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คํานํา 

 

 การศึกษาวิจัยในมนุษยน้ัน หมายถึงการนําคนมาทดลอง จึงจําเปนจะตองปฏิบัติตอมนุษยทุกคนที่เปน

อาสาสมัครในการเขารวมวิจัยอยางถูกตองเหมาะสม โดยยึดหลักการเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

หลักการปองกันอันตรายหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด และหลักความยุติธรรมในการคัดเลือกอาสาสมัคร

ที่เขารวมวิจัย น่ันคือจะตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลวาดวยการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย มหาวิทยาลัย 

ไดจัดทํา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย        

พ.ศ. 2555” และ “วิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว ฉบับที่ 1.1 พ.ศ. 2557”         

ซึ่งเปนแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

 

 วิธีการที่เปนที่ยอมรับทั่วไปวาสามารถเปนหลักประกันการคุมครองศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัย    

และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครวิจัยและชุมชน คือ จะตองมีการเผยแพรความรูเขาใจแกผูวิจัยเกี่ยวกับ

จริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อความปลอดภัยของผูปวยหรืออาสาสมัคร และความปลอดภัยของผูวิจัยเอง     

และเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งช่ือเสียงเกียรติยศของมหาวิทยาลัย ควบคูกับการมีคณะกรรมการดานจริยธรรม 

(EthicsCommittee) ที่มีความรูความสามารถเพียงพอ มีความเปนอิสระ และมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  

ทําหนาที่ทบทวน (Review) โครงการวิจัย ทั้งกอนเริ่มการวิจัย ระหวางดําเนินการวิจัย และภายหลังเมื่อการ

วิจัยเสร็จสิ้นแลว โดยเปนผูดูแลวาการวิจัยน้ันมีการคุมครองดูแลอาสาสมัครวิจัยและชุมชนอยางถูกตอง

เหมาะสม โดยแทจริง 

 

 คูมือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ฉบับน้ี จัดทําข้ึนตาม วิธีดําเนินการมาตรฐาน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวฉบับท่ี 1.1 พ.ศ.2557 (Standard Operating Procedures of Ethical 

Research Involving Human and Animal Subject, SOPs. Version 1.1 B.E 2557) ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐมเพื่อให อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ที่ตองการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย มีแนวทางการจัดทํา

โครงการวิจัยและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเสนอใหคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว 

พิจารณาตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อรวมกันดําเนินการสงเสริมคุมครองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใหมีความเขมแข็ง และเปนมาตรฐานสากลตอไป  

 

          

                    (ดร.พัชรศักด์ิ  อาลัย) 

           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

        มิถุนายน2558 
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สารบัญ 

 

หนา 
 

คํานํา            

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย       1 

หลักปฏิบัติในการพิจารณา        3 
 

ภาคผนวก 5 
 

ภาคผนวก 1  

รายการเอกสารท่ีตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก 7 

1.1 AF 01-07 บันทึกขอความเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณา 9 

 (สําหรับนักศึกษา)      

1.2 AF 02-07 บันทึกขอความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบัการพิจารณา 10 

 (สําหรับอาจารย/นักวิจัย  

1.3 AF 03-07 ใบคําขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 11-13 

1.4 AF 04-07 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย 14-16 

1.5 AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมคัรวิจัย 17-18 

1.6 AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและ 19-20 

ผูอยูในปกครอง 

1.7 AF 10-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย 21-22 

1.8 AF 10-07.1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป 23-24 

  (ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือนทีร่ะบุข้ันตอนกิจกรรมการวิจัย 

  ที่จะทําจริงอยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 

 

ภาคผนวก 2          25 

แบบประเมนิเครื่องมือวิจัย        27 

การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)   28 

วิธีท่ี 1 แบบประเมินดัชนคีวามสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC)   29 

สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 

วิธีท่ี 2 แบบประเมินดัชนคีวามตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI)    30 

สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 
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การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

 

ใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ตามแบบฟอรม AF 10-07 

โดยดําเนินการ ตามข้ันตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยดังน้ี    

   

1. การขอรับแบบฟอรม 

ขอรับแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ดาวนโหลดไดที่: 

http://rdi.npru.ac.th/rdi-index.php 

2. การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

2.1 ใหสงโครงการวิจัย/ เอกสารที่เกี่ยวของไดที่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท 034-261053 โทรสาร 034-261053 E-mail: ecnp.npru@gmail.com 

