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เสวนาโตะกลม “เครือขายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”
เมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย ไดจัดการประชุมโตะกลม “เครือขายพัน ธมิตร
ภารกิจ Research Integrity” ณ หองประชุม สารนิเ ทศ ชั้น 2 อาคารหอประชุม จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย โดยไดร ับ
เกียรติจาก ศ.ดร.บ ัณฑติ เอือ้ อาภรณ อธิการบดีจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมเสวนา และ ศ.นพ.เกียรติ รักษรงุ ธรรม
รองอธิการบดีกาํ กับดูแลดานการวิจยั พัฒ นา แ ละนวัตกรรม ไดกลาวถึงความสําคัญในดานจริยธรรมการวิจยั หรือ
Research Integrity วาเปนเรือ่ งสําคัญสําหรับการทําวิจยั ที่ประชุมไดหารือถึงแนวทางการปองกันการประพฤติม ิ ช อบ
ทางจริยธรรมการวิจยั (มีอยู 3 ประเภทหลัก คือ การแตงขอมูลการวิจัยขึ้น เอง (Fabrication) การปลอมแปลงขอมูล
การวิจัย (Falsification) และ การลักลอกขอมูลการวิจัย (Plagiarism))
ที่ประชุมเห็นวา หนวยงานใหทนุ ควรจัดตัง้ ผูท ที่ าํ หนาทีใ่ นการกํากับดูแ ล
การวิจ ัยในทุกขั้นตอน โดยในระหวางการวิจัยจนถึงปดโครงการไปแล ว
เพื่ อ ติ ด ตามงานเพิ่ ม เติ ม จากที่ ดํ าเนิ นการ ที่ ป ระชุ มยั งเสนอให ม ี
การแบ งป น e-learning ด าน Research Integrity พร อมข อสอบและ
ใบรั บ รองการผ านหลั ก สู ตร ซึ่ ง ส วทช . ไ ด ส  ง มอบ e-learning
เปน USB card แ กผบู ริหารมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เ ขารวมประชุม
จํานวน 14 สถาบัน เปนที่เ รียบรอยแลว

ประชุมโตะกลม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว
เมื่อวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ 2563 ฝายสงเสริม จริยธรรมการวิจัย (ORI) ไ ด จั ด การประชุ ม โ ต ะ กลม พรบ .
เชื้อโรคและพิษจากสัตว ณ หอง 711 ชั้น 7 อาคาร สวทช. โ ยธี โ ดย มี ศ .น พ.ป ร ะ สิ ท ธิ์ ผลิ ต ผล ก าร พิ ม พ
เปน ประธาน ในชวงแ รก คุณจุฑ ามาศ ศิร ิป าณี หัวหนางานพระราชบัญ ญัต ิเ ชื้อ โรคแ ละพิ ษ จ าก สั ต ว
สํานักมาตรฐานหองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดบรรยายในหัวขอ พรบ. เชื้อ โรคแ ละพิษ จากสัต ว
อนุบญ
ั ญัต ิ และกฏกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก ในการปฏิบตั งิ านวิจ ัย ที่
เกี่ยวกับ พรบ. เชือ้ โรคและพิษจากสัตว จากนั้น ผูเขารวมประชุมไดรวมหารือในประเด็นตางๆ เชน การยกเวนการจดแจง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อความคลองตัวในการทํางาน การจดแจงและการขออนุญาตรายการเชื้อโรคที่ม ีไ วใ นครอบครอง
เพื่อใหประเทศมีขอ มูลของเชื้อโรคและพิษจากสัตวทมี่ คี วามถูกตอง และจัดทําเปนฐานขอมูล เชื้อโรคและพิษจากสัตว
ซึ่งฝาย ORI จะรับประเด็นไปหารือกับฝายกฏหมายและประสานงานกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อการปรับปรุง
ระเบียบที่เ กี่ยวของตอไป ผูเขารวมประชุ ม ได แก ผู เ ชี่ ยวชาญทางไวรั สวิ ทยา จุ ลชี ววิ ทยา เทคโนโลยี ชี วภาพและ
พัน ธุวิศวกรรม สัตวศาสตร จํานวน 25 คน

