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โครงการ งานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวข�อ 

Responsible Conduct of Research in Thailand 

ความสําคัญ 

การวิจัยคือการค�นคว�าท่ีมีระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนหรือแก�ไขความรู� จากการค�นพบข�อเท็จจริง และข�อสรุปใหม$ โดย
งานวิจัยท่ีดีควรมีการทํางานเชิงระบบ ชัดเจน เมื่อมีการมุ$งเน�นให�เกิดความรู�ใหม$ จะต�องทําให�เกิดความรู�ใหม$หรือมีแนว
ทางแก�ไขป*ญหา ซ่ึงจะต�องไม$ซํ้าซ�อนกับงานวิจัยอ่ืน โดยตัวนักวิจัยนอกจากมีความรู� ความสามารถแล�ว ยังต�องมีความ
ประพฤติท่ีรับผิดชอบด�านการวิจัย หมายถึงความซ่ือสัตย2ต$อตนเองและผู�อ่ืน ไม$มีความเอนเอียง นอกจากน้ันยังต�องมีการ
บันทึกและเขียนรายงานอย$างถูกต�องระมัดระวัง ซ่ึงสามารถใช�เป3นหลักฐานตรวจสอบภายหลังได� และเพ่ือสร�างความน$าเช่ือถือ
ในงานวิจัยและการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยให�สามารถนําไปใช�ประโยชน2ต$อไปได� 

งานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวข�อ Responsible Conduct of Research เป3นเวทีเผยแพร$ความรู�
เก่ียวกับคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยทางด�านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี ตลอดจนเป3นเวทีระดมสมองเก่ียวกับการทํางาน
วิจัยด�านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นําเสนอแนวทางการส$งเสริมคุณภาพและ
จริยธรรมการวิจัย เช่ือมโยงความร$วมมือระหว$างหน$วยงานวิจัยท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชน2ในการพัฒนาประเทศ โดยงานเสวนา
ครั้งน้ีจัดข้ึนโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห$งชาติ (สวทช.) ร$วมกับ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห$งชาติ (สวทน.) และ ท่ีประชุมอธิการบดีแห$งประเทศไทย (ทปอ.)  

วัตถุประสงค4 

เพ่ือสร�างความตระหนักด�านคุณภาพและจรยิธรรมการวิจัย ให�แก$ ผู�บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ ของสถาบันวิจัย 
และสถาบันอุดมศึกษานอกจากน้ันยังเป3นการหารือแนวทางการส$งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร$วมกันเพ่ือผลักดัน
มาตรฐานการวิจัยในประเทศให�เป3นท่ียอมรับในระดับสากล 

กําหนดการจัดงาน 

วันจันทร2ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

สถานท่ีจัดงาน  

ห�องกมลทิพย2 ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

ผลท่ีคาดว:าจะได�รับ 

 แนวทางการส$งเสริม การผลักดันด�านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีของประเทศไทย 
เพ่ือให�ได�งานวิจัยท่ีมีคุณภาพก$อให�เกิดประโยชน2สูงสุดต$อการพัฒนาประเทศ 
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รูปแบบกิจกรรม 

๑. การเสวนาเพ่ือสร�างความเข�าใจ ส$งเสริมความตระหนักด�านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย โดยวิทยากร
ผู�เช่ียวชาญบรรยายให�ความรู�และร$วมอภิปรายในหัวข�อ 

๑.๑ นโยบายด�านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย 
๑.๒ จริยธรรมด�านวิทยาศาสตร2และเทคโนโลย ี
๑.๓ ความประพฤติท่ีรับผดิชอบด�านการวิจัย 
๑.๔ ความซ่ือสัตย2สุจริตในการวิจัยในระดับสากล 
๑.๕ แนวทางการส$งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย 
๑.๖ บทบาทของหน$วยงานด�านการวิจยัในประเทศ 

๒. การประชุมระดมสมองแบ$งตามสาขาการวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ2ป*ญหาการประพฤติทางการวิจัย 
ป*จจัยท่ีทําให�เกิดการประพฤติมิชอบ ข�อควรหลีกเลี่ยง แนวทางแก�ไขป*ญหาและการมีส$วนร$วม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�แนวทาง
ท่ีดีในการบริหารจัดการในแต$ละสาขาวิจัย โดยแบ$งกลุ$มสาขาการวิจัยดังน้ี 

