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แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1

หลักการและเหตุผล

ผู้ทีม่สิีทธิม์ชีือ่ในผลง�นท�งวชิ�ก�รต้องเป็นผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น
หรือมีส่วนร่วมเชิงปัญญ�อย่�งสำ�คัญ (Substantive Intellectual Contribution)     
ในกระบวนก�รวจัิย เช่น คดิรเิร่ิม ว�งแผนกระบวนก�รวิจัย ดำ�เนนิก�รเก็บข้อมลู วเิคร�ะห์ 
สรุปผล ตลอดจนก�รเผยแพร่ผลง�นวิจยั ซึง่เป็นก�รนำ�คว�มรูท้ีไ่ด้รบัจ�กกระบวนก�ร
วจิยัไปเผยแพร่ เพือ่ใช้ในก�รต่อยอดหรอืใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐ�นในก�รอ้�งองิ ซึง่นำ�ม�สูก่�ร
สร้�งชือ่เสียง คว�มน่�เชือ่ถอื ก�รเลือ่นตำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร ก�รจ้�งง�น ก�รต่อสญัญ�   
จ้�งง�น ก�รขอรบัทนุวจิยั และคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชพี เป็นต้น อย่�งไรก็ต�ม จ�กคว�ม
กดดันที่ต้องผลิตและเผยแพร่ง�นวิจัยให้ได้ต�มเป้�หม�ย อ�จทำ�ให้พบประเด็น          
ข้อพิพ�ทเร่ืองก�รมีชื่อในผลง�นท�งวิช�ก�ร เช่น ก�รละเมิดสิทธิ์ก�รมีชื่อในผลง�น 
ก�รนำ�ผลง�นผูอ่ื้นม�ใช้โดยไม่อ้�งองิแหล่งทีม่� ก�รรบัจ้�งเขียนบทคว�ม ก�รประพฤติ
ผิดท�งจริยธรรม เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องว�งแผนทำ�ข้อตกลงเรื่องก�รมีชื่อ   
ในผลง�น รวมถึงชี้แจงบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบร่วมกัน (Contributorship)     
อย่�งโปร่งใส และต้องได้รบัก�รเหน็ชอบจ�กผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในผลง�นวจัิยทุกคน ตัง้แต่ข้ันต้น
ของก�รวจิยั เพ่ือช่วยลดข้อพพิ�ทและก�รประพฤติผดิท�งจรยิธรรมได้ ท้ังนี ้สำ�นกัง�น
พฒัน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ติ (สวทช.) กำ�หนดให้มกี�รลงทะเบยีนผลง�น
วิจัยประเภทผลง�นเขียน ซึ่งต้องระบุร�ยชื่อผู ้มีส่วนร่วมในง�นวิจัยและบทบ�ท          
ก�รมีส่วนร่วมทั้งหมดลงใน “แบบฟอร์มข้อตกลงก�รมีส่วนร่วมในผลง�นวิจัย สวทช. 
ในระบบ myPerformance (ระบบคลังคว�มรู้และผลง�นวิจัย สวทช.)” ด้วย 

สวทช. ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีชื่อในผลง�นท�งวิช�ก�รและบทบ�ท
หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ จึงได้จัดทำ�แนวท�งก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร เพื่อเป็น
แนวท�งในก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของผู้ที่มีชื่อในผลง�นท�งวิช�ก�ร และช่วยให้
ทร�บถึงคว�มรับผิดชอบในก�รสร้�งผลง�น (Responsibility) และคว�มรับผิดชอบ  
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กผลง�น (Accountability) ต�มหลักจริยธรรมของก�รมีชื่อ
ในผลง�น (Integrity) เพื่อป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์จ�กผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม       
เชงิปัญญ�อย่�งแท้จรงิ และป้องกนัข้อพพิ�ททีอ่�จจะเกดิขึน้ในอน�คต ซึง่แนวท�งก�ร
เผยแพร่ผลง�นท�งวชิ�ก�รฉบบันีค้รอบคลมุถงึ แนวท�งปฏบิตัใินระหว่�งขัน้ตอนก่อน 
ระหว่�ง และหลังผลิตและเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร
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ผูว้จิยั มหีน้�ทีศ่กึษ�ค้นคว้� ต�มระเบียบวธิที�งวทิย�ศ�สตร์ เพือ่นำ�ไปสูผ่ลลพัธ์ 

คอื องค์คว�มรู้ ทฤษฎ ีข้อค้นพบ หรอืผลก�รวจิยั รวมถงึมหีน้�ทีใ่นก�รเผยแพร่ผลง�น

วิจัยสู่ส�ธ�รณะ เพื่อให้ได้ม�ซึ่งผลง�นวิจัยที่มีคุณภ�พและน่�เช่ือถือ ผู้วิจัยจึงควร       

ยดึหลกัประพฤตปิฏบิตัทิีดี่และสอดคล้องต�มหลกัจรยิธรรมก�รวจิยั ท้ังนี ้ก�รประพฤติ

มิชอบด้�นจริยธรรมก�รวิจัย เช่น ก�รคัดลอกข้อมูล (Plagiarism) ก�รปลอมแปลง

ข้อมูล (Falsification) ก�รสร้�งข้อมูลเท็จ (Fabrication) จะส่งผลกระทบหรือ          

เกิดปัญห� ทั้งต่อตัวผู้วิจัย ผู้ที่นำ�ข้อมูลไปใช้ และสถ�บันต้นสังกัด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ห�กง�นวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้วิจัยจึงควรยึดแนวท�งปฏิบัติต�มหลักจริยธรรม 

ทั้งในก�รว�งแผนก�รวิจัย ก�รดำ�เนินง�นวิจัย และก�รเผยแพร่ข้อมูล จึงถือได้ว่�

จริยธรรมก�รวิจัยเป็นหน้�ที่รับผิดชอบของผู้วิจัยที่ต้องให้คว�มสำ�คัญ 

1.1 การคัดลอกข้อมูล (Plagiarism)

ร�ชบัณฑิตสถ�นบัญญัติให้นิย�มของคำ�ว่� “ก�รคัดลอกข้อมูล” ไว้ 2 คำ� คือ 

“โจรกรรมท�งวรรณกรรม” และ “ก�รลอกเลียนง�นเขียน”  

ในง�นวิทย�ศ�สตร์ ก�รคัดลอกข้อมูล หม�ยถึง ก�รนำ�เอ�เนื้อห�ของผู้อื่น     

บ�งส่วน (Paraphrasing) หรือทั้งหมด (Word-by-Word Plagiarism) ม�แอบอ้�ง

เสมือนว่�เป็นง�นของตน โดยไม่มีก�รระบุถึงแหล่งที่ม�ของข้อมูลอย่�งเหม�ะสม เช่น 

แนวคิด วิธีก�รทดลอง ผลก�รทดลอง รูปภ�พ ต�ร�ง ไม่เพียงแต่หม�ยถึงข้อมูลที่อยู่

ในรูปแบบของเอกส�รท�งวิช�ก�รเท่�นั้น แต่ยังรวมถึง ก�รนำ�เอ�คำ�พูด ข้อมูล         

จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นของผู ้อื่น หรือสิ่งใดก็ต�มที่มีผู ้สร ้�งสรรค์ท�งปัญญ�                   

ม�เรียบเรียงใหม่เป็นง�นของตน โดยมีเจตน�บิดเบือนคว�มเข้�ใจของผู้อ่�นว่�เป็น

แนวคิดของตน ถือได้ว่�เป็นก�รขโมยทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น เป็นรูปแบบของ

ก�รประพฤติผิดร้�ยแรงท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ และพบอย่�งแพร่หล�ยในแวดวงของ

ก�รศึกษ�และสถ�บันวิจัย ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทที่ 1
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ตารางที่ 1 รูปแบบการคัดลอกข้อมูล

อ้�งอิงจ�ก “ประเด็นสำ�คัญที่ควรรู้” ใน สิ่งพิมพ์วิทย�นิพนธ์ก�รคัดลอกผลง�นวิจัย 

ของบัณฑิตวิทย�ลัย จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

รูปแบบการคัดลอก ลักษณะการคัดลอก

ก�รคัดลอกโดยตรง • ก�รคัดลอกโดยก�รเปลี่ยนหัวข้อและโครงสร้�ง

ประโยค เพิ่มเติมคำ� หรือตัดคำ�ที่ไม่ปกติ โดยไม่ได้

อ ้�งอิงที่ม� รวมทั้งไม ่ได ้มีก�รใช ้เครื่องหม�ย

อัญประก�ศหรือเครื่องหม�ยคำ�พูด

• ก�รเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยท่ีคำ� หัวข้อ โครงสร้�ง

ประโยค หรือส่วนสำ�คัญอื่น

• ก�รเปลีย่นแปลงลกัษณะข้อคว�มเพือ่ให้ดเูหมอืนว่�

เป็นง�นของตนเอง

ก � ร คั ด ล อ ก ที่ อ ้ � ง อิ ง 

ผู ้ แ ต ่ ง เ ดิ ม  แ ต ่ ไ ม ่ ใ ช ้

เครื่องหม�ยอัญประก�ศ

• ก�รคัดลอกเน้ือห�เดิมท่ีถูกเผยแพร่แล้ว นำ�ม�

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มีก�รอ้�งอิงที่ม� แต่ไม่ใช้

เครื่องหม�ยอัญประก�ศ

ก�รคัดลอกแบบธรรมด�

ด ้วยก�รหม�ยเหตุบอก

ที่ม�

• ก�รคัดลอกโดยอ้�งอิงท่ีม� แต่ไม่ได้ใช้เครื่องหม�ย

อัญประก�ศหรือเครื่องหม�ยคำ�พูด และคำ�บ�งคำ�   

ถูกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ข้อคว�มแตกต่�ง    

จ�กเดิม

ก�รคดัลอกแบบถอดคว�ม

ห รื อ ก � ร เ ขี ย น ใ ห ม ่ ที่          

แตกต่�งจ�กเดิมแต่ยังมี

คว�มหม�ยเดิม

• ก�รถอดคว�ม หรือก�รเขียนใหม่ที่แตกต่�งจ�กเดิม

แต่ยังมีคว�มหม�ยเดิม แต่ไม่มีก�รอ้�งอิงที่ม�

• ก�รถอดคว�มหรือก�รเขียนใหม่ท่ีแตกต่�งจ�กเดิม 

แต่ยังมีคว�มหม�ยเดิมต่อเนื่องกัน ไม่มีก�รเพิ่มเติม

ข้อคว�มที่สัมพันธ์กับข้อคว�มท่ีถูกคัดลอก แม้ว่�    

จะอ้�งถึงที่ม�
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รูปแบบการคัดลอก ลักษณะการคัดลอก

ก�รคัดลอกผลง�นตัวเอง 

(Self-plagiarism)

• ก�รถอดเอ�บ�งส่วนของผลง�นของตัวเองม�เขียน

ซำ้�เป็นง�นใหม่ โดยไม่มีก�รอ้�งอิงที่ม�หรือเปิดเผย

ข้อมูลของแหล่งตีพิมพ์ที่เผยแพร่ม�ก่อนแล้ว ซึ่ง      

จัดว่�เป็นก�รตีพิมพ์ซำ้�ซ้อนกัน

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคัดลอกผลงาน

อ้�งองิตวัอย่�งก�รคดัลอก จ�ก“ประเด็นสำ�คญัทีค่วรรู”้ ในสิง่พมิพ์วทิย�นพินธ์

ก�รคัดลอกผลง�นวิจัย ของบัณฑิตวิทย�ลัย จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

1. ระบแุหล่งทีม่าของแนวคดิ ข้อมูล ทีน่ำามาใช้ในการอ้างองิ ให้ครบถ้วนและชดัเจน

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

2. หากข้อมูลที่นำามาอ้างอิงเป็นการคัดลอกแบบคำาต่อคำา ควรใส่เครื่องหมาย

อัญประกาศ (หรือเครื่องหมายคำาพูด, “-”) 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. การรวบรวมแนวความคิดจากหลายแหล่งแล้วนำามาเขียนใหม่โดยใช้ภาษาของ

ตัวเองแต่ยังคงความหมายเดิม (Paraphrase) ควรระบุแหล่งที่มา 

	ตัวอย่�ง

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………………….
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1.2 การดัดแปลงข้อมูล (Falsification) 

ก�รปลอมแปลงบิดเบือนวัสดุ กระบวนก�ร เครื่องมือ ที่ใช ้ในก�รวิจัย                

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จ�กก�รทดลอง ด้วยวิธีก�รที่ไม่เหม�ะสม เช่น ลบข้อมูล      

ทีไ่ม่ดีออก เพิม่เตมิข้อมูล แก้ไขข้อมูล ฯลฯ เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ในรปูแบบทีผู่ว้จิยัต้องก�ร 

ตลอดจนบิดเบือนข้อมูลที่บันทึกในเอกส�รบันทึกง�นวิจัย หรือในก�รเผยแพร่          

หรือร�ยง�นข้อมูลวิจัย

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลดิบเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ (Falsification Data)

ก�รห�ค่�ม�ตรฐ�นของส�รละล�ยกลูโคสที่คว�มเข้มข้น 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวัดค่�ก�รดูดกลืนแสง (Optical Density, OD)       

ด้วยแสงที่มีคว�มย�วคลื่น 450 น�โนเมตร 

ข้อมูลจริงจากการทดลอง: สำ�หรับคว�มเข้มข้นกลูโคสเท่�กับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วัดค่� OD ได้เท่�กับ 0.19 

ข้อมูลใหม่ที่ดัดแปลงแก้ไข: สำ�หรับคว�มเข้มข้นกลูโคสเท่�กับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปรับแก้ไขให้ค่� OD เท่�กับ 0.0765 ซึ่งเป็นก�รแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ได้ผลของกร�ฟ

ม�ตรฐ�นต�มที่ผู้วิจัยต้องก�ร

ข้อมูลจริง

ความเข้มข้น         
ของกลูโคส (mg/l)

ค่าเฉลี่ย OD 
450nm

0.2 0.0185

0.4 0.0355

0.6 0.053

0.8 0.063

1.0 0.19
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ข้อมูลที่ดัดแปลง

ความเข้มข้น         
ของกลูโคส (mg/l)

ค่าเฉลี่ย OD 
450nm

0.2 0.0185

0.4 0.0355

0.6 0.053

0.8 0.063

1.0 0.0765

แนวทางปฏิบัติ

1. ทำ�ก�รทดลองซำ้� เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องของผลก�รทดลอง

2. อ�จเพ่ิมก�รทดลองแบ่งย่อยในช่วงที่คิดว่�ข้อมูลคล�ดเคลื่อน เช่น จ�กตัวอย่�ง   

ข้�งบน อ�จเพิ่มก�รทดลองย่อยๆ ที่ค่�คว�มคว�มเข้มข้นของกลูโคสระหว่�ง          

0.8 - 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อห�แนวเส้นกร�ฟใหม่

3. ในกรณีที่พบว่� มีข้อมูลดิบที่มีค่�ผิดปกติ คือ ค่�ท่ีสูงหรือตำ่�ผิดปกติ (Outlier)          

ผู้วิจัยส�ม�รถพิจ�รณ�ตัดค่�ที่ผิดปกติออก เพื่อให้ไม่กระทบต่อก�รแปลผลข้อมูล

ได้ และควรระบุถึงส�เหตุของก�รตัดข้อมูลออก ต�มขั้นตอนดังนี้
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(1) ห�ค่�ผิดปกติ (Outlier) จ�กวิธีก�รสร้�ง Box Plot 

โดยนำ�ข้อมูลดิบท้ังหมดม�เรยีงกนัในโปรแกรม Excel เลอืกก�รสร้�งกร�ฟแบบ 

Box Plot เพื่อก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

• Min. คือ ค่� Minimum หรือค่�ตำ่�สุดของข้อมูลดิบทั้งหมด

• Max. คือ ค่� Maximum คือค่�สูงสุดของข้อมูลดิบทั้งหมด

• Q1 ค่� 1st Quartile หรือ ค่�ที่ Percentile ที่ 25

• Q2 ค่�กล�งของข้อมูล หรือ ค่�ที่ Percentile ที่ 50 

• Mean ค่�เฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด

• Q3 ค่� 3rd Quartile หรือ ค่�ที่ เรียกว่� Percentile ที่ 75

• ช่วงระหว่�ง Q1-Q3 เรียกว่� Inter Quartile 

หมายเหตุ 

สูตรคำ�นวณตำ�แหน่ง Quartile ที่ K :  QK =  (K(N+1))/4

สูตรคำ�นวณตำ�แหน่ง Percentile ที่ K :  PK =  (K(N+1))/100

เมื่อ K = ตำ�แหน่งที่ต้องก�รห�ค่�ของข้อมูล

  N = จำ�นวนของข้อมูลทั้งหมด

Q2

Q1

Q3

ค่�ตำ่�สุด (Min.)

ค่�สูงสุด (Max.)

*

*

ค่�เฉลี่ย (Mean)

Outlier ข้อมูลที่สูงกว่�ปกติ

Outlier ข้อมูลที่ตำ่�กว่�ปกติ
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(2) ข้อมูลที่ตำ่�กว่�ปกติ คือ ข้อมูลที่มีค่�น้อยกว่� Q1-(1.5x(Q3-Q1)) และค่�ที่

สูงกว่�ปกติ คือ ค่�ที่ม�กกว่� Q3+(1.5x(Q3-Q1)) ซึ่งเป็นค่�ที่ส�ม�รถตัด

ออกจ�กผลก�รทดลองได้ และควรระบุถึงส�เหตุของก�รตัดข้อมูลออก

จ�กตวัอย่�งกร�ฟม�ตรฐ�นส�รละล�ยกลโูคส ณ ค่�คว�มเข้มข้นกลโูคสเท่�กบั 

1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดค่� OD ได้ เท่�กับ 0.19 เนื่องจ�กเป็นค่�ที่สูงเกินกว่�ค่�ปกติ

จริง แต่ก�รห�กร�ฟม�ตรฐ�นของส�รละล�ยต้องใช้คว�มเข้มข้นส�รละล�ยต้ังแต่       

0.0 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงไม่ส�ม�รถตัดค่�คว�มเข้มข้นสุดท้�ยออกได้ จึงควร 

เตรียมส�รละล�ยม�ตรฐ�นกลูโคสขึ้นใหม่

นอกจ�กน้ีก�รตกแต่งรปูใหม่ให้แตกต่�งไปจ�กรูปภ�พต้นฉบบั โดยใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ เช่น Photoshop ถอืเป็นก�รดัดแปลงข้อมลูเช่นกนั (ดแูนวท�งก�รจดัก�ร

รูปภ�พ ในหัวข้อ 5.2)

1.3 การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)

ก�รสร้�งข้อมูลผลก�รทดลองและร�ยง�นผลไปต�มทฤษฎีหรือสมมุติฐ�น         

ที่ตั้งไว้ โดยไม่ได้ลงมือทำ�ก�รทดลองทั้งหมดหรือบ�งส่วน หรือหลีกเลี่ยงก�รนำ�เสนอ

ข้อมูลต�มคว�มจริง อ�จเรียกก�รกระทำ�ในลักษณะเช่นนี้ว ่� ก�รทำ�แล็บแห้ง 

“Dry-labbing” เช่น ก�รทดลองที่ต้องวัดค่�ซำ้� 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงและ

แม่นยำ� ผู้วิจัยทำ�ก�รทดลองเพียงครั้งเดียว และสร้�งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปต�ม

ทฤษฎี

ผู้ที่มีส่วนในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นวิจัยควรตระหนักถึงปัญห�และหลีกเลี่ยง       

ก�รประพฤติที่ไม่เหม�ะสมในก�รวิจัย ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ�ถอนบทคว�ม          

ออกจ�กว�รส�ร (Retraction) อกีทัง้ยงัส่งผลต่อคว�มน่�เช่ือถือ นำ�ม�ซ่ึงคว�มเสือ่มเสยี

ชือ่เสียงต่อตนเองและสถ�บนั และอ�จได้รบับทลงโทษท�งวนิยัจ�กต้นสงักดั ถกูยกเลกิ

สัญญ�รับทุน ถูกเรียกทุนวิจัยคืน หรือถูกขึ้นบัญชีดำ� (Blacklist) จ�กผู้สนับสนุนทุน

วิจัยและ/หรือวงก�รวิช�ก�รที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางปฏบัิตใินการป้องกันข้อกล่าวหาเรือ่งการดดัแปลงข้อมลู (Falsification)/

การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication)

1. จดบันทึกก�รวิจัยลงสมุดบันทึกง�นวิจัยท่ีมีม�ตรฐ�นอย่�งต่อเน่ืองโดยไม่เว้นว่�ง 

ติดข้อมูล/รูปภ�พที่พิมพ์จ�กเครื่องมือวิจัยและคอมพิวเตอร์ลงในสมุดบันทึก        

ง�นวิจัย พร้อมระบุวันที่ที่ทำ�ก�รทดลอง*

2. ก�รแก้ไขข้อมูลที่ผิดพล�ดในสมุดบันทึกง�นวิจัย ไม่ลบหรือใช้นำ้�ลบคำ�ผิด ให้ใช้

ป�กก�ขดีฆ่�ทบัข้อคว�ม และระบถุงึส�เหตทุีแ่ก้ไข พร้อมทัง้ลงชือ่และวนัทีก่ำ�กบั*
 * ศึกษ�วิธีบันทึกข ้อมูลวิ จัยที่ ดี ได ้จ�กคู ่ มือก�รบันทึกข ้อมูลง�นวิจัย  จัดทำ�โดย                                        

ฝ่�ยพฒัน�คณุภ�พก�รวจิยั ส�ม�รถด�วน์โหลดเอกส�รได้ที:่ https://www.nstda.or.th/rqm/                

resources-publications.html

3. เก็บไฟล์ภ�พถ่�ยดิจิทัลฉบับด้ังเดิมไว้สำ�หรับตีพิมพ์ ห�กมีคว�มจำ�เป็นจะต้อง

ตกแต่งหรือดดัแปลงรปูภ�พ ผูว้จัิยควรมกี�รจดบนัทกึลำ�ดบัข้ันตอนในก�รปรบัแต่ง 

พร้อมทั้งระบุถึงโปรแกรมที่ใช้ (ดูแนวท�งก�รจัดก�รรูปภ�พ ในหัวข้อ 5.2)

4. สร้�งคว�มตระหนักและ/หรอืปลกูฝังเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรมก�รวจิยั เพ่ือเป็น

แนวท�งในก�รปฏิบัติตนอย่�งถูกต้อง

1.4 จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติส�าหรับการวิจัยในมนุษย์ (Ethic and 
Practice in Human Research)

คว�มก้�วหน้�ท�งด้�นก�รแพทย์ในปัจจบุนั เกดิจ�กก�รศกึษ�วจิยัและทดลอง

ในมนุษย์ ซึ่งนอกจ�กจะทำ�ให้รู้เท่�ทันโรคภัยไข้เจ็บเพื่อป้องกันและรักษ�โรคแล้ว          

ยังยกระดับคว�มเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น (Human Well Being) อีกด้วย 

ก�รศึกษ�วิจัยในมนุษย์ หม�ยถึง กระบวนก�รศึกษ�วิจัยอย่�งเป็นระบบท่ีมี   

ก�รทดลองและ/หรือกระทำ�กบัร่�งก�ยหรอืจติใจของอ�ส�สมัคร เพือ่ทำ�ให้เกดิคว�มรู้

คว�มเข้�ใจท�งด้�นสุขภ�พ ก�รตรวจวินิจฉัยโรค แนวท�งก�รป้องกันและรักษ�โรค 

โครงก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุมัติหรือเห็นชอบ                            

จ�กคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ก่อนเริ่มดำ�เนินก�รใดๆ กับอ�ส�สมัคร 

