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ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงาน (Accountability) ตามหลักจริยธรรมของการมีชื่อ
ในผลงาน (Integrity) เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
เชิงปัญญาอย่างแท้จริง และป้องกันข้อพิพาททีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ แนวทางการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการฉบับนีค้ รอบคลุมถึง แนวทางปฏิบตั ใิ นระหว่างขัน้ ตอนก่อน
ระหว่าง และหลังผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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บทที่ 1

หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผูว้ จิ ยั มีหน้าทีศ่ กึ ษาค้นคว้า ตามระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์
คือ องค์ความรู้ ทฤษฎี ข้อค้นพบ หรือผลการวิจยั รวมถึงมีหน้าทีใ่ นการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยสู่สาธารณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงควร
ยึดหลักประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจยั ทัง้ นี้ การประพฤติ
มิชอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น การคัดลอกข้อมูล (Plagiarism) การปลอมแปลง
ข้อมูล (Falsification) การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) จะส่งผลกระทบหรือ
เกิดปัญหา ทั้งต่อตัวผู้วิจัย ผู้ที่น�ำข้อมูลไปใช้ และสถาบันต้นสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากงานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้วิจัยจึงควรยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ทั้งในการวางแผนการวิจัย การด�ำเนินงานวิจัย และการเผยแพร่ข้อมูล จึงถือได้ว่า
จริยธรรมการวิจัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้วิจัยที่ต้องให้ความส�ำคัญ

1.1 การคัดลอกข้อมูล (Plagiarism)
ราชบัณฑิตสถานบัญญัติให้นิยามของค�ำว่า “การคัดลอกข้อมูล” ไว้ 2 ค�ำ คือ
“โจรกรรมทางวรรณกรรม” และ “การลอกเลียนงานเขียน”
ในงานวิทยาศาสตร์ การคัดลอกข้อมูล หมายถึง การน�ำเอาเนื้อหาของผู้อื่น
บางส่วน (Paraphrasing) หรือทั้งหมด (Word-by-Word Plagiarism) มาแอบอ้าง
เสมือนว่าเป็นงานของตน โดยไม่มีการระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่น
แนวคิด วิธีการทดลอง ผลการทดลอง รูปภาพ ตาราง ไม่เพียงแต่หมายถึงข้อมูลที่อยู่
ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การน�ำเอาค�ำพูด ข้อมูล
จากการน�ำเสนอผลงานของผู ้ อื่ น หรื อ สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ มี ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ท างปั ญ ญา
มาเรียบเรียงใหม่เป็นงานของตน โดยมีเจตนาบิดเบือนความเข้าใจของผู้อ่านว่าเป็น
แนวคิดของตน ถือได้ว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน เป็นรูปแบบของ
การประพฤติผิดร้ายแรงทางด้านวิทยาศาสตร์ และพบอย่างแพร่หลายในแวดวงของ
การศึกษาและสถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2
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ตารางที่ 1 รูปแบบการคัดลอกข้อมูล
อ้างอิงจาก “ประเด็นสําคัญที่ควรรู้” ใน สิ่งพิมพ์วิทยานิพนธ์การคัดลอกผลงานวิจัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการคัดลอก
การคัดลอกโดยตรง

ลักษณะการคัดลอก

• การคัดลอกโดยการเปลี่ยนหัวข้อและโครงสร้าง

•
•

ประโยค เพิ่มเติมค�ำ หรือตัดค�ำที่ไม่ปกติ โดยไม่ได้
อ้ า งอิ ง ที่ ม า รวมทั้ ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมาย
อัญประกาศหรือเครื่องหมายค�ำพูด
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ค�ำ หัวข้อ โครงสร้าง
ประโยค หรือส่วนส�ำคัญอื่น
การเปลีย่ นแปลงลักษณะข้อความเพือ่ ให้ดเู หมือนว่า
เป็นงานของตนเอง

ก า ร คั ด ล อ ก ที่ อ ้ า ง อิ ง
ผู ้ แ ต ่ ง เ ดิ ม แ ต ่ ไ ม ่ ใ ช ้
เครื่องหมายอัญประกาศ

• การคั ด ลอกเนื้ อ หาเดิ ม ที่ ถู ก เผยแพร่ แ ล้ ว น�ำมา

การคั ด ลอกแบบธรรมดา
ด้ ว ยการหมายเหตุ บ อก
ที่มา

• การคัดลอกโดยอ้างอิงที่มา แต่ไม่ได้ใช้เครื่องหมาย

การคัดลอกแบบถอดความ
ห รื อ ก า ร เ ขี ย น ใ ห ม ่ ที่
แตกต่ า งจากเดิ ม แต่ ยั ง มี
ความหมายเดิม

• การถอดความ หรือการเขียนใหม่ที่แตกต่างจากเดิม

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มีการอ้างอิงที่มา แต่ไม่ใช้
เครื่องหมายอัญประกาศ
อัญประกาศหรือเครื่องหมายค�ำพูด และค�ำบางค�ำ
ถูกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ข้อความแตกต่าง
จากเดิม

•

แต่ยังมีความหมายเดิม แต่ไม่มีการอ้างอิงที่มา
การถอดความหรือการเขียนใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม
แต่ยังมีความหมายเดิมต่อเนื่องกัน ไม่มีการเพิ่มเติม
ข้อความที่สัมพันธ์กับข้อความที่ถูกคัดลอก แม้ว่า
จะอ้างถึงที่มา
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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รูปแบบการคัดลอก

ลักษณะการคัดลอก

การคัดลอกผลงานตัวเอง
(Self-plagiarism)

• การถอดเอาบางส่วนของผลงานของตัวเองมาเขียน

ซ�้ำเป็นงานใหม่ โดยไม่มีการอ้างอิงที่มาหรือเปิดเผย
ข้อมูลของแหล่งตีพิมพ์ที่เผยแพร่มาก่อนแล้ว ซึ่ง
จัดว่าเป็นการตีพิมพ์ซ�้ำซ้อนกัน

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคัดลอกผลงาน
อ้างอิงตัวอย่างการคัดลอก จาก“ประเด็นสําคัญทีค่ วรรู”้ ในสิง่ พิมพ์วทิ ยานิพนธ์
การคัดลอกผลงานวิจัย ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ระบุแหล่งทีม่ าของแนวคิด ข้อมูล ทีน่ �ำมาใช้ในการอ้างอิง ให้ครบถ้วนและชัดเจน
 ตัวอย่าง
Such views articulated in the student magazines, also received
clear, though less detailed treatment in The Westerner which
reminded Afrikaners that they were a Calvinist Volk with a duty to
retain their nationalism.1 In the view of this newspaper, ministers
of the Dutch Reformed Church like Herman Bosman, General
Botha=s friend, were “mistaken in arguing, like Dr. Andrew Murray
for the separation of religion andpolitics” even though he was their
mentor.2
1
2

Irving Hexham, The Irony of Apartheid (Lewiston: Edwin Mellen, 1981), 182.
The Westerner, 4/12/1912.

2. หากข้อมูลที่น�ำมาอ้างอิงเป็นการคัดลอกแบบค�ำต่อค�ำ ควรใส่เครื่องหมาย
อัญประกาศ (หรือเครื่องหมายค�ำพูด, “-”) หรือ ใช้เครื่องหมายทวิภาค (:)
ตรงข้อความที่คัดลอก เพื่อการเน้นตรงข้อความ และระบุแหล่งที่มา
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 ตัวอย่าง ก. การใส่เครื่องหมายอัญประกาศ
As Hannah Arendt explains, her book was “written against
a backdrop of both reckless optimism and reckless despair.”1
The book “holds that Progress and Doom are two sides of the same
medal . . ..”2
 ตัวอย่าง ข. การใช้เครื่องหมายทวิภาค
As Dr. Arendt has explained: This book has been written against
a background of both reckless optimism and reckless despair. It holds
that Progress and Doom are two sides of the same medal;
that both are articles of superstition, not of faith.1 Interestingly enough,
Arendt avoids much of the debate found in some of the less
philosophical literature about totalitarianism.
1
……………………..
2
……………………..
3. การรวบรวมแนวความคิดจากหลายแหล่งแล้วน�ำมาเขียนใหม่โดยใช้ภาษาของ
ตัวเองแต่ยังคงความหมายเดิม (Paraphrase) ควรระบุแหล่งที่มา
 ตัวอย่าง
Hannah Arendt’s book, The Origins of Totalitarianism, was written
in the light of both excessive hope and excessive pessimism.
Her thesis is that both Advancement and Ruin are merely different sides
of the same coin.1 Her book was produced out of a belief that one
can understand the method in which the more conventional
aspects of politics and philosophy were mixed together so
that they lose their distinctiveness and become worthless for
human uses.
1
………………….
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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1.2 การดัดแปลงข้อมูล (Falsification)
การปลอมแปลงบิ ด เบื อ นวั ส ดุ กระบวนการ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น ลบข้อมูล
ทีไ่ ม่ดอี อก เพิม่ เติมข้อมูล แก้ไขข้อมูล ฯลฯ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ในรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ
ตลอดจนบิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ในเอกสารบั น ทึ ก งานวิ จั ย หรื อ ในการเผยแพร่
หรือรายงานข้อมูลวิจัย
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลดิบเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ (Falsification Data)
การหาค่ามาตรฐานของสารละลายกลูโคสที่ความเข้มข้น 0.0, 0.2, 0.4, 0.6,
0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวัดค่าการดูดกลืนแสง (Optical Density, OD)
ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร
ข้อมูลจริงจากการทดลอง: ส�ำหรับความเข้มข้นกลูโคสเท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
วัดค่า OD ได้เท่ากับ 0.19
ข้อมูลใหม่ที่ดัดแปลงแก้ไข: ส�ำหรับความเข้มข้นกลูโคสเท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปรับแก้ไขให้ค่า OD เท่ากับ 0.0765 ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ได้ผลของกราฟ
มาตรฐานตามที่ผู้วิจัยต้องการ
ข้อมูลจริง
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ความเข้มข้น
ของกลูโคส (mg/l)

ค่าเฉลี่ย OD
450nm

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0.0185
0.0355
0.053
0.063
0.19

ข้อมูลที่ดัดแปลง
ความเข้มข้น
ของกลูโคส (mg/l)

ค่าเฉลี่ย OD
450nm

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

0.0185
0.0355
0.053
0.063
0.0765

แนวทางปฏิบัติ
1. ท�ำการทดลองซ�้ำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลอง
2. อาจเพิ่มการทดลองแบ่งย่อยในช่วงที่คิดว่าข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น จากตัวอย่าง
ข้างบน อาจเพิ่มการทดลองย่อยๆ ที่ค่าความความเข้มข้นของกลูโคสระหว่าง
0.8 - 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อหาแนวเส้นกราฟใหม่
3. ในกรณีที่พบว่า มีข้อมูลดิบที่มีค่าผิดปกติ คือ ค่าที่สูงหรือต�่ำผิดปกติ (Outlier)
ผู้วิจัยสามารถพิจารณาตัดค่าที่ผิดปกติออก เพื่อให้ไม่กระทบต่อการแปลผลข้อมูล
ได้ และควรระบุถึงสาเหตุของการตัดข้อมูลออก ตามขั้นตอนดังนี้

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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(1) หาค่าผิดปกติ (Outlier) จากวิธีการสร้าง Box Plot
*

Outlier ข้อมูลที่สูงกว่าปกติ

ค่าสูงสุด (Max.)
Q1
Q2
Q3

ค่าเฉลี่ย (Mean)

ค่าต�่ำสุด (Min.)
*

Outlier ข้อมูลที่ต�่ำกว่าปกติ

โดยน�ำข้อมูลดิบทัง้ หมดมาเรียงกันในโปรแกรม Excel เลือกการสร้างกราฟแบบ
Box Plot เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
• Min. คือ ค่า Minimum หรือค่าต�่ำสุดของข้อมูลดิบทั้งหมด
• Max. คือ ค่า Maximum คือค่าสูงสุดของข้อมูลดิบทั้งหมด
• Q1 ค่า 1st Quartile หรือ ค่าที่ Percentile ที่ 25
• Q2 ค่ากลางของข้อมูล หรือ ค่าที่ Percentile ที่ 50
• Mean ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด
• Q3 ค่า 3rd Quartile หรือ ค่าที่ เรียกว่า Percentile ที่ 75
• ช่วงระหว่าง Q1-Q3 เรียกว่า Inter Quartile
หมายเหตุ
สูตรค�ำนวณต�ำแหน่ง Quartile ที่ K : QK = (K(N+1))/4
สูตรค�ำนวณต�ำแหน่ง Percentile ที่ K : PK = (K(N+1))/100
เมื่อ
K = ต�ำแหน่งที่ต้องการหาค่าของข้อมูล
		
N = จ�ำนวนของข้อมูลทั้งหมด
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(2) ข้อมูลที่ต�่ำกว่าปกติ คือ ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า Q1-(1.5x(Q3-Q1)) และค่าที่
สูงกว่าปกติ คือ ค่าที่มากกว่า Q3+(1.5x(Q3-Q1)) ซึ่งเป็นค่าที่สามารถตัด
ออกจากผลการทดลองได้ และควรระบุถึงสาเหตุของการตัดข้อมูลออก
จากตัวอย่างกราฟมาตรฐานสารละลายกลูโคส ณ ค่าความเข้มข้นกลูโคสเท่ากับ
1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดค่า OD ได้ เท่ากับ 0.19 เนื่องจากเป็นค่าที่สูงเกินกว่าค่าปกติ
จริง แต่การหากราฟมาตรฐานของสารละลายต้องใช้ความเข้มข้นสารละลายตั้งแต่
0.0 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงไม่สามารถตัดค่าความเข้มข้นสุดท้ายออกได้ จึงควร
เตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคสขึ้นใหม่
นอกจากนีก้ ารตกแต่งรูปใหม่ให้แตกต่างไปจากรูปภาพต้นฉบับ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop ถือเป็นการดัดแปลงข้อมูลเช่นกัน (ดูแนวทางการจัดการ
รูปภาพ ในหัวข้อ 5.2)

1.3 การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)
การสร้างข้อมูลผลการทดลองและรายงานผลไปตามทฤษฎีหรือสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยไม่ได้ลงมือท�ำการทดลองทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหลีกเลี่ยงการน�ำเสนอ
ข้ อ มู ล ตามความจริ ง อาจเรี ย กการกระท�ำในลั ก ษณะเช่ น นี้ ว ่ า การท�ำแล็ บ แห้ ง
“Dry-labbing” เช่น การทดลองที่ต้องวัดค่าซ�้ำ 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงและ
แม่นย�ำ ผู้วิจัยท�ำการทดลองเพียงครั้งเดียว และสร้างข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตาม
ทฤษฎี
ผู้ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยควรตระหนักถึงปัญหาและหลีกเลี่ยง
การประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการวิจัย ซึ่งอาจน�ำไปสู่การพิจารณาถอนบทความ
ออกจากวารสาร (Retraction) อีกทัง้ ยังส่งผลต่อความน่าเชือ่ ถือ น�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสีย
ชือ่ เสียงต่อตนเองและสถาบัน และอาจได้รบั บทลงโทษทางวินยั จากต้นสังกัด ถูกยกเลิก
สัญญารับทุน ถูกเรียกทุนวิจัยคืน หรือถูกขึ้นบัญชีด�ำ (Blacklist) จากผู้สนับสนุนทุน
วิจัยและ/หรือวงการวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางปฏิบตั ใิ นการป้องกันข้อกล่าวหาเรือ่ งการดัดแปลงข้อมูล (Falsification)/
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)
1. จดบันทึกการวิจัยลงสมุดบันทึกงานวิจัยที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยไม่เว้นว่าง
ติดข้อมูล/รูปภาพที่พิมพ์จากเครื่องมือวิจัยและคอมพิวเตอร์ลงในสมุดบันทึก
งานวิจัย พร้อมระบุวันที่ที่ท�ำการทดลอง*
2. การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในสมุดบันทึกงานวิจัย ไม่ลบหรือใช้น�้ำลบค�ำผิด ให้ใช้
ปากกาขีดฆ่าทับข้อความ และระบุถงึ สาเหตุทแี่ ก้ไข พร้อมทัง้ ลงชือ่ และวันทีก่ �ำกับ*
* ศึ ก ษาวิ ธี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล วิ จั ย ที่ ดี ไ ด้ จ ากคู ่ มื อ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล งานวิ จั ย จั ด ท�ำโดย
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจยั สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท:ี่ https://www.nstda.or.th/rqm/
resources-publications.html