๒.๑ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร2การแพทย2 (Biology and Medical Science) 
๒.๒ สาขาเคมีและเภสัชศาสตร2 (Chemistry and Pharmaceutical Science) 
๒.๓ สาขาวิศวกรรมศาสตร2และวิทยาการคอมพิวเตอร2 (Engineering and Computer Science) 
๒.๔ สาขาอ่ืนๆ (Other) 

 

การแบ:งกลุ:มสาขาการวิจัย 

๑. Biology and Medical Science ประกอบด�วยกลุ$ม วิชา ชีววิทยา ชีวเคมี  จุล ชีววิทยา พันธุศาสตร2  
วิทยาศาสตร2ชีวภาพ วิทยาศาสตร2การแพทย2 แพทยศาสตร2 สาธารณสุข เทคนิคการแพทย2 พยาบาลศาสตร2 ทันตแพทยศาสตร2 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

๒. Chemistry and Pharmaceutical Science ประกอบด�วยกลุ$มวิชา อนินทรีย2เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมี
อาหาร เคมีพอลิเมอร2 เคมีวิเคราะห2 ปbโตรเคมี เคมีเทคนิค เคมีชีวภาพ เภสัชศาสตร2 เครื่องสําอาง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

๓. Engineering and Computer Science ประกอบด�วยกลุ$มวิชา เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร2 
วิศวกรรมศาสตร2 อุตสาหกรรมการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร2เชิงทฤษฎี ฮาร2ดแวร2 ซอฟต2แวร2 ระบบข�อมูลและสารสนเทศ 
ระเบียบวิธีคํานวณด�วยคอมพิวเตอร2 ระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร2และสารสนเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

๔. Other ประกอบด�วยกลุ$มวิชา กายภาพ คณิตศาสตร2 ฟbสิกส2 ดาราสาสตร2 ธรณีวิทยา สิ่งแวดล�อม ทรัพยากร 
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีไม$ได�ระบุในกลุ$มข�างต�น 

 

ช:องทางการเข�าร:วมงาน 

ลงทะเบียนออนไลน2ในระบบอิเล็กทรอนิกส2 ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
สอบถามรายละเอียดโทร ๐๒ ๑๑๗ ๖๙๓๔ (สุพัตรา)  

 QR Code ระบบลงทะเบียน 
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Responsible Conduct of Research in Thailand 
November 13, 2017 

Kamolthip Ballroom 3, The Sukosol Hotel, Bangkok 
 

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) collaborated with the National 
Science Technology and Innovation Policy Office (STI) under the Ministry of Science and Technology (MOST) and 
the Council of University Presidents of Thailand (CUPT) co-host the discussion meeting in the session of 
Responsible Conduct of Research.  

This interactive session is designed to update institute heads and researchers from universities and 
research institutes in Thailand on good practices and guidelines related to the responsible conduct of research. 
The session will provide the opportunity to contribute creative ideas for refinement and effectively 
implementation on research quality and integrity.  

Anticipated learning outcomes for all participants are as follows: 

 Understand the local and international guidelines for research integrity 

 Appreciate the importance of quality and integrity within the context of scientific research 

 Identify good practices and creative ideas for implementing quality and integrity policy across institutes 

 
-Tentative Agenda- 

Morning Session  
 

8:30 - 9.00  Registration 
  Venue: Kamolthip Ballroom 3, The Sukosol Hotel 
 

9:00 - 9:15   Welcome and NSTDA Research Quality and Integrity Policy  
  Prof. Prasit Palittapongarnpim, Ph.D. 

