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สรุปผลการสังเคราะหองคความรู ในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการ  การจัดการความรูดานการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 

ประเด็น  การขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยของงานวิจัยดานสังคมศาสตร 

วันที่   7 มีนาคม 2561  

สถานที ่ หองประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วิทยากรผูรวมแลกเปล่ียนและใหความรู 

1. คุณยงยุทธ บอแกว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2. คุณศันสนีย ชํานิเขตรกิจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

1. ที่มาของการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย 

ตามที่  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศอยางกวางขวาง ตั้งแต ป 2553  บนพ้ืนฐานหลักการ

ที่วา การวิจัยที่มีคุณภาพตองประกอบดวยผูวิจัยที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ เปนมาตรฐานการวิจัย  

ที่เก่ียวของกับมนุษยในทุกสาขา ท้ังมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร จะตองปฏิบัติตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยสากล มีการคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย 

เพ่ือจะไดผลการวิจัยที่นาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

การทําวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาท่ีเปนระบบเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูทางดาน

สุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรการแพทยที่ไดกระทําตอรางกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร ในการวิจัย และ 

ใหหมายความรวมถึง การศึกษาทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมนุษยศาสตร โดยนักวิจัยตอง

ยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

 ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวรในฐานะเครือขาย เขตภาคเหนือตอนลาง NU-RREC แตงต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่พิจารณาทบทวน

ดานจริยธรรมการวิจัยของขอเสนอโครงรางการวิจัยในคน เพ่ือคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและ

ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย  ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 2 ส วนหลักๆ คือ 

คณะกรรมการหลักและคณะกรรมการสมทบ ซ่ึงหนาท่ีของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการขอรับการรับรอง 

2) พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย 

3) ติดตามกํากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการรับรอง 

4) จัดใหมีการใหความรู กับนิสิต นักวิจัย และบุคลากร รวมถึงคณะกรรมการ 

5) ประสานงานกับหนวยงานภายในรวมถึงประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย 
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2. ขั้นตอน และรายละเอียดของการยื่นขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยของงานวิจัย 

ดานสังคมศาสตร ของ NU RREC 

 

1. ผูวิจัยสงเอกสารการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย แกผูประสานงานของสถาบันเครือขาย

เพ่ือตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 

1.1 กรณีท่ีเอกสารไมครบหรือมีขอผิดพลาด ผูประสานงานสถาบันเครือขาย สงคืนใหผูวิจัย

แกไข/เพ่ิมเติมเอกสาร (ภายใน 3-5 วัน) 

1.2 กรณีที่ เอกสารครบถวนถูกตอง ผูประสานงานสถาบันเครือขายออกเลขที่  ศธ.  

และผูอํานวยการสถาบันวิจัย ของสถาบันเครือขาย ลงนาม 

2. ผูวิจัยสงเอกสารท้ังหมด และแผน CD บันทึกขอมูล จํานวน 1 แผน โดยสงเอกสารไปท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย เครือขายภูมิภาคมหาวิทยาลัยนเรศวร(NU-RREC) กอง
บริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา ช้ัน 2 โซนC มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000 (สง

เอกสารภายใน 3-5 วัน) 
3. เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการฯ นําเอกสารเขาสูระบบการลงรับ(1 วัน) และ

ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของเอกสาร(1 วัน) 
3.1 กรณีที่เอกสารไมครบหรือมีขอผิดพลาด เจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการฯ 

สงคืนใหผูวิจัยแกไข/เพ่ิมเติมเอกสาร (เขาสูระบบใหมอีกครั้ง) 

3.2 กรณีที่เอกสารครบถวนถูกตอง เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการฯ นําเขาสู

กระบวนการพิจารณาเบื้องตน (โดยประธาน,รองประธาน และเลขานุการ เพ่ือกําหนด

วิธีการพิจารณา วาเปนประเภท Exemption/Expedited/Full board) (3-5 วัน) 

4. กรณีเปน Exemption และ Expedited มีกรรมการผูพิจารณา 2 ทาน (ระยะเวลาในการ

พิจารณา ประมาณ 10 วันทําการ)  และแจงผลการพิจารณาถึงหัวหนาโครงการวิจัย/ 

ผูประสานงานสถาบันเครือขาย (ภายใน 5 วัน) 

5. กรณีเปน Full board มีกรรมการผูพิจารณา 3 ทาน (กรรมการผูทบทวนสงโครงการคืนแก

เจาหนาที่ NU RREC (3 วัน กอนวันประชุม) และนําเขาสูที่ประชุม NU RREC ในรอบเดือนเพ่ือพิจาณา

ลงมติ โดยแจงผลการพิจารณาถึงหัวหนาโครงการวิจัย/ผูประสานงานสถาบันเครือขาย หรือกรณีมีมติ

แกไขใหดําเนินการปรับปรุงแกไข (ภายใน 45 วัน) 

6. เจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการฯ จัดทําหนังสือแจงหมายเลขโครงการวิจัย เพ่ือแจง

ไปยังหัวหนาโครงการวิจัย/ผูประสานงานสถาบันเครือขาย 

ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการย่ืนขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย สามารถแสดงไดดังรูปภาพท่ี 1 
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รูปภาพที่ 1  รายละเอียดขั้นตอนการย่ืนขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
 

 

3. การแบงประเภทโครงการวิจัยในการขอรับรองดานจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย 

การแบงประเภทโครงการวิจัยในการขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สามารถแบงได 

