และ ปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบ
กันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุม ใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด
องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Council for International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการ
ประชุม ระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมื่อ พ.ศ. 2528 และได้จัดทําข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยา
ศาลตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research Involving
Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นํามาใช้เป็นแนวทาง ในการ
กําหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้
นําไปสู่มาตรฐานต่างๆ เช่น การพัฒนา พันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนําไปสู่การใช้
พันธุวิศวกรรมในการผลิต สัตว์ เพื่อแก้ ไข ปัญหาโรคต่างๆ ที่ยังไม่มีสัต ว์เป็นตัว แบบ นอกจากนั้น
จรรยาบรรณนี้ยังได้นําไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่
ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะนําวิธีการ
ทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อ
ลดจํานวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุก
กรณี
นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ย งดู และเทคนิคที่ ใ ช้ป ฏิบัติต่อสัต ว์ เป็น ตัว แปรที่สํา คัญ ต่อผลการทดลอง คณะกรรมการ
นานาชาติว่าด้วย วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal
Science, ICLAS) ได้ แนะนําให้นักวิจัย รายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย
และได้เรียกร้องให้วารสาร ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียด
อย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุน การวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณี
ที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
ทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นอย่างดี
ในปัจจุบันวิทยาการด้านวิทยาศาสตร๎ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งมีผู้ใช้สัตว์
ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวของประเทศไทยมีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึง
เห็ น ควร กํ า หนด "จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ " ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป
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นิยาม
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การ ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสิยง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สัตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกนํามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ ซึ่งมนุษย์
นํามาใช้เพื่อประโยชน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สัตว์ปา่ หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือ ดํารงชีวติ อยู่ในป่าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
เอกชน และองค์กรต่าง ๆ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้
เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดําเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็น
สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้
พิจารณาอย่างถีถ่ ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด
ผู้ใช้สตั ว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะ
นํามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จํานวนที่น้อย
ที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนําสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่
สามารถ ใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิง่ มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การ
ขนส่ง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการเลีย้ งสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการ
เลี้ยง และการปฏิบัติต่อ สัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
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ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึก ไว้
เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชีแ้ จงได้ทุกโอกาส
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ นแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็น
สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จําเป็นสูงสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพรํ่าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
สัตว์ และศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่
ถ้วน และนําข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.3 ก่อนการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
พร้อม ทั้งเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่จ ะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือ สัต ว์
และ/หรือ ความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มี วิธีการอื่นที่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมื่อสิน้ สุดการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องดําเนินการให้สตั ว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จําเป็นต้อง
ให้ สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อใป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนไว้
ใน โครงการที่นํ า เสนอต่อ คณะกรรมการของสถาบั น ทุ กครั้ง ก่อ นที่ จ ะดํา เนิน โครงการ และต้ อ ง
รับผิดชอบเลี้ยง ดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่
ปล่อยสัตว์กลับคืนสูธ่ รรมชาติ
2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยทีส่ ุด
ผู้ใช้สัตว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ที่จะ
นํามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จํานวนที่น้อย
ที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด
แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้
ตรงกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์
2.2 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยํา
และ เป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธกี ารทางสถิติคํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่เหมาะลม
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2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุท์ ี่มีประวัติการสืบสายพันธุ์และมี
คุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ําหนัก และจํานวนสัตว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์
อย่างต่อเนื่อง
2.4 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลีย้ งด้วยระบบใดระบบหนึง่ ดังต่อไปนี้
2.4.1 Strict Hygienic Conventional
2.4.2 Specified Pathogen Free
2.4.3 Germ Free
2.5 ผู้ใช้สัตว์ ควรนําสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นซึ่ง
ตรง กับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
2.6 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ การ
วางแผน การวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ
3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตว์ปา่
การนําสัต ว์ป่า มาใช้ ควรกระทํา เฉพาะกรณีที่มีความจํา เป็น ต่อการศึกษาวิจัยโดยไม่
สามารถใช้ สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ปา
แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือ
ใช้ สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบาย
การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด
4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิง่ มีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบตั ิต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การ
ขนส่ง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการ
เลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่ ง สั ต ว์ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารใช้ สั ต ว์ ท ดลอง และหน่ ว ยงานที่ เ พาะเลี้ ย ง
สัต ว์ทดลอง ต้องร่วมกัน จัดการให้มีผู้รับผิดขอบดูแลให้การขนส่งสัต ว์ทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทาง
อากาศ มีผลกระทบต่อ สวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุม อุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกัน การติดเชื้อ ภาชนะบรรจุ
สัต ว์ที่แข็ งแรงมั่น คงป้องกั น สัต ว์ หลบหนี ได้ และมีพื้น ที่ ให้สัต ว์ เคลื่อนไหวได้ต ามที่กํา หนดไว้ ใ น
มาตรฐานสากล)
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4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อมีการ
ควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความ ต้องการ
ของสัตว์แต่ละ ชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์
4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้
และ ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้สําหรับชนิด ขนาด และจํานวนสัตว์ไม่มีส่วนประกอบที่จะ
ทํา ให้สัตว์ บาดเจ็บและต้องทํา ด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมีหรือความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติด
เชื้อ
4.3.2 วัส ดุร องนอน ต้องเหมาะกับสัต ว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบติที่ซึม
ซับนํ้า แล้วไม่เปือ่ ยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและนํ้าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อ
มะเร็ง ต้องได้รับอาหารและน้ํากินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมี
ส่วนประกอบ ของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่าง ครบถ้วน เหมาะสมกับความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic
Conventional หรือ specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยดําเนินการตามระบบดังกล่าว ข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด
4.4.2 หน่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ต้อ งมี สั ต วแพทย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการที่มี พื้ น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ด้านสัตว์ทดลอง และต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ ได้
มาตรฐาน
4.4.3 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ การป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการช่วยให้สัตว์ ตายอย่างสงบ
ในกรณีที่ จําเป็นเพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่าง ต่อเนื่องและถูกต้องตามความ
ต้องการ พร้อมทั้ง ต้องมีวัสดุอุปกรณ์สํารอง และหน่วยซ่อมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับ
งบประมาณในการดําเนินการ ดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4.4.4 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการกําจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูลด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ที่สามารถกําจัดทําลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรคไม่ให้ตกค้างหรือ แพร่กระจาย
เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม และสุขภาพ
4.5 เทคนิคในการปฏิบตั ติ ่อสัตว์
4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตาไม่ทําให้
สัตว์ ได้รับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้อง แสดงเหตุผลทาง
วิชาการที่ ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและต้องระบุวิธีการบําบัดหรือลดความเครียดและความ
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เจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุด
ลงก่อนที่สัตว์จะได้รับ ความเจ็บปวดจนถึงตาย
4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพืน้ ฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชํานาญพร้อม
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
6) การทําให้สัตว์สลบ
7) การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์