3. เก็บไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลฉบับดั้งเดิมไว้ส�ำหรับตีพิมพ์ หากมีความจ�ำเป็นจะต้อง
ตกแต่งหรือดัดแปลงรูปภาพ ผูว้ จิ ยั ควรมีการจดบันทึกล�ำดับขัน้ ตอนในการปรับแต่ง
พร้อมทั้งระบุถึงโปรแกรมที่ใช้ (ดูแนวทางการจัดการรูปภาพ ในหัวข้อ 5.2)
4. สร้างความตระหนักและ/หรือปลูกฝังเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมการวิจยั เพือ่ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

1.4 จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการวิจัยในมนุษย์ (Ethic and
Practice in Human Research)
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ในปัจจุบนั เกิดจากการศึกษาวิจยั และทดลอง
ในมนุษย์ ซึ่งนอกจากจะท�ำให้รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อป้องกันและรักษาโรคแล้ว
ยังยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น (Human Well Being) อีกด้วย
การศึกษาวิจัยในมนุษย์ หมายถึง กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบที่มี
การทดลองและ/หรือกระท�ำกับร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร เพือ่ ท�ำให้เกิดความรู้
ความเข้าใจทางด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยโรค แนวทางการป้องกันและรักษาโรค
โครงการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ จ ะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อ เห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนเริ่มด�ำเนินการใดๆ กับอาสาสมัคร
และข้อมูลของอาสาสมัครที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วย วัสดุ
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สิ่งส่งตรวจ น�้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ ฯลฯ รวมถึงผลการศึกษาทางด้านสรีรวิทยา ชีวเคมี
พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษาของร่างกายทางด้านชีวเคมี และจิตวิทยาของ
อาสาสมัคร จะต้องได้รับการดูแลและเป็นไปตามหลักจริยธรรม
ปัจจุบัน การวิจัยในมนุษย์ไม่ได้หมายถึงเพียงงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์
ทีส่ ง่ ผลต่อร่างกายโดยตรง แต่ยงั รวมถึงงานวิจยั เชิงสังคม งานวิจยั เชิงคุณภาพ ทีส่ ง่ ผล
ต่อจิตใจอีกด้วย
1.4.1 แนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
		

1. หลักการเคารพในบุคคล (Respect for Person)

หลักการเคารพในบุคคลของงานวิจัยในมนุษย์ มี 2 รูปแบบ คือ การเคารพใน
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (โดยการขอความยิมยอม
และการรักษาความลับของข้อมูล) และการเคารพในความจริงและสิทธิทางปัญญาของ
ผูอ้ นื่ (โดยหลีกเลีย่ งการคัดลอกข้อมูลและสรุปผลการวิจยั ทีไ่ ม่เป็นไปตามความเป็นจริง)
• การขอความยิมยอม (Informed Consent)
ก่อนเริ่มต้นด�ำเนินการใดๆ กับอาสาสมัคร จะต้องมีขั้นตอนการขอความ
ยินยอมกับอาสาสมัครก่อน โดยผู้วิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัย
ให้แก่อาสาสมัครอย่างครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย
และให้เวลาอาสาสมัครในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างอิสระ
ส�ำหรับกฎหมายของไทยอาศัยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
หมวด 1 สิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ว่าด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้อาสาสมัครวิจยั
ในมาตรา 9 ก�ำหนดไว้ ดังนี้
“ในกรณีที่ผู้ป ระกอบวิช าชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริการ
เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อน
จึงจะด�ำเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าวผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้”
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• การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
การรักษาความลับของข้อมูล คือ การไม่เปิดเผยข้อมูลของอาสาสมัครให้บคุ คล
ที่สามรับทราบ ยกเว้น ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น แพทย์ผู้วิจัย พยาบาลวิจัย
นักเทคนิคการแพทย์ หรือบุคคลอืน่ ๆ ทีอ่ าสาสมัครหรือผูแ้ ทนตามกฎหมายอนุญาตให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิเสรีภาพของอาสาสมัคร
ในการรักษาความลับของข้อมูลอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะต้องเก็บรักษาความลับ
ของข้อมูลอาสาสมัคร โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลที่ระบุเฉพาะหมายเลข
ของอาสาสมั ค รเท่ า นั้ น และไม่ ส ามารถระบุ ถึ ง ตั ว อาสาสมั ค รได้ และเก็ บ ข้ อ มู ล
ในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านส�ำหรับการเข้าถึงข้อมูล
• การเคารพในความเป็นส่วนตัว (Privacy)
ความเป็นส่วนตัว คือ สิทธิส่วนบุคคลของอาสาสมัครในการตัดสินใจว่า
จะปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบุคคล พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพและ/หรือ
ความรู้สึก ให้ผู้วิจัยทราบ
ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 7 ว่าด้วย
กฎหมายคุ้มครองความลับข้อมูล มีข้อก�ำหนด ดังนี้
“ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผูใ้ ดจะน�ำไปเปิดเผย
ในประการทีน่ า่ จะท�ำให้บคุ คลนัน้ เสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนัน้ เป็นไปตามประสงค์
ของบุคคลนัน้ โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตใิ ห้ตอ้ งเปิดเผย แต่ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ผู้ใดจะอาศัยอ�ำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือ
กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”
2. หลั ก การให้ ป ระโยชน์ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย (Beneficence/
Non-maleficence)
ก่อนเริม่ ต้นการวิจยั ผูว้ จิ ยั ควรค�ำนึงถึงประโยชน์และความเสีย่ งในการเข้าร่วม
การวิจยั ของอาสาสมัคร โดยประเมินว่าอาสาสมัครจะได้รบั ประโยชน์จากการวิจยั หรือไม่
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ประโยชน์มีอะไรบ้าง ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือไม่ รวมถึงได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หรือไม่ ซึง่ การได้รบั ประโยชน์ของอาสาสมัครจะต้องมากกว่าความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
อันตรายกับอาสาสมัคร โดยทั่วไปความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร ได้แก่
ความเจ็บปวด ความเสียหาย ผลกระทบทางด้านจิตใจ หรือผลกระทบทางด้านกฎหมาย
สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินหลักการให้ประโยชน์และความเสี่ยง
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ผู ้ วิ จั ย จะต้ อ งยึ ด ถื อ หลั ก ความถู ก ต้ อ ง ความปลอดภั ย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอาสาสมัคร
		

3. หลักความยุติธรรม (Justice)

หลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในการด�ำเนินงานวิจัย เกณฑ์การรับ
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยควรปราศจากอคติหรือความล�ำเอียง โดยใช้วิธีการสุ่ม
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย และการกระจายความเสี่ยงและประโยชน์ของ
อาสาสมัครอย่างเป็นธรรม ในขัน้ ตอนการวิจยั จะต้องมีการปฏิบตั ติ อ่ อาสาสมัครทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
1.4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้วิจัยจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงาน
ที่จะด�ำเนินการวิจัยในมนุษย์ และอาจรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย ตามแต่
ข้อก�ำหนดของแต่ละหน่วยงาน
อ้างอิง แนวปฏิบตั คิ ณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ สวทช. เกณฑ์ทั่วไป (หมวดที่ 3) โครงการวิจัยในมนุษย์ที่ต้องขอการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ สวทช. ได้แก่ (1) โครงการวิจัยใน
มนุษย์ที่ด�ำเนินการโดยนักวิจัยของ สวทช. และนักวิจัยภายนอกที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สวทช. (2) โครงการวิจัยใดๆ ที่เป็นการวิจัยในมนุษย์ซึ่งด�ำเนินการ
อยู่ภายใน สวทช. หรือหน่วยงานภายในการก�ำกับดูแลของ สวทช. โดยโครงการ
ที่เข้าขอบข่ายต้องขอรับรองการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การวิจัยเกี่ยวกับเภสัชผลิตภัณฑ์หรืออาหาร
การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา
การวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัด
การวิจัยสิ่งส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายคน
การวิจัยจากเวชระเบียนและ/หรือระบบข้อมูลที่บันทึกเชิงเวชระเบียน
การวิจัยด้านระบาดวิทยาในมนุษย์
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
การวิจัยและการทดลองในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมชาติ
ของโรค การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสภาพ ทีก่ ระท�ำ
ในร่างกายคน เป็นต้น
(10) การวิจัยอื่นในมนุษย์ที่มีประเด็นด้านจริยธรรม
(11) โครงการวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ที่มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งตรงกับนิยามอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
(11.1) เป็นเครื่องมือที่ต้องสอดใส่เข้าภายในร่างกายของมนุษย์ โดย
เครือ่ งมือนัน้ มีผลต่อสุขภาพและสุขภาวะของผูท้ ตี่ อ้ งใช้เครือ่ งมือ
(11.2) เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย
(11.3) เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ต้องใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัย รักษาโรค
หรือใช้ปอ้ งกันการเกิดความบกพร่องของสุขภาพมนุษย์ และการ
บรรเทาโรค ซึง่ หากขาดเครือ่ งมือดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถหาย
จากโรค และกลับมามีสุขภาพและสุขภาวะดังเดิม
(11.4) ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิต หรือมีความ
ผิดปกติ/พิการอย่างถาวรทัง้ ในแง่การท�ำงานของอวัยวะนัน้ และ
ท�ำให้มีความวิกลรูป (deformity) อย่างถาวรร่วมด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.
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บทที่ 2

หลักการมีชื่อในผลงานทางวิชาการ (Authorship)
2.1 นิยามและคุณสมบัตกิ ารมีชอื่ ในผลงาน (Definition and Properties
of Authorship)
ผู้มีชื่อในผลงาน หรือ ผู้นิพนธ์ (Author) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญา
อย่างส�ำคัญในผลงาน (Substantive Intellectual Contributions) โดยอาศัยข้อตกลง
ของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
(คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
อย่างกว้างขวาง ก�ำหนดเกณฑ์ให้ผู้มีชื่อในผลงานต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ครบทั้ง
3 ข้อ ดังนี้
1. มีสว่ นร่วมอย่างส�ำคัญในกระบวนการวิจยั เช่น การสร้างโจทย์วจิ ยั
ออกแบบ วางแผนการวิจัย ด�ำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ หรือ
แปลความหมายข้อมูล
2. มีสว่ นร่วมเชิงปัญญาอย่างส�ำคัญในการเขียนหรือตรวจสอบเนือ้ หา
ผลงาน (ไม่ใช่เฉพาะภาษาหรือรูปแบบ)
3. รับทราบและรับรองเนื้อหาผลงานที่ส่งเผยแพร่
นอกจากนี้ ICMJE ยังระบุให้ผู้ที่มีชื่อในผลงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ความถูกต้องของเนื้อหาและจริยธรรมในผลงานด้วย
ส�ำหรับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับผลงาน แต่ไม่ได้มสี ว่ นร่วมในเชิงปัญญาตามเกณฑ์
ข้างต้น อาจใส่ชื่อในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) และระบุถึงบทบาท
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การมีชื่อในผลงานอาจมีข้อยกเว้นให้มี
องค์ประกอบไม่ครบทั้ง 3 ข้อได้ หากขัดต่อหลักจริยธรรม เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาน�ำ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมาเขียนบทความตีพิมพ์โดยไม่ได้
แจ้งนักศึกษา ท�ำให้นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อข้างต้น
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์มีชื่อในผลงาน เพราะขาดคุณสมบัติข้อ 2 และ 3 แต่หากค�ำนึงถึง
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หลักจริยธรรมการวิจัย ถือว่าเป็นการน�ำเอาผลงานของนักศึกษามาเป็นผลงานของตน
จึงควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเขียนบทความและใส่ชื่อนักศึกษาด้วย ดังนั้น
แนวทางในการป้องกันข้อขัดแย้งและการประพฤติผิดทางจริยธรรม คณะผู้วิจัยทุกคน
ต้องทราบหลักเกณฑ์ในการมีชื่อในผลงานและควรร่วมกันวางแผนเรื่องการมีชื่อ
ในผลงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการด�ำเนินงานวิจัย
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญาอย่างส�ำคัญและผู้ที่ ไม่ ได้มีส่วนร่วม
เชิงปัญญาอย่างส�ำคัญ (ส�ำหรับพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ ข้อ 1
และ 2)
ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างส�ำคัญ

ความหมาย

ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญาอย่างส�ำคัญ ผู้ที่มีส่วนร่วมโดยการใช้ความคิด/องค์ความรู้/
ความเชีย่ วชาญอย่างส�ำคัญในกระบวนการวิจยั
เช่น การสร้างโจทย์วิจัย ออกแบบ วางแผน
การวิจัย ด�ำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ หรือ
แปลความหมายข้อมูล ฯลฯ
ผู้ออกแบบวางแผนงานวิจัย

ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นในการออกแบบโครงสร้ า งของ
กระบวนการวิจยั วางแผนขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
แผนงบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ก่อน
เริ่มต้นด�ำเนินงานวิจัย

ผู้มีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบแนวคิด ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ประกอบของ
ของงานวิจัย
แนวคิดที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

16

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างส�ำคัญ

ความหมาย

ผู้มีส่วนร่วมในการดัดแปลงแก้ไข ผู้ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
ด�ำเนิ น งานวิ จั ย ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
รูปแบบงานวิจัย
เป้าหมายหรือการพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้
ผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในการออกแบบและการด�ำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัยผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาหลักการ เหตุผลและ
ทฤษฎีประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มี
ความถูกต้องและแม่นย�ำ
ผู ้ มี ส ่ ว นในการแปลความหมาย ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตีความหมายจากข้อมูล
ข้อมูล
หรือข้อสังเกตที่พบจากการด�ำเนินงานวิจัย
ผู้มีส่วนในการแปลผลการทดลอง ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสมมุ ติ ฐ านและ
ตีความหมาย วิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อสังเกต
ทีพ่ บจากการทดลองตามข้อเท็จจริง โดยอ้างอิง
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ง า น วิ จั ย นั้ น ๆ
ซึ่งจะน�ำมาสู่ข้อสรุปของผลการทดลอง
ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในเชิ ง ปั ญ ญาอย่ า ง ผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในการร่าง/เขียนบทความวิชาการ
ส�ำคัญในการเขียน/ตรวจสอบร่าง หรือตรวจสอบร่างบทความวิชาการฉบับสุดท้าย
บทความ
ก่อนส่งตีพิมพ์ในวารสาร หรือพัฒนาวิธีการ
น�ำเสนอข้อมูลทีส่ ง่ ตีพมิ พ์ในวารสาร หรือเผยแพร่
สู่สาธารณะด้วยวิธีการทางวิชาการอื่นๆ
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ผู้ทไี่ ม่ได้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างส�ำคัญ
ผู้ให้ทุนวิจัย

ความหมาย
ผูใ้ ห้การสนับสนุนทุนในการด�ำเนินงานวิจยั แต่
ไม่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานวิจัย

ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง
ห้องปฏิบัติการ (โดยต�ำแหน่ง)
การด�ำเนินงานวิจยั ในภาพรวมของห้องปฏิบตั กิ าร
รวมถึ ง ให้ ค�ำปรึ ก ษาแก่ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ในการด�ำเนินงานวิจัยในภาพรวม แต่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานวิจัยนั้นๆ อย่างมี
นัยส�ำคัญ
ผู้ให้ค�ำปรึกษาทางด้านงานวิจัย

ผูท้ ม่ี สี ว่ นให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับหลักการ/วิธกี าร
ตรวจวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล /เทคนิ ค /เครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์ที่ใช้ในงานวิจัยในภาพรวม แต่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานวิจัย

ผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

ผู ้ ที่ ด�ำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ ค /
เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห์ ท ดสอบ โดยปฏิ บั ติ ต าม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ผู้ใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ทดสอบ HPLC แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่มีบทบาทส�ำคัญในงานวิจัย

ผู ้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ตามหน้ า ที่ ผู้ที่ด�ำเนินการ/ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
ประจ�ำหรื อ ตามค�ำสั่ ง หรื อ ตาม มอบหมายเป็นประจ�ำจากหัวหน้า/ผูบ้ งั คับบัญชา/
สัญญาจ้าง
สัญญาจ้าง
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ผู้ทไี่ ม่ได้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างส�ำคัญ

ความหมาย

ผู้หาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย

ผู้ที่มีส่วนช่วยในการสืบค้นข้อมูล/แหล่งอ้างอิง
เพื่อใช้ในการสนับสนุนข้อมูลในงานวิจัย แต่
ไม่ได้มีส่วนวิเคราะห์ วางแผน ด�ำเนินการวิจัย
อย่างส�ำคัญ

