โครงการ งานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวขอ
Responsible Conduct of Research in Thailand
ความสําคัญ
การวิจัยคือการคนควาที่มีระบบ เพื่อเพิ่มพูนหรือแกไขความรู จากการคนพบขอเท็จจริง และขอสรุปใหม$ โดย
งานวิจัยที่ดีควรมีการทํางานเชิงระบบ ชัดเจน เมื่อมีการมุ$งเนนใหเกิดความรูใหม$ จะตองทําใหเกิดความรูใหม$หรือมีแนว
ทางแกไขป*ญหา ซึ่งจะตองไม$ซ้ําซอนกับงานวิจัยอื่น โดยตัวนักวิจัยนอกจากมีความรู ความสามารถแลว ยังตองมีความ
ประพฤติที่รับผิดชอบดานการวิจัย หมายถึงความซื่อสัตย2ต$อตนเองและผูอื่น ไม$มีความเอนเอียง นอกจากนั้นยังตองมีการ
บันทึกและเขียนรายงานอย$างถูกตองระมัดระวัง ซึ่งสามารถใชเป3นหลักฐานตรวจสอบภายหลังได และเพื่อสรางความน$าเชื่อถือ
ในงานวิจัยและการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยใหสามารถนําไปใชประโยชน2ต$อไปได
งานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวขอ Responsible Conduct of Research เป3นเวทีเผยแพร$ความรู
เกี่ยวกับคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี ตลอดจนเป3นเวทีระดมสมองเกี่ยวกับการทํางาน
วิจัยดานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นําเสนอแนวทางการส$งเสริมคุณภาพและ
จริยธรรมการวิจัย เชื่อมโยงความร$วมมือระหว$างหน$วยงานวิจัยทั่วประเทศ เพื่อประโยชน2ในการพัฒนาประเทศ โดยงานเสวนา
ครั้งนี้จัดขึ้นโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห$งชาติ (สวทช.) ร$วมกับ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห$งชาติ (สวทน.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห$งประเทศไทย (ทปอ.)
วัตถุประสงค4
เพื่อสรางความตระหนักดานคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย ใหแก$ ผูบริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ ของสถาบันวิจัย
และสถาบันอุดมศึกษานอกจากนั้นยังเป3นการหารือแนวทางการส$งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร$วมกันเพื่อผลักดัน
มาตรฐานการวิจัยในประเทศใหเป3นที่ยอมรับในระดับสากล
กําหนดการจัดงาน
วันจันทร2ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
สถานทีจ่ ัดงาน
หองกมลทิพย2 ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ผลที่คาดว:าจะไดรับ
แนวทางการส$งเสริม การผลักดันดานคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีของประเทศไทย
เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพก$อใหเกิดประโยชน2สูงสุดต$อการพัฒนาประเทศ

๑

รูปแบบกิจกรรม
๑. การเสวนาเพื่ อ สรางความเขาใจ ส$ ง เสริ มความตระหนั ก ดานคุ ณภาพและจริ ยธรรมการวิ จั ย โดยวิ ท ยากร
ผูเชี่ยวชาญบรรยายใหความรูและร$วมอภิปรายในหัวขอ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

นโยบายดานคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
จริยธรรมดานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
ความประพฤติทรี่ ับผิดชอบดานการวิจัย
ความซื่อสัตย2สุจริตในการวิจัยในระดับสากล
แนวทางการส$งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย
บทบาทของหน$วยงานดานการวิจยั ในประเทศ

๒. การประชุมระดมสมองแบ$งตามสาขาการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ2ป*ญหาการประพฤติทางการวิจัย
ป*จจัยที่ทําใหเกิดการประพฤติมิชอบ ขอควรหลีกเลี่ยง แนวทางแกไขป*ญหาและการมีส$วนร$วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง
ที่ดีในการบริหารจัดการในแต$ละสาขาวิจัย โดยแบ$งกลุ$มสาขาการวิจัยดังนี้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร2การแพทย2 (Biology and Medical Science)
สาขาเคมีและเภสัชศาสตร2 (Chemistry and Pharmaceutical Science)
สาขาวิศวกรรมศาสตร2และวิทยาการคอมพิวเตอร2 (Engineering and Computer Science)
สาขาอื่นๆ (Other)

การแบ:งกลุ:มสาขาการวิจัย
๑. Biology and Medical Science ประกอบดวยกลุ$ ม วิ ช า ชี ว วิ ท ยา ชี ว เคมี จุ ล ชี ว วิ ท ยา พั น ธุ ศ าสตร2
วิทยาศาสตร2ชีวภาพ วิทยาศาสตร2การแพทย2 แพทยศาสตร2 สาธารณสุข เทคนิคการแพทย2 พยาบาลศาสตร2 ทันตแพทยศาสตร2
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๒. Chemistry and Pharmaceutical Science ประกอบดวยกลุ$มวิชา อนินทรีย2เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมี
อาหาร เคมีพอลิเมอร2 เคมีวิเคราะห2 ปbโตรเคมี เคมีเทคนิค เคมีชีวภาพ เภสัชศาสตร2 เครื่องสําอาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๓. Engineering and Computer Science ประกอบดวยกลุ$ ม วิ ช า เทคโนโลยี พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร2
วิศวกรรมศาสตร2 อุตสาหกรรมการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร2เชิงทฤษฎี ฮาร2ดแวร2 ซอฟต2แวร2 ระบบขอมูลและสารสนเทศ
ระเบียบวิธีคํานวณดวยคอมพิวเตอร2 ระบบเครือข$ายคอมพิวเตอร2และสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. Other ประกอบดวยกลุ$มวิชา กายภาพ คณิตศาสตร2 ฟbสิกส2 ดาราสาสตร2 ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอม ทรัพยากร
และสาขาอื่นๆ ที่ไม$ไดระบุในกลุ$มขางตน
ช:องทางการเขาร:วมงาน
ลงทะเบียนออนไลน2ในระบบอิเล็กทรอนิกส2 ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดโทร ๐๒ ๑๑๗ ๖๙๓๔ (สุพัตรา)
QR Code ระบบลงทะเบียน

๒

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 AgendaMorning 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

Responsible Conduct of Research in Thailand

For registration

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

Responsible Conduct of Research in Thailand

For registration

แบบตอบรับเขาร:วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศในหัวขอ

Responsible Conduct of Research in Thailand
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:00 – 16:30 น.
หองกมลทิพย4 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
(สําหรับผูที่ไมสะดวกลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสเทานั้น)
ท:านที่ 1
คํานําหนาชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน$งหนาที:่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หน$วยงาน: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
อีเมล: …………………………………………………………………… หมายเลขโทรศัพท2: ……………………………………………………….…………
สาขาวิจัย (พิจารณาเกณฑ2แบ$งสาขาจากเอกสารโครงการงานเสวนาฯ)
Biology and Medical Science
Chemistry and Pharmaceutical Science
Engineering and Software
Other………………………….…………………………………
ท:านที่ 2
คํานําหนาชื่อ
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ-นามสกุล: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตําแหน$งหนาที:่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หน$วยงาน: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อีเมล: …………………………………………………………………… หมายเลขโทรศัพท2: …………………………………………………………………
สาขาวิจัย (พิจารณาเกณฑ2แบ$งสาขาจากเอกสารโครงการงานเสวนาฯ)
Biology and Medical Science
Chemistry and Pharmaceutical Science
Engineering and Software
Other………………………….…………………………………

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

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

