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นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์ และมีคณ
ุ ธรรม ในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจยั ต้ องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้ องให้ เกียรติ และอ้ างถึ งบุคคล หรื อแหล่งที่มาของ
ข้ อมูลที่นามาใช้ ในงานวิจยั ต้ องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจยั และมีความเป็ นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้
จากการวิจยั
นักวิจยั ต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจยั ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กับหน่วยงานที่ สนับสนุนการวิจยั และต่อ
หน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้ องปฏิบตั ิตามพันธกรณี และข้ อตกลงการวิจัยที่ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายยอมรับร่ วมกัน
อุทิศเวลาทางานวิจยั ให้ ได้ ผลดีที่สดุ และเป็ นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ ้งงานระหว่างดาเนินการ
นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั อย่างเพียงพอ และมีความชานาญ หรื อมีประสบการณ์
เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ทาวิจยั เพื่อนาไปสู่งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเพื่อป้องกันปั ญหาการวิเคราะห์การตีความ
หรื อการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่องานวิจยั
นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่มีชีวิต หรื อไม่มีชีวิต นักวิจยั ต้ องดาเนินการ
ด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคน สัตว์ พืชศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้ อม มีจิตสานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม
นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจยั นักวิจยั ต้ องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทาง
วิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิศ์ รี ของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็ นภาระหน้ าที่ ที่จะอธิบายจุดมุง่ หมายของ
การวิจยั แก่บคุ คลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรื อบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการท
้
าวิจยั นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด
ต้ องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรื อความลาเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้ มีการบิดเบือนข้ อมูล และข้ อค้ นพบ
ทางวิชาการ อันเป็ นเหตุให้ เกิดผลเสียหายต่องานวิจยั
นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจยั พึงเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
และสังคม ไม่ขยายผลข้ อค้ นพบจนเกินความเป็ นจริง และไม่ใช้ ผลงานวิจยั ไปในทางมิชอบ
นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจยั พึงมีใจกว้ าง พร้ อมที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล และขันตอนการ
้
วิจยั ยอมรับฟั งความคิดเห็น และเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขงานวิจยั ของตนให้ ถกู ต้ อง
นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจยั พึงมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจยั
เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สขุ ของสังคม
รับทราบหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจยั
ลงชื่อ.......................................................................
(......................................................................)
สังกัด.......................................................................
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