










“Responsible Conduct of Research: RCR”
What & Why & How ???



Responsible Conduct of Research (RCR)

“The practice of scientific investigation with integrity. It involves the 
awareness and application of established professional norms and 
ethical principles in the performance of all activities related to 
scientific research”

https://oir.nih.gov/sourcebook/ethical-conduct/responsible-conduct-research-
training#:~:text=The%20responsible%20conduct%20of%20research,progress%20for%20the%20public%20good.



Why RCR is important

• Essential to good science. 

• Promotes the aims of scientific inquiry, fosters a research 
environment that enables scientists to work together toward 
common goals

• Promotes public confidence in scientific knowledge and progress for 
the public good.

• Denotes good citizenship in research conduct. 

Faculty, students and staff who report their work honestly, accurately, and 
objectively promote public trust in research and model ethical research 
practices for future generations of scholars



• Federal Regulations define Research Misconduct as fabrication, 
falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing 
research or in reporting research results 
(http://ori.hhs.gov/documents/42_cfr_parts_50_and_93_2005.pdf).

It does not include honest error or honest differences in 
interpretations or judgments of data. However, it is well appreciated 
by all that responsible conduct, as opposed to misconduct, 
encompasses many other aspects of ethical behavior in the practice 
of scientific research.

.

http://ori.hhs.gov/documents/42_cfr_parts_50_and_93_2005.pdf


RCR education and training

• Develop, foster, and maintain a culture of integrity in science

• Discourage and prevent unethical conduct



RCR training and education
• research misconduct and questionable 

research practices

• data management - i.e., data acquisition, 
record-keeping, retention, ownership, 
analysis, interpretation, and sharing

• scientific rigor and reproducibility

• responsible authorship and publication;

• peer review

• conflicts of interest in research

• mentor/mentee responsibilities and 
relationships

• collaborative science

• civility issues in research environments, 
including but not limited to, harassment, 
bullying, and inappropriate behavior

• policies regarding laboratory safety, 
biosafety, and human and animal research 
subjects

• views about scientists as responsible 
members of society

• social and environmental impacts of 
research

• contemporary ethical issues in biomedical 
research



The Office of Research Integrity & Compliance (FTM-ORIC)

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

FTM-ORS supports for RCR

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




https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/oric_misconduct.php

• การใส่ชื่อของ Authors ควรเป็นเร่ืองทีต่กลงกันตัง้แตแ่รก
• Corresponding author ควรเป็นบุคคลทีรู้่ภาพรวมของงานชิน้น้ันๆ มี Affiliation ที่

แน่นอน จงึนิยมให ้Corresponding author เป็นชื่อของอาจารย ์(ไม่ นิยมใช้ชื่อ
นักศึกษา) 

• เม่ือ Author เกิดความเหน็ตา่ง สามารถขอถอนชี่อ (Retract) ออกจาก publication 
น้ันๆ ได้

• Authors สามารถใส่ Affiliation หลายๆ สถาบันได ้
• ประเดน็ตา่งๆ ในเร่ือง Authorship น้ัน เป็นเร่ืองทีเ่กิดขึน้ไดใ้นทุกๆ สังคม ดงัน้ัน การ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย จงึเป็นส่ิงทีจ่ะช่วยส่งผลให้
ดาํเนินงานวิจัยไปอย่างโปร่งใสได้

Authorship



Capacity Building & Training
https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/oric_education.php

Online Training Program
• Human subjects online training course either through CITI (Collaborative 

Institutional Training Initiative) or NIH (National Institutes of Health) 
training certificate (please visit https://about.citiprogram.org)

• Online training course on biosafety through BIOTEC, Thailand (Thai 
version) (please visit http://www.biotec.or.th/elearning/)

https://about.citiprogram.org/
http://www.biotec.or.th/elearning/
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Responsible Conduct of Research

◦ The responsible conduct of research (RCR) is essential to good science. 

◦ RCR promotes the aims of scientific inquiry, fosters a research environment that 

enables scientists to work together toward common goals, and promotes public 

confidence in scientific knowledge and progress for the public good.