และข้อมูลของอ�ส�สมัครที่ได้จ�กก�รวิจัย ได้แก่ ข้อมูลในเวชระเบียนของผู้ป่วย วัสดุ
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สิ่งส่งตรวจ นำ้�คัดหลั่ง เนื้อเยื่อ ฯลฯ รวมถึงผลก�รศึกษ�ท�งด้�นสรีรวิทย� ชีวเคมี 

พย�ธิวิทย� ก�รตอบสนองต่อก�รรักษ�ของร่�งก�ยท�งด้�นชีวเคมี และจิตวิทย�ของ

อ�ส�สมัคร จะต้องได้รับก�รดูแลและเป็นไปต�มหลักจริยธรรม

ปัจจุบัน ก�รวิจัยในมนุษย์ไม่ได้หม�ยถึงเพียงง�นวิจัยในเชิงวิทย�ศ�สตร์               

ทีส่่งผลต่อร่�งก�ยโดยตรง แต่ยงัรวมถงึง�นวจิยัเชงิสงัคม ง�นวจิยัเชงิคณุภ�พ ทีส่่งผล

ต่อจิตใจอีกด้วย

 1.4.1 แนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  1. หลักการเคารพในบุคคล (Respect for Person)

หลักก�รเค�รพในบุคคลของง�นวิจัยในมนุษย์ มี 2 รูปแบบ คือ ก�รเค�รพใน 

ศกัดิศ์รีคว�มเป็นมนษุย์และคว�มเป็นส่วนตัวของอ�ส�สมคัร (โดยก�รขอคว�มยมิยอม

และก�รรกัษ�คว�มลบัของข้อมลู) และก�รเค�รพในคว�มจรงิและสทิธทิ�งปัญญ�ของ

ผูอ้ืน่ (โดยหลกีเลีย่งก�รคดัลอกข้อมลูและสรปุผลก�รวิจยัทีไ่ม่เป็นไปต�มคว�มเป็นจริง)

		•  ก�รขอคว�มยิมยอม (Informed Consent) 

 ก่อนเร่ิมต้นดำ�เนินก�รใดๆ กับอ�ส�สมัคร จะต้องมีข้ันตอนก�รขอคว�ม

ยินยอมกับอ�ส�สมัครก่อน โดยผู้วิจัยจะต้องอธิบ�ยร�ยละเอียดของโครงก�รวิจัย        

ให้แก่อ�ส�สมัครอย่�งครบถ้วน ใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย เปิดโอก�สให้ซักถ�มข้อสงสัย       

และให้เวล�อ�ส�สมัครในก�รตัดสินใจเข้�ร่วมโครงก�รวิจัยอย่�งอิสระ

 สำ�หรับกฎหม�ยของไทยอ�ศัยพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 2550 

หมวด 1 สิทธแิละหน้�ทีด้่�นสุขภ�พ ว่�ด้วยข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัก�รใช้อ�ส�สมคัรวจิยั

ในม�ตร� 9 กำ�หนดไว้ ดังนี้

 “ในกรณีที่ผู ้ประกอบวิช�ชีพด้�นส�ธ�รณสุขประสงค์จะใช้ผู ้รับบริก�ร          

เป็นส่วนหนึ่งของก�รทดลองในง�นวิจัย ผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นส�ธ�รณสุขต้องแจ้งให้

ผู้รับบริก�รทร�บล่วงหน้�และต้องได้รับคว�มยินยอมเป็นหนังสือจ�กผู้รับบริก�รก่อน

จึงจะดำ�เนินก�รได้ คว�มยินยอมดังกล่�วผู้รับบริก�รจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้”
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		•  ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล (Confidentiality)

 ก�รรกัษ�คว�มลบัของข้อมลู คือ ก�รไม่เปิดเผยข้อมลูของอ�ส�สมคัรให้บคุคล

ที่ส�มรับทร�บ ยกเว้น ผู้ที่มีสิทธิ์ในก�รเข้�ถึงข้อมูลได้ เช่น แพทย์ผู้วิจัย พย�บ�ลวิจัย 

นกัเทคนคิก�รแพทย์ หรอืบคุคลอืน่ๆ ทีอ่�ส�สมคัรหรอืผูแ้ทนต�มกฎหม�ยอนญุ�ตให้

ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลได้ ซึ่งเป็นก�รเค�รพสิทธิเสรีภ�พของอ�ส�สมัคร

ในก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูลอ�ส�สมัคร ผู้วิจัยจะต้องเก็บรักษ�คว�มลับ     

ของข้อมูลอ�ส�สมัคร โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลที่ระบุเฉพ�ะหม�ยเลข

ของอ�ส�สมัครเท่�นั้น และไม่ส�ม�รถระบุถึงตัวอ�ส�สมัครได้ และเก็บข้อมูล              

ในคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่�นสำ�หรับก�รเข้�ถึงข้อมูล

		•  ก�รเค�รพในคว�มเป็นส่วนตัว (Privacy)

 คว�มเป็นส่วนตัว คือ สิทธิส่วนบุคคลของอ�ส�สมัครในก�รตัดสินใจว่�         

จะปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบุคคล พฤติกรรมท�งสังคม สุขภ�พและ/หรือ    

คว�มรู้สึก ให้ผู้วิจัยทร�บ

 ต�มพระร�ชบญัญตัสิขุภ�พแห่งช�ต ิพ.ศ. 2550 หมวด 2 ม�ตร� 7 ว่�ด้วย

กฎหม�ยคุ้มครองคว�มลับข้อมูล มีข้อกำ�หนด ดังนี้ 

 “ข้อมูลด้�นสุขภ�พของบคุคล เป็นคว�มลบัส่วนบุคคล ผูใ้ดจะนำ�ไปเปิดเผย    

ในประก�รทีน่่�จะทำ�ให้บคุคลนัน้เสยีห�ยไม่ได้ เว้นแต่ก�รเปิดเผยนัน้เป็นไปต�มประสงค์

ของบคุคลน้ันโดยตรง หรอืมกีฎหม�ยเฉพ�ะบญัญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่�ในกรณใีดๆ 

ผู้ใดจะอ�ศัยอำ�น�จหรือสิทธิต�มกฎหม�ยว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รหรือ

กฎหม�ยอื่นเพื่อขอเอกส�รเกี่ยวกับข้อมูลด้�นสุขภ�พของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”

 2. หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก ่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/                

Non-maleficence) 

 ก่อนเริม่ต้นก�รวจัิย ผูว้จัิยควรคำ�นงึถึงประโยชน์และคว�มเสีย่งในก�รเข้�ร่วม

ก�รวจัิยของอ�ส�สมคัร โดยประเมนิว่�อ�ส�สมคัรจะได้รับประโยชน์จ�กก�รวจิยัหรอืไม่ 
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ประโยชน์มีอะไรบ้�ง ก่อให้เกิดคว�มเสี่ยงหรือไม่ รวมถึงได้รับคว�มเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน        

หรือไม่ ซ่ึงก�รได้รับประโยชน์ของอ�ส�สมคัรจะต้องม�กกว่�คว�มเสีย่งทีอ่�จก่อให้เกดิ

อันตร�ยกับอ�ส�สมัคร โดยทั่วไปคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดข้ึนกับอ�ส�สมัคร ได้แก่     

คว�มเจบ็ปวด คว�มเสยีห�ย ผลกระทบท�งด้�นจิตใจ หรอืผลกระทบท�งด้�นกฎหม�ย 

สังคมศ�สตร์ และเศรษฐศ�สตร์ ในก�รประเมินหลักก�รให้ประโยชน์และคว�มเสี่ยง    

ที่อ�จจะเกิดขึ้น ผู ้วิจัยจะต้องยึดถือหลักคว�มถูกต้อง คว�มปลอดภัย และ 

คว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของอ�ส�สมัคร

  3. หลักความยุติธรรม (Justice) 

 หลักคว�มยุติธรรมและคว�มเสมอภ�คในก�รดำ�เนินง�นวิจัย เกณฑ์ก�รรับ

อ�ส�สมัครเข้�ร่วมโครงก�รวิจัยควรปร�ศจ�กอคติหรือคว�มลำ�เอียง โดยใช้วิธีก�รสุ่ม

อ�ส�สมัครเข้�ร่วมโครงก�รวิจัย และก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงและประโยชน์ของ           

อ�ส�สมคัรอย่�งเป็นธรรม ในขัน้ตอนก�รวจิยัจะต้องมกี�รปฏบิตัต่ิออ�ส�สมคัรทกุร�ย

อย่�งเท่�เทียมกัน

 1.4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 สำ�หรับโครงก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ผู้วิจัยจะต้องย่ืนข้อเสนอโครงก�ร

เพื่อขอรับก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ของหน่วยง�น      

ที่จะดำ�เนินก�รวิจัยในมนุษย์ และอ�จรวมถึงหน่วยง�นต้นสังกัดของผู้วิจัย ต�มแต่      

ข้อกำ�หนดของแต่ละหน่วยง�น

อ้�งอิง แนวปฏบิติัคณะกรรมก�รพฒัน�ส่งเสรมิและสนบัสนนุจรยิธรรมก�รวจิยั

ในมนุษย์ สวทช. เกณฑ์ทั่วไป (หมวดที่ 3) โครงก�รวิจัยในมนุษย์ที่ต้องขอก�รรับรอง

จ�กคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ของ สวทช. ได้แก่ (1) โครงก�รวิจัยใน

มนุษย์ที่ดำ�เนินก�รโดยนักวิจัยของ สวทช. และนักวิจัยภ�ยนอกที่ได้รับก�รสนับสนุน

งบประม�ณจ�ก สวทช. (2) โครงก�รวิจัยใดๆ ที่เป็นก�รวิจัยในมนุษย์ซ่ึงดำ�เนินก�ร    

อยู่ภ�ยใน สวทช. หรือหน่วยง�นภ�ยในก�รกำ�กับดูแลของ สวทช. โดยโครงก�ร              

ที่เข้�ขอบข่�ยต้องขอรับรองก�รวิจัยในมนุษย์ ได้แก่
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(1)  ก�รวิจัยเกี่ยวกับเภสัชผลิตภัณฑ์หรืออ�ห�ร 

(2) ก�รวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ 

(3) ก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รตรวจและรักษ�ท�งรังสีวิทย� 

(4) ก�รวิจัยเกี่ยวกับก�รผ่�ตัด 

(5) ก�รวิจัยสิ่งส่งตรวจต่�งๆ จ�กร่�งก�ยคน 

(6) ก�รวิจัยจ�กเวชระเบียนและ/หรือระบบข้อมูลที่บันทึกเชิงเวชระเบียน 

(7) ก�รวิจัยด้�นระบ�ดวิทย�ในมนุษย์ 

(8) ก�รวิจัยท�งสังคมศ�สตร์และพฤติกรรมศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

(9) ก�รวิจัยและก�รทดลองในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ธรรมช�ติ       

ของโรค ก�รส่งเสรมิสขุภ�พก�รป้องกนัโรค และก�รฟ้ืนฟสูภ�พ ท่ีกระทำ�

ในร่�งก�ยคน เป็นต้น 

(10) ก�รวิจัยอื่นในมนุษย์ที่มีประเด็นด้�นจริยธรรม

(11) โครงก�รวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ที่มี

คว�มเสี่ยงสูง ซึ่งตรงกับนิย�มอย่�งน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 

(11.1) เป็นเคร่ืองมือที่ต้องสอดใส่เข้�ภ�ยในร่�งก�ยของมนุษย์ โดย

เครือ่งมอืนัน้มผีลต่อสขุภ�พและสขุภ�วะของผูท่ี้ต้องใช้เครือ่งมอื 

(11.2) เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย 

(11.3) เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ต้องใช้เพื่อช่วยในก�รวินิจฉัย รักษ�โรค 

หรอืใช้ป้องกนัก�รเกดิคว�มบกพร่องของสขุภ�พมนษุย์ และก�ร

บรรเท�โรค ซึง่ห�กข�ดเครือ่งมอืดังกล่�วแล้ว จะไม่ส�ม�รถห�ย

จ�กโรค และกลับม�มีสุขภ�พและสุขภ�วะดังเดิม 

(11.4) คว�มเสี่ยงจ�กก�รใช้เครื่องมืออ�จทำ�ให้ถึงแก่ชีวิต หรือมีคว�ม

ผิดปกติ/พกิ�รอย่�งถ�วรทัง้ในแง่ก�รทำ�ง�นของอวยัวะนัน้ และ

ทำ�ให้มีคว�มวิกลรูป (deformity) อย่�งถ�วรร่วมด้วย

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่�ยส่งเสริมจริยธรรมก�รวิจัย สวทช.
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บทที่ 2
หลักการมีชื่อในผลงานทางวิชาการ (Authorship)

2.1 นิยามและคณุสมบัตกิารมีชือ่ในผลงาน (Definition and Properties 
of Authorship)

ผู้มีชื่อในผลงาน หรือ ผู้นิพนธ์ (Author) หม�ยถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในเชิงปัญญ�

อย่�งสำ�คญัในผลง�น (Substantive Intellectual Contributions) โดยอ�ศยัข้อตกลง

ของ International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)               

(คณะกรรมก�รบรรณ�ธกิ�รว�รส�รวชิ�ก�รท�งก�รแพทย์น�น�ช�ต)ิ ซึง่เป็นทีย่อมรับ

อย่�งกว้�งขว�ง กำ�หนดเกณฑ์ให้ผู้มีชื่อในผลง�นต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐ�น ครบท้ัง   

3 ข้อ ดังนี้

1. มส่ีวนร่วมอย่�งสำ�คญัในกระบวนก�รวจิยั เช่น ก�รสร้�งโจทย์วจิยั 

ออกแบบ ว�งแผนก�รวิจัย ดำ�เนินก�รเก็บข้อมูล วิเคร�ะห์ หรือ

แปลคว�มหม�ยข้อมูล

2. มส่ีวนร่วมเชงิปัญญ�อย่�งสำ�คญัในก�รเขียนหรอืตรวจสอบเนือ้ห�

ผลง�น (ไม่ใช่เฉพ�ะภ�ษ�หรือรูปแบบ)

3. รับทร�บและรับรองเนื้อห�ผลง�นที่ส่งเผยแพร่

นอกจ�กน้ี ICMJE ยังระบุให้ผู้ที่มีช่ือในผลง�นทุกคนมีหน้�ท่ีรับผิดชอบใน       

คว�มถูกต้องของเนื้อห�และจริยธรรมในผลง�นด้วย

สำ�หรับผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับผลง�น แต่ไม่ได้มส่ีวนร่วมในเชงิปัญญ�ต�มเกณฑ์

ข้�งต้น อ�จใส่ชื่อในกิตติกรรมประก�ศ (Acknowledgement) และระบุถึงบทบ�ท    

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่�งไรก็ต�ม หลักเกณฑ์ก�รมีชื่อในผลง�นอ�จมีข้อยกเว้นให้มี      

องค์ประกอบไม่ครบทั้ง 3 ข้อได้ ห�กขัดต่อหลักจริยธรรม เช่น อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�นำ�    

ผลง�นวิทย�นิพนธ์ของนักศึกษ�ท่ีจบก�รศึกษ�แล้วม�เขียนบทคว�มตีพิมพ์โดยไม่ได้

แจ้งนักศึกษ� ทำ�ให้นักศึกษ�มีคุณสมบัติไม่ครบต�มหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อข้�งต้น 

นักศึกษ�ไม่มีสิทธิ์มีชื่อในผลง�น เพร�ะข�ดคุณสมบัติข้อ 2 และ 3 แต่ห�กคำ�นึงถึง    
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หลักจริยธรรมก�รวิจัย ถือว่�เป็นก�รนำ�เอ�ผลง�นของนักศึกษ�ม�เป็นผลง�นของตน        

จึงควรให้นักศึกษ�มีส่วนร่วมในก�รเขียนบทคว�มและใส่ชื่อนักศึกษ�ด้วย ดังนั้น 

แนวท�งในก�รป้องกันข้อขัดแย้งและก�รประพฤติผิดท�งจริยธรรม คณะผู้วิจัยทุกคน

ต้องทร�บหลักเกณฑ์ในก�รมีชื่อในผลง�นและควรร่วมกันว�งแผนเรื่องก�รมีช่ือ             

ในผลง�นตั้งแต่ขั้นตอนก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นวิจัย

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญาอย่างส�าคัญและผู้ท่ีไม่ได้มีส่วนร่วม
เชิงปัญญาอย่างส�าคัญ (ส�ำหรับพิจำรณำประกอบหลักเกณฑ์ ข้อ 1     
และ 2)

ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา       

อย่างสำาคัญ
ความหมาย

ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญ�อย่�งสำ�คัญ ผู้ที่มีส่วนร่วมโดยก�รใช้คว�มคิด/องค์คว�มรู้/

คว�มเชีย่วช�ญอย่�งสำ�คญัในกระบวนก�รวจิยั 

เช่น ก�รสร้�งโจทย์วิจัย ออกแบบ ว�งแผน 

ก�รวิจัย ดำ�เนินก�รเก็บข้อมูล วิเคร�ะห์ หรือ

แปลคว�มหม�ยข้อมูล ฯลฯ

ผู้ออกแบบว�งแผนง�นวิจัย ผู ้ที่มีส ่วนในก�รออกแบบโครงสร ้�งของ

กระบวนก�รวิจยั ว�งแผนขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�น 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล     

แผนงบประม�ณที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�น ก่อน    

เริ่มต้นดำ�เนินง�นวิจัย

ผู้มีส่วนร่วมพัฒน�รูปแบบแนวคิด

ของง�นวิจัย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�องค์ประกอบของ

แนวคิดที่สำ�คัญเกี่ยวข้องกับง�นวิจัย
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ผู้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา       

อย่างสำาคัญ
ความหมาย

ผู้มีส่วนร่วมในก�รดัดแปลงแก้ไข

รูปแบบง�นวิจัย

ผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รปรับปรุงแก้ไขรูปแบบก�ร

ดำ�เนินง�นวิจัย ให ้มีคว�มสอดคล ้องกับ            

เป้�หม�ยหรือก�รพิสูจน์สมมุติฐ�นที่ตั้งไว้

ผู้มีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในก�รออกแบบและก�รดำ�เนนิก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รวินิจฉัยผลก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูล ตลอดจนก�รพัฒน�หลกัก�ร เหตผุลและ

ทฤษฎีประกอบก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล เพื่อให้มี

คว�มถูกต้องและแม่นยำ�

ผู ้มีส ่วนในก�รแปลคว�มหม�ย

ข้อมูล

ผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รตีคว�มหม�ยจ�กข้อมูล

หรือข้อสังเกตที่พบจ�กก�รดำ�เนินง�นวิจัย   

ผู้มีส่วนในก�รแปลผลก�รทดลอง ผู ้ที่มีส ่วนร ่วมในก�รสร ้�งสมมุติฐ�นและ    

ตีคว�มหม�ย วิเคร�ะห์ข้อมูลหรือข้อสังเกต      

ทีพ่บจ�กก�รทดลองต�มข้อเทจ็จรงิ โดยอ้�งองิ

หลั ก ก � รและทฤษฎี ขอ ง ง �นวิ จั ยนั้ น ๆ                    

ซึ่งจะนำ�ม�สู่ข้อสรุปของผลก�รทดลอง

ผู ้มีส ่วนร่วมในเชิงปัญญ�อย่�ง

สำ�คัญในก�รเขียน/ตรวจสอบร่�ง

บทคว�ม

ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในก�รร่�ง/เขยีนบทคว�มวชิ�ก�ร 

หรือตรวจสอบร่�งบทคว�มวชิ�ก�รฉบับสดุท้�ย

ก่อนส่งตีพิมพ์ในว�รส�ร หรือพัฒน�วิธีก�ร      

นำ�เสนอข้อมลูทีส่่งตพีมิพ์ในว�รส�ร หรอืเผยแพร่ 

สู่ส�ธ�รณะด้วยวิธีก�รท�งวิช�ก�รอื่นๆ
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ผู้ทีไ่มไ่ด้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างสำาคัญ

ความหมาย

ผู้ให้ทุนวิจัย ผูใ้ห้ก�รสนบัสนนุทนุในก�รดำ�เนนิง�นวจิยั แต่

ไม่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นวิจัย

ผู้บริห�ร/ผู้บังคับบัญช�/หัวหน้�

ห้องปฏิบัติก�ร (โดยตำ�แหน่ง)

ผู้บังคับบัญช�ที่มีบทบ�ทหน้�ที่กำ�หนดทิศท�ง 

ก�รดำ�เนนิง�นวจิยัในภ�พรวมของห้องปฏบัิตกิ�ร 

รวมถึงให ้คำ�ปรึกษ�แก ่ผู ้ ใต ้บังคับบัญช�               

ในก�รดำ�เนินง�นวิจัยในภ�พรวม แต่ไม่ได้มี     

ส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นวิจัยนั้นๆ อย่�งมี       

นัยสำ�คัญ

ผู้ให้คำ�ปรึกษ�ท�งด้�นง�นวิจัย ผูท้ีม่ส่ีวนให้คำ�ปรกึษ�เก่ียวกบัหลักก�ร/วธิกี�ร

ตรวจวิ เคร�ะห ์ข ้อมูล/เทคนิค/เครื่องมือ

วิเคร�ะห์ที่ใช้ในง�นวิจัยในภ�พรวม แต่ไม่ได้มี

ส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นวิจัย

ผู้ช่วยเหลือท�งด้�นเทคนิค ผู ้ ท่ีดำ�เนินก�รช่วยเหลือท�งด้�นเทคนิค/      

เครื่องมือวิเคร�ะห์ทดสอบ โดยปฏิบัติต�ม

หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย เช่น ผู้ใช้เครื่องมือ

วิเคร�ะห์ทดสอบ HPLC แต่ไม่ใช่ผู้เช่ียวช�ญ

เฉพ�ะด้�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญในง�นวิจัย

ผู ้ เก็บข้อมูลง�นวิจัยต�มหน้�ที่

ประจำ�หรือต�มคำ�สั่งหรือต�ม

สัญญ�จ้�ง

ผู้ที่ดำ�เนินก�ร/ปฏิบัติง�นต�มหน้�ที่ที่ได้รับ

มอบหม�ยเป็นประจำ�จ�กหวัหน้�/ผูบั้งคบับัญช�/

สัญญ�จ้�ง
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ผู้ทีไ่มไ่ด้มีส่วนร่วมเชิงปัญญา
อย่างสำาคัญ

ความหมาย

ผู้ห�ข้อมูลสนับสนุนง�นวิจัย ผู้ที่มีส่วนช่วยในก�รสืบค้นข้อมูล/แหล่งอ้�งอิง 

เพื่อใช้ในก�รสนับสนุนข้อมูลในง�นวิจัย แต่       

ไม่ได้มีส่วนวิเคร�ะห์ ว�งแผน ดำ�เนินก�รวิจัย

อย่�งสำ�คัญ

ผู้รับจ้�งเขียนบทคว�มวิจัย ผู้รับจ้�งเขียนบทคว�มวิจัย แต่ไม่ได้มีส่วนร่วม 

ในก�รดำ�เนินง�นวิจัย

ผู ้ตรวจสอบและให ้คำ�แนะนำ�        

ท�งภ�ษ�

ผู ้ที่มีส ่วนช่วยตรวจสอบและให้คำ�แนะนำ�        

ท�งภ�ษ�ในก�รเขียนบทคว�มวิจัย แต่ไม่ได้ม ี     

ส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นวิจัย

ผูใ้ห้ข้อมลู/วตัถดุบิ/ตวัอย่�งในก�ร

ทดลอง

ผู้ให้ข้อมูล/วัตถุดิบ/ตัวอย่�งในก�รดำ�เนินก�ร

ทดลอง แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น

วิจัย

ผู้มีส่วนช่วยวิเคร�ะห์ท�งด้�นสถิติ ผูท้ีม่ส่ีวนช่วยนำ�ข้อมลูม�วเิคร�ะห์ท�งด้�นสถติิ 

แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในก�รวิเคร�ะห์ผลจ�ก     

ง�นวิจัยในเชิงปัญญ�อย่�งมีนัยสำ�คัญ
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2.2 ประเภทชื่อในผลงาน (Category of Authorship)

ประเภทชื่อ ความหมาย

ช่ือหลกั (Corresponding Author) ผูท้ีท่ำ�หน้�ทีป่ระส�นง�นกบัผูอ้ืน่ทีม่ชีือ่ในผลง�น 

ในก�รเตรียมต้นฉบับบทคว�ม หรือส่งบทคว�ม

เพื่อ ตีพิมพ ์  และประส�นง�นในก�รตอบ              

ข้อคำ�ถ�มและข้อวิจ�รณ์ 

ชื่อแรก (First Author) ชือ่ทีอ่ยูล่ำ�ดับแรก ในหล�ยส�ข�ถอืว่�ชือ่แรกเป็น

ผูท้ีม่ส่ีวนม�กทีส่ดุในผลง�น แต่กไ็ม่ได้เป็นเช่นน้ัน

เสมอไป 

ชื่อร่วม (Co-Author) ผู้ที่มีชื่อในผลง�น ที่ไม่ใช่ชื่อหลัก

ชื่อสุดท้�ย (Last Author) ชื่อที่อยู ่ลำ�ดับสุดท้�ย มักจะเป็นผู ้วิจัยอ�วุโส      

ในทมีวิจยั (Senior Author หรอื Lead Author) 

แต่ในบ�งส�ข�หรือบ�งกลุ่มง�นวิจัย ชื่อลำ�ดับ

สุดท้�ยอ�จจะไม่ใช ่ผู ้วิจัยอ�วุโสในทีมวิจัย           

เสมอไป ผู้วิจัยอ�วุโสอ�จจะปร�กฎอยู่ในลำ�ดับ

อื่นๆ เช่น ลำ�ดับที่ 2

ชื่อที่ละเลย (Ghost Author) ผู้ท่ีมีคุณสมบัติมีชื่อในผลง�น แต่ไม่ได้มีชื่อใน    

ผลง�น ซึ่งอ�จเป็นก�รถูกขโมยผลง�นโดย          

ผู้ร่วมง�นหรือผู้อื่น หรือเป็นก�รสมยอม เช่น    

เป็นผูรั้บจ้�งทำ�ง�นวจัิย หรอืรบัจ้�งเขยีนบทคว�ม 

เป็นต้น
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ประเภทชื่อ ความหมาย

ชื่อรับเชิญ (Gift Author, Guest 

Author หรอื Honorary Author)

ผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในก�รมีช่ือในผลง�น แต่ได้

มีช่ือในผลง�น เช่น หัวหน้�ภ�ควิช� อ�จ�รย์

อ�วุโส นักวิจัยที่มีชื่อเสียง เจ ้�ของทุนวิจัย              

ผู้บริห�รหน่วยง�น เป็นต้น ซึ่งไม่ควรกระทำ�และ

ไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ก�รมีชื่อในผลง�น

ชื่อกลุ่ม (Group Author) สำ�หรบัง�นวจิยัทีม่ผีูว้จิยัจำ�นวนม�กส�ม�รถระบุ

ชือ่ในผลง�นเป็นชือ่กลุม่ได้ โดยผูท้ีม่ชีือ่อยูใ่นกลุม่

ทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์

ของก�รมีชื่อในผลง�น และมีก�รระบุชื่อหลัก 

(Corresponding Author) ในชื่อกลุ่ม 

กรณีตัวอย่างการใส่ชื่อในผลงานในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม 

	เกรงว่�จะไม่ได้รบัก�รพิจ�รณ�ตพีมิพ์บทคว�ม จงึแอบอ้�งโดยใส่ชือ่นกัวจิยัอ�วโุส 

หรือนักวิจัยที่มีชื่อเสียง โดยที่เจ้�ของชื่อไม่ได้มีส่วนร่วมในผลง�นและไม่ทร�บถึง

ก�รใส่ชื่อในผลง�น เรียกลักษณะเช่นนี้ ว่� Planted Authorship และชื่อผู้ที่        

ถูกแอบอ้�งนั้น เรียกว่� Guest Author

	เชญิม�มส่ีวนร่วมในง�นวจัิยแต่ไม่ใส่ชือ่ในบทคว�ม หรอืลดชือ่ออกจ�กบทคว�มใน

ภ�ยหลัง อ�จเนื่องจ�กบรรณ�ธิก�รตัดสินให้ลดจำ�นวนชื่อผู้มีส่วนร่วมในบทคว�ม 

เรยีกลักษณะเช่นนีว่้� Denial of Authorship ซึง่อ�จเข้�ข่�ยก�รขโมยผลง�นผูอ้ืน่ 

และผู้ที่ถูกลดชื่อออกจ�กบทคว�ม เรียกว่� Ghost Author 

	ผู ้เชี่ยวช�ญรับ (จ้�ง) เขียนบทคว�มให้นักวิจัย และไม่ใส่ชื่อตนในบทคว�ม            

เรียกลักษณะเช่นนี้ว่� Ghost Author หรือ Ghostwriting  

	นักวิจัยที่เกษียณอ�ยุหรือล�ออกไป มอบสิทธิ์ก�รมีช่ือในผลง�นให้ผู้อื่นท่ีไม่ได้มี  

ส่วนร่วมใดๆ ในก�รทำ�ง�นวจิยั เรยีกลกัษณะเช่นนีว่้� Relinquished Authorship

	บ�งง�นวิจัยมีก�รใส่ชื่อผู้ร่วมวิจัยจำ�นวนม�กเกินคว�มเป็นจริงโดยไม่สอดคล้อง   

และไม่เหม�ะสมกับปริม�ณของง�นวิจัย
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2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู ้มีชื่อในผลงาน (Role and              

Responsibility)

1. เผยแพร่ข้อมูลง�นวิจัยต�มคว�มจริง ด้วยคว�มซื่อสัตย์ โดยมั่นใจว่�ตน  

และผู้ร่วมวิจัยมีกระบวนก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลวิจัยที่น่�เชื่อถือ ถูกต้อง              

ทำ�ซำ้�ได้ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นและหลักจริยธรรมก�รวิจัย

	มีหลักฐ�นยืนยันที่ม�ของข้อมูล เช่น สมุดบันทึกง�นวิจัย

	ไม่คัดลอกผลง�น (Plagiarism) 

	ไม่ดัดแปลงข้อมูล (Falsification)

	ไม่สร้�งข้อมูลเท็จ (Fabrication)

	รักษ�คว�มลับและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy and Confidentiality)

	ขออนุญ�ตใช้ง�นลิขสิทธิ์ (Copyright)

	อ้�งอิงแหล่งที่ม�ข้อมูล (Reference)

	ไม่ยื่นเผยแพร่พร้อมกันหล�ยว�รส�ร (Simultaneous Submission)

	ไม่แบ่งย่อยผลง�นเพื่อเพิ่มจำ�นวนเอกส�ร (Salami Publication)

	ไม่เผยแพร่ซำ้�โดยไม่อ้�งอิง 

2. ทร�บหลักเกณฑ์ก�รมีชื่อ มีคุณสมบัติต�มเกณฑ์ และส�ม�รถช้ีแจงได้ว่�  

ผู้ที่มีช่ือในผลง�นแต่ละคนมีคุณสมบัติต�มเกณฑ์อย่�งไร โดยมีก�รชี้แจง

บทบ�ทของแต่ละชื่อ (Contributorship) เพื่อแสดงคว�มโปร่งใส

3. ผู้มชีือ่ทกุคนรบัทร�บและรบัรอง เนือ้ห�ในผลง�น ก�รเปลีย่นแปลงร�ยชือ่

ในผลง�น พร้อมรับผิดชอบต่อเนื้อห�ผลง�นในทุกด้�น ทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

คว�มถูกต้องและจริยธรรมในทุกส่วนของผลง�น และร่วมรับผิดชอบกรณี

มีข้อร้องเรียนต่�งๆ ในผลง�น

4. เปิดเผยแหล่งทุน และข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 

ทัง้ท�งตรงและท�งอ้อม ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ท่ีอ�จมผีลต่อกระบวนก�ร

วิจัย ก�รเผยแพร่ผลง�น และก�รนำ�ผลง�นไปใช้ 



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 23

2.4 การจัดลำาดับชื่อในบทความวิจัย (Authorship Order)

นอกจ�กผู้วจัิยจะต้องตกลงร่วมกนัว่�ผูใ้ดควรมชีือ่ในผลง�นแล้ว ควรร่วมตกลง

ก�รจัดลำ�ดับช่ือด้วย โดยทั่วไปชื่อแรกเป็นชื่อที่ได้รับก�รยอมรับและขับเคลื่อน              

ง�นวิจัยม�กที่สุด เน่ืองจ�กมักเป็นผู้ริเริ่มง�นวิจัย ทำ�ก�รวิจัย และร่�งบทคว�ม            

ก�รจัดลำ�ดับชื่ออื่นๆ จะขึ้นอยู ่กับบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมในผลง�นวิจัย ซึ่งอ�จ             

เรียงต�มลำ�ดับก�รมีส่วนร่วม แต่อ�จจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บ�งส�ข�วิจัยมีก�ร

จัดลำ�ดับช่ือเรียงต�มตัวอักษร (Alphabetical Order) เนื่องจ�กอ�จมีส่วนร่วม            

ในบทบ�ทหน้�ที่เท่�ๆ กัน หรือไม่ได้คำ�นึงถึงบทบ�ทหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ ในส�ข�

ก�รแพทย์และวิทย�ศ�สตร์บ�งส�ข� ตำ�แหน่งสุดท้�ยของร�ยชื่อ มักจะเป็นผู้วิจัย

อ�วุโสในทีมวิจัย (Senior Author หรือ Lead Author) แต่ในบ�งส�ข�หรือบ�งกลุ่ม

ง�นวิจัย ชื่อตำ�แหน่งสุดท้�ยอ�จจะไม่ใช่ผู้วิจัยอ�วุโสในทีมวิจัยเสมอไป ผู้วิจัยอ�วุโส

อ�จจะปร�กฎอยูใ่นลำ�ดบัอืน่ๆ เช่น ลำ�ดบัทีส่อง ส่วนชือ่ผูร่้วมวจิยัลำ�ดบัอืน่ๆ เรยีงต�ม

ลำ�ดับก�รมีส่วนร่วมในผลง�น

คณะผู้วิจัยควรจะมีก�รเจรจ�ตกลงร่วมกัน ยอมรับถึงเกณฑ์ก�รมีชื่อและ

แนวท�งก�รจดัลำ�ดบัชือ่ในบทคว�มตัง้แต่ขัน้ตอนก�รว�งแผนวจิยั โดยอ�จจะมกี�รบนัทกึ

ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดข้อขัดแย้งท่ีอ�จจะเกิดข้ึนภ�ยหลัง         

ซ่ึงนอกจ�กจะทำ�ให้เสียเวล�และล่�ช้�แล้ว อ�จส่งผลทำ�ให้บทคว�มไม่ได้รับ                

ก�รพิจ�รณ�ตีพิมพ์อีกด้วย

ก�รเปลี่ยนแปลงลำ�ดับชื่อในบทคว�ม เพื่อให้มีคว�มเหม�ะสมและสอดคล้อง

กับบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมในง�นวจิยัของผูว้จิยัแต่ละคนอย่�งแท้จรงิ อ�จอยูใ่นระหว่�ง

ขั้นตอนก�รวิจัยหรือก�รยื่นบทคว�มขอตีพิมพ์ในว�รส�ร โดยอ�จมีส�เหตุ ดังนี้

	ก�รเพิม่เติมชือ่ในบทคว�ม เน่ืองจ�กเปลีย่นแปลงขอบเขตง�นเพิม่ขึน้ ทำ�ให้

มีผู้วิจัยเพิ่มขึ้น

	ก�รนำ�ชื่อออกจ�กบทคว�ม เนื่องจ�กลดบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมในง�นวิจัย 

หรือถอนตัวออกจ�กก�รวิจัย 

	ก�รเปลี่ยนลำ�ดับก�รมีชื่อในบทคว�ม เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงบทบ�ท

ก�รมส่ีวนร่วมในง�นวจิยัหรอืก�รมอบหม�ยหน้�ท่ีคว�มรบัผดิชอบเดมิให้ผูอ้ืน่
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ผูว้จัิยทกุคนควรมีก�รตกลงลำ�ดับก�รมชีือ่ในบทคว�ม โดยพจิ�รณ�จ�กบทบ�ท 
ก�รมีส่วนร่วมและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคน และควรมีก�รตกลง      
ร่วมกันในกรณีมีก�รเปลี่ยนแปลงร�ยชื่อหรือลำ�ดับชื่อในผลง�น

2.5 แนวทางในการชีแ้จงบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Contributorship)

ผู้นิพนธ์หรือผู้ที่มีชื่อในผลง�นท�งวิช�ก�รประเภทบทคว�มตีพิมพ์ต่�งๆ เช่น 
บทคว�มวิช�ก�ร บทคว�มสั้น เอกส�รประชุมวิช�ก�ร ฯลฯ ไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ที่
สร้�งสรรค์ง�นในรูปแบบง�นเขียนท�งวิช�ก�รเท่�นั้น ยังต้องมีส่วนร่วมในคว�มคิด
รเิร่ิมและก�รสร้�งสรรค์ง�นวจัิย ตลอดจนก�รรบัรองร่�งต้นฉบบับทคว�มตพีมิพ์สดุท้�ย
ก่อนส่งให้บรรณ�ธิก�รว�รส�ร  ในปัจจุบัน ด้วยคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นวิทย�ก�ร        
ก�รผสมผส�นบูรณ�ก�รง�นวิจัย และคว�มร่วมมือของผู้วิจัยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ       
ด้�นต่�งๆ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งสรรค์ผลง�นสหส�ข� (Multidiscipline) ท้ังในสถ�บัน
เดียวกันหรือต่�งสถ�บัน ผู้วิจัยทุกคนควรร่วมกันกำ�หนดช่ือผู้ท่ีมีส่วนร่วมในบทคว�ม  
ตีพิมพ์ ร่วมกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ (Contributorship) และได้รับ        
คว�มเห็นชอบจ�กผู้วิจัยทุกคน ต้ังแต่เร่ิมต้นง�นวิจัย เพื่อหลีกเล่ียงข้อขัดแย้งและ      
ก�รประพฤติผิดท�งจริยธรรมที่อ�จเกิดขึ้นได้ในภ�ยหลัง

บ�งว�รส�รจะมีก�รแจ้งผู้วิจัยทุกคนที่มีช่ือในผลง�นให้รับทร�บผ่�นท�งอีเมล 
เพ่ือยืนยันว่�เป็นผู้ที่มีชื่อในผลง�นดังกล่�วจริง และบ�งว�รส�รระบุให้มีก�รเปิดเผย
บทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้วิจัยทุกคนในว�รส�รและให้ผู้อ่�นรับทร�บ เพื่อ
คว�มโปร่งใส และส�ม�รถตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของก�รมีส่วนร่วมในผลง�น
ได้อย่�งได้แท้จริง ป้องกันผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มเกณฑ์ก�รมีช่ือแอบอ้�งใส่ช่ือ         
ในบทคว�ม  

แนวท�งในก�รระบุบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคนมีหล�ย
รปูแบบ ขึน้อยูก่บัข้อกำ�หนดของสำ�นกัพมิพ์ว�รส�ร นโยบ�ยหรอืแนวท�งสถ�บันนัน้ๆ เช่น

	ก�รเขียนแจกแจงบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 
	ก�รระบบุทบ�ทหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบต�มร�ยก�รท่ีกำ�หนดไว้ (Check List) 
	ก�รระบุบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มหมวดหมู ่อนุกรมวิธ�น           

(Taxonomy Index/ Contribution Codes)  
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	ก�รกำ�หนดคะแนนก�รมีส่วนร่วมในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในง�นวิจัย
	ก�รคิดเปอร์เซ็นต์ก�รมีส่วนร่วมในง�นวิจัย

อย่�งไรกต็�ม ก�รคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ก�รมส่ีวนร่วมของผูว้จัิยแต่ละคน มกัไม่พบ
ในต่�งประเทศ

ตัวอย่างการเขียนแจกแจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

อ้�งอิงแบบฟอร์ม Authorship, Contributorship Agreement & Publishing            
License ของ SAUDI MEDICAL JOURNAL 

เป็นก�รเขียนแจกแจงบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่ละคน โดย
กรอกร�ยละเอยีดบทบ�ทก�รมส่ีวนร่วม (Contributionship) ในก�รดำ�เนนิง�นวจิยั เช่น 
ออกแบบก�รวจิยั วเิคร�ะห์ผล หรอืก�รเขยีนบทคว�ม พร้อมทัง้ลงน�มและวนัทีก่ำ�กบั

ชื่อเต็ม บทบ�ทก�รมีส่วนร่วม ล�ยมือชื่อ วันที่

*

 * ชื่อหลัก (Corresponding Author)

โดยก�รลงชื่อในแบบฟอร์มนี้ ยังเป็นก�รรับรองว่� ผู้มีช่ือในบทคว�มทุกคน       
มีคุณสมบัติครบเกณฑ์ก�รมีชื่อทั้ง 3 ข้อต�มหลักเกณฑ์ของ ICMJE พร้อมรับผิดชอบ
ต่อบทคว�ม ไม่ส่งตีพิมพ์ในว�รส�รอื่น ไม่ละเมิดกฎหม�ยและสิทธิส่วนบุคคล/          
หน่วยง�นอื่น และอ�ส�สมัคร

ที่ม�: https://www.smj.org.sa/docs/pdf_information/SMJ%20AUTHORSHIP%20

FORM%20May%202016.pdf [2018 August 10].
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ตัวอย่างการระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามแบบรายการท่ีกำาหนดไว้ 

(Check List)

อ้�งอิงแบบฟอร์ม Journal of Hospital Medicine Author Contribution form 

เป็นก�รระบุบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มแบบร�ยก�รท่ีกำ�หนดไว้          

โดยผู ้วิจัยแต่ละคนเลือกบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของตนต�มร�ยก�รท่ีมี         

กำ�หนดไว้ในเอกส�ร โดยผู้ที่มีชื่อในบทคว�มทุกคนต้องมีส่วนร่วมครบเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ          

ต�มหลักเกณฑ์ของ ICMJE ท้ังในกระบวนก�รวิจัย ก�รเขียนบทคว�มและ                    

ก�รตรวจสอบรับรองบทคว�ม

ชื่อหลัก (Corresponding Author): ___________________________________

ชื่อผู้นิพนธ์ คนที่ ___ : ____________________________________________

1. เลือกบทบาทหน้าที่

ด้านล่างอย่างน้อย  

1 ข้อ

2. เลือกบทบาทหน้าที่

ด้านล่างอย่างน้อย     

1 ข้อ

3. เลือกบทบาทหน้าที่

ด้านล่างอย่างน้อย  

1 ข้อ

❏ คิดริเริ่มและออกแบบ

ง�นวิจัย

❏ ทำ�ให้ได้ม�ซึ่งข้อมูล

วิจัย

❏ วิเคร�ะห์และแปล

คว�มหม�ยข้อมูล

❏ เขียนร่�งบทคว�ม

❏ มีส่วนร่วมเชิงปัญญ�

อย่�งสำ�คัญในก�ร

แก้ไขเนื้อห�ที่สำ�คัญ

❏ รับรองบทคว�ม

สุดท้�ยที่ส่งตีพิมพ์

โดยแบบฟอร์มนี้ระบุถึงผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติมีชื่อเป็นผู้นิพนธ์ในผลง�น ซ่ึงอ�จ      

ใส่ชื่อในกิตติกรรมประก�ศได้ ได้แก่ ผู้ให้ทุน ผู้เก็บข้อมูล หัวหน้�/ผู้บังคับบัญช�

ทีม่�: 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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ตัวอย่างการระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามหมวดหมู่อนุกรมวิธาน           

(Taxonomy Index/ Contribution Codes)

อ้�งอิง AUTHOR CONTRIBUTION FORM ของ European Endodontic Journal 

เป ็นก�รระบุร�ยชื่อต�มบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มหมวดหมู ่            

อนุกรมวิธ�น เช่น ก�รให้แนวคิด ก�รออกแบบ ก�รวิเคร�ะห์ ก�รเขียนบทคว�ม           

ก�รตรวจ แก้บทคว�ม เป็นต้น โดยผู้ที่มีชื่อในบทคว�มแต่ละคนต้องมีส่วนร่วม           

อย่�งน้อย 3 หมวดหมู่

หมวดหมู่บทบาท          

การมีส่วนร่วม
คำาอธิบาย ชื่อผู้มีส่วนร่วม

คิดริเริ่มง�นวิจัย คิดริ เ ริ่ ม  แนวคิด หรือ

สมมุติฐ�น ของง�นวิจัย

และ/หรือบทคว�มวิจัย

ออกแบบว�งแผนง�นวิจัย ว�งแผนขั้นตอน/วิธีก�ร

ดำ�เนนิก�รทดลอง ซึง่นำ�ม�

สู่ข้อสรุปของง�นวิจัย

ควบคุมดูแล จัดก�รและให้คำ�ปรึกษ�    

ที่สำ�คัญในก�รดำ�เนินง�น

วจิยัหรอืก�รเขยีนบทคว�ม 

และรับผิดชอบต่อง�นวจิยั

หรอืบทคว�มนัน้

สนับสนุนง�นวิจัย สนับสนุนด ้�นบุคล�กร     

สิง่แวดล้อม ก�รเงิน เคร่ืองมอื 

อุปกรณ์ ที่จำ�เป็นต่อก�ร

ดำ�เนินง�นวิจัย
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หมวดหมู่บทบาท          

การมีส่วนร่วม
คำาอธิบาย ชื่อผู้มีส่วนร่วม

รวบรวมและ/หรือประมวล

ผลข้อมูล

รั บผิ ดชอบดำ � เนิ นก�ร

ท ด ล อ ง  ติ ด ต � ม เ ก็ บ

รวบรวมข้อมูลก�รดำ�เนิน

ง�น บริห�รจัดก�รข้อมูล 

และร�ยง�นผลก�รทดลอง 

วิเคร�ะห์ข้อมูลและ/หรือ

ตีคว�มหม�ยข้อมูล

รบัผดิชอบแปลคว�มหม�ย

ข้อมลูด้วยตรรกศ�สตร์และ

นำ�เสนอผลหรือข้อสังเกต  

ที่พบ

ทบทวนวรรณกรรม มี ส ่ ว น ร ่ ว ม รั บ ผิ ดชอบ    

อย่�งสำ�คัญในก�รทบทวน

วรรณกรรมหรือเอกส�ร

ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เขียนบทคว�ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก � ร เ ขี ย น      

โครงร่�งบทคว�มทั้งฉบับ

ตรวจสอบบทคว�ม มี บ ท บ � ท เ ชิ ง ป ั ญ ญ �     

อ ย ่ � ง สำ � คั ญ ใ น ก � ร               

ตรวจแก้ไขร ่�งบทคว�ม

ก ่อนยื่นว�รส�ร (ไม ่ใช ่

เ ฉ พ � ะ ตั ว ส ะ ก ด ห รื อ

ไวย�กรณ์)



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 29

หมวดหมู่บทบาท          

การมีส่วนร่วม
คำาอธิบาย ชื่อผู้มีส่วนร่วม

อื่นๆ

* ชื่อหลัก 

(Corresponding Author)

 อย่�งไรก็ต�ม ว�รส�รนี้ได้กำ�หนดว่� ผู้มีชื่อทุกคนต้องมีส่วนร่วมในก�รเขียน

หรือตรวจแก้บทคว�มอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องต�มหลักเกณฑ์ ICMJE  ทั้งนี้            

ผู ้ที่ มีส ่วนร ่วมในผลง�นแต ่ไม ่ เป ็นไปต�มเกณฑ์ก�รมี ช่ือส�ม�รถใส ่ ช่ือใน

กิตติกรรมประก�ศ (Acknowledgement) ได้

ที่ม�: eurendodj.com/author_contribution.pdf. [2018, August 10].