ผู้รับจ้างเขียนบทความวิจัย

ผู้รับจ้างเขียนบทความวิจัย แต่ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานวิจัย

ผู ้ ต รวจสอบและให้ ค�ำแนะน�ำ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นช่ ว ยตรวจสอบและให้ ค�ำแนะน�ำ
ทางภาษา
ทางภาษาในการเขียนบทความวิจัย แต่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล/วัตถุดบิ /ตัวอย่างในการ ผู้ให้ข้อมูล/วัตถุดิบ/ตัวอย่างในการด�ำเนินการ
ทดลอง
ทดลอง แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
วิจัย
ผู้มีส่วนช่วยวิเคราะห์ทางด้านสถิติ ผูท้ มี่ สี ว่ นช่วยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางด้านสถิติ
แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการวิ เ คราะห์ ผ ลจาก
งานวิจัยในเชิงปัญญาอย่างมีนัยส�ำคัญ

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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2.2 ประเภทชื่อในผลงาน (Category of Authorship)
ประเภทชื่อ

ความหมาย

ชือ่ หลัก (Corresponding Author) ผูท้ ที่ �ำหน้าทีป่ ระสานงานกับผูอ้ นื่ ทีม่ ชี อื่ ในผลงาน
ในการเตรียมต้นฉบับบทความ หรือส่งบทความ
เพื่ อ ตี พิ ม พ์ และประสานงานในการตอบ
ข้อค�ำถามและข้อวิจารณ์
ชื่อแรก (First Author)

ชือ่ ทีอ่ ยูล่ �ำดับแรก ในหลายสาขาถือว่าชือ่ แรกเป็น
ผูท้ มี่ สี ว่ นมากทีส่ ดุ ในผลงาน แต่กไ็ ม่ได้เป็นเช่นนัน้
เสมอไป

ชื่อร่วม (Co-Author)

ผู้ที่มีชื่อในผลงาน ที่ไม่ใช่ชื่อหลัก

ชื่อสุดท้าย (Last Author)

ชื่อที่อยู่ล�ำดับสุดท้าย มักจะเป็นผู้วิจัยอาวุโส
ในทีมวิจยั (Senior Author หรือ Lead Author)
แต่ในบางสาขาหรือบางกลุ่มงานวิจัย ชื่อล�ำดับ
สุ ด ท้ า ยอาจจะไม่ ใ ช่ ผู ้ วิ จั ย อาวุ โ สในที ม วิ จั ย
เสมอไป ผู้วิจัยอาวุโสอาจจะปรากฎอยู่ในล�ำดับ
อื่นๆ เช่น ล�ำดับที่ 2

ชื่อที่ละเลย (Ghost Author)

ผู้ที่มีคุณสมบัติมีชื่อในผลงาน แต่ไม่ได้มีชื่อใน
ผลงาน ซึ่ ง อาจเป็ น การถู ก ขโมยผลงานโดย
ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น หรือเป็นการสมยอม เช่น
เป็นผูร้ บั จ้างท�ำงานวิจยั หรือรับจ้างเขียนบทความ
เป็นต้น
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ประเภทชื่อ

ความหมาย

ชื่อรับเชิญ (Gift Author, Guest ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการมีชื่อในผลงาน แต่ได้
Author หรือ Honorary Author) มีชื่อในผลงาน เช่น หัวหน้าภาควิชา อาจารย์
อาวุ โ ส นั ก วิ จั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เจ้ า ของทุ น วิ จั ย
ผู้บริหารหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งไม่ควรกระท�ำและ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การมีชื่อในผลงาน
ชื่อกลุ่ม (Group Author)

ส�ำหรับงานวิจยั ทีม่ ผี วู้ จิ ยั จ�ำนวนมากสามารถระบุ
ชือ่ ในผลงานเป็นชือ่ กลุม่ ได้ โดยผูท้ มี่ ชี อื่ อยูใ่ นกลุม่
ทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ของการมีชื่อในผลงาน และมีการระบุชื่อหลัก
(Corresponding Author) ในชื่อกลุ่ม

กรณีตัวอย่างการใส่ชื่อในผลงานในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
 เกรงว่าจะไม่ได้รบั การพิจารณาตีพมิ พ์บทความ จึงแอบอ้างโดยใส่ชอื่ นักวิจยั อาวุโส
หรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียง โดยที่เจ้าของชื่อไม่ได้มีส่วนร่วมในผลงานและไม่ทราบถึง
การใส่ชื่อในผลงาน เรียกลักษณะเช่นนี้ ว่า Planted Authorship และชื่อผู้ที่
ถูกแอบอ้างนั้น เรียกว่า Guest Author
 เชิญมามีสว่ นร่วมในงานวิจยั แต่ไม่ใส่ชอื่ ในบทความ หรือลดชือ่ ออกจากบทความใน
ภายหลัง อาจเนื่องจากบรรณาธิการตัดสินให้ลดจ�ำนวนชื่อผู้มีส่วนร่วมในบทความ
เรียกลักษณะเช่นนีว้ า่ Denial of Authorship ซึง่ อาจเข้าข่ายการขโมยผลงานผูอ้ นื่
และผู้ที่ถูกลดชื่อออกจากบทความ เรียกว่า Ghost Author
 ผู ้ เ ชี่ ย วชาญรั บ (จ้ า ง) เขี ย นบทความให้ นั ก วิ จั ย และไม่ ใ ส่ ชื่ อ ตนในบทความ
เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า Ghost Author หรือ Ghostwriting
 นักวิจัยที่เกษียณอายุหรือลาออกไป มอบสิทธิ์การมีชื่อในผลงานให้ผู้อื่นที่ไม่ได้มี
ส่วนร่วมใดๆ ในการท�ำงานวิจยั เรียกลักษณะเช่นนีว้ า่ Relinquished Authorship
 บางงานวิจัยมีการใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยจ�ำนวนมากเกินความเป็นจริงโดยไม่สอดคล้อง
และไม่เหมาะสมกับปริมาณของงานวิจัย
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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2.3 หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ มี ชื่ อ ในผลงาน (Role and
Responsibility)
1. เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยตามความจริง ด้วยความซื่อสัตย์ โดยมั่นใจว่าตน
และผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย มี ก ระบวนการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล วิ จั ย ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ถู ก ต้ อ ง
ท�ำซ�้ำได้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักจริยธรรมการวิจัย
 มีหลักฐานยืนยันที่มาของข้อมูล เช่น สมุดบันทึกงานวิจัย
 ไม่คัดลอกผลงาน (Plagiarism)
 ไม่ดัดแปลงข้อมูล (Falsification)
 ไม่สร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)
 รักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and Confidentiality)
 ขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์ (Copyright)
 อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล (Reference)
 ไม่ยื่นเผยแพร่พร้อมกันหลายวารสาร (Simultaneous Submission)
 ไม่แบ่งย่อยผลงานเพื่อเพิ่มจ�ำนวนเอกสาร (Salami Publication)
 ไม่เผยแพร่ซ�้ำโดยไม่อ้างอิง
2. ทราบหลักเกณฑ์การมีชื่อ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ และสามารถชี้แจงได้ว่า
ผู้ที่มีชื่อในผลงานแต่ละคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์อย่างไร โดยมีการชี้แจง
บทบาทของแต่ละชื่อ (Contributorship) เพื่อแสดงความโปร่งใส
3. ผูม้ ชี อื่ ทุกคนรับทราบและรับรอง เนือ้ หาในผลงาน การเปลีย่ นแปลงรายชือ่
ในผลงาน พร้อมรับผิดชอบต่อเนื้อหาผลงานในทุกด้าน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
ความถูกต้องและจริยธรรมในทุกส่วนของผลงาน และร่วมรับผิดชอบกรณี
มีข้อร้องเรียนต่างๆ ในผลงาน
4. เปิดเผยแหล่งทุน และข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ทีอ่ าจมีผลต่อกระบวนการ
วิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการน�ำผลงานไปใช้
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2.4 การจัดล�ำดับชื่อในบทความวิจัย (Authorship Order)
นอกจากผูว้ จิ ยั จะต้องตกลงร่วมกันว่าผูใ้ ดควรมีชอื่ ในผลงานแล้ว ควรร่วมตกลง
การจัดล�ำดับชื่อด้วย โดยทั่ ว ไปชื่ อ แรกเป็ น ชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และขั บ เคลื่ อ น
งานวิจัยมากที่สุด เนื่องจากมักเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัย ท�ำการวิจัย และร่างบทความ
การจั ด ล�ำดั บ ชื่ อ อื่ น ๆ จะขึ้ น อยู ่ กั บ บทบาทการมี ส ่ ว นร่ ว มในผลงานวิ จั ย ซึ่ ง อาจ
เรียงตามล�ำดับการมีส่วนร่วม แต่อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บางสาขาวิจัยมีการ
จัดล�ำดับชื่อเรียงตามตัวอักษร (Alphabetical Order) เนื่องจากอาจมีส่วนร่วม
ในบทบาทหน้าที่เท่าๆ กัน หรือไม่ได้ค�ำนึงถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในสาขา
การแพทย์และวิทยาศาสตร์บางสาขา ต�ำแหน่งสุดท้ายของรายชื่อ มักจะเป็นผู้วิจัย
อาวุโสในทีมวิจัย (Senior Author หรือ Lead Author) แต่ในบางสาขาหรือบางกลุ่ม
งานวิจัย ชื่อต�ำแหน่งสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ผู้วิจัยอาวุโสในทีมวิจัยเสมอไป ผู้วิจัยอาวุโส
อาจจะปรากฎอยูใ่ นล�ำดับอืน่ ๆ เช่น ล�ำดับทีส่ อง ส่วนชือ่ ผูร้ ว่ มวิจยั ล�ำดับอืน่ ๆ เรียงตาม
ล�ำดับการมีส่วนร่วมในผลงาน
คณะผู้วิจัยควรจะมีการเจรจาตกลงร่วมกัน ยอมรับถึงเกณฑ์การมีชื่อและ
แนวทางการจัดล�ำดับชือ่ ในบทความตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผนวิจยั โดยอาจจะมีการบันทึก
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง
ซึ่ ง นอกจากจะท�ำให้ เ สี ย เวลาและล่ า ช้ า แล้ ว อาจส่ ง ผลท�ำให้ บ ทความไม่ ไ ด้ รั บ
การพิจารณาตีพิมพ์อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงล�ำดับชื่อในบทความ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบทบาทการมีสว่ นร่วมในงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั แต่ละคนอย่างแท้จริง อาจอยูใ่ นระหว่าง
ขั้นตอนการวิจัยหรือการยื่นบทความขอตีพิมพ์ในวารสาร โดยอาจมีสาเหตุ ดังนี้
 การเพิม่ เติมชือ่ ในบทความ เนือ่ งจากเปลีย่ นแปลงขอบเขตงานเพิม่ ขึน้ ท�ำให้
มีผู้วิจัยเพิ่มขึ้น
 การน�ำชื่อออกจากบทความ เนื่องจากลดบทบาทการมีส่วนร่วมในงานวิจัย
หรือถอนตัวออกจากการวิจัย
 การเปลี่ยนล�ำดับการมีชื่อในบทความ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบทบาท
การมีสว่ นร่วมในงานวิจยั หรือการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเดิมให้ผอู้ นื่
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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ผูว้ จิ ยั ทุกคนควรมีการตกลงล�ำดับการมีชอื่ ในบทความ โดยพิจารณาจากบทบาท
การมีส่วนร่วมและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคน และควรมีการตกลง
ร่วมกันในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือล�ำดับชื่อในผลงาน

2.5 แนวทางในการชีแ้ จงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Contributorship)
ผู้นิพนธ์หรือผู้ที่มีชื่อในผลงานทางวิชาการประเภทบทความตีพิมพ์ต่างๆ เช่น
บทความวิชาการ บทความสั้น เอกสารประชุมวิชาการ ฯลฯ ไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่
สร้างสรรค์งานในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการเท่านั้น ยังต้องมีส่วนร่วมในความคิด
ริเริม่ และการสร้างสรรค์งานวิจยั ตลอดจนการรับรองร่างต้นฉบับบทความตีพมิ พ์สดุ ท้าย
ก่อนส่งให้บรรณาธิการวารสาร ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ
การผสมผสานบูรณาการงานวิจัย และความร่วมมือของผู้วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ ท�ำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานสหสาขา (Multidiscipline) ทั้งในสถาบัน
เดียวกันหรือต่างสถาบัน ผู้วิจัยทุกคนควรร่วมกันก�ำหนดชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความ
ตีพิมพ์ ร่วมก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Contributorship) และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้วิจัยทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งและ
การประพฤติผิดทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง
บางวารสารจะมีการแจ้งผู้วิจัยทุกคนที่มีชื่อในผลงานให้รับทราบผ่านทางอีเมล
เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีชื่อในผลงานดังกล่าวจริง และบางวารสารระบุให้มีการเปิดเผย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยทุกคนในวารสารและให้ผู้อ่านรับทราบ เพื่อ
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของการมีส่วนร่วมในผลงาน
ได้อย่างได้แท้จริง ป้องกันผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การมีชื่อแอบอ้างใส่ชื่อ
ในบทความ
แนวทางในการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคนมีหลาย
รูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ข้อก�ำหนดของส�ำนักพิมพ์วารสาร นโยบายหรือแนวทางสถาบันนัน้ ๆ เช่น
 การเขียนแจกแจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 การระบุบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามรายการทีก่ �ำหนดไว้ (Check List)
 การระบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหมวดหมู ่ อ นุ ก รมวิ ธ าน
(Taxonomy Index/ Contribution Codes)
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 การก�ำหนดคะแนนการมีส่วนร่วมในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิจัย
 การคิดเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมในงานวิจัย
อย่างไรก็ตาม การคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การมีสว่ นร่วมของผูว้ จิ ยั แต่ละคน มักไม่พบ
ในต่างประเทศ
ตัวอย่างการเขียนแจกแจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
อ้างอิงแบบฟอร์ม Authorship, Contributorship Agreement & Publishing
License ของ SAUDI MEDICAL JOURNAL
เป็นการเขียนแจกแจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคน โดย
กรอกรายละเอียดบทบาทการมีสว่ นร่วม (Contributionship) ในการด�ำเนินงานวิจยั เช่น
ออกแบบการวิจยั วิเคราะห์ผล หรือการเขียนบทความ พร้อมทัง้ ลงนามและวันทีก่ �ำกับ
ชื่อเต็ม

บทบาทการมีส่วนร่วม

ลายมือชื่อ

วันที่

*

* ชื่อหลัก (Corresponding Author)
โดยการลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ ยังเป็นการรับรองว่า ผู้มีชื่อในบทความทุกคน
มีคุณสมบัติครบเกณฑ์การมีชื่อทั้ง 3 ข้อตามหลักเกณฑ์ของ ICMJE พร้อมรับผิดชอบ
ต่อบทความ ไม่ส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่น ไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล/
หน่วยงานอื่น และอาสาสมัคร
ที่มา: https://www.smj.org.sa/docs/pdf_information/SMJ%20AUTHORSHIP%20
FORM%20May%202016.pdf [2018 August 10].
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ตัวอย่างการระบุบทบาทหน้า ที่ความรับผิดชอบตามแบบรายการที่ก�ำหนดไว้
(Check List)
อ้างอิงแบบฟอร์ม Journal of Hospital Medicine Author Contribution form
เป็ น การระบุ บ ทบาทหน้าที่ความรับ ผิดชอบตามแบบรายการที่ก�ำหนดไว้
โดยผู ้ วิ จั ย แต่ ล ะคนเลื อ กบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนตามรายการที่ มี
ก�ำหนดไว้ในเอกสาร โดยผู้ที่มีชื่อในบทความทุกคนต้องมีส่วนร่วมครบเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ
ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ICMJE ทั้ ง ในกระบวนการวิ จั ย การเขี ย นบทความและ
การตรวจสอบรับรองบทความ
ชื่อหลัก (Corresponding Author): ___________________________________
ชื่อผู้นิพนธ์ คนที่ ___ : ____________________________________________
1. เลือกบทบาทหน้าที่
ด้านล่างอย่างน้อย
1 ข้อ