  Executive Vice President, NSTDA 

9:15 - 9:55 Ethics of Science and Technology 
Prof. Yongyuth Yuthavong, Ph.D. 
Former Minister, Ministry of Science and Technology;  
Former Deputy Prime Minister;  
Former Chairperson, Intergovernmental Bioethics Committee of UNESCO (IGBC);  
Former President, NSTDA;  
Committee of the International Bioethics Committee (IBC);  
Senior Consultant, The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) 

9:55 - 10:45 Introduction of Responsible Conduct of Research  
and Research Integrity in a Global Context, Q&A 
Zoë Hammatt, JD, MPhil  
Z Consulting; Former Director, Division of Education & Integrity,  
U.S. Office of Research Integrity 

 

10:45 – 11.00 Coffee Break 

 
 
 
 
 
 
 

For registration 



 Responsible Conduct of Research in Thailand  

11:00 – 12:00 Roundtable Discussion: Identify good practices 
   Classify into 4 categories (focused on distinct science/disciplines) 

 Biology and Medical Science  

 Chemistry and Pharmaceutical Science 

 Engineering and Computer Science  

 Other 

Identify good practice for implementation in specific science/disciplines  

  Question one: which any practice need to be concerned? 
Consider: factors that cause questionable research practice, avoidance of problems, 
accountability, etc. 

Question two: what refinements and additional recommended good practices could we 
contribute for the specific science within institutes which we work and across institutes? 
Consider: defining and process/procedures, mentoring, role models, positive incentives, 
access to/sharing of data across disciplines for translational/international projects, specific 
protocols/agreements, checklists 
   

12:00 - 13:00 Lunch 
 
Afternoon Session  
 

13:00 – 13:30 Welcome Back and STI Policy 
   STI representative 

13:30 – 13:50 Plenary Discussion: Let’s hear from each other from morning’s session 
Group rapporteurs summarize in 5 minutes each 

 

13:50 – 14:30 Summary of Morning’s Session, Possible Next Steps, and Comments 
Zoë Hammatt, JD, MPhil 

 

14:30 – 15:30  Roundtable Discussion:  
What steps can we take to promote research quality and integrity?   

  Chair: Prof. Yong Poovorawan, MD.  
  Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
 

Identify next steps for promoting research quality and integrity in Thailand institutes 

Question one: what can we do as leaders to serve as role models and help infuse our 
institutes with integrity?  
Consider: host workshops/seminars, orientation of new staff, positive incentives, agreement 
between institutes, research integrity consortium, etc. 

Question two: as leaders, what can we do to encourage the members of our institutes to 
conduct research responsibly?   

Consider: incentivize mentoring, specific protocols/agreements, procedures/checklists to 
facilitate research without increasing unnecessary burden on researchers, access to/sharing 
of data across disciplines for translational/international projects, sharing tools across 
institutes, etc. 

15:30 – 15.50 Coffee Break 

15:50 – 16:10 Concluding Remarks and CUPT Role 
  CUPT representative 
 

16:10 – 16:20 Q&A 
Zoë Hammatt, JD, MPhil 

For registration 



 

 

 

แบบตอบรับเข�าร:วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวข�อ  

Responsible Conduct of Research in Thailand 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00 – 16:30 น. 
ห�องกมลทิพย4 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

(สําหรับผู�ท่ีไม�สะดวกลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�เท�านั้น) 

ท:านท่ี 1 

คํานําหน�าช่ือ � นาย   � นาง   � นางสาว 

ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน$งหน�าท่ี: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน$วยงาน: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

อีเมล: ……………………………………………………………………  หมายเลขโทรศัพท2: ……………………………………………………….………… 

สาขาวิจัย (พิจารณาเกณฑ2แบ$งสาขาจากเอกสารโครงการงานเสวนาฯ)  

�  Biology and Medical Science      �  Chemistry and Pharmaceutical Science 

�  Engineering and Software       �  Other………………………….………………………………… 

 

ท:านท่ี 2 

คํานําหน�าช่ือ � นาย   � นาง   � นางสาว 

ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหน$งหน�าท่ี: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน$วยงาน: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อีเมล: ……………………………………………………………………  หมายเลขโทรศัพท2: ………………………………………………………………… 

สาขาวิจัย (พิจารณาเกณฑ2แบ$งสาขาจากเอกสารโครงการงานเสวนาฯ)  

�  Biology and Medical Science      �  Chemistry and Pharmaceutical Science 

�  Engineering and Software       �  Other………………………….………………………………… 

 

กรุณาส$งแบบตอบรับ มายังคุณสุพัตรา ละออรัตนศักด์ิ โทรสาร 02 117 6920 อีเมล: rqm@nstda.or.th 

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

 
 



 