ตัวอย่างการกำาหนดคะแนนการมีส่วนร่วมในหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิจัย

อ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นจิตวิทย� ของมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด ได้คิดเกณฑ์

ในก�รกำ�หนดชื่อในผลง�นและก�รจัดลำ�ดับชื่อในผลง�น เพ่ือเป็นแนวท�งในก�ร

พิจ�รณ�ผู้ที่มีส่วนร่วมเชิงปัญญ�อย่�งสำ�คัญและควรมีชื่อในผลง�นวิจัย โดยนำ�

กระบวนก�รวจิยัทัง้หมดม�คดิเป็นคะแนนรวม 1,000 คะแนน และแบ่งสดัส่วนก�รให้

คะแนนต�มขั้นตอนก�รวิจัยเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ก�รมีส่วนร่วมในแนวคิด ก�รออกแบบ

ก�รวจิยั ก�รนำ�ก�รออกแบบไปสูก่�รทดลอง ก�รดำ�เนนิก�รทดลอง ก�รวเิคร�ะห์ข้อมลู 

และ ก�รเขียนบทคว�ม โดยในแต่ละส่วนจะพิจ�รณ�คะแนนต�มก�รมีส่วมร่วมของ     

ผู้วิจัยแต่ละคน แล้วนำ�คะแนนทุกส่วนของแต่ละคนม�รวมกัน 

ก�รพิจ�รณ�ใส่ชื่อในผลง�นจ�กคะแนนก�รมีส่วนร่วมของแต่ละคนเป็นดังนี้

	ผู ้ ที่มีคะแนนม�กกว ่� 0 แต ่น ้อยกว ่� 100 คะแนน ควรใส ่ชื่อ                            

ในกิตติกรรมประกาศ

	ผู้ที่มีคะแนนอย่�งน้อย 100 คะแนนขึ้นไป ควรมีชื่อในผลงาน
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ในส่วนก�รพจิ�รณ�ลำ�ดบัก�รมีชือ่ในผลง�น ในส�ข�จติวทิย�มกัจดัเรยีงลำ�ดบั

ต�มก�รมีส่วนร่วมในก�รวิจัย โดยเรียงต�มลำ�ดับจ�กผู้ที่มีก�รคะแนนม�กที่สุด              

ไปน้อยที่สุด

ตารางที่ 3 แนวทางการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในการวิจัย 

แนวคิดการวิจัย (Idea) 250 คะแนน - คิดริเริ่มเกี่ยวกับกระบวนก�รวิจัย

- แก้ไขโจทย์วิจัย

ออกแบบการวิจัย (Design) 100 

คะแนน

- ออกแบบกระบวนก�รวิจัย

- ควบคุมสภ�วะต่�งๆ ในก�รวิจัย

- ออกแบบวิธีก�รวิจัย

นำาการออกแบบไปสู่การทดลอง 

(Implementation) 100 คะแนน

- ออกแบบวัตถุดิบในก�รวิจัย

- พัฒน�ขั้นตอนก�รวิจัย

- ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รทดลอง

ดำาเนินการทดลอง (Conducting 

the Experiment) 100 คะแนน

- แนะนำ�วิธีก�รพัฒน�ก�รทดลอง

- พบปัญห�ก�รทดลอง/เสนอแนวท�ง

แก้ไข

* การรับค่าจ้างในด�าเนินงานวิจัย หรือ 

ปฏิบตัติามแผนการวจิยัหรอืผูบ้งัคบับญัชา 

ไม่มีคุณสมบัติพอเพียงในการมีช่ือใน     

ผลงาน

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

200 คะแนน

- คิดค้นวิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

- วิเคร�ะห์ข้อมูลหลัก

* การช่วยวิเคราะห์ทางสถิติบางส่วน

อย่างง่าย ไม่มีคุณสมบัติพอเพียงในการ

มีชื่อในผลงาน
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เขียนบทความ (Writing) 250 คะแนน - มีส ่วนร ่วมเชิงป ัญญ�ในก�รร ่�ง

ต้นฉบับบทคว�มและ/หรอืตรวจสอบ

ต้นฉบับสุดท้�ยก่อนส่งตีพิมพ์ใน

ว�รส�ร

* การทบทวนวรรณกรรม (literature 

review), ร่างแนวคิด, รวบรวมผลสรุป 

ไม่มีคุณสมบัติพอเพียงในการมีช่ือใน    

ผลงาน

ตารางที่ 4 ตัวอย่างการจัดล�าดับชื่อในบทความวิจัยในแต่ละสาขา

รูปแบบการจัดลำาดับชื่อ สาขางานวิจัย

เรียงลำ�ดบัโดยชือ่แรกและชือ่สดุท้�ยมส่ีวนในง�นวจัิย

ม�กที่สุด (First-Last-Author-Emphasis: FLAE) 

	ชื่อแรก (First Author) และชื่อสุดท้�ย (Last 

Author) มีส่วนในง�นวิจัยม�กที่สุด 

	ชื่อสุดท้�ย (Last Author) เป็นผู้ที่มีส่วนใน      

ผลง�นวิจยัรองลงม� อ�จจะเป็นผูท้ีเ่ป็นชือ่หลกั 

(Corresponding Author) หรือเป็นผู ้วิจัย

อ�วุโส (Senior Author)

	ผูว้จิยัลำ�ดบัอืน่ๆ เรียงต�มบทบ�ทก�รมส่ีวนร่วม 

ในผลง�นวิจัย

ก�รแพทย์3,6,7, ชีววิทย�3, 

นิเวศวิทย�2
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รูปแบบการจัดลำาดับชื่อ สาขางานวิจัย

เรียงลำ�ดับผู ้วิจัยต�มปริม�ณง�นที่มีส ่วนในก�ร            

รับผิดชอบ (Sequence Determines Credit: SDC)

	ชื่อแรก (First-Author) เป็นผู ้ที่มีส่วนร่วม          

ในเชิงปัญญ�ม�กที่สุด

	ชื่อร่วม (Co-Author) เรียงต�มลำ�ดับก�ร            

มีส่วนร่วมในง�นวิจัย

เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญของผู ้วิจัยเท่�กัน (Equal   

Contribution)

	เรียงลำ�ดับชื่อต�มตัวอักษร (Alphabetical 

Order) และมีเปอร์เซ็นต์ก�รมีส่วนร่วมใน      

ง�นวิจัยเท่�ๆ กัน 

คณิตศ�สตร์ 1,8, ฟิสิกส์ 1,8, 

เ ศ ร ษ ฐ ศ � ส ต ร ์  1 , 3 , 4 , 8 ,                

ก�รบญัชี8,4, สั่งคมศ�สตร์ 4,  8, 

มนษุยศ�สตร์ 8, วทิย�ศ�สตร์

คอมพิวเตอร์1, กฎหม�ย4

เรียงลำ�ดับต�มเปอร์เซ็นต์ก�รมีส่วนร่วมในง�นวิจัย 

(Percent-Contribution-Indicated Approach: 

PCI)

	พิจ�รณ�จ�กก�รมีส่วนร่วมในง�นวิจัยของ        

ผู้วิจัยแต่ละคนโดยคิดเป็นระบบเปอร์เซ็นต์

จิตวิทย�5

1 Ackerman M. and Branzei S. The Authorship Dilemma: Alphabetical or               

Contribution?. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems manuscript 

No.
2 Duffy MA. 2017. Last and corresponding authorship practices in ecology.                    

Academic practice in ecology and evaluation. 8876-8887. DOI: 10.1002/ece3.3435.
3 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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4 Joseph K, Laband DN, and Patili V. 2005. Author Order and Research Quality. 

Southern Economic Journal. 71: 545-555.
5 Kosslyn SM. Criteria for authorship. [Online] 2002. Available form: https://             

kosslynlab.fas.harvard.edu/files/kosslynlab/files/authorship_criteria_nov02.pdf. 

[2018 August, 5]
6 Swiss Medical Weekly. Authorship in scientific publications: analysis and                 

Recommendations.2015. doi:10.4414/smw.2015.14108. Swiss Med Wkly. 2015; 

145:w14108
7 Strange k. 2008. Authorship: why not just toss a coin?. Am J Physiol Cell Physiol. 

295: 567–575.
8 Waltman Lu. An empirical analysis of the use of alphabetical authorship in           

scientific publishing. Centre for Science and Technology Studies, Leiden                  

University

ตารางท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดข้อพิพาทและข้อร้องเรียน (Authorship 
Dispute)

ตัวอย่างประเด็นข้อพิพาท              

และข้อร้องเรียน
ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

1. เกี่ยวกับการมีชื่อในผลงาน

	ก�รใส่ชื่อผู้ที่ไม่ได้มีคุณสมบัติต�ม

หลักเกณฑ์ในผลง�น

	ก�รที่ผู้มีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์

ไม่ได้มีชื่อในผลง�น

	ก � ร จั ด ลำ � ดั บ ชื่ อ ใ น ผ ล ง � น 

(เน่ืองจ�กอ�จมผีลต่อคว�มน่�เชือ่ถอื

ในง�นวิจัยและสิทธิประโยชน์       

ในก�รขอตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร)

	เจรจ�ตกลงกันในคณะผู้วิจัย

	ใช้หลักฐ�นท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน 

เช ่น สมุดบันทึกง�นวิจัย ร ่�ง

บทคว�ม หลักส�กลที่เกี่ยวข้อง

	เสนอเรื่ อ ง ให ้ผู ้ บั งคับ บัญช�

พิจ�รณ� ต�มลำ�ดับชั้น

	ให้หน่วยง�นหรือกลุ่มบุคคลที่มี

อำ�น�จวินิจฉัยเด็ดข�ดตัดสิน
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ตัวอย่างประเด็นข้อพิพาท              

และข้อร้องเรียน
ข้อแนะนำาในการปฏิบัติ

2. เกี่ยวกับคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

	ก�รคัดลอกผลง�น

	ก�รดัดแปลงข้อมูล

	ก�รสร้�งข้อมูลเท็จ

	ง�นวิจยัไม่ส�ม�รถทำ�ซำ�้และ/หรอื

ไม่ส�ม�รถทำ�ได้จริง

	แจ้งผู้บังคับบัญช� ต�มลำ�ดับชั้น

	ให้หน่วยง�นหรือกลุ่มบุคคลที่มี

อำ�น�จวนิจิฉยัเดด็ข�ดตดัสนิ เช่น 

คณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัย

ของสถ�บัน

	ใช้หลกัฐ�นท่ีเกีย่วข้อง เช่น บันทึก

ก�รวิจัย แสดงคว�มโปร่งใส 

	แจ้งผูเ้กีย่วข้องทร�บ เช่น ว�รส�ร

วิช�ก�รท่ีตีพิมพ์ และขอแก้ไขให้

ถูกต้อง หรือขอถอนบทคว�ม
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ก่อนผลิตผลงาน ผลิตและเผยแพร่ผลงาน หลังส่งผลงานเผยแพร่

กำ�หนดขอบเขตก�รผลิต/
เผยแพร่ผลง�น

• ไม่แบ่งย่อยผลง�น
• ไม่เผยแพร่ง�นซำ้�

กำ�หนดผู้มีส่วนร่วม 
ในผลง�น

• ชือ่และบทบ�ทผูมี้ส่วนร่วม
• ลำ�ดับชื่อในบทคว�ม

ก�รวิจัยมีม�ตรฐ�น

• ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับก�รวิจัย

• วัตถุดิบถูกต้องเหม�ะสม
• เครื่องมือเที่ยงตรง
• วิธีก�รเป็นที่ยอมรับ



ข้อมูลถูกต้อง

• ยืนยันคว�มส�ม�รถในก�ร   
ทำ�ซำ้�และให้ผลเหมือนเดิม 
(Reproducibility)

• ไม่สร้�งข้อมูลเท็จ              
(Fabrication)

• ไม่ปลอมแปลงข้อมูล 
(Falsification)

• รักษ�คว�มลับและข้อมูล      
ส่วนบุคคล

• ไม่เลือกสื่อส�รโดยจงใจปิดบัง
ข้อมูล

ก�รสรุปเรียบเรียงเนื้อห�

• ไม่คัดลอกข้อมูล (Plagiarism)
• ก�รจัดก�รรูปภ�พ
• ก�รอ้�งอิงแหล่งที่ม�ของข้อมูล
• ก�รเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน

ก�รมีชื่อในผลง�น

• ถูกต้องต�มหลักก�รมีชื่อใน 
ผลง�น

• เข้�ใจเนื้อห�ในบทคว�ม
• ไม่เผยแพร่พร้อมกันหล�ย

ว�รส�ร

เนื้อห�ในบทคว�ม

• รับผิดชอบคว�มถูกต้องและ
คว�มน่�เชื่อถือ จริยธรรม  
และข้อร้องเรียน

• ก�รประส�นง�นโต้ตอบ          
ข้อคำ�ถ�มและข้อวิจ�รณ์  
(Correspondences)

ข้อผิดพล�ดในบทคว�ม

• ก�รแก้ไขข้อมูล
• ก�รถอนบทคว�ม

ตก
ลง

ร่ว
มก

ันใ
นค

ณ
ะว

ิจัย

หมายเหต ุ              ใช้สมดุบนัทกึง�นวจิยั เป็นเครือ่งมอืบนัทกึข้อมลูก�รวจิยั บทบ�ทในกระบวนก�ร

วิจัย และข้อตกลงในคณะวิจัย ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐ�นง�นวิจัย ยืนยันก�รมีส่วนร่วม และใช้ในกรณี

ข้อพิพ�ทหรือข้อร้องเรียนต่�งๆ ในอน�คต

บทที่ 3
ขั้นตอนการผลิตผลงานทางวิชาการ
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3.1 แนวทางปฏิบัติก่อนผลิตผลงานทางวิชาการ

 1. กำ�หนดขอบเขตเป้�หม�ยของก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวชิ�ก�ร และว�งแผน

ก�รนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นวิจัยม�จัดทำ�ผลง�น 

	หลีกเล่ียงก�รแบ่งย่อยง�นออกเป็นบทคว�มย่อยๆ หล�ยบทคว�มโดยมี

วัตถปุระสงค์เพือ่เพิม่จำ�นวนนบัของผลง�น นกัวจิยัอ�จใช้ดลุยพนิจิในก�ร

แบ่งง�นออกเป็นหล�ยบทคว�มได้ในกรณทีีจ่ำ�เป็น ห�กข้อมลูผลก�รวจิยั

มีจำ�นวนม�กเกินกว่�จะร�ยง�นได้ในบทคว�มเดียว หรืออ�จมีง�นวิจัย

บ�งส่วนที่จำ�เป็นต้องเร่งเผยแพร่ออกไปก่อน เช่น เป็นข้อมูลเร่งด่วนที่      

เผยแพร่สู่ส�ธ�รณะและนำ�ไปต่อยอดทำ�ให้เกิดประโยชน์ม�กกว่�ก�รรอ

ง�นวิจัยจนครบถ้วนซึ่งต้องใช้เวล�น�น 

	หลีกเลี่ยงก�รเผยแพร่ข้อมูล ผลง�นวิจัย บทคว�ม บ�งส่วนหรือทั้งหมด 

ซำ้�กับข้อมูลที่เคยเผยแพร่แล้ว ในรูปแบบแตกต่�งหรือเหมือนเดิม เช่น         

สื่อที่ใช้ในก�รเผยแพร่ รูปแบบภ�ษ�ที่ใช้ในก�รเผยแพร่ ในกรณีที่มี       

คว�มจำ�เป็นต้องเผยแพร่ซำ้� เนื่องจ�กข้อมูลมีคว�มต่อเนื่องและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่�นบทคว�ม ก�รตีพิมพ์คร้ังท่ีสองต้องมีก�รอ้�งอิงถึงก�ร

เผยแพร่ครัง้แรก และควรแจ้งให้ว�รส�รทีเ่ผยแพร่ครัง้แรกและครัง้ท่ีสองทร�บ 

 2. ผู ้วิจัยทุกคนควรทร�บ ยอมรับ และปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รมีชื่อ               

ในผลง�นท�งวิช�ก�ร

 3. ควรมีก�รเจรจ�ตกลงในคณะผู้วิจัยตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นก�รวิจัยว่�ใคร            

ควรมชีือ่ในผลง�นท�งวชิ�ก�รเรือ่งใด ใครมบีทบ�ทหน้�ทีอ่ะไร โดยอ�จมกี�รทำ�บนัทกึ      

ข้อตกลงร่วมกันเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

 4. ควรกำ�หนดผู้รบัผดิชอบหลกัในก�รทำ�หน้�ทีเ่ป็น Corresponding Author 

และตกลงลำ�ดบัก�รมชีือ่ในผลง�นท�งวชิ�ก�รร่วมกนั โดยใช้หลกัเกณฑ์ทีผู่ว้จิยัทกุคน

ยอมรับกันและสอดคล้องกับแวดวงวิช�ก�รนั้นๆ เช่น ก�รเรียงลำ�ดับต�มปริม�ณง�น

ทีม่ส่ีวนร่วม (Sequence Determines Credit) ก�รเรยีงต�มตวัอกัษร (Alphabetical 

Order) เป็นต้น 
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 5. ตรวจสอบกฎหม�ย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับง�นวิจัย        

ตลอดจนกฎระเบียบของหน่วยง�นต้นสังกัดและแหล่งทุน เช่น ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รทดลองในมนุษย์และสัตว์ ผู ้วิ จัยต้องได้รับอนุมัติก�รดำ�เนินง�นวิจัยจ�ก                  

คณะกรรมก�รจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำ�เนินก�รในส่วนที่เป็นก�รวิจัยในมนุษย์

หรือสัตว์ และปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

 6. ผลง�นเผยแพร่ที่มีคุณภ�พย่อมม�จ�กง�นวิจัยที่มีม�ตรฐ�น วัตถุดิบที่ใช้

ในง�นวิจัยต้องมีคว�มถูกต้องเหม�ะสมกับก�รวิจัยและมีคุณภ�พสมำ่�เสมอ ใช้วิธีก�ร

วิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ใช้เครื่องมือที่มีคว�มแม่นยำ�เที่ยงตรง ใช้วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เหม�ะสม เพ่ือให้มั่นใจว่�จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนส�ม�รถตอบคำ�ถ�มวิจัยได้อย่�ง

ถกูต้อง น่�เชือ่ถอื โดยเครือ่งมอืและวธิกี�รเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นทีย่อมรบัของศ�สตร์

ก�รวิจัยหรือแวดวงก�รวิจัยนั้นๆ  

3.2 แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคร�ะห์ข ้อมูล และสรุปผลวิจัยต�ม                    

คว�มเป็นจริง นำ�ม�เรยีบเรยีงสรปุประเด็นสำ�คัญ หรอืสิง่ท่ีค้นพบท่ีได้จ�กก�รวจิยั ต�ม

วัตถุประสงค์ของก�รดำ�เนินง�นวิจัยและขอบเขตเป้�หม�ยก�รเผยแพร่ผลง�น โดย         

ผู้วิจัยมีหน้�ที่ในก�รรับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล ดังนั้น

ข้อมูลที่นำ�ม�เผยแพร่ ต้องมีคว�มถูกต้อง ทำ�ซำ้�ได้จริง ไม่มีพฤติกรรมท่ีอ�จจะส่งผล

ต่อคว�มถูกต้องและคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล เช่น ก�รคัดลอกข้อมูล (Plagiarism) 

ก�รสร้�งข้อมูลเท็จ (Fabrication) ก�รปลอมแปลงข้อมูล (Falsification) (ดูเพิ่มเติม

ในหัวข้อ 5.1 คว�มถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)) แหล่งข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับ       

ก�รเรยีบเรยีงเขยีนผลง�นท�งวชิ�ก�ร ได้แก่ บนัทกึข้อมลูง�นวจิยั ซึง่ห�กมกี�รบนัทกึ

ร�ยละเอียดข้อมูลง�นวิจัยอย่�งเป็นระบบสมำ่�เสมอและมีม�ตรฐ�น จะทำ�ให้ง่�ย           

ต่อก�รสบืค้นข้อมลู ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูร่้วมวจิยั นอกจ�กนีส้มดุบนัทกึ

ข้อมลูง�นวจิยัยงัเป็นหลกัฐ�นก�รดำ�เนินง�น สนับสนนุก�รขอรบัรองสทิธิท�งทรพัย์สนิ

ท�งปัญญ�หรือใช้เป็นหลักฐ�นในกรณีเกิดข้อร้องเรียนต่�งๆ อีกทั้งยังใช้ยืนยันข้อมูล

ในกรณีที่บ�งว�รส�รขอเรียกดูข้อมูลดิบอีกด้วย
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แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1. ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี ข้อสรุป ที่นำ�ม�ประกอบก�รเขียนร�ยง�นวิจัยและผลง�น

ท�งวิช�ก�ร ควรมีก�รอ้�งอิงถึงแหล่งที่ม�อย่�งชัดเจน หลีกเลี่ยงก�รนำ�ข้อมูล        

ของผู้อ่ืนม�แอบอ้�งเป็นของตน (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.4 ก�รอ้�งอิงแหล่งข้อมูล 

(Reference))

2. ภ�พท่ีใช้ในก�รวิจัยควรใช้ไฟล์ภ�พต้นฉบับที่มีคุณภ�พสูง ห�กต้องก�รปรับแต่ง

ภ�พให้แตกต่�งจ�กต้นฉบับเพื่อนำ�ม�ประกอบก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัย เช่น           

ปรับคว�มเข้มแสง ปรับคอนทร�นสต์ ก�รรวมภ�พ ควรจัดก�รภ�พด้วยวิธีก�รที่

เหม�ะสมและบันทึกไฟล์ภ�พไว้ทุกขั้นตอน (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2 ก�รจัดก�ร

รูปภ�พ (Image Manipulation))

3. เปิดเผยข้อมลูผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) อย่�งโปร่งใส ท้ังท�งตรง 

และท�งอ้อม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่อ�จมีผลต่อกระบวนก�รวิจัย ก�รเผยแพร่

ผลง�น และก�รนำ�ผลง�นไปใช้ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.3 ก�รเปิดเผยผลประโยชน์

ทับซ้อน (Conflict of Interest))

4. ผู้วิจัยที่มีส่วนร่วมในก�รวิจัยหรือก�รเขียนบทคว�ม แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปต�ม

เกณฑ์ก�รมีชื่อในผลง�น เช่น นักเทคนิคในห้องปฏิบัติก�ร ผู้ช่วยเขียนบทคว�ม 

หวัหน้�ภ�ควชิ� หวัหน้�ห้องปฏบิติัก�ร ผูส้นับสนุนแหล่งทุนวจิยั ผู้บรหิ�รหน่วยง�น 

ผู้ให้คำ�แนะนำ�เทคนิคจำ�เพ�ะ ผู ้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัย ผู ้ช่วยตรวจสอบต้นฉบับ  

