
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้  ด้านจริยธรรมการวจิยัในคน 
ประเดน็ความรู้ : เทคนิคการขอรับพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในคน 

  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ดร.สุมามาลย ์ ปานค า            วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        คณะกรรมการจดัการความรู้      วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  วิทยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลงานวิจยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยัของนกัศึกษา และ
ยงัผลกัดนัใหน้กัศึกษาในหลกัสูตรฯ ขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนเพื่อใชใ้นการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยัต่อไป 
 
4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 เทคนิคการเขียนขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Ethics) เพื่อใช้ในการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวจิยัดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

มหาวิทยาลัยรังสิตมีนโยบายในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย  
มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นการวิจยัอย่างชดัเจน  ประกอบกบัการวิจยัในปัจจุบันมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
รับรองดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นเง่ือนไขของแหล่งทุน การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงาน และการ
ปกป้องสิทธิของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั  ซ่ึงขั้นตอนและเอกสารท่ีใช้ในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนนั้น
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงการแบ่งปันเทคนิคการขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน เพื่อใชใ้นการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัดา้น
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในคร้ังน้ี จะเป็นแนวทางในการใหอ้าจารยแ์ละนกัวจิยัสามารถเขียนเสนอเพื่อขอพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัในคนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

เทคนิคในการเขียนขอรับพจิารณาจริยธรรมการวจิยัในคน เพ่ือใชใ้นการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยัดา้น
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาวา่การวจิยัท่ีจะขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนเป็นแบบใด  
    - แบบไดรั้บการยกเวน้การพิจารณา (Exemption Review) ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.001-1 

แบบฟอร์มคดักรองการพิจารณาโครงการวจิยั ประเภทไดรั้บการยกเวน้การพิจารณา  
    - แบบเร่งด่วน (Expedited Review) ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคดักรองการ

พิจารณาโครงการวจิยั ประเภทเร่งด่วน 
    - แบบประชุมแบบเตม็คณะ (Full Board Review) ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคดั

กรองการพิจารณาโครงการวจิยั ประเภทประชุมแบบเตม็คณะ 
 
 
 



 
 

2) พิจารณาวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นใคร (ถา้มี 2 กลุ่มใหใ้ชเ้อกสารของทั้ง 2 กลุ่ม) 
   - เด็กอายตุ  ่ากวา่ 7 – 12 ปี ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.012 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมฯ ส าหรับ

ผูป้กครองของเด็กอายตุ  ่ากวา่  7 – 12 ปี (ส าหรับผูป้กครอง) และเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.006 เอกสารช้ีแจงส าหรับ
ผูป้กครองของเด็กอายตุ  ่ากวา่  7 – 12 ปี (ส าหรับผูป้กครอง) 

   - เด็กอาย ุ 13  – 17 ปี ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.011 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมฯ ส าหรับ
ผูป้กครองของเด็กอาย ุ13 – 17 ปี (ผูป้กครอง + เด็กลงนามร่วมกนั) และเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.005 เอกสารช้ีแจง
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัส าหรับเด็กอาย ุ 13  – 17 ปี (ผูป้กครอง + เด็กลงนามร่วมกนั) 

   - อาย ุ 18 ปีข้ึนไป ดาวน์โหลดเอกสารเลขท่ี RSU-ERB.010 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมฯ 18 ปีข้ึนไป และ 
เอกสารเลขท่ี RSU-ERB.004 เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั อาย ุ 18 ปีข้ึนไป 

5) ดาวน์โหลดฟอร์ม RSU-ERB.002  แบบเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก 
คณะกรรมการฯ  ส่วนน้ีส าคญัมากตอ้งเขียนใหส้อดคลอ้งกบัโครงร่างวจิยั (RSU-ERB.003) ใหผู้บ้งัคบับญัชาลงนาม 

6) ดาวน์โหลดฟอร์ม RSU-ERB.003 โครงร่างวจิยั (Protocol/Proposal) ส่วนน้ีส าคญัมาก นกัวจิยัตอ้งเขียนใน
ทุกหวัขอ้ใหล้ะเอียด และถูกตอ้งตามหลกัระเบียบวธีิวจิยั 

7) เขียนประวติัส่วนตวั ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน และผลงานของหวัหนา้โครงการวจิยั   (ไม่มีฟอร์ม) 
8) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แนวทางการสมัภาษณ์หรือสงัเกต แบบ

บนัทึกขอ้มูลส าหรับการวจิยั (Case record form/ Case report form) หรือแบบสอบถาม  
9) ดาวน์โหลดฟอร์ม RSU-ERB.001 บนัทึกขอ้ความน าส่งโครงการวจิยั (ส่งคร้ังแรก) กรอกรายละเอียดให้

เรียบร้อยและใหผู้บ้งัคบับญัชาลงนามและคณบดีลงนาม 
10) ดาวน์โหลดฟอร์ม “เอกสารท่ีแนบมาพร้อมแบบเสนอโครงการวจิยั” ท าเคร่ืองหมายถูกวา่เอกสารมี

