
 

  

 

องค์ความรู้ด้านการวิจัย 

เรื่อง 
“กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน”  

       

  

โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ค าน า 
 
 การท าวิจัยเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน ที่จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้บน
พื้นฐานตามหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อสรรค์สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่อันจะน าไปพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อ
แวดวงวิชาการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การท าวิจัยยังจ าเป็นต้องเป็นงานวิจัยที่มีจริยธรรม โดยเฉพาะการเก็บ
ข้อมูลจาก "คน" ต้องค านึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน จึงท าให้ปัจจุบันนี้มีกระบวนการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนเพิ่มขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่งในการท าวิจัย ซึ่งสถาบันอุมศึกษาต่าง ๆ ได้เริ่มก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้วิจัยทุก
คนจ าเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนตั้งแต่ช่วงปี 2562 เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดองค์ความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เรื่อง  
“กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดการ
ความรู้ด้านการกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนให้แก่คณาจารย์ภายในคณะฯ โดยมีคณาจารย์ที่ได้ท า
วิจัยและมีประสบการณ์ในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการขอ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นผู้ถ่ายทอดความส าเร็จ และมี
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยน ามาถ่ายทอด พร้อมสร้างขั้นตอนแบบอย่างของความส าเร็จให้แก่คณาจารย์
ภายในคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนให้ประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปสู่การท างาน
วิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

เนื้อหา “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ”  ภายในเล่มประกอบด้วย  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
2. กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนโดยสังเขป 
3. การเตรียมเอกสารและข้อแนะน าการกรอกเอกสาร 
 3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 3.2 มหาวิทยาลัยพายัพ 
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้อ่านทุกท่าน ที่พร้อมจะน าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชนต์่อกระบวนการท าวิจัยให้มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมษายน 2563 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 

การประชุมระดมความคิดในการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” นั้น
เกิดจากความคิดที่ว่า การขอจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นเรื่องใหม่ส าหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกคน แม้กระทั่งคณาจารย์ในคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท าวิจัยเป็นระยะเวลายาวนาน 
จ าเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ด้านการขอจริยธรรมการวิจัยในคนเช่นกัน ประกอบกับคณาจารย์ในคณะฯ บาง
คนที่ได้ท าวิจัยเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไดเ้คยขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนส าคัญที่ผู้ท าวิจัยจ าเป็นต้องศึกษา โดยในช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัย
พายัพยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานการขอจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างเป็นทางการขึ้นมา จนกระทั่งปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยพายัพได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการขอจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างเป็นทางการ
ขึ้นมาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 273/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 352/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสบทบ)  และค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่  91/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสบทบ)  (เพิ่มเติม) ซึ่งพบว่า 
กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกระบวนการขอจริยธรรม
การวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพมีกระบวนการทั้งเหมือนและแตกต่างกัน โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่ง
เป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการสมทบในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ รวมถึง
คณาจารย์ในคณะฯ ที่ได้รับเอกสารรับรองการขอจริยธรรมการวิจัยในคนจากทั้งสองสถาบันดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้สกัดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยในคนได้เป็นอย่างดี จากนั้นผู้เข้าร่วม
ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกันเรียนรู้ซึ่งกัน อันจะท าให้เห็นกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นองค์ความรูท้ี่เกิดจากการประชุมระดมความคิดของคณาจารย์ในคณะฯ ได้ดังนี้คือ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
2. กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนโดยสังเขป 
3. การเตรียมเอกสารและข้อแนะน าการกรอกเอกสาร 
 3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 3.2 มหาวิทยาลัยพายัพ 
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และ 2. กระบวนการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนโดยสังเขป 

1. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นหลักประกันได้ว่า
งานวิจัยนั้นมีการคัดเลือกกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาวิจัยได้อย่างมีจริยธรรม และการได้เอกสารรับรองจริยธรรม
การวิจัยในคนแต่ละงานวิจัย นับเป็นเอกสารส าคัญอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่การต่อยอดผลงานทางวิชาการทั้งใน
รูปแบบของบทความวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการในอนาคตได้ ซึ่งหากไม่มีเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรได้ 
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2. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนปรากฏ 3 รูปแบบ คือ แบบยกเว้น (กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
น้อย) แบบเร่งรัด (กลุ่มที่ศึกษาเป็นคนพิการ คนแก่ เป็นต้น) แบบเต็มชุด (กลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้ป่วย ผู้ต้องขัง เป็นต้น) ซึ่งการขอจริยธรรมการวิจัยของแต่ละคนจะเป็นรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยที่
ศึกษาว่าศึกษากับกลุ่มใดเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยก าหนดด้วยตนเองก่อน แล้วคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งว่าใช่หรือไม่ อย่างไร 

3. การขอจริยธรรมการวิจัยต้องมีหลักที่ส าคัญ 3 ประการที่ผู้วิจัยต้องค านึงถึงเมื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือท าการวิจัย ได้แก่ 1) ความเคารพในบุคคล 2) คุณประโยชน์ 3) ความยุติธรรม 

4. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ท าวิจัยควรกรอกเอกสารให้
เรียบร้อย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของส านักฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
จากนั้นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ส านักฝ่ายวิจัยฯ ก าหนด จากนั้นให้ยื่นเอกสารภายในการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนในรอบทุกวันพุธแรกของเดือน 

 
3. การเตรียมเอกสารและข้อแนะน าการกรอกเอกสาร 

1. กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาการกรอก
เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสถาบัน กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดโดยเฉพาะ
วิธีการเก็บข้อมูล การคัดเลือก การคัดออก เป็นต้น หากกรอกผิดหรือไม่ครบถ้วนทางคณะกรรมการก็จะน ามา
ให้กรอกแล้วส่งกลับไปใหม่ และไม่ว่าการกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นภาษาไทยเท่านั้น 

2. กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพศึกษาการกรอกเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสถาบัน กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดโดยเฉพาะแบบฟอร์ม 
AF-07-02 ที่ค่อนข้างกรอกข้อมูลยาก เช่น ข้อ 7.5 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย ให้ระบุอย่างชัดเจน 7.7-
7.9 เขียนให้สัมพันธ์กับวิธีการด าเนินวิจัยในโครงร่างวิจัย เป็นต้น 

3. สรุปได้ว่า กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพควรศึกษาการกรอกเอกสารซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน โดยเอกสารที่กรอกแม้ว่ามีจ านวนแตกต่างกัน แต่เนื้อหาส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีดังน้ี 

1. การท าวิจัยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหรือไม่ จ าเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนนับตั้งแต่
มกราคม 2563 เป็นต้นมา 