2. เลือกบทบาทหน้าที่
ด้านล่างอย่างน้อย
1 ข้อ

❏ คิดริเริ่มและออกแบบ ❏ เขียนร่างบทความ
งานวิจัย
❏ มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
❏ ท�ำให้ได้มาซึ่งข้อมูล
อย่างส�ำคัญในการ
วิจัย
แก้ไขเนือ้ หาที่ส�ำคัญ
❏ วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล

3. เลือกบทบาทหน้าที่
ด้านล่างอย่างน้อย
1 ข้อ
❏ รับรองบทความ
สุดท้ายที่ส่งตีพิมพ์

โดยแบบฟอร์มนี้ระบุถึงผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ในผลงาน ซึ่งอาจ
ใส่ชื่อในกิตติกรรมประกาศได้ ได้แก่ ผู้ให้ทุน ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
ทีม่ า: https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/journals/
supporting/jhm2371-sup-0002-suppinfo.pdf [2018 October 27].
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ตั ว อย่ า งการระบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหมวดหมู ่ อ นุ ก รมวิ ธ าน
(Taxonomy Index/ Contribution Codes)
อ้างอิง AUTHOR CONTRIBUTION FORM ของ European Endodontic Journal
เป็ น การระบุ ร ายชื่ อ ตามบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามหมวดหมู ่
อนุกรมวิธาน เช่น การให้แนวคิด การออกแบบ การวิเคราะห์ การเขียนบทความ
การตรวจ แก้บทความ เป็นต้น โดยผู้ที่มีชื่อในบทความแต่ละคนต้องมีส่วนร่วม
อย่างน้อย 3 หมวดหมู่
หมวดหมู่บทบาท
การมีส่วนร่วม
คิดริเริ่มงานวิจัย

ค�ำอธิบาย

ชื่อผู้มีส่วนร่วม

คิ ด ริ เ ริ่ ม แนวคิ ด หรื อ
สมมุ ติ ฐ าน ของงานวิ จั ย
และ/หรือบทความวิจัย

ออกแบบวางแผนงานวิจัย วางแผนขั้ น ตอน/วิ ธี ก าร
ด�ำเนินการทดลอง ซึง่ น�ำมา
สู่ข้อสรุปของงานวิจัย
ควบคุมดูแล

จั ด การและให้ ค�ำปรึ ก ษา
ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
วิจยั หรือการเขียนบทความ
และรับผิดชอบต่องานวิจยั
หรือบทความนัน้

สนับสนุนงานวิจัย

สนั บ สนุ น ด้ า นบุ ค ลากร
สิง่ แวดล้อม การเงิน เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานวิจัย
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หมวดหมู่บทบาท
การมีส่วนร่วม

ค�ำอธิบาย

รวบรวมและ/หรือประมวล รั บ ผิ ด ชอบด�ำเนิ น การ
ท ด ล อ ง ติ ด ต า ม เ ก็ บ
ผลข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการด�ำเนิน
งาน บริหารจัดการข้อมูล
และรายงานผลการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลและ/หรือ รับผิดชอบแปลความหมาย
ตีความหมายข้อมูล
ข้อมูลด้วยตรรกศาสตร์และ
น�ำเสนอผลหรือข้อสังเกต
ที่พบ
ทบทวนวรรณกรรม

มี ส ่ ว น ร ่ ว ม รั บ ผิ ด ช อ บ
อย่างส�ำคัญในการทบทวน
วรรณกรรมหรื อ เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เขียนบทความ

รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร เ ขี ย น
โครงร่างบทความทั้งฉบับ

ตรวจสอบบทความ

มี บ ท บ า ท เ ชิ ง ป ั ญ ญ า
อ ย ่ า ง ส�ำ คั ญ ใ น ก า ร
ตรวจแก้ ไ ขร่ า งบทความ
ก่ อ นยื่ น วารสาร (ไม่ ใ ช่
เ ฉ พ า ะ ตั ว ส ะ ก ด ห รื อ
ไวยากรณ์)
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ชื่อผู้มีส่วนร่วม

หมวดหมู่บทบาท
การมีส่วนร่วม

ค�ำอธิบาย

ชื่อผู้มีส่วนร่วม

อื่นๆ
* ชื่อหลัก
(Corresponding Author)
อย่างไรก็ตาม วารสารนี้ได้ก�ำหนดว่า ผู้มีชื่อทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเขียน
หรือตรวจแก้บทความอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ICMJE ทั้งนี้
ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในผลงานแต่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารมี ชื่ อ สามารถใส่ ชื่ อ ใน
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ได้
ที่มา: eurendodj.com/author_contribution.pdf. [2018, August 10].

ตัวอย่างการก�ำหนดคะแนนการมีส่วนร่วมในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิจัย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้คิดเกณฑ์
ในการก�ำหนดชื่อในผลงานและการจัดล�ำดับชื่อในผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาผู้ที่มีส่วนร่วมเชิงปัญญาอย่างส�ำคัญและควรมีชื่อในผลงานวิจัย โดยน�ำ
กระบวนการวิจยั ทัง้ หมดมาคิดเป็นคะแนนรวม 1,000 คะแนน และแบ่งสัดส่วนการให้
คะแนนตามขั้นตอนการวิจัยเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในแนวคิด การออกแบบ
การวิจยั การน�ำการออกแบบไปสูก่ ารทดลอง การด�ำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และ การเขียนบทความ โดยในแต่ละส่วนจะพิจารณาคะแนนตามการมีส่วมร่วมของ
ผู้วิจัยแต่ละคน แล้วน�ำคะแนนทุกส่วนของแต่ละคนมารวมกัน
การพิจารณาใส่ชื่อในผลงานจากคะแนนการมีส่วนร่วมของแต่ละคนเป็นดังนี้
 ผู ้ ที่ มี ค ะแนนมากกว่ า 0 แต่ น ้ อ ยกว่ า 100 คะแนน ควรใส่ ชื่ อ
ในกิตติกรรมประกาศ
 ผู้ที่มีคะแนนอย่างน้อย 100 คะแนนขึ้นไป ควรมีชื่อในผลงาน

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

29

ในส่วนการพิจารณาล�ำดับการมีชอื่ ในผลงาน ในสาขาจิตวิทยามักจัดเรียงล�ำดับ
ตามการมีส่วนร่วมในการวิจัย โดยเรียงตามล�ำดับจากผู้ที่มีการคะแนนมากที่สุด
ไปน้อยที่สุด
ตารางที่ 3 แนวทางการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการวิจัย
แนวคิดการวิจัย (Idea) 250 คะแนน

- คิดริเริ่มเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
- แก้ไขโจทย์วิจัย

ออกแบบการวิ จั ย (Design) 100 - ออกแบบกระบวนการวิจัย
คะแนน
- ควบคุมสภาวะต่างๆ ในการวิจัย
- ออกแบบวิธีการวิจัย
น�ำการออกแบบไปสู่การทดลอง
(Implementation) 100 คะแนน

- ออกแบบวัตถุดิบในการวิจัย
- พัฒนาขั้นตอนการวิจัย
- ให้ค�ำปรึกษาในการทดลอง

ด�ำเนินการทดลอง (Conducting
the Experiment) 100 คะแนน

- แนะน�ำวิธีการพัฒนาการทดลอง
- พบปัญหาการทดลอง/เสนอแนวทาง
แก้ไข
* การรับค่าจ้างในด�ำเนินงานวิจัย หรือ
ปฏิบตั ติ ามแผนการวิจยั หรือผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ พ อเพี ย งในการมี ชื่ อ ใน
ผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
200 คะแนน

- คิดค้นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลหลัก
* การช่วยวิเคราะห์ทางสถิติบางส่วน
อย่างง่าย ไม่มีคุณสมบัติพอเพียงในการ
มีชื่อในผลงาน
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เขียนบทความ (Writing) 250 คะแนน - มี ส ่ ว นร่ ว มเชิ ง ปั ญ ญาในการร่ า ง
ต้นฉบับบทความและ/หรือตรวจสอบ
ต้ น ฉบั บ สุ ด ท้ า ยก่ อ นส่ ง ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสาร
* การทบทวนวรรณกรรม (literature
review), ร่างแนวคิด, รวบรวมผลสรุป
ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ พ อเพี ย งในการมี ชื่ อ ใน
ผลงาน
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการจัดล�ำดับชื่อในบทความวิจัยในแต่ละสาขา
รูปแบบการจัดล�ำดับชื่อ

สาขางานวิจัย

เรียงล�ำดับโดยชือ่ แรกและชือ่ สุดท้ายมีสว่ นในงานวิจยั การแพทย์ 3,6,7, ชี ว วิ ท ยา 3,
มากที่สุด (First-Last-Author-Emphasis: FLAE) นิเวศวิทยา2
 ชื่อแรก (First Author) และชื่อสุดท้าย (Last
Author) มีส่วนในงานวิจัยมากที่สุด
 ชื่อสุดท้าย (Last Author) เป็นผู้ที่มีส่วนใน
ผลงานวิจยั รองลงมา อาจจะเป็นผูท้ เ่ี ป็นชือ่ หลัก
(Corresponding Author) หรือเป็นผู้วิจัย
อาวุโส (Senior Author)
 ผูว้ จิ ยั ล�ำดับอืน่ ๆ เรียงตามบทบาทการมีสว่ นร่วม
ในผลงานวิจัย

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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รูปแบบการจัดล�ำดับชื่อ

สาขางานวิจัย

เรี ย งล�ำดั บ ผู ้ วิ จั ย ตามปริ ม าณงานที่ มี ส ่ ว นในการ
รับผิดชอบ (Sequence Determines Credit: SDC)
 ชื่ อ แรก (First-Author) เป็ น ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ในเชิงปัญญามากที่สุด
 ชื่ อ ร่ ว ม (Co-Author) เรี ย งตามล�ำดั บ การ
มีส่วนร่วมในงานวิจัย
เรี ย งล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ของผู ้ วิ จั ย เท่ า กั น (Equal
Contribution)
 เรียงล�ำดับชื่อตามตัวอักษร (Alphabetical
Order) และมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มใน
งานวิจัยเท่าๆ กัน

คณิตศาสตร์ 1,8, ฟิสิกส์ 1,8,
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ 1,3,4,8,
การบัญชี8,4, ส่งั คมศาสตร์ 4, 8,
มนุษยศาสตร์ 8, วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์1, กฎหมาย4

เรียงล�ำดับตามเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วมในงานวิจัย จิตวิทยา5
(Percent-Contribution-Indicated Approach:
PCI)
 พิ จ ารณาจากการมี ส ่ ว นร่ ว มในงานวิ จั ย ของ
ผู้วิจัยแต่ละคนโดยคิดเป็นระบบเปอร์เซ็นต์
1

2

3
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Ackerman M. and Branzei S. The Authorship Dilemma: Alphabetical or
Contribution?. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems manuscript
No.
Duffy MA. 2017. Last and corresponding authorship practices in ecology.
Academic practice in ecology and evaluation. 8876-8887. DOI: 10.1002/ece3.3435.
Hundley V, Teijlingen EV and Simkhada P. 2013. Academic authorship: who,
why and in what order?. Health Renaissance. 11: 98-101.
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8

Joseph K, Laband DN, and Patili V. 2005. Author Order and Research Quality.
Southern Economic Journal. 71: 545-555.
Kosslyn SM. Criteria for authorship. [Online] 2002. Available form: https://
kosslynlab.fas.harvard.edu/files/kosslynlab/files/authorship_criteria_nov02.pdf.
[2018 August, 5]
Swiss Medical Weekly. Authorship in scientific publications: analysis and
Recommendations.2015. doi:10.4414/smw.2015.14108. Swiss Med Wkly. 2015;
145:w14108
Strange k. 2008. Authorship: why not just toss a coin?. Am J Physiol Cell Physiol.
295: 567–575.
Waltman Lu. An empirical analysis of the use of alphabetical authorship in
scientific publishing. Centre for Science and Technology Studies, Leiden
University

ตารางที่ 5 แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดข้อพิพาทและข้อร้องเรียน (Authorship
Dispute)
ตัวอย่างประเด็นข้อพิพาท
และข้อร้องเรียน

ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติ

1. เกี่ยวกับการมีชื่อในผลงาน
 การใส่ชื่อผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ในผลงาน
 การที่ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ไม่ได้มีชื่อในผลงาน
 ก า ร จั ด ล�ำ ดั บ ชื่ อ ใ น ผ ล ง า น
(เนือ่ งจากอาจมีผลต่อความน่าเชือ่ ถือ
ในงานวิ จั ย และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ)

 เจรจาตกลงกันในคณะผู้วิจัย
 ใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
เช่ น สมุ ด บั น ทึ ก งานวิ จั ย ร่ า ง
บทความ หลักสากลที่เกี่ยวข้อง
 เสนอเรื่ อ งให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
พิจารณา ตามล�ำดับชั้น
 ให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มี
อ�ำนาจวินิจฉัยเด็ดขาดตัดสิน

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

33

ตัวอย่างประเด็นข้อพิพาท
และข้อร้องเรียน

ข้อแนะน�ำในการปฏิบัติ

2. เกี่ยวกับคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
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การคัดลอกผลงาน
การดัดแปลงข้อมูล
การสร้างข้อมูลเท็จ
งานวิจยั ไม่สามารถท�ำซำ�้ และ/หรือ
ไม่สามารถท�ำได้จริง

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 แจ้งผู้บังคับบัญชา ตามล�ำดับชั้น
 ให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มี
อ�ำนาจวินจิ ฉัยเด็ดขาดตัดสิน เช่น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของสถาบัน
 ใช้หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น บันทึก
การวิจัย แสดงความโปร่งใส
 แจ้งผูเ้ กีย่ วข้องทราบ เช่น วารสาร
วิชาการที่ตีพิมพ์ และขอแก้ไขให้
ถูกต้อง หรือขอถอนบทความ

บทที่ 3

ตกลงร่วมกันในคณะวิจัย

ขั้นตอนการผลิตผลงานทางวิชาการ
ก่อนผลิตผลงาน

ผลิตและเผยแพร่ผลงาน

หลังส่งผลงานเผยแพร่

ก�ำหนดขอบเขตการผลิต/
เผยแพร่ผลงาน

ข้อมูลถูกต้อง

เนื้อหาในบทความ


• ไม่แบ่งย่อยผลงาน
• ไม่เผยแพร่งานซ�้ำ

ก�ำหนดผู้มีส่วนร่วม
ในผลงาน
• ชือ่ และบทบาทผูม้ สี ว่ นร่วม
• ล�ำดับชื่อในบทความ

การวิจัยมีมาตรฐาน
• ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย
• วัตถุดิบถูกต้องเหมาะสม
• เครื่องมือเที่ยงตรง
• วิธีการเป็นที่ยอมรับ

• ยืนยันความสามารถในการ
ท�ำซ�้ำและให้ผลเหมือนเดิม
(Reproducibility)
• ไม่สร้างข้อมูลเท็จ
(Fabrication)

• ไม่ปลอมแปลงข้อมูล
(Falsification)
• รักษาความลับและข้อมูล
ส่วนบุคคล
• ไม่เลือกสื่อสารโดยจงใจปิดบัง
ข้อมูล

• รับผิดชอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ จริยธรรม
และข้อร้องเรียน
• การประสานงานโต้ตอบ
ข้อค�ำถามและข้อวิจารณ์
(Correspondences)

ข้อผิดพลาดในบทความ
• การแก้ไขข้อมูล
• การถอนบทความ

การสรุปเรียบเรียงเนื้อหา
•
•
•
•

ไม่คัดลอกข้อมูล (Plagiarism)
การจัดการรูปภาพ
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
การเปิดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน

การมีชื่อในผลงาน
• ถูกต้องตามหลักการมีชื่อใน
ผลงาน
• เข้าใจเนื้อหาในบทความ
• ไม่เผยแพร่พร้อมกันหลาย
วารสาร

