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สาเหตุที่ต้องมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้  
 1. เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน เนื่องจากระบบการเรียน
ของมหาวิทยาลัยเป็นแบบตลาดวิชา ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน 
 2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
 4. เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าทักษะการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในยุคดิจิตัลที่ได้รับในชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้  
 
เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 1. กิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนใช้อยู่แล้วใน
วิชาที่สอนหรือจัดขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้การเรียนการสอน
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนสนุกสนานกับการท ากิจกรรมในห้องเรียน เช่น 

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
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การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยคุดิจิตัล” 
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  1.1 ปรับปรุงหลักสูตร ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสาร โดยเปิดกระบวนวิชา “การสื่อสารส าหรับนักสารสนเทศ” 
เป็นวิชาบังคับของหลักสูตร 
  1.2 ก่อนการบรรยายในชั้นเรียนจะเริ่มจากการพูดคุยท าความ
รู้จักกับนักศึกษา และให้นักศึกษาท าความรู้จักกันเองในชั้นเรียน โดยจะน า
หัวข้อข่าวที่น่าสนใจในขณะนั้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น โดยให้พูด
แสดงความเห็นเป็นรายบุคคล ในสัปดาห์ต่อไปก่อนเริ่มการบรรยายก็จะ
เริ่มด้วยการพูดคุยลักษณะนี้ทุกครั้ง พบว่า นักศึกษากล้าพูดแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น นักศึกษาที่เคยพูดแล้วฟังดูสับสน วกวน เริ่มเรียบเรียงค า
พูดได้ เมื่อผ่านเข้าสัปดาห์ที่ ๓ ผู้สอนเริ่มเล่าประสบการณ์ของตนเองให้
นักศึกษาฟัง แล้วให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อเข้าสัปดาห์ที่ ๔ 
ให้นักศึกษาหาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้เพ่ือนในชั้นเรียนฟัง เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดทักษะการสื่อสารด้านการอ่านและการพูดพร้อมกัน การบรรยายใน
สัปดาห์ที่ ๕ จะสอนเรื่องการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเขียนป้ายประกาศ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การเขียนข้อความบน Facebook หน่วยงาน    
  1.3 ให้ความรู้เรื่องของจริยธรรมส าหรับนักสารสนเทศ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะน ากรณีศึกษาหรือการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะวิธีป้องกันการเกิดการกระท าความผิดดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของข่าวที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
  1.4 สอดแทรกการสอนเรื่อง การตระหนักใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์อย่างระมัดระวัง  
   - การพิจารณาไตร่ตรองก่อนเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์ 
ควรเปรียบเทียบข้อมูลจากหลาย ๆ ด้าน ข้อมูลต้องมีแหล่งที่มาท่ีเชื่อถือได้  
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   - การใช้ค าท่ีสุภาพในการแสดงความคิดเห็น  
   - การใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์  
   - การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ที่มากเกินไป อาจ
ท าให้อารมณ์ของเราไม่ปกติได้ เช่น เศร้าหมอง สลดหดหู่ ไม่พอใจ หรือ
การด่าทอ  
   - ปลูกฝังทัศนคติให้นักศึกษาคิดดี อย่าคิด คิดก่อนพูด
ก่อนท าเสมอ รับผิดชอบตัวเองให้ได้ เมื่อรับผิดชอบตนเองได้แล้วค่อย
ช่วยเหลือคนอ่ืน  
  ๑.5 สอดแทรกทักษะ 8 ประการ (ปรับประยุกต์ จากทักษะ
ดิจิทัล เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชากรในศตวรรษที่ 21 ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ส านักปลัดกระทรวงและอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรรม เผยแพร่ครั้งแรก: มิถุนายน 2561) คือ (1) 
ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) 
การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกโดยอาศัยช่องทางการ
สื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต (2) ทักษะในการรักษาข้อมูล
ส่วนตัว (Privacy Management) การใช้ดุลพินิจในการแชร์ข้อมูล การ
เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน การมีวิจารณญาณในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลตนเอง (3) ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical 
Thinking) สามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด 
(4) ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management)  
จะต้องบริหารเวลาการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิตัลให้มีสัดส่วนสมดุลกันระหว่าง
โลกออนไลน์และโลกภายนอก (5) ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทาง
โลกออนไลน์ (Cyber bullying Management) เช่น การกลั่นแกล้งบน
โลกออนไลน์ มีวิธีรับมือการคุกคามบนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด (6) 
ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital 
Footprints) การแนะน าให้รู้จักลบข้อมูลร่องรอยที่หลงเหลือในการใช้งาน
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ์หรือขโมยตัวตนบนโลก
ออนไลน์ (7) ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ 
(Cyber security Management) การป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ควร
เปลี่ยนรหัสบ่อย ๆ และควรหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ และ 
(8) ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy) ต้อง
ตระหนักถึงผลที่จะตามมาทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  
ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน์ 
เช่น เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และไม่เข้า
ไปอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงออนไลน์  
  1.6 การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) สามารถวิเคราะห์และแปล
ความได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์โดยการสื่อสารทั้งการพูดและการ
เขียน (2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล คัดเลือกข้อมูลมา
สนับสนุนและพัฒนากิจกรรม การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
สามารถเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสาร และการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม (4) สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรืออ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) สามารถศึกษา พัฒนาด้านความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
  1.7 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็นองค์
ความรู้ เช่น การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) เป็นต้น และหากต้องการให้
ผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้เหล่านั้นได้ดีขึ้น และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการ
ปฏิบัติ ควรออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อาจเป็นการ
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สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
  1.8 ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-book, E-learning, E-
Testing และการสอนถ่ายทอดสด 
  1.9 จัดการเรียนการสอนบนฐานการเรียนรู้ Moodle มีข้อดี
คือ (1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เนื้อหาการสอน 
แบบฝึกหัดเสริมกระบวนวิชาต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากนักศึกษา
บางคนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ทุกครั้ง (2) นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการ
สื่อสารทางภาษา ผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับอาจารย์ผู้สอน  
และมีข้อเสีย คือ (1) ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในบางครั้ง 
ไม่สามารถใช้การได้ 
  1.10 จัดท า Material เป็น File.pdf ให้นักศึกษาที่เข้าชั้น
เรียน 
  1.11 จัดท า Google Classroom เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอนให้เข้ากับยุคสมัยดิจิตัล คือ นักศึกษาสามารถเข้าไปร่วมห้องเรียน
ออนไลน์ได้ แต่ Google Classroom มีข้อจ ากัดคือ รับสมาชิกได้เพียง 
250 คนต่อห้อง จึงท าให้บางรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็น
จ านวนมากไม่สามารถรองรับความต้องการได้ 
  ๑.12 ใช้สื่อจาก Twitter Hashtag ซึ่งเป็น Social Networks 
ในวงการการศึกษา twitter ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ ปัจจุบันมีชุมชนออนไลน์เกิดขึ้นมากมายผ่านการใช้เครื่องหมาย 
hashtag หรือ # และ #ELTWhiteboard ซึ่งเป็นค าค้นหาที่ช่วยให้
ครูผู้สอนจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด และเทคนิคในการเรียน
การสอน โดยน าไอเดียและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จาก #ELTWhiteboard ไป
ปรับใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างมาก  
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  1.13 ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Google Arts and Culture 
เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ น าเสนอสื่อในรูปแบบดิจิตัลหลากหลายประเภท เช่น 
นิทรรศการเสมือนจริง ภาพศิลปะความละเอียดสูง สถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในมุมมอง 180 องศา แบบจ าลองอาคาร 3 มิติ ฯลฯ 
รวมทั้งสไลด์ คลิปเสียง และวิดีทัศน์ขนาดสั้น โดยที่นักศึกษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลความรู้ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับมอบหมายได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา  
  1.14 ใช้สื่อ YouTube ในการศึกษาเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปราย ผลดี ผลเสีย แนวทางแก้ไขปัญหา 
  1.15 การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักเลือก
แหล่งข้อมูล และคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ รู้จัก
การให้ความหมายเรียบ ๆ และสรุปประเด็นจากข้อมูลนั้น ๆ  
  1.16 ใช้ Ipad ส่วนตัว ประกอบการสอน (ที่วิทยาเขตบางนา) 
  1.17 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา  
   - อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ในระหว่างท ากิจกรรมในคาบเรียน นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์การสื่อสาร 
เช่น โทรศัพท์ ส าหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือเปิดหา
ค าศัพท์จาก Application: Online Dictionary, ABByy Lingvo Live 
การออกเสียงที่ถูกต้องในภาษารัสเซียจาก Application: Udarenieru.ru 
ฝึกท าแบบฝึกหัดภาษาสเปน จากเว็บไซต์ Profedeele, videoele.com, 
ver-taal.com และฝึกผันค ากริยาจากเว็บไซต์ Conjugator.reverso.net 
ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกฝนท าแบบฝึกหัดซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง หรือร่วม
กิจกรรมออนไลน์ที่ผู้สอนจัดท าขึ้น เช่น Kahoot!  
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   - เปิดไฟล์เสียงหรือคลิปวิดีโอจาก YouTube เพ่ือให้
นักศึกษาฟังเสียงจากเจ้าของภาษา และได้ฟังส าเนียงที่หลากหลาย
มากกว่าที่อาจารย์อ่านให้นักศึกษาฟัง   
  1.18 เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ   
 2. กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การมอบหมายชิ้นงาน/โครงงาน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการริเริ่มการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด อย่างมีเป้าหมาย 
รู้จักแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น  

