คู่มือบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำนำ
คู่มือบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ได้จัดทาขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบ ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ ขั้ นตอนและวิธีการวิจัย
และจรรยาบรรณการวิจัย ซึง่ ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านด้วยการใช้กลไกของงานวิจัย เป็นตัวขับเคลื่ อนโดยสอดรับกับแนวทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งคณะกรรมการบริหารคณะได้มีการหนุนเสริมคณาจารย์ให้มีการสร้าง
ผลงานวิจัย และนาองค์ความรู้จาก ผลงานวิจัยลงสู่การเรียนการสอน การบูรณาการและการนาไปใช้
ประโยชน์หรือนาไปประยุกต์ใช้ในองค์ กร ชุมชนและสังคม อีกทั้งจากผลการประเมินคุณภาพประจาปี
พบว่า คณาจารย์ได้มีการนาผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ใ นเวทีสาธารณะ เป็นจานวนมาก ดังนั้น จึงเป็น
จุดเด่นข้อหนึ่งในการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังว่าเอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ทีต่ ้องการเรียนรู้เกี่ยวการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(รศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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รำยละเอียด
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และฝึกหัดครูมูล (ป.)
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโครงการ
ฝึกหัดครูชนบท
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐมยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ย้ายที่ตั้ง จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 นับเป็น
วั น สถาปนาวิ ท ยาลั ย ครู น ครปฐม และได้ จั ด การเรี ย นการสอนโดยมุ่ ง เน้ น การผลิ ต ครู ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) หน่วยงานวิทยาศาสตร์ขณะนั้นมีฐานะเป็นหมวด
วิชาจานวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
หัตถศึกษา พลานามัย และพลศึกษา
วิท ยาลั ย ครู น ครปฐมได้ รับ การเปลี่ย นแปลงบทบาทและโครงสร้า งสู่ค วามเป็ นอุ ด มศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 จึงได้จัดให้มีการบริหารงานภายในเป็น "คณะวิชา"
จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูนครปฐม ขณะนั้น
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆจานวน 10 ภาค ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เคมี คหกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา หัตถ
ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์
วิทยาลัยครูนครปฐมเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี และโครงการ
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ (อ.คป.) รุ่นที่ 1
วิทยาลัยครูนครปฐมเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะวิชาวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้
เริ่มเปิดทาการสอน ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 4 ปีใน
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ครุศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 2 ปีในภาค อ.คป.
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต)
วิชาเอกสุขศึกษา 4 ปีในภาคปกติ
วิทยาลัยครูนครปฐมได้รับการเปลีย่ นแปลงบทบาทและโครงสร้างสูค่ วามเป็นอุดมศึกษาอีกครั้ง โดย
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 5 คือให้วิทยาลัยครูจัด
การศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนือจาการผลิตครู
 มีการเปลี่ยนเพิ่มคาว่า “เทคโนโลยี” มาต่อท้ายชื่อ "คณะวิชาวิทยาศาสตร์"เป็น "คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
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รำยละเอียด
 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อ.วท.)จานวน 3 สาขา คือ คหกรรมศาสตร์ พืชศาสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์
 มีก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ และจ านวนของภาควิ ชาต่ า ง ๆ ในคณะวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ได้แก่
o ภาควิชาสุขศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ภาควิชา
พลศึกษา ย้ายไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์
คณะวิชาวิท ยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้ เ ริ่ม เปิด ท าการสอนระดับ อนุป ริ ญญาวิท ยาศาสตร์ วิ ชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์ 2 ปีในภาคปกติ
วิทยาลัยครูนครปฐมได้เปิดสอนปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 สาขาวิชา คือ วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) และ วท.บ.(คหกรรมศาสตร์ ) และในปีเดียวกันวิทยาลัยครูนครปฐม ได้เปิดรับ
นักศึกษาในโครงการ กศ.บป.ทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ทาให้สามารถผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้น
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทาการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 2 ปี
อ.วท. (เคมีปฏิบัติ)
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ครู ว่ า
"สถาบันราชภัฏ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทาการสอน ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ชีววิทยาประยุกต์ วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
สถาบันราชภัฏนครปฐมยกฐานะจากวิทยาลัยครูนครปฐม ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฎหมวด
วิทยาศาสตร์ถูกยกฐานะขึ้นเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมหมวดวิชาต่างๆ ที่สอนวิทยาศาสตร์
ประยุกต์มาสังกัดในคณะวิชา เช่น ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อ พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
ประกาศใช้คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 4
ปี วท.บ. (เคมี)และสาขาฟิสิกส์ 4 ปี วท.บ. (ฟิสิกส์)
สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามโครงการ SEQI ส่งผล
ให้มีการพัฒนาบุคลากร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯและครุภัณฑ์ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการบริหารแบบภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชา ตามมติ
ของ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2540
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 2 โปรแกรม คือ
o โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
o โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
นอกจากนี้ ยังมีการรวมโปรแกรม พืชศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการเกษตร เป็นโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์ และมีการย้ายสานั กงานคณะวิทยาศาสตร์จากอาคารเรียน A1 ไปยังอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ได้เริ่มเปิดทาการสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เพิ่มในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี แทนหลักสูตร 2 ปีที่เคยเปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดทาการสอนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(วท.ม.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนจานวน 19 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
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รำยละเอียด
โปรแกรมวิชำที่เปิดสอน
เฉพำะนักศึกษำภำคปกติ