หมายเหตุ
ใช้สมุดบันทึกงานวิจยั เป็นเครือ่ งมือบันทึกข้อมูลการวิจยั บทบาทในกระบวนการ
วิจัย และข้อตกลงในคณะวิจัย ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐานงานวิจัย ยืนยันการมีส่วนร่วม และใช้ในกรณี
ข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ในอนาคต
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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3.1 แนวทางปฏิบัติก่อนผลิตผลงานทางวิชาการ
1. ก�ำหนดขอบเขตเป้าหมายของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และวางแผน
การน�ำข้อมูลที่ได้จากการด�ำเนินงานวิจัยมาจัดท�ำผลงาน
 หลีกเลี่ยงการแบ่งย่อยงานออกเป็นบทความย่อยๆ หลายบทความโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนนับของผลงาน นักวิจยั อาจใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
แบ่งงานออกเป็นหลายบทความได้ในกรณีทจี่ �ำเป็น หากข้อมูลผลการวิจยั
มีจ�ำนวนมากเกินกว่าจะรายงานได้ในบทความเดียว หรืออาจมีงานวิจัย
บางส่วนที่จ�ำเป็นต้องเร่งเผยแพร่ออกไปก่อน เช่น เป็นข้อมูลเร่งด่วนที่
เผยแพร่สู่สาธารณะและน�ำไปต่อยอดท�ำให้เกิดประโยชน์มากกว่าการรอ
งานวิจัยจนครบถ้วนซึ่งต้องใช้เวลานาน
 หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูล ผลงานวิจัย บทความ บางส่วนหรือทั้งหมด
ซ�้ำกับข้อมูลที่เคยเผยแพร่แล้ว ในรูปแบบแตกต่างหรือเหมือนเดิม เช่น
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ รูปแบบภาษาที่ใช้ในการเผยแพร่ ในกรณีที่มี
ความจ�ำเป็นต้องเผยแพร่ซ�้ำ เนื่องจากข้อมูลมีความต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านบทความ การตีพิมพ์ครั้งที่สองต้องมีการอ้างอิงถึงการ
เผยแพร่ครัง้ แรก และควรแจ้งให้วารสารทีเ่ ผยแพร่ครัง้ แรกและครัง้ ทีส่ องทราบ
2. ผู ้ วิ จั ย ทุ ก คนควรทราบ ยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารมี ชื่ อ
ในผลงานทางวิชาการ
3. ควรมีการเจรจาตกลงในคณะผู้วิจัยตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการวิจัยว่าใคร
ควรมีชอื่ ในผลงานทางวิชาการเรือ่ งใด ใครมีบทบาทหน้าทีอ่ ะไร โดยอาจมีการท�ำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ควรก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบหลักในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น Corresponding Author
และตกลงล�ำดับการมีชอื่ ในผลงานทางวิชาการร่วมกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ทผี่ วู้ จิ ยั ทุกคน
ยอมรับกันและสอดคล้องกับแวดวงวิชาการนั้นๆ เช่น การเรียงล�ำดับตามปริมาณงาน
ทีม่ สี ว่ นร่วม (Sequence Determines Credit) การเรียงตามตัวอักษร (Alphabetical
Order) เป็นต้น
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5. ตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดและแหล่งทุน เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การทดลองในมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ ก ารด�ำเนิ น งานวิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มด�ำเนินการในส่วนที่เป็นการวิจัยในมนุษย์
หรือสัตว์ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
6. ผลงานเผยแพร่ที่มีคุณภาพย่อมมาจากงานวิจัยที่มีมาตรฐาน วัตถุดิบที่ใช้
ในงานวิจัยต้องมีความถูกต้องเหมาะสมกับการวิจัยและมีคุณภาพสม�่ำเสมอ ใช้วิธีการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นย�ำเที่ยงตรง ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถตอบค�ำถามวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ โดยเครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นทีย่ อมรับของศาสตร์
การวิจัยหรือแวดวงการวิจัยนั้นๆ

3.2 แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสรุ ป ผลวิ จั ย ตาม
ความเป็นจริง น�ำมาเรียบเรียงสรุปประเด็นส�ำคัญ หรือสิง่ ทีค่ น้ พบทีไ่ ด้จากการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานวิจัยและขอบเขตเป้าหมายการเผยแพร่ผลงาน โดย
ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนั้น
ข้อมูลที่น�ำมาเผยแพร่ ต้องมีความถูกต้อง ท�ำซ�้ำได้จริง ไม่มีพฤติกรรมที่อาจจะส่งผล
ต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น การคัดลอกข้อมูล (Plagiarism)
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) การปลอมแปลงข้อมูล (Falsification) (ดูเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 5.1 ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)) แหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
การเรียบเรียงเขียนผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บันทึกข้อมูลงานวิจยั ซึง่ หากมีการบันทึก
รายละเอียดข้อมูลงานวิจัยอย่างเป็นระบบสม�่ำเสมอและมีมาตรฐาน จะท�ำให้ง่าย
ต่อการสืบค้นข้อมูล ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูร้ ว่ มวิจยั นอกจากนีส้ มุดบันทึก
ข้อมูลงานวิจยั ยังเป็นหลักฐานการด�ำเนินงาน สนับสนุนการขอรับรองสิทธิทางทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดข้อร้องเรียนต่างๆ อีกทั้งยังใช้ยืนยันข้อมูล
ในกรณีที่บางวารสารขอเรียกดูข้อมูลดิบอีกด้วย
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

37

แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1. ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ข้อสรุป ที่น�ำมาประกอบการเขียนรายงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ ควรมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงการน�ำข้อมูล
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.4 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
(Reference))
2. ภาพที่ใช้ในการวิจัยควรใช้ไฟล์ภาพต้นฉบับที่มีคุณภาพสูง หากต้องการปรับแต่ง
ภาพให้แตกต่างจากต้นฉบับเพื่อน�ำมาประกอบการเผยแพร่ผลงานวิจัย เช่น
ปรับความเข้มแสง ปรับคอนทรานสต์ การรวมภาพ ควรจัดการภาพด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและบันทึกไฟล์ภาพไว้ทุกขั้นตอน (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2 การจัดการ
รูปภาพ (Image Manipulation))
3. เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest) อย่างโปร่งใส ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการวิจัย การเผยแพร่
ผลงาน และการน�ำผลงานไปใช้ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.3 การเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest))
4. ผู้วิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัยหรือการเขียนบทความ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์การมีชื่อในผลงาน เช่น นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยเขียนบทความ
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ าร ผูส้ นับสนุนแหล่งทุนวิจยั ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำเทคนิคจ�ำเพาะ ผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัย ผู้ช่วยตรวจสอบต้นฉบับ
บทความ สามารถใส่ชื่อในกิตติกรรมประกาศโดยระบุถึงบทบาทที่มีส่วนร่วม
(ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 หลักการมีชื่อในผลงานทางวิชาการ (Authorship))
5. งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ ผู้วิจัยควรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละ/หรื อ ปฏิ บั ติ ตาม พรบ. สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
ระมัดระวังการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของอาสาสมัคร เก็บรักษา
ความลับของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร โดยหลีกเลีย่ งกระบวนการ
เผยแพร่งานวิจัยที่อาจจะระบุตัวตนของอาสาสมัครได้
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3.3 แนวทางปฏิบัติหลังส่งผลงานทางวิชาการ
ในกรณีที่พบว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ
ผลงาน ควรปรึกษาหารือในคณะผูว้ จิ ยั และ/หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์วารสาร เพือ่ ขอแก้ไข
ข้อมูล หรือขอถอนบทความออกจากวารสาร (ดูเพิม่ เติมในหัวข้อ 6.2 การถอนบทความ
(Retraction))

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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บทที่ 4

แนวทางปฏิบัติก่อนผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การด�ำเนินงานวิจัยถือป็นภารกิจหลักที่ส�ำคัญของนักวิจัยที่จะเพิ่มพูน พัฒนา
ความรู ้ การแก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ พั ฒ นาแนวทางข้ อ สรุ ป ใหม่ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี งานวิจัยจึงควรถูกเผยแพร่หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ การน�ำเสนอผลงาน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การน�ำไปใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์ แม้ว่างานวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
ผลที่ได้เป็นไปตามสมมุติฐาน หรือความคาดหวังหรือไม่ นักวิจัยมีหน้าที่เผยแพร่
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ตอ่ สาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้
และ/หรื อ กระบวนการอย่ า งเป็ น ระบบ สามารถน�ำข้ อ จ�ำกั ด ต่ า งๆ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการวิจัย ท�ำให้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น หากงานวิจัยไม่ได้รับการ
เผยแพร่ ก็จะถือว่าการด�ำเนินงานวิจยั นัน้ ๆ ไม่เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ อีกทัง้ ยังถือว่า
เป็ น การประพฤติ ผิ ด จรรยาวิ ช าชี พ วิ จั ย อี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น การเผยแพร่ ง านวิ จั ย
จึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักวิจัย

4.1 วางแผนการผลิตผลงาน
พิจารณาความเป็นไปได้ในการผลิตผลงานวิจยั เพือ่ วางแผนและก�ำหนดขอบเขต
ในการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะของผลงานแต่ละประเภท ซึ่งโดยมากผลงานที่
สร้างสรรค์จากงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บทความ
ทางวิชาการ ต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางวิศวกรรม และผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา
4.1.1 บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการเป็นการประมวลสรุปผลความรูท้ ไี่ ด้รบั จากกระบวนการ
วิจัย หรือเป็นการน�ำส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบบทความที่มีความ
กระชับรัดกุม โดยนิยมน�ำเสนอในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
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บทความที่ตีพิมพ์ใน บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อ ใน Citation
วารสาร
Index ของ SCIE และ SSCI หรือแฟ้ม Citation Index
ที่ห้องสมุด หรือ บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ไม่อยู่
ใน Citation Index แต่มีกรรมการพิจารณาคุณภาพ (Peer
Review) และคณะกรรมการวิชาการศูนย์ฯ ให้การยอมรับ
บทความสั้น (Short บทความสัน้ หรือ Letter หรือ Technical Correspondence
Communication) หรือเทียบเท่า ในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Citation
Index ของ SCIE และ SSCI หรือแฟ้ม Citation Index ที่
ห้องสมุด หรืออยู่ในวารสารนานาชาติที่มีกรรมการพิจารณา
คุณภาพ (Peer Review)
บทความตีพิมพ์
ใน Proceeding
การประชุม

บทความตีพิมพ์ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติที่มีกรรมการ
พิจารณาคุณภาพ (Peer Review)

หนังสือ/ต�ำรา
วิชาการ

ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่
มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา มีความ
เชื่อมโยงในเชิงเนื้อหา ทั้งนี้เนื้อหาสาระต้องมีความทันสมัย
และมีการตีพิมพ์เผยแพร่

หนังสือ (คู่มือ)
หรือมาตรฐาน
ทางเทคนิค

หนังสือคู่มือทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางเทคนิคที่มีการ
ประกาศใช้ภายในประเทศที่มีความชัดเจน สามารถน�ำไป
ปฏิบัติตามได้ และเขียนตรงตามงานวิจัยที่ด�ำเนินการ
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โมโนกราฟ

งานเขียนทางวิชาการขั้นสูงในเรื่องที่จ�ำเพาะเจาะจงของ
ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้เฉพาะในกลุ่มของ
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

บทความวิชาการ
ในสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ความรู้หรือสร้าง
ความตระหนักให้แก่
ประชาชน

เอกสารทางวิ ช าการที่ มี ก ารแสดงทฤษฎี พื้ น ฐานของ
องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ หั ว ข้ อ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมและมี
ความจ�ำเป็นต้องให้เกิดความตระหนักในหมู่ประชาชน โดย
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไป

ที่มา : สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานผลงานวิชาการของ สวทช. กลุ่มต�ำแหน่งงานวิจัย
พัฒนาและวิศวกรรม

4.1.2 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางวิศวกรรม
สวทช. ก�ำหนดให้มีการจัดประเภทต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ทางวิศวกรรมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ
อุตสาหกรรม/เชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ และจัดระดับของนวัตกรรม 3 ระดับ
ได้แก่ Novelty, Inventive Step และ Breakthrough โดยผูว้ จิ ยั จะต้องส่งมอบรายงาน
เชิงเทคนิค ที่มีรายละเอียดสมบูรณ์ รัดกุมและชัดเจน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนั้น
ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แต่ละระดับ
นักวิจัยจึงต้องวางแผนและค�ำนึงถึงความใหม่ของผลงานและสิ่งที่จะต้องส่งมอบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ระดับต้นแบบและระดับนวัตกรรมของต้นแบบของ สวทช.
ระดับต้นแบบ

นิยาม

ผลงานที่ต้องส่งมอบ

ระดับห้องปฏิบตั กิ าร ต้ น แบบที่ เ ป็ น พื้ น ฐานของ  รายงานเชิงเทคนิค
ต้ น แบบผลงานวิ จั ย พั ฒ นา (Technical Report)
และวิ ศ วกรรม ที่ พั ฒ นาขึ้ น
อย่างมีเหตุปัจจัยและอ้างอิง
ถึงผู้รับประโยชน์เป็นส�ำคัญ
ระดับภาคสนาม

ต้ น แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น และมี  รายงานเชิงเทคนิค
การน�ำไปทดสอบการใช้งาน (Technical Report)
ในบริ บ ทจริ ง ตามรายการ  ร า ย ง า น ก า ร ท ด ส อ บ
Field Specifications และ การใช้งานภาคสนาม
ผ่ า นการทดสอบหรื อ มี ก าร
แก้ไขข้อบกพร่องให้สามารถ
ใช้งานได้แล้ว
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ระดับต้นแบบ

นิยาม

ผลงานที่ต้องส่งมอบ

ระดับอุตสาหกรรม/ ต้ น แบบภาคสนามที่ ผ ่ า น  ร า ย ง า น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค
เชิงพาณิชย์
การออกแบบให้ พ ร้ อ มที่ จ ะ (Technical Report)
เข้ า สู ่ ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ  เอกสารการอนุญาตให้ใช้
จ�ำหน่าย หรือส่งมอบให้กับ สิทธิ
ผู้รับผลประโยชน์
 เอกสารหลักฐานแสดงการ
จ่ายเงิน หรือเอกสารแสดง
การซื้ อ ขาย หรื อ บั น ทึ ก
ความเข้าใจการถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ ห ว ่ า ง
หน่วยงาน
สาธารณประโยชน์
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 ร า ย ง า น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค
(Technical Report)
 มีหลักฐานว่ามีหน่วยงาน
หรือมีคนน�ำไปใช้จริงและ
มี Impact โดยมีจ�ำนวน
คน จ�ำนวนหน่วยงานที่ใช้
หรือรายละเอียดหน่วยงาน
ที่ ใ ช้ ง าน หรื อ หนั ง สื อ
ขอบคุณอย่างใดอย่างหนึง่
ผ่ า นตามเกณฑ์ ขั้ น ต�่ ำ ที่
ก�ำหนด

ระดับของ
นวัตกรรม

นิยาม

ผลงานที่ต้องส่งมอบ

Novelty

ต้นแบบที่มีการออกแบบใหม่  ร า ย ง า น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค
โดยมิ ไ ด้ เ ป็ น การเลี ย นแบบ (Technical Report)
ของเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ก ่ อ น โดยมี
ข้ อ แตกต่ า งซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ต้ อ ง
ร ะ บุ ไ ด ้ อ ย ่ า ง ชั ด เ จ น ถึ ง
ความแตกต่างนั้น

Inventive Step

ต้นแบบที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่  ร า ย ง า น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค
สูงขึ้น (Inventive Step) ที่ (Technical Report)
เป็นการต่อยอดหรือแก้ปญ
ั หา  มีเอกสารค�ำขอรับสิทธิบตั ร
ของเทคโนโลยีเดิม
(Patent Application)
กับกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หรื อ มี ผ ลงานในเรื่ อ งที่
เกีย่ วข้องตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการในระดับนานาชาติ
ที่ อ ยู ่ ใ นบั ญ ชี Science
Citation Index
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ระดับของ
นวัตกรรม
Breakthrough

นิยาม

ผลงานที่ต้องส่งมอบ

ต้ น แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลงการ  ร า ย ง า น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค
ด�ำเนินชีวติ หรือเปลีย่ นแปลง (Technical Report)
ระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม  มี เ อ ก ส า ร ค�ำ ข อ รั บ
สิ ท ธิ บั ต ร ( P a t e n t
A p p l i c a t i o n ) กั บ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
และ/หรือมีผลงานในเรือ่ ง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ มี
Impact factor