3 ประเภท คือ (1) Exemption (2) Expedited (3) Full board ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 

3.1 แบบยกเวน  
ใหโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปน้ี ตองขอรับการพิจารณารับรองดานจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษยแบบยกเวน (Exemption Review) ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดไว ทายระเบียบ

ขอบังคับ นี้ 

3.1.1 โครงการทางการศึกษาท่ีดําเนินการในสถาบัน หรือสถานที่ที่เปนท่ียอมรับทาง

การศึกษา เชน การวิจัยการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนท่ีเป นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินหลักสูตร วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน และประกันคุณภาพการศึกษา  

3.1.2 โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจ การสัมภาษณและการเฝาสังเกต เชน  

การวิจัยที่เก่ียวกับผลทดสอบทางการศึกษา (การประเมินความรู การวิเคราะหปญหา เจตคติ ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา) วิธีการสํารวจ วิธีการสัมภาษณ หรือการสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ขอมูล  

ของบุคคลท่ีไมสามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผูเปนเจาของขอมูล หรือเปดเผยตัวตนของเจาของขอมูล 

3.1.3 โครงการวิจัยประเมินระบบงาน โครงการวิจัยบริหารจัดการ และการวิจัยสถาบัน 

ซึ่งเปนโครงการท่ีไดรับอนุญาตจากหัวหนาผูรับผิดชอบหนวยงานหรือองคกร และมีจุดประสงคเพ่ื อ

พัฒนาระบบหรือนโยบาย โดยการศึกษา ทดสอบ หรือ ประเมินระบบการใหบริการ ประโยชนตอ

สาธารณชน วิธีการรับผลประโยชนหรือบริการ รวมทั้ง ความเปนไปไดหรือทางเลือกของโครงการ 
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3.1.4 โครงการวิจัยที่ใชขอมูลทุติยภูมิ ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาผูรับผิดชอบ

หนวยงานหรือองคกร หรือองคกรที่เปนเจาของขอมูล 

3.1.5 โครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ตองขออนุญาตหนวยงานที่เปนเจาของ 

สิ่งสงตรวจ เปนลายลักษณอักษรกอนยื่นขอรับรองจริยธรรมฯ ไดแก  

3.1.5.1.1 ก า ร วิ จั ย ที่ ใ ช เ ชื้ อ จุ ล ชี พที่ แ ย ก ไ ด จ า ก สิ่ ง ส ง ต ร ว จ ( Isolated 

microorganism) และเพาะเลี้ยงไวในหองปฏิบัติการเปนสายพันธุไว และไมมีขอมูลเชื่อมโยงกับผูปวย 

3.1.5.1.2 การวิจัยที่ใชเซลลเพาะเลี้ยงจากเน้ือเยื่อมนุษย ท่ีไดรับการปรับสภาพ

ใหเปนเซลลสายพันธุ (Cell line) 

3.1.5.1.3 การวิจัยโครงกระดูก ฟนที่ถูกถอนแลว และศพอาจารยใหญ 

3.1.5.1.4 การวิจัยสารปนเปอน สารเคมี เชื้อโรคและชีววัตถุ ที่ไมไดกระทํา

โดยตรงกับมนุษย เชน การตรวจหาปริมาณสารในดินหรือในนํ้า การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร เปนตน 

ทั้งนี้ การวิจัยในเชื้อจุลชีพ เซลลเพาะเล้ียง โครงกระดูก ฟน ท่ีนํามาศึกษาวิจัยตองไมมีลักษณะ 

ที่สามารถบงชี้ถึงตัวบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูล หรือสืบเสาะไปถึงเจาของขอมูล หรือขอมูลทาง

พันธุกรรมได รวมถึงวิธีการวิจัยในศพอาจารยใหญ โดยตองคํานึงถึงศักด์ิศรีและเกียรติของผูใหขอมูล

และผูบริจาครางกาย และการนําเสนอผลสรุปการวิจัยจะตองไมสามารถบงชี้หรือสืบเสาะถึงเจาของ

ขอมูลได 

3.1.6 โครงการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยนเรศวร

เห็นชอบ 

 

3.2 แบบแรงรัด 

 ใหโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ตองขอรับการพิจารณารับรองดานจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยแบบเรงรัด (Expedited Review) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดไว ทายระเบียบ

ขอบังคับ นี้ 

3.2.1 การวิจัยน้ันตองไมใช Clinical trial และไมมี Clinical intervention ยกเวน  

การวิจัย Clinical intervention ที่ไมรุกล้ํารางกายของอาสาสมัคร เชน โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 

เปนตน 

3.2.2 ตองเปนการวิจัยที่มีความเสียงต่ําเทียบเทากับสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของ

อาสาสมัคร ซึ่งควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 

3.2.2.1 หากเปนการวิจัยที่ตองเก็บเลือดจากอาสาสมัคร ท้ังนี้อาสาสมัครตองเปน

บุคคลท่ีมีสุขภาพปกติ จะทําไดโดยการเจาะปลายน้ิว เจาะสนเทาหรือติ่งหูในกรณีที่เปนเด็กทารก  

หรือเจาะจากหลอดเลือดดําสวนปลาย ปริมาณเลือด และจํานวนครั้งที่เจาะควรเปนดังนี้ 
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(1) ในกรณีเจาะเลือดจากอาสาสมัครท่ีเปนผูใหญ มีสุขภาพแข็งแรงและ

มิใชสตรีมีครรภ มีน้ําหนักตัวไมต่ํากวา 50 กก. ปริมาณเลือดทั้งหมดที่เจาะจะตองไมเกิน 450 มล. 

ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห และการเจาะเลือดจะตองไมบอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้งท้ังนี้ตองไมเกิน  

100 มล. ตอการเจาะเลือด 1 คร้ัง ในกรณีที่อาสาสมัครเปนผูใหญที่มีน้ําหนักตัวนอยกวา 50  กก. 

ปริมาณเลือดท่ีเจาะจะตองไมเกิน 50 มล. ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห และการเจาะเลือดจะตองไมบอย

กวาสัปดาหละ 2 คร้ังทั้งนี้ตองไมเกิน 25 มล. ตอการเจาะเลือด 1 ครั้ง 

(2) ในกรณีที่อาสาสมัครเปนเด็กอายุ ไมเกิน 15 ป ปริมาณเลือดที่เจาะ

ตองไมเกิน 3 มล.ตอนํ้าหนักตัว 1 กก. ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห และการเจาะเลือดจะตองไมบอย

กวาสัปดาหละ 2 ครั้ง (๓) การเจาะเลือดนั้นตองกระทําโดยผูที่มีความเชี่ยวชาญ และตามบทบาท

วิชาชีพที่กําหนด 

3.2.2.2 การวิจัยนั้นเปนการเก็บตัวอยางสงตรวจดวยวิธีที่ไมทําใหเกิดการบาดเจ็บ

ตออาสาสมัคร ไดแก 

(1) การเก็บตัวอยางผม และเล็บ โดยการตัดที่มิไดทําใหเกิดการผิดรูป 

(2) การเก็บฟนน้ํานมที่หลุดเองตามธรรมชาติหรือจําเปนตองถอนออก

เพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม 

(3) การเก็บฟนแทที่จําเปนตองถอนออกเพ่ือการรักษา ตามมาตรฐาน 

ทางทันตกรรม 

(4) การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เชน เหงื่อ น้ําลาย และเซลลสืบพันธุ  

(5) การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ 

(6) การเก็บน้ําคร่ําในระหวางการคลอดปกติ 

(7) การเก็บหินปูนที่คอฟนหรือแผนคราบฟน (Supra and sub gingival 

dental plague) จากการรักษาขูดหินปูนตามปกติ 

(8) การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบาๆท่ีกระพุงแกม หรือบวนปาก 

(9) การเก็บเสมหะ ปสสาวะ อุจจาระ 

(10) ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 

3.2.2.3 การวิจัยนั้นตองเปนการเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ ที่ไมทําใหเกิดการ

บาดเจ็บตออาสาสมัคร ไมตองใชยาชาหรือยาสลบเขารวมในการตรวจน้ัน และเปนวิธีการท่ีใช

ในการตรวจเพ่ือการรักษาตามมาตรฐาน เคร่ืองมือนั้นตองเปนเครื่องมือที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานวาเปนเครื่องมือทางการแพทยและมีจําหนายตามทองตลาด (approved for 

marketing) ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) เปนเครื่องมือที่ใชตรวจวัดที่ผิวหนัง หรืออยูหางจากรางกายของ

อาสาสมัคร 
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(2)  เปนการตรวจวัดความไวในการสัมผัส (Sensory acuity) 

(3)  การตรวจดวยวิธี Magnetic resonance imaging โดยไมใชสาร

จําพวกgadolinium 

( 4 )   ก า ร ต ร ว จ โ ดย วิ ธี ก า รต อ ไปนี้  คื อ  electrocardiography, 

echocardiography, Doppler blood flow, ultrasonography, diagnostic infrared imaging, 

electroencephalography, electroretinography, detection of naturally occurring 

radioactivity. 

(5)   การตรวจสมรรถภาพรางกายโดยท่ัวไป เชน Muscular strength 

testing, body composition assessment, flexibility testingที่เหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก และ

สุขภาพทั่วไป ของอาสาสมัคร 

 

3.2.3 การเก็บขอมูลจากรายงานตางๆ หรือตรวจตัวอยางสงตรวจจากคลังท่ีไดรับการเก็บ

ไวเพ่ือการรักษาตามปกติ มิใชเพ่ือการวิจัย 

3.2.4 การเก็บขอมูลจากการบันทึกเสียงหรือภาพโดยการถายจากกลองถายรูปหรือวีดิทัศน 

3.2.5 การวิจัยที่เปนการสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณกลุมบุคคล การสัมภาษณเชิง

ลึก การสนทนากลุม 

3.2.6 การตรวจตัวอยางสงตรวจใดๆ ตองไมใชการตรวจทางพันธุศาสตรอันที่จะสามารถ

เชื่อมโยงถึงผูที่เปนเจาของขอมูลหรือสิ่งสงตรวจได 

3.2.7 โครงการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยนเรศวร

เห็นชอบ 

 

3.3 แบบเต็มรูปแบบ  
ใหโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ตองขอรับการพิจารณารับรองดานจริธรรมการวิจัย

ในมนุษยแบบเต็มรูปแบบ (Full Board Review) ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดไว ทาย

ระเบียบขอบังคับ นี้ 

3.3.1 โครงการวิจัยทาง Clinical trial และ Clinical intervention 

3.3.2 โครงการท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพโดยผูบริโภคถึง

รสชาติ และคุณภาพอาหาร คุณภาพของสินคาและบริการ ทั้งนี้จะตองไมเกี่ยวของกับสารเสพติด หรือ

สารกอโทษตอผูบริโภค และส่ิงแวดลอม รวมถึงคุณภาพและปริมาณของสวนประกอบของอาหาร ตอง

ไมกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
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3.3.3 โครงการท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบยาสมุนไพร และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

3.3.4 โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบยาแผนปจจุบัน 

3.3.5 โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการแพทยและเครื่องมือที่นํามาใชกับ

รางกายมนุษย 

3.3.6 โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประดิษฐทาทางท่ีไมไดใชเปนปกติในชีวิตประจําวัน 

เชน โยคะ ทานวด และทาการออกกําลังกาย ฯลฯ 

3.3.7 โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับเซลลตนกําเนิด (stem cell) หรือเซลลสืบพันธุ  

ไซโกต ตัวออนมนุษย 

3.3.8 โครงการวิจัยอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย

นเรศวรเห็นชอบ 

 

หมายเหตุ : เอกสารทุกชนิดที่จะนําไปใชในโครงการวิจัย (เชน participant information sheet, 

Informed consent form, ใบปลิว, แผนประชาสัมพันธ ฯลฯ) จะตองมีตราประทับของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย หากตองการแกไข ดัดแปลงหลังจากไดรับจากไดรับการรับรองแลว ตอง

ดําเนินการขออนุญาตแกไขจากคณะกรรมการฯ ตามแบบรายงานขอปรับแกโครงการวิจัย (protocol 

amendment) อีกครั้ง 

 

4. ขอปฏิบัติของโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยมนุษย 

 นักวิจัยทุกทานที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

4.1  ดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด 

4.2 ใชเอกสารแนะนําอาสาสมัคร ใบยินยอม (และเอกสารเชิญเขารวมวิจัยหรือใบโฆษณาถามี) 

แบบสัมภาษณ และหรือ แบบสอบถาม เฉพาะท่ีมีตราประทับของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เทานั้น   

4.3 รายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงที่เกิดขึ้นหรือการเปล่ียนแปลงกิจกรรมวิจัยใดๆ 

ตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดในวิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOPs) 

4.4 สงรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเวลาที่กําหนดหรือเมื่อไดรับการรองขอ 

4.5 หากการวิจัยไมสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในกําหนด ผูวิจัยตองยื่นขออนุมัติใหมกอน 

อยางนอย 1 เดือน 

4.6 หากการวิจัยเสร็จสมบูรณผูวิจัยตองแจงปดโครงการตามแบบฟอรมของคณะกรรมการ

จริยธรรมในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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5. ปจจัยที่ทําใหการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยลาชา 

5.1 ผูวิจัยไมลงนาม ไมลงวันที่ ในแบบฟอรม AF 01-10, AF 02-10, AF 03-10 สรุป

โครงการวิจัย (ใหลงนามทั้งหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ) 

5.2 ผูวิจัยไมตัดคําและสวนที่ไมเก่ียวของกับโครงการวิจัยออก (AF 04-10 และ AF 05-10) 

5.3 จํานวนสําเนาไมเปนไปตามที่กําหนด (ตองสงเอกสารท้ังหมดจํานวน 4 ชุด ตัวจริง 1 ชุด 

และสําเนา 3 ชุด) 

5.4 ขาด CD จํานวน 1 แผน (ไฟลทั้งหมดที่ยื่นขอคร้ังแรกเปนไฟล Word) 

5.5 กรอกขอมูลผิด และไมครบถวน 

5.6 หนังสือไมออกเลขท่ี ศธ 

5.7 ปญหาดานการสงเอกสาร 

5.8 การจัดเตรียมเอกสารและการกรอกขอมูลในแบบฟอรมที่ไมถูกตอง และไมครบถวน 

5.9 ความครบถวน ชัดเจนของการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

 

6. แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(Protocol synopsis) 

 

6.1 ชื่อโครงการวิจัย 

แนวทาง  � เขียนใหชัดเจนวาทําอะไร กับใคร ท่ีไหน 

 ยกตัวอยาง เชน การเฝาระวังโรคไขเลือดออกในเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาเขตภาคเหนือ

ตอนลาง 

6.2 ชื่อคณะผูวิจัย  

 แนวทาง  � ผูวิจัยหลัก ผูวิจัยรวม (ระบุชื่อทุกคน) สังกัด ........................ 

  � ความรับผิดชอบตอโครงการวิจัย (ควรระบุตามหนาที่ เชน วิเคราะห

ขอมูล ผูอธิบายและขอความยินยอม เปนตน) 

  � การอบรมท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ............................... 