2549

2550

2551

โปรแกรมวิชำที่เปิดสอนทั้ง โปรแกรมวิชำที่เปิดสอน
นักศึกษำภำคปกติและ
เฉพำะนักศึกษำภำค
ภำค กศ.พป.
กศ.พป.
- โปรแกรมวิชาเคมี
- โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
- โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
- โปรแกรมวิชา
- โปรแกรมวิชาก่อสร้าง
ศิลป์
คณิตศาสตร์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
- โปรแกรมวิชาชีววิทยา
อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า
การเกษตร
ประยุกต์
อุตสาหกรรม)
- โปรแกรมวิชาสถิติ
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ประยุกต์
อุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์
- โปรแกรมวิชาคหกรรม
อุตสาหกรรม)
ศาสตร์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
- โปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(อิเล็กทรอนิกส์)
- โปรแกรมวิชาสาธารณสุข - โปรแกรมวิชา
ชุมชน
คอมพิวเตอร์ศึกษา
- โปรแกรมวิชา
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีการอาหาร
- โปรแกรมวิชาวิทยาการ
- โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์
เกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 4 โปรแกรม คือ
o โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
o โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
o โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
o โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนจานวน 9 โปรแกรมวิชา
ประกอบด้วย
o โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
o โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
o โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
o โปรแกรมวิชาเคมี
o โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
o โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
o โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนจานวน 11 โปรแกรมวิชา และมี
โครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชา ดังนี้
o โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
o โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
o โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
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รำยละเอียด
o โปรแกรมวิชาเคมี
o โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
o โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
o โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
o โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
o โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
o โครงการจัดตั้งโปรแกรมวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดั ให้มีการดาเนินงานในรูปแบบของกลุ่มโปรแกรมวิชา โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ
- โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
- โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
- โปรแกรมวิชาเคมี
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ
- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
- โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
o กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา คือ
- โปรแกรมวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีประกอบด้วยกลุ่มโปรแกรม
และโปรแกรมวิชาดังนี้ คือ
- กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
o โปรแกรมวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แยกตัวออกเป็นคณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการในรูปแบบกลุ่มโปรแกรมวิชา 4 กลุ่มโปรแกรมวิชา
คือ
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
o กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
o กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาระบบ Science QA มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของ
คณะฯ
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วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาท้องถิ่นและทางาน
ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กาหนดพันธกิจของคณะ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่ สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้ำงฝ่ำยวิจัย
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณบดี และผู้ ช่ว ยคณบดีฝ่ ายวิจัยและประกัน
คุณภาพ เป็นผู้ประสานงาน ควบคุมและกากับงานวิจัยเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรวิจัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม และกรรมการกองทุ น วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ประสานงาน การดาเนินการวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งเป็น 3 งาน ประกอบด้วย งาน
ด้านการวิจัย งานผลิตเอกสารวิชาการ และงานเผยแพร่งานวิจัย ดังแผนภาพ
คณบดี
คณะกรรมกำรงำนวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ
งำนวิจัย