2.2 การย่ืนเอกสารเสนอโครงการวิจัย  

 1) ตองเตรียมเอกสารในขอ 3 ใหครบทุกฉบับ โดยตรวจสอบจากแบบ AF 03-07 ขอ 8 วาครบ

หรือไม โดยเฉพาะ ขอ 8.7.9 เครื่องมือวิจัย/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/คูมือ... /แบบสอบถามที่ผานการ

พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิครบถวนแลว และแนบหลักฐานตามฟอรมที่กําหนด 

 2) ใหย่ืนเสนอโครงการวิจัยที่สมบรูณ ลวงหนากอนมีการประชุมคณะอนุกรรมการ 15 วัน  

3. เอกสารท่ีตองเตรียมยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก 

3.1 บันทึกขอความ เสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 01-07 

 (สําหรับนักศึกษา)หรือ  

3.2 บันทึกขอความ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 02-07 

 (สําหรับอาจารย/นักวิจัย) 

3.3 สารบัญ 

3.4 ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 03-07 

3.5 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย AF 04-07 

3.6 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือ AF 05-07 

3.7 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและผูอยูในปกครอง AF 06-07 

3.8 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป AF10-07.1        

 (ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือน ทีร่ะบุข้ันตอนกิจกรรมการวิจัยที่จะทําจริง 

 อยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 

3.9 โครงการวิจัย (Research Proposal) AF 10-07 

 

 

http://rdi.npru.ac.th/rdi-index.php
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4. หากมีความจําเปนจะเปดโอกาสใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยนาํเสนอโครงการวิจัย   

ใหผูขอรับรองจริยธรรมการวิจัยนําเสนอโครงการวิจัยโดยยอประมาณ 5 นาที ในหัวขอ  

1) วัตถุประสงค  2) กรอบแนวคิด  3) ระเบียบวิธีวิจัย  4) ผลที่คาดวาจะไดรับ และ คณะอนุกรรมการ

ซักถามประมาณ 10 นาที 

 

5. เง่ือนไขในการปฏิบัติของผูวิจัย เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติ  

5.1 ขาพเจารับทราบวาเปนการผิดจริยธรรม หากดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติ

จากคณะอนุกรรมการ 

5.2 หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุ การดําเนินการวิจัยตองยุติ เมื่อตองการตออายุตองขออนุมัติ

ใหมลวงหนาไมตํ่ากวา 1 เดือน พรอมสงรายงานความกาวหนาการวิจัย  

5.3 ตองดําเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด 

5.4 ใชขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัยหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย 

และเอกสารเชิญเขารวมวิจัย (ถาม)ี เฉพาะที่ประทับตราคณะอนุกรรมการเทาน้ัน 

5.5 หากเกิดเหตุการณผิดปกติใด ๆ ข้ึนกับอาสาสมัครวิจัย ประชาชน หรือสิ่งแวดลอม ผูวิจัยตอง

รายงานใหคณะอนุกรรมการทราบโดยเรงดวน หรือภายใน 5 วันทําการ ถาความรุนแรงน้ันถึงแกชีวิตตอง

หยุดการวิจัยทันทีและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบภายใน 48 ช่ัวโมง นับต้ังแตวันเวลาที่เกิดเหตุการณ

ผิดปกติกับอาสาสมัครวิจัย 

5.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย ใหสงคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองกอนดําเนินการ  

5.7 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวรับรองโครงการวิจัยไมเกิน 1 ป เมื่อ

ครบกําหนดใหสง “แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-12)”และบทคัดยอ

ผลการวิจัย (ไทย และ อังกฤษ) 1 ชุด รวมทั้งใหสงรายงานฉบับสมบูรณเปนไฟล

อิเล็กทรอนิกส 1 ชุด ภายใน 30หลังวันหมดอายุการรับรอง 

 

ท้ังนี้  ใหเจาหนาท่ีสํานักงานประทับตราคณะอนุกรรมการ เลขท่ีโครงการวิจัย วันท่ีรับรอง  วัน

หมดอายุในเอกสาร ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย , หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย          

ของอาสาสมัครวิจัย, เอกสารเครื่องมือตางๆท่ีใชวิจัย, เอกสารประชาสัมพันธ และใหผูวิจัยใชเอกสารท่ี