6.3 ชื่อหนวยงานที่ใหทุน 

 แนวทาง  � ระบุท้ังที่ไดรับทุนแลว หรือท่ีคาดวาจะขอทุน 

6.4 หลักการและเหตุผล และท่ีมาของโครงการวิจัย 

6.5 ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

6.6 คําถามการวิจัย 

แนวทาง  � วัตถุประสงคของการวิจัย (สอดคลองกับชื่อโครงการวิจัย, สามารถวัดได) 
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6.7 คําสําคัญ 

6.8 ระเบียบวิธีการวิจัย 

แนวทาง  � รูปแบบการวิจัย ระบุใหชัดเจนวาเปน การวิจัยเชิงปริมาณ /การวิจัย 

เชิงคุณภาพ /การวิจัยแบบผสมผสาน โดยวิธีการใด  

  � ประชากรท่ีใชในการศึกษา (ประชากรคือกลุมใด และจํานวนกี่คน)  

  � กลุมตัวอยาง (ระบุจํานวน) และการไดมาซึ่งจํานวนกลุมตัวอยาง  

พรอมแทนคาในสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง เชน สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 

6.9 เกณฑการคัดเขา (Inclusion Criteria) 

แนวทาง  � ลักษณะของผูที่จะเปนตัวแทนของประชากรศึกษา: ท่ีอยู อายุ อาชีพ เพศ 

 � เงื่อนไขเฉพาะ และระยะเวลา 

6.10  เกณฑการคัดออก (Exclusion Criteria) 

 แนวทาง  � เงื่อนไขท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย หากเขารวมการศึกษา 

   � เงื่อนไขท่ีอาจทําใหผลการวิจัยเบี่ยงเบนไป 

6.11  เกณฑการถอดถอน (Withdrawal Criteria) 

 แนวทาง  � ระบุภาวะท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหากดําเนินการวิจัยตอไป 

   � ระบุภาวะที่อาจทําใหเกิดการเบี่ยงเบนของผลการวิจัยหากยังดําเนินการ

วิจัยตอไป 

 ยกตัวอยาง เชน อาสาสมัครไมสามารถมาตามนัดได ตั้งแตสองคร้ังข้ึนไป / อาสาสมัครเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคข้ันรุนแรง / พบผลการตรวจการทํางานของตับ ไต เพ่ิมสูงผิดปกติ 

6.12  เกณฑการยุติโครงการ (Termination Criteria) (ถามี) 

 แนวทาง  � ระบุภาวะท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการวิจัย 

   � สถานการณท่ีผูใหการสนับสนุนยกเลิกการวิจัย 

ยกตัวอยาง เชน ไมสามารถรับอาสาสมัครไดครบสองในสามของขนาดตัวอยางที่

คํานวณไว ในหนึ่งป / คณะกรรมการกํากับขอมูลและความปลอดภัย (DSMB) แนะนําผูใหการสนับสนุน 

ใหยุติการวิจัยเนื่องจากเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขั้นรุนแรงกับอาสาสมัครหลายราย ติดตอกัน 

6.13  วิธีการเขาถึงอาสาสมัคร (Approach to participant) 

 แนวทาง  �  กระบวนการขอความยินยอม (Informed consent process) ใหระบุ

วิธีการท่ีใชในการขอความยินยอมและผูที่ทําหนาที่ขอความยินยอม เชน ผูทําวิจัยอธิบายขอมูลใหกับ

อาสาสมัคร แจกเอกสารขอมูลและแบบขอความยินยอมใหอาสาสมัครนํากลับไปพิจารณากอนตัดสินใจ 

หรือผูทําวิจัยอธิบายใหขอมูลแลวใหผูชวยเปนผูแจกเอกสารใหอาสาสมัครนํากลับไปพิจารณากอนตัดสินใจ

   � ควรระบุถึงการต้ังตนติดตอ การรวมรวม การอธิบายขอมูล การขอความ

ยินยอม  (ใคร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร) 



~ 10 ~ 

 

6.14 การเก็บรวบรวมขอมูล  

แนวทาง  �  ควรระบุถึงการเก็บขอมูลกับใคร วิธีการใด ท่ีไหน เม่ือใด และผูที่ทํา

หนาที่ดําเนินการ 

  � ในกรณีการสัมภาษณหรือสอบถาม ใหระบุขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับมนุษย เชน การใชแบบสัมภาษณ แบบสํารวจ แบบสอบถามหรือประเด็น

ของการสัมภาษณหรือสอบถามที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และแนบมาพรอมกับเอกสารการขอ

การรับรองโครงการ 

� ในกรณีที่มีการเก็บตัวอยางหรือสิ่งสงตรวจจากรางกายของอาสาสมัคร  

ใหระบุการคัดกรองอาสาสมัคร ชนิด ปริมาณและความถี่ของการเก็บตัวอยางจากอาสาสมัคร วิธีการเก็บ

ตัวอยาง การเก็บรักษาตัวอยางรักษาตัวอยางใหตัวอยางคงสภาพ การวิเคราะหตัวอยางที่มีความ

เหมาะสม การทําลายตัวอยางหลังเสร็จสิ้นหรือยุติโครงการวิจัย และแนบแบบบันทึกขอมูลผูปวยหรือ

อาสาสมัคร 

   � ในกรณีที่ไมมีการเก็บตัวอยางหรือสิ่งสงตรวจจากรางกายของอาสาสมัคร

เพ่ิมเติม แตมีการใชตัวอยางหรือส่ิงสงตรวจจากรางกายของอาสาสมัครจากโครงการวิจัยอื่น 

6.15 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะห 

แนวทาง  �  ควรระบุรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช วิเคราะห  

ใหถูกตองและครบถวน 

6.16 ขอพิจารณาดานจริยธรรม 

 แนวทาง  �  หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) ผูวิจัยตองระบุการ

ใหขอมูลอยางครบถวนจนอาสาสมัครเขาใจเปนอยางดีและตัดสินใจอยางอิสระในการใหความยินยอม

เขารวมในการวิจัย **ควรระบุขอมูลใหละเอียดโดยเฉพาะงานวิจัยที่อาสาสมัครเปนกลุมเปราะบาง 