4.1.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นองค์ความรู้ประเภทหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็น
ความรู้ที่ค้นพบใหม่ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์และ/หรือต้นแบบที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ และ
สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อถือสิทธิและได้รับผลประโยชน์จาก
การน�ำผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม เช่น สูตรทางเคมี สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมต่างๆ ผลงานประเภททรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. แบ่งเป็น 8 ประเภท
ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบผังภูมิ
วงจรรวม ความลับทางการค้า การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช การคุ้มครองพันธุ์พืช และ
การรับรองพันธุ์พืช
อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ข องกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา “การยื่ น ขอรั บ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
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จะต้องเป็นข้อมูลทีไ่ ม่เคยเปิดเผยสาระส�ำคัญมาก่อนไม่วา่ จะเป็นในหรือต่างประเทศ รวมถึง
การเผยแพร่ทางโทรทัศน์หรือสิง่ พิมพ์ใดๆ มาก่อน หากมีการเผยแพร่กอ่ นการยืน่ ขอรับ
ความคุ้มครองจะถือว่าสิ่งที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่เป็น
สิง่ ใหม่ทนั ที เว้นแต่ เป็นการแสดงในงานทีห่ น่วยงานราชการได้จดั ให้มขี นึ้ หรืองานแสดง
ต่อสาธารณชนของทางราชการ ถือว่ายังมีสิทธิที่จะขอรับสิทธิการคุ้มครองได้ ทั้งนี้
จะต้องน�ำสิง่ ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจดทะเบียนภายใน 12 เดือน นับตัง้ แต่
วันที่เผยแพร่ผลงาน” ดังนั้นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินโครงการวิจัย และ/หรือสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับผลงานวิจยั มีหน้าทีท่ จี่ ะต้องรักษาความลับของข้อมูลตามเงือ่ นไข
และระยะเวลาทีก่ �ำหนด ซึง่ หากจะมีการเผยแพร่กอ่ นการจดทะเบียนขอรับความคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด
ซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ. 2522 หมวด 2 สิ ท ธิ บั ต ร
การประดิษฐ์ ส่วนที่ 1 การขอรับสิทธิบัตร มาตรา 19 ซึ่งมีข้อก�ำหนด ดังนี้
“บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่ง
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นค�ำขอรับ
สิ ท ธิ บั ต รส�ำหรั บ การประดิ ษ ฐ์ นั้ น ภายในสิ บ สองเดื อ นนั บ แต่ วั น เปิ ด งานแสดง
ต่อสาธารณชนให้ถือว่าได้ยื่นค�ำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น”
ส�ำหรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาระบุไว้ดงั นี้ “การจดทะเบียนสิทธิบตั รในประเทศไทยจะให้ความคุม้ ครองเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น หากต้องการจะได้รับความคุ้มครองที่ประเทศใดก็ต้องไปยื่นขอ
จดทะเบียนสิทธิบตั รในประเทศนัน้ ๆ และการยืน่ ขอจดทะเบียนในต่างประเทศจะต้อง
ยื่นขอภายในเวลาที่กฎหมายของแต่ละประเทศก�ำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลา
12-18 เดือนนับจากวันยื่นขอรับความคุ้มครองครั้งแรก”
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522 หมวด 2 สิทธิบตั รการประดิษฐ์
ส่วนที่ 1 การขอรับสิทธิบัตร มาตรา 19 ทวิ มีข้อก�ำหนด ดังนี้
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“บุ ค คลตามมาตรา 14 ที่ ไ ด้ ยื่ น ค�ำขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รส�ำหรั บ การประดิ ษ ฐ์ ไ ว้
นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรส�ำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักร
ภายในสิบสองเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้ยนื่ ค�ำขอรับสิทธิบตั รนอกราชอาณาจักรเป็นครัง้ แรก
บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก
เป็นวันที่ได้ยื่นค�ำขอในราชอาณาจักรก็ได้”

4.2 ก�ำหนดขอบเขตการเผยแพร่และน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์
คณะผู้วิจัยควรมีการวางแผนการด�ำเนินงานวิจัยและก�ำหนดขอบเขตการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการวิจัยหรือก่อนการเผยแพร่งานวิจัย
เนื่องจากผลงานที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนจะต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักจริยธรรม ได้แก่ การไม่แบ่งย่อยผลงาน ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยซ�้ำ มีการก�ำหนด
ผู้มีส่วนร่วมในผลงานสอดคล้องกับแนวทางสากล (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.1 นิยามและ
คุณสมบัติการมีชื่อในผลงาน (Definition and Properties of Authorship)) โดย
งานวิจัยที่เผยแพร่จะต้องมีความใหม่ เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
4.2.1 การพิจารณาระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
ในแง่ความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สวทช. ได้น�ำเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการหรือโปรแกรม
มาประยุกต์ใช้เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูท้ มี่ หี น้าทีถ่ า่ ยทอดเทคโนโลยี
เรียกว่า Technology Readiness Level (TRL) โดยอ้างอิง คู่มือการประยุกต์ใช้ TRL
ของ สวทช. เวอร์ชั่น 2.1 TRL คือ การบ่งชี้ระดับความพร้อมและเสถียรภาพของ
เทคโนโลยีตามบริบทการใช้งาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ทุกระดับ TRL
ขึ้นอยู่กับความพร้อม/ศักยภาพของผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี

48

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตารางที่ 7 ค�ำจ�ำกัดความ TRL ของ สวทช.
ระดับ
TRL

ค�ำจ�ำกัดความ TRLของ สวทช.

1

หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการ
รายงาน

2

มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือ
การประยุกต์ใช้

3

แนวคิดได้ถูกสาธิตด้วยการวิเคราะห์หรือด้วยการ
ทดลอง

4

องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้ถูกสาธิตในระดับ
ห้องปฏิบัติการแล้ว

5

องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้ถูกสาธิตใน
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6

ตัวแทนสิ่งที่จะส่งมอบ ได้ถูกสาธิตในสภาวะที่
เกี่ยวข้อง

7

ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้าย ได้ถูกสาธิตในสภาวะ
ท�ำงานจริง

8

สิ่งที่ส่งมอบจริง ได้ผ่านการทดสอบและสาธิตใน
สภาวะใช้งานจริง

9

มีการใช้งานของสิ่งที่ส่งมอบ

ระดับผลงาน*

องค์ความรู้
พื้นฐาน/ระดับ
ห้องปฏิบัติการ

ระดับภาคสนาม

ระดับเชิงพาณิชย์/
สาธารณประโยชน์

หมายเหตุ * บางสาขาอาจมีการจัดระดับผลงานตาม TRL ที่แตกต่างกัน
ทีม่ า: คูม่ อื การประยุกต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เวอร์ชั่น 2.1
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4.2.2 การพิ จ ารณาล�ำดั บ การเผยแพร่ แ ละการน�ำผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
4.2.2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ไม่วา่ จะเป็นบทความตีพมิ พ์หรือการน�ำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการ จะต้องพิจารณาว่าผลงานนัน้ สามารถขอรับความคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้หรือไม่ หากมีความประสงค์จะขอรับความคุม้ ครอง ควรด�ำเนินการ
ก่อนการเผยแพร่ผลงาน อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นการเผยแพร่ในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรืองานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ ยังคงสามารถน�ำผลงาน
ที่เผยแพร่ ไปขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ภายใน 12 เดือน (เงื่อนไข
ภายในประเทศไทย)
(1) การเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ก่อนการเผยแพร่งานวิจัย ควรกลั่นกรองและคัดเลือกวารสารที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และตรงกับลักษณะขอบข่ายของงานวิจัย โดย
วารสารจะต้องมีกรรมการพิจารณาคุณภาพ (Peer Review) ในการประเมินความถูกต้อง
และคุณภาพของข้อมูล โดยการคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้จาก
วารสารนานาชาติที่มีรายชื่อ ใน Citation Index ของ SCIE และ SSCI หรือสืบค้นใน
ฐานข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัว่ ไป เช่น ฐานข้อมูล SCOPUS (http://www.scopus.com)
การตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการในวารสาร แบ่งเป็น
2 รูปแบบหลัก ได้แก่ Subscription Journal และ Open Access Journal
(OA: วารสารที่มีรูปแบบการเข้าถึงแบบเปิด) มีลักษณะดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการตีพมิ พ์บทความในวารสารประเภทต่างๆ
รูปแบบ
วารสาร

1. Subscription

1. ค่าด�ำเนิน
การตีพิมพ์

บางวารสารเรียกเก็บ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ลงทะเบียนบทความ
(submission)
แ ล ะ ก า ร ตี พิ ม พ ์
(publication)

2. Open Access (OA)
2.1 Gold OA

Author-sidepayment (จ่ายโดย
ผู ้ เ ขี ย น/ต้ น สั ง กั ด /
ผู้ให้ทุนวิจัย/สมาคม/
สมาพันธ์ทผี่ เู้ ขียนเป็น
สมาชิก/ได้รับทุนใน
การตีพิมพ์ผลงาน)
วารสาร/ส�ำนักพิมพ์ ผู้เขียน

2. เจ้าของ
ลิขสิทธิ์
3. รูปแบบ
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
ลิขสิทธิ์
4. การเข้ า ถึ ง ผูอ้ า่ น (เฉพาะสมาชิก)
บทความ ได้ รั บ เล่ ม วารสาร
หรือสิทธิ์การเข้าถึง
อ่าน และดาวน์โหลด
บทความแบบออนไลน์

2.2 Green OA
บางวารสารเรี ย ก
เก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น
บ ท ค ว า ม
(submission)
แ ล ะ ก า ร ตี พิ ม พ ์
(publication)
วารสาร/ส�ำนักพิมพ์

สัญญาอนุญาต (Creative Commons)
อ่ า น/ดาวน์ โ หลด  ในช่วง Embargo
บทความ ได้ ทั น ที ที่ Period
บทความได้ รั บ การ - ก�ำหนดระยะ
ตอบรับให้ตีพิมพ์
เวลาห้ามเผยแพร่
บ ท ค ว า ม
(Embargo
Period) เช่ น
6 เดือน 12 เดือน
- ผู้อ่านเสียค่าใช้
จ่ายในการเข้าถึง
บทความในช่ ว ง
Embargo Period
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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รูปแบบ
วารสาร

1. Subscription

2. Open Access (OA)
2.1 Gold OA

2.2 Green OA
 ภ า ย ห ลั ง
Embargo Period
- บางวารสาร
ผู ้ เ ขี ย น ห รื อ
ต้นสังกัดสามารถ
เข้าถึงบทความได้
แ ล ะ มั ก น�ำ
บทความ (preprint)* มาเก็บไว้
ในเว็ บ ไซต์ ห รื อ
ค ลั ง ค ว า ม รู ้
ส่ ว นตั ว เพื่ อ ให้
สามารถเข้ า ถึ ง
แบบส่ ว นตั ว ได้
(self-archiving)
* pre-print หมายถึง
บ ท ค ว า ม ฉ บั บ
ก ่ อ น ตี พิ ม พ ์
เผยแพร่โดยยังไม่
ผ่านกระบวนการ
ป ร ะ เ มิ น จ า ก
กรรมการ
พิจารณาคุณภาพ
(Peer Review)
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รูปแบบ
วารสาร
5. ค่าบริการ
ส�ำหรับ
ผู้อ่าน

1. Subscription

2. Open Access (OA)
2.1 Gold OA

ค ่ า บ อ ก รั บ เ ป ็ น ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมาชิ ก (ห้ อ งสมุ ด
ของหน่ ว ยงานมั ก
เป็นผู้ด�ำเนินการ)

6. การเผยแพร่  โดยวารสาร/
บทความ
ส�ำนักพิมพ์
 โดยผู้เขียน**
 โดยผู้อ่าน**
** ยกเว้ น ได้ รั บ
อนุญาตตามเงื่อนไข
ที่ส�ำนักพิมพ์ก�ำหนด

ตามสั ญ ญาอนุ ญ าต
(Creative Commons)
ทีก่ �ำหนด เช่น สามารถ
น�ำมาใช้ซ�้ำและ/หรือ
ผู ้ เ ขี ย น เ ผ ย แ พ ร ่
เพื่ อ การศึ ก ษาได้
ภายใต้ ก ารอ้ า งอิ ง
อย่างถูกต้อง

2.2 Green OA
ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข ้ อ
ก�ำหนดการเข้ า ถึ ง
บทความ
- เสียค่าใช้จ่ายใน
การเข้าถึงบทความ
ไ ด ้ ทั น ที ใ น ช ่ ว ง
Embargo Period
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร เ ข ้ า ถึ ง
บทความแบบ
self-archiving
ภายหลัง Embargo
Period
ส า ม า ร ถ น�ำ
บทความ (preprint) มาเก็บไว้ใน
เว็ บ ไซต์ ห รื อ คลั ง
ค ว า ม รู ้ ส ่ ว น ตั ว
(self-archiving)
และสามารถเข้าถึง
ไ ด ้ ภ า ย ห ลั ง
Embargo period

		
ปัจจุบันมีวารสารที่อยู่ในรูปแบบการเข้าถึงแบบเปิด (OA) มากมาย
นอกจากนีม้ บี างวารสารมีลกั ษณะเป็น Hybrid OA ทีม่ ที งั้ บทความทีเ่ ป็น OA และ ไม่ใช่
OA ให้ผู้เขียนเลือกว่าจะจ่ายเงินเพื่อให้บทความของตนเป็น OA หรือไม่ และยังมี
วารสารประเภท Delayed OA ทีจ่ ะเปิดให้ผอู้ า่ นทัว่ ไปสามารถอ่านได้ภายหลังเผยแพร่
บทความระยะเวลานึง หรือ Embargo Period
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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ข้อดีของวารสารรูปแบบ OA คือ ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้
อย่างเสรีและมีข้อจ�ำกัดทางด้านการใช้งานน้อย ส่งผลให้เกิดการอ้างอิงได้ง่ายกว่า
เนื่องจากมีความเร็วในการเผยแพร่มากกว่า และยังสามารถก�ำหนดสัญญาอนุญาต
ใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตาม วารสารรูปแบบ OA ที่มีจ�ำนวนมากขึ้น อาจจะน�ำไปสู่
คุณภาพที่ลดลงในการพิจารณาบทความ (Peer Review) เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ (Article Processing Charge) บางวารสารที่ไม่เข้มงวด
ในมาตรฐานการพิจารณาบทความ จะให้การตอบรับการตีพิมพ์ที่รวดเร็ว ส่งผล
ต่อคุณภาพของบทความที่เผยแพร่ ดังนั้น ผู้เขียนจึงควรพิจารณา ตรวจสอบ และ
คัดเลือกวารสาร OA ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือก่อนส่งตีพิมพ์ โดยสามารถตรวจสอบ
แหล่งวารสาร OA ที่มีคุณภาพได้ที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น Directory of Open
Access Journals (DOAJ): http://doaj.org หรือ Open Access Scholarly
Publishers Association OASPA): http://oaspa.org เป็นต้น
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารที่มีรูปแบบการเข้าถึงแบบเปิด (OA)
1. ประวัติของวารสาร
ผู้เขียนบทความควรประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวารสารโดย
พิจารณาจากประวัติของวารสาร เช่น จ�ำนวนปีที่ตีพิมพ์วารสาร จ�ำนวนบทความที่
ตีพิมพ์แต่ละปี ความถี่/ความคงที่ในการออกวารสาร รูปแบบการตีพิมพ์ (สิ่งพิมพ์หรือ
ออนไลน์)
2. การก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาของวารสาร
วารสารที่มีคุณภาพจะมีการก�ำหนดขอบเขตเนื้อหาที่รับตีพิมพ์ และแจ้ง
รายละเอียดให้ผู้เขียนบทความทราบ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจตีพิมพ์ และ
บรรณาธิการจะคัดกรองบทความที่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับขอบเขตของวารสารเพื่อ
ตอบรับตีพิมพ์เป็นอันดับแรกๆ
3. ความเชี่ยวชาญของบรรณาธิการ
บรรณาธิการจะต้องเป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการเขียนและ/หรือตีพมิ พ์ผลงาน
ทางวิชาการ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจและความน่าเชือ่ ถือในเนือ้ หาทีต่ พี มิ พ์ โดยทัว่ ไปจะมี
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การเปิดเผยรายชื่อของบรรณาธิการไว้ที่บนหน้าเว็บไซต์ของวารสาร เพื่อให้ผู้เขียน
บทความสามารถพิจารณาได้
4. การแจ้งค่าใช้จ่ายและการคิดค่าด�ำเนินการตีพิมพ์
โดยปกติวารสารจะเปิดเผยค่าใช้จา่ ยและการคิดค่าด�ำเนินการตีพมิ พ์บนหน้า
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เขียนบทความใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจตีพิมพ์วารสาร
5. กระบวนการตรวจสอบโดยกรรมการพิจารณาคุณภาพ (Peer Review)
กรรมการพิจ ารณาคุณภาพของบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีค วามรู้ ความ
เชีย่ วชาญในสาขาเดียวกับบทความ โดยจะมีการแจ้งรายชือ่ ของผูป้ ระเมินและขัน้ ตอน
การประเมิน เพือ่ ให้ผยู้ นื่ บทความเกิดความมัน่ ใจในวิธกี ารประเมินคุณภาพของบทความ
6. การระบุสิทธิการน�ำบทความไปใช้งาน
บางวารสารผู ้ เ ขี ย นบทความสามารถก�ำหนดสิ ท ธิ ข องการน�ำบทความ
ที่เผยแพร่แล้วไปใช้งานตามสัญญาอนุญาต เช่น Creative Commons บางวารสาร
จะมีระยะเวลาในการเผยแพร่บทความแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายหลังระยะเวลาห้าม
เผยแพร่แล้วเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน (Embargo Period)
7. การอนุโลมการใช้สัญญาอนุญาตหรือเงื่อนไขของแหล่งทุน
บางแหล่งทุนวิจยั จะมีการก�ำหนดเงือ่ นไขการให้ทนุ และการตีพมิ พ์ในรูปแบบ
การเข้ า ถึ ง แบบเปิ ด (OA) ซึ่ ง บางวารสารที่ มี คุ ณ ภาพ จะสามารถท�ำข้ อ ตกลง
การโอนลิขสิทธิ์ (Copyright Transfer Agreement) ตามเงื่อนไขของแหล่งทุนได้
8. การด�ำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการเข้าถึงแบบเปิด 2. มาตรฐานการลงรายการอ้างอิง ของ Center of Open
Science 3. Committee on Publishers Association (COPE) ซึ่งก�ำหนดเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการตีพมิ พ์ 4. มาตรฐานของ NISO Guideline ในการก�ำหนดหมายเลข
มาตรฐานสากลของวารสาร (ISSN) และตัวเลขบ่งชี้เอกสารดิจิทัล (Digital Object
Identifier: DOI)
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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(2) การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองผ่านเวทีการน�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
(Oral presentation) หรือในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) โดยผลงานวิจยั หรือส่วนหนึง่
ของผลงานวิจัยที่น�ำเสนอจะถูกน�ำมาตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) ในขั้นตอนก่อนการเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยควรสืบค้นและ
เลือกงานประชุมวิชาการที่มีคุณภาพ ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีกรรมการพิจารณาคุณภาพ (Peer Review)
องค์ความรู้/ผลงานวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