อะไรบา้ง  
11) น าส่งเอกสารกระดาษ ทั้งหมด 3 ชุด (ตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด) พร้อมส่งไฟล ์word และ pdf  ให้

สถาบนัจริยธรรมการวจิยัทาง e-mail : rsuethics@rsu.ac.th 
12) สถาบนัจริยธรรมการวจิยัในคนจะลงรับเอกสารและแจง้เลขโครงการ และรอผลการพิจารณา  1 เดือน 
13) ผลการขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน 
      ไม่มีแกไ้ข  จะไดรั้บเอกสารยนืยนัการรับรองแต่ละแบบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  
      มีแกไ้ข  ด าเนินการดงัน้ี 
      - ดาวน์โหลดฟอร์ม RSU-ERB.013 บนัทึกขอ้ความน าส่งโครงการวจิยัท่ีแกไ้ขแลว้  กรอกขอ้มูลให้

เรียบร้อย เกิดจาก 1)  พิมพผ์ิด 2) ความเป็นมาไม่ชดัเจน 3) เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนใด 4) อา้งอิงตาม
มาตรฐานสากล  หรืออา้งอิงไม่ครบ 

      - ดาวน์โหลดฟอร์ม RSU-ERB.014 แบบฟอร์มการปรับแกไ้ขโครงการวจิยั –ไทย  กรอกขอ้มูลวา่ไดแ้กไ้ข
หนา้อะไร  อยา่งไร  พร้อมส่งเอกสารท่ีแกไ้ขแลว้ 2 ชุด (ท าไฮไลทใ์นส่วนท่ีแกไ้ข 1 ชุด และไม่ท าไฮไลท ์1 ชุด) 

14) เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแลว้ทางส านกังานจริยธรรมการวจิยัในคนจะด าเนินการจดัท าเอกสาร
ยนืยนัการรับรองแต่ละแบบใหน้กัวจิยั 

 
 
 
 
 
 



 
 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 
 ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือ ไดส่้งขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน ทั้งหมด 16 โครงการ ไดเ้อกสารยนืยนัการ
รับรองจริยธรรมการวจิยัในคน โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 12 ฉบบั  
 ส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไดเ้รียนรู้จากการขอจริยธรรมการวจิยัในคน มีดงัน้ี 
 1. พิจารณาวา่จะขอจริยธรรมการวจิยัในคนแบบใด ไดแ้ก่ 1) แบบยกเวน้ (Exemption Review) 2) แบบเร่งด่วน 
(Expedited Review) 3) แบบเตม็รูปแบบ (Full Board Review) 
 3. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มส าหรับโครงการใหม่ท่ียืน่ขอรับการพิจารณาจากสถาบนัจริยธรรมการวจิยัของ 
มหาวทิทยาลยัรังสิต เพื่อกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เช่น การเขียนอา้งอิงตามหลกัสากล และ
ครบทุกรายการท่ีมีอา้งอิงในโครงร่างวจิยั 
 4. การเขียนเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนนั้นตอ้งเขียนในแต่ละหวัขอ้ใหล้ะเอียดและ
ชดัเจน เพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถอ่านเอกสารแลว้เขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 การจดัเตรียมเอกสารขอพิจารณา

จริยธรรมการวจิยัในคน 

ส่งเอกสาร 3 ชุด (จริง 1, ส าเนา 2) 

และไฟล ์word, pdf  

ท่ีเมล ์rsuethics@rsu.ac.th 

รอผลการพิจารณา 

จริยธรรมการวจิยัในคน 

แกไ้ขเอกสาร 

ใช่ ไม่ 

แกต้ามคณะกรรมการและ
กรอกขอ้มูลตามเอกสาร 

RSU-ERB.013,  
RSU-ERB.014 

ไดรั้บเอกสารยนืยนัการ
รับรองจริยธรรมการวจิยั

ในคน 

เสร็จส้ิน 

พิจารณาวา่จะขอพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนแบบใด 

1. Exemption Review            RSU-ERB.001-1 

2. Expedited Review              RSU-ERB.001-2 

3. Full Board Review             RSU-ERB.001-3 

พิจารณาวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นใคร 

1. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 7 – 12 ปี            RSU-ERB.012  

               RSU-ERB.006 

2. เด็กอาย ุ 13  – 17 ปี                  RSU-ERB.011 

                         RSU-ERB.005  

3. อาย ุ 18 ปีข้ึนไป                       RSU-ERB.010 

                                      RSU-ERB.004 

โครงร่างวจิยั             RSU-ERB.002 

 
แบบเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง                        

                     RSU-ERB.003 

 
ประวติัหวัหนา้โครงการ  

(ต าแหน่งงาน, สถานท่ีท างาน  และผลงานวจิยั) 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

เช่น แบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ์ 

 
บนัทึกขอ้ความน าส่งโครงการวจิยั (ส่งคร้ังแรก) RSU-ERB.001 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาลงนามและคณบดีลงนาม 

 
เอกสารท่ีแนบมาพร้อมแบบเสนอโครงการวจิยั 

ท าเคร่ืองหมายถูก( ) วา่เอกสารท่ีส่งมีอะไรบา้ง 

 