(vulnerable population) 
   �  หลักการใหประโยชน ไมกอใหเกิดอันตรายแกอาสาสมัคร (Risk and 

Benefit)  ผูวิจัยตองระบุวาอาสาสมัครจะไดรับประโยชนอะไรบาง และความเสี่ยงที่อาจเกิดตอตัว

อาสาสมัครมีอะไรบาง  

   ตัวอยางการระบุความเสี่ยงที่ไมดี เชน  

- โครงการน้ีอาจไมประสบผลสําเร็จหากไมไดรับการสนับสนุน  

- โครงการน้ีอาจดําเนินการไมทันตามกําหนด หากไมไดรับความรวมมือ

จากผูที่เกี่ยวของ 

- การสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมทางเพศ  อาจทําใหอาสาสมัครเกิดความ

อึดอัด ไมสบายใจ 
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- ขอมูลดานรายไดของอาสาสมัครอาจทําใหอาสาสมัครไมสบายใจและเกิด

ความกังวลตอการถูกเรียกเก็บภาษี 

- การเจาะเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณหนาแขน อาจทําใหเกิดรอยเขียวช้ํา 

เปนจ้ําเลือด เลือดไหลไมหยุดในบางราย 

   �  การรักษาความลับของอาสาสมัคร (Privacy and Confidentiality) 

ผูวิจัยควรระบุวาในแบบบันทึกขอมูลจะไมมี identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร และตองระบุวา จะมี

การทําลายขอมูลแบบใดและหลังการวิจัยเสร็จสิ้นจํานวนกี่ป  

   �  หลักความยุติธรรม (Justice)  

- สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยควรมีเกณฑการคัดเขาและออกท่ีชัดเจน  

และมีการกระจายความเสี่ยงและผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดย

วิธีการสุมตัวอยางเขารวมโครงการดวยวิธีการใด    

- กรณีท่ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยควรระบุถึงวิธีการคัดเลือกผูให

ขอมูลโดยมีเกณฑการคัดเขาและออกอะไรบาง รวมถึงเหตุผลในการเลือก

พ้ืนที่ในการวิจัย 

   �  อุปสรรคและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนตออาสาสมัครและความรับผิดชอบ

ของผูวิจัย (Challenges and risks towards participants including investigator’s Responsibility) 
ผูวิจัยควรมีการระบุ อุปสรรคหรือความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นตออาสาสมัคร เชน คําถามบางคําถามอาจ

กระทบกระเทือนจิตใจอาสาสมัคร ดังนั้นผูวิจัยมีวิธีปองกันโดยการมีพยาบาลที่มีประสบการณในการให

คําปรึกษาดานจิตใจผูปวยหรือมีนักจิตวิทยาที่สามารถใหคําปรึกษาได หากมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน เปนตน 

 

7. ขั้นตอนการนําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการ

พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ขั้นตอนการนําสงเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณารับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัย

นเรศวร (NU-RREC) เมื่อผูวิจัยมีความประสงคจะยื่นโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา โดยผูวิจัยตอง

ปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง “คาธรรมเนียมการย่ืนเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร” 

ทีป่ระกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ขอใหผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 

7.1 จัดทําหนังสือ (จากสถาบันเครือขาย) เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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7.2 เม่ือคณะกรรมการฯ ไดรับเอกสารแลวจะดําเนินการเร่ืองการพิจารณาโครงการวิจัย 

ไปตามกระบวนการท่ีระบุไวในวิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOPs) คือ กําหนดวิธีพิจารณา และพิจารณา

โครงการวิจัย 

7.3 คณะกรรมการฯ แจงใหผูวิจัยจัดทําหนังสือแบบฟอรม เร่ือง “นําสงคาธรรมเนียมการย่ืน

เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย” จากผูวิจัยถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบุชื่อผูวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงินที่

นําสง และวิธีนําสงเงิน 

7.3.1 วิธีที่ 1 โอนเงินคาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย 

สาขาถนนสิงหวัฒน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ีบัญชี 644-1-25802-1 

7.3.2 วิธีที่  2 ชําระดวยตนเอง โดยใหผูวิจัยชําระเปนเงินสดที่ จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร งานบริหารมาตรฐานและเครือขาย 

กองบริหารการวิจัย ชั้น 2 หอง TC 205 อาคารมหาธรรมราชา โซน C มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท : 0-5596-8637 

7.3.3 วิธีที่ 3 ชําระดวยเช็ค โดยสั่งจายในนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7.4 สงเอกสารการนําสงเงินมาท่ี 

 สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย เครือขายภูมิภาคมหาวิทยาลัยนเรศวร
(NU-RREC) กองบริหารการวิจัย อาคารมหาธรรมราชา ช้ัน 2 โซนC มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
65000 

 หลักฐานท่ีใชประกอบ ดังนี้ 

7.4.1 สําเนาหนังสือ “ขอเสนอโครงการวิจัยขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร” จํานวน 

2 ชุด 

7.4.2 สําเนาการโอนเงิน (หากผูวิจัยชําระคาธรรมเนียมดวยวิธีการโอนเงิน) จํานวน 2 ชุด 

7.4.3 แบบฟอรม เรื่อง “นําสงคาธรรมเนียมการย่ืนเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย” 

7.5 เม่ือคณะกรรมการฯ ไดรับเอกสารแลว สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการนําสงเงินคาธรรมเนียมไปยังกองคลัง  