ประทับตราคณะอนุกรรมการ มอบใหกลุมตัวอยางในการชี้แจงเชิญชวนเขารวมการวิจัยและเมื่อเอกสาร

ดังกลาวไดมีการใชจริงใหสงสําเนาเอกสารชุดแรกใหสํานักงานเก็บไวเปนหลักฐาน 
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หลักปฏิบัติในการพิจารณา 

 

คณะอนุกรรมการมีหลักการพิจารณา ดังนี(้ที่มา: ECNP 08/1.1) 

1. ระเบียบวิธีวิจัย และการบริหารจัดการ 

1.1 ความถูกตองและเหมาะสมของช่ือโครงการวิจัยกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2 เกณฑการคัดเขา คัดออก ถอนอาสาสมัครวิจัยออกจากการวิจัย และเกณฑการหยุดทําวิจัย 

1.3 การคัดเลือกผูเขารวมในโครงการวิจัยมีความเสมอภาค 

1.4 ระบุความเสี่ยง ความไมสบาย หรือความไมสะดวกที่อาจเกิดข้ึน ในการเขารวมโครงการวิจัย 

1.5 สัดสวนระหวางความเสี่ยงกับประโยชนที่จะไดรับจากการทําวิจัย 

1.6 ไมมีการบังคับหลอกลวง หรือชักจูงอยางไมเหมาะสมใหสมัครเขารวมการวิจัยและอาสาสมัคร

วิจัยมีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจัยไดทุกขณะโดยไมสูญเสียประโยชนที่พึงไดรับ 

1.7 การวางแผนเฝาระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนแกอาสาสมัครวิจัย       

อยางเหมาะสม และผังกํากับการทดลอง 

1.8 แผนการรักษาความลับเกี่ยวกับขอมูลของอาสาสมัครวิจัย 

1.9 เหตุผลสนับสนุนเพียงพอในการนํากลุมเปราะบาง เขารวมโครงการวิจัย และมีมาตรการ

ระมัดระวังอันตรายอยางสมเหตุสมผล 

1.10 อนุกรรมการทุกคนทบทวนและพิจารณา เพื่อเตรียมนําเสนอขอสรุปและขอคิดเห็นในที่ประชุม

คณะอนุกรรมการ 

 

2. การพิทักษสิทธิของผูมีสวนรวมในการวิจัย 

2.1 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือ ผูมีสวนรวมในการวิจัย (Participant Information Sheet) 

มีการใหขอมูลอยางเพียงพอ เปนภาษาที่เขาใจงาย เน้ือหากระชับ หลีกเลี่ยงภาษาวิชาการ 

2.2 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมัครวิจัย หรือผูมีสวนรวมในการ

วิจัย (Informed Consent Form) และ/ หรือหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

สําหรับผูปกครองและผูอยูในปกครอง ตองมีขอความที่แสดงวาไดรับการบอกกลาวถึงลักษณะ

โครงการวิจัย ซึ่งรวมถึงขอความที่ผูเขารวมวิจัยจะตองสละเวลาปฏิบัติ ระยะเวลาเขารวม

โครงการ และการรักษาความลับของ ผูมีสวนรวมในการวิจัย 

2.3 ผูวิจัยจะตองสําเนาเอกสาร ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย และ หนังสือแสดงความยินยอมเขา

รวมการวิจัยใหกับอาสาสมัครวิจัย อยางละ 1 ชุด 

 

 

 

 



 

4/30 

 

3. การทบทวนผูวิจัยและสิ่งท่ีใชในการวิจัย 

3.1 ผูวิจัยมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะทําการวิจัย 

3.2 ผูวิจัยมีประสบการณการทําวิจัย 

3.3 ผูวิจัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก/วัสดุ/อุปกรณ เพียงพอ 

3.4 มีงบประมาณเหมาะสมในการจัดการงานวิจัย 

 

4. การแกไขโครงการวิจัยตามมติคณะอนุกรรมการ 

 ใหใสรายละเอียดการแกไขพรอมระบุวา ปรากฏอยูในหนาใด โดยขีดเสนใตขอความที่แกไข (ตาม 

AF 02-11) 
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ภาคผนวก 

 

 

ภาคผนวก 1 

รายการเอกสาร ท่ีตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก 

 

 