อา้งองิจาก https://oir.nih.gov/sourcebook/ethical-conduct/responsible-conduct-research-training



Contribution of FTM-IBC to RCR

◦ Biosafety Implementation system (by Biosafety and Lab compliance program: BSLC)



❑ Internal Audit Checklist
❑ Accident/Incident report form
❑ Report back and evaluate possible 

improvement 
❑ Monthly report to FTM-IBC

ส ำนักงำนบริกำรกำรวิจัย
BSLC

❑ PA : ESPReL
❑ Special Lab : BSL3 / SHC+AAALAC
❑ Upgrade :  ISO / มอก / Peer 

Evaluation
❑ Specific Lab : CEU / LAU / BSL1-3 / 

ห้องปฏิบัตกิำรท่ีท ำงำนกับเชือ้ที่ต้อง
ควบคุม 

❑ อ่ืนๆ : กำรจัดกำรของเสียสำรเคมี

มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ

คณบดี

รองคณบดีฝ่ำยวิจัย

ประธำนคณะกรรมกำร FTM-IBCMU-IBC

COSHEM

แหล่งทุน

กฎหมำย / 
กฏระเบียบFTM-คณะกรรมกำรบริหำร

งำนวิจัย

FTM-EC

FTM-IBCFTM-IACUC

❑ นโยบำย / ประกำศ / ระเบียบ
❑ Official documents ที่เกี่ยวข้องกับ กำร

วิจัย
❑ ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยของกำรท ำ

วิจัย
❑ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัตเิพื่อควำม

ปลอดภัย ส ำหรับ BSL1 และ BSL2
❑ ก ำหนดแนวทำงปฏิบัตเิพื่อควำม

ปลอดภัย ส ำหรับ BSL3

การบรหิารงาน

เชื่อมโยงดา้นนโยบายและขอ้บงัคบั

เชื่อมโยงดา้นความร่วมมอื

งำนทรัพยำกร
บุคคล

FTM-คณะกรรมกำร
อำชีวอนำมัย

โรงพยำบำล
เวชศำสตร์เขตร้อน

งำนกำยภำพงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
และศิลปกรรม

งำนคลัง และ 
งำนพัสดุ

Lab Safety Monitoring

❑ ข้อมูลพืน้ฐำนส่วนบุคคลและควำม
ต้องกำรจ ำเพำะ

❑ Health information
❑ บันทกึประวัตกิำรอบรม (Certificate / 

Inhouse Training / New staff training)
❑ In-house Training 
❑ Public Training

มำตรฐำนบุคลำกร













TM Risk Report 
(https://risk.tropmed.in.th/welcome) 

https://risk.tropmed.in.th/welcome




Accident-Incident Report Form 
(https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/biosafety.php) 

https://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/biosafety.php


Project Self-Assessment Form



SOPs

◦ ระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 
ภำยในคณะ
เวชศำสตร์เขตร้อน

◦ ขัน้ตอนกำร
พิจำรณำรับรอง
โครงกำรวิจัยด้ำน
ควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ 



Incident Management 

ไดร้บัขอ้มูล 

Incidence ที่

เกดิข้ึน

น ำขอ้มูลมำประชมุใน 

FTM-IBC

แจง้ใหค้ณบดีรบัทรำบ

เชิญเจำ้ของ 

Incidence มำ

ช้ีแจง เพื่อร่วมหำแนว

ทำงแกไ้ข

รำยงำนสิ่งที่เกดิข้ึนต่อ 

MU-IBC 



https://ovpr.uchc.edu/services/rics/responsible-conduct-of-research/



Responsible conduct of Research

ผลกระทบต่อความก้าวหน้า

รศ. นริศรา จนัทราทิตย์
กรรมการและอนุกรรมการกลัน่กรองต าแหน่งวชิาการกลัน่กรองต าแหน่งวชิาการ

อนุกรรมการพจิารณาการต่ออายรุาชการและอายงุาน

กรรมการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งบรหิาร

กรรมการสภาคณาจารยแ์ละกรรมการสภามหาวทิยาลยัมหดิล

30 มถุินายน 2564



ข้อบงัคบัและประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการขอต าแหน่งทางวิชาาการ

• ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งวิชาาการ พ.ศ. 2561 ใชต้ัง้แต่ 1 มกราคม 2562

• ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยต าแหน่งวชิาการ พ.ศ. 2563 ฉบบัที ่2 ประกาศใชต้ัง้แต่ 

6 มกราคม 2563 (การใชผ้ลงานก่อนด ารงต าแหน่งเดมิมาขอในต าแหน่งทีส่งูขึน้)

• ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยต าแหน่งวชิาการ พ.ศ. 2563 ฉบบัที ่3 ประกาศใชต้ัง้แต่ 