บทคว�ม ส�ม�รถใส่ชื่อในกิตติกรรมประก�ศโดยระบุถึงบทบ�ทที่มีส่วนร่วม              

(ดูเพิ่มเติมในบทที่ 2 หลักก�รมีชื่อในผลง�นท�งวิช�ก�ร (Authorship))

5. ง�นวิจัยที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ ผู้วิจัยควรปฏิบัติต�มหลักจริยธรรม

ก�รวิจัยในมนุษย์และ/หรือปฏิบัติต�ม พรบ. สัตว์เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร ์

ระมัดระวังก�รละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของอ�ส�สมัคร เก็บรักษ�

คว�มลับของข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวของอ�ส�สมคัร โดยหลกีเลีย่งกระบวนก�ร

เผยแพร่ง�นวิจัยที่อ�จจะระบุตัวตนของอ�ส�สมัครได้
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3.3 แนวทางปฏิบัติหลังส่งผลงานทางวิชาการ

ในกรณีที่พบว่�ข้อมูลมีข้อผิดพล�ดซึ่งส่งผลกระทบต่อคว�มน่�เชื่อถือของ          

ผลง�น ควรปรึกษ�ห�รอืในคณะผูว้จิยัและ/หรอืติดต่อสำ�นกัพมิพ์ว�รส�ร เพือ่ขอแก้ไข

ข้อมลู หรือขอถอนบทคว�มออกจ�กว�รส�ร (ดูเพิม่เตมิในหวัข้อ 6.2 ก�รถอนบทคว�ม 

(Retraction))
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บทที่ 4 
แนวทางปฏิบัติก่อนผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ก�รดำ�เนินง�นวิจัยถือป็นภ�รกิจหลักที่สำ�คัญของนักวิจัยที่จะเพิ่มพูน พัฒน�

คว�มรู ้ ก�รแก้ไขปัญห� หรือพัฒน�แนวท�งข้อสรุปใหม่ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์           

และเทคโนโลยี ง�นวิจัยจึงควรถูกเผยแพร่หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะรูปแบบ

ต่�งๆ เช่น ก�รตีพิมพ์บทคว�มท�งวิช�ก�ร ก�รนำ�เสนอผลง�น ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ 

ก�รนำ�ไปใช้ในเชิงส�ธ�รณประโยชน์ แม้ว่�ง�นวิจัยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่        

ผลที่ได้เป็นไปต�มสมมุติฐ�น หรือคว�มค�ดหวังหรือไม่ นักวิจัยมีหน้�ที่เผยแพร่         

องค์คว�มรูท้ีไ่ด้ต่อส�ธ�รณะ เพ่ือให้เกดิก�รรบัรูแ้ละประโยชน์ในก�รต่อยอดองค์คว�มรู้

และ/หรือกระบวนก�รอย่�งเป็นระบบ ส�ม�รถนำ�ข้อจำ�กัดต่�งๆ ม�ปรับปรุง

กระบวนก�รวิจัย ทำ�ให้มีโอก�สพัฒน�ง�นวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ห�กง�นวิจัยไม่ได้รับก�ร      

เผยแพร่ ก็จะถอืว่�ก�รดำ�เนนิง�นวจัิยนัน้ๆ ไม่เกดิประโยชน์โดยสมบรูณ์ อกีทัง้ยงัถอืว่�

เป็นก�รประพฤติผิดจรรย�วิช�ชีพวิจัยอีกด้วย ดังนั้น ก�รเผยแพร่ง�นวิจัย                       

จึงถือเป็นหน้�ที่รับผิดชอบของนักวิจัย

4.1 วางแผนการผลิตผลงาน  

พิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รผลติผลง�นวจัิยเพือ่ว�งแผนและกำ�หนดขอบเขต

ในก�รผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะของผลง�นแต่ละประเภท ซ่ึงโดยม�กผลง�นท่ี

สร้�งสรรค์จ�กง�นวิจัย พัฒน� และวิศวกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ บทคว�ม

ท�งวิช�ก�ร ต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รท�งวิศวกรรม และผลง�นทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�

 4.1.1 บทความทางวิชาการ

 บทคว�มท�งวชิ�ก�รเป็นก�รประมวลสรปุผลคว�มรูท้ีไ่ด้รับจ�กกระบวนก�ร

วิจัย หรือเป็นก�รนำ�ส่วนหนึ่งของผลง�นวิจัยม�เผยแพร่ในรูปแบบบทคว�มท่ีมีคว�ม

กระชับรัดกุม โดยนิยมนำ�เสนอในรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
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บทคว�มที่ตีพิมพ์ใน

ว�รส�ร

บทคว�มตีพิมพ์ในว�รส�รน�น�ช�ติต�มร�ยชื่อ ใน Citation 

Index ของ SCIE และ SSCI หรือแฟ้ม Citation Index             

ที่ห้องสมุด หรือ บทคว�มตีพิมพ์ในว�รส�รน�น�ช�ติที่ไม่อยู่

ใน Citation Index แต่มีกรรมก�รพิจ�รณ�คุณภ�พ (Peer 

Review) และคณะกรรมก�รวิช�ก�รศูนย์ฯ ให้ก�รยอมรับ

บทคว�มสั้น (Short 

Communication)

บทคว�มสัน้ หรอื Letter หรอื Technical Correspondence 

หรือเทียบเท่� ในว�รส�รน�น�ช�ติต�มร�ยชื่อของ Citation 

Index ของ SCIE และ SSCI หรือแฟ้ม Citation Index ท่ี      

ห้องสมุด หรืออยู่ในว�รส�รน�น�ช�ติท่ีมีกรรมก�รพิจ�รณ�

คุณภ�พ (Peer Review)

บทคว�มตีพิมพ์      

ใน Proceeding 

ก�รประชุม

บทคว�มตีพิมพ์ใน Proceeding ก�รประชุมวิช�ก�รระดับ

น�น�ช�ติ หรือระดับภูมิภ�ค หรือระดับช�ติท่ีมีกรรมก�ร

พิจ�รณ�คุณภ�พ (Peer Review)

หนังสือ/ตำ�ร�

วิช�ก�ร

ผลง�นวิช�ก�รที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีร�กฐ�นท�งวิช�ก�รท่ี

มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้�งเสริมปัญญ�คว�มคิด 

และสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งวิช�ก�รให้แก่ส�ข�วิช� มีคว�ม

เชื่อมโยงในเชิงเนื้อห� ทั้งนี้เนื้อห�ส�ระต้องมีคว�มทันสมัย 

และมีก�รตีพิมพ์เผยแพร่

หนังสือ (คู่มือ)  

หรือม�ตรฐ�น     

ท�งเทคนิค

หนังสือคู่มือท�งเทคนิคหรือม�ตรฐ�นท�งเทคนิคที่มีก�ร

ประก�ศใช้ภ�ยในประเทศที่มีคว�มชัดเจน ส�ม�รถนำ�ไป

ปฏิบัติต�มได้ และเขียนตรงต�มง�นวิจัยที่ดำ�เนินก�ร
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โมโนกร�ฟ ง�นเขียนท�งวิช�ก�รขั้นสูงในเร่ืองท่ีจำ�เพ�ะเจ�ะจงของ

ศ�สตร์ใดศ�สตร์หนึ่ง เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เฉพ�ะในกลุ่มของ       

ผู้เชี่ยวช�ญในเรื่องดังกล่�ว

บทคว�มวิช�ก�ร   

ในสิ่งพิมพ์เผยแพร่

คว�มรู้หรือสร้�ง

คว�มตระหนักให้แก่

ประช�ชน

เอกส�รท�งวิช�ก�รที่มีก�รแสดงทฤษฎีพื้นฐ�นของ                 

องค ์คว�มรู ้ ใหม ่  หัวข ้อที่มีผลกระทบต ่อสังคมและมี                 

คว�มจำ�เป็นต้องให้เกิดคว�มตระหนักในหมู่ประช�ชน โดย 

จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่�นทั่วไป

ที่ม� : สรุปก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์และม�ตรฐ�นผลง�นวิช�ก�รของ สวทช. กลุ่มตำ�แหน่งง�นวิจัย 

พัฒน�และวิศวกรรม

 4.1.2 ต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางวิศวกรรม

 สวทช. กำ�หนดให้มีก�รจัดประเภทต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนก�ร          

ท�งวิศวกรรมเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับห้องปฏิบัติก�ร ระดับภ�คสน�ม ระดับ

อุตส�หกรรม/เชิงพ�ณิชย์/ส�ธ�รณประโยชน์ และจัดระดับของนวัตกรรม 3 ระดับ 

ได้แก่ Novelty, Inventive Step และ Breakthrough โดยผูว้จัิยจะต้องส่งมอบร�ยง�น

เชิงเทคนิค ที่มีร�ยละเอียดสมบูรณ์ รัดกุมและชัดเจน ต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนด ดังนั้น           

ในระหว่�งขั้นตอนก�รพัฒน�ต้นแบบให้มีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แต่ละระดับ 

นักวิจัยจึงต้องว�งแผนและคำ�นึงถึงคว�มใหม่ของผลง�นและสิ่งที่จะต้องส่งมอบ ซ่ึงมี

ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 ระดับต้นแบบและระดับนวัตกรรมของต้นแบบของ สวทช.

ระดับต้นแบบ นิยาม ผลงานที่ต้องส่งมอบ

ระดบัห้องปฏบิตักิ�ร ต้นแบบที่ เป ็นพื้นฐ�นของ

ต้นแบบผลง�นวิจัยพัฒน�

และวิศวกรรม ที่พัฒน�ขึ้น

อย่�งมีเหตุปัจจัยและอ้�งอิง

ถึงผู้รับประโยชน์เป็นสำ�คัญ

	ร�ยง�นเชิงเทคนิค 

   (Technical Report)

ระดับภ�คสน�ม ต้นแบบที่พัฒน�ขึ้น และมี

ก�รนำ�ไปทดสอบก�รใช้ง�น

ในบริบทจริงต�มร�ยก�ร 

Field Specifications และ

ผ่�นก�รทดสอบหรือมีก�ร

แก้ไขข้อบกพร่องให้ส�ม�รถ

ใช้ง�นได้แล้ว

	ร�ยง�นเชิงเทคนิค 

   (Technical Report)

	ร � ย ง � น ก � ร ท ด ส อ บ       

ก�รใช้ง�นภ�คสน�ม
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ระดับต้นแบบ นิยาม ผลงานที่ต้องส่งมอบ

ระดับอุตส�หกรรม/

เชิงพ�ณิชย์

ต ้นแบบภ�คสน�มท่ีผ ่�น 

ก�รออกแบบให้พร้อมที่จะ

เข้�สู ่กระบวนก�รผลิตเพื่อ

จำ�หน่�ย หรือส่งมอบให้กับ

ผู้รับผลประโยชน์ 

	ร � ย ง � น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค   

(Technical Report)

	เอกส�รก�รอนุญ�ตให้ใช้

สิทธิ

	เอกส�รหลกัฐ�นแสดงก�ร

จ่�ยเงนิ หรอืเอกส�รแสดง

ก�รซื้อข�ย หรือบันทึก

คว�มเข้�ใจก�รถ่�ยทอด

เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ ห ว ่ � ง        

หน่วยง�น

ส�ธ�รณประโยชน์ 	ร � ย ง � น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค  

(Technical Report)

	มีหลักฐ�นว่�มีหน่วยง�น

หรือมีคนนำ�ไปใช้จริงและ

มี Impact โดยมีจำ�นวน

คน จำ�นวนหน่วยง�นที่ใช้ 

หรอืร�ยละเอยีดหน่วยง�น

ที่ ใช ้ ง�น หรือหนังสือ

ขอบคณุอย่�งใดอย่�งหนึง่ 

ผ ่�นต�มเกณฑ์ข้ันตำ่�ท่ี

กำ�หนด



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 45

ระดับของ

นวัตกรรม

นิยาม ผลงานที่ต้องส่งมอบ

Novelty ต้นแบบที่มีก�รออกแบบใหม่

โดยมิได้เป็นก�รเลียนแบบ

ของเดิมที่มีอยู ่ก ่อน โดยมี    

ข ้อแตกต ่�งซึ่ งผู ้ วิ จัยต ้อง     

ร ะ บุ ไ ด ้ อ ย ่ � ง ชั ด เ จ น ถึ ง 

คว�มแตกต่�งนั้น

	ร � ย ง � น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค    

(Technical Report)

Inventive Step ต้นแบบที่มีขั้นก�รประดิษฐ์ที่

สูงขึ้น (Inventive Step) ที่

เป็นก�รต่อยอดหรอืแก้ปัญห�

ของเทคโนโลยีเดิม

	ร � ย ง � น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค     

(Technical Report)

	มเีอกส�รคำ�ขอรบัสทิธบิตัร 

(Patent Application) 

กบักรมทรพัย์สนิท�งปัญญ� 

หรือมีผลง�นในเรื่อง ท่ี

เกีย่วข้องตีพิมพ์ในว�รส�ร

วชิ�ก�รในระดบัน�น�ช�ติ

ที่อยู ่ ในบัญชี Science 

Citation Index
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ระดับของ

นวัตกรรม

นิยาม ผลงานที่ต้องส่งมอบ

Breakthrough ต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงก�ร

ดำ�เนนิชวิีต หรอืเปลีย่นแปลง

ระบบต่�งๆ ในอุตส�หกรรม

	ร � ย ง � น เ ชิ ง เ ท ค นิ ค  

(Technical Report)

	มี เ อ ก ส � ร คำ � 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 

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� 

และ/หรอืมผีลง�นในเรือ่ง

ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งตี พิ มพ ์ ใ น

ว � ร ส � ร วิ ช � ก � ร ท่ี มี          

Impact factor

 4.1.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

 ผลง�นทรัพย์สินท�งปัญญ� เป็นองค์คว�มรู้ประเภทหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็น

คว�มรู้ที่ค้นพบใหม่ หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์และ/หรือต้นแบบท่ีสร้�งสรรค์ข้ึนใหม่ และ

ส�ม�รถยื่นขอรับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยเพื่อถือสิทธิและได้รับผลประโยชน์จ�ก

ก�รนำ�ผลง�นไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์หรืออุตส�หกรรม เช่น สูตรท�งเคมี สิ่งประดิษฐ์หรือ

นวัตกรรมต่�งๆ ผลง�นประเภททรัพย์สินท�งปัญญ�ของ สวทช. แบ่งเป็น 8 ประเภท 

ได้แก่ สิทธิบัตรก�รประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบผังภูมิ   

วงจรรวม คว�มลับท�งก�รค้� ก�รขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ก�รคุ้มครองพันธุ์พืช และ       

ก�รรับรองพันธุ์พืช

อ้�งอิงข้อมูลจ�กเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� “ก�รยื่นขอรับ          

คว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ประเภทสิทธิบัตรและก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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จะต้องเป็นข้อมลูทีไ่ม่เคยเปิดเผยส�ระสำ�คญัม�ก่อนไม่ว่�จะเป็นในหรอืต่�งประเทศ รวมถึง 

ก�รเผยแพร่ท�งโทรทศัน์หรอืสิง่พมิพ์ใดๆ ม�ก่อน ห�กมีก�รเผยแพร่ก่อนก�รยืน่ขอรับ

คว�มคุ้มครองจะถือว่�สิ่งที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่เป็น       

สิง่ใหม่ทนัท ีเว้นแต่ เป็นก�รแสดงในง�นท่ีหน่วยง�นร�ชก�รได้จดัให้มข้ึีน หรอืง�นแสดง

ต่อส�ธ�รณชนของท�งร�ชก�ร ถือว่�ยังมีสิทธิท่ีจะขอรับสิทธิก�รคุ้มครองได้ ท้ังน้ี       

จะต้องนำ�ส่ิงประดษิฐ์หรอืออกแบบผลติภณัฑ์ไปจดทะเบียนภ�ยใน 12 เดอืน นบัตัง้แต่

วันที่เผยแพร่ผลง�น” ดังนั้นผู้ที่มีส่วนในก�รดำ�เนินโครงก�รวิจัย และ/หรือส�ม�รถ    

เข้�ถึงข้อมลูเกีย่วกบัผลง�นวจิยั มีหน้�ทีท่ีจ่ะต้องรกัษ�คว�มลบัของข้อมลูต�มเงือ่นไข

และระยะเวล�ทีก่ำ�หนด ซึง่ห�กจะมกี�รเผยแพร่ก่อนก�รจดทะเบยีนขอรบัคว�มคุม้ครอง

ทรัพย์สินท�งปัญญ� จะต้องดำ�เนินก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

ซึ่งเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หมวด 2 สิทธิบัตร             

ก�รประดิษฐ์ ส่วนที่ 1 ก�รขอรับสิทธิบัตร ม�ตร� 19 ซึ่งมีข้อกำ�หนด ดังนี้ 

“บุคคลใดแสดงก�รประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในง�นแสดงต่อส�ธ�รณชนซ่ึง

หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญ�ตให้มีขึ้นในร�ชอ�ณ�จักร ถ้�ได้ยื่นคำ�ขอรับ        

สิทธิบัตรสำ�หรับก�รประดิษฐ์นั้นภ�ยในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดง�นแสดง                

ต่อส�ธ�รณชนให้ถือว่�ได้ยื่นคำ�ขอนั้นในวันเปิดง�นแสดงนั้น”

 สำ�หรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในต่�งประเทศ กรมทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�ระบไุว้ดงัน้ี “ก�รจดทะเบยีนสทิธบิตัรในประเทศไทยจะให้คว�มคุม้ครองเฉพ�ะ

ในประเทศไทยเท่�นั้น ห�กต้องก�รจะได้รับคว�มคุ้มครองที่ประเทศใดก็ต้องไปยื่นขอ

จดทะเบยีนสิทธบิตัรในประเทศนัน้ ๆ  และก�รยืน่ขอจดทะเบยีนในต่�งประเทศจะต้อง

ยื่นขอภ�ยในเวล�ท่ีกฎหม�ยของแต่ละประเทศกำ�หนด ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวล� 

12-18 เดือนนับจ�กวันยื่นขอรับคว�มคุ้มครองครั้งแรก”

นอกจ�กน้ี พระร�ชบญัญติัสทิธบิตัร พ.ศ. 2522 หมวด 2 สทิธบิตัรก�รประดษิฐ์ 

ส่วนที่ 1 ก�รขอรับสิทธิบัตร ม�ตร� 19 ทวิ มีข้อกำ�หนด ดังนี้
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“บุคคลต�มม�ตร� 14 ที่ได้ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรสำ�หรับก�รประดิษฐ์ไว ้          

นอกร�ชอ�ณ�จักร ถ้�ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรสำ�หรับก�รประดิษฐ์นั้นในร�ชอ�ณ�จักร

ภ�ยในสบิสองเดอืนนบัแต่วันทีไ่ด้ยืน่คำ�ขอรบัสทิธบิตัรนอกร�ชอ�ณ�จกัรเป็นครัง้แรก         

บุคคลนั้นจะขอให้ระบุว่�วันที่ได้ยื่นคำ�ขอรับสิทธิบัตรนอกร�ชอ�ณ�จักรเป็นครั้งแรก

เป็นวันที่ได้ยื่นคำ�ขอในร�ชอ�ณ�จักรก็ได้”

4.2 ก�าหนดขอบเขตการเผยแพร่และน�าผลงานไปใช้ประโยชน์

คณะผู้วิจัยควรมีก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นวิจัยและกำ�หนดขอบเขตก�ร       

เผยแพร่ผลง�นวิจัย ต้ังแต่ขั้นต้นของกระบวนก�รวิจัยหรือก่อนก�รเผยแพร่ง�นวิจัย 

เนื่องจ�กผลง�นที่เผยแพร่ออกสู่ส�ธ�รณชนจะต้องมีคุณภ�พ ม�ตรฐ�น เป็นไปต�ม

หลักจริยธรรม ได้แก่ ก�รไม่แบ่งย่อยผลง�น ไม่เผยแพร่ผลง�นวิจัยซำ้� มีก�รกำ�หนด    

ผู้มีส่วนร่วมในผลง�นสอดคล้องกับแนวท�งส�กล (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ 2.1 นิย�มและ

คุณสมบัติก�รมีชื่อในผลง�น (Definition and Properties of Authorship)) โดย      

ง�นวิจัยท่ีเผยแพร่จะต้องมีคว�มใหม่ เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร และ

เป็นไปต�มเงื่อนไขที่กฎหม�ยกำ�หนด

 4.2.1 การพิจารณาระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

ในแง่คว�มพร้อมในก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยและ/หรือก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรม สวทช. ได้นำ�เครื่องมือก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รหรือโปรแกรม           

ม�ประยุกต์ใช้เพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกนัระหว่�งผู้วจิยักบัผูท้ีม่หีน้�ทีถ่่�ยทอดเทคโนโลยี 

เรียกว่� Technology Readiness Level (TRL) โดยอ้�งอิง คู่มือก�รประยุกต์ใช้ TRL 

ของ สวทช. เวอร์ชั่น 2.1 TRL คือ ก�รบ่งชี้ระดับคว�มพร้อมและเสถียรภ�พของ

เทคโนโลยีต�มบริบทก�รใช้ง�น ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีเกิดข้ึนได้ทุกระดับ TRL             

ขึ้นอยู่กับคว�มพร้อม/ศักยภ�พของผู้รับถ่�ยทอดเทคโนโลยี
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ตารางที่ 7 ค�าจ�ากัดความ TRL ของ สวทช. 

