แนวทางการเสนอโครงรางวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มฉก.
ผูวิจัยกรอกแบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย
ตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ประธานและเลขานุการ
จําแนกประเภทของโครงรางวิจัย

Exemption Review
• ทบทวนโดยประธานและ

Expedited review
• ทบทวนโดยประธาน

เลขานุการ หรือ กรรมการที่

เลขานุการ และกรรมการที่

ไดรับมอบหมาย

ไดรับมอบหมายวา โครงราง

• หากเห็นสมควร ใหออก

วิจัยเขาขายแบบ

เอกสารรับรอง COE ภายใน

Exemption หรือ Full

2 สัปดาห

Board Review

• แจงตอที่ประชุมทราบในครั้ง
ตอไป

Full Board Review
• ทบทวนขั้นตนโดยเลขานุการ
• หากเห็นสมควร ใหบรรจุเปน
วาระในการประชุมในครั้งตอไป
• การประชุมเพื่อพิจารณาโครงราง
วิจัย
• สงความเห็นของที่ประชุมตอ
ผูวิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังการ
ประชุม ซึ่งผูวิจัยจะตองสงขอมูล
เพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนด
2 เดือน หลังไดรับความเห็นจาก
ที่ประชุม หากมีความเห็นและ
ผูวิจัยไดปรับแกไขเรียบรอยแลว
• ออกเอกสารรับรอง COA ภายใน
2 สัปดาห หลังจากไดรับขอมูล
เพิ่มเติม

ขั้นตอนในการเสนอโครงรางวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
1. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอจริยธรรมการวิจัย
ผูวิจัยจะตองจัดเตรียมเอกสาร ประกอบดวย
1.1 แบบฟอรมเสนอโครงรางวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มฉก.
1.2 โครงรางวิจัย และเครื่องมือวิจัย (ถามี)
1.3 คําชี้แจงสําหรับกลุมตัวอยางหรือผูมีสวนรวมในการวิจัย (ถามี)
1.4 แบบใหความยินยอมจากกลุมตัวอยางหรือผูมีสวนรวมในการวิจัย (ถามี)
โดยผูวิจัยนําเอกสารทั้งหมดมาเรียงลําดับตามขอ 1.1 ถึง 1.4 และรวมเปนไฟลเดียวกัน ในรูปแบบ
Microsoft Word หรือ pdf แลวพิมพเอกสาร 1 ชุด พรอมบันทึกลง ซีดี 1 แผน
ในกรณีที่ผูวิจัยเปนอาจารย จะตองสงเอกสารและซีดี ผานความเห็นชอบดานวิชาการของคณะวิชา และลง
นามโดยคณบดี เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ในกรณีที่ผูวิจัยเปนนักศึกษา จะตองสงเอกสารและซีดี ผานความเห็นชอบและลงนามโดยอาจารยที่ปรึกษา
เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย
2. การดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มฉก.
โดย ประธานและเลขานุการจะจําแนกประเภทของโครงรางวิจัยวา เขาขายประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3
ประเภท อันไดแก Exemption Review หรือ Expedited review หรือ Full Board Review
2.1 Exemption Review (การพิจารณาแบบเรงดวน) คือ การทบทวนโครงรางวิจัยที่มีความเสี่ยง
ทางดานจริยธรรมการวิจัยในระดับต่ํา โดยประธานและเลขานุการ หรือ กรรมการที่ไดรับมอบหมาย หากพิจารณา
เอกสารทั้งหมดแลว เห็นสมควร ทางคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับรอง Certificate of Exemption (COE)
ภายใน 2 สัปดาห หลังจากไดรับเรื่อง และจะนําไปแจงตอที่ประชุมทราบของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้ง
ถัดไป
2.2 Full Board Review คือ การทบทวนโดยที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเริ่มตนดวยการ
ทบทวนขั้นตนโดยเลขานุการ หากเห็นสมควร จะบรรจุเปนวาระในการประชุมในครั้งตอไป เมื่อที่ประชุมไดพิจารณา
โครงรางวิจัยแลว จะใหการรับรอง หรือ มีความเห็นเพิ่มเติม หรือ ไมรับรองโครงรางวิจัย อยางใดอยางหนึ่ง และจะ
สงมติและ/หรือความเห็นของที่ประชุมตอผูวิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังการประชุม
หากที่ประชุมมีมติใหผูวิจัยสงขอมูลเพิ่มเติม ทางผูวิจัยจะตองดําเนินการและสงขอมูลนั้นตอคณะกรรมการฯ
ภายในระยะเวลากําหนด 2 เดือน หลังไดรับความเห็นจากที่ประชุมแลว

เมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติมครบถวน คณะกรรมการฯ จะใหการรับรอง และจะออกเอกสารรับรอง Certificate
of Approval (COA) ภายใน 2 สัปดาห หลังจากไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากผูวิจัย
2.3 Expedited review คือ การทบทวนโครงรางวิจัยที่ไมแนใจวาเขาขาย Exemption Review
หรือ Full Board Review โดยประธาน เลขานุการ และกรรมการที่ไดรับมอบหมาย รวมเปน 3 คน จะพิจารณา
รวมกันวา โครงรางวิจัย สมควรจัดเปน แบบประเภทใด และดําเนินการตามประเภทของโครงรางวิจัยในขอ 2.1 หรือ
2.2 ตอไป
ในการสงเอกสารรับรองทั้ง COE หรือ COA ไปยังผูวิจัย หากผูวิจัยเปนอาจารย ทางคณะกรรมการฯ จะสง
เอกสารรับรองผานคณบดีไปยังผูวิจัย สวนในกรณีที่ผูวิจัยเปนนักศึกษา ทางคณะกรรมการฯ จะสงเอกสารรับรองทั้ง
COE หรือ COA ผานอาจารยที่ปรึกษาไปยังผูวิจัย
3. โครงรางวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบ Exemption มีลักษณะ ดังนี้
3.1 เปนงานวิจัยที่ดําเนินการโดยวิธีการสํารวจ สัมภาษณ หรือ สังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และเก็บ
ขอมูลที่ไมสามารถเชื่อมโยงถึงผูเขารวมการวิจัยเปนรายบุคคล โดยจะรายงานผลเปนขอมูลโดยภาพรวม และ
จะตองเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะ ดังนี้
ก. ขอคําถามไมสงผลกระทบทางจิตใจ หรือ เปนเรื่องสวนตัวที่ออนไหว ทีส่ มควรปกปด
ข. ขอมูลที่ศึกษาตองไมเกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลผูเขารวมการวิจัย
อาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย
ค. ขอมูลที่ศึกษาตองไมทําใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน การถูกเลิกจาง และ
การเสียสิทธิบางอยาง รวมทั้งกระทบตอสถานภาพทางการเงิน
3.2 เปนการวิจัยโดยใชขอมูลจากฐานขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน ในรูปเอกสาร เปนขอมูลที่เปดเผยตอ
สาธารณะ
3.3 เปนการวิจัยทางการศึกษา
ก. การวิจัยทางการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ไดแก
- การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนวิธีการตาง ๆ
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเทคนิคการสอน หรือ การจัดหองเรียน
ดวยวิธีการตางๆ (หรือ เปรียบเทียบระหวางหลักสูตร)
- เปนวิธีการที่ยอมรับทั่วไปและเคยนํามาใชแลว และ/หรือ
- ดําเนินการในชั้นเรียนปกติ
ข. การวิจัยที่ใชวิธีการวัดผลการศึกษาวิธีการตาง ๆ (Educational test) เชน cognitive,
aptitude, diagnostic, achievement
และเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
- ไมเปนวิธีการใหมลาสุด ที่ยังไมเคยมีการใชมากอน
- นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันไดรับการปฏิบัติที่เหมือนกัน
- ไมมีการปกปดขอมูลบางสวน โดยไมแจงใหผูเขารวมการวิจัยทราบ
- งไมมีการออกกําลังกายมากกวาปกติ หรือในวิธีที่ไมปกติ

3.4 เปนการวิจัยโดยใช สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา หรือ เพื่อการวินิจฉัยโรค หรือ ภาวะตางๆ (เชน เลือด)
ที่เก็บอยูแลวในคลัง (ไมใชการเก็บขอมูลใหม) ซึ่งไมไดระบุเจาของ ไมติดชื่อ หรือ รหัสที่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได และ
ไดทําการลบขอมูลสวนบุคคลออกแลว ตองไมเปนขอมูลจากการวิจัยครั้งกอน และตองมีหนังสืออนุญาตจากผูมี
อํานาจเก็บรักษาขอมูล/สิ่งสงตรวจ
3.5 เปนการวิจัยที่ศึกษาในหองปฏิบัติการที่ไมเกี่ยวของกับสัตวทดลองหรือมนุษย
หมายเหตุ:
1) อํ า นาจหน า ที่ ใ นการพิ จ ารณาว า โครงร า งวิ จั ย เข า ข า ย Exemption เป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ซึ่ ง ผู วิ จั ย จะต องส งโครงร า งวิ จั ย พร อมกรอกข อมู ล ในแบบฟอร มเสนอต อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
2) โครงรางวิจัยที่เสนอขอพิจารณาวา อยูในขาย Exemption หรือไม จะถูกพิจารณาโดยประธาน และ
เลขานุการ หรือ กรรมการที่ไดรับมอบหมาย เปนกรณีเรงดวน

ฉบับแกไข 25 มิ.ย. 2558