 2.1 มอบหมายชิ้นงาน/โครงงาน น าเสนอในชั้นเรียนเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน ๆ ที่ผู้สอนก าหนด จัดท าเป็นรายงานกลุ่มหรือ
เดี่ยวตามความเหมาะสม ผลงานที่ได้ยังสามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอน 
ได้อีกด้วย เช่น Power Point การถ่ายท าวิดีโอลง Youtube การท า
โปรแกรมการท่องเที่ยว การแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ การน าเสนอด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดท าเล่มรายงาน  
 3. การใช้ E-mail, Facebook และ Line  
  3.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
คณะและมหาวิทยาลัย การ Live สด การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ
การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน รวมถึงการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนหรือคลิปวิดีโอค าบรรยายในชั้นเรียน เพ่ือแชร์ให้นักศึกษาที่ไม่ได้
เข้าชั้นเรียน ในบางชั้นเรียนที่มีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก จะตั้งผู้ช่วย
นักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยผู้ช่วย
นักศึกษาจะเป็นผู้ติดต่อกับอาจารย์ แล้วถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับเพ่ือน
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ 
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 4. อาจารย์ผู้สอน 
  4.1 ผู้สอนต้องหาเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้น คิดค้นหาความรู้ และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (active 
learner) สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย โดยมีภาพรวม
การพัฒนา ดังนี้ (1) ฝึกส ารวจในสิ่งที่ตนเองสนใจ รวมถึงการส ารวจ
สภาพแวดล้อมทรัพยากรที่มี (2) สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ (3) มอบหมายให้ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใน
ระดับพ้ืนฐาน และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง (4) ฝึกค้นหา รวบรวม 
แยกแยะ และน ามาสร้างความรู้ใหม่ (5) ฝึกวิเคราะห์ ประเมิน เลือกสรร 
จัดการและสังเคราะห์ข้อค้นพบ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
(6) สร้างสรรค์ผลงานโดยแบ่งกลุ่มท าโครงงาน และ (7) น าเสนอข้อสรุป 
น าเสนอผลงานด้วยสื่อต่าง ๆ 
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ท าไมจึงต้องมีการขอจริยธรรมการวิจัยในคน  
 เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เพราะผลงานวิจัยเมื่อมี
การใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคน หรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงเลขทะเบียนการได้รับอนุญาตเก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
 