N

ต้องการ
ขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
Y (2)*

เผยแพร่

Y (1)

ยื่นขอความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ภายใน 12 เดือน

รายรับ
การวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง

Y (1) = ใช่ (กรณีที่ 1)
Y (2) = ใช่ (กรณีที่ 2)*
N = ไม่ใช่
* เฉพาะในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

รูปที่ 1 แผนผังแสดงล�ำดับการเผยแพร่และน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.2.2.2 การน�ำผลงานประเภทต้นแบบไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม/
เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณประโยชน์
ต้นแบบภาคสนามทีผ่ า่ นการออกแบบและการทดสอบทีเ่ ชือ่ ถือได้มคี วาม
สอดคล้องกับการน�ำไปใช้งานตามจริง (Validate) และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายหรือส่งมอบให้ผู้รับประโยชน์ สวทช. ก�ำหนดให้ต้องมีเอกสารอ้างอิง
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น เอกสารการอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ เอกสารการซื้อขาย หรือบันทึกความเข้าใจการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง
หน่วยงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
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4.2.2.3 การน�ำผลงานประเภททรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
การน�ำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณประโยชน์ เรียกว่า การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) โดยผู้ประดิษฐ์คิดค้น
หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิในเทคโนโลยี (Licensor) เป็นผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือผู้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) สามารถน�ำเทคโนโลยีที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
ตามเงื่อนไขสัญญาและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้วิจัย
แจ้งความประสงค์/จัดท�ำข้อมูลผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมอนุญาตให้
ใช้สิทธิพร้อมระบุระดับ TRL

TLO*
ศึกษาผลงานวิจัย
เพื่อประเมินเบื้องต้น
TLO (+ผู้วิจัย)

พัฒนาโอกาสไปสู่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
TLO

อนุญาตให้ใช้สิทธิ

TLO (+ผู้วิจัย)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รายรับจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ทุนส�ำหรับการวิจัยและพัฒนา

• วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของเทคโนโลยี
• ก�ำหนดกลุ่มผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
•
•
•
•
•
•
•

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่สนใจ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
เจรจาต่อรองเงื่อนไข
ท�ำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การผลิต การตลาด และการจ�ำหน่าย
การพัฒนาต่อยอด
การขอรับรองจากหน่วยงาน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
จัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัย

แรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
*TLO หมายถึง สำ�นักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office) ของ สวทช.

รูปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการน�ำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์โดยการท�ำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี (Licensing)
(อ้างอิงแนวปฏิบัติกับทรัพย์สินทางปัญญา ของส�ำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.)
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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บทที่ 5

แนวทางปฏิบัติในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5.1 ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง รูปภาพ และข้อมูลทางด้านสถิติที่เก็บรวบรวม
จากการวิจัยเพื่อน�ำมาใช้ในการอ้างอิงหรือแปลผลการวิเคราะห์จากการวิจัย ซึ่งอาจ
จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก ต้นฉบับหรือส�ำเนาข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
เครื่องมือ และถูกแปลเป็นผลการทดลอง
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องให้ความส�ำคัญกับความถูกต้องของข้อมูล
(Data Integrity) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในทุกระดับต้องมีความครบถ้วน
(Completeness) ความสม�ำ่ เสมอ (Consistency) ถูกต้องเหมาะสม (Accuracy) และ
เชื่อถือได้ (Reliability)
แนวทางปฏิบัติ
1. ต้องมั่นใจว่าผู้วิจัยทุกคนในคณะผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการ
ด�ำเนินการวิจัย การเลือกใช้วิธีการทดลองที่มีความเหมาะสม เทคนิคต่างๆ ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขีดจ�ำกัดของการตรวจวัดเครื่องมือ และวิธีการจดบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด
2. ผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล หลีกเลี่ยง
การปลอมแปลงและบิดเบือนข้อมูลจากสิ่งที่ได้จากการบันทึกงานวิจัย ไม่ควร
รายงานผลการทดลองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการทดลองจริง และเพื่อเป็น
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยควรน�ำผลการทดลองที่ได้รับตามความ
เป็นจริงมาใช้ท�ำรายงานหรือข้อสรุปการทดลอง
3. การจดบันทึกข้อมูลงานวิจยั * อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นและเพียงพอจะท�ำให้ได้รบั ข้อมูล
จากการสังเกตและทดสอบอย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองได้ ซึ่งการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องท�ำให้ผู้ร่วมวิจัย
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ห รื อ ผู ้ วิ จั ย ค น อื่ น ส า ม า ร ถ น�ำ ข ้ อ มู ล ไ ป ท ด ล อ ง ซ�้ ำ ใ ห ้ ผ ล เ ห มื อ น เ ดิ ม
(Reproducibility) หรือน�ำวิธีการวิจัยไปต่อยอดกับงานวิจัยอื่น ๆ รวมถึงสามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในกรณีพบข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการสร้างข้อมูลหรือการปลอมแปลง
ข้อมูลได้ (ศึกษาหลักการบันทึกข้อมูลได้จากคู่มือการบันทึกข้อมูลงานวิจัย จัดท�ำ
โดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจยั สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท:ี่ https://www.
nstda.or.th/rqm/)
* สมุดบันทึกงานวิจัย ถือเป็นสมบัติของต้นสังกัด มีระยะเวลาจัดเก็บตามนโยบายของ
หน่วยงานและ/หรือแหล่งทุน ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งใดมีข้อก�ำหนดในการจัดเก็บที่นานกว่า

4. การสื่อสารระหว่างผู้วิจัยเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นใน
กระบวนการด�ำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเจรจาวางแผนการ
ด�ำเนินงานวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นของการวิจัย เช่น การก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินการ
วิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย การก�ำหนดรายชื่อในเอกสารวิชาการ ฯลฯ
โดยหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติหรือการเลือกสื่อสารระหว่างผู้วิจัย ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นในการวิจยั หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลด้วย

5.2 การจัดการรูปภาพ (Image Manipulation)
รูปภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Images) คือ ภาพที่เกิดจากการ
ประมวลผลของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการใช้โปรแกรม/เครื่องมือที่มีความ
จ�ำเพาะ เช่น ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ (Microscope CCD Camera) ภาพจากเครื่อง
ตรวจคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging) หรือภาพจากกล้องดิจติ อล
(Digital Image) ฯลฯ
การจัดการรูปภาพ (Image Manipulation) คือ การจัดเรียงหรือปรับแต่งภาพ
ให้แตกต่างจากภาพต้นฉบับเดิม เช่น การปรับความคมชัดของภาพ การปรับความเข้ม
ของภาพ การปรับขนาดภาพ การน�ำภาพมาต่อกัน การตัดต่อเพิ่ม/ลดข้อมูลภาพ ฯลฯ
เพือ่ สือ่ ความหมายของภาพได้ชดั เจนและรัดกุมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของนักวิจยั ในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับของวารสารอย่างเคร่งครัดในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หากมีการปรับแต่งภาพอย่างไม่เหมาะสม จะถือเป็นพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายการดัดแปลงข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเท็จได้
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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แนวทางปฏิบัติ
1. การปรับความเข้มของแสง คอนทราสต์ (Contrast) หรือความสมดุลของสี ท�ำได้
ต่อเมื่อเป็นการปรับกับทั้งภาพ
2. ไม่ท�ำให้สว่ นใดส่วนหนึง่ ของรูปภาพเข้มขึน้ จางลง เพิม่ ขึน้ หายไป หรือเคลือ่ นย้าย
ต�ำแหน่ง
3. การน�ำรูปภาพสองรูปมาต่อกันเพือ่ น�ำเสนอพร้อมกัน ต้องใช้เส้นหรือกรอบแบ่ง และ
ระบุให้ชัดว่าภาพใดเป็นภาพใด เช่น ภาพที่ถ่ายมาจากต่าง Field กัน ภาพที่ได้มา
จากการถ่ายรูปที่ปรับความเข้มของแสงต่างกัน หรือก�ำลังขยายต่างกัน
4. ใช้แว่นขยายเน้นภาพส่วนที่ต้องการได้ ห้ามคัดเลือกมาเฉพาะส่วน หรือลบส่วนที่
ไม่ต้องการออกไป
5. ส�ำรองไฟล์ภาพต้นฉบับและภาพทุกขัน้ ตอนของการปรับแต่งภาพไว้เสมอ โดยบันทึก
ล�ำดับวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งด้วย
(1)

(2)

รูปภาพ A

รูปภาพ B

(3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างการปรับแต่งรูปภาพงานวิจัย:
(1) การปรับความเข้มแสง (2) การต่อภาพ (3) การขยายเน้นภาพส่วนที่ต้องการ
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5.3 การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ความ
ขัดแย้งหรือการมีอคติที่เกิดจากการมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในทางบวกหรือ
ทางลบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย หรือการน�ำ
ผลงานไปใช้หรือไม่ก็ตาม โดยผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล เช่น คณะผู้วิจัย องค์กร ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการวิจัย ความสัมพันธ์ของทุนวิจัย เช่น การจ้างงาน การจ้างที่ปรึกษา
ความสัมพันธ์ของผูท้ มี่ อี �ำนาจเหนือกว่าและบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เช่น การได้
รับมอบหมายหน้าที่มากกว่าหนึ่งหน้าที่
แนวทางหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ผูว้ จิ ยั ทุกคนควรเปิดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างโปรงใส
แก่ส�ำนักพิมพ์วารสารที่ตีพิมพ์ ตัวอย่างเช่น
 ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการเงิน (Non-Financial
Interest)
- ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
- ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
- กระบวนการออกแบบวิจัย
- บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัย

 ผลประโยชน์ดา้ นการเงิน (Financial
Interest)
- แหล่งสนับสนุนงานวิจัย
- การเป็นวิทยากร
- การจ้างเป็นที่ปรึกษา
- การจ้างงาน
- การเป็นเจ้าของหุ้นส่วน

2. เมื่อมีสถานการณ์ความขัดแย้งหรือมีประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องแจ้ง
บรรณาธิการของวารสารรับทราบทันที เพื่อประกาศให้ผู้อ่านรับทราบ
3. เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่หรือสถานการณ์ หรือมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้วิจัย
ที่อาจจะส่งผลต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยควร
ตระหนักและหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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5.4 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล (Reference)
การอ้างอิง (Reference) หมายถึง การน�ำเอาข้อมูล แนวคิดในเอกสารหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีการเผยแพร่มาก่อน มาใช้สนับสนุนประกอบการเขียนผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจยั เช่น ข้อมูล ความคิดเห็น ทฤษฎี หรือ ข้อสรุป ฯลฯ เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ ความน่าเชื่อถือ ท�ำให้ผลงานมีคุณภาพ โดยมีการรวบรวมแหล่งที่มาของข้อมูล
ที่สามารถสืบค้นได้ ท�ำให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและต่อยอดความรู้ความเข้าใจ
ของข้อมูลทีม่ กี ารอ้างอิงนัน้ ๆ การอ้างอิงยังเป็นการป้องกันข้อกล่าวหาเรือ่ งการคัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นงานของตัวเองอีกด้วย
แนวทางปฏิบัติ
1. เมือ่ น�ำข้อความ แนวคิด หรือข้อมูลของผูอ้ นื่ ทีเ่ ผยแพร่มาก่อน มาใช้ในการสนับสนุน
งานเขียนของตนเอง ควรอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล เช่น
• การเรียบเรียงเขียนใหม่ด้วยภาษาของตัวเองแต่ยังคงความหมายเดิม
(Paraphrase)
• การย่อความ (Summary) จากบทความอื่น
• การอ้างถึงแนวคิด/ทฤษฎีของผู้อื่น
• การคัดลอกหรือปรับเปลี่ยน กราฟ/รูปภาพ/ตารางข้อมูล ฯลฯ
2. ก่อนเขียนรายการอ้างอิง ผูเ้ ขียนควรตรวจสอบข้อก�ำหนด/รูปแบบทีใ่ ช้ในการเขียน
อ้างอิง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของส�ำนักพิมพ์วารสาร หน่วยงาน หรือประเภทของ
การเขียน เช่น เอกสารทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิยม
ใช้การเขียนอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)
3. การอ้างอิง (ต�ำรา หนังสือ บทความวารสาร แผ่นพับ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ฯลฯ)
ผู้เขียนควรพิจารณาถึงแหล่งอ้างอิงข้อมูลทีเ่ หมาะสมและพอเพียงในการสนับสนุน
การเขียนเท่านั้น หลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่มากเกินไปหรือใช้แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เก่า
เกินไป ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (Primary Source) เพื่อ
ความน่าเชื่อถือและสามารถสืบค้นข้อมูลที่อ้างอิงได้
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4. ไม่ควรน�ำบทคัดย่อ (Abstract) มาใช้ในการอ้างอิงข้อมูล ควรอ่านและใช้แหล่งข้อมูล
ที่เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
5. หลีกเลีย่ งการอ้างอิงการสือ่ สารระหว่างบุคคล (Personal Communication) เช่น
การพูดคุย จดหมาย อีเมล ฯลฯ หากจ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลในการอ้างอิงและไม่มขี อ้ มูล
จากแหล่งอื่นทดแทนได้ ควรขอความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
และระบุถึงชื่อผู้ที่สื่อสาร/วันที่/รูปแบบการสนทนา และต้นสังกัด/หน่วยงาน และ
เก็บรูปแบบการสนทนาเป็นหลักฐาน เช่น ส�ำเนาอีเมล ส�ำเนาจดหมาย เป็นต้น
6. แหล่งอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ (Indirect Citation/Secondary Source) คือ
การอ้างอิงเอกสาร/ข้อมูลที่ไม่ใช่เอกสารข้อมูลต้นฉบับ (Original Article) เช่น
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ควรระบุชอื่ เอกสารต้นฉบับ และแหล่งทีม่ าของข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ตารางที่ 9 รูปแบบข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการเขียนการอ้างอิง
ประเภท รูปแบบข้อมูล
อ้างอิง
หนังสือ, บทความ
บทความ วารสาร