ภาคผนวก 2 

แบบประเมนิเครื่องมือวิจัย 

การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity) 

วิธีท่ี 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

ประเมิน และใหคําแนะนํา 

วิธีท่ี 2 แบบประเมินดัชนคีวามตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สําหรับผูทรงคณุวุฒิพิจารณาประเมิน และ

ใหคําแนะนาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6/30 

 



 

7/30 

 

ภาคผนวก 1 

 

          หนา 
 

รายการเอกสารท่ีตองยื่นเสนอในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก   7 

1.1 AF 01-07 บันทึกขอความเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอรับการพิจารณา  9 

  (สําหรับนักศึกษา)      

1.2 AF 02-07 บันทึกขอความเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา   10 

  (สําหรับอาจารย/นักวิจัย)  

1.3 AF 03-07 ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย     11-13 

1.4 AF 04-07 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย      14-16 

1.5 AF 05-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับอาสาสมคัรวิจัย  17-18 

1.6 AF 06-07 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย สําหรับผูปกครองและ  19-20 

ผูอยูในปกครอง 

1.7 AF 10-07 โครงการวิจัย (Proposal) และคําอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย 21-22 

1.8 AF 10-07.1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย ระยะเวลา 1 ป   23-24 

  (ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือนที่ระบุข้ันตอนกิจกรรมการวิจัย 

  ที่จะทําจริงอยางละเอียด รวมทั้งการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย) 
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AF 01-07 

 9/30 

 

 

 
 

 

บันทึกขอความ 

สวนงาน     (หนวยงานคณะ/สถาบัน)                                  โทร.                          

ท่ี      วันท่ี 

เรื่อง ขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธเพื่อรบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

 

เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

  2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ชุด 

พรอมไฟลอเิล็กทรอนิกส 1 ชุด 

 

 ดวย ขาพเจา……………………………………………….............…นักศึกษาระดับ……….………….…………….

คณะ/สถาบัน/หนวยงาน…………………………………………………………….…..…..มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได

เสนอโครงการวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………..……และ

ประสงคจะเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทั้งน้ี โครงการวิจัยน้ี ไดผานการพิจารณาคุณคา ความ

ถูกตอง และประโยชน (Relevant and Scientific Merit) เพื่อเขารับการพิจารณาจริยธรรมโดยกลไกที่

เกี่ยวของระดับคณะ/สถาบัน/หนวยงานแลว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการใหดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

รับรองคําขอรบัการพิจารณาจริยธรรม 

 
…………………………….………..…….……… 
(………….………..………………………….….) 

คณบดี/ผูอํานวยการ 

วันที่……...…/……….……./……..…… 

ลงช่ือ…………………….…………..……….……… 

(………….…………………………..…….….) 
      ผูวิจัยหลัก 

 วันที่……..…/……….……./………… 

ลงช่ือ…………………….…………..……….……… 

(………….…………………………..…….….) 
อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

 วันที่……..…/……….……./………… 



AF 02-07 

 10/30 

 

 

 

บันทึกขอความ 

สวนงาน     (หนวยงานคณะ/สถาบัน)                                  โทร. 

ท่ี      วันท่ี 

เรื่อง ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 

 

เรียน เลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ใบคําขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

  2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ชุด 

พรอมไฟลอเิล็กทรอนิกส 1 ชุด 

 

 ดวย ขาพเจา……………………………………………….........ตําแหนง…………………..…….………………………

คณะ/สถาบัน/หนวยงาน………………………………………………………………………..…..มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ไดเสนอโครงการวิจัยเรื่อง……………………….…………………………………………………….…………………… 

และประสงคจะเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ทั้งน้ี โครงการวิจัยน้ี ไดผานการพิจารณาคุณคา 

ความถูกตอง และประโยชน (Relevant and Scientific Merit) เพื่อเขารับการพิจารณาจริยธรรม โดยกลไก

ที่เกี่ยวของระดับคณะ/สถาบัน/หนวยงานแลว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการใหดวย จักเปนพระคุณย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………….……….….……… 

(………….…………………………….…….….) 
             ผูวิจัย 

        วันที่……..…/……….……./………… 

รับรองคําขอรบัการพิจารณาจริยธรรม 

 
…………………………….………..…….……… 
(………….………..………………………….….) 