5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส
แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องดําเนินการตามวิธกี ารที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด
5.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ
ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องทําบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์ การกํากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์
ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1. ระดับองค์การ
1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ควรมี คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์และแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และ
บุคคลภายนอกองค์การหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ มี ดังนี้
1.3.1 กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ๆ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และ
งาน ผลิตชีววัตถุทมี่ ีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการ ทีต่ ้องการดําเนินการภายในองค์การ และนําเสนอต่อผู้บริหารองค์การเฉพาะโครงการที่มี
แผนปฏิบัติการ ถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิ
แล้วเท่านั้น
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1.3.3 ติดตามกํากับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์ โดย
ถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดําเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กําหนด
ไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอ
ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยง
สัตว์ เพื่อให้สามารถดําเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ระดับชาติ
2.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อ
กํากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบและงานผลิตชีว
วัตถุของทุกองค์การเป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติโดยมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
2.1.1 มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน
องค์การ กรณี ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน สือมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และ
แหล่งให้ ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สัตว์ องค์การทีใ่ ช้สัตว์ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด
2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์ใน
การกําหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติสําหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัยงานทดสอบ
งานสอบ และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้า
ทางวิทยาคาสตร์ และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศ
2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้สัตว์ จัดการประชุมสัมมนา
อบรมวิธีการ เลี้ยงและวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกับสํานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณ ให้ใด้ รับทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้
ทุนอุดหนุน แก่ โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
2.2 กองบรรณาธิ ก ารของวารสารที่ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ควรกํ า หนดให้ ผู้ ส่ ง
บทความ หรือผลงานวิจัย เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้ง
ด้านพันธุกรรมสัตว์ จํานวนสัตว์ที่ใช้วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดง
หลักฐาน การได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการขององค์การให้ดําเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการ
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ตีพิมพ์ไว้จนกว่าผู้ส่งบทความ หรือผลงานวิจัยจะส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว

4. การจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
2555 : ออนไลน์)
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
สิท ธิ บั ต ร (Patent) หมายถึ ง หนัง สื อ สํ า คั ญ ที่ รั ฐ ออกให้ เ พื่ อ คุ้ มครองการประดิ ษ ฐ์
(Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มลี ักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เป็น
สิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จําหนายสินค้าแต่
เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์, ยา
รักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วนํ้าให้มีรูปร่างเหมือน
รองเท้า เป็นต้น
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมี
ลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก
หรือ เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึน้
สิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้
ริเริม่ โดย การใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์
โดยไม่ล อกเลีย นงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้า งสรรค์ต้องเป็น งานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้
คุ้มครองโดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
ได้แก่
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิง่ พิมพ์ คําปราครัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2. งานนาฏกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ)
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะประยุกต์ ฯลฯ)
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนือ้ ร้อง ฯลฯ )
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี )
6. งานโสตทัศนวัสดุ ( วีซีดี ดีวดี ี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง )
7. งานภาพยนตร์
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8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
วิธดี ําเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1. การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ
1.1 ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อสัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติ
บุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์
1.2 ชื่อตัวแทน กรณีที่เจ้าของลิขสิทธิต์ ้องการมอบอํานาจให้กับผู้รับมอบอํานาจมา
ค่าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิแ์ ละระบุถึงขอบเขตอํานาจของผูร้ ับมอบอํานาจ โดย
ให้ ระบุ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) และที่อยู่ของ
ผู้รับมอบ อํานาจ
1.3 สถานที่ติดต่อในประเทศไทย ให้ระบุสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
เจ้าของสิทธิหรือตัวแทน เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานมี
ความไม่ครบถ้วน
1.4 ชื่อผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หรือนิติบุคคล ที่อยู่ผู้สร้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคลให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้วให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้ส'ร้างสรรค์เสียชีวิต
1.5 ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วมหรือนามแฝง ให้ระบุชื่อ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือนิติบุคคล ที่อยู่ของผู้สร้างสรรค์หรือนามแฝง กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1 คน ให้
ระบุในช่องนี้ กรณีผู้สร้างสรรค์ร่วมเป็นนิติบุคคล ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และ
กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมเสียชีวิตแล้ว ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
1.6 ชื่อผลงาน ให้ระบุชื่อผลงานที่สะกดถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการระบุในหนังสือ
รับรอง การแจ้งข้อมูล
1.7 ประเภทของงาน ให้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงค์จะยื่นแจ้ง
ข้อมูล พร้อมระบุผลงานทีย่ ื่นประกอบคําขอ เช่น หนังสือ 1 เล่ม หรือแผ่นชีดี 1 แผ่น ฯลฯ เป็นต้น
1.8 ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าเป็นเจ้าของสิขสิทธิ์โดยวิธีใด เช่น เป็นผู้
สร้างสรรค์ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง นายจ้าง หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ ฯลฯ เป็นต้น
1.9 ลักษณะการสร้างสรรค์ ให้ระบุว่า เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด สร้างสรรค์
บางส่วน โดยระบุว่ามีส่วนใดบ้าง หรือ เป็นกรณีอื่นๆ เช่น เป็นผู้รวบรวมผลงาน หรือผู้ดัดแปลง
ผลงาน ฯลฯ
1.10 สถานทีส่ ร้างสรรค์ ให้ระบุว่า การสร้างสรรค์ผลงานกระทําในประเทศใด
1.11 ปีทสี่ ร้างสรรค์ ให้ระบุปีที่ทําการสร้างสรรค์ผลงาน
1.12 การโฆษณางาน ให้ระบุ วัน เดือน ปี และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก โดยการ
ทําสําเนางานออกจําหน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์และสําเนางานมีจํานวนมากพอสมควร
กรณี ยังไม่มีการโฆษณางานให้ระบุโดยทําเครื่องหมายในช่องยังไม่ได้โฆษณา
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1.13 การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ให้ระบุว่าเคยแจ้ง/จดทะเบียนสิขสิทธิ์
ในต่างประเทศหรือไม่ โดยให้ทําเครื่องหมายลงในช่องการแจ้งหรือจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี)
1.14 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนสิขสิทธิ์ ให้ระบุเครื่องหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/
โอนลิขสิทธิห์ รือไม่ เช่น หากไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้ทําเครื่องหมายในช่องไม่เคย
อนุญาต ให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธ์หรือโอนลิขสิทธิ์ในงานของตน หากเคยอนุญาตให้ใช้ลิขลิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์ ให้
ระบุว่า อนุญาตให้ใช้หรือโอนสิขสิทธิแ์ ก่ใคร เมื่อใด เป็นการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดยให้สิทธิทั้งหมด
หรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอนลิขสิทธิเ์ ท่าใด
1.15 การเผยแพร่ข้อมูลลิขสิทธิ์ ให้ระบุว่าอนุญาตให้คนอื่นตรวจดูเอกลารในแฟ้มคําขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิแ์ ละผลงานหรือไม่
1.16 การลงนามในคําขอให้เจ้าของสิขสิทธิห์ รือตัวแทนเป็นผู้ลงนาม
2. ใบต่อท้ายคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกในคําขอ (ลข.01) มีจํานวนมาก
และผู้ขอไม่อาจกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนในแต่ละข้อ เช่น ในกรณีที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน ผู้
สร้างสรรค์ร่วมมากกว่า 1 คน ผู้ขอสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติมได้ในใบต่อท้ายฯ ผู้ลงนามในใบต่อท้าย
คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน
3. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ ให้ระบุวิธีการและขัน้ ตอน
ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อหรือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ลงนามในแบบแสดง
รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ คือ เจ้าของลิขสิทธิห์ รือตัวแทน
4. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ให้ระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่อยู่ ทะเบียนนิติ
บุคคล (ถ้ามี) ประเภทของงานลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน และระบุวนั ที่ยื่นคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ผู้ลงนามใน
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของสิขสิทธิ์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ เท่านั้น
5. ผลงานลิขสิทธิท์ ี่ใช้ยื่นประกอบคําขอ
- วรรณกรรม เช่น หนังสือ ชุดเอกสาร แผ่นซีดี ฯลฯ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น สําเนา Source Code จํานวน 10 หน้าแรกและ 10 หน้า
สุดท้าย หรือส่งซีดีหรือแผ่นดิสก์บรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในกรณีที่มี Source Code น้อยกว่า
50 หน้าให้ส่งแผ่นซีดีหรือแผ่นดิสก์บรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าของลิขสิทธิอ์ าจผนึกและลง
ลายมือชื่อ กํากับด้วยก็ได้