ความส าคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน  
 การพัฒนาคุณภาพวิชาการและส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้
และนวัตกรรม รวมทั้งพิสูจน์ว่าสมมติฐานต่างๆ ที่มีมาแต่ในอดีตว่ามีความ
ถูกต้องและแม่นย ามากน้อยเพียงใด เพ่ือน าความรู้จากการวิจัยมาชี้น า
สังคม ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การวิจัยจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในคน เนื่องจากคนหรือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน 
แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ อย่างไม่อาจจะน าข้อมูลจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการหรือจากการศึกษาในสัตว์ทดลองมาทดแทนได้ การวิจัยใน
คนจะต้องมีผู้ยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือเป็นกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่ งเป็น
ตัวแทนของประชากรเข้าร่วมการวิจัย และต้องได้รับการปฏิบัติตาม
กระบวนการศึกษาวิจัย กลุ่มประชากรตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยเป็นบุคคล
ที่นักวิจัยควรจะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ และเพ่ือเป็นการ

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
หัวข้อ “แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคน” 
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คุ้มครองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการเข้าร่วมการวิจัย เพ่ือพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพอย่างดี
ที่สุด จึงมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพื่อประกันคุณภาพงานวิจัยว่าได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และ
ให้ความเคารพรวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง จึงก าหนดให้มีการขอจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้น 
 
ประเภทของการวิจัย 
 ประเภทของการวิจัยแบ่งเป็น ๓ อันดับ ได้แก่ 
 อันดับที่ ๑ Exemption Review เป็นงาน Documentary 
Research หรือว่าเป็นงานที่ท ากับเอกสารต่าง ๆ เป็นการพิจารณาทบทวน 
ไม่ต้องขอมติทีป่ระชุม การพิจารณาจะผ่านอย่างรวดเร็ว เพราะงานที่มันไม่
เกี่ยวข้องกับคน เช่น ศึกษาพระราชพงศาวดาร ศึกษาภาษา ศึกษาเอกสาร  
 อันดับที่ ๒ Expedited Review เป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สังคมวิทยาก็จะเป็นในลักษณะการพิจารณาทบทวนแบบลดขั้นตอน ถ้ามี
งานวิจัยประเภทนี้เข้ามา ในกรณีนี้ท ากับคน แต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่
เกินวิถีชีวิตประจ าวันของเขา เช่น ศึกษาสิ่งที่เขากินอยู่ ทัศนคติ ความคิด 
แล้วกรณีที่เขามีความเสี่ยงต่อให้ความเสี่ยงต่ า ขั้นตอนจะน้อย ขอมติที่
ประชุมเหมือนกัน แต่เป็นที่ประชุมย่อย ผ่านได้รวดเร็ว  
 อันดับที่ ๓ การพิจารณาทบทวนแบบเต็มขั้นตอน หรือ Full 
Board ถ้าหากว่าเป็นงานวิจัยที่เจอคนเยอะๆ เช่น งานเกี่ยวกับคลินิก
เกี่ยวกับสุขภาพ เจาะเลือด ทดสอบสมรรถภาพ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ท า
เป็นผู้ป่วยโรคทางจิตเวช หรือว่าเด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุที่มี
ความจ าบกพร่อง ผู้ป่วยสมองเสื่อม บริกรในสถานบันเทิงยามราตรี และ
สถานอาบอบนวดนะครับ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา เป็นไฮเปอร์ เป็นผู้มี
สมาธิสั้น หรือว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรง ชนกลุ่มน้อย ต่างชาติหรือศาสนา 
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ประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยทั้งหมด เรื่องของการเปรียบเทียบศาสนา 
ผู้ต้องขัง จ าเลยในคดีอาญา นักพนัน บริกรในสถานเล่นการพนัน ผู้พิการ 
ผู้ชายผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศ ผู้มีเพศทางเลือก สตรีมีครรภ์ ผู้อพยพ  
ผู้พลัดถิ่น แรงงานข้ามชาติ ทหารเกณฑ์ ผู้ติดยาเสพ ทั้งหมดนี้ เป็นกลุ่ม
เปราะบางท่ีเราจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอจริยธรรมการวิจัยในคน  
 