คณบดี/ผูอํานวยการ 

วันที่……...…/……….……./……..…… 

เสนอโครงการวิจัย 



AF 03-07 

 11/30 

 

 
ใบคําขอรบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

1. ช่ือโครงการ (ไทย) ……………………….…………………………………...……………….......….……..………………..... 

ช่ือโครงการ  (อังกฤษ) ………………………………………………………………………………........………….……..….. 

2. ช่ือผูวิจัยหลัก …………………….............................................ตําแหนง....................................................... 

หนวยงาน/สถาบันที่สังกัด ……………………………………………........…………………………………………………… 

โทรศัพท...…………………............…..โทรสาร...……............................ มือถือ……...…......…….….…...…….... 

E-mail Address: …………………………………………….………………………..........…………………….....………….. 

3. กลุมประชากร/กลุมตัวอยาง ที่ศึกษา 

3.1 กลุมเปราะบาง 

  [     ] ผูปวยโรคจิต   [     ] ผูตองขัง 

[     ] เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  [     ] สตรีมีครรภ 

[     ] ผูสูงอายุที่มีความจําบกพรอง [     ] ผูปวยสมองเสื่อม 

[     ] คนพิการ    [     ] ชนกลุมนอย/ตางศาสนา/เช้ือชาติ 

[     ] ปญญาออน   [     ] ผูอพยพ 

[     ] ผูปวยโรค………………..  [     ] ทหารเกณฑ 

[     ] อื่นๆ ……………...……...  

3.2 กลุมไมเปราะบางระบุ .................................................................................................................... 

4. สถานที่เกบ็ขอมลู จํานวน ................ แหง  ระบุ.................................................................................... 

ระบสุถานที่เก็บขอมลูทีม่ีคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมของหนวยงาน ............................................ 

................................................................................................................................................................ 

5. แหลงทุนวิจัยระบุช่ือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………........………….... 

 อยูในระหวางการพจิารณา  ไดรับอนุมัติแลว 

จํานวน/ทุนที่ไดรบั ............................................................................... บาท 

6. โครงรางวิทยานิพนธ/โครงการวิจัยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ .……............….…….…..…..… 

…………………………………………………………………………………………………………………........……..……........... 

เมื่อวันที่ ................................................................................................................................................. 

7. หนวยงาน/สถาบันอื่นในการทําวิจยั (ทําวิจัยรวมกันหลายแหง) 

……….......…………………….………..…………..............................................................................................… 



AF 03-07 

12/30 

 

 

8. สิ่งทีส่งมาดวย 

  มี ไมม ี เจาหนาท่ี

บันทึก 

8.1 บันทึกขอความ เสนอโครงรางวิทยานิพนธ (AF 02-07) /โครงการวิจัย 

(AF 02-07) เพื่อขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม  

[  ] [  ] [  ] 

8.2 ใบคําขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย (AF 03-07) [  ] [  ] [  ] 

8.3 ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information sheet) หาก

เปนวิทยานิพนธ ตองมีอาจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ (AF 04-07)หมาย

เหตุ สงฉบับภาษาทองถ่ิน (ที่ไมใชภาษาไทย) เพื่อพิจารณาดวย 

[  ] [  ] [  ] 

8.4 หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Form) 

/ หากเปนวิทยานิพนธมอีาจารยที่ปรึกษาลงนามกํากับ  

(AF 05-07)  หมายเหตุ สงฉบบัภาษาทองถ่ิน (ที่ไมใชภาษาไทย)  

เพื่อพจิารณาดวย 

[  ] [  ] [  ] 

8.5 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยระยะเวลา 1 ป (ตารางกําหนด

ชวงเวลารายเดือนทีร่ะบุข้ันตอนกิจกรรมการวิจัยอยางละเอยีด รวมทั้ง

การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย AF 07-10.1) 

[  ] [  ] [  ] 

8.6 ประวัติและคุณสมบัติผูวิจัย [  ] [  ] [  ] 

8.7 โครงการวิจัย (research proposal) ปก สารบัญ ถายเอกสารหนา-หลัง 

ใสเลขหนาทุกหนา ใหมเีน้ือหาครอบคลุมตามแบบ AF 10-07 ดังน้ี 

   

 8.7.1 ช่ือโครงการวิจัยเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [  ] [  ] [  ] 

 8.7.2 คณะผูวิจัย และสัดสวนในการทําวิจัย [  ] [  ] [  ] 