- นาฏกรรม เช่น แผ่นซีดี ภาพการแสดงพร้อมบรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน ฯลฯ
- ศิลปกรรม เช่น ภาพถ่ายผลงาน ภาพร่างผลงาน ภาพพิมพ์เขียว
- สิง่ บันทึกเสียง เช่น แผ่นซีดี เทปเพลง ฯลฯ
- โสตทัศนวัสดุ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ
- ภาพยนตร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ
- ดนตรีกรรม เช่น เนื้อเพลง แผ่นซีดี เทปเพลง โน้ตเพลง ฯลฯ
- แพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น แผ่นวีซีดี แผ่นซีดี ฯลฯ
- งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ เช่น
ภาพถ่ายของผลงาน ฯลฯ
6. เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
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1. สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)
2. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอํานาจ)
4. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้สําเนาหนังสือแต่งตั้งผูบ้ ริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรฯ รวมทัง้ สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. มูลนิธิใช้สําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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ขั้นตอนการเสนอขอจดสิทธิบัตร

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการเสนอขอจดสิทธิบัตร
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บทที่ 3
การบริหารจัดการการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
และการนําไปใช้ประโยชน์
1. การสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการนําไปใช้ประโยชน์
ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการนําไปใช้ประโยชน์ โดย
การจัดระบบส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
และการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รวมทั้งจัดระบบสนับสนุนการนําผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของนักวิจัย ได้แก่ การเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ร่ว มมือเชิงวิช าการระหว่า งนักวิจัยกับ องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ การสนับสนุนทางความรู้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โดยรักษาสิทธิ
ของนักวิจัยตลอดจนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่
นักวิจัย

2. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยเป็นเครือข่าย
ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดระบบประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เชิงรุกทางเว็บไซต์ของคณะฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์แก่สถาบันต่างๆ ดังนี้
2.1 แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นมีความหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในเวที
การประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 แหล่งตีพิมพ์ผลงานในประเทศ
ผู้ วิ จั ย สามารถส่ ง ผลงานตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
นานาชาติที่ สกว. ให้การรับรอง โดยผู้วิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้จาก http://www.trf.or.th และสามารถนับรวมรายชื่อ
วารสาร 8 ชื่อเรื่อง ที่ สกอ. ให้การรับรองด้วย ดังรายชื่อวารสารต่อไปนี้
1) วารสารนิติคาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) วารสารประชากรและสังคม - สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
3) วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์/Chulalongkorn Journal of Economics
(GE)
4) วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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5) วารสารเอเชียปริทัศน์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6) MANUSYA หน่วยงานอิสระ ด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7) Prajna Vihara - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
8) The Journal คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 แหล่งตีพิมพ์ผลงานในต่างประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) International Journal of Educational Research
2) Journal of Teacher Education
3) Journal of Educational Psychology
4) journal of social science
2.2 แหล่งนําเสนอเวทีวิชาการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 http://wvvw.allconferences.com
1.2 http://www.conferencesalert.com
1.3 http://www.riclib.nrct.go.th/Con2008/homepage.htm
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3. มาตรการจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจในการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
มหาวิทยาลัย ได้ ให้ความสํา คัญ ในการสร้า งขวัญและกํา ลังใจแก่นักวิจัย ในการผลิต และ
เผยแพร่ผ ลงานวิจัย และงานสร้า งสรรค์ที่มีคุณภาพ จึงมีการยกย่องและให้ค่า ตอบแทนนักวิจัย ที่
นําเสนอผลงานวิจัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก)
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บทที่ 4
การควบคุมคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. การควบคุมคุณภาพด้านปัจจัยนําเข้า (Input)
1.1 ปัจจัยข้อที่ 1 ทิศทางและเป้าหมายการวิจัย
ข้อเสนอของโครงการวิจัยควรแสดงถึงทิศทางและเป้าหมายที่ชัด เจน สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในระดับหน่วยงานที่สูง สามารถแสดงให้เห็นทิศทางของงานวิจัยว่ามุ่ง
ไปสู่การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือมุ่งสู่การหาคําตอบเพื่อแก้ไขหรือเพื่อพัฒนา หรือเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานของท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1.2 ปัจจัยข้อที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและการวางแผนงานวิจัยสอดรับกับ
แผนกลยุทธ์
การวิจัยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์
การวิจัย หรือแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน การวิจัยที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพของ
งานวิจัย นอกจากนี้ ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ควรมีส่ว นร่ว มในการให้ความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนการ
ปฏิ บั ติง าน วางแผนการ ปฏิบั ติ งาน กํา หนดผู้ รั บ ผิด ชอบ กํ า หนดระยะเวลา มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิน ผลและนํา ผลมาปรับ ปรุง / พั ฒ นาแผนกลยุทธ์การวิจัย /แผนการวิจั ย ที่กํา หนดไว้ มีการ
จัดลําดับขั้นตอนของการวิจัยเพื่อให้เกิดความ สะดวก ประหยัดเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1.3 ปัจจัยข้อที่ 3 บุคลากรด้านการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ควรมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยหรือมีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัย มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีเวลามากเพียงพอที่จะอุทิศตนเพื่อการวิจัยตาม
ภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย โดยในเบื้องต้นจะประเมินจากวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ประสบการณ์ ในการทํ า วิ จั ย หรื อ มี ศั ก ยภาพที่ ส ามารถพัฒ นาได้ มี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1.4 ปัจจัยข้อที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ มีความแม่นตรง เหมาะสมกับ
งานวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การ และมี ร ะบบการบํ า รุ ง รั ก ษาให้ มี ค วามพร้ อ มใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนีเ้ ครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลต้องมีความตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliable) มี
วิธีการตรวจให้คะแนนเป็น มาตรฐาน (กรณีที่เป็นแบบตรวจให้คะแนน) สามารถรวบรวมข้อมูลที่
จําเป็นในการศึกษาได้อย่างครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทของ
เครื่องมือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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1.5 ปัจจัยข้อที่ 5 งบประมาณและการเงิน
มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการวางแผนการใช้จ่ายตาม
ขั้น ตอนอย่า งเหมาะสมกับ สถานภาพของงานวิจัย เบิ กจ่า ยงบประมาณตามระยะเวลาที่กํา หนด
รวมทั้งมีการ กํากับ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และนํา
ผลมาปรับปรุง แผนการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการจัดทํารายงานการเงินเป็น
ระยะๆ ตามขั้นตอน การเบิกจ่ายจนสิ้นสุดโครงการ
1.6 ปัจจัยข้อที่ 6 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่องานวิจัย
มีระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัย มีระบบสําหรับการจัดเก็บข้อมูล มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย รวมถึงการ
นําไปใช้เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทางการวิจัย

2. การควบคุมคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)
2.1 ปัจจัยข้อที่ 1 การบริหารจัดการ และดําเนินการวิจัย
มีโครงสร้างการบริหารการวิจัยที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน
ในกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ มอบหมาย
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมดที่ร่วมในโครงการที่ชัดเจน มีการติดต่อ สื่อสาร และ
ทํางานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานวิจัยดําเนินไปเป็นลําดับตามแผน โดยประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกระดับเป็นระยะๆ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
และจัดการงานวิจัย มีการ จัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการงานวิจัยและเพื่อการวิจัยตาม
แผน รวมทั้งปรับเปลี่ยนตาม สถานการณ์อย่างเหมาะสม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การบริห ารและจัดการงานวิจัย สําหรับศึกษาหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ย นเรียนรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับงานวิจัยที่ไดัรบั มอบหมาย หรือที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการบริหารและจัดการ
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่องานวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
2.2 ปัจจัยข้อที่ 2 การดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการ
ศึกษาวิจัย เพื่อให้เ กิดองค์ความรู้ใหม่ที่ส ามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ให้เ กิด ประโยชน์ต่อ
สังคม ท้องถิ่นและชุมชน โดยทําวิจัยร่วมกันระหว่างผู้วิจัยหลากหลายสาขาเพื่อให้ได้พื้นฐานสําหรับ
การวิ จั ย ในโครงการนั้ น ๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ยํ า จากผู้ เ ชี่ ย วชาญในด้ า นนั้ น ๆ และเพื่ อ ความรู้ ที่
กว้างขวางอันจะทําให้ ผลงานวิจัยสําเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว และมีความแม่นยําเชื่อถือได้ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยประเมินความต้องการผู้ร่วมวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีความสําคัญ
หรือเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้นๆ และเลือกผู้ร่วมวิจัยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ร่วมโครงการ อย่างชัดเจน รวมทั้งมีกรอบระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยให้ผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละศาสตร์สาขาได้มีโอกาส ถ่ายทอดความรู้ความชํานาญ หรือทําให้เกิดการเพิ่มพูล
ความรู้ระหว่างกันและกันในโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และแสวงหาเครือข่ายและพันธมิตร รวมถึง
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แหล่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์เข้ามาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัยในท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงภาครัฐ
และเอกชน
2.3 ปัจจัยข้อที่ 3 ความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
มีการประเมินเนื้อหาและขอบเขตการวิจัยว่าจําเป็นต้องอาศัยความรู้ในด้านใดสาขา
