เกณฑและแนวปฏิบัติในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลในการคุมครองอาสาสมัครวิจัย ผูมีสวนรวมในโครงการวิจัยของสาขาวิชา
ตาง ๆ และเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งขอบังคับของ
สภาวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษยและสัตว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
โครงการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2555” และมีคําสั่งแตงตั้ง คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว
เพื่อพิจารณาประเด็นทางจริยธรรมของโครงการวิจัยจากอาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม หรือบุคคลภายนอก

2. ขอบเขต
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว เพื่อทําหนาที่ตามขอบเขต
ตอไปนี้
2.1 พิจ ารณาโครงการวิ จั ย ที่เ สนอให พิจ ารณา ทั้ ง ทางดา นระเบี ยบวิธี วิจั ย ดา นจริย ธรรม รวมทั้ ง
ประสบการณผูวิจัยในกระบวนการดําเนินการวิจัย
2.2 ทบทวนรายงานความกาวหนาของการวิจัยในชวงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงตออาสาสมัครวิจัย
ทั้ง นี้ตองไมนอยกวาหนึ่งครั้งตอป นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ มีสิท ธิเ ขาไปสัง เกตกระบวนการใหความ
ยินยอมของอาสาสมัครวิจัย กระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิ์ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครวิจัย
2.3 ใหยุติการดําเนินการโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) หรือเพิกถอนการอนุมัติ (Withdrawal)
หรือยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด (Termination) ในกรณีที่โครงการวิจัยอาจทําใหอาสาสมัครวิจัย มีความ
เสี่ยงมากกวาที่คาดไว หรือการไมปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอยางรายแรง และ/ หรือ อยางตอเนื่อง หรือการไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะอนุกรรมการอยางรายแรง และ/ หรืออยางตอเนื่องในการตัดสินดังกลาวตองทํา
เปนมติของการประชุมคณะอนุกรรมการที่มีองคประชุมครบ และมีการบันทึกผลการพิจารณาเปนหลักฐาน
2.4 จํากัดหรือระงับการดําเนินโครงการวิจัยบางสวน (Restriction) ในกรณีที่ผูวิจัยไมปฏิบัติตามหลักการ
จริยธรรม หรือขอกําหนดของคณะอนุก รรมการ ต อเมื่อผูวิจัยไดป ฏิบัติเ ปนที่ เ รียบรอยแลวจึง จะอนุมั ติ
ใหดําเนินการตอได
2.5 ทําการพิทักษสิทธิความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครวิจัยสิ่งแวดลอมและชุมชน
ที่เขารวมในโครงการวิจัย

3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายและ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูรับผิดชอบ ดําเนินการตามขอบเขตและอํานาจหนาที่
4. ขั้นตอนการดําเนินการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
การรับเอกสารโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวของในการสงครั้งแรก ใหเจาหนาที่สํานักงานเปนผูรับ
เอกสารโครงการวิ จั ย หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งและฝ า ยเลขาตรวจสอบให ค รบ ก อ นนํ า เอกสารส ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประกอบดวย
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4.1 แบบบันทึกขอความแจงความประสงคเสนอวิทยานิพนธหรือโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย (AF 01-07 หรือ AF 02-07)
4.2 เอกสารการพิจารณา Relevant & Scientific Merit โดยระดับคณะ/ สถาบัน/ หนวยงาน (ถามี)
4.3 ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03-07)
4.4 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย (AF 04-07) สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีลายมือชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ
ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัยอายุร ะหวาง 8-17 ป ตองมีเอกสารขอมูลเฉพาะเปนภาษาที่เขาใจงาย
เหมาะสมกับกลุมอายุ