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย  

หลักการเคารพในบุคคล แสดงโดยการเคารพในศักดิ์ศรีของคน
หรือกลุ่มชน จากการขอค ายินยอมโดยบอกกล่าวและให้อิสระในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย การไม่รุกล้ าความเป็นส่วนตัว เช่น ไม่รุกล้ า
ร่างกาย หรือไม่ถามเรื่องส่วนตัวโดยไม่จ าเป็นต่อการวิจัย หรือไม่ขอค า
ยินยอม การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัคร การดูแลกลุ่มศึกษาที่
เปราะบางอย่างเหมาะสมและด าเนินการด้วยความระมัดระวัง เช่น เด็ก
และผู้เยาว์ กลุ่มผู้ต้องขัง ผู้ป่วยวิกฤติ ไม่มีส่วนลบหลู่ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมใด ๆ ในโครงการวิจัย 

หลักการให้คุณประโยชน์ แสดงโดยการปรับโครงการวิจัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและความเสี่ยงหรือภยันตรายน้อยที่สุด  

หลักความยุติธรรม ไม่แบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างตามเพศ ฐานะ เชื้อชาติ 
สีผิว เพ่ือให้การกระจายประโยชน์และความเสี่ยงเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม 
กระบวนการพิจารณาเชิงจริยธรรมที่มีมาตรฐานและโปร่งใส  

ทั้งนี้ ก่อนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจ าเป็นต้องรอ
การได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะ
เก็บข้อมูล หากเก็บข้อมูลก่อนได้รับเลขทะเบียนการขอจริยธรรมการวิจัย
ในคนถือว่าการด าเนินการเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 
 



 ๑๒ 

เอกสารประกอบการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
 ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของแต่ละ
สถาบัน แต่ส่วนใหญ่เอกสารเพ่ือประกอบการขอจริยธรรม จะประกอบด้วย  
 ๑. บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 ๒. แบบเสนอโครงการวิจัย/โครงการวิจัยฉบับเต็ม  
 ๓. แบบประเมินโดยผู้วิจัยหลัก  

๔. แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดแย้ง  
 5. เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (Participant information 
sheet) 
 ๖. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent 
form) 
 7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Case 
report form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview 
form) คูม่ือการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
 ๘. เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เช่น
ใบติดประกาศรับอาสาสมัคร ผู้รับการวิจัย  
 ๙. ประวัติส่วนตัว สถานที่ท างาน ผลงานของผู้ควบคุม ที่ปรึกษา
การวิจัยทุกคน  

๑๐. ประวัติส่วนตัว สถานที่ท างาน ผลงานของผู้วิจัยหลัก 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการขอจริยธรรมการวิจัยในคน 
ข้อดี  

 1. เมื่อผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วข้อมูลที่ได้รับ
จากการเก็บข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มีมาตรฐาน 
 2. โครงการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และ
เป็นการช่วยอุดช่องโหว่งานวิจัย 
 3. การขอจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นการปกป้องอาสาสมัครที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
 4. เพ่ือลดความเสี่ยงของการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
 

ข้อเสีย 
 1. สิ้นเปลืองเวลา และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร
อาจเกิดการผูกขาดอ านาจในการพิจารณา 
 2. บางกรณีต้องได้รับค ายินยอมจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องให้ชื่อสกุล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรเป็นความลับ 
 3. ข้อก าหนดให้ขอจริยธรรมการวิจัยต้องด าเนินการก่อนเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับงานวิจัยทางมานุษยวิทยาหรือทางภาษาศาสตร์ อาจ
เป็นอุปสรรคในการเขียนโครงร่างงานวิจัยได้ 
 4. อาจเกิดความไม่เป็นธรรมชาติในการเก็บข้อมูล 
 

 