ระดับ

TRL
คำาจำากัดความ TRLของ สวทช. ระดับผลงาน*

1 หลักก�รพื้นฐ�นได้รับก�รพิจ�รณ�และมีก�ร

ร�ยง�น

องค์คว�มรู้      

พื้นฐ�น/ระดับ   

ห้องปฏิบัติก�ร

2 มีก�รสร้�งแนวคิดด้�นเทคโนโลยี และ/หรือ  

ก�รประยุกต์ใช้

3 แนวคิดได้ถูกส�ธิตด้วยก�รวิเคร�ะห์หรือด้วยก�ร

ทดลอง

4 องค์ประกอบที่สำ�คัญ ได้ถูกส�ธิตในระดับ       

ห้องปฏิบัติก�รแล้ว

ระดับภ�คสน�ม
5 องค์ประกอบที่สำ�คัญ ได้ถูกส�ธิตใน             

สภ�วะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

6 ตัวแทนสิ่งที่จะส่งมอบ ได้ถูกส�ธิตในสภ�วะที่

เกี่ยวข้อง

7 ผลของก�รพัฒน�ขั้นสุดท้�ย ได้ถูกส�ธิตในสภ�วะ 

ทำ�ง�นจริง

ระดับเชิงพ�ณิชย์/

ส�ธ�รณประโยชน์
8 สิ่งที่ส่งมอบจริง ได้ผ่�นก�รทดสอบและส�ธิตใน

สภ�วะใช้ง�นจริง

9 มีก�รใช้ง�นของสิ่งที่ส่งมอบ

หม�ยเหตุ  * บ�งส�ข�อ�จมีก�รจัดระดับผลง�นต�ม TRL ที่แตกต่�งกัน

ทีม่�: คูม่อืก�รประยกุต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) เวอร์ชั่น 2.1
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 4.2.2 การพิจารณาลำาดับการเผยแพร่และการนำาผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 4.2.2.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ 

 ก�รเผยแพร่ผลง�นวจิยั ไม่ว่�จะเป็นบทคว�มตพีมิพ์หรอืก�รนำ�เสนอ

ผลง�นในก�รประชมุวชิ�ก�ร จะต้องพจิ�รณ�ว่�ผลง�นน้ันส�ม�รถขอรับคว�มคุม้ครอง

ทรพัย์สนิท�งปัญญ�ได้หรอืไม่ ห�กมคีว�มประสงค์จะขอรบัคว�มคุม้ครอง ควรดำ�เนนิก�ร 

ก่อนก�รเผยแพร่ผลง�น อย่�งไรก็ต�ม กรณีเป็นก�รเผยแพร่ในง�นแสดงสินค้�       

ระหว่�งประเทศ หรือง�นแสดงต่อส�ธ�รณชนของท�งร�ชก�ร ยงัคงส�ม�รถนำ�ผลง�น

ที่เผยแพร่ ไปขอรับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ภ�ยใน 12 เดือน (เงื่อนไข

ภ�ยในประเทศไทย)

 (1) ก�รเผยแพร่ในว�รส�รท�งวิช�ก�ร

 ก่อนก�รเผยแพร่ง�นวิจัย ควรกลั่นกรองและคัดเลือกว�รส�รท่ีมี

คุณภ�พ มีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับ และตรงกับลักษณะขอบข่�ยของง�นวิจัย โดย 

ว�รส�รจะต้องมีกรรมก�รพิจ�รณ�คุณภ�พ (Peer Review) ในก�รประเมินคว�มถูกต้อง

และคุณภ�พของข้อมูล โดยก�รคัดเลือกว�รส�รที่มีคุณภ�พส�ม�รถตรวจสอบได้จ�ก

ว�รส�รน�น�ช�ติที่มีร�ยชื่อ ใน Citation Index ของ SCIE และ SSCI หรือสืบค้นใน

ฐ�นข้อมลูทีไ่ด้รบัก�รยอมรับทัว่ไป เช่น ฐ�นข้อมูล SCOPUS (http://www.scopus.com) 

 ก�รตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทคว�มท�งวิช�ก�รในว�รส�ร แบ่งเป็น            

2 รูปแบบหลัก ได้แก่ Subscription Journal และ Open Access Journal               

(OA: ว�รส�รที่มีรูปแบบก�รเข้�ถึงแบบเปิด) มีลักษณะดังต�ร�งเปรียบเทียบต่อไปนี้
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ตารางท่ี 8 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการตพิีมพ์บทความในวารสารประเภทต่างๆ 

รูปแบบ
วารสาร

1. Subscription 2. Open Access (OA)

2.1 Gold OA 2.2 Green OA

1. ค่�ดำ�เนิน
ก�รตีพิมพ์

บ�งว�รส�รเรยีกเกบ็
ค ่ � ใช ้ จ ่ �ยในก�ร     
ลงทะเบียนบทคว�ม 
( s u b m i s s i o n )       
แ ล ะ ก � ร ตี พิ ม พ ์ 
(publication)  

A u t h o r - s i d e -         
payment (จ่�ยโดย            
ผู ้ เ ขียน/ต ้นสังกัด/    
ผู้ให้ทุนวิจัย/สม�คม/
สม�พนัธ์ทีผู่เ้ขยีนเป็น
สม�ชิก/ได้รับทุนใน
ก�รตีพิมพ์ผลง�น)

บ�งว�รส�รเรียก
เก็บค ่�ใช ้จ ่�ยใน  
ก � รล งทะ เ บี ยน
บ ท ค ว � ม              
( s u b m i s s i o n )  
แ ล ะ ก � ร ตี พิ ม พ ์ 
(publication)

2. เจ้�ของ
ลิขสิทธิ์

ว�รส�ร/สำ�นักพิมพ์ ผู้เขียน ว�รส�ร/สำ�นกัพิมพ์

3. รูปแบบ
ลิขสิทธิ์

ลขิสทิธิ ์(Copyright) สัญญ�อนุญ�ต (Creative Commons)

4. ก�ร เข ้ �ถึ ง
บทคว�ม

ผูอ่้�น (เฉพ�ะสม�ชกิ) 
ได ้รับเล ่มว�รส�ร
หรือสิทธิ์ก�รเข้�ถึง  
อ่�น และด�วน์โหลด
บทคว�มแบบออนไลน์

อ ่ �น/ด�วน ์ โหลด
บทคว�ม ได้ทันทีที่
บทคว�มได ้รับก�ร
ตอบรับให้ตีพิมพ์

	ในช่วง Embargo  
Period

  - กำ�หนดระยะ
เวล�ห้�มเผยแพร่
บ ท ค ว � ม          
( E m b a r g o         
Pe r iod )  เช ่น      
6 เดอืน 12 เดอืน

  - ผู้อ่�นเสียค่�ใช้
จ่�ยในก�รเข้�ถึง
บทคว�มในช่วง 
Embargo Period
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รูปแบบ
วารสาร

1. Subscription 2. Open Access (OA)

2.1 Gold OA 2.2 Green OA

	ภ � ย ห ลั ง               
Embargo Period
-  บ�งว�รส�ร         
ผู ้ เ ขี ย น ห รื อ       
ต้นสงักดัส�ม�รถ
เข้�ถงึบทคว�มได้ 
แ ล ะ มั ก นำ �
บทคว�ม (pre-
print)* ม�เก็บไว้
ในเว็บไซต์หรือ
ค ลั ง ค ว � ม รู ้      
ส่วนตัว เพ่ือให้
ส�ม�รถเข ้�ถึง
แบบส่วนตัวได ้ 
(self-archiving)

* pre-print หม�ยถึง 
บทคว�มฉ บับ
ก ่ อ น ตี พิ ม พ ์        
เผยแพร่โดยยงัไม่
ผ่�นกระบวนก�ร
ป ร ะ เ มิ น จ � ก
ก ร ร ม ก � ร
พจิ�รณ�คณุภ�พ 
(Peer Review) 
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รูปแบบ
วารสาร

1. Subscription 2. Open Access (OA)

2.1 Gold OA 2.2 Green OA

5. ค่�บริก�ร
สำ�หรับ          
ผู้อ่�น

ค ่ � บ อ ก รั บ เ ป ็ น
สม�ชิก (ห้องสมุด
ของหน ่วยง�นมัก
เป็นผู้ดำ�เนินก�ร)

ไม่มีค่�ใช้จ่�ย ต �ม เ งื่ อ น ไ ขข ้ อ
กำ�หนดก�รเข้�ถึง
บทคว�ม
- เสียค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รเข้�ถึงบทคว�ม
ไ ด ้ ทั น ที ใ น ช ่ ว ง    
Embargo Period
- ไม่เสียค่�ใช้จ่�ย   
ใ น ก � ร เ ข ้ � ถึ ง
บ ท ค ว � ม แ บ บ 
se l f -a rch iv ing       
ภ�ยหลงั Embargo 
Period

6. ก�รเผยแพร่
บทคว�ม

 โ ดยว�รส�ร /
สำ�นักพิมพ์ 

  โดยผู้เขียน**
  โดยผู้อ่�น**
** ยกเว ้น ได ้รับ
อนุญ�ตต�มเงื่อนไข
ที่สำ�นักพิมพ์กำ�หนด

ต�มสัญญ�อนุญ�ต 
(Creative Commons) 
ทีก่ำ�หนด เช่น ส�ม�รถ 
นำ�ม�ใช้ซำ้�และ/หรือ
ผู ้ เ ขี ย น เ ผ ย แ พ ร ่       
เ พื่ อ ก � รศึ กษ� ได ้    
ภ�ยใต ้ก�รอ ้�งอิ ง
อย่�งถูกต้อง

ส � ม � ร ถ นำ �
บทคว�ม (p re -
print) ม�เก็บไว้ใน
เว็บไซต ์หรือคลัง
ค ว � ม รู ้ ส ่ ว น ตั ว    
(self-archiving)   
และส�ม�รถเข้�ถึง 
ไ ด ้ ภ � ย ห ลั ง             
Embargo period

  ปัจจุบันมีว�รส�รที่อยู่ในรูปแบบก�รเข้�ถึงแบบเปิด (OA) ม�กม�ย 

นอกจ�กน้ีมบี�งว�รส�รมีลักษณะเป็น Hybrid OA ทีม่ท้ัีงบทคว�มท่ีเป็น OA และ ไม่ใช่ 

OA ให้ผู้เขียนเลือกว่�จะจ่�ยเงินเพื่อให้บทคว�มของตนเป็น OA หรือไม่ และยังมี

ว�รส�รประเภท Delayed OA ทีจ่ะเปิดให้ผูอ่้�นทัว่ไปส�ม�รถอ่�นได้ภ�ยหลงัเผยแพร่

บทคว�มระยะเวล�นึง หรือ Embargo Period 
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  ข้อดีของว�รส�รรูปแบบ OA คือ ผู้อ่�นส�ม�รถเข้�ถึงบทคว�มได้
อย่�งเสรีและมีข้อจำ�กัดท�งด้�นก�รใช้ง�นน้อย ส่งผลให้เกิดก�รอ้�งอิงได้ง่�ยกว่� 
เนื่องจ�กมีคว�มเร็วในก�รเผยแพร่ม�กกว่� และยังส�ม�รถกำ�หนดสัญญ�อนุญ�ต       
ใช้ง�นได้ แต่อย่�งไรก็ต�ม ว�รส�รรูปแบบ OA ที่มีจำ�นวนม�กขึ้น อ�จจะนำ�ไปสู่
คุณภ�พที่ลดลงในก�รพิจ�รณ�บทคว�ม (Peer Review) เนื่องจ�กผู้เขียนเป็นผู้เสีย 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร (Article Processing Charge) บ�งว�รส�รท่ีไม่เข้มงวด    
ในม�ตรฐ�นก�รพิจ�รณ�บทคว�ม จะให้ก�รตอบรับก�รตีพิมพ์ท่ีรวดเร็ว ส่งผล             
ต่อคุณภ�พของบทคว�มที่เผยแพร่ ดังน้ัน ผู้เขียนจึงควรพิจ�รณ� ตรวจสอบ และ        
คัดเลือกว�รส�ร OA ที่มีคุณภ�พและน่�เชื่อถือก่อนส่งตีพิมพ์ โดยส�ม�รถตรวจสอบ
แหล่งว�รส�ร OA ที่มีคุณภ�พได้ที่แหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือ เช่น Directory of Open 
Access Journals (DOAJ): http://doaj.org หรือ Open Access Scholarly            
Publishers Association OASPA): http://oaspa.org เป็นต้น

การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารที่มีรูปแบบการเข้าถึงแบบเปิด (OA)

 1. ประวัติของว�รส�ร
 ผู้เขียนบทคว�มควรประเมินคุณภ�พและคว�มน่�เช่ือถือของว�รส�รโดย
พิจ�รณ�จ�กประวัติของว�รส�ร เช่น จำ�นวนปีที่ตีพิมพ์ว�รส�ร จำ�นวนบทคว�มที่                
ตีพิมพ์แต่ละปี คว�มถี่/คว�มคงที่ในก�รออกว�รส�ร รูปแบบก�รตีพิมพ์ (สิ่งพิมพ์หรือ
ออนไลน์) 

 2. ก�รกำ�หนดขอบเขตเนื้อห�ของว�รส�ร
 ว�รส�รที่มีคุณภ�พจะมีก�รกำ�หนดขอบเขตเนื้อห�ที่รับตีพิมพ์ และแจ้ง      
ร�ยละเอียดให้ผู ้เขียนบทคว�มทร�บ เพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รตัดสินใจตีพิมพ์ และ
บรรณ�ธิก�รจะคัดกรองบทคว�มที่มีเนื้อห�ที่สอดคล้องกับขอบเขตของว�รส�รเพื่อ
ตอบรับตีพิมพ์เป็นอันดับแรกๆ

 3. คว�มเชี่ยวช�ญของบรรณ�ธิก�ร
 บรรณ�ธกิ�รจะต้องเป็นผู้ทีม่ปีระสบก�รณ์ในก�รเขียนและ/หรือตพีมิพ์ผลง�น
ท�งวิช�ก�ร เพือ่สร้�งคว�มมัน่ใจและคว�มน่�เชือ่ถอืในเนือ้ห�ทีต่พีมิพ์ โดยทัว่ไปจะมี
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ก�รเปิดเผยร�ยชื่อของบรรณ�ธิก�รไว้ที่บนหน้�เว็บไซต์ของว�รส�ร เพื่อให้ผู้เขียน
บทคว�มส�ม�รถพิจ�รณ�ได้

 4. ก�รแจ้งค่�ใช้จ่�ยและก�รคิดค่�ดำ�เนินก�รตีพิมพ์
 โดยปกตวิ�รส�รจะเปิดเผยค่�ใช้จ่�ยและก�รคดิค่�ดำ�เนนิก�รตพีมิพ์บนหน้�
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เขียนบทคว�มใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�รตัดสินใจตีพิมพ์ว�รส�ร

 5. กระบวนก�รตรวจสอบโดยกรรมก�รพิจ�รณ�คุณภ�พ (Peer Review) 
 กรรมก�รพิจ�รณ�คุณภ�พของบทคว�มจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีคว�มรู ้ คว�ม
เชีย่วช�ญในส�ข�เดยีวกบับทคว�ม โดยจะมกี�รแจ้งร�ยชือ่ของผูป้ระเมนิและขัน้ตอน
ก�รประเมนิ เพือ่ให้ผูย้ืน่บทคว�มเกดิคว�มมัน่ใจในวิธกี�รประเมนิคณุภ�พของบทคว�ม

 6. ก�รระบุสิทธิก�รนำ�บทคว�มไปใช้ง�น
 บ�งว�รส�รผู ้เขียนบทคว�มส�ม�รถกำ�หนดสิทธิของก�รนำ�บทคว�ม              
ที่เผยแพร่แล้วไปใช้ง�นต�มสัญญ�อนุญ�ต เช่น Creative Commons บ�งว�รส�ร    
จะมีระยะเวล�ในก�รเผยแพร่บทคว�มแบบไม่มีค่�ใช้จ่�ย ภ�ยหลังระยะเวล�ห้�ม       
เผยแพร่แล้วเป็นระยะเวล� 6-12 เดือน (Embargo Period)  

 7. ก�รอนุโลมก�รใช้สัญญ�อนุญ�ตหรือเงื่อนไขของแหล่งทุน
 บ�งแหล่งทนุวจิยัจะมีก�รกำ�หนดเงือ่นไขก�รให้ทนุและก�รตพีมิพ์ในรูปแบบ
ก�รเข้�ถึงแบบเปิด (OA) ซึ่งบ�งว�รส�รที่มีคุณภ�พ จะส�ม�รถทำ�ข้อตกลง                 
ก�รโอนลิขสิทธิ์ (Copyright Transfer Agreement) ต�มเงื่อนไขของแหล่งทุนได้

 8. ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ม�ตรฐ�นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. Open Access Scholarly         
Publishers Association (OASPA) ซึ่งทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นท่ีเก่ียวข้อง
กับก�รเข้�ถึงแบบเปิด 2. ม�ตรฐ�นก�รลงร�ยก�รอ้�งอิง ของ Center of Open 
Science 3. Committee on Publishers Association (COPE) ซึ่งกำ�หนดเกี่ยวกับ
จรรย�บรรณในก�รตีพมิพ์ 4. ม�ตรฐ�นของ NISO Guideline ในก�รกำ�หนดหม�ยเลข
ม�ตรฐ�นส�กลของว�รส�ร (ISSN) และตัวเลขบ่งช้ีเอกส�รดิจิทัล (Digital Object 
Identifier: DOI) 
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(2) ก�รเผยแพร่ในก�รประชุมวิช�ก�ร

ก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัยของตนเองผ่�นเวทีก�รนำ�เสนอในท่ีประชุมวิช�ก�ร 

(Oral presentation) หรอืในรปูแบบโปสเตอร์ (Poster) โดยผลง�นวจิยัหรอืส่วนหนึง่

ของผลง�นวิจัยที่นำ�เสนอจะถูกนำ�ม�ตีพิมพ์ในหนังสือประมวลผลก�รประชุมท�ง

วิช�ก�ร (Proceeding) ในขั้นตอนก่อนก�รเผยแพร่ผลง�น ผู้วิจัยควรสืบค้นและ      

เลือกง�นประชุมวิช�ก�รที่มีคุณภ�พ ในระดับช�ติ ระดับภูมิภ�ค หรือระดับน�น�ช�ติ 

ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด และมีกรรมก�รพิจ�รณ�คุณภ�พ (Peer Review)

องค์คว�มรู้/ผลง�นวิจัย

ถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ภ�ยใน 12 เดือน
Y (1) = ใช่ (กรณีที่ 1)

Y (2) = ใช่ (กรณีที่ 2)*

N = ไม่ใช่

* เฉพ�ะในง�นแสดงสินค้�ระหว่�งประเทศ 
หรือในง�นแสดงต่อส�ธ�รณชนของท�งร�ชก�ร

ร�ยรับ
N

เผยแพร่

Y (2)*

Y (1)
ก�รวิจัยพัฒน�ต่อเนื่อง

ต้องก�ร
ขอรับคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�

ยื่นขอคว�มคุ้มครอง
ทรัพย์สินท�งปัญญ�

ต่อกรมทรัพย์สิน        
ท�งปัญญ�

รูปที่ 1 แผนผังแสดงล�าดับการเผยแพร่และน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 4.2.2.2 การนำาผลงานประเภทต้นแบบไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม/       

เชิงพาณิชย์/เชิงสาธารณประโยชน์

 ต้นแบบภ�คสน�มทีผ่่�นก�รออกแบบและก�รทดสอบท่ีเช่ือถือได้มคีว�ม

สอดคล้องกับก�รนำ�ไปใช้ง�นต�มจริง (Validate) และพร้อมท่ีจะเข้�สู่กระบวนก�ร

ผลิตเพื่อจำ�หน่�ยหรือส่งมอบให้ผู้รับประโยชน์  สวทช. กำ�หนดให้ต้องมีเอกส�รอ้�งอิง

ในก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู ้รับประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น เอกส�รก�รอนุญ�ต            

ให้ใช้สิทธิ เอกส�รก�รซื้อข�ย หรือบันทึกคว�มเข้�ใจก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีระหว่�ง      

หน่วยง�น หรือเอกส�รอื่นๆ ที่มีคว�มเกี่ยวข้อง
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ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

 4.2.2.3 การนำาผลงานประเภททรพัย์สนิทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

 ก�รนำ�ผลง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์หรือ

ส�ธ�รณประโยชน์ เรียกว่� ก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ (Licensing) โดยผู้ประดิษฐ์คิดค้น

หรือผู้ที่เป็นเจ้�ของสิทธิในเทคโนโลยี (Licensor) เป็นผู้อนุญ�ตให้บุคคลอื่นหรือผู้รับ

อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ส�ม�รถนำ�เทคโนโลยีที่ได้รับถ่�ยทอดไปใช้ประโยชน์

ต�มเงื่อนไขสัญญ�และระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ 

*TLO หม�ยถึง สำ�นักง�นจัดก�รสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office) ของ สวทช.

รูปที่ 2 แผนผังแสดงขั้นตอนการน�าผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์  

เชิงพาณิชย์โดยการท�าสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี (Licensing) 

(อ้�งอิงแนวปฏิบัติกับทรัพย์สินท�งปัญญ� ของสำ�นักง�นจัดก�รสิทธิเทคโนโลยี สวทช.)

ผู้วิจัย TLO*

TLO (+ผู้วิจัย)

TLO

TLO (+ผู้วิจัย)

จัดสรรผลประโยชน์ให้นักวิจัย

พัฒน�โอก�สไปสู่ผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

ถ่�ยทอดเทคโนโลยี

นำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์

• วิเคร�ะห์โอก�สท�งธุรกิจของเทคโนโลยี
• กำ�หนดกลุ่มผู้รับอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

• ก�รผลิต ก�รตล�ด และก�รจำ�หน่�ย
• ก�รพัฒน�ต่อยอด
• ก�รขอรับรองจ�กหน่วยง�น

ม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

• แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่สนใจ
• ประเมินมูลค่�ทรัพย์สินท�งปัญญ�
• เจรจ�ต่อรองเงื่อนไข
• ทำ�สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

ก�รวิจัยและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

ทุนสำ�หรับก�รวิจัยและพัฒน� แรงจูงใจในก�รวิจัยและพัฒน�

ร�ยรับจ�กก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ

ศึกษ�ผลง�นวิจัย 

เพื่อประเมินเบื้องต้น

แจ้งคว�มประสงค์/จัดทำ�ข้อมูลผลง�น

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่พร้อมอนุญ�ตให้

ใช้สิทธิพร้อมระบุระดับ TRL

ผลง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�
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บทที่ 5 
แนวทางปฏิบัติในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

5.1 ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริง รูปภ�พ และข้อมูลท�งด้�นสถิติที่เก็บรวบรวม

จ�กก�รวิจัยเพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รอ้�งอิงหรือแปลผลก�รวิเคร�ะห์จ�กก�รวิจัย ซ่ึงอ�จ      

จะเป็นข้อมูลที่ได้จ�กก�รจดบันทึก ต้นฉบับหรือสำ�เน�ข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ได้จ�ก

เครื่องมือ และถูกแปลเป็นผลก�รทดลอง

ก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�รต้องให้คว�มสำ�คัญกับคว�มถูกต้องของข้อมูล 

(Data Integrity) ซึ่งหม�ยถึง ข้อมูลที่ได้จ�กก�รวิจัยในทุกระดับต้องมีคว�มครบถ้วน 

(Completeness) คว�มสมำ�่เสมอ (Consistency) ถกูต้องเหม�ะสม (Accuracy) และ

เชื่อถือได้ (Reliability)

แนวทางปฏิบัติ

1. ต้องมั่นใจว่�ผู ้วิจัยทุกคนในคณะผู้วิจัยมีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจในขั้นตอนวิธีก�ร         

ดำ�เนินก�รวิจัย ก�รเลือกใช้วิธีก�รทดลองที่มีคว�มเหม�ะสม เทคนิคต่�งๆ ท่ีใช้       

ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ขีดจำ�กัดของก�รตรวจวัดเครื่องมือ และวิธีก�รจดบันทึก

ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ม�กที่สุด  

2. ผู้วิจัยมีหน้�ที่รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องและคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล หลีกเลี่ยง

ก�รปลอมแปลงและบิดเบือนข้อมูลจ�กสิ่งที่ได้จ�กก�รบันทึกง�นวิจัย ไม่ควร

ร�ยง�นผลก�รทดลองที่ค�ดว่�จะเกิดข้ึนโดยไม่ได้มีก�รทดลองจริง และเพื่อเป็น 

ก�รรักษ�คว�มถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยควรนำ�ผลก�รทดลองท่ีได้รับต�มคว�ม       

เป็นจริงม�ใช้ทำ�ร�ยง�นหรือข้อสรุปก�รทดลอง

3. ก�รจดบนัทกึข้อมลูง�นวจิยั* อย่�งละเอยีดถีถ้่วนและเพยีงพอจะทำ�ให้ได้รบัข้อมลู

จ�กก�รสงัเกตและทดสอบอย่�งถูกต้องและครบถ้วน ส�ม�รถใช้เป็นหลกัฐ�นอ้�งองิ

ข้อมูลที่ได้รับจ�กก�รทดลองได้ ซึ่งก�รบันทึกข้อมูลอย่�งถูกต้องทำ�ให้ผู้ร่วมวิจัย
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หรื อ ผู ้ วิ จั ย คนอื่ น ส �ม� รถนำ � ข ้ อ มู ล ไปทดลองซำ้ � ใ ห ้ ผ ล เหมื อน เ ดิ ม                                             

(Reproducibility) หรือนำ�วิธีก�รวิจัยไปต่อยอดกับง�นวิจัยอื่น ๆ รวมถึงส�ม�รถ

ใช้เป็นหลกัฐ�นในกรณพีบข้อกล่�วห�เกีย่วกบัก�รสร้�งข้อมลูหรือก�รปลอมแปลง

ข้อมูลได้ (ศึกษ�หลักก�รบันทึกข้อมูลได้จ�กคู่มือก�รบันทึกข้อมูลง�นวิจัย จัดทำ�

โดย ฝ่�ยพัฒน�คุณภ�พก�รวิจัย ส�ม�รถด�วน์โหลดเอกส�รได้ท่ี: https://www.