ชื่อผู้แต่ง

วันที่เผยแพร่/ ชื่อแหล่งข้อมูล
บันทึกข้อมูล
อ้างอิง

ชื่อของผู้ที่มี
ปีที่วารสาร
ส่วนร่วมในการ ตีพมิ พ์
เขียนบทความ

ชื่อบทความ
วารสาร

บทความใน
หนังสือพิมพ์

 ชื่อนักข่าว
 ชือ่
หนังสือพิมพ์
(หากไม่มีชื่อ
นักข่าว)

ชื่อเรื่อง
บทความจาก
หนังสือพิมพ์

บทความใน
หนังสือ

ชื่อผู้แต่งหนังสือ ปีที่หนังสือได้รับ ชื่อบทความใน
การตีพิมพ์
หนังสือ (ไม่ใช่
ชื่อหนังสือ)

วันที่/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์
บทความใน
หนังสือพิมพ์
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ประเภท รูปแบบข้อมูล
อ้างอิง
การ
สือ่ สาร
ระหว่าง
บุคคล

ข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ
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ชื่อผู้แต่ง

วันที่เผยแพร่/ ชื่อแหล่งข้อมูล
บันทึกข้อมูล
อ้างอิง
วันที่/เดือน/ปี
ที่ส่งอีเมล

 หัวข้อของ
อีเมล
 การตอบ
อีเมล (RE:)
 หัวข้อที่ส่งต่อ
(FWD:)

อีเมล

ชื่อของผู้เขียน
อีเมล

การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล

ชื่อบุคคล
วัน/เดือน/ปี ที่ ไม่ต้องระบุ
ที่ติดต่อสื่อสาร ได้สื่อสาร
หัวข้อสื่อสาร

ข้อมูลในเว็บไซต์  ชื่อผู้แต่ง
 ปีที่ได้ข้อมูล ชื่อของเว็บไซต์
 ชื่อหน่วยงาน อัพเดตล่าสุด
 ชื่อบริษัท
 วันที่ได้รับ
(ระบุอย่างใด
การคุม้ ครอง
อย่างหนึ่ง)
ลิขสิทธิ์ของ
เว็บไซต์
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ประเภท รูปแบบข้อมูล
อ้างอิง
ข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ

ชื่อผู้แต่ง

วันที่เผยแพร่/ ชื่อแหล่งข้อมูล
บันทึกข้อมูล
อ้างอิง

ข้อมูลบน
เว็บเพจ

 ชื่อของ
 ชื่อผู้แต่ง
 ปีที่ข้อมูล
 ชื่อหน่วยงาน อัพเดตล่าสุด เว็บเพจ
 ชื่อบริษัท
 วัน/เดือน/ปี  ชื่อของ
เว็บไซต์
(ระบุอย่างใด
ที่ข้อมูล
อย่างหนึ่ง)
ออนไลน์บน
เว็บเพจ
(ระบุอย่างใด
อย่างหนึ่ง)

รายการที่ออก
อากาศทาง
โทรทัศน์

 ชื่อรายการ ปีทรี่ ายการ
โทรทัศน์
โทรทัศน์ออก
 ชื่อรายการ อากาศ
ซีรีย์
(หากรายการ
เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการ
ซีรีย์)

ชือ่ รายการ
โทรทัศน์
(ระบุหรือไม่
ก็ได้)
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5.5 ข้อแนะน�ำส�ำหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ
1. การก�ำหนดรูปแบบของเอกสารด้วยสไตล์ (Style)
การพิมพ์บทความวิชาการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดพิมพ์ด้วย
ความสามารถสไตล์ (Style) ตามรูปแบบทีส่ �ำนักพิมพ์ก�ำหนด อันประกอบด้วยการก�ำหนด
แบบอักษร ขนาด ระยะห่างระหว่างบรรทัด ระยะห่างและรูปแบบของย่อหน้า เพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้ตลอดทั้งบทความได้อย่างรวดเร็ว และป้องกัน
การสูญเสียรูปแบบของตัวอักษร เมือ่ เปิดไฟล์เอกสารข้ามโปรแกรม ซึง่ จะท�ำให้เสียเวลา
ในการจัดรูปแบบของเอกสารใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.
thailibrary.in.th/2013/12/10/word-style/
2. การบันทึกติดตามการแก้ไขในเอกสาร
การตรวจแก้ไขข้อความ ควรเปิดระบบบันทึกติดตามการแก้ไข หรือทีเ่ รียกว่า
ฟังก์ชั่น Track Changes (กรณี Microsoft Office Word คือเมนูค�ำสั่ง Review 
Track Changes) เพื่อเก็บบันทึกประวัติการแก้ไขต่างๆ อันเป็นการติดตามรุ่นของ
เอกสาร อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ http://www.thailibrary.in.th/2019/03/17/
ms-word-trackchanges/
3. การจั ด ท�ำรายการอ้ า งอิ ง และบรรณานุ ก รมด้ ว ยโปรแกรมในกลุ ่ ม
Reference Manager
การอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นส่วนส�ำคัญของเอกสารวิจยั เอกสารวิชาการ
ผู้เขียนควรเลือกใช้เครื่องมือในกลุ่ม Reference Manager เช่น EndNote, Zotero
เพื่อจัดเก็บบรรณานุกรมของทรัพยากรที่น�ำมาใช้ประกอบการเขียน และน�ำมาท�ำ
รายการอ้างอิงรวมทั้งบรรณานุกรมท้ายเอกสาร
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บทที่ 6

แนวทางปฏิบัติหลังการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6.1 การประสานงานโต้ตอบค�ำถามและข้อวิจารณ์ (Correspondences)
การประสานงานโต้ตอบ (Correspondences) คือ การประสานงานสือ่ สารกับ
ผูอ้ นื่ เช่น บรรณาธิการ ส�ำนักพิมพ์วารสาร ผูว้ จิ ยั ร่วม ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูอ้ า่ นบทความ หรือ
บุคคลอื่นๆ ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเตรียมต้นฉบับบทความ และ/หรือการส่ง
บทความเพื่อตีพิมพ์ การตอบข้อค�ำถามและข้อวิจารณ์ในระหว่างการยื่นต้นฉบับ
บทความ รวมถึงการตอบค�ำถามเมื่อมีข้อสงสัยจากผู้อ่านบทความ ซึ่งในขั้นตอน
การประสานงานจ�ำเป็นจะต้องมีตัวแทนของผู้วิจัยที่มีความเหมาะสมในการสื่อสาร
ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และเป็นไปอย่างโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ
1. กรณีที่มีผู้วิจัยมากกว่า 1 คน ผู้วิจัยทุกคนจะต้องตกลงร่วมกันและก�ำหนดผู้ที่
ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนหลัก หรือชื่อหลัก (Corresponding Author) ซึ่งอาจจะเป็น
ผู้วิจัยในคณะผู้วิจัยหนึ่งคนหรือมากกว่า ในการประสานงานสื่อสารกับผู้อื่นและ
คณะผู้วิจัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทความที่จะเผยแพร่
เป็นอย่างดี แต่อาจจะมีข้อยกเว้น หากงานนั้นเป็นงานวิจัยที่มีหลากหลายสาขา
นอกจากนี้ บ างส�ำนั ก พิ ม พ์ ว ารสารอาจก�ำหนดให้ มี ผู ้ วิ จั ย อย่ า งน้ อ ย 1 คน
เป็นผูค้ ำ�้ ประกัน (Guarantor) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในความถูกต้องของเนือ้ หาทัง้ หมด
ในบทความตีพิมพ์
2. ผู้ประสานงานหลักหรือชื่อหลัก เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย ในการติดต่อผู้วิจัยร่วม
ในระหว่างขัน้ ตอนของการยืน่ ต้นฉบับบทความ ในการตอบข้อค�ำถามหรือข้อวิจารณ์
และตอบค�ำถามกับบรรณาธิการ และเมือ่ ต้นฉบับบทความได้รบั การตอบรับตีพมิ พ์
ผู้ประสานงานหลักมีหน้าที่แจ้งให้ผู้วิจัยทุกคนทราบ
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3. เมื่อมีประเด็นค�ำถามที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้วิจัยทุกคน ผู้ประสานงานหลัก
มีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับผู้วิจัยทุกคน เพื่อตกลงหาข้อสรุปร่วมกัน
4. ผู้ประสานงานหลักหรือชื่อหลัก มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสาร/อีเมลทุกฉบับใน
ระหว่างการติดต่อประสานงานในการยืน่ ต้นฉบับบทความ การตอบข้อค�ำถามและ/
หรือข้อวิจารณ์ระหว่างผู้วิจัย บรรณาธิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. หลังจากที่บทความถูกเผยแพร่ หากพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด เนื่องจากความ
ประมาทหรือขาดความรอบคอบ เช่น การจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง การสะกดค�ำผิด
หลักไวยกรณ์ ข้อมูลของชือ่ ผูว้ จิ ยั หรือต้นสังกัดผิดพลาด เป็นความประมาททีอ่ าจท�ำให้
เสียชื่อเสียงของตนเองและสถาบัน เมื่อทราบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาด ควรแจ้ง
บรรณาธิการทันที เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

6.2 การถอนบทความ (Retraction)
การถอนบทความ คือ การยกเลิกบทความที่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
แล้ว ซึง่ อาจจะด�ำเนินการโดยบรรณาธิการของวารสารนัน้ ๆ หรือผูว้ จิ ยั หากพบว่าข้อมูล
ในบทความเข้าข่ายลักษณะ ดังนี้
 ไม่ น ่ า เชื่ อ ถื อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี ก ารประพฤติ มิ ช อบทางจริ ย ธรรม
(Misconduct)
- การคัดลอกข้อมูล (Plagiarism)
- การปลอมแปลงข้อมูล (Falsification)
- การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)
 ไม่สามารถท�ำการทดลองซ�ำ้ แล้วให้ผลเหมือนเดิม (Non-Reproducibility)
 ผิดต่อจรรยาบรรณการวิจัย (Unethical Research)
 ตีพิมพ์ข้อมูลซ�้ำซ้อน (Redundant Publication)
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การถอนบทความอาจจะถอนเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดในบทความ เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหา สิ่งที่ค้นพบ ข้อสรุปใน
บทความ หรือน�ำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงกับงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
เมือ่ บทความถูกเผยแพร่ในวารสารแล้ว หากผูว้ จิ ยั พบว่ามีขอ้ มูลทีผ่ ดิ พลาดและ
ไม่ควรจะถูกเผยแพร่ออกไป อาจแสดงเจตนาบริสุทธิ์ใจโดยการแจ้งบรรณาธิการของ
วารสารนั้นๆ เพื่อขอถอนบทความ โดยอาจจะถอนบางส่วนหรือทั้งบทความ หรือหาก
พบว่า ข้อมูลผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น รูปภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
ไม่ครบถ้วน การค�ำนวณผลการทดลองผิดพลาด การระบุล�ำดับชือ่ ในบทความผิด ฯลฯ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความน่าเชื่อถือ หรือข้อสรุปในบทความวิจัย
และสามารถด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ผู้วิจัยอาจจะขอแก้ไขบทความ
ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุสาเหตุของการแก้ไขข้อมูล
บรรณาธิ ก ารของวารสารมี สิ ท ธิ์ ต รวจสอบบทความเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า ข้ อ มู ล
ทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสารมีความน่าเชือ่ ถือและมีความโปร่งใส หากพบภายหลังว่าบทความ
ทีถ่ กู เผยแพร่แล้ว มีขอ้ มูลทีเ่ ข้าข่ายประพฤติผดิ จริยธรรม เช่น มีการคัดลอกข้อมูล การสร้าง
ข้อมูลเท็จ การตีพมิ พ์ซำ�้ ซ้อน ฯลฯ โดยมีผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลงบริบทหลัก
ของบทความวิจยั บรรณาธิการจะแจ้งไปยังผูว้ จิ ยั พร้อมทัง้ พิจารณาถอนบทความวิจยั
ออกเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและตัดสินจนกระทั่งได้ข้อสรุป
ในกรณีทผี่ วู้ จิ ยั ปฏิเสธทีจ่ ะถอนบทความ แต่บรรณาธิการเห็นสมควรทีจ่ ะถอนบทความ
ออกจากวารสาร บรรณาธิการมีสิทธิ์ในการถอนบทความ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอม
จากผู้วิจัยได้ เนื่องจากบทความที่(จะ)ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นกรรมสิทธิ์และ
ความรับผิดชอบของบรรณาธิการของวารสารนั้นๆ
บทความที่ถูกพิจารณาถอนแล้ว จะไม่ถูกดึงออกจากฐานข้อมูลของวารสาร
แต่จะปรากฏข้อมูลดังเดิมโดยมีการใช้ลายน�้ำเขียนว่า “Retracted” ในทุกหน้าของ
บทความ เพื่อท�ำให้ผู้อ่านบทความทราบว่า บทความดังกล่าวถูกถอนออกไปแล้ว และ
เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ค้นหาข้อมูลทราบว่าบทความดังกล่าวถูกพิจารณาถอนแล้ว
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก นโยบายและแนวทางด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจยั
ของ สวทช.
ก.1 นโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
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ก.2 แนวทางการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/rqm/resourcespublications.html
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ภาคผนวก ข ใบความรู้ (Factsheet) เรื่องการมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการ
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/rqm/resourcespublications.html
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ภาคผนวก ค ตั ว อย่ า งการชี้ แ จงบทบาทการมี ส ่ ว นร่ ว มในเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ ของ สวทช. (Contribution Codes for Publication)
อ้างอิง ข้อตกลงการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย สวทช. เพื่อการลงทะเบียน
ผลงานในระบบ myPerformance (คลังความรู้และผลงานวิจัย สวทช.)
สวทช. ได้มกี ารก�ำหนดให้ผวู้ จิ ยั ลงทะเบียนผลงานในระบบ myPerformance
โดยหากเป็นผลงานประเภทงานเขียน ได้ก�ำหนดให้ชแี้ จงบทบาทการมีสว่ นร่วม โดยใช้
รหัสต่อไปนี้
ก) เป็นผู้ให้องค์ความรู้/กรอบความคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงานนี้
a) Conception of the project
ข) เป็นผู้ด�ำเนินการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล/สารสนเทศ/ผลงานวิชาการ ที่มี		
มาก่อน
b) Literature review
ค) เป็นผู้ออกแบบระเบียบวิธีการศึกษา/วิจัย
c) Design of the research outline
ง) เป็นผู้คัดเลือก/ออกแบบ/สร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย
d) Design of research tools
จ) เป็นผู้คัดเลือกวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
e) Decision on data analysis method
ฉ) เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
f) Analysis of data
ช) เป็นผู้ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ผลลัพธ์
g) Interpretation of data analysis
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ซ) เป็นผูย้ กร่างบทความ/รายงานผลการวิจยั /รายงานผลการศึกษา (ร่าง 1)
h) Drafting of the article (first draft)
ณ) เป็นผู้ทบทวนร่างบทความ/รายงานผลการวิจัย/รายงานผลการศึกษา
(ร่าง 2)
i) Revising draft of the article (second draft)
ญ) เป็นผู้ปรับปรุงบทความ/รายงานผลการวิจัย/รายงานผลการศึกษา
(Final Draft)
j) Final approval of the article (final draft)
ฎ) เป็นผู้เก็บรวบรวมผลงานและลงทะเบียนเข้าระบบ
k) Collection and assembly of data
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ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติ ของ สวทช. ในเรื่องการระบุชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน
ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
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หมายเหตุ หากวารสารมีข้อก�ำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น ให้ใช้ชื่อย่อของหน่วยงาน
ให้พิจารณาข้อก�ำหนดของวารสารประกอบด้วย
86

แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คณะผู้จัดท�ำ
1. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
		

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท�ำ)

2. ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

		

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 			
มหาวิทยาลัยมหิดล
(ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท�ำ)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ			
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(ที่ปรึกษาคณะผู้จัดท�ำ)

4. คุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

5. คุณสุดารัตน์ ลือพงศ์พัฒนะ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

6. ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

7. ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
		

หน่วยวิจยั อุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ			
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

8. คุณศวิต กาสุริยะ

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและ		
เทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ			
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

		
3. ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

		
9. คุณภูเบศร์ อุดมทรัพย์
		

งานประเมินผลงานวิจัยและจัดการความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ			
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

10. ดร.นัฐวุฒิ บุญยืน
		

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ		
แห่งชาติ
แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

87

11. ดร.จิตติ มังคละศิริ
		
12. ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย
		
		

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ		
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ของวัสดุ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

13. คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
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