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โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1. ชื่อโครงการ  : จริยธรรมการวิจัยในมนุษยแ์ละแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

2. ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์  
 

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การประกันคุณภาพ 
  

3.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้ ชี้น าการ

พัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ TSU 07. จ านวน
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม/ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ /จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนักวิจัยเชี่ยวชาญ เติมขีดความสามารถทางการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 

  

3.2 ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเป็นเลิศ เป้าประสงค์ มีความ

เข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางและเกิดความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนที่
เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเพ่ือพัฒนาไปสู่นักวิจัยมืออาชีพ  
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศ ได้จัดท าร่าง
พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ขึ้น เพ่ือพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยและ
หลังเสร็จสิ้นการวิจัย น ามาสู่การจัดระบบส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
งานวิจัยส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณมีการด าเนินงานวิจัยในมนุษย์ ทั้งการศึกษาแบบส ารวจ สัมภาษณ์ เก็บ
ข้อมูล หรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างล้วนมีความลึกซึ้งและมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผู้ที่ยอมตนมาเข้าร่วม
การวิจัยจ าเป็นต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพอย่างดีที่สุด รวมทั้งได้รับการดูแลป้องกันจากนักวิจัยที่จะท าให้
การวิจัยนั้นมีความเสี่ยงน้อยที่สุด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือดูแลแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 
สิ่งเหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยต้องทราบแนวคิด วิธีปฏิบัติ และตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นไปตามหลักจริยธรรมฯ และมาตรฐานสากลเพ่ือประกันคุณภาพงานวิจัยให้ด าเนินการอย่างถูกต้องซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วโลก ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณถูกตองตาม
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยน ามาซึ่งการผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณมีความมุ่งมั่นในการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นควรจัดโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ 
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บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากล  
สามารถจ าแนกประเภทงานวิจัยที่ เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และทราบแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานฯ พร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  

1) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทราบและเข้าใจแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ องค์ประกอบและมาตรฐานต่างๆ ในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

2) เพ่ือให้สร้างความเข้าใจวิธีการเขียนผังกระบวนการด าเนินงาน และการประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

5.2  นักวิจัย 
1) เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากล   
2) เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถจ าแนกประเภท

งานวิจัยที่ เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3) เพ่ือให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทราบแนวทางปฏิบัติการ

ด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพ่ือปกป้องสิทธิ 
และสวัสดิภาพของอาสาสมัครได้ 

 

6. วิทยากร 
 1) รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี  
     ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ทวิป กิตยาภรณ์ 
     แพทยสภา และแพทย์ประจ าโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 3) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ 
     กรรมการกลาง ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
 

7. เนื้อหาของโครงการประกอบด้วย 
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวม 12 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 10 ชั่วโมง ดังนี้ 
 1. จริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบด้วย 

1) วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
2) กระบวนการขอความยินยอม 
3) การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และ การรักษาความลับ 
4) การประเมินคุณประโยชนต่อความเสี่ยง 
5) จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ครั้งแรก 
6) Post Review Process and Conflict of Interest Issue 
7) การวิจัยทางสังคมศาสตร์/การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
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7.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 2 ชั่วโมง ดังนี้ 
 1. การอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
 

8. ระยะเวลา และสถานทีด่ าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมในครั้งนี้ด าเนินกิจกรรม  ระหว่างวันที่  18 – 19  กรกฎาคม  2560  เวลา  08.00 - 17.00 น.       
ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 9.1 อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560    
จ านวน 161 คน ดังนี้ 

1) งบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 41 คน 
2) งบประมาณเงินรายได ้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จ านวน 52 คน 
3) งบประมาณเงินรายได ้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 จ านวน 43 คน 
4) ทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.ปี 2559) จ านวน 8 คน 
5) ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้การร่วมทุนระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ

มหาวิทยาลัยทักษิณโครงการวิจัย การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่านแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) 
จ านวน 17 คน 

 9.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 20 คน 
 9.3 นิสิตและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 19 คน 
  

10. การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัยทักษิณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บ
ไชต์ https://goo.gl/forms/iRZZ0p68KFuIxrox1 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 มือถือ 081-5407304 หรือ 
086-4815005 หรือ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi 
 

11. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
12.1 ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
12.2 ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการประเมินตนเองก่อนและหลังการอบรม 

 

12. การติดตามและประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม เพ่ือการพัฒนายกระดับศักยภาพนักวิจัย 
 13.1 ติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยการส่งแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

13.2 จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือติดตามผลการน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลังจัดอบรมหรือสร้าง
เครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานวิจัยอย่างไร 
 
 
 

https://goo.gl/forms/iRZZ0p68KFuIxrox1
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13. เกณฑ์การมอบวุฒิบัตรและรับรองการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 
 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจ านวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนเวลา
ทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งนี้ท่านสามารถน าวุฒิบัตรที่ได้รับจากการฝึกอบรมแนบเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในการยื่นขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกต่างๆ หรือใน
การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยได้ 
  
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 14.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ หลักการด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  การ
ปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย การประเมินความเสี่ยง กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้าน
จริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ และแนวทางปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยให้ เป็นไปตามหลักจริยธรรม  และ
มาตรฐานสากลหลังเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 14.2 นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ โครงร่างงานวิจัย (ของตนเองที่เคยได้รับทุนวิจัย) ว่าเข้าข่ายจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ได้หรือไม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 14.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในโครงร่าง
งานวิจัย ด าเนินงานวิจัย และปรับปรุงกระบวนการวิจัยได ้
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ระหว่างวันที่ 18  – 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคลิสตัล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

*************************************** 
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  
 

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

กล่าวเปิดโดย... รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

๐๙.๐๐ - ๑๐.0๐ น. 
 

วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพ้ืนฐาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทยห์ญิงธาดา สืบหลินวงศ์ 
        กรรมการกลาง ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

10.00 – 11.00 น. บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทยห์ญิงธาดา สืบหลินวงศ์ 
        กรรมการกลาง ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

11.00 – 12.00 น. กระบวนการขอความยินยอม 
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ทวิป กิตยาภรณ์ 
        แพทยสภา และแพทย์ประจ าโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.3๐ น. การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และ การรักษาความลับ 
โดย... รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี  
        ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
        จริยธรรมการวิจัยในคน 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น. การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง 

โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ทวิป กิตยาภรณ์ 
        แพทยสภา และแพทย์ประจ าโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

๑๕.๔๕ - ๑6.๐๐ น. ถาม-ตอบ และอภิปรายกลุ่ม 
 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.) (ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.)  
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคลิสตัล หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

*************************************** 
 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  
 

เวลา กิจกรรม 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – 10.30 น. จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ /สังคมศาสตร์ และการทบทวน

พิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก 
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์ 
        กรรมการกลาง ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

10.30 - ๑๐.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.5๐ - ๑2.00 น. Post Review Process and Conflict of Interest Issue 

โดย... รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี  
        ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
        จริยธรรมการวิจัยในคน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.0๐ น. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
โดย... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร.ทวิป กิตยาภรณ์ 
        แพทยสภา และแพทย์ประจ าโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

14.00 – 15.00 น. การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
โดย... รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี  
        ที่ปรึกษาพัฒนาระบบรับรองคุณภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
        จริยธรรมการวิจัยในคน 

๑5.00 - ๑6.00 น. ถาม-ตอบ และอภิปรายกลุ่ม 
๑6.00 - ๑6.3๐ น. มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการประชุม 

 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.) (ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.)  
 