4.5 ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย (AF 05-07) สําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีลายมือชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ
4.5.1 ผูวิจัยสามารถขอยกเวนใบยินยอมไดในกรณีที่งานวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย เชนการวิจัยที่ใช
แบบสอบถามที่ไมระบุชื่อผูตอบแบบสอบถาม งานวิจัยที่วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาสิ่งสงตรวจ
ที่ไมสามารถสืบคนกลับไดวาเปนบุคคลใด
4.5.2 คณะอนุกรรมการ จะพิจารณาการยกเวนการลงนามในใบยินยอมในกรณีที่งานวิจัยนั้น
มีระดับความเสี่ยงนอย เชน มีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท หรือการลงนามนั้นอาจทําใหเกิด
ความเสียหาย/ เปนการเปดเผยความลับของอาสาสมัครวิจัย ที่เปนกลุมเปราะบาง (Vulnerable group)
เชน การศึกษาในกลุมผูพิการ ผูติดยาเสพติด, ผูติดเชื้อ HIV, หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, หญิงบริการ
เปนตน แตผูวิจัยตองใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจแกอาสาสมัครวิจัยแมวาจะมีก ารยกเวนการลงนาม
ในใบยินยอม ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัยอายุระหวาง 8-17 ป ตองลงนามใหความยินยอมรวมกับบิดา/ มารดา
หรือผูปกครอง (Assent)
4.6 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ตารางกําหนดชวงระยะเวลากิจกรรมการวิจัยทุกขั้นตอน
4.7ประวัติคณะผูวิจัย
4.8โครงการวิจัย (Research Proposal) ใหมีสาระสําคัญตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมสารบัญ
และใสหมายเลขทุกหนา (AF 10-07)
4.9 เอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ยวของกับโครงการวิจัย ไดแก รายละเอียดโปรแกรมตาง ๆ แบบสอบถาม
ปายโฆษณา แผนพับประชาสัมพันธ เปนตน
ทั้งนี้ ใหสงเอกสารทั้งหมดเรียงตามลําดับเย็บมุมซายบน จํานวน 15 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา14 ชุด)
พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 1 ชุด
5. เอกสารโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวของในการสงแกไข
โครงการวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวของที่ผูวิจัยตองนําสงคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาประกอบดวย
5.1 บันทึกขอความนําสง
5.2 ตารางรายละเอียดการแกไขฯ (AF 02-11)
5.3 บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาที่ไดรับจากสํานักงาน
5.4 เอกสารที่แกไขตามบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาจากสํานักงาน
6. เกณฑการพิจารณา
การทบทวนโครงการวิจัย มีเกณฑการพิจารณาดังนี้
6.1 ระเบียบวิธีวิจัย และการบริหารจัดการ
6.1.1 มีความถูกตองและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
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6.1.2 เกณฑการคัดเขา คัดออก ถอนอาสาสมัครวิจัยออกจากการวิจัย และเกณฑการหยุด ทําวิจัย
6.1.3 การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัยมีความเสมอภาคและมีจํานวนเหมาะสมตาม หลักสถิติ
6.1.4 ความเสี่ยงความไมสบาย หรือความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้นในการเขารวมโครงการวิจัย
6.1.5 ความเสี่ยงเปนสัดสวนที่พอเหมาะกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทําวิจัย
6.1.6 ไมมีการบังคับหลอกลวง หรือชักจูงอยางไมเหมาะสมใหสมัครเขารวมการวิจัยและอาสาสมัคร
วิจัยมีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจัยไดทุกขณะโดยไมสูญเสียประโยชนที่พึงไดรับ
6.1.7 มีการวางแผนเฝาระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัครวิจัย
อยางเหมาะสม
6.1.8 มีแผนการรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลของอาสาสมัครวิจัย
6.1.9 มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอในการนํากลุมเปราะบาง เขารวมโครงการวิจัย และมีมาตรการ
ระมัดระวังอันตรายอยางสมเหตุสมผล
6.2 การพิทักษสิทธิของอาสาสมัครวิจัย
