สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การดาเนินโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยข้อที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 มีการบูรณาการต่อยอด
การใช้ป ระโยชน์จากองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือยกระดับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกระแสความเปลี่ ย นแปลงในการยกระดับการพั ฒ นางานวิจัยในปัจจุบันที่มุ่งเน้ นให้ นั กวิจัย
ได้ตระหนักในความสาคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยภายใต้การขับเคลื่อน
งานของสถาบั นวิจัยและพัฒ นามีห น้าที่หลั กในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้และนวัตกรรม รวมถึง
แสวงหาเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อที่จะน าความรู้จากการวิจัยมาสู่การใช้ประโยชน์และชี้นาสั งคม ก่อให้ เกิด
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การวิจัยส่วนหนึ่งจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการในคน เนื่องจาก
คนหรื อ มนุ ษ ย์ เป็ น สิ่ งมีชีวิตที่ มีความซับ ซ้อน การวิจัยในคนนี้จะต้อ งมีผู้ ยิน ยอมเข้าร่ว มการวิจัยซึ่งได้รับ
การปฏิบัติตาม กระบวนการศึกษาวิจัย อันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเข้าร่วมการวิจัยนั้นได้
ผู้ที่ยิน ยอมมาเป็ นผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็ นบุ คคลที่นักวิจั ยควรจะให้ ความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยการ
ขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทั้งในด้านประโยชน์และโทษ
ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รวมทั้งได้รับการดูแลและป้องกันจากนักวิจัยที่จะทาให้การวิจัยนั้นมีความเสี่ยง
น้อยที่สุด และให้ความช่วยเหลือดูแลแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย หน้าที่เหล่านี้จึงเป็น
สิ่งที่นักวิจัยจะต้องตระหนักและปฏิบัติเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าผู้ที่ ยินยอมมาเข้าร่วมการวิจัย จะได้รับการพิทักษ์
สิทธิ์และสวัสดิภาพอย่างดีที่สุด
ด้ ว ยความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ที่ มี บ ทบาทอย่ า งมากต่ อ การด าเนิ น งานวิ จั ย
ในปัจจุบัน ซึ่งการจะเสนอรับการพิจารณาจากแหล่งทุนต่างๆกาหนดให้งานวิจัยจะต้องดาเนินการเสนอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รวมไปถึงงานวิจัยที่จะนาไปเสนอขอรับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลงานวิจัยโดยผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทา
การวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอตาแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของ สถาบันที่มีการดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจากความสาคัญดังกล่าวส่งผลให้ทั้ง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การดาเนินงานวิจัยต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ รวมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เกณฑ์การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้
นักวิจัยได้ดาเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
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ด้วยทิศทางการวิจัยที่มีแนวทางการให้ความสาคัญกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้
งานวิจัยที่มีความลึกซึ้งและมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็น
ที่ยอมรับ ในระดับสากล เพื่อประกันคุณภาพงานวิจัย ว่าได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ
รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
ซึ่ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว โลก ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น หน่ ว ยจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงจัดโครงการอบรมฝึกอบรมหลักสูตร:หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้นงานจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้มี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก จริย ธรรมการวิจัย ในมนุ ษ ย์ ด้ าน
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับ การพิจ ารณารับ รองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็น
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ
รุ่นที่ 1 วันที่เริ่มโครงการ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่สิ้นสุดโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6. การบูรณาการ/การนามาพัฒนา
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
- มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
8. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11.1เชิงปริมาณ
11.1.1 มีผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
11.2 เชิงคุณภาพ
11.1.2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.อนุจิตร
คุณอัญชลี
คุณวิศมาศ
คุณพรรณิภา

ชิณสาร
พรามจร
ภักดีกุล
แสนลา

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการวิจัย

10.วิทยากร/เนื้อหาการฝึกอบรม
วิทยากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื้อหาหลักการฝึกอบรม
*วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
*หลักสากลในการวิจัยในมนุษย์ (Belmont report) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สาคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
*เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
*การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable population and special protection)
*การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง (Risk& benefit assessment and risk minimization)
*กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed consent process)
*การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ/เกณฑ์การพิจารณาการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
*ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยเชิงปริมาณ
*แนวทางการเขีย นโครงร่า งการวิจั ย และแบบสอบถามเพื่ อขอรับ รองจริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ด้ า น
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ /แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง
3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงลักษณะของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง