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และออกใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งจัดสงใบเสร็จกลับไปยังผูวิจัย/หนวยงาน 
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8. แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยกรณีโครงการใหม  

Submission Form for Ethical Review (AF 01-10) 
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9. แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยกรณีโครงการใหม  

Self-Assessment Form for PI (AF 02-10)/1.0 
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*สําคัญ อยาลืมลงลายมือช่ือ

และวันที่
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10. แนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยกรณีโครงการใหม 

Conflict of Interest and Funding Form (AF 03-10)/1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าลมืลงชื�อและวนัที� 
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11. การตรวจสอบเอกสารกอนนําสง 

11.1 เอกสารการย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในกรณีที่ผูวิจัยมีความเห็นวา

โครงการเปนแบบยกเวน (Exemption) 

 

ลําดับ รายการเอกสาร มี ไมมี จํานวน 

(ชุด) 

1 บันทึกขอความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย     4 

2 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)     4 

3 แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10)     4 

4 โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)     4 

5 ประวัติผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี) (Principal investigator’s CV)     4 

6 หลักฐานการผานการฝกอบรมผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี)  เชน Human 

subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 

    4 

7 รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview 

form/CRF) 

    4 

8 การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and funding form : AF 

03-10) 

    4 

9 งบประมาณท่ีไดรับ โดยยอ (Budget)     4 

10 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)     4 

11 Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบ

ผานเคาโครง/โครงรางการวิจัย) 

    1 

12 Electronic files of all above documents     1 CD 

ROM 
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11.2 เอกสารการย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในกรณีที่ผูวิจัยมีความเห็นวา

โครงการเปนแบบเรงรัด (Expedited) และ แบบเต็มรูปแบบ (Full board) 
 

ลําดับ รายการเอกสาร มี ไมมี จํานวน 

(ชุด) 

1 บันทึกขอความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย     4 

2 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)     4 

3 แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10 

หรือ AF 04-11) 

    4 

4 ขอมูลคําอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย 

(Information sheet and/or consent form :  

AF 04-10/AF 05-10) 

    4 

5 โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)     4 

6 ประวัติผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี) (Principal investigator’s CV)     4 

7 หลักฐานการผานการฝกอบรมผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี)  เชน Human 

subject protection, GCP training certificate (clinical trial only) 

    4 

8 รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview 

form/CRF) 

    4 

9 การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and funding form : AF 

03-10) 

    4 

10 งบประมาณท่ีไดรับ โดยยอ (Budget)     4 

11 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)     4 

12 Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบ

ผานเคาโครง/โครงรางการวิจัย) 

    1 

13 Electronic files of all above documents     1 CD 

ROM 
 
 
 



~ 22 ~ 

 

ครั้งที่ 1 สวนผูประสานงานวิจัย/หนวยงาน  ครั้งที่ 1 สวนเจาหนาที่ NU-RREC 
ผลการตรวจสอบเอกสาร    ครบถวน         ไมครบถวน  
 
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
 (.................................................................................)  
          วันท่ี..........................................................................  
                           ผูประสานงานวิจัย/หนวยงาน  
 
 
***สงใหผูประสานงานของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความ
ครบถวนกอนทุกครั้ง***  

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ครบถวน         ไมครบถวน 
 
                   ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................         

(.................................................................................) 
วันท่ี.......................................................................... 

                                เจาหนาท่ีจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีเอกสารไมครบถวน ใหเจาหนาท่ีจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสงเอก
กลับไปยังผูประสานงานวิจัย และนําสงเอกสารท่ีสมบูรณกลับมายังสํานักงานจริยธร
วิจัยในมนุษย โดยมีเอกสารท่ีจะตองจัดสงเพ่ิมเติม 
ดังตอไปน้ี………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  
ครั้งที่ 2 สวนผูประสานงานวิจัย/หนวยงาน  ครั้งที่ 2 สวนเจาหนาที่ NU-RREC 
ผลการตรวจสอบเอกสาร    ครบถวน         ไมครบถวน  
 
ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
 (.................................................................................)  
          วันท่ี..........................................................................  
                         ผูประสานงานวิจัย/หนวยงาน 

 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ครบถวน         ไมครบถวน 
 
                   ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................         

(.................................................................................) 
                       วันท่ี.......................................................................... 
                             เจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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12. สรุปประเด็นถาม-ตอบ ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
12.1 ถาม : การลงวันที่ในเอกสาร เม่ือเซ็นชื่อแลวใหลงวันที่อยางไร 

ตอบ : ใหลงวันที่ ตามวันที่ในบันทึกขอความ 

12.2 ถาม : หากเอกสาร AF04-10 และ AF05-10 ผูวิจัยวิเคราะหแลวไมเก่ียวของกับ 

การวิจัยของเราตองทําอยางไร 

ตอบ : ตัดออกเลย 

12.3 ถาม : หากมีการสงเอกสารหลายครั้ง เชน กรณีสงครั้งที่ 2 เนื่องจากการแกไข/เพิ่ม

ตองระบุเวอรชั่นหรือไม 

 ตอบ : ตองระบุเวอรชั่นในการสงดวย เชน การสงครั้งที่ 1 เปนเวอรชั่น 01  

12.4 ถาม : การสงเอกสารตองเซ็นชื่อจริงทุกฉบับหรือไม 

 ตอบ : เซ็นชื่อจริง 1 ชุด+ถายเอกสาร 3 ชุด+CDบันทึกขอมูลที่เปนไฟล WORD 1แผน 

12.5 ถาม : หากผูวิจัยวิเคราะหแลว งานของตนเองมีความเสี่ยงไมมาก เปนงานวิจัยเชิง

ปริมาณ และไมมีการระบุตัวตนเฉพาะสําหรับกลุมตัวอยาง ลักษณะนี้ควรสง

แบบใด 

 ตอบ : แนะนําวาควรสงแบบยกเวน (Exemption Review) 

12.6 ถาม : หากงานวิจัยมีการสัมภาษณชาวบาน/ผูรู/ปราชญชาวบาน และ Focus Group 

ลักษณะนี้ควรสงแบบใด 

 ตอบ : แนะนําวาควรสงแบบเรงรัด (Expedited Review) 

12.7 ถาม : หากผูวิจัยมีการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลผูวิจัย ตองสงแบบสอบถาม 

ไปพรอมการย่ืนขอรับรองหรือไม 

 ตอบ : ตองสงแบบสอบถามไปพรอมดวย 

12.8 ถาม : การระบุจํานวนอาสาสมัครในงานวิจัย จําเปนตองตรงกับระเบียบวิธีวิจัยที่ระบุ

ในขอเสนอโครงการวิจัยหรือไม 

 ตอบ : ตองตรงกัน 

12.9 ถาม : หากมีการปรับเปล่ียนจํานวนหรือรายละเอียดสําคัญอาสาสมัครในงานวิจัย ตอง

แจงปรับเปลี่ยนหรือไม 

ตอบ : ตองแจง โดยทําบันทึกขอแกไข และแนบแบบฟอรมการแกไขตามที่กําหนด    

และเซ็นชื่อดวยตนเอง 

12.10 ถาม : สวนใหญ นักวิจัยมักกระทําสิ่งใดอันเปนผลใหการพิจารณามีความลาชา 

 ตอบ : 1. ลืมเซ็นชื่อ 2. สงเอกสารไมครบ 3. ไมตอบเอกสารในบางขอ 

          4. บางสวนที่ไมเก่ียวของไมตัดออก  5. ลืมสงแผน CD บันทึกขอมูล 

          6. ไมใหสถาบันวิจัยออกเลขที่ ศธ. ให  7. ฯลฯ 
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12.11 ถาม : หากการวิจัยนี้ใชเงินทุนสวนตัวในการทําวิจัย ตองระบุแหลงทุนหรือไม 

 ตอบ : ตองระบุ โดยใหระบุวา แหลงทุนสวนตัว 

12.12 ถาม : กรณีมีผูรวมวิจัย การเซ็นชื่อใน AF 03-10 ตองลงชื่อทุกคนหรือไม 

 ตอบ : เซ็นชื่อทุกคนที่เปนผูรวมวิจัย 

12.13 ถาม : การพิจารณารับรองงานวิจัยแตละประเภท จํานวนกรรมการที่พิจารณา

เหมือนกันหรือไม 

 ตอบ : แตกตางกัน ดังนี้ Exemption กรรมการพิจารณา 1 คน 

     Expedited กรรมการพิจารณา 2 คน 

     Full Board นําเขากรรมการชุดใหญ  

12.14 ถาม : กรณีวิจัยเปนชุดโครงการ การขอรับรองตองทําอยางไร 

 ตอบ : แยกขอตามโครงการยอย เนื่องจากรายละเอียดการวิจัยอาจไมเหมือนกัน 

12.15 ถาม : การขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษยมีคาใชจายหรือไม 

 ตอบ : มีคาธรรมเนียม 300 บาท โดยใหสงแบบฟอรมการขอรับรองไปกอน  

  เมื่อกระบวนการผานแลว ทางคณะกรรมการ NU RREC จะแจงใหนักวิจัย 

นําสงเงินตามข้ันตอน ตอไป 

12.16 ถาม : การรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย มีกําหนดวันหมดอายุรับรองหรือไม 

 ตอบ : Exemption การรับรองไมมีวันหมดอายุ    

          Expedited และ Full Board มีวันหมดอายุ    

12.17 ถาม : ในกรณีที่งานวิจัยมีการขอขยายระยะเวลาวิจัย ตองทําอยางไร 

 ตอบ : ผูวิจัยขอตออายุโครงการ โดยตองแจงขอตออายุกับ NU RREC ลวงหนาอยาง

นอย 1 เดือน กอนโครงการวิจัยสิ้นสุดระยะเวลาท่ีระบุในสัญญารับทุน 

12.18 ถาม : หากการวิจัยมีการเก็บขอมูลกับอาสาสมัครท่ีมีอายุเกิน 60 ป ควรย่ืนขอแบบใด  

 ตอบ : Expedited 

12.19 ถาม : หากการวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจง ไมระบุตัวตน ควรยื่นขอแบบใด 

 ตอบ : Exemption 

12.20 ถาม : หากผูใหขอมูลในการวิจัยเปนเด็ก ตองทําอยางไร 

 ตอบ : ในการย่ืนขอรับรอง ตองแนบเอกสารการอนุญาตจากผูปกครองไปดวย 

12.21 ถาม : ในกรณีที่การวิจัยนั้นมีการอัดบันทึกเสียง ขณะเก็บขอมูลตองแจงหรือขอ

อนุญาตอาสาสมัครกอนหรือไม 

 ตอบ : ตองแจง และไดรับการอนุญาต โดยลงชื่อในแบบใหความยินยอมในการอัดเสียง 
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