2. หากงานวิจัยใดไม่มีเอกสารรับรองการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ได้รับ
การตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการฉบับต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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3. ถ้าไม่ขอจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยจะต้องผ่านการอบรมแบบออนไลน์แล้วท าข้อสอบ
ออนไลน์ 80 % ผ่าน ถึงได้ใบรับรอง ซึ่งท าได้ยากมาก แต่จากผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนมากกว่าไปสอบอบรม 

4. ระยะเวลาและขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหรือไม่ ใน
รูปแบบใด ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ เหมือนกันทั้งสิ้น ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับการก าหนด
ระยะเวลาการพิจารณาของแต่ละสถาบัน 

5. การขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนได้นั้นต้องผ่านกระบวนการป้องกันโครงร่างวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมผู้วิจัยได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนตามขั้นตอนได้ 
มิฉะนั้น หากโครงร่างยังไม่ได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังไม่ได้ปรับแก้ไข แล้วยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนจะถือ
ว่าไม่ผ่าน และไม่ได้เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

จากประเด็นดังกล่าวมีผู้น าองค์ความรู้เรื่อง “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” ไปใชป้ระโยชน์
ในการท างานวิจัย ได้แก่ อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่างและ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
ในโครงการวิจัยเรื่อง “เปรียบเทียบค าประสมในภาษาล้านนาและภาษาลาว” และอาจารย์ ดร.ปุณณสา โพธิ
พฤกษ์ ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรใ์ห้เป็นนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จในอนาคตไดต้่อไป 
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บทน า 

 
การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นมีงานที่อาจารย์ทุกคนได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยคือ

อาจารย์จะต้องท าตามพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเห็นได้ว่า “งานวิจัย” เป็น 1 ใน 4 ภารกิจหลักของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ทุกคนที่จ าเป็นต้องผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง อันน าไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้และเกิดทฤษฎีใหม่ ให้มีการศึกษาค้นคว้าท าให้เกิดความรู้ เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งน าองค์ความรู้ใหม่จากการท าวิจัยไปใช้ในการสอน 
เพื่อพัฒนานักศึกษา อันเป็นก าลังส าคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป 

การผลิตผลงานวิจัยมีขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัยอย่างเป็นระบบ นอกจากท าให้ได้ผลการวิจัยที่
น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการแล้ว งานวิจัยจ าเป็นต้องมีจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีกลุ่มทดลองหรือ
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคน ซึ่งในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องมีเอกสารรับรองว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในคน จึงจะ
สามารถด าเนินการท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น จึงท าให้ปัจจุบันการท าวิจัยจ าเป็นต้องขอ
จริยธรรมการวิจัยในคนเพิ่มเติมอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ที่สถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากได้จัดตั้ง
หน่วยการขอจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังเช่นมหาวิทยาลัยพายัพได้เริ่มมีค าสั่งแต่ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนเมื่อปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 273/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 352/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสบทบ) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 91/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยพายัพ (คณะกรรมการสบทบ) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 

จากค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันการท าวิจัยจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีกระบวนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดการประชุม 
เพื่อจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในหัวข้อ “กระบวนการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคน” ด้วยเห็นว่า แมอ้าจารยส์่วนมากมีประสบการณ์ในการท างานวิจัย แต่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการขอ
จริยธรรมการวิจัยในคน เนื่องจากกระบวนการขอจริยธรรมเป็นเรื่องใหม่ดังกล่าว และนับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ได้
เริ่มก าหนดให้นักวิจัยทุกคนที่ต้องการจะท าวิจัย จ าเป็นต้องท าเรื่องการขอจริยธรรมในคนตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นมา โดยกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการกรอกเอกสาร
เพื่อยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีเป็นจ านวนมาก อาจจะสร้างความไม่ชัดเจนในบางประเด็นจนท าให้
ผู้ท าวิจัยจ านวนมากเกิดความสงสัยว่า ควรกรอกข้อมูลต่าง ๆ อย่างไรจึงจะถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร
รับรองการขอจริยธรรมการวิจัยในคน อันจะน าไปสู่กระบวนการท าวิจัยในขั้นตอนต่อไปได้อย่างราบรื่นและ
ประสบความส าเร็จ โดยเนื้อหาการจัดการความรู้ในเล่มนี้ประกอบด้วย  

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
2. กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนโดยสังเขป 
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3. การเตรียมเอกสารและข้อแนะน าการกรอกเอกสาร 
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 3.2 มหาวิทยาลัยพายัพ 
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าวจะน าไปเผยแพร่โดยจัดการประชุมให้

ความรู้แก่คณาจารย์และผู้สนใจเพื่อน าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังจะได้น าองค์ความรู้มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะฯ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและยังเป็นการเผยแพร่ความรูไ้ปสู่สาธารณชนด้วย 
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
  
 อันเนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น ส่งผลให้บุคลาการทาง
การศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยให้ก้าวหน้ามากยิ่ งขึ้น ผนวกกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าจะต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงเป็นเหตุให้
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องผลิตผลงานจัย เนื่องจากงานวิจัย เป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการน าไปสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นผลงานทางวิชาการที่ประจักษ์เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งสามารถสะท้อน
ถึงคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้การวิจัยในปัจจุบันจ าเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งได้ก าหนดให้เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานการขอจริยธรรม
การวิจัยในคนขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังเช่นประกาศค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นหลักประกันได้ว่า นักวิจัยทุกคนมีผลการวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในคน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัด 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการความรู้จากการวิจัยแก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการขอจริยธรรม
การวิจัยในคน” ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักจริยธรรมการ
วิจัยในคนของอาจารย์ในคณะฯ ให้ดีขึ้นต่อไป  
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แผนการจัดการความรู้ 
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)   

 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะด้านการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1 การบ่งชี้
ความรู้ 

- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

- ประชุมเพื่อ
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

- ผู้รับผิดชอบ
ระดมความคิด
เพื่อก าหนด
ประเด็นการ
เรียนรู้ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
1/2562 

ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู้ 

-ได้ประเด็น
หัวข้อองค์
ความรู้ 
-ได้
ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1.
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ที่ 
11/2562 
2. 
คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ ที ่
9/2562 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
ด าเนินการ
แล้ว 

2 การสร้าง
และ
แสวงหา
ความรู้ 

- ประชุม
คณะกรรมการ
วิจัยของคณะฯ
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตาม
หัวข้อองค์

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 

องค์
ความรู้ 

ได้ประเด็น
องค์ความรู้ 
 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะด้านการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