6.2.1 เอกสารสําหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet) (AF 04-07) มีการใหขอมูล
อยางเพียงพอ เปนภาษาที่เขาใจงาย เนื้อหากระชับ หลีกเลี่ยงภาษาวิชาการ
6.2.2 ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย (Informed Consent Form) ตองมีขอความที่แสดงวา ไดรับ
การบอกกลาวถึงลักษณะโครงการวิจัยซึ่งรวมถึงขอความทีอ่ าสาสมัครวิจัยจะตองเสียสละเวลาและความเปน
สวนตัว ปฏิบัติตามขอกําหนดของการวิจัยตลอดระยะเวลาเขารวมโครงการ ผูวิจัยตองเคารพความสมัครใจ
ในการเขารวมโครงการวิจัย และรักษาความลับของอาสาสมัครวิจัย
6.2.3 ผู วิ จั ย จะต อ งสํ า เนาเอกสารสํ า หรับ อาสาสมั ค รวิ จั ยและใบยิ น ยอมของอาสาสมั ค รวิ จั ย
ที่ประทับตราคณะอนุกรรมการ ใหกับอาสาสมัครวิจัย 1 ชุด
6.3 การทบทวนผูวิจัยและสิ่งที่ใชในการวิจัย
6.3.1 ผูวิจัยมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะทําการวิจัย หรือมีระบบกํากับที่เหมาะสม
6.3.2 ผูวิจัยมีประสบการณการทําวิจัย
6.3.3 ผูวิจัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก/ วัสดุ/ อุปกรณ เพียงพอ
6.3.4 มีงบประมาณเหมาะสมในการจัดการงานวิจัย
7. ผลการพิจารณาตัดสินและการดําเนินการ
ผลการพิจารณา แบงเปน 5 แบบ
แบบที่ 1 A = รับรอง (Approval) โดยไมแกไข
แบบที่ 2 B= ใหแกไขตามรูปแบบที่กําหนด หรือมีประเด็นตองการคําอธิบายเพิ่มเติม (Requested to
Follow Format/ Clarification)
- สงฉบับแกไข/ ขอชี้แจงเพิ่มเติม3 ชุด ภายใน 2 สัปดาห
แบบที่ 3 C = ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสม แลวแตมีประเด็นทางระเบียบวิธีวิจัย/ จริยธรรม สมควรแกไข
ใหดีขึ้น (Required Betterment and Revision) เปนตนวา ความไมชัดเจนของ Sampling
frame, Sampling technique, เครื่องมือวิจัย เปนตนวา แบบสอบถาม, สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห, การตรวจสอบขณะเก็บขอมูล,การปองกันกลุมเสี่ยงยังไมรัดกุม
- สงฉบับแกไข 3 ชุด ภายใน 4 สัปดาห เพราะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นกวาแบบที่ 2 หากสงเกิน
กํา หนดเวลา ให ถือ เป นการเสนอเพื่ อการพิจ ารณาครั้ ง แรก เพราะสถานการณ ตา ง ๆ
ที่เปลี่ยนไป อาจมีผลกระทบตอกระบวนการวิจัย
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แบบที่ 4

D = มีป ระเด็นทางระเบียบวิจัย/ จริยธรรมสมควรใหผูวิจัยทบทวนใหม (Deferment)
เปนตนวา คําถามวิจัยนาสนใจ นาสนับสนุนใหดําเนินการ แตควรทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม
หรือระเบียบวิธีวิจัยไมเหมาะสม หรือมีความเสี่ยงมากตออาสาสมัครวิจัย ควรเพิ่มมาตรการ
การดูแล หรือประโยชนที่เกิดขึ้นไมชัดเจน
- สงฉบับแกไขเทากับจํานวนอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเหมือนขั้นตอนการพิจารณาครั้งแรก
ภายใน 6 สัปดาห จํานวน 15 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 14 ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส
1 ชุด
แบบที่ 5 E = ไมอนุมัติ (Disapproval) เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยไมเหมาะสม และมีประเด็นที่ขัดตอ
หลักจริยธรรมในการวิจัย
7.2 การดําเนินการ
7.2.1 จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาตัดสินใหผูวิจัยทราบภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม
7.2.2 สําหรับโครงการที่ตองแกไข หากผูวิจัยไมเห็นพองตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ สามารถ
โตแยงผลการพิจารณาตัดสินได
7.2.3 หากผูวิจัยไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ระบุ แสดงวาไมประสงครับเอกสารการรับรองและ
หากผูวิจัยนําเสนอโครงการวิจัยเดิม เพื่อพิจารณาอีกใหดําเนินการเหมือนเปนการพิจารณาครั้งแรก
8. เงื่อนไขในการปฏิบัติของผูวิจัย เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติ
8.1 ขาพเจารับทราบวาเปนการผิดจริยธรรม หากดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ
8.2 หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ การดําเนินการวิจัยตองยุติ เมื่อตองการตออายุ ตองขออนุมัติ
ใหมลวงหนาไมต่ํากวา 1 เดือน พรอมสงรายงานความกาวหนาการวิจัย
8.3 ตองดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด
8.4 ใชเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย และเอกสารเชิญเขารวมวิจัย
(ถามี) เฉพาะที่ประทับตราคณะอนุกรรมการเทานั้น
8.5 หากเกิดเหตุการณผิดปกติใด ๆ ขึ้นกับอาสาสมัครวิจัย ประชาชน หรือสิ่งแวดลอม ผูวิจัยตองรายงาน
ใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเรงดวน หรือภายใน 5 วันทําการ ถาความรุนแรงนั้นถึงแกชีวิต ตองหยุดการวิจัย
ทันทีและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแตวันเวลาที่เกิดเหตุการณผิดปกติกับ
อาสาสมัครวิจัย
8.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย ใหสงคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองกอนดําเนินการ
8.7 โครงการวิจัยไมเกิน 1 ป สงแบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-12) และบทคัดยอผลการวิจัย
(ไทย และ อังกฤษ) 1 ชุด ภายใน 30 วัน รวมทั้ง ใหสงรายงานฉบับ สมบูรณเปนไฟลอิเ ล็กทรอนิก ส 1 ชุด
ภายใน 30 วัน เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่สํานักงานประทับตราคณะอนุกรรมการ เลขที่โครงการวิจัย วันที่รับรองวันหมดอายุ
ในเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย เอกสารเครื่องมือตางๆที่ใชเอกสาร
ประชาสัมพันธ และใหผูวิจัยใชเอกสารดังกลาวที่มีขอความตรงกับที่ไดประทับตราคณะอนุกรรมการ และเมื่อ
เอกสารดังกลาวไดมีการใชจริงใหสงสําเนาเอกสารชุดแรกใหสํานักงานเก็บไวเปนหลักฐาน
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รายการแบบฟอรมตาง ๆ ของเอกสารประกอบในการยื่นเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย และเอกสารอื่นๆ (Annex Form)
AF 01-07
รูปแบบบันทึกขอความแจงความประสงคเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาฯ
(สําหรับโครงรางวิทยานิพนธ)
AF 02-07
รูปแบบบันทึกขอความแจงความประสงคเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาฯ
(โครงการวิจัย)
AF 03-07
ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
AF 04-07
ขอมูลสําหรับอาสาสมัครการวิจัย
AF 05-07
รูปแบบหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย
AF 06-07
รูปแบบหนังสือแสดงการยินยอมเขารวมการวิจัย (สําหรับผูปกครอง/ผูดูแล)
AF 07-07
ตัวอยางตราลงรับเอกสาร
AF 08-07
แบบบันทึกความเห็นการพิจารณาแบบปกติ
AF 09-07
แบบประเมินของอนุกรรมการผูทบทวนหลัก (Reviewer’s Assessment Form)
AF 10-07
โครงการวิจัย (Research Project)
AF 01-11
แบบตรวจสอบความครบถวนของเอกสารแกไข
AF 02-11
ตารางรายละเอียดที่แกไขตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ (โครงการวิจัย)
AF 03-12
แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
AF 01-13
แบบรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
AF 01-14
แบบรายงานความกาวหนาของการวิจัย
AF 01-15
แบบบันทึกการไมปฏิบัติตามขอกําหนด
AF 01-16
แบบบันทึกการรองเรียนของอาสาสมัครวิจัย
AF 01-17
แบบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด
AF 01-18
แบบรายงานเหตุการณพึงประสงค
AF 01-19
แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับการดูแลการวิจัย
AF 01-23
ใบคํารองขอคนเอกสาร/ โครงการวิจัย
AF 02-23
ใบคํารองขอสําเนาเอกสาร/ โครงการวิจัย
10. สถานที่ติดตอ
การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใหสงโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวของ
ไดที่ : สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 4 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิ ร าลงกรณ 85 ถนนมาลั ย แมน อ.เมื อ ง จ.นครปฐม 73000 โทรศั พ ท 034-261053
โทรสาร 034-261053 E-mail: ecnp.npru@gmail.com