nstda.or.th/rqm/)

 *  สมุดบันทึกง�นวิจัย ถือเป็นสมบัติของต้นสังกัด มีระยะเวล�จัดเก็บต�มนโยบ�ยของ             

หน่วยง�นและ/หรือแหล่งทุน ขึ้นอยู่กับว่�แหล่งใดมีข้อกำ�หนดในก�รจัดเก็บที่น�นกว่� 

4. ก�รสื่อส�รระหว่�งผู้วิจัยเป็นสิ่งที่สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มไว้ใจและคว�มเช่ือมั่นใน

กระบวนก�รดำ�เนินง�นวิจัย ผู้วิจัยทุกคนควรมีส่วนร่วมในก�รเจรจ�ว�งแผนก�ร

ดำ�เนินง�นวิจัยตั้งแต่ขั้นต้นของก�รวิจัย เช่น ก�รกำ�หนดขอบเขตก�รดำ�เนินก�ร

วิจัย วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ก�รกำ�หนดร�ยช่ือในเอกส�รวิช�ก�ร ฯลฯ         

โดยหลีกเลี่ยงก�รเลือกปฏิบัติหรือก�รเลือกสื่อส�รระหว่�งผู้วิจัย ซึ่งจะทำ�ให้เกิด

คว�มคล�ดเคล่ือนในก�รวจัิย หรอือ�จจะส่งผลกระทบต่อคว�มถูกต้องของข้อมลูด้วย

5.2 การจัดการรูปภาพ (Image Manipulation)

รูปภ�พท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์ (Scientific Images) คือ ภ�พที่เกิดจ�กก�ร

ประมวลผลของข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ด้วยวิธีก�รใช้โปรแกรม/เครื่องมือท่ีมีคว�ม

จำ�เพ�ะ เช่น ภ�พจ�กกล้องจุลทรรศน์ (Microscope CCD Camera)  ภ�พจ�กเครื่อง

ตรวจคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้� (Magnetic Resonance Imaging) หรอืภ�พจ�กกล้องดิจิตอล 

(Digital Image) ฯลฯ

 ก�รจัดก�รรูปภ�พ (Image Manipulation) คอื ก�รจดัเรยีงหรอืปรบัแต่งภ�พ 

ให้แตกต่�งจ�กภ�พต้นฉบบัเดิม เช่น ก�รปรับคว�มคมชัดของภ�พ ก�รปรบัคว�มเข้ม      

ของภ�พ ก�รปรับขน�ดภ�พ ก�รนำ�ภ�พม�ต่อกัน ก�รตัดต่อเพิ่ม/ลดข้อมูลภ�พ ฯลฯ 

เพือ่สือ่คว�มหม�ยของภ�พได้ชดัเจนและรดักมุม�กย่ิงข้ึน ซึง่เป็นหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ

ของนักวิจยัในก�รปฏบิติัต�มหลักเกณฑ์หรอืข้อบังคบัของว�รส�รอย่�งเคร่งครดัในก�ร

เผยแพร่ผลง�นวิจัย ห�กมีก�รปรับแต่งภ�พอย่�งไม่เหม�ะสม จะถือเป็นพฤติกรรม       

ที่เข้�ข่�ยก�รดัดแปลงข้อมูลหรือสร้�งข้อมูลเท็จได้ 
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แนวทางปฏิบัติ

1. ก�รปรับคว�มเข้มของแสง คอนทร�สต์ (Contrast) หรือคว�มสมดุลของสี ทำ�ได้

ต่อเมื่อเป็นก�รปรับกับทั้งภ�พ 

2. ไม่ทำ�ให้ส่วนใดส่วนหนึง่ของรปูภ�พเข้มขึน้ จ�งลง เพิม่ขึน้ ห�ยไป หรอืเคลือ่นย้�ย

ตำ�แหน่ง

3. ก�รนำ�รปูภ�พสองรปูม�ต่อกนัเพ่ือนำ�เสนอพร้อมกนั ต้องใช้เส้นหรอืกรอบแบ่ง และ

ระบุให้ชัดว่�ภ�พใดเป็นภ�พใด เช่น ภ�พที่ถ่�ยม�จ�กต่�ง Field กัน ภ�พที่ได้ม�

จ�กก�รถ่�ยรูปที่ปรับคว�มเข้มของแสงต่�งกัน หรือกำ�ลังขย�ยต่�งกัน

4. ใช้แว่นขย�ยเน้นภ�พส่วนที่ต้องก�รได้ ห้�มคัดเลือกม�เฉพ�ะส่วน หรือลบส่วนที่

ไม่ต้องก�รออกไป

5. สำ�รองไฟล์ภ�พต้นฉบับและภ�พทกุข้ันตอนของก�รปรบัแต่งภ�พไว้เสมอ โดยบันทึก

ลำ�ดับวิธีก�รที่ใช้ในก�รปรับแต่งด้วย

รูปที่ 3 ตัวอย่างการปรับแต่งรูปภาพงานวิจัย:

(1) การปรับความเข้มแสง (2) การต่อภาพ (3) การขยายเน้นภาพส่วนที่ต้องการ

รปูภาพ A รปูภาพ B

(1)

(2)

(3)
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5.3 การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หม�ยถึง สถ�นก�รณ์คว�ม           

ขัดแย้งหรือก�รมีอคติที่เกิดจ�กก�รมีผลประโยชน์เข้�ม�เก่ียวข้อง ท้ังในท�งบวกหรือ

ท�งลบ ซึ่งอ�จจะส่งผลกระทบต่อกระบวนก�รวิจัย ก�รเผยแพร่ง�นวิจัย หรือก�รนำ�

ผลง�นไปใช้หรือไม่ก็ต�ม โดยผลประโยชน์ทับซ้อนอ�จจะอยู่ในรูปของคว�มสัมพันธ์

ส่วนบุคคล เช่น คณะผู้วิจัย องค์กร ผู้ให้ทุนสนับสนุนก�รวิจัย ผู้ท่ีได้รับประโยชน์           

จ�กโครงก�รวิจัย คว�มสัมพันธ์ของทุนวิจัย เช่น ก�รจ้�งง�น ก�รจ้�งที่ปรึกษ�           

คว�มสัมพนัธ์ของผูท้ีม่อีำ�น�จเหนอืกว่�และบทบ�ทหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบ เช่น ก�รได้

รับมอบหม�ยหน้�ที่ม�กกว่�หนึ่งหน้�ที่

แนวทางหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ผูว้จิยัทกุคนควรเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อนทัง้ท�งตรงและท�งอ้อมอย่�งโปรงใส

แก่สำ�นักพิมพ์ว�รส�รที่ตีพิมพ์ ตัวอย่�งเช่น

	ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

ด้�นก�รเงิน (Non-Financial 

Interest)

- คว�มสัมพันธ์ส่วนบุคคล

- ตัวอย่�งที่ใช้ในก�รวิจัย

- กระบวนก�รออกแบบวิจัย 

- บทบ�ทหน้�ที่ของผู้วิจัย 

	ผลประโยชน์ด้�นก�รเงิน (Financial 

Interest)

- แหล่งสนับสนุนง�นวิจัย

- ก�รเป็นวิทย�กร

- ก�รจ้�งเป็นที่ปรึกษ�

- ก�รจ้�งง�น

- ก�รเป็นเจ้�ของหุ้นส่วน

2. เมื่อมีสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งหรือมีประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องแจ้ง

บรรณ�ธิก�รของว�รส�รรับทร�บทันที เพื่อประก�ศให้ผู้อ่�นรับทร�บ 

3. เมื่อได้รับมอบหม�ยหน้�ที่หรือสถ�นก�รณ์ หรือมีก�รปรับเปลี่ยนหน้�ที่ของผู้วิจัย 

ที่อ�จจะส่งผลต่อก�รเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในก�รดำ�เนินก�รวิจัย ผู้วิจัยควร

ตระหนักและหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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5.4 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล (Reference) 

ก�รอ้�งอิง (Reference) หม�ยถึง ก�รนำ�เอ�ข้อมูล แนวคิดในเอกส�รหรือ     

สื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ ที่มีก�รเผยแพร่ม�ก่อน ม�ใช้สนับสนุนประกอบก�รเขียนผลง�นท�ง

วชิ�ก�รหรือง�นวจิยั เช่น ข้อมลู คว�มคดิเห็น ทฤษฎ ีหรอื ข้อสรปุ ฯลฯ เพือ่เสรมิสร้�ง

คว�มรู้ คว�มน่�เชื่อถือ ทำ�ให้ผลง�นมีคุณภ�พ โดยมีก�รรวบรวมแหล่งที่ม�ของข้อมูล

ที่ส�ม�รถสืบค้นได้ ทำ�ให้ผู้อ่�นส�ม�รถค้นคว้�เพิ่มเติมและต่อยอดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ของข้อมลูทีม่กี�รอ้�งองินัน้ๆ ก�รอ้�งองิยงัเป็นก�รป้องกนัข้อกล่�วห�เรือ่งก�รคดัลอก

ผลง�นของผู้อื่นม�เป็นง�นของตัวเองอีกด้วย

แนวทางปฏิบัติ

1. เมือ่นำ�ข้อคว�ม แนวคิด หรอืข้อมลูของผูอ้ืน่ทีเ่ผยแพร่ม�ก่อน ม�ใช้ในก�รสนบัสนนุ

ง�นเขียนของตนเอง ควรอ้�งอิงถึงแหล่งที่ม�ของข้อมูล เช่น

• ก�รเรียบเรียงเขียนใหม่ด้วยภ�ษ�ของตัวเองแต่ยังคงคว�มหม�ยเดิม 

(Paraphrase)

• ก�รย่อคว�ม (Summary) จ�กบทคว�มอื่น

• ก�รอ้�งถึงแนวคิด/ทฤษฎีของผู้อื่น

• ก�รคัดลอกหรือปรับเปลี่ยน กร�ฟ/รูปภ�พ/ต�ร�งข้อมูล ฯลฯ

2.  ก่อนเขยีนร�ยก�รอ้�งองิ ผูเ้ขยีนควรตรวจสอบข้อกำ�หนด/รปูแบบทีใ่ช้ในก�รเขยีน

อ้�งอิง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดของสำ�นักพิมพ์ว�รส�ร หน่วยง�น หรือประเภทของ

ก�รเขยีน เช่น เอกส�รท�งวชิ�ก�รด้�นก�รแพทย์และวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ นยิม

ใช้ก�รเขียนอ้�งอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)

3.  ก�รอ้�งอิง (ตำ�ร� หนังสือ บทคว�มว�รส�ร แผ่นพับ ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ฯลฯ)        

ผู้เขียนควรพิจ�รณ�ถึงแหลง่อ้�งอิงขอ้มูลทีเ่หม�ะสมและพอเพียงในก�รสนับสนุน

ก�รเขียนเท่�นั้น หลีกเลี่ยงก�รอ้�งอิงที่ม�กเกินไปหรือใช้แหล่งอ้�งอิงข้อมูลที่เก่�

เกินไป ควรอ้�งอิงแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเนื้อห�ต้นฉบับ (Primary Source) เพื่อ          

คว�มน่�เชื่อถือและส�ม�รถสืบค้นข้อมูลที่อ้�งอิงได้
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4. ไม่ควรนำ�บทคดัย่อ (Abstract) ม�ใช้ในก�รอ้�งองิข้อมลู ควรอ่�นและใช้แหล่งข้อมลู

ที่เป็นเนื้อห�ต้นฉบับ

5.  หลกีเล่ียงก�รอ้�งองิก�รสือ่ส�รระหว่�งบคุคล (Personal Communication) เช่น 

ก�รพดูคยุ จดหม�ย อเีมล ฯลฯ ห�กจำ�เป็นต้องใช้ข้อมลูในก�รอ้�งองิและไม่มข้ีอมลู

จ�กแหล่งอื่นทดแทนได้ ควรขอคว�มยินยอมจ�กผู้ให้ข้อมูลเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

และระบุถึงชื่อผู้ที่สื่อส�ร/วันที่/รูปแบบก�รสนทน� และต้นสังกัด/หน่วยง�น และ

เก็บรูปแบบก�รสนทน�เป็นหลักฐ�น เช่น สำ�เน�อีเมล สำ�เน�จดหม�ย เป็นต้น

6.  แหล่งอ้�งอิงข้อมูลทุติยภูมิ (Indirect Citation/Secondary Source) คือ              

ก�รอ้�งอิงเอกส�ร/ข้อมูลท่ีไม่ใช่เอกส�รข้อมูลต้นฉบับ (Original Article) เช่น 

ข้อมลูในอนิเตอร์เนต็ ควรระบชุือ่เอกส�รต้นฉบบั และแหล่งทีม่�ของข้อมูลทติุยภมูิ

ตารางที่ 9 รูปแบบข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการเขียนการอ้างอิง

ประเภท รูปแบบข้อมูล

อ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง วันที่เผยแพร่/

บันทึกข้อมูล

ชื่อแหล่งข้อมูล

อ้างอิง

หนังสือ, 

บทคว�ม

บทคว�ม

ว�รส�ร

ชื่อของผู้ที่มี      

ส่วนร่วมในก�ร

เขียนบทคว�ม

ปีที่ว�รส�ร         

ตีพิมพ์

ชื่อบทคว�ม

ว�รส�ร

บทคว�มใน

หนังสือพิมพ์

	ชื่อนักข่�ว

	ชือ่

หนงัสอืพิมพ์ 

  (ห�กไม่มีชื่อ    

นักข่�ว)

วันที่/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์

บทคว�มใน

หนังสือพิมพ์

ชื่อเรื่อง

บทคว�มจ�ก

หนังสือพิมพ์

บทคว�มใน

หนังสือ

ชื่อผู้แต่งหนังสือ ปีที่หนังสือได้รับ

ก�รตีพิมพ์

ชื่อบทคว�มใน

หนังสือ (ไม่ใช่

ชื่อหนังสือ)
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ประเภท รูปแบบข้อมูล

อ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง วันที่เผยแพร่/

บันทึกข้อมูล

ชื่อแหล่งข้อมูล

อ้างอิง

ก�ร

สือ่ส�ร

ระหว่�ง

บคุคล

อีเมล ชื่อของผู้เขียน

อีเมล

วันที่/เดือน/ป ี

ที่ส่งอีเมล

	หัวข้อของ

อีเมล 

	ก�รตอบ

อีเมล (RE:)

	หัวข้อที่ส่งต่อ 

(FWD:)

ก�รสื่อส�ร

ระหว่�งบุคคล

ชื่อบุคคล

ที่ติดต่อสื่อส�ร

วัน/เดือน/ปี ที่

ได้สื่อส�ร

ไม่ต้องระบุ

หัวข้อสื่อส�ร

ข้อมลู

ทตุยิภมูิ

ข้อมูลในเว็บไซต์ 	ชื่อผู้แต่ง 

	ชื่อหน่วยง�น 

	ชื่อบริษัท

(ระบุอย่�งใด

อย่�งหนึ่ง)

	ปีที่ได้ข้อมูล

อัพเดตล่�สุด 

	วันที่ได้รับ

ก�รคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์ของ

เว็บไซต์

ชื่อของเว็บไซต์
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ประเภท รูปแบบข้อมูล

อ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง วันที่เผยแพร่/

บันทึกข้อมูล

ชื่อแหล่งข้อมูล

อ้างอิง

ข้อมลู

ทตุยิภมูิ

ข้อมูลบน

เว็บเพจ

	ชื่อผู้แต่ง 

	ชื่อหน่วยง�น 

	ชื่อบริษัท

(ระบุอย่�งใด

อย่�งหนึ่ง)

	ปีที่ข้อมูล

อัพเดตล่�สุด 

	วัน/เดือน/ปี 

ที่ข้อมูล

ออนไลน์บน

เว็บเพจ

(ระบุอย่�งใด

อย่�งหนึ่ง)

	ชื่อของ

เว็บเพจ 

	ชื่อของ     

เว็บไซต์

ร�ยก�รที่ออก

อ�ก�ศท�ง

โทรทัศน์

	ชื่อร�ยก�ร

โทรทัศน์

	ชื่อร�ยก�ร   

ซีรีย์

   (ห�กร�ยก�ร

เป็นส่วนหนึ่ง

ของร�ยก�ร  

ซีรีย์)

ปีทีร่�ยก�ร

โทรทศัน์ออก

อ�ก�ศ

ชือ่ร�ยก�ร

โทรทศัน์

(ระบุหรือไม่

ก็ได้)
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5.5 ข้อแนะน�าส�าหรับการเขียนผลงานทางวิชาการ

 1. ก�รกำ�หนดรูปแบบของเอกส�รด้วยสไตล์ (Style) 

 ก�รพิมพ์บทคว�มวิช�ก�รในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดพิมพ์ด้วย   

คว�มส�ม�รถสไตล์ (Style) ต�มรปูแบบทีส่ำ�นกัพมิพ์กำ�หนด อนัประกอบด้วยก�รกำ�หนด

แบบอักษร ขน�ด ระยะห่�งระหว่�งบรรทัด ระยะห่�งและรูปแบบของย่อหน้� เพื่อให้

ส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบเหล่�น้ีตลอดท้ังบทคว�มได้อย่�งรวดเร็ว และป้องกัน        

ก�รสญูเสยีรปูแบบของตัวอกัษร เมือ่เปิดไฟล์เอกส�รข้�มโปรแกรม ซึง่จะทำ�ให้เสยีเวล�

ในก�รจัดรูปแบบของเอกส�รใหม่ อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.           

thailibrary.in.th/2013/12/10/word-style/

 2. ก�รบันทึกติดต�มก�รแก้ไขในเอกส�ร

 ก�รตรวจแก้ไขข้อคว�ม ควรเปิดระบบบนัทกึตดิต�มก�รแก้ไข หรอืทีเ่รยีกว่�

ฟังก์ชั่น Track Changes (กรณี Microsoft Office Word คือเมนูคำ�สั่ง Review  

Track Changes) เพื่อเก็บบันทึกประวัติก�รแก้ไขต่�งๆ อันเป็นก�รติดต�มรุ่นของ

เอกส�ร อ่�นร�ยละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่http://www.thailibrary.in.th/2019/03/17/

ms-word-trackchanges/

 3. ก�รจัดทำ�ร�ยก�รอ้�งอิงและบรรณ�นุกรมด้วยโปรแกรมในกลุ ่ม               

Reference Manager

 ก�รอ้�งองิและบรรณ�นกุรม เป็นส่วนสำ�คญัของเอกส�รวจิยั เอกส�รวชิ�ก�ร 

ผู้เขียนควรเลือกใช้เครื่องมือในกลุ่ม Reference Manager เช่น EndNote, Zotero 

เพ่ือจัดเก็บบรรณ�นุกรมของทรัพย�กรที่นำ�ม�ใช้ประกอบก�รเขียน และนำ�ม�ทำ�

ร�ยก�รอ้�งอิงรวมทั้งบรรณ�นุกรมท้�ยเอกส�ร 
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บทที่ 6
แนวทางปฏิบัติหลังการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

6.1 การประสานงานโต้ตอบค�าถามและข้อวจิารณ์ (Correspondences)

ก�รประส�นง�นโต้ตอบ (Correspondences) คอื ก�รประส�นง�นสือ่ส�รกบั

ผูอ้ืน่ เช่น บรรณ�ธกิ�ร สำ�นกัพมิพ์ว�รส�ร ผูว้จิยัร่วม ผูเ้ชีย่วช�ญ ผูอ่้�นบทคว�ม หรอื

บุคคลอื่นๆ ในเรื่องที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รเตรียมต้นฉบับบทคว�ม และ/หรือก�รส่ง

บทคว�มเพ่ือตีพิมพ์ ก�รตอบข้อคำ�ถ�มและข้อวิจ�รณ์ในระหว่�งก�รยื่นต้นฉบับ

บทคว�ม รวมถึงก�รตอบคำ�ถ�มเมื่อมีข้อสงสัยจ�กผู้อ่�นบทคว�ม ซึ่งในขั้นตอน          

ก�รประส�นง�นจำ�เป็นจะต้องมีตัวแทนของผู้วิจัยท่ีมีคว�มเหม�ะสมในก�รส่ือส�ร      

ให้ข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง และเป็นไปอย่�งโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติ

1.  กรณีที่มีผู้วิจัยม�กกว่� 1 คน ผู้วิจัยทุกคนจะต้องตกลงร่วมกันและกำ�หนดผู้ท่ี           

ทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนหลัก หรือชื่อหลัก (Corresponding Author) ซึ่งอ�จจะเป็น

ผู้วิจัยในคณะผู้วิจัยหนึ่งคนหรือม�กกว่� ในก�รประส�นง�นสื่อส�รกับผู้อื่นและ

คณะผู้วิจัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเนื้อห�ในบทคว�มที่จะเผยแพร่

เป็นอย่�งดี แต่อ�จจะมีข้อยกเว้น ห�กง�นนั้นเป็นง�นวิจัยท่ีมีหล�กหล�ยส�ข�   

นอกจ�กน้ีบ�งสำ�นักพิมพ์ว�รส�รอ�จกำ�หนดให้มีผู ้วิจัยอย่�งน้อย 1 คน                  

เป็นผู้คำ�้ประกัน (Guarantor) มหีน้�ทีร่บัผดิชอบในคว�มถูกต้องของเนือ้ห�ท้ังหมด

ในบทคว�มตีพิมพ์

2.  ผู้ประส�นง�นหลักหรือชื่อหลัก เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย ในก�รติดต่อผู้วิจัยร่วม       

ในระหว่�งขัน้ตอนของก�รยืน่ต้นฉบบับทคว�ม ในก�รตอบข้อคำ�ถ�มหรอืข้อวจิ�รณ์ 

และตอบคำ�ถ�มกบับรรณ�ธิก�ร และเมือ่ต้นฉบบับทคว�มได้รบัก�รตอบรบัตพีมิพ์ 

ผู้ประส�นง�นหลักมีหน้�ที่แจ้งให้ผู้วิจัยทุกคนทร�บ
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3.  เมื่อมีประเด็นคำ�ถ�มที่ต้องได้รับคว�มเห็นจ�กผู้วิจัยทุกคน ผู้ประส�นง�นหลัก 

มีหน้�ที่ประส�นง�นติดต่อกับผู้วิจัยทุกคน เพื่อตกลงห�ข้อสรุปร่วมกัน 

4.  ผู้ประส�นง�นหลักหรือชื่อหลัก มีหน้�ที่ในก�รจัดเก็บเอกส�ร/อีเมลทุกฉบับใน

ระหว่�งก�รตดิต่อประส�นง�นในก�รยืน่ต้นฉบบับทคว�ม ก�รตอบข้อคำ�ถ�มและ/

หรือข้อวิจ�รณ์ระหว่�งผู้วิจัย บรรณ�ธิก�ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.  หลังจ�กที่บทคว�มถูกเผยแพร่ ห�กพบว่�มีข้อมูลที่ผิดพล�ด เนื่องจ�กคว�ม

ประม�ทหรือข�ดคว�มรอบคอบ เช่น ก�รจัดรูปแบบไม่ถูกต้อง ก�รสะกดคำ�ผิด   

หลกัไวยกรณ์ ข้อมลูของชือ่ผูว้จิยัหรอืต้นสงักดัผดิพล�ด เป็นคว�มประม�ทท่ีอ�จทำ�ให้

เสียชื่อเสียงของตนเองและสถ�บัน เมื่อทร�บว่�มีข้อมูลที่ผิดพล�ด ควรแจ้ง

บรรณ�ธิก�รทันที เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

6.2 การถอนบทความ (Retraction)