ความรู้ที่
ก าหนดไว้ 

- เปิดโอกาสให้ผู้
ที่สนใจและมี
ประสบการณ์
ในการท าวิจัย
แต่ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการ
วิจัยเข้าร่วมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

3 การจัด
ความรู้ให้
เป็นระบบ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
กลุ่มวิจัยรวบรวม
ความรู้จาก
คณาจารย์ในกลุ่ม
ตามประเด็นที่
ก าหนดแล้วเรียบ
เรียงเป็นองค์
ความรู้ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 
(พ.ย. 62 
ถึง มี.ค.
63) 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จาก
การประชุม
ย่อยอย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผู้น ากลุ่มและ
เลขานุการผู้จด
บันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

4 การ
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้ 

น าองค์ความรู้ที่
เรียบเรียงให้ผู้น า
กลุ่มและ
คณาจารย์ที่เป็น
กรรมการฯ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องและ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 
(มี.ค.63) 

เนื้อหา
องค์
ความรู้
จากการ
ประชุม
ย่อยในแต่
ละครั้ง 

เนื้อหาองค์
ความรู้จาก
การประชุม
ย่อยอย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ผู้น ากลุ่มและ
เลขานุการผู้
จดบันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะด้านการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

5 การเข้าถึง
ความรู้ 

-จัดท าเอกสาร
คลังความรู้ที่
ได้รับ 
- เผยแพร่องค์

ความรู้ทาง
เว็บไซต์ของ
คณะฯ และ
ของ
มหาวิทยาลัย 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 
(มี.ค.63) 

- เล่ม
สรุป
องค์
ความรู้ 

- เว็บไซต์ 

เอกสาร
สรุปองค์
ความรู้ 1 
เล่มและ
ไฟล์สรุป
ความรู้ 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และผู้ที่
สนใจ 

ผู้น ากลุ่มและ
เลขานุการผู้
จดบันทึก 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
 อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

6 การ
แบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
 

- จัดประชุม
คณาจารย์เพื่อ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่
คณาจารย์ใน
คณะเพื่อ
น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้กลุ่ม
วิจัยจะท า
หน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงให้
ค าปรึกษาแก่
คณาจารย์ที่
ก าลังท า
โครงการวิจัย
หรือก าลังยื่น
เสนอขอ
อนุมัติ
โครงการวิจัย 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 
(มี.ค.63) 

- การ
ประชุม 

- การประชุม
รวม
อาจารย์ใน
คณะฯ 
อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และผู้ที่
สนใจ 

1.
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
2. 
คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

7 การเรียนรู้ 
 

- คณะฯ 
สนับสนุนให้
คณาจารย์น า
ความรู้ไป
ปฏิบัติ โดยให้ 

ภาค
การศึกษา
ที่ 
2/2562 

- มีการ
น าองค์
ความรู้
ไปใช้ 

มีอาจารย์ที่
ท าวิจัย
อย่างน้อย 
1 โครงการ
น าองค์

คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1.
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
คณะ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประเด็น KM: “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   คณาจารย์ในคณะฯ มีความรู้ในเรื่องเกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเฉพาะด้านการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
การวัดผล : มีอาจารย์น าความรู้ไปใช้ในโครงการวิจัยอย่างน้อยจ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

อาจารย์
อัจฉราภรณ์ 
จันทร์สว่าง 
และอาจารย์ 
ดร.ปุณณสา 
โพธิพฤกษ์  
น าองค์ความรู้
เรื่อง
กระบวนการ
ขอจริยธรรม
การวิจัยในคน  
ที่ได้รับจาก
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อไป
ปรับใช้ใน
งานวิจัยต่อไป 

ความรู้ไป
ใช้จริงใน
การท าวิจัย 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
2. 
คณะกรรมการ
วิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ด าเนิน 
การแล้ว 

 
ผู้อนุมัติ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส   พันธ์พลกฤต (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
 

“กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย ์ดร.ป่ินอนงค์ อ าปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. อาจารย์ ดร.ปุณณาสา  โพธิพฤกษ์  

3. อาจารยอ์ัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง  

4. อาจารย์รัตตินาถ เพชรมณี   

5. อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา   

6. อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช  

7. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์   

8. อาจารย์อนุลักษณ์ ปิงยศ   

9. อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก      
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 การถอดบทเรียนและสงัเคราะห์ความรู้  
 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุม่ย่อยครั้งที่ 1 

“ความเป็นมาและความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
“กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนโดยสังเขป” 
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย ์ดร.ป่ินอนงค์ อ าปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ ์  

3. อาจารยอ์ัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง  

4. อาจารย์รัตตินาถ เพชรมณี   

5. อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา   

6. อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช  

7. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธพิงศ์   

8. อาจารย์อนุลักษณ์ ปิงยศ   

9. อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก 

10. อาจารยเ์สาวนีย์ ด ารงโรจน์สกุล    

11. อาจารย ์ดร.เอลิสา  มิเอะ  นิชิคิโตะ 
12. อาจารย์มาริ แก้วแดง 
13. อาจารย์ชลิดา วสุวัต 
14. อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์  

15. อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง 
16. อาจารย์ชีวิน สุขสมณะ  
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เลา่เรื่อง 
 ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดประเด็นใน
ฐานะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยกล่าวว่า “การท าวิจัยต่อไปนี้ทุก
ครั้งต้องผ่าน IRB (Institutional Review Board: IRB) คือ ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งมีผล
ต่อเรื่องของการเขียนบทความวิจัย โดยบทความวิจัยในวารสารต่าง ๆ จะไม่รับตีพิมพ์  ถ้างานวิจัยของเราไม่
ผ่านการขอจริยธรรมการวิจัยในคน โดยเหมือนเป็นการถูกบังคับ ถึงแม้ได้ทุนถายนอกก็ต้องผ่านกระบวนการ 
แม้กระทั่งการขอทุนจาก ม.พายัพ เราต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนจึงจะเซ็นสัญญาได้ ขอเริ่มจากขั้นตอน 
จริยธรรมการวิจัยในคนของ ม.พายัพ ตอนนี้ได้มีการก่อนตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว เปิดมา
ไม่กี่เดือน ประมาณภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคมเป็นต้นมา เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา อาจารย์ทุกคน
ท าวิจัย หรือวิททยานิพนธ์ต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคน ยิ่งถ้าจะขอต าแหน่งทางวิชาการ ต้องขอจริยธรรม
การวิจัยในคน แต่งานวิจัยไม่ขอ จริยธรรมการวิจัยในคนก็ได้ ถ้ามีการขอ ผศ. คิดว่าตอนนี้ขอจริยธรรมการวิจัย
ในคนก่อนดีกว่า จะไปขอที่ไหนก็ได้ ขอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 3 ,000 แต่ ที่ ม.
พายัพตอนนี้ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต่อไปยังไม่แน่ใจ  
 การขอจริยธรรมการวิจัยในคนต้องผ่านขั้นตอนของโครงการ โดยให้เข้าไปในเว็บหัวข้อ การวิจัยในคน 
จะมีเอกสารให้ดาวน์โหลด จะมีขั้นตอนการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัยต้องยื่นขอเสนอโครงการ 
ภายในวันพุธที่ 1 ของแต่ละเดือน หลังจากนั้นภายในวันศุกร์ของแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ของส านักวิจัย จะมีการ
ตรวจสอบและแยกโครงร่างการวิจัยของเราว่าอยู่ประเภทไหน ใน 3 ประเภท คือ ประเภทยกเว้น (ความเสี่ยง
น้อย) ประเภทเร่งรัด และประเภทเต็มชุด มี 3 แบบ ดังน้ี 
 ถ้าเป็นแบบยกเว้น กรณีงานวิจัยของเราความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบไม่มึความเสี่ยงเลย หรือแบบที่
สอง แบบเร่งรัด ความเสี่ยงจะสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อย เช่น ท ากับเด็กคนพิการ คนแก่ ต้องมีการรายงาน
ความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส่วนแบบเต็มชุด เช่น การฉีดยาเข้าไปเพื่อดูผลของ
การใช้ยา ต้องใช้เต็มรูปแบบ ซึ่งในแบบนี้คณะกรรมการ ม.พายัพ ยังไม่รับ แต่ถ้าใครก็ตามท าเรื่องนี้ต้องไปขอ
ที่อื่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ แต่หากเข้าไปขอตอนนี้จะไม่รับ
บุคคลภายนอก เพราะเขาต้องการเอื้ออ านวยให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่นเดียวกับ 
มหาวิทยาลัยพายัพก็จะไม่รับของบุคคลภายนอก ดังนั้น ต้องจัดแยกประเภทการวิจัยว่าอยู่แบบไหน แต่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีตรงนี้ จะมีเฉพาะงานวิจัยทางฝั่งคณะเภสัชศาสตรเ์ท่านั้น 
 ประเด็นเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขอจริยธรรมในคน สมมติว่า หากเอกสารไม่ครบก็ต้องหาเอกสารมาให้
ครบภายในวันพุธที่ 2 ของแต่ละดือน ควรท าให้เสร็จภายในรอบแรก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พวกเราถ้า
ไม่อย่างนั้นจะช้าไปอีกเดือนหนึ่งเป็นรอบ 
 คณะกรรมการวิจัยมีสองชุด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนไม่ว่างติดภารกิจ ก็จะเรียก
คณะกรรมการสบทบ หลังจากนั้นมีการประชุมที่มีประเด็นหลัก ๆ เป็นเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป จากนั้น
คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 3 ถ้ามีแก้ไขต้องส่งคืนส านักวิจัยภายใน 15 วัน กล่าวคือภายใน
วันพุธที่ 4 สิ่งที่แก้ไขเอาไปต้องแก้ไขจริง ๆ แล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันอีก เนื่องจากหมายเลขไออาร์บี หมายถึง
ความเป็นความตายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นักวิจัยไม่ควรหาฃ่องว่างท าไม่ถูกต้อง มิฉะนั้น 
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หากท าไปแล้วและถูกตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหาย และคณะกรรมการจะถูกตรวจสอบ
ด้วยเช่นกัน เอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคน จะมีห้องเก็บที่ปลอดภัย 3-5 ปี แล้วท าลาย เอกสารต่าง ๆ 
ไม่มีการน ามา re-use **การขอจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยพายัพ ขอให้ยื่นภายในวันพุธแรก
ของและเดือน** 

อาจารย์ ดร.ปณุณาสา โพธิพฤกษ์ ถามว่า “ที่กรรมการให้แก้จะเป็นแนวไหน”  
ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต ตอบว่า “ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาได้ใส่หัวข้อนี้ลงไปในการท าวิจัย

ด้วย ที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะเรียนรู้ด้วย เวลาดูโครงร่างแขาจะผ่านความเห็นของ อาจารย์ที่ปรึกษามาแล้ว บางที
เราอาจจะมีบางประเด็นที่จะต้องให้เขาแก้ ถ้าเรื่องนั้นไปกระทบหลักจริยธรรมการวิจัยในคนใน 3 ประการ  
ได้แก่ 1) ความเคารพในบุคคล เช่น เคารพของความยินยอมและให้อาสาสมัครตอบอย่างอิสระ โดยปราศจาก
อามิสสินจ้าง เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล เช่น ข้อค าถามเราก็ต้องศึกษาด้วย มันสุ่มเสี่ยงหรือล้วงไป
เป็นความส่วนตัวมากเกินไปหรื่อเปล่า เราก็จะถามว่าเอาค าถามนี้ไปท าอะไร เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์หรือ 
ไม่ แต่ถ้าไม่เกี่ยวแต่อยากท า ก็ต้องปรับภาษาให้ผู้ตอบรู้สึกว่าตอบได้อย่างอิสระ ไม่ได้รู้สึกอีดอัดในการตอบ  
เคารพในการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล เรามีวิธีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลอย่างไร ถ้าเราไม่ตอบ
เขาก็จะให้เรามาตอบว่าท าได้อย่างไร และความเคารพความป็นผู้อ่อนด้อย อ่อนบาง ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วย
ซึมเศร้า ผู้บริการทางเพศ ติดยาเสพติด ผู้ข้ามเพศ เป็นต้น 2) หลักคุณประโยชน์ ไม่อันตรายต่อจิตใจ สังคม 
สถานะทางการเงิน กฎหมาย 3) หลักความยุติธรรม การเลือกอาสาสมัคร มีเกณฑ์การค้ดเข้าคัดออกอย่างไร 
ถ้าผู้ร่วมท าไปแล้ว จะท าอย่างไร จะยุติทันที หรือเอาขนมเป็นเครื่องล่อใจให้ท าจนเสร็จ แบบนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
จริง ๆ เขาสามารถยุติการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เราต้องไปดูวัตถุประสงค์ของเขาด้วย ถ้าเก็บช้อมูลไม่ครบ
เกณฑ์การคัดเลือกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ จะดูว่ามีวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างไร ถ้ามีการสุ่มแบบอคติ เรา
ไม่ได้ดูเนื้อหาอย่างเดียว แต่ดูถึงระเบียบวิธีวิจัยด้วย โดยเฉพาะการสุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกต้องเคารพสิทธิต่าง 
ๆ ด้วย ท าไมเลือกเด็กกลุ่มนี้เป็นตัวอย่าง ถ้าตอบว่าง่ายดี เราอยู่ใกล้ ม.พายัพ เดินทางไปสะดวก ภารกิจมีน้อย 
ถ้าไปในเมืองใช้เวลาเดินทางมาก ตอบแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นอคติ ไม่เอาง่ายเข้าว่า เพื่อให้คนทุกคนมีโอกาสถูก
เลือกเท่าเทียมกัน การจัดอาสาสมัครมีวิธีการใดต้องอธิบายให้ชัดเจน และตอบโจทย์ที่ เกียวข้องกับ 
วัตถุประสงค์ ถ้าผ่านการขอจริยธรรมในคนได้ก็จะดีมาก นอกจากนี้จรรรยาบรรณนักวิชาชีพมีพฤติกรรมที่ผิด
ร้ายแรง เช่น การยกเมฆ การลอกข้อมูล ปลอมแปลงข้อมูลผิดจากความเป็นจริง การเขียนผลงาน ต้องมีการ
อ้างเอิง แม้แต่การอ้างอิงงานวิจัยของตัวเอง” 