กำรวิจัย

ผลิตผลงำนทำง
วิชำกำร

เผยแพร่ผลงำน
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งำนด้ำนกำรวิจัย
มีหน้าที่ในการแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานงานกับแหล่ง
ทุนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจในการขอรับการสนับสนุนในการทา
วิจัยทั้งการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าใน
การทางานวิจัย การอานวยความสะดวกทั้งในเชิงวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และศักยภาพด้านการวิจัย ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย การคุ้มครอง
สิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์รวมไปถึงการยกย่องให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
ของคณะวิทยาศาสตร์
งำนผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอื่น นอกเหนือจาก
การทานวิจัย เช่น เอกสารประกอบการสอน หนังสือ หรือตารา เป็นต้น
งำนเผยแพร่ผลงำน
มีห น้ าที่ ร วบรวม คั ดสรรค์ วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ผ ลงานทางวิช าการและงานวิ จัย ของ
อาจารย์และนักวิจัย เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ตลอดจนแสวงหาเวที หรือช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย มีการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
ในกรณีนาเสนอผลงานวิชาการในประเทศ และผ่านกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ในกรณีนาเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ต่างประเทศ
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ส่วนที่ 2
ระบบบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทาระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้
ผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพรวมทั้งสามารถนาผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. ระบบและกลไกการยกย่ อ งและประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู้ มี ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ดีเด่น
4. ระบบและกลไกการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
5. ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
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ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
1. กลไกกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดให้มีกลไกสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้มีการ
ประกาศรับข้อเสนอปีละ 1 ครั้ง และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่มี
ความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมเพื่อรับทุน โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอ
ขอรับทุนได้โดยจัดทาโครงร่างงานงานวิจัยตามแบบที่กาหนดในคู่มือบริหารงานวิจัย
2. คณะกรรมการบริหาร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี บ ทบาทในการประสานงาน
หน่วยงานภายในและแหล่งทุนภายนอก เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและแจ้งต่อคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อดาเนินการขอรับทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป
3. มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นความรู้ เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยและสามารถดาเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ตามกาหนดระยะเวลา เช่น
การจัดอบรม การประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย และการให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4. มีการสนับสนุนด้านสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลด้านวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อให้คณาจารย์และ
นักวิจัยสามารถดาเนินงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
5. จั ดให้ มีการเผยแพร่ จ รรยาบรรณนักวิจัย เพื่อให้ นักวิจัยสามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับทั้งเชิงวิชาการและในระดับสากล
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2. ระบบกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
แผนภูมิ : ระบบกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ประเด็นการวิจัย
และประกาศเปิดรับโครงการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
นักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบข้อมูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการ
เสนอปรับปรุงโครงการวิจัยและตรวจสอบ
การปรับปรุงตามเสนอ

เสนอผลการพิจารณาโครงการวิจัยต่อ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติและประกาศผล

ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยและรายงาน
ความก้าวหน้า

ผู้วิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
นาไปใช้ประโยชน์
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ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
1. กลไกกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดให้มีกลไกการสนับสนุน
การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
1. จัดให้ มีคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พิจารณาโครงร่างงานวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อช่วยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
2. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
บทความวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัย
สนับสนุนด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
3. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจาปี เพื่อให้คณาจารย์สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นช่องทางในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและ
และงานสร้างสรรค์ทาให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
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2. ระบบกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
แผนภูมิ : ระบบและกลไกกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์
แหล่งการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ

นักวิจัยส่งผลงานเพื่อนาเสนอตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานผู้จัดโดยตรง
หน่วยงานพิจารณาข้อเสนอผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์โดยหน่วยงานผู้จัด