4 ธนัวาคม 2563 (การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการโดยไมต่อ้งแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวฒุ)ิ

• ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง ลกัษณะการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562            

(1 มนีาคม 2562)

• ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอน ส าหรบัการ

ก าหนดต าแหน่งวชิาการ พ.ศ. 2562 (1 มนีาคม 2562)

• ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง ค านิยาม รปูแบบ การเผยแพร ่และลกัษณะคุณภาพของผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ. 2562



การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งวิชาาการ 
ให้พิจารณาจาก

• ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

• ภาระงานสอน

• การประเมินผลการสอน เว้นแตก่รณีขอต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ

• ผลงานทางวิชาการ

• จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาาการ
• การลอกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน ของตนเอง และการอ้างอิง

• การค านงึถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสทิธิสว่น
บคุคลของผู้ อ่ืนหรือสทิธิมนษุยชน

• การศกึษาค้นคว้าโดยใช้หลกัวิชาเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคต ิเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง

• การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

• หลกัฐานแสดงการอนญุาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน
หรือในสตัว์ของหน่วยงานหรือสว่นงานท่ีมีการด าเนินการ











Who Is an Author?
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html

The ICMJE recommends that authorship be based on 
the following 4 criteria:

• Substantial contributions to the conception or design of the work; or the 
acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND

• Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; 
AND

• Final approval of the version to be published; AND
• Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that 

questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are 
appropriately investigated and resolved.



ขัน้ตอนการขอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาาการ

• ผูข้อต าแหน่งยืน่ค าขอผา่นหวัหน้าภาควชิาเพือ่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานภายใน 
15 วนั

• หวัหน้าสว่นงานแต่งตัง้คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน และใหป้ระเมนิเสรจ็
ภายใน 45 วนั

• ใหส้ว่นงานตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบค าขอต าแหน่งและเสนอให้
คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอต าแหน่งทางวชิาการระดบัสว่นงาน
เพือ่ตรวจสอบ

• สว่นงานสง่เรือ่งใหม้หาวทิยาลยั
• มหาวทิยาลยัเสนอเรือ่งต่อคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองการขอต าแหน่งทาง

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยั เพือ่ตรวจสอบ และเสนอแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
หรอืหากยงัตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข ใหแ้จง้สว่นงานและผูข้อต าแหน่ง เพือ่ด าเนินการ
ตามค าแนะน า



ลกัษณะท่ีแสดงคณุภาพของงานวิจยั 10 ข้อ
1. งานวจิยัถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมการวจิยั
2. งานวจิยัมกีระบวนการวจิยัถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั (มวีตัถุประสงค ์สมมตฐิาน ขัน้ตอนการวจิยั 

สรุป อภปิราย)
3. มกีารน าเสนอ เรยีบเรยีง เชือ่มโยง สรุป และอา้งองิอยา่งชดัเจน
4. แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืสามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ได้
5. มกีารวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้กวา่งานเดมิทีม่ผีูศ้กึษาแลว้
6. ใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ หรอืน าไปปฏบิตัไิด ้เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวาง หรอืสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งแพรห่ลาย
7. ตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการระดบันานาชาต ิQ1
8. เป็นงานรเิริม่บุกเบกิทางวชิาการทีม่กีารสงัเคราะหอ์ยา่งลกึซึง้ และน าไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง
9. แสดงถงึการน าไปใชป้ระโยชน์ในแนวทางหรอืรปูแบบใหม่ๆ ทีม่ผีลกระทบ (Impact) อยา่งชดัเจน
10. เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบั

นานาชาติ



หนังสือ
• งานวชิาการทีเ่กดิจากการคน้ควา้ศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะห์

และเรยีบเรยีงอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทศัน์หลกัทีเ่ป็นแกนกลางและมโนทศัน์ยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั มคีวามละเอยีด
ลกึซึง้ ใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปัญญา ความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทาง
วชิาการใหแ้กส่าขาวชิาหรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง เน้ือหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลกัสตูรหรือของวิชาาใดวิชาาหน่ึงในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้าประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาาใดวิชาาหน่ึง

• เนื้อหาสาระของหนงัสอืตอ้งมคีวามทนัสมยั

• หากผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสอืไมไ่ด้

• รปูแบบ Authored book หรอื Book Chapter

• การเผยแพรใ่นรปูแบบ การพมิพ ์สือ่อเิลกโทรนิกส์ หรอื E-book ตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