อาจารยพ์ัชยา โสภณสิทธิพงศ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “เขาไม่แก้โครงร่างของเรา แต่เขาจะแก้ค าของ
เขาเองมากกว่า เช่น เก็บข้อมูลนั้นไว้ในคอมฯ นานเท่าไร ท าลายเมื่อไร ต้ังรหัสอย่างไร น่าจะเป็นเรื่องของการ
ใช้ค ามากกว่า เกณฑ์คัดเข้า คัดออก ต้องใช้ค าที่ไม่ซ้ ากัน ข้อค าถามแบบนี้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนค าถาม เครื่องมือ
วิจัยแบบค าถามสัมภาษณ์ต้องพร้อมหมด” 

ผศ.ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต กล่าวเสริมอกีว่า “ค าบางค าไม่เคารพกลุ่มตัวอย่างไม่ควรใช้ และต้อง
พยายามท าให้ตรงตามวัตถุประสงค์” 
  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นเรื่องใหม่ ผู้เข้าร่วมส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีประเด็นใดที่จะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในครั้งแรกนี้ อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่



17 
 

 

อยากให้มีการจัดการเรียนรู้ด้านการกรอกเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันว่ามีเอกสารประเด็นใดที่ไม่สามารถกรอกได้ โดยให้ผู้มี
ประสบการณ์ด้านการกรอกเอกสารของทั้งสองสถาบันดังกล่าวมาเป็นผู้ให้ความรู้ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่ง
ผู้น ากลุ่มจะได้ติดต่ออาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ และอาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะจากการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ จากการขอจริยธรรม
การวิจัยในคนมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ผู้น ากลุ่มได้ขอให้ทุกคนลองดาวน์
โหลดและศึกษาเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของทั้งสองสถาบันมาล่วงหน้า และทดลองกรอก
เอกสารดูว่ามีประเด็นใดที่ไม่สามารถกรอกได้ หรือไม่ชัดเจน ซึ่งจะได้น ามาจัดการเรียนรู้ในการประชุมครั้งที่ 2 
ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ ์
 

สรุปประเด็นสาระส าคัญจากการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 1 
1. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นหลักประกันได้ว่า

งานวิจัยนั้นมีการคัดเลือกกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาวิจัยได้อย่างมีจริยธรรม และการได้เอกสารรับรองจริยธรรม
การวิจัยในคนแต่ละงานวิจัย นับเป็นเอกสารส าคัญอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่การต่อยอดผลงานทางวิชาการทั้งใน
รูปแบบของบทความวิชาการ และการขอต าแหน่งทางวิชาการในอนาคตได้ ซึ่งหากไม่มีเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรได้ 

2. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนปรากฏ 3 รูปแบบ คือ แบบยกเว้น (กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
น้อย) แบบเร่งรัด (กลุ่มที่ศึกษาเป็นคนพิการ คนแก่ เป็นต้น) แบบเต็มชุด (กลุ่มที่ศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้ป่วย ผู้ต้องขัง เป็นต้น) ซึ่งการขอจริยธรรมการวิจัยของแต่ละคนจะเป็นรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยที่
ศึกษาว่าศึกษากับกลุ่มใดเป็นส าคัญ โดยผู้วิจัยก าหนดด้วยตนเองก่อน แล้วคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่งว่าใช่หรือไม่ อย่างไร 

3. การขอจริยธรรมการวิจัยต้องมีหลักที่ส าคัญ 3 ประการที่ผู้วิจัยต้องค านึงถึงเมื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือท าการวิจัย ได้แก่ 1) ความเคารพในบุคคล 2) คุณประโยชน์ 3) ความยุติธรรม 

4. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ท าวิจัยควรกรอกเอกสารให้
เรียบร้อย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของส านักฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
จากนั้นผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ส านักฝ่ายวิจัยฯ ก าหนด จากนั้นให้ยื่นเอกสารภายในการขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนในรอบทุกวันพุธแรกของเดือน 

5. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนจ าเป็นต้องศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการกรอกเอกสารที่
มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ (ซึ่งจะได้กล่าวในการประชุมครั้งต่อไป) 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุม่ย่อยครั้งที ่2 

“การเตรียมเอกสารและข้อแนะน าการกรอกเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
และมหาวิทยาลัยพายัพ” 

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย ์ดร.ป่ินอนงค์ อ าปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ ์  

3. อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง  

4. อาจารย์รัตตินาถ เพชรมณี   

5. อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา   

6. อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช  

7. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธพิงศ์   

8. อาจารย์อนุลักษณ์ ปิงยศ   

9. อาจารย์นิธินาฏ บุลมาก 

10. อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แยม้วงศ ์

11. อาจารย ์ดร.เอลิสา  มิเอะ  นิชิคิโตะ 

12. อาจารย์มาริ แก้วแดง 
13. อาจารยเ์กยีรติสุดา บุญส่ง 
14. อาจารย์ชีวิน สุขสมณะ 

เลา่เรื่อง 

จากการประชุมที่ผ่านมาในวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
ของคณะกรรมการแต่ละท่าน ในหัวข้อ “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” ด้านความเป็นมาและ
ความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน และกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนโดยสังเขป แต่ด้วย
ช่วงวลาที่จ ากัด ประกอบกับหัวข้อดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ จึงมีประเด็นในกล่าวถึงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามใน
การประชุมคราวก่อนได้ทิ้งท้ายไว้ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ไปดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารการกรอกจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อ
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น ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการกรอกเอกสารดังกล่าวในครั้งที่ 2 ได้อย่างต่อเนื่องดังนี้ 
โดยมี ผศ.ดร. นงนภัส  พันธ์พลกฤต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวเปิดประเด็นใน
ฐานะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ ตามรายละเอียดดังนี้ 

“เอกสารในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนมีเอกสารต่าง ๆ มากมายที่จะให้ดาวน์โหลด เริ่มตั้งแต่
บันทึกข้อความเหมือนเป็นจดหมายปะหน้า ว่าเรียน...... ศึกษารายละเอียดในเอกสารได้ ในกรณีเป็น นักศึกษา 
ต้องให้ อาจารย์ที่ปรึกษาลงความเห็น แต่ถ้าเป็นโครงการวิจัย ต้องผ่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย 
แล้วตามดว้ยคณบดี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการประชุมลงความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เอกสารต่อไป มีรายการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้าง AF 07-01 ต่อไปแบบค าขอรับรองจริยธรรม มี
รายละเอียดต่าง ๆ กรอกให้ครบถ้วน ถ้าเป็นของ ม.พายัพต้องผ่านโครงร่างก่อน ถึงจะกรอกเอกสาร AF 0702 
สุดท้ายนักวิจัยต้องเลือกโครงการวิจัยว่าเป็นแบบใด ยกเว้น เร่งรัด เต็มชุด แต่คณะกรรมการจะพิจารณาอีกที
ว่าใช่ไหม ตามที่นักวิจัยเสนอมา ต่อมาเป็นเอกสารชี้แจ้งของผู้เข้าร่วมการวิจัย ท ากับใครมีรายละเอียดต่าง ๆ 
ต้องท าให้เรียบร้อย ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นในการวิจัยมีอะไรบ้าง แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในการ
วิจัยมีไหม สิ่งตอบแทนในการวิจัย และลงนาม เอกสารล าดับ 4 เป็นเอกสารแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วม
การวิจัย ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลกับใครต้องให้เขาลงนามด้วย เพราะเขาต้องเอาไป ขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
เพื่อเป็นการรับประกันว่า เป็นการสมัครใจในการตอบแบบสอบถามโดยได้รับการบออกกล่าว  

เอกสารทั้งหมดมี 7-8 เอกสาร เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเราเท่านั้น เช่น กรณีที่เราจะไปเก็บข้อมูลทีมี
อายุต่ ากว่า 8 ปี เช่น ป.2 ป.3 เราต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม แต่อายุ 
18 ปี ลงนามได้เลย ต่อมาเป็นประวัติผู้วิจัยหลัก และร่วมมีกี่คนใส่ให้หมด เขาจะดูว่าผู้วิจัยหลักมีความรู้
ความสามารถไหม ผู้วิจัยร่วมเติมเต็มข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน” 

อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ ได้กล่าวถึงการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่ามีขั้นตอนดังนี้  

- แบบฟอร์มการยื่นขอจะมี AF02 - 07 จนถึง 10 - 07 – 01 
- เริ่มจาก AF- 02 - 07 บันทึกข้อความจะยื่นขอจริยธรรมที่ส านักวิจัย กรอกตาม

แบบฟอร์ม เปลี่ยนข้อมูลตามผู้ที่ท าวิจัย (ชื่อ หน่วยงานที่สังกัด ชื่อเรื่อง)  
- AF- 03 – 07 ใบค าขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
- แบบฟอร์ม AF อื่น ให้กรอกตามหัวข้อที่ระบุ ได้แก่  

AF- 04 – 07  
AF- 05 – 07 หนังสือแสดงความยินยอม ต้องเขียนลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจนว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีกี่คน (ให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นยืนยัน) 
AF- 06 – 07 หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กและผู้ปกครอง  
10 - 07 – 01 ใบโครงการวิจัย 
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อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ ได้ทิ้งท้ายว่าให้สามารถศึกษารายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ได้จาก

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือดูตัวอย่างการกรอกเอกสารของ อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้ม

วงศ์ ได้ในภาคผนวก ค นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิชิคิโตะ ไดก้ล่าวเสริมว่า  

“การยื่นของในกรณีของตนเองเป็นกรณีงานวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ ต้องรอการประชุมเป็นรอบไป 

แม้จะส่งก่อนหรือส่งหลังก็ตาม ทั้งนี้วิธีการเก็บข้อมูล การคัดเลือก การคัดออก ต้องระบุโดยละเอียด แม้ว่า

ตอนขอของตนเองจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ ทาง ม.ราชภัฏส่งเอกสารใบรับรองการวิจัยมาให้เป็นภาษาไทย” 

  ด้านการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพของอาจารย์พัชยา 

โสภณสิทธิพงศ์ ซึ่งได้ลาการประชุม แต่ได้ฝากข้อมูลไว้กับ ผศ.รัชตพล น าเสนอวิธีการกรอกข้อมูลการขอ

จริยธรรมการวิจัยในคนของอาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการขอให้กับผู้ที่ท าวิจัยในปี

การศึกษา 2562 และผู้ที่มีโครงการจะยื่นวิจัยในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ดังนี ้

“เริ่มจากแบบฟอร์ม AF-07-02 เป็นแบบฟอร์มที่ค่อนข้างยากในการกรอกข้อมูล โดยแต่ละหัวข้อเอา

ข้อมูลจากโครงร่างวิจัยมาประกอบในการเขียน ข้อที่ไฮไลท์สีเหลืองเป็นหัวข้อที่ อาจารย์พัชยา เห็นว่าต้อง

ชัดเจนในการกรอกข้อมูล ได้แก่  

ข้อ 7.5 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย ให้ระบุอย่างชัดเจน 

ข้อ 7.6 ให้เขียนสัมพันธ์กับข้อ 7.5 
ข้อ 7.7 -7.9 ให้ดูจากวิธีการด าเนินวิจัยในโครงร่างวิจัย 

 ข้อ 8 ให้เช็กตามเรื่องวิจัยที่ขอ 
 ข้อ 9 ให้เขียนเองว่าวางแผนอย่างไร เก็บข้อมูลเมื่อไร จากที่ไหน ชี้แจงรายละเอียด

โดยย่อของการวิจัย ฯลฯ 
 ข้อ 10 ให้ดูจากโครงร่างวิจัย 
 ข้อ 11 เอาจากการคิดของผู้วิจัย 
 ข้อ 17 วิธีการท าลายข้อมูล 
 ข้อ 18 เช็กตามที่ตรงกับหัวข้อวิจัย 