 8.7.3 ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย [  ] [  ] [  ] 

 8.7.4 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  [  ] [  ] [  ] 

 8.7.5 ขอบเขตของโครงการวิจัย  [  ] [  ] [  ] 

 8.7.6 กรอบแนวคิด  [  ] [  ] [  ] 

 8.7.7 ระเบียบวิธีวิจัย [  ] [  ] [  ] 

 8.7.8 รายละเอียดวิธีการติดตอ/ วิธีการเขาถึงอาสาสมัครวิจัยฯลฯ [  ] [  ] [  ] 

 8.7.9 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย [  ] [  ] [  ] 

 8.7.10 วิธีการพิทักษสิทธ์ิอาสาสมัครวิจัย [  ] [  ] [  ] 

 8.7.11 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

8.7.12 ประวัติผูวิจัย 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

 8.7.13 เอกสารอางองิ [  ] [  ] [  ] 

 8.7.14 ภาคผนวก 

   1) เครื่องมอืวิจัย/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/แผนการสอน/คูมือ/

แบบสอบถามที่ผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว 

   2) อื่น ๆ 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 
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9. อิเลก็ทรอนิกสไฟล ที่ประกอบดวยขอมลูต้ังแต ขอ (8.1) - (8.7) 

10. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามเงือ่นไขของคณะอนุกรรมการ ดังน้ี 

10.1 ผูวิจัยรับทราบวาเปนการผิดจริยธรรม  หากดําเนินการเก็บขอมูลการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติ

จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว 

10.2 หากใบรับรองโครงการวิจัยหมดอายุการดําเนินการวิจัยตองยุติ เมื่อตองการตออายุตองขออนุมติั

ใหมลวงหนาไมตํ่ากวา 1 เดือนพรอมสงรายงานความกาวหนาการวิจัย 

10.3 ตองดําเนินการวิจัยตามทีร่ะบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด 

10.4 ใชเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ใบยินยอมของอาสาสมัครวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

และเอกสารเชิญเขารวมวิจัย (ถาม)ี เฉพาะท่ีประทับตราคณะอนุกรรมการเทานั้น  

10.5 หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงในสถานที่เก็บขอมูลที่ขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการ 

ตองรายงานคณะอนุกรรมการภายใน 5 วันทําการ ถาความรุนแรงนั้นถึงแกชีวิต ตองหยุดการ

วิจัยทันทีและรายงานใหคณะอนุกรรมการทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับต้ังแตวันเวลาท่ีเกิด

เหตุการณผิดปกติกับอาสาสมัครวิจัย 

10.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการวิจัย ใหสงคณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง                   

กอนดําเนินการ 

10.7 รับรองโครงการวิจัยไมเกิน 1 ป สงแบบรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (AF 03-12) และบทคัดยอ

ผลการวิจัย พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกสฉบับสมบูรณ 1 ชุดภายใน 30 วัน เมื่อโครงการวิจัย          

เสร็จสิ้น สําหรับโครงการวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ ใหสงรายงานแบบเดียวกัน 

11. ความประสงครับใบรับรอง(เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

 [    ] ภาษาไทย 

 [    ] ภาษาอังกฤษ เหตุผล................................................................................. 

 

 

 

 

 

*กรณีเปนโครงการวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

ลงช่ือ…………………….…………..….……… 

(………………………………….…….….) 
          ผูวิจัย 

 วันที่……..…/……….……./………… 

*………………………….…………….……… 
(………….……………...…………..…….….) 

อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ 

วันที่……..…/……….……./………… 

รับรองคําขอรบัการพิจารณาจริยธรรม 

…………………………….………..…….……… 
(………….………..………………………….….) 

คณบดี/ผูอํานวยการ 

วันที่……...…/……….……./……..…… 
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ขอมูลสาํหรับอาสาสมัครวิจัย 

(Participant Information Sheet) 

คําแนะนําในการเขียน* 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหคํายินยอมและเอกสารอื่นๆ ภาษาที่ใชตองเปนภาษาที่เขาใจงาย สั้น 

กะทัดรัด ใชภาษาชาวบาน/ภาษาพูด หลีกเลี่ยงภาษาทางวิชาการ ศัพททางการแพทย ภาษาอังกฤษ หาก

จําเปนตองใชตองมีคําอธิบายประกอบดวย 

อยา ตัดตอนขอความในโครงการวิจัย หรือในวิทยานิพนธมาใชเปนขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย 

เพราะเปนภาษาทางวิชาการ ตองเขียนใหมใหเปนภาษาที่เขาใจงาย 

ขอมูลที่ตองปรากฏในเอกสารเรียงเปนลําดับ ดังตัวอยาง 

โครงการวิจัยที่ .............. ช่ือเรื่อง (ไทย)…………………………......………………...........…................……....…... 

