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วัตถุประสงค 

 • เสริมสรางความตระหนกัในเรื่อง จรรยาบรรณการวิจัย  

    (Create awareness of research integrity)  

• แนวทางการปฏิบัติ  

    (Research integrity and compliance in practices)  

• การประพฤติผิดจรรยาชีพวิจัย 

    (Research misconduct) 
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   What is “Integrity”? 
• Definition by Oxford Dictionary 

1.  The quality of being honest and having strong moral principles. 

2.  The state of being whole and undivided. 

• Definition by Merriam Webster Dictionary 

1.  Firm adherence to a code of especially moral or artistic values 

2.  An unimpaired condition 

3. The quality or state of being complete or undivided 

 

• Latin word (Huberts, 2018)  

integras: intact, whole, harmony, with integrity as “wholeness” or 

completeness, as consistency and coherence of principles and values. 
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   What is “Compliance”? 
• Definition by Oxford Dictionary 

1. The action or fact of complying with a wish or command. 

• Definition by Merriam Webster Dictionary 

1. the act or process of complying to a desire, demand, proposal, or 
regimen or to coercion 

2. a disposition to yield to others 

• พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ความหมายของคําวา ปฏิบัติ 

(๑) ก. ดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เชน ปฏิบัติราชการ, กระทําเพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญ เชน ภาคปฏิบัติ   

(๒) ก. กระทําตาม เชน ปฏิบัติตามสัญญา   

(๓) ก. ประพฤติ เชน ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติตอกัน 

(๔) ก. ปรนนิบัติรับใช เชน ปฏิบัติบิดามารดา ปฏิบัติครูบาอาจารย 
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http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/oric.php  

http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/oric.php
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) มีภารกิจ

สําคัญประการหนึ่ง คือ การ

จัดทํามาตรฐานการวิจัย 

(www.nrct.go.th)  

เนื้อหาแบงเปน 5 สวน คือ  

1. จรรยาวิชาชีพของนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

2. จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

3. แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตอผูอ่ืนและหนวยงาน 

4. แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

5. การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย 

(จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต, 2555 ิ) 

http://www.nrct.go.th


(คูมือธรรมาภิบาล, 2559) 
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(คูมือธรรมาภิบาล, 

2559) 



(คูมือธรรมาภิบาล, 2559) 



(คูมือธรรมาภิบาล, 2559) 
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Biosafety Trainings 
• วันที่ 31 มกราคม 2561 ไดจัดอบรมเรื่อง “Biosafety Training for FTM 

Graduate Students”  โดยคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย 

(FTM-ORIC) มีผูเขารวม 46 ทาน 

• วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ไดมีการอบรมเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ” โดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ (MU-IBC) มีผูเขารวม 38 ทาน 
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Biological Spill Kit 

• วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ไดมีการประชุมผูแทนจากภาควิชา/หนวยงาน 

ตางๆ เพ่ือแจกจาย Biological Spill Kit จํานวน 19 กลอง 
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การปฏิบัติตาม พรบ.เช้ือโรค และพิษจากสัตว พ.ศ. 2558 
• หนังสือรับรองการแจงผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2561 (เชื้อโรคกลุม 2)  

โดยจํานวนเชื้อโรคกลุม 2 ท่ีครอบครองมี 1,729 รายการ ไดแก  

– ไวรัส  51 รายการ 

– แบคทีเรีย  1,626 รายการ 

– ปรสิต  39 รายการ 

– รา  13 รายการ 

• หนังสือรับรองการนําเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2558 (เชื้อโรคกลุม 2)  

โดยมีเชื้อปรสิตท่ีจะนําเขา 6 รายการ  

• ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2558 (เชื้อโรคกลุม 3)  

โดยจํานวนเชื้อโรคกลุม 3 ท่ีครอบครองมี 1,076 รายการ ไดแก 

– แบคทีเรีย  1,076 รายการ 

– รา  1 รายการ   
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Chemical Safety Training 

• วันที่ 24 ต.ค. 2560 ไดจัดอบรมเรื่อง “ความปลอดภัยทางเคมี เรื่อง แนว

ปฏิบัติตามมาตรฐาน ESPReL (Enhancement of Safety Practice of 

Research Laboratory in Thailand)” และจัดอบรมเรื่อง “การใช

โปรแกรม MU-ChemWaste เพ่ือกรอกขอมูลสารเคมีที่ตองการจะสง

กําจัด” โดยวิทยากรจากศูนย COSHEM มีผูเขารวมอบรม 70 ทาน 
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• วันที่ 8 ม.ค. 2561 และวันที่ 23 ม.ค. 2561 ไดจัดเก็บของเสียสารเคมี จาก

หนวยงานตางๆ รวมทั้งสิ้น 991.80 กิโลกรัม 

• วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ไดมีการจัดเก็บของเสียสารเคมี จาก 11 หนวยงาน ดังน้ี 

o ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

o ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 

o ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน 

o ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ 

o ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

o ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม 

o โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

o ศูนยความเปนเลศิดานการวิจัยแอนติบอดี 

o หนวยเครื่องมือกลาง 

o หนวยวิจัยมหิดลไวแวกซ 

o หนวยหองปฏิบัติการอางอิงดานโรคเขตรอน 

รวมทั้งสิ้น 490.90 กิโลกรัม  

 