ส่วน AF-07-05 เป็นการชี้แจงการกรอกเอกสารคล้าย ๆ กัน แบบฟอร์มไหนที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งที่ท า
ไม่ต้องส่ง”  

อย่างไรก็ดี อาจารย์ ดร.เอลิสา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ควรส่งขอ้มูลตามแบบฟอร์มให้ครบ และควรท าทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะแบบฟอร์มชี้แจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการโครงการวิจัย” 

ผศ.รัชตพล สรุปว่า “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องผ่านเค้าโครงร่างวิจัยก่อน จึงขอ
จริยธรรมการวิจัยได้ ให้โหลดแบบฟอร์มจากส านักวิจัย AF01-14-0-01 โดยเฉพาะ AF02 ต้องกรอกข้อมูลให้
ละเอียด จากนั้นเป็นขั้นตอนการเซ็นสัญญา” 
 หลังจากประธานฯ ได้กล่าวสรุปการประชุมครั้งนี้แล้ว ไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัย แต่ประธานฯ ได้กล่าวถึง

ผู้น าไปใช้การกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ ก าลังยื่น
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โครงร่างขอทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ อาจารย์อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง และ อาจารย์ ดร.ปุณณ

สา โพธิพฤกษ์ ซึ่งจะต้องเตรียมเพื่อน าไปเสนอในฐานะเป็นผู้น าไปใช้ในการเผยแพร่การประชุมคณาจารย์ของ

คณะฯ ต่อไป  

สรุปประเด็นสาระส าคัญจากการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งท่ี 2 
1 กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศึกษาการกรอก

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสถาบัน กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดโดยเฉพาะ
วิธีการเก็บข้อมูล การคัดเลือก การคัดออก เป็นต้น หากกรอกผิดหรือไม่ครบถ้วนทางคณะกรรมการก็จะน ามา
ให้กรอกแล้วส่งกลับไปใหม่ และไม่ว่าการกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นภาษาไทยเท่านั้น 

2 กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพศึกษาการกรอกเอกสาร
สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของสถาบัน กรอกเอกสารให้สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดโดยเฉพาะแบบฟอร์ม 
AF-07-02 ที่ค่อนข้างกรอกข้อมูลยาก เช่น ข้อ 7.5 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย ให้ระบุอย่างชัดเจน 7.7-
7.9 เขียนให้สัมพันธ์กับวิธีการด าเนินวิจัยในโครงร่างวิจัย เป็นต้น 

3 สรุปได้ว่า กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยพายัพควรศึกษาการกรอกเอกสารซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ในเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน โดยเอกสารที่กรอกแม้ว่ามีจ านวนแตกต่างกัน แต่เนื้อหาส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย กลุม่ย่อยครั้งที่ 3  

“ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ” 
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคารเบญจบรรณ 

 
ผู้น ากลุ่ม    : ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชตพล ชัยเกียรติธรรม 
ผู้อ านวยความสะดวก   : อาจารยส์ุภา  พูนผล 
ผู้จดบันทึก    : อาจารย ์ดร.ป่ินอนงค์ อ าปะละ 
ผู้เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ :  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต   

2. อาจารย์ ดร. ปุณณาสา  โพธิพฤกษ ์  

3. อาจารยอ์ัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง  

4. อาจารย์รัตตินาถ เพชรมณี   

5. อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา   

6. อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช  

7. อาจารย์พัชยา โสภณสิทธพิงศ์   

8. อาจารย์อนุลักษณ์ ปิงยศ   

9. อาจารย์ ดร.นมลรัตน ์แย้มวงศ ์  

11. อาจารย ์ดร.เอลิสา  มิเอะ  นิชิคิโตะ 

12. อาจารย์มาริ แก้วแดง 
13. อาจารย์กลุกนก มณีวงศ ์
14. อาจารย์นฤมล พงษ์ประเสริฐ     

 
เลา่เรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นหัวข้อ “กระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” โดยผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์ด้านการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการขอจริยธรรมการวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยพายัพได ้ซึ่งมีประเด็นข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ตามประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสใจจากผู้เข้าร่วมดังนี ้
 อาจารย์ ดร. นมลรัตน์ แย้มวงศ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณจารย์เกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่า “ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขั้นตอนจะคล้าย ๆ กับ ม.พายัพ 
งานวิจัยของตนเองได้ทดสอบกับนักศึกษาปี 4 เป็นกลุ่มไม่เปราะบาง แต่เขาก็ไม่แยกเข้าที่ประชุมพิจารณา 
จากนั้นจะใช้เวลา 3 เดือนหลังจากที่เราส่งตามที่เขาบอก แต่จริง ๆ แล้วไม่ถึงสามเดือน ประมาณเดือนครึ่ง 
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อีเมลกลับมาให้แก้ประเด็นอะไรบ้าง ส่วนใหญ่แก้ค า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 ท่านที่ดูจะส่งมาทาง
เมล แล้วก็ส่งให้เขาไปใหม่อีกที แล้วเขาจะส่งมาบอกว่า โอเคแล้ว ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบ ต้องท าให้เห็นว่า
เป็นอย่างไร ต้องหาค่าความเที่ยงตรงทางเนื้อหา ค่าความยากง่าย ค่าความน่าเชื่อถือ หาให้ครบแล้วส่งไปให้
ทางผู้พิจารณาให้เรียบร้อย ถ้าไม่เสร็จเขาก็จะขอเราเรื่อย ๆ ต้องหาค่านี้ออกมาเลย ก็เสียเวลาพอสมควร 
ดังนั้นถ้าใครจะขอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องศึกษาให้ละเอียด และต้องมีเนื้อในระเบียบวิธีวิจัยที่
ชัดเจนแล้ว” 

อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณจารย์เกี่ยวกับการขอจริยธรรมการวิจัยในคน
ของมหาวิทยาลัยพายัพว่า “ไม่ขอได้ไหม ไม่ได้สัมภาษณ์ใครอะไรเลย ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนไม่รับรองหรือความปลอดภัยว่า ถ้าไม่ได้ขอในคนจะมีผลต่อไปอย่างไรหรือไม่ ทางที่ดีต้องขอไว้ก่อน 
แม้กระทั่งการวิจัยเอกสารก็ต้องขอ แต่เป็นการขอแบบยกเว้น เช่น หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของความหมาย
พิธีกรรมไดโจไซ ความเช่ือเกี่ยวกับโลกลึกลับของคนญี่ปุ่น ศึกษาในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่ขอจริยธรรมการวิจัยใน
คน ผู้วิจัยจะต้องผ่านการอบรมแบบออนไลน์ น่าจะมีข้อรายละเอียดต่าง ๆ แล้วท าข้อสอบออนไลน์ 80 % 
ผ่าน ถึงได้ใบประกาศ ซึ่งยากมาก โดยส่วนตัวขอจริยธรรมการวิจัยในคนเอาไว้ก่อนดีกว่า”  

ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต กล่าวเสริมว่า “ให้ขอจริยธรรมการวิจัยในคน เพราะว่าการตีพิมพ์ใน
วารสาร การขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไปต้องถามหาว่า มีใบจริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม่ ซึ่งได้เคยกล่าวไว้
ตอนประชุมกันคร้ังแรก ๆ” 

อาจารย์สุภา พูนผล ถามว่า “การขอแบบยกเว้นใช้ระยะเวลาต่างกันไหม” 
ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ตอบกลับว่า “พิจารณาเหมือนกันทั้งหมด” 
อาจารย์ทัศนียา โสภณสิทธิพงศ์ กล่าวว่า “ถ้าท าวิจัยเสร็จแล้ว แต่ตอนนั้นยังไม่มีการขอจริยธรรม

การวิจัยในคน ต้องไปขอใบใหม่ไหม” 
ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ตอบว่า “เขาจะก าหนดเอาไว้ว่า เริ่มมกราคม 2563 เป็นต้นไป ต้องขอ 

จริยธรรมการวิจัยในคน และทุนของพายัพ ถ้ายังไม่ขอริยธรรมการวิจัยในคน เขาจะไม่ให้เราเซ็นสัญญา ถ้าได้
ทุนก่อนหน้านี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์การขอจริยธรรมการวิจัยในคนก็ไม่เป็นไร” 

อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่ผ่านการประเมิน ดังนี้ “ตอนแรกเมื่อได้ข่าวว่าต้องขอจริยธรรมการวิจัยใน
คน ตอนนั้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังไม่มี จึงขอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตอนนั้นยังไม่ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงไปดูในนั้นว่ามีช่องที่ยังไม่ผ่านผู้ทรงฯ ก็เช็กในช่องนี้ ก็เข้าใจเองว่ายังไม่ผ่านผู้ทรงฯ ก็ขอ
จริยธรรมได้ เพราะมีช่องใช้เช็ก เราก็ส่งไปขอจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คณะกรรมการก็ให้ความคิดเห็นปกติ พอไปผ่านระยะหนึ่งคณะกรรมการบอกว่าวิจัยเล่มนี้ไม่ผ่านการขอใบ
จริยธรรมการวิจัยในคน เนื่องจากต้องผ่านผู้ทรงฯ ดีเฟนโครงร่างก่อนให้เรียบร้อย สรุปก็คือ ก่อนขอจริยธรรม
วิจัยในคน โครงร่างวิจัยต้องผ่านการดีเฟนจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน จากนั้นต้องกรอกข้อมูลในเอกสารการขอ
จริยธรรมในคน 7 ชุดและต้องยื่นขอจริยธรรมฯ ในวันพุธแรกของเดือนหลังจากผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ส าคัญต้อง
ท าให้ละเอียดก่อนส่งขอเอกสารรับรองเพื่อไม่ต้องแก้ไขอีก จะท าให้เสียเวลา” 
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ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรมได้สรุปข้อคิดเห็นจากการจัดความรู้ครั้งนี้ว่า “ไม่ว่าจะท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคนหรือไม่ แบบยกเว้นหรือไม่ หรือแม้กระทั่งวิจัยเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับคน ก็ควรขอเอกสารรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนไว้ก่อนดีกว่า เพื่อเป็นใบเบิกทางและรับรองคุณภาพระดับหนึ่งของงานวิจัย อันจะ
น าไปสู่การผลิตผลงานวิชาการอื่น ๆ ให้มีคุณภาพน่าเชื่อได้เพิ่มมากขึ้น เช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ 
รวมถึงการน าผลงานวิจัยที่มีเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนไปขอต าแหน่งทางวิชาการอาจท าให้ได้รับ
การพิจารณาที่ง่ายดายขึ้น” 
 

สรุปประเด็นสาระส าคัญจากการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย ครั้งที่ 3 

ข้อเสนอแนะการกระบวนการขอจริยธรรมการวิจัยในคนที่ส าคัญ มีดังน้ี 

1. การท าวิจัยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหรือไม่ จ าเป็นต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคนนับตั้งแต่
มกราคม 2563 เป็นต้นมา 

2. หากงานวิจัยใดไม่มีเอกสารรับรองการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ก็อาจจะถูกปฏิเสธไม่ได้รับ
การตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการฉบับต่าง ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ถ้าไม่ขอจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยจะต้องผ่านการอบรมแบบออนไลน์แล้วท าข้อสอบ
ออนไลน์ 80 % ผ่าน ถึงได้ใบรับรอง ซึ่งท าได้ยากมาก แต่จากผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะขอจริยธรรมการ
วิจัยในคนมากกว่าไปสอบอบรม 

6. ระยะเวลาและขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหรือไม่ ใน
รูปแบบใด ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ เหมือนกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก าหนด
ระยะเวลาการพิจารณาของแต่ละสถาบัน 

7. การขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนได้นั้นต้องผ่านกระบวนการป้องกันโครงร่างวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมผู้วิจัยได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนตามขั้นตอนได้ 
มิฉะนั้น หากโครงร่างยังไม่ได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ หรือยังไม่ได้ปรับแก้ไข แล้วยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนจะถือ
ว่าไม่ผ่าน และไม่ได้เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ 
ประชุมการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้สู่กลุ่มใหญ่  

วันพุธที่ 17 เมษายน 2563 เวลา  15.00-16.00 น. 

จากการประชุมออนไลน์โปรแกรม “ซมู” 

(ดูรายละเอยีดในภาคผนวก ข) 
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ภาคผนวก  ก 
 

รูปภาพประกอบการประชุมการจัดการเรียนรู้ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก  ข 
 

รูปภาพการรายงานผลการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในงานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ 
ด้วยการเผยแพร่ผ่านการประชุมออนไลน์ “ซูม” 

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 
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ภาคผนวก  ค 
 
ตัวอย่างการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ใบค าขอการรบัรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตัวอย่างการกรอกเอกสารการขอจริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลัยพายัพ 

แบบค าขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน   
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ภาคผนวก  จ 
 

ตัวอย่างเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ตัวอย่างเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 

 
 

 

 

 

 

 

 