……………………………………………………………………………….............................................................................. 

ช่ือเรื่อง (อังกฤษ)………………………………….....………………………………………................................................... 

……………………………………………………………………………………........................................................................ 

ช่ือผูวิจัย…………………………………..........………............ตําแหนง……….....……......…………………....................... 

สถานที่ติดตอผูวิจัย  

 (ที่ทํางาน) ……………………......……..……………………….......................…...............................……..........….. 

(ที่บาน) .................................................................................................................................................. 

โทรศัพท (ที่ทํางาน) …………............……ตอ ….....…….. โทรศัพทที่บาน ................................................ 

โทรศัพทมือถือ ……………………….......…… E-mail: ….………..…………….......………...………………………..… 

1. ขอเรียนเชิญทานเขารวมในการวิจัยกอนที่ทานจะตัดสินใจเขารวมในการวิจัย มีความจําเปนที่ทานควร

ทําความเขาใจวางานวิจัยน้ีทําเพราะเหตุใด และเกี่ยวของกับอะไร กรุณาใชเวลาในการอานขอมูล

สําหรับอาสาสมัครวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมอยางละเอียดรอบคอบ และสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมหรือขอมูลที่ไมชัดเจนไดตลอดเวลา 

2. เหตุผลและความจําเปนที่ตองทําการวิจัย 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 

4. รายละเอียดของอาสาสมัครวิจัย 

4.1 ลักษณะของอาสาสมัครวิจัยเกณฑการคัดเขา และเกณฑการคัดออก 
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* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร 
4.2  ระบุ เพศ อายุ จํานวน รวมทั้งหมดกี่คน 

4.3 วิธีการไดมาซึ่งอาสาสมัครวิจัย 

4.4 การแบงกลุมอาสาสมัครวิจัยมีกี่กลุม กลุมละกี่คน(ถาม)ี 

4.5 เหตุผลที่ไดรบัเชิญเขารวมโครงการวิจัย 

5. กระบวนการการวิจัยที่กระทําตออาสาสมัครวิจัย 

5.1 ใครเปนผูดําเนินการ ทําอะไร อยางไร เมื่อใด ที่ไหน ใชเวลาเทาไรใหตรงกับโครงการวิจัย 

5.2 การวิจัยที่อาสาสมัครวิจัยตองเปดเผยขอมูลสวนตัว หรือบันทึกความเห็น หรือการบันทึกภาพ หรือ

การนําสวนประกอบของรางกายไปศึกษา เปนตนวา เลือด ปสสาวะ ตองมีการระบุใหชัดเจน 

โดยเฉพาะปริมาณที่ใช เชน มีการเจาะเลือด 2 ชอนชา เปนตน  

5.3 เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวขอมูลทั้ งหมดที่ เกี่ยวของกับอาสาสมัครวิจัยจะถูกทําลาย เชน 

แบบสอบถาม ไฟลเครื่องบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง เลือด เปนตน หรือหากจะเก็บไวเพื่อศึกษาตอก็

ตองระบุใหชัดเจน 

6. กระบวนการใหขอมูลแกอาสาสมัครวิจัย (ซึ่งตองระบุในโครงการวิจัยดวย)  

6.1. ช้ีแจง ใครเปนผูทํา ทําดวยวิธีใด และมอบ “ขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย” และ “หนังสือแสดง

ความยินยอม”อยางละ 1 ชุด ประกอบคําอธิบาย 

6.2. ถาอาสาสมัครวิจัยอานไมออก เขียนไมได หรือไมพูดภาษาไทย จะมีกระบวนการในการขอความ

ยินยอมอยางไร ใหระบุรายละเอียดวา ทําอยางไร 

6.3. กลุมเปราะบาง เชน ผูปวยโรคจิต ผูตองขัง เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป สตรีมีครรภ ผูสูงอายุที่มีความจํา

