
 

 บันทึกข้อความ 
                  
 
ส่วนงาน   ส ำนักงำนวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร       โทร. 9623 
ที ่  อว.7601.24/164        วันที่  21 มกรำคม 2565 
เรื่อง ประชำสัมพันธ์กำรขอใบอนุมัติกำรรับรองโครงกำรและกำรฝึกอบรมจริยธรรมกำรวิจัย ตำมประกำศ    
        ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    
        รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2564 

 
เรียน  คณบดี ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำภำควิชำ 

 
 ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 มี
กำรก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เป็นส่วนหนึ่งของกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งด้วย ดังข้อ 
5.1.5 

ดังนั้นส ำนักงำนวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชำสัมพันธ์กำรขอใบอนุมัติกำรรับรอง
โครงกำรและกำรฝึกอบรมจริยธรรมกำรวิจัย เพ่ือให้บุคลำกรสำยวิชำกำรสำมำรถประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตำม
หลักจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ของบุคลำกรสำยวิชำกำร ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. 2564 ดังเอกสำรแนบ 1  และ แนวทำงกำรขอใบอนุมัติกำรรับรองโครงกำรและกำรฝึกอบรม
จริยธรรมกำรวิจัยทีส่อดคล้องตำมกำรก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ดังเอกสำรแนบ 2 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และโปรดแจ้งให้บุคลำกรในสังกัดของท่ำนทรำบโดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

 
                   (ดร.ปภำพิต หิรัญสิริสวัสดิ์) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 
 
 
 
เอกสารแนบ 1 ประกาศ ก.พ.อ.     เอกสารแนบ 2 แนวทางการขอใบอนุมัติฯ  
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เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุมัติการรับรองโครงการและการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (อว.7601.24/164 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565) 

แนวทางการขอใบอนุมัติการรับรองโครงการและการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัย 

ทีส่อดคล้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 8 มกราคม 2565 มีเนื้อหาดังนี ้

 (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) 
ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจ
ผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ 

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิ
มนุษยชน 

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

(5) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดง
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

(ท่ีมา ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564) 

ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ให้การสนับสนุน การขอใบอนุมัติการรับรองโครงการ
และการอบรมจริยธรรมการวิจัยสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. การอบรมจริยธรรมการวิจัย (RI - Research Integrity) ตามประกาศ มจธ. เรื่องนโยบายจริยธรรมการ
วิจัย พ.ศ. 2564 (วันที่ 5 สิงหาคม 2564) ตามข้อ 19 (1) ซึ่งได้ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจะต้องเข้าร่วม
การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้ได้ใบรับรอง



เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2 ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุมัติการรับรองโครงการและการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวธิีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (อว.7601.24/164 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565) 

ก า ร ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด  ดั ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น  link 
https://ethics.kmutt.ac.th/riservice/  

2. การขอใบอนุมัติการรับรองโครงการและการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB – Institution Review 
Board) ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (วันที่ 16 กันยายน 2559) 
ตามข้อ 12 ซ่ึงได้ก าหนดหน้าที่นักวิจัย เฉพาะโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การสัมภาษณ์ การ
ใช้แบบสอบถาม ฯลฯ จะต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสูตรอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนที่จะยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอใบอนุมัติการรับรองโครงการจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (KMUTT-IRB) ดังรายละเอียดใน link https://ethics.kmutt.ac.th/irb/  

3. การขอใบอนุมัติการรับรองโครงการและการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC 
– Institutional Animal Care and Use Committee) ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ.2558 (วันที่ 14 กันยายน 2558) เฉพาะโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ มาตรา 27 
ซึ่งได้ก าหนดให้บุคลากรที่จะใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าในหรือนอกมหาวิทยาลัย  
จะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ หรือหลักสูตรอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ก่อนที่จะยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอใบอนุมัติการรับรอง
โครงการจากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ด าเนินการ (KMUTT-IACUC) ดังรายละเอียดใน link https://ethics.kmutt.ac.th/iacuc/  
 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบ เอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมการ

วิจัย (Research Integrity) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ( IRB) การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
(IACUC) หรือ ติดต่องานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สวนพ. ได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

เว็บไซต์  https://ethics.kmutt.ac.th/ 
อีเมล  ethics@kmutt.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์  0-2470-9623  
 

 

 

https://ethics.kmutt.ac.th/riservice/
https://ethics.kmutt.ac.th/irb/
https://ethics.kmutt.ac.th/iacuc/