ตอบรับ

ไม่ตอบรับ

กรณีตอบรับแต่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

กรณีตอบรับแต่ไม่มี
ข้อเสนอให้ปรับแก้

ปรับแก้ตามข้อเสนอ

เสนออนุมัติการนาผลงาน
ไปเผยแพร่

เสนออนุมัติการนา
ผลงานไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนาผลงาน
ไปเผยแพร่

เจ้าของผลงานนาผลงาน
ไปเผยแพร่

รายงานฝ่ายบริหาร/
คณบดี

รายงานฝ่ายบริหาร /
คณบดี

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
และเสนอต่อหน่วยงานอื่น
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ระบบและกลไกกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณผู้มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
1. กลไกกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณผู้มีผลงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดให้มีกลไกการสนับสนุนยก
ย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรณีที่มีข้อมูล) หรือเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอก ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย เสนอข้ อ มู ล มายั ง คณะวิ ท ย์ ฯ คณะวิ ท ย์ ฯ
พิจารณาข้อมูลตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย และจัดทาการประกาศยกย่องและมอบโล่ที่ระลึก
ในเวทีการประชุมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมกับเสนอขออนุมัติงบประมาณสาหรับ
เป็นรางวัลให้กับเจ้าของผลงานที่อยู่ในข่ายได้รับเงินรางวัล
2. ระบบกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณผู้มีผลงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
แผนภูมิ : ระบบและกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
นักวิจัยเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ พร้อมแนบหลักฐานเสนอ
อธิการบดีผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย

อนุมัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเบิก
จ่ายเงินรางวัลให้แก่นักวิจัย
นักวิจัยติดต่อรับเงินรางวัลที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะวิทย์ฯประกาศยกย่องนักวิจัยโดยมอบโล่ใน
เวทีการประชุมอาจารย์และบุคลากร
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ระบบและกลไกกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์
1. กลไกระบบกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางแนวทางและขั้นตอน เพื่อคัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยยังคง
ความเชื่อถือในเชิงวิช าการและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณาชน
สามารถเข้าใจได้ รวมถึงจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่ อไป โดยมีกลไกในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
2. ระบบกำรรวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์
รวบรวมบทคัดย่อ / รายงานผลการวิจัย / นวัตกรรม

ประชุมร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวางแผนทางการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มงานวิจัยและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม

นาเสนอรายงานผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัย

จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสังเคราะห์โดยจัดส่งไปยัง
หน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงนาไปประยุกต์ใช้ใน
พันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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ระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
1. กลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้วางกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อขาย
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้การเจรจาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่
เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
2. ระบบเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ผู้สร้างสรรค์งานแจ้งความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์
บริการให้คาปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น
(งานที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ์, บัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน)

