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รวมเล่มบทความและเอกสารนาเสนอ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
เรื่องที่ 1 สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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เรื่องที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
โดย ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย
เรื่องที่ 3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย รศ.ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย
เรื่องที่ 4 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์
โดย รศ.โสภิต ธรรมอารีย์
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
ปีการศึกษา 2555
ความนา
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส่งเสริมการดาเนิ นงานจัดการความรู้ ด้า นการวิจัย โดยจั ดทาแผนปฏิ บัติงานการจัดการความรู้ทุกคณะ กาหนด
เป้ า หมายชั ด เจน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การระดั บ มหาวิ ย าลั ย รวมทั้ ง การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการ
ดาเนินงานจัดการความรู้ตามระบบที่กาหนด
นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยฯ
มติคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้
ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในทุกหน่วยงาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
และใช้องค์ความรู้ในการดาเนินงานตามภารกิจ
2. ส่งเสริมให้มีกลไกในการจัดการที่ดีเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ให้มุ่งเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
3. ก าหนดประเด็ น ความรู้แ ละเป้ า หมายการจั ด การความรู้ ให้ ส อดคล้ องกับ พั น ธกิ จ และแผนกลยุ ท ธ์
มหาวิทยาลัย
ประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ : ด้านการวิจัย
ปีการศึกษา 2555 สานักวิจัยบริหารงานวิจัยโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ
วิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนการจัดการความรูด้ ้านการวิจัย โดยกาหนดประเด็นความรู้ด้านการวิจัย
4 เรื่อง ได้แก่ 1.สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย 3.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ 4.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์
กลไกการดาเนินงานจัดการความรู้ : มีสานักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และคณะทางานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการวิจัย ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ที่ทางานวิจัย ในปีการศึกษา 2555
ตามประเด็นจัดการความรู้ที่กาหนดข้างต้น รวมทั้งสิ้น จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 เรื่อง สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดย
คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน และแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการพัฒนาสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 48 คน จาก 10 คณะ
(รายชื่อเอกสารแนบ 1 ภาคผนวก)

ครั้งที่ 2 เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย วันที่ 10
ตุลาคม 2555 โดยนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก เพื่อสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน จาก 11 คณะ (รายชื่อเอกสารแนบ 2 ภาคผนวก )
ครั้งที่ 3 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 20 ตุลาคม 2555
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เกี่ยวกับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน จาก 4 คณะ (รายชื่อเอกสารแนบ 3 ภาคผนวก)
ครั้งที่ 4 เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 61 คน
จาก 11 คณะ (รายชื่อเอกสารแนบ 4 ภาคผนวก)
ผลการดาเนินงาน : เป้าหมายตัวชี้วัด
คณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านวิจัย สานักวิจัย กาหนดเป้าหมายหลักของแผนจัดการความรู้ ด้านวิจัย
ดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการวิ จัย ที่ไ ด้รับการอนุมั ติ ร้ อยละ 80 ของจานวนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอ
พิจารณารับทุนวิจัยภายในทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย คือ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 53 โครงการ และได้รับการอนุมัติ จานวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83
2. ผลงานวิจัย แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดในแผนงานวิจัย ที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย และสามารถ
ตีพิมพ์แพร่บทคามวิจัยได้ร้อยละ 50 ของโครงการวิจัย ในปีการศึกษา 2555
ผลการดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย คือ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ร้อยละ 52.83
3. การรวบรวมความรู้ และสรุปประเด็นความรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ทั่วไป
ผลดาเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย คือ จัดทารูปเล่มรวบรวมเอกสารประกอบการสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นผู้นากลุ่มสนทนา รวมทั้งนาเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็ปไซต์
สานักวิจัย และมหาวิทยาลัย
ผลดาเนินงาน : สรุปเนื้อหาสาระสาคัญจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมครั้งที่ 1 สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผู้นากลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยน
คือ รศ. ดร. สมคิด พรมจุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. เนื้อหาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย (เอกสาร ภาคผนวก เรื่องที่ 1)
1.1 ความรู้พื้นฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.3 การออกแบบการวิจัย