ก�รถอนบทคว�ม คือ ก�รยกเลิกบทคว�มที่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในว�รส�ร

แล้ว ซ่ึงอ�จจะดำ�เนนิก�รโดยบรรณ�ธกิ�รของว�รส�รน้ันๆ หรือผูว้จิยั ห�กพบว่�ข้อมลู

ในบทคว�มเข้�ข่�ยลักษณะ ดังนี้

	ไม่น่�เชื่อถือ บิดเบือนคว�มจริง มีก�รประพฤติมิชอบท�งจริยธรรม        

(Misconduct) 

- ก�รคัดลอกข้อมูล (Plagiarism) 

- ก�รปลอมแปลงข้อมูล (Falsification) 

- ก�รสร้�งข้อมูลเท็จ (Fabrication) 

	ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รทดลองซำ�้แล้วให้ผลเหมอืนเดิม (Non-Reproducibility) 

	ผิดต่อจรรย�บรรณก�รวิจัย (Unethical Research) 

	ตีพิมพ์ข้อมูลซำ้�ซ้อน (Redundant Publication) 
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ก�รถอนบทคว�มอ�จจะถอนเพียงบ�งส่วนหรือทั้งหมดในบทคว�ม เพื่อเป็น  

ก�รป้องกันไม่ให้ผู้อ่�นเกิดคว�มเข้�ใจที่คล�ดเคลื่อนในเนื้อห� สิ่งที่ค้นพบ ข้อสรุปใน

บทคว�ม หรือนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รอ้�งอิงกับง�นวิจัยที่มีคว�มเกี่ยวข้อง

เมือ่บทคว�มถกูเผยแพร่ในว�รส�รแล้ว ห�กผูว้จิยัพบว่�มข้ีอมลูทีผ่ดิพล�ดและ

ไม่ควรจะถูกเผยแพร่ออกไป อ�จแสดงเจตน�บริสุทธิ์ใจโดยก�รแจ้งบรรณ�ธิก�รของ

ว�รส�รนั้นๆ เพื่อขอถอนบทคว�ม โดยอ�จจะถอนบ�งส่วนหรือทั้งบทคว�ม หรือห�ก

พบว่� ข้อมูลผิดพล�ดเพียงเล็กน้อย เช่น รูปภ�พ ก�รอ้�งอิงแหล่งท่ีม�ของข้อมูล         

ไม่ครบถ้วน ก�รคำ�นวณผลก�รทดลองผิดพล�ด ก�รระบุลำ�ดับชือ่ในบทคว�มผิด ฯลฯ 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่นำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มน่�เชื่อถือ หรือข้อสรุปในบทคว�มวิจัย 

และส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ ผู ้วิจัยอ�จจะขอแก้ไขบทคว�ม              

ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุส�เหตุของก�รแก้ไขข้อมูล 

บรรณ�ธิก�รของว�รส�รมีสิทธิ์ตรวจสอบบทคว�มเพื่อให้มั่นใจว่�ข้อมูล             

ทีจ่ะตพิีมพ์ในว�รส�รมคีว�มน่�เชือ่ถอืและมีคว�มโปร่งใส ห�กพบภ�ยหลงัว่�บทคว�ม

ทีถ่กูเผยแพร่แล้ว มข้ีอมลูทีเ่ข้�ข่�ยประพฤตผิดิจรยิธรรม เช่น มกี�รคดัลอกข้อมลู ก�รสร้�ง

ข้อมลูเทจ็ ก�รตพิีมพ์ซำ�้ซ้อน ฯลฯ โดยมผีลกระทบให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงบรบิทหลกั   

ของบทคว�มวจิยั บรรณ�ธกิ�รจะแจ้งไปยงัผูว้จิยั พร้อมทัง้พจิ�รณ�ถอนบทคว�มวจิยั

ออกเป็นก�รชั่วคร�ว เพื่อเข้�สู่กระบวนก�รตรวจสอบและตัดสินจนกระทั่งได้ข้อสรุป 

ในกรณีทีผู้่วจิยัปฏเิสธทีจ่ะถอนบทคว�ม แต่บรรณ�ธกิ�รเหน็สมควรท่ีจะถอนบทคว�ม

ออกจ�กว�รส�ร บรรณ�ธิก�รมีสิทธิ์ในก�รถอนบทคว�ม โดยไม่ต้องได้รับก�รยินยอม

จ�กผู้วิจัยได้ เนื่องจ�กบทคว�มที่(จะ)ได้รับก�รตีพิมพ์ในว�รส�รเป็นกรรมสิทธิ์และ

คว�มรับผิดชอบของบรรณ�ธิก�รของว�รส�รนั้นๆ

บทคว�มที่ถูกพิจ�รณ�ถอนแล้ว จะไม่ถูกดึงออกจ�กฐ�นข้อมูลของว�รส�ร 

แต่จะปร�กฏข้อมูลดังเดิมโดยมีก�รใช้ล�ยนำ้�เขียนว่� “Retracted” ในทุกหน้�ของ

บทคว�ม เพื่อทำ�ให้ผู้อ่�นบทคว�มทร�บว่� บทคว�มดังกล่�วถูกถอนออกไปแล้ว และ

เป็นก�รเพิ่มโอก�สให้ผู้ที่ค้นห�ข้อมูลทร�บว่�บทคว�มดังกล่�วถูกพิจ�รณ�ถอนแล้ว



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 70

บรรณานุกรม

1. กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�. [ออนไลน์]. ก�รจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย    
จะคุ้มครองทัว่โลกหรอืไม่. แหล่งทีม่�: http://www.ipthailand.go.th/th/faq.
html. [26 พฤศจิก�ยน 2561].

2. กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�. [ออนไลน์]. ก�รประดิษฐ์คิดค้น หรือก�รออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ขึ้น แล้วมีก�รนำ�ออกไปเปิดเผยผ่�นท�งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์.        
แหล่งที่ม�: http://www.ipthailand.go.th/th/faq.html. [26 พฤศจิก�ยน 
2561].

3. ก�รวัดตำ�แหน่งของข้อมูล (Measures of Position) . [ออนไลน์]. แหล่งที่ม�:   
https://sites.google.com/site/sthitiit63/kar-wad-ta-haen-ng-khxng-
khxmul-measures-of-position/kar-ha-kha-kh-wx-thil-de-sil-laea-pexr-
sen-t-thil. [10 ตุล�คม 2561]. 

4. คูม่อืก�รประยกุต์ใช้ Technology Readiness Level: TRL ของ สำ�นกัง�นพฒัน�
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ. เวอร์ชั่น 2.1. 2558.

5. คู่มือก�รส่ังสมทุนท�งปัญญ� (IC Score) เพื่อก�รประเมินวิทยฐ�นะ (ฉบับ
ปรับปรุง กรกฎ�คม 2551). สำ�นักง�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 
(สวทช.) 2551.

6. ก�รเข้�ถึงแบบเปิด. คณะมนุษยศ�สตร์ ภ�ควิช�บรรณรักษณ์ศ�สตร์และ
ส�รสนเทศศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ และฝ่�ยบรกิ�รคว�มรูท้�งวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี. สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี. 2562

7. จรัส ทรัพย์เสรี. รู้จักกับ Box Plot. For Quality Production. 2553; 16.

8. จริ�ภรณ์ จนัทร์จร. ก�รเขยีนเอกส�รอ้�งองิแบบแวนคเูวอร์ (Vancouver Style). 
2554.

9. นนัทน� ลดัพล.ี [ออนไลน์]. บทคว�มวจัิย บทคว�มวชิ�ก�ร และบทคว�มปรทิศัน์. 
แหล่งที่ม�:gopublished1.blogspot.com/2015/06/blog-post_93.html. 
[26 พฤศจิก�ยน 2561].

10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินท�งปัญญ�ของสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งช�ติ. สำ�นักง�นจัดก�รสิทธิเทคโนโลยี (TLO) ศูนย์บริห�รจัดก�ร
เทคโนโลยี (ศจ.) สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.). 
2555.



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 71

11. แนวปฏิบตัคิณะกรรมก�รพฒัน�ส่งเสรมิและสนบัสนนุจรยิธรรมก�รวจิยัในมนษุย์ 
สำ�นักง�นพัฒน�วทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยแีห่งช�ต.ิ [ออนไลน์]. https://www.
nstda.or.th/th/research-integrity#ง�นด้�นจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์.           
[26 พฤจิก�ยน 2561]

12. บษุบ� ม�ตระกลู. Plagiarism โจรกรรมท�งวรรณกรรม. ก้�วทนัโลกวทิย�ศ�สตร์ 
ครั้งที่ 2. 2551.

13. บณัฑติวทิย�ลยัจฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลยั. [ออนไลน์]. 2555. สิง่พมิพ์วทิย�นพินธ์
ก�รคดัลอกผลง�นวจัิย “ประเด็นสำ�คัญทีค่วรรู”้. แหล่งท่ีม�: http://www.grad.
chula.ac.th/download/files/Plagiarism.pdf. [9 กันย�ยน 2561].

14. พระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห ่งช�ติ  พ.ศ. 2550. (2550, 19 มีน�คม).                                 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ�. เล่ม 124. ตอนที่ 16 ก. หน้� 1-18.

15. พระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522. (2522, 11 มีน�คม). สำ�นักง�น                
คณะกรรมก�รกฤษฎีก�. หน้� 1-34.

16. บญุเลศิ อรณุพบูิลย์. [ออนไลน์.] ร่วมสร้�งสรรค์แบ่งปันคว�มรูเ้พือ่สงัคมแห่งก�ร
เรียนรู้ม�สร้�งเอกส�รง�นพิมพ์ด้วย Style. แหล่งที่ม�:  http://www.thai     
library.in.th/2013/12/10/word-style/. [22 มีน�คม 2562].

17. บญุเลศิ อรณุพบูิลย์. [ออนไลน์.] ร่วมสร้�งสรรค์แบ่งปันคว�มรูเ้พือ่สงัคมแห่งก�ร
เรียนรู ้ตรวจสอบแก้ไขเอกส�ร MS Word แบบมืออ�ชีพด้วยคำ�สั่ง Track     
Changes. แหล่งที่ม�: http://www.thailibrary.in.th/2019/03/17/
ms-word-trackchanges/. [22 มีน�คม 2562].

18. บญุเลศิ อรุณพบิลูย์ และ บญุเกยีรต ิเจตจ�นงนชุ. ก�รบรหิ�รจัดก�รบรรณ�นกุรม    
ด้วย Zotero for chrome และ MicroSoft Office Word. ฝ่�ยบริก�รคว�มรู้
ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี    
แห่งช�ติ. 2561.

19. วิจิตร ศรีสุพรรณ. ก�รเผยแพร่ผลง�นวิจัย.  Nursina Newletter. 2544; 28.

20. สุธี พ�นิชกุล. บทคว�มพิเศษ Authorship Practice. เวชส�รแพทย์ทห�รบก. 
2558; 68: 321-323.



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 72

21. สรุปก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์และม�ตรฐ�นผลง�นวิช�ก�รของ สวทช. กลุ่ม
ตำ�แหน่งง�นวิจัย พัฒน�และวิศวกรรม (2000). คณะทำ�ง�นปรับปรุงหลักเกณฑ์
และม�ตรฐ�นผลง�นวิช�ก�รของ สวทช. สำ�นักง�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งช�ติ (สวทช.).

22. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวจัิยแห่งช�ติ. คู่มอืม�ตรฐ�นก�รเผยแพร่ผลง�นวจิยัและ
ผลง�นท�งวิช�ก�ร. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย. 2558. 

23. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ. จรรย�วิช�ชีพวิจัยและแนวท�งปฎิบัติ.    
ครั้งที่ 2. จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย. 2555.

24. A, Tim. and Wager, E. 2003. How to Handle Authorship Disputes:         
A Guide for New Researchers. The COPE Report. 32-34.

25. Ackerman M. and Branzei S.  The Authorship Dilemma: Alphabetical 
or Contribution?. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent 
Systems manuscript No.

26. APA Science Student Council. 2006. A Graduate Student’s Guide to 
Determining Authorship Credit and Authorship Order.

27. Bornmann L. 2013. Research Misconduct-Definitions, Manifestations 
and Extent. 1. 87-98; doi:10.3390/publications1030087.

28. Baskin PK. 2014. Authorship and Contributorship: Who Did What?. 
Spring. 37: 39, 45.

29. Brodrink M. Harvard School of Public Health. Harvard Medical School 
Authorship Guidelines. [Online].  1999. Available form: https://hms.
harvard.edu/sites/default/files/assets/Sites/Ombuds/files/                        
AUTHORSHIP%20GUIDELINES.pdf [2018, June 4]

30. Björk B.C. and Solomon D. 2012. Open access versus subscription 
journals: a comparison of scientific impact. 10:1-10.

31. CDR Authorship Guidelines. [Online]. 2010. Available form: https://
www.boku.ac.at/fileadmin/data/H04000/H16900/CDR_Authorship_
Guidelines_20100614.pdf. [2018, August 7]



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 73

32. Council of Science Editors. Authorship and Authorship Responsibilities. 
CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal           
Publications. [Online]. 2012. Available form: https://www.council 
scienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf. [2018, 
May,18]

33.  Committee on Publication Ethics. Authorship Dispute Regarding Author 
Order. [Online].  2012. Available form: https://publicationethics.org/
case/authorship-dispute-regarding-author-order. [2018, June 17]

34. Committee on Publication Ethics. Retraction Guideline. [Online]. 2009. 
Available form: https://publicationethics.org/files/retraction%20
guidelines_0.pdf. [2018, August 25]

35. Committee on Publication Ethics. Supervisor publishes PhD students 
work. [Online]. 2010. Available form: https://publicationethics.org/
case/supervisor-publishes-phd-students-work. [2018, July, 13]

36. Duffy MA. 2017. Last and corresponding authorship practices in     
ecology. Academic practice in ecology and evaluation. 8876-8887. 
DOI: 10.1002/ece3.3435.

37. Forum for Ethical Review Committees in Thailand. 2007. The Ethical 
Guidelines for Research on Human Subject in Thailand. 1-57.

38. European endodontic Journal. AUTHOR CONTRIBUTION FORM.         
[Online]. Available form: http://eurendodj.com/author_contribution.pdf. 
[2018, August 10]

39. Guraya SY, London NJM, and Guraya SS. 2014. Ethics in Medical     
Research. Journal of Microscopy and Ultrastructure. 2: 121-126.

40. Helgessin G, Eriksson S. 2015. Plagiarism in research. Med Health Care 
and Philos. 18: 91-101. 

41. International Committee of Medical Journal Editors. Defining the Role 
of Authors and Contributors. [Online]. 2013. Available form: http://
www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/
defining-the-role-of-authors-and-contributors.html. [2018, February 20]



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 74

42. James EH, RBP and FBCA. 2000. The Ethics of Digital Manipulation in 
Scientific Images. Journal of Biocommunication. 11-19.

43. Journal of Hospital Medicine Author Contribution form. [Online]. 
Available form: https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.
com/files/s3fs-public/journals/supporting/jhm2371-sup-0002-            
suppinfo.pdf. [2018 October 27]

44. Joseph K, Laband DN, and Patili V. 2005. Author Order and Research 
Quality. Southern Economic Journal. 71: 545-555.

45. Kosslyn SM. Criteria for Authorship. [Online].  2002. Available form: 
https://kosslynlab.fas.harvard.edu/files/kosslynlab/files/authorship_
criteria_nov02.pdf.[2018, September 8].

46. Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. 2018. MHRA 
GXP Data Integrity Guidance and Definitions. 

47. MUSC Medical university of South Carolina. AUTHORSHIP GUIDANCE 
Principles, Communication and Dispute Resolution. Office of the Vice 
President for Research. [Online]. 2016. Available form: https://             
research.musc.edu/-/sm/research/resources/doing-research-files/
authorship-guidelines-june-2016-pdf.ashx?la=en. [2018, June 4]

48. Massey University. 2015. Conflict of interest in research. [Online]. 
2015. Available form: https://www.massey.ac.nz/massey/fms/
Human%20Ethics/Documents/Ethics%20Notes%20-%20Conflict%20
of%20Interest.pdf?277B958AC460CBD2124A224C751AF5C9.            
[2018, September 20]

49. Imperial College. Citing& Referencing: Vancouver Style. [Online] 2017. 
Available form: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/
administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf. 
[2018, September 20] 

50. Office of research integrity.2011. Guidelines for responsible conduct 
of research.



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 75

51. Rubow L., Shen R., and Schofield B. 2015. UNDERSTANDING OPEN 
ACCESS When, Why, & How to Make Your Work Openly Accessible. 
Authors Alliance. 64-74.

52. SAUDI MEDICAL JOURNAL Authorship, Contributorship Agreement & 
Publishing license. [Online]. Available form: https://www.smj.org.sa/
docs/pdf_information/SMJ%20AUTHORSHIP%20FORM%20May%20
2016.pdf. [2018, August 10]

53. Scientific misconduct. [Online] 2013. Available form: https://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=r 
ja&uact=8&ved=2ahUKEwjSurLtisndAhXBdysKHTQUBi8QFjADegQIBx 
AC&url=https%3A%2F%2Fstudentportalenuu.se%2Fuuspwebapp% 
2Fauth%2Fwebwork%2Ffilearea%2Fdownloadaction%3Fno 
deId%3D1639807%26toolAttachmentId%3D352862%26uusp.          
use rId%3Dguest&usg=AOvVaw2xYzhV1LmXljkYWndvSqp0Smolcic 
VS. 2013. [2018, August 10]

54. Strange k. 2008. Authorship: why not just toss a coin?. Am J Physiol 
Cell Physiol. 295: 567–575.

55. Swiss Medical Weekly. 2015. Authorship in scientific publications: 
analysis and Recommendations. doi:10.4414/smw.2015.14108.

56. Teixeira da Silva JA., Dobranski J., Van PT. and Payne, WA. 2013.            
Corresponding Authors: Rule Responsibilities and Risks. The Asian and 
Australasiam Journal of Plant Science and Biotechnology.

57. T scharntke T. Hochberg ME., Rand TA., Resh VH. And Krauss J. 2007. 
Author Sequence and Credit for Contributions in Multiauthored    
Publications. PLoS Biology. 5: 13-14. 

58. The Office of Research Integrity, US Department of Health and Human 
Service. Tips for Presenting Scientific Images with Integrity. [Online]. 
Available form: http://ori.hhs.gov/ImageProcessing. [2018, February 
19]



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 76

59. UK Research Integrity Office. Good Practice in Research: Authorship. 
[Online]. 2017.  Available form: http://ukrio.org/wp-content/uploads/
UKRIO-Guidance-Note-Authorship-v1.0.pdf. [2018, June 17]

60. Understanding Submission and Publication Fees. [Online]. 2019.   
Available form: https://www.aje.com/arc/understanding-                               
submission-and-publication-fees/. [2019, 13 May]

61. United States Environmental Protection Agency. Authorship Best 
Practices. [Online]. 2016. Available form: https://www.epa.gov/osa/
authorship-best-practices. [2018, April 23]

62. University of Salford Manchester.2016. Good Practice in Authorship 
of Research Publications User Guide. 1-8.

63. University of Cambridge. Guidelines on Authorship. [Online]. Available 
Form: https://www.research-integrity.admin.cam.ac.uk/research-         
integrity/guidelines/guidelines-authorship. [2018, August 7]

64. University of Pittsburgh. 2011. Guidelines for responsible conduct of 
research.

65. The University of Queensland Australia. References/Bibliography 
Vancouver Style. [Online]. Available Form: http://njirm.pbworks.
com/f/vancouv.pdf. [2018, August 15]

66. Wager E. 2009. Recognition, reward and responsibility: Why the        
authorship of scientific papers matters. Maturitas. 62: 109-112. 

67. Waltman Lu. An empirical analysis of the use of alphabetical                
authorship in scientific publishing. Centre for Science and                   
Technology Studies, Leiden University.



แนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 77

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก นโยบายและแนวทางด้านการบริหารคณุภาพและจรยิธรรมการวิจัย 
ของ สวทช. 

ก.1  นโยบายด้านการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
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ก.2  แนวทางการบริหารคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย

ส�ม�รถด�วน์โหลดเอกส�รได้ที่ https://www.nstda.or.th/rqm/resources-         

publications.html 
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ภาคผนวก ข ใบความรู ้ (Factsheet) เรื่องการมีช่ือในเอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการ
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ส�ม�รถด�วน์โหลดเอกส�รได้ที่ https://www.nstda.or.th/rqm/resources-         

publications.html
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ภาคผนวก ค ตัวอย่างการชี้แจงบทบาทการมีส่วนร่วมในเอกสารเผยแพร่           
ทางวชิาการ ของ สวทช. (Contribution Codes for Publication)        

 อ้�งอิง ข้อตกลงก�รมีส่วนร่วมในผลง�นวิจัย สวทช. เพื่อก�รลงทะเบียน       

ผลง�นในระบบ myPerformance (คลังคว�มรู้และผลง�นวิจัย สวทช.)

 สวทช. ได้มกี�รกำ�หนดให้ผูว้จัิยลงทะเบยีนผลง�นในระบบ myPerformance 

โดยห�กเป็นผลง�นประเภทง�นเขยีน ได้กำ�หนดให้ชีแ้จงบทบ�ทก�รมส่ีวนร่วม โดยใช้

รหัสต่อไปนี้

 ก) เป็นผู้ให้องค์คว�มรู้/กรอบคว�มคิดหลักในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นนี้ 

 a) Conception of the project

ข) เป็นผู้ดำ�เนินก�รค้นคว้� ศึกษ�ข้อมูล/ส�รสนเทศ/ผลง�นวิช�ก�ร ที่มี  

ม�ก่อน

 b) Literature review

 ค) เป็นผู้ออกแบบระเบียบวิธีก�รศึกษ�/วิจัย 

 c) Design of the research outline

ง) เป็นผู้คัดเลือก/ออกแบบ/สร้�งเครื่องมือในก�รศึกษ�วิจัย

 d) Design of research tools

จ) เป็นผู้คัดเลือกวิธีก�รในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 e) Decision on data analysis method

ฉ) เป็นผู้วิเคร�ะห์ข้อมูลและประมวลผล

 f) Analysis of data

ช) เป็นผู้ตีคว�มผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสังเคร�ะห์ผลลัพธ์

 g)  Interpretation of data analysis
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ซ) เป็นผู้ยกร่�งบทคว�ม/ร�ยง�นผลก�รวิจัย/ร�ยง�นผลก�รศึกษ� (ร่�ง 1)

 h) Drafting of the article (first draft)

ณ) เป็นผู้ทบทวนร่�งบทคว�ม/ร�ยง�นผลก�รวิจัย/ร�ยง�นผลก�รศึกษ� 

(ร่�ง 2)

 i) Revising draft of the article (second draft)

ญ) เป็นผู้ปรับปรุงบทคว�ม/ร�ยง�นผลก�รวิจัย/ร�ยง�นผลก�รศึกษ� 

(Final Draft)

 j) Final approval of the article (final draft)

ฎ) เป็นผู้เก็บรวบรวมผลง�นและลงทะเบียนเข้�ระบบ

 k)  Collection and assembly of data
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ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติ ของ สวทช. ในเรื่องการระบุช่ือและท่ีอยู่ของหน่วยงาน
ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
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หม�ยเหตุ ห�กว�รส�รมีข้อกำ�หนดเป็นอย่�งอื่น เช่น ให้ใช้ช่ือย่อของหน่วยง�น            

ให้พิจ�รณ�ข้อกำ�หนดของว�รส�รประกอบด้วย
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