Chemical Waste Collection 
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Research Misconduct 
• การสรางขอมูลเท็จ (Fabrication) หมายความถึงการสรางขอมูลขึ้นโดยมี

เจตนาที่จะใหผูอื่นเขาใจวาเปนขอมูลทีไ่ดจากการทดลองหรือจากการรวบรวม
งานวิจัย 

• การปลอมแปลง หรือบิดเบือนขอมูล (Falsification) หมายความถึงการ
ปกปด บิดเบือน หรือทําใหผิดจากความเปนจริง โดยการตัดทอน ดัดแปลง ปรุง
แตง แกไขขอมูล ขอความ หรือการปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวจิัย เพื่อให
เปนไปตามขอสรุปที่ผูวิจัยตองการ  

• การลอกเลียนโดยมิชอบ (Plagiarism) หมายความถึง การลอกเลียนโดยมิ
ชอบ ซึ่งการลอกเลียนดังกลาวอาจจะเปนการลอกเลียนความคิด บทความ 
รูปภาพ หรือขอมูล หรือส่ิงตางๆ ที่มีคุณคาทางการสรางสรรค  
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(คูมือมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ, 2558 จัดทําโดย วช.) 



ความเปนผูนิพนธ (Authorship) 

• ผูนิพนธ (Authors) หมายความถึง ผูที่มีสวนรวมในเชิงปญญา (substantive 
intellectual contributions) อยางสําคัญในผลงาน ซึ่งในที่นี้จะเนนเฉพาะ
เรื่องของผลงานวิจัยที่ตีพมิพในวารสารวชิาการ 

• ตามขอตกลง ของ International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) ผูนิพนธ ตองมีองคประกอบคือทั้ง 3 ขอ คือ 

1. มีสวนรวมในการสรางโจทยวิจยัและวางแผนการวจิัย เก็บขอมูล หรือวิเคราะห
และแปลความหมายขอมูล 

2. มีสวนรวมในการเขียนหรอืตรวจสอบบทความวิจยัอยางมีสวนรวมในเชิงปญญา
ของเนื้อหางาน (ไมใชการตรวจเฉพาะภาษาหรอืรปูแบบ)  

3. ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ 

(คูมือมาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ, 2558 จัดทําโดย วช.) 
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Singapore statement on research integrity 

• represent the first international effort to encourage the 
development of unified policies, guidelines and codes of 
conduct, with the long-range goal of fostering greater integrity 
in research worldwide. 

• Preamble 

The value and benefits of research are vitally dependent on the 
integrity of research. While there can be and are national and 
disciplinary differences in the way research is organized and 
conducted, there are also principles and professional responsibilities 
that are fundamental to the integrity of research wherever it is 
undertaken. 
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www.wcrif.org 
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Office of Research Integrity 
• เปนหนวยงานภายใต  Department of Health and Human Services 

(HHS) มีหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมที่ดําเนินการภายใต Public Health 
Services (PHS) เชน  

– National Institute of Health  

– The Centers for Disease Control and Prevention 

– The Food and Drug Administration  

• รวบรวม Misconduct Case Summaries 

•  รวบรวมกิจกรรมที่สงเสริม Responsible Conduct of Research 
(RCR) 
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Interactive VDO: The Lab 

Description 

In "The Lab: Avoiding Research Misconduct," you become the lead characters in an 

interactive movie and make decisions about integrity in research that can have long-term 

consequences. The simulation addresses Responsible Conduct of Research topics such as 

avoiding research misconduct, mentorship responsibilities, handling of data, responsible 

authorship, and questionable research practices. 

 

 

https://ori.hhs.gov/the-lab  
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http://ori.hhs.gov/TheLab/TheLab.shtml
http://ori.hhs.gov/TheLab/spanish.html
http://ori.hhs.gov/TheLab/chinese.html
http://ori.hhs.gov/TheLab/japanese.html
https://ori.hhs.gov/the-lab


References 

• https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/NRCT_Publish_Manual.pdf 

• https://ori.hhs.gov/the-lab 

• Office of Research Integrity by U.S. Department of Health & 
Human Services https://ori.hhs.gov/about-ori  

• www.wcrif.org  

• Singapore Statement on Research Integrity, developed at the 
2nd World Conference on Research Integrity, July 2010, in 
Singapore, as a global guide to the responsible conduct of 
research http://www.singaporestatement.org  
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• Northwestern University 
http://www.researchintegrity.northwestern.edu/  

• University of Cambridge https://www.research-
integrity.admin.cam.ac.uk/  

• University of Hong Kong 
http://www.rss.hku.hk/integrity/rcr/policy 

• L. W. J. C. Huberts (2018) Integrity: What it is and Why it is 
Important, Public 
Integrity, DOI: 10.1080/10999922.2018.1477404 

 

http://www.researchintegrity.northwestern.edu/
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https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404
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• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ฝาย

สงเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity, ORI) 

https://www.nstda.or.th/th/research-integrity  

• สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มาตรฐานการวิจัย  

https://www.nrct.go.th/ 

• มาตรฐาน หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการวิจัย รวบรวมโดย

ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://sp.mahidol.ac.th/reference.html  

 

https://www.nstda.or.th/th/research-integrity
https://www.nrct.go.th/
https://sp.mahidol.ac.th/reference.html
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