จัดทาเอกสารคาขอ
ผู้สร้างสรรค์ตรวจสอบเอกสารและลงนาม

แก้ไข

ตรวจสอบเอกสาร
นาเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม
นาไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
ตรวจสอบเอกสาร
รับรองเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์
นาส่งเอกสารการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสรรค์ และ สวพ.
จัดทาสรุปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แก้ไข
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ระบบกลไกกำรสนั บ สนุ น กำรผลิ ต งำนวิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์ บ นพื้ น ฐำนภู มิ ปั ญ ญำ
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม
1. กลไกกำรสนั บ สนุ น กำรผลิ ต งำนวิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์ บ นพื้ น ฐำนภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ดังนี้
1. ทุกปีงบประมาณ สถาบันวิจัยเละพัฒนาจะจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่องแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม เพื่อระบุกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติสาหรับการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยกาหนดกรอบการจัดทาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน การวิจัยบนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อ 1 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่น
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาส่งสาเนา
ประกาศไปยังบุคลากรโดยตรง เป็นต้น
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการพิจารณาโครงร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนตามกรอบและ
แนวทางที่กาหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยข้อที่ 1 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5. ผู้ได้รับทุนทาสัญญาการรับทุนอุดหนุนกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาและทาการวิจัยตามโครง
ร่างข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติ
6. ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อครบกาหนดการขอรับทุนตามสัญญา
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2. ระบบกำรสนั บ สนุน กำรผลิต งำนวิจั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์บ นพื้ น ฐำนภู มิ ปัญ ญำท้ องถิ่ น เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม
ประกาศมหาวิทยาลัยระบุหัวข้อวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ประชาสัมพันธ์ประกาศแก่บุคลากรของคณะวิทย์ฯเพื่อจัดทาโครง
ร่างข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการเพื่อการพิจารณา
โครงร่างตามกรอบที่กาหนดในประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้ได้รับทุนทาสัญญาการรับทุนกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและดาเนินการทาการวิจัย
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ส่วนที่ 3
จรรยำบรรณนักวิจัย
คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไ ด้ กาหนด "จรรยาบรรณนั ก วิจั ย" เพื่ อเป็ นแนวทางแก่
อาจารย์ในการยึดถือปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณนักวิจัยของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2541) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ ในด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย ดังนี้
"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด
มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผน และกาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้านโดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของคนในประเทศผลงานวิจัยที่มี คุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามรถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษาและ
ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทางาน วิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็
ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้
"จรรยำบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
และจริ ยธรรม ในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่ มบุคคลแต่ละสาขาวิช าชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้
สมาชิกในสาขาอาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของ
ตน จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการ
ค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การ
วิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบ ระมัดระวัง สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงกาหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ขึ้นไว้เป็นแนวทางสาหรับนักวิจัยยึดถือ
ปฎิบัติเพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจน
ประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศั กดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กาหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้
ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทำงวิชำกำรและกำรจัดกำร
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลี ยน
งานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัยและมีความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่ องที่ จ ะท าวิ จั ย การเลื อกผู้ เข้ าร่ ว มท าวิ จั ย การด าเนิ นการวิ จั ย ตลอดจนการน าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
1.2 นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ในงานวิจัย
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2. นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
2.1 นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
2.2 นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
3. นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
3.2 นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า
เป็นของตน
ข้อ 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรทำวิจัย ตำมข้อตกลงที่ทำไว้กับ หน่วยงำน
ที่สนับสนุนกำรวิจัยและต่อหน่วยงำนที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
อุทิศเวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดาเนินการ
แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
1.1 นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียด รอบคอบ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
1.2 นั กวิจั ย ต้อ งปฏิ บั ติตามเงื่ อนไข ระเบีย บและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่า ง
ครบถ้วน
2. นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
2.1 นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
3.1 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร และ ส่งงาน
ตามกาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
3.2 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
ให้ผลอันเกิดจาการวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรที่ทำวิจัย
นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ ความ
ชานาญหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกัน
ปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้น ๆ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อวงการวิชาการ
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ข้อ 4.

นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มี

ชีวิต
นักวิจัยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทาวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงปฏิบัติ
1. การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้น
2. นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจิตสานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
3. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
ข้อ 5. นักวิจัยต้องเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทำงปฏิบัติ
1. นั ก วิ จั ย ต้ อ งมี ค วามเคารพในสิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองโดยต้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมให้ทาการวิจัย
2. นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คานึงถึง
แต่ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
3. นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลอง
ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรทำวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลาเอียงทาง
วิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็น เหตุให้เกิดผลเสียหายต่อ
งานวิจัย
แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
2. นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
3. นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
หวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ 7. นักวิจัยพึงนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบ
จนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
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แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. นั กวิจั ย พึงเผยแพร่ ผ ลงานวิจัยโดยคานึง ถึงประโยชน์ทางวิช าการ และสั งคมไม่
เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
3. นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทำงปฏิบัติ
1. นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยกับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่น ๆ
2. นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9. นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทำงปฏิบัติ
1. นั ก วิ จั ย พึ ง ไตร่ ต รองหาหั ว ข้ อ การวิ จั ย ด้ ว ยความรอบคอบและท าการวิ จั ย ด้ ว ย
จิตสานึกที่จะอุทิศกาลังปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและ
ประโยชน์สุขต่อสังคม
2. นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผ ลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่
ทาการวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้าใจ กระทา
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป
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