แนวทางการเสนอโครงร่างวิ จยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั มฉก.
ผูว้ จิ ยั กรอกแบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจยั
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ประธานและเลขานุการ
จาแนกประเภทของโครงร่างวิจยั

Exemption Review

Expedited review

 ทบทวนโดยประธานและ
เลขานุการ หรือ กรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

 ทบทวนโดยประธาน
เลขานุการ และกรรมการที่
ได้รบั มอบหมายว่า โครง
ร่างวิจยั เข้าข่ายแบบ
Exemption หรือ Full
Board Review

 หากเห็นสมควร ให้ออก
เอกสารรับรอง COE
ภายใน 2 สัปดาห์
 แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบใน
ครัง้ ต่อไป

Full Board Review
 ทบทวนขัน้ ต้นโดยเลขานุการ
 หากเห็นสมควร ให้บรรจุเป็ น
วาระในการประชุมในครัง้ ต่อไป
 การประชุมเพื่อพิจารณาโครง
ร่างวิจยั
 ส่งความเห็นของทีป่ ระชุมต่อ
ผูว้ จิ ยั ภายใน 2 สัปดาห์ หลัง
การประชุม ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะต้องส่ง
ข้อมูลเพิม่ เติมภายในระยะเวลา
กาหนด 2 เดือน หลังได้รบั
ความเห็นจากทีป่ ระชุม หากมี
ความเห็นและผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้
ไขเรียบร้อยแล้ว
 ออกเอกสารรับรอง COA
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจาก
ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติม

ขัน้ ตอนในการเสนอโครงร่างวิ จยั เพื่อพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จยั
1. การจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอจริ ยธรรมการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั จะต้องจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิจยั ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มฉก.
1.2 โครงร่างวิจยั และเครือ่ งมือวิจยั (ถ้ามี)
1.3 คาชีแ้ จงสาหรับกลุ่มตัวอย่างหรือผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั (ถ้ามี)
1.4 แบบให้ความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างหรือผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั (ถ้ามี)
โดยผูว้ จิ ยั นาเอกสารทัง้ หมดมาเรียงลาดับตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 และรวมเป็นไฟล์เดียวกัน ในรูปแบบ
Microsoft Word หรือ pdf แล้วพิมพ์เอกสาร 1 ชุด พร้อมบันทึกลง ซีดี 1 แผ่น
ในกรณีท่ผี ู้วจิ ยั เป็ นอาจารย์ จะต้องส่งเอกสารและซีดี ผ่านความเห็นชอบด้านวิชาการของคณะวิชา
และลงนามโดยคณบดี เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ณ บัณฑิตวิทยาลัย
ในกรณีทผ่ี ู้วจิ ยั เป็ นนักศึกษา จะต้องส่งเอกสารและซีดี ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ณ บัณฑิตวิทยาลัย
2. การดาเนิ นงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั มฉก.
โดย ประธานและเลขานุการจะจาแนกประเภทของโครงร่างวิจยั ว่า เข้าข่ายประเภทใดประเภทหนึ่งใน
3 ประเภท อันได้แก่ Exemption Review หรือ Expedited review หรือ Full Board Review
2.1 Exemption Review (การพิจารณาแบบเร่งด่วน) คือ การทบทวนโครงร่างวิจยั ทีม่ คี วาม
เสีย่ งทางด้านจริยธรรมการวิจยั ในระดับต่า โดยประธานและเลขานุ การ หรือ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หาก
พิจารณาเอกสารทัง้ หมดแล้ว เห็นสมควร ทางคณะกรรมการฯ จะออกเอกสารรับ รอง Certificate of
Exemption (COE) ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รบั เรื่อ ง และจะนาไปแจ้งต่อ ที่ประชุม ทราบของคณะ
กรรมการฯ ในการประชุมครัง้ ถัดไป
2.2 Full Board Review คือ การทบทวนโดยทีป่ ระชุมของคณะกรรมการฯ ซึง่ จะเริม่ ต้นด้วย
การทบทวนขัน้ ต้นโดยเลขานุ การ หากเห็นสมควร จะบรรจุเป็ นวาระในการประชุมในครัง้ ต่อไป เมื่อทีป่ ระชุม
ได้พจิ ารณาโครงร่างวิจยั แล้ว จะให้การรับรอง หรือ มีความเห็นเพิม่ เติม หรือ ไม่รบั รองโครงร่างวิจยั อย่างใด
อย่างหนึ่ง และจะส่งมติและ/หรือความเห็นของทีป่ ระชุมต่อผูว้ จิ ยั ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประชุม
หากที่ประชุมมีมติให้ผู้วจิ ยั ส่งข้อ มูลเพิม่ เติม ทางผู้วจิ ยั จะต้องดาเนินการและส่ งข้อมูลนัน้ ต่อคณะ
กรรมการฯ ภายในระยะเวลากาหนด 2 เดือน หลังได้รบั ความเห็นจากทีป่ ระชุมแล้ว
เมื่อ ได้รบั ข้อ มูล เพิ่ม เติมครบถ้ว น คณะกรรมการฯ จะให้ก ารรับรอง และจะออกเอกสารรับ รอง
Certificate of Approval (COA) ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมจากผูว้ จิ ยั
2.3 Expedited review คือ การทบทวนโครงร่างวิจยั ที่ไม่แน่ ใจว่าเข้าข่าย Exemption
Review หรือ Full Board Review โดยประธาน เลขานุ การ และกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมเป็ น 3 คน