• การประเมนิคุณภาพของหนงัสอื ด ีดมีาก ดเีดน่ โดยมลีกัษณะคุณภาพ 10 ขอ้

• กรณทีีไ่ดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของหนงัสอืแลว้ไมอ่ยูใ่นเกณฑ ์น ากลบัไปแกไ้ขปรบัปรงุได้ แต่ใหม้กีารประเมนิ
คุณภาพหนงัสอืนัน้ใหมอ่กีครัง้

• รปูภาพและการอา้งองิ
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• Anna Ahimastos-Lamberti (Australia), a former medical researcher, admitted to fabricating scientific results
published in numerous international medical journals.[4][5][6] 

• Bharat Aggarwal (US), a former Ransom Horne, Jr. Distinguished Professor of Cancer Research at the University 
of Texas MD Anderson Cancer Center,[8] resigned his position after fraud was discovered in 65 papers 
published by him in the area of curcumin as a treatment for cancer.[9] 

• Elias Alsabti (Iraq, US), was a medical practitioner who posed as a biomedical researcher. He plagiarized as 
many as 60 papers in the field of cancer research, many with non-existent co-authors.[12][13][14]

• Piero Anversa (US, Italy) and Annarosa Leri (US, Italy), collaborators and former researchers at Harvard 
University, were found in a 2014 investigation to have "manipulated and falsified" data in their research on 
endogenous cardiac stem cells, and to have included "false scientific information" in grant applications; these 
events resulted in Partners HealthCare and Brigham and Women's Hospital paying a $10 million settlement to 
the US government, and pausing a clinical trial based on Anversa and Leri's work.[15][16][17] In October 2018, 
following many failed replications of their work , Harvard University and Brigham and Women's Hospital called 
for the retraction of 31 publications from the Anversa/Leri research group.[18Edward Awh and graduate 
student David Anderson (US), formerly of the University of Oregon, retracted nine of their publications due to 
data fabrication.[22][23][24].

• Werner Bezwoda (South Africa), formerly of the University of Witwatersrand, admitted to scientific misconduct 
in trials on high-dose chemotherapy on breast cancer, stating that he had "committed a serious breach of 
scientific honesty and integrity."[26][27][28]

• Philippe Bois (US), chief science officer at Algafeed and former postdoctoral fellow in biochemistry at St. Jude 
Children's Research Hospital, was found by the ORI to have falsified an image to conceal unwanted results in a 
retracted[29] 2005 paper published in Journal of Cell Biology, and intentionally mislabeled gel lanes in a 2005 
paper published in Molecular and Cellular Biology.[30][31]
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• C. David Bridges (US), a researcher at Purdue University and formerly at Baylor College of Medicine, was found by a NIH 
investigation panel to have stolen ideas from a rival's manuscript that Bridges had been asked to review, and used that 
information to produce and publish his own research.[35][36] The investigating panel described Bridges' conduct as "an 
egregious misconduct of science that undermines the entire concept and practice of scientific experimentation and ethical 
responsibility",[37] with NIH later stripping Bridges of his funding.[38]

• William Summerlin (US), a dermatologist formerly at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, in 1974 committed scientific 
misconduct in his work on transplant immunology.[235][236] It was from this case that the phrase "painting the mice" originated 
as a synonym for research fraud.[237][238]

• Kazunari Taira (Japan), formerly of the biochemistry and biotechnology department at the University of Tokyo, was found by a 
University committee to have faked experiments on RNA interference.[239][240][241][242] Taira has had five research papers 
retracted.[243]

• Researchers at St. Jude Children's Research Hospital retracted a 2012 paper published in Surgery in 2016 after an internal 
investigation determined that an image used in the paper was fabricated. The investigation was sparked by other scientists 
who questioned the paper's claim to have presented the molecular underpinnings of how a form of curcumin could reduce 
the growth of neuroblastoma.[266] The official retraction stated, "The irregularities in Figure 3E have been investigated by the 
co-authors and St. Jude Children's Research Hospital, and the investigation concluded that the image was fabricated. We 
therefore retract the publication."[267]

• The company Surgisphere claimed to have hospital data which was used to support studies of the effectiveness 
of hydroxychloroquine in treating COVID-19. Papers in the Lancet and New England Journal of Medicine were retracted in 
June 2020 when the data was found to be implausible.[268][269][270][271][272]
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