ใดบ้าง และต้องร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์สาขานั้นๆ หรือการร่วมงานระหว่างกลุ่มวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่อยู่ในโครงการวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัย ต่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
หรือจากต่างประเทศเพื่อให้โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ที่สุด
2.4 ปัจจัยข้อที่ 4 จริยธรรมการวิจัยในคนหรือที่เกี่ยวข้องกับคน และจริยธรรมการวิจัย
ที่ใช้สัตว์ทดลอในการวิจัย รวมทั้ง สถานภาพและความปลอดภัยทางกายภาพ และการปกป้อง
สภาวะแวดล้อม ความปลอดภัยในด้านสารเคมี สารกัมมันตรังสีและความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการวิจัยที่มีการวิจัยในคนหรือเกี่ยวข้องกับคน หรือมีการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย
พึงดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฎิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ มีการปฏิบัติตาม
กรอบที่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้มีการ
พัฒ นาและฝึ ก อบรมบุ คลากรที่ทํ า การวิ จั ย โดยตรง ให้ มี ค วามรู้ ความชํ า นาญและทั ก ษะในการ
ติดต่อสื่อสารและปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ย วกับการทดลองในคนหรือในการปฏิบัติเมื่อทําการทดลอง
ในลัตว์ และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมการวิจัยใน
คน หรือในสัตว์ทดลอง
2.5 ปัจจัยข้อที่ 5 จรรยาบรรณการวิจัย
มี ก ารดํ า เนิ น การภายในกรอบแห่ ง จรรยาบรรณการวิ จั ย ตามข้ อ เสนอแนะของ
มหาวิทยาลัยและ นักวิจัยพึงปฏิบตั ิในกรอบตามจรรยาบรรณนักวิจัยที่เสนอแนะโดยสภาวิจัยแห่งชาติ
ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ของการวิจัยตั้งแต่การวางโครงร่างวิจัย การเสนอขอรับการสนับสนุนไปจนถึง
เมื่อได้ผลผลิต และการนําไป เผยแพร่ โดยมีรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2

3. การควบคุมคุณภาพด้านผลผลิต (Output)
จากการควบคุมคุณภาพด้านการนําเข้า และด้านกระบวนการ จะส่งผลให้เกิดผลผลิตที่มี
คุณภาพทํา ให้คณาจารย์สามารถผลิต ผลงานวิจัยที่เ ป็นรูปเล่มสมบูรณ์ สามารถนําผลการวิจัยไป
เผยแพร่ได้รับรางวัล และเชิดชูเกียรติ และสามารถจดลิขสิทธิด์ ้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้นอกจากนี้ยัง
สามารถนําผลการวิจัยไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย
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บทที่ 5
การขอรับทุนและแหล่งทุนสนุบสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 แหล่งทุนของมหาวิทยาลัย
1.1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัย
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คือ สถาบันวิจัยละพัฒนา
1.1.2 ลักษณะการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ตามสาขาวิชา นวัตกรรม
กรรมการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์ตามที่สนใจ ภายใต้กรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.1.3 ลักษณะผู้ขอรับทุนวิจัย
1) ผู้ขอทุนต้องเป็นคณาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2) ไม่ติดค้างงานวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย
1.1.4 การให้การลนับสนุนการวิจัย
1) สนับสนุนโครงการวิจัยเดี่ยว
2) สนับสนุนการทํางานวิจัยเป็นทีม
1.1.5 การเสนอขอรับทุนการวิจัย ดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในคู่มอื บริหาร
งานวิจัย ดังนี้
1) เสนอขอรับทุนตามระยะเวลาทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาติดประกาศ
2) สมัครขอรับทุนผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3) จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนด
4) จัดส่งสําเนาเอกสารไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.1.6 การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการ
จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อเสนอโครงการวิจัย
1.2 แหล่งทุนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให้ กั บ คณาจารย์ โดยบรรจุ โ ครงการในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํ า ปี ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ โ ครงการและการเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย มี วิ ธี ดํ า เนิ น การ
เช่นเดียวกันกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ขัน้ ตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มต้น
คณะประกาศให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
คณะประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไม่อนุมัติ
ผลการพิจารณา

ปรับปรุง
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย

อนุมัติ
แจ้งอาจารย์ผู้ขอทุนให้ดําเนินการต่อไป

สิ้นสุด

ภาพที่ 5.1 ขัน้ ตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ขั้นตอนการทําสัญญาเบิกเงินสนับสนุนการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะใช้ขั้นตอนเดียวกันกับสถาบันวิจัยละพัฒนา ได้แก่
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2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งทุนที่หน่วยงานทีด่ ําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยตั้งในประเทศให้การสนับสนุนทุน
ในการทําวิจัยแก่บุคลากรของประเทศ ซึ่งมีหลากหลายหน่วยงาน ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. 2551 : ออนไลน์)
1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เป็ น องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในการสร้ า งนั ก วิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ความรู้ แ ละ
ความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 URL : http://www.trf.or.th
2) งบประมาณแผ่นดิน ขอสนับสนุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)

3. ระเบียบและหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.1 แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของแต่ละแหล่งทุน
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