1.4 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
1.5 ความคลาดเคลื่อนในการวิจัย
2. กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิพากษ์กรณีตัวอย่าง จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้วิพ ากษ์กรณีตัวอย่าง 8 กรณี
เกี่ยวกับสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งกลุ่มสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของโครงการวิจัยจาก
กรณีตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรม ครั้งที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย โดยมี
ผู้นากลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ซึ่งเป็นวิทยากรจากภายนอก มีข้อสรุปสาคัญ คือ
1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสาร ภาคผนวก เรื่องที่ 2)
1.1 รู้เขา รู้เรา ในบริบ ทวงการวิ จั ย : นั กวิ จั ย ควรมี ความรู้เกี่ย วกับ แหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
ประกอบด้วย ประเด็นการสนับสนุนการวิจัย ลักษณะทุน เกณฑ์การพิจารณาโครงการ เงื่อนไขการ
ส่งข้อเสนอโครงการ กระบวนการพิจารณาโครงการ และมุมมองของแหล่งทุนในการสนับสนุนการ
วิจัย นอกจากนี้นักวิจัยต้องสารวจตนเองว่ามี ความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเพียงใด
1.2 ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี: ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี คือ
1) ตรงตามกรอบการสนับสนุนของแหล่งทุน
2) ตรงตามเงื่อนไขความเร่งด่วน ความสาคัญของสภาพปัญหาของสังคม
3) ตรงตามความถนัด ความเชียวชาญของผู้รับทุน/ทีมงาน/ที่ปรึกษา
4) ตรงตามระเบียบวิธีวิจัย องค์ประกอบต่างๆในข้อเสนอสอดคล้องกัน
5) ตรงความคุ้มค่า การใช้จ่ายงบประมาณ
2. จรรยาบรรณนักวิจัย:
1) ต้องซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัยตามข้อตกลง
3) ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
4) ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย (ทั้งสิ่งที่มีชีวิต/ไม่มีชีวิต)
5) ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) ต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติในทุกขั้นตอนการวิจัย
7)พึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันจากตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่รับทุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และแลกเปลี่ยนความสนใจต่อประเด็นวิจัยของอาจารย์คณะต่างๆ ดังนี้
คณะการบิน
- การบริหารจัดการการจาราจรทางอากาศ

- ประเพณีที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการบิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- การออกแบบโรงผักไฮโดรโปรนิกส์
- การจัดการความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
- การเสริมสร้างสุขภาพของทุกวัย
- การลดความอ้วนของเด็กไทย
- การรักษาแบบทางเลือกในคนไข้ที่สูญเสียขา
คณะเภสัชศาสตร์
- แนวทางการใช้ยาเพื่อผิวขาวใสของวัยรุ่นไทย
- ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- พฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่น
- การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทานายภูมิอากาศในประเทศไทย
- การประเมินการสัมผัสสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพ
คณะนิติศาสตร์
- การพัฒนากระบวนการตรวจสอบการสั่งฟ้องของอัยการโดยองค์กรอิสระ เพื่อลดการริดรอนสิทธิ
ของผู้ต้องหา
- การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะนิเทศศาสตร์
- การผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาที่อยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน
คณะบริหารธุรกิจ
- การต่อรองทางธุรกิจ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมครั้งที่ 3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผู้นากลุ่มสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย (เอกสาร ภาคผนวก เรื่องที่ 3)
1.1 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ 1) Nuremberg Code 2) Declaration of Helsinki
3) The Belmont Report 4) การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว

1.2 กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย
1.3 การคานึงถึง vulnerable subject
1.4 หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.5 ความจาเป็นที่ต้องขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.6 ผู้สอนต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมีผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
2. แนวทางการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย
2.1 แนวทางในการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.3 แนวทางในการประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.4 กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ ประเด็ น จริย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องอาจารย์ คณะต่ า งๆ ได้ แ ก่
โครงการวิจัยประเภทใดบ้างที่ต้องขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ขอรับรองจริยธรรมเป็นอย่างไร นักวิจัยสามารถเปิดเผยชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยได้หรือไม่ โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องขอ
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากหน่วยงานใด เป็นต้น

กิจกรรมครั้งที่ 4 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์ ผู้นากลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือรศ.โสภิต ธรรมอารี
สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เอกสาร ภาคผนวก เรื่องที่ 4)
1.1 บทนาความเป็นมาของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.2 International Guidelines for Research Involving Human Subjects
1.3 Thai Guidelines for Research Involving Human Subjects
1.4 หลักจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์
1.5 การเขียน “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย”
1.6 การเขียน “เอกสารข้อมูลคาอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย”
1.7 การเขียน “ใบยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย”
1.8 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Misconduct)
1.9 ผู้ประพันธ์ผลงานวิจัย (Authorship)
2. จริยธรรมการวิจัยทางคลีนิค
2.1 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
2.2 Criteria for Conducting Ethically Responsible Research
2.3 กระบวนการที่เป็นหัวใจในการปกป้องอาสาสมัคร

2.4 Clinical trial
2.5 Randomized Clinical Trial
2.6 Ethics of Placebo-Controlled Trials (PCTs)
2.7 Ethical criteria for PCTs
2.8 Scientific merit and clinical value
2.9 Informed Consent Process
3. จริยธรรมการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3.1 Definitions
3.2 Common Research Methodologies
3.3 Case Study in Sociological Research
3.4 Reviewing Risks
3.5 Ethical Issues in Behavioral and Social Science Research
3.6 Case Study in Disaster Research
3.7 Confidentiality Protection
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์จาก
คณะต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ หลักการสาคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สิทธิของผู้เข้าร่วม
การวิจัย กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (Informed Consent Process) การเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นต้น
.............................................................................

สานักวิจัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ภาคผนวก 1
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายชื่ออาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1
รายชื่ออาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2
รายชื่ออาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 3
รายชื่ออาจารย์จากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 4

ภาคผนวก 2

รวมเล่มบทความและเอกสารนาเสนอ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
เรื่องที่ 1 สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดย รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย
เรื่องที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
และจรรยาบรรณนักวิจัย โดย ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย
เรื่องที่ 3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย รศ.ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย
เรื่องที่ 4 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาหรับอาจารย์
โดย รศ.โสภิต ธรรมอารีย์