จะพิจารณาร่วมกันว่า โครงร่างวิจยั สมควรจัดเป็ น แบบประเภทใด และดาเนินการตามประเภทของโครงร่าง
วิจยั ในข้อ 2.1 หรือ 2.2 ต่อไป
ในการส่งเอกสารรับรองทัง้ COE หรือ COA ไปยังผูว้ จิ ยั หากผูว้ จิ ยั เป็ นอาจารย์ ทางคณะกรรมการฯ
จะส่ งเอกสารรับรองผ่ านคณบดีไปยังผู้วจิ ยั ส่วนในกรณี ท่ผี ู้ว ิจยั เป็ นนักศึกษา ทางคณะกรรมการฯ จะส่ ง
เอกสารรับรองทัง้ COE หรือ COA ผ่านอาจารย์ทป่ี รึกษาไปยังผูว้ จิ ยั
3. โครงร่างวิ จยั ที่เข้าข่ายการพิ จารณาแบบ Exemption มีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็นงานวิจยั ทีด่ าเนินการโดยวิธกี ารสารวจ สัมภาษณ์ หรือ สังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และ
เก็บข้อมูลทีไ่ ม่สามารถเชื่อมโยงถึงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล โดยจะรายงานผลเป็นข้อมูลโดย
ภาพรวม และจะต้องเป็นโครงการวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะ ดังนี้
ก. ข้อคาถามไม่ส่งผลกระทบทางจิตใจ หรือ เป็นเรือ่ งส่วนตัวทีอ่ ่อนไหว ทีส่ มควรปกปิด
ข. ข้อมูลทีศ่ กึ ษาต้องไม่เกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หากความลับรัวไหลผู
่
เ้ ข้าร่วม
การวิจยั อาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
ค. ข้อมูลทีศ่ กึ ษาต้องไม่ทาให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน์ การถูกเลิกจ้าง
และการเสียสิทธิบางอย่าง รวมทัง้ กระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
3.2 การวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลทีเ่ ปิดเผยต่อสาธารณชน ในรูปเอกสาร เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิดเผย
ต่อสาธารณะ
3.3 การวิจยั โดยใช้ สิง่ ส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา หรือ เพือ่ การวินิจฉัยโรค หรือ ภาวะต่างๆ ซึง่ มี
ลักษณะ ดังนี้
ก. เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยือ่ ทีเ่ ก็บโดยไม่ระบุเจ้าของ หมายถึง ไม่ตดิ ชื่อ หรือ รหัสใดๆ ทีจ่ ะ
เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ แม้ว่าผูว้ จิ ยั จะแจ้งว่า จะไม่บนั ทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในการวิจยั ก็
ตาม
ข. เป็นข้อมูลเนื้อเยือ่ หรือ สิง่ ส่งตรวจอื่นๆ (เช่น เลือด) ทีเ่ ก็บอยูแ่ ล้วในคลัง ซึง่ ไมได้ระบุ
เจ้าของในการเก็บข้อมูลครัง้ แรก ไม่ใช่การเก็บข้อมูลใหม่ และได้ทาการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ออกแล้ว
ค. ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผูม้ อี านาจเก็บรักษาข้อมูล/สิง่ ส่งตรวจ
ง. ต้องไม่เป็นข้อมูลจากการวิจยั ครัง้ ก่อน
3.4 การวิจยั ทางการศึกษา
ก. การวิจยั ทางการศึกษาในชัน้ เรียนปกติ ได้แก่
- การวิจยั เพื่อเปรียบเทียบวิธกี ารเรียนการสอนวิธกี ารต่าง ๆ
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคการสอน หรือ การจัดห้องเรียน
ด้วยวิธกี ารต่างๆ (หรือ เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร)
- เป็ นวิธกี ารทีย่ อมรับทัวไปและเคยน
่
ามาใช้แล้ว และ/หรือ
- ดาเนินการในชัน้ เรียนปกติ
ข. การวิจยั ทีใ่ ช้วธิ กี ารวัดผลการศึกษาวิธกี ารต่าง ๆ (Educational test) เช่น cognitive,
aptitude, diagnostic, achievement
และเป็นโครงการวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
- ไม่เป็ นวิธกี ารใหม่ล่าสุด ทีย่ งั ไม่เคยมีการใช้มาก่อน
- นักเรียนในชัน้ เรียนเดียวกันได้รบั การปฏิบตั ทิ ่เี หมือนกัน

- ไม่มกี ารปกปิดข้อมูลบางส่วน โดยไม่แจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทราบ
- ไม่มกี ารออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธที ไ่ี ม่ปกติ

หมายเหตุ:
1) อานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาว่า โครงร่างวิจยั เข้าข่าย Exemption เป็นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะต้องส่งโครงร่างวิจยั พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ เพื่อพิจารณา
2) โครงร่างวิจยั ทีเ่ สนอขอพิจารณาว่า อยูใ่ นข่าย Exemption หรือไม่ จะถูกพิจารณาโดยประธาน
และเลขานุการ หรือ กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็ นกรณีเร่งด่วน