บกพรอง ผูปวยสมองเสื่อม คนพิการ ชนกลุมนอย ผูยายถ่ิน ผูอพยพ ปญญาออน ทหารเกณฑ  ผูปวย

อาการหนักไมสามารถใหคํายินยอมดวยตนเองได ใหระบุวิธีปฏิบัติในการขอความยินยอมดวย 

7. ในการคัดกรองอาสาสมัครวิจัยดวยวิธีใดๆก็ตาม หากพบวาผูน้ันไมอยูในเกณฑคัดเขา และอยูใน

สภาวะที่สมควรไดรับความชวยเหลือ/แนะนํา ใหผูวิจัยระบุดวยวาจะดําเนินการอยางไร 

*หากตองใชขอมูลจากเวชระเบียนเพื่อการคัดกรองตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่เปนตนวา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

*หากการวิจัยน้ันเกี่ยวของกับการดูแลรักษาตองไดรับความเห็นชอบจากแพทยผูรักษา 

8. การใชเวชระเบียน 

8.1 การวิจัยที่ดูขอมูลจากเวชระเบียนเทานั้น ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาที่ เปนตนวา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

8.2 การวิจัยที่มกีารกระทําตอผูปวยและใชเวชระเบียนตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจหนาท่ีเปน

ตนวา ผูอํานวยการโรงพยาบาล แพทยผูรักษาและการยินยอมจากผูปวย 

9. ใหอธิบายขอมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแกอาสาสมัครวิจัย เปนตนวา อาการหรอื

อาการแสดงที่อาจมผีลตอรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ความเช่ือของอาสาสมัครวิจัย รวมทั้งวิธีการ
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ปองกัน/ปกปองอันตรายและความเสี่ยงน้ัน ฯลฯ หากเกิดภาวะดังกลาว ใหผูวิจัยระบุแนวทางการ

ชวยเหลือหรือการรักษา 

10. ใหอธิบายประโยชนในการเขารวมวิจัย ทั้งประโยชนสวนบุคคล สวนรวม หรือเปนประโยชนทาง

วิชาการ แตอยาระบุประโยชนท่ีไดรับเกินความจริง 

*หากผลการศึกษาเปนประโยชนใหผูวิจัยระบุวามีแผนการจะนําประโยชนดังกลาวไปสูกลุมควบคุม/

ชุมชนอยางไร 

11. การเขารวมในการวิจัยของทานเปนโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวจากการ

วิจัยไดทุกขณะ โดยไมตองใหเหตุผลและไมสูญเสียประโยชนที่พึงไดรับ (โดยระบุใหชัดเจน เปนตนวา 

ไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษา/ ผลตอการศึกษา/ ผลตอการเรียน) 

12. หากทานมีขอสงสัยใหสอบถามเพิ่มเติมไดโดยสามารถติดตอผูวิจัยไดตลอดเวลา และหากผูวิจัยมีขอมูล

เพิ่มเติมที่เปนประโยชนหรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย ผูวิจัยจะแจงใหทานทราบอยางรวดเร็ว เพ่ือให

อาสาสมัครวิจัย ทบทวนวายังสมัครใจจะอยูในงานวิจัยตอไปหรือไม (ยกเวนไมตองระบุขอความนี้

เมื่อทําการตอบแบบสัมภาษณครั้งเดียว และไมสามารถติดตอผูเขาวิจัยไดอีก) 

13. ขอมูลที่เกี่ยวของกับทานจะเก็บเปนความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเปนภาพรวม      

ขอมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวทานไดจะไมปรากฏในรายงาน 

14. ใหอธิบายวามีการจายคาพาหนะ คาชดเชยการเสียเวลา หรือของที่ระลึก หรือไม ใหกําหนดใหชัดเจน

(สวนจะเปนเทาไรน้ัน ใหพิจารณาใหเหมาะสมกับสถานการณ ไมนอยเกินไปจนเปนการเอาเปรียบ 

หรือมากเกินไปจนเปนการ “ซื้อ” อาสาสมัครวิจัย) 

15. มีขอความระบุวา “หากทานไมไดรับการปฏิบั ติตามขอมูลดังกลาวสามารถรองเรียนไดที่ : 

คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง           

จ.นครปฐม73000 โทรศัพท 034-261053  โทรสาร 034-261053E-mail: encp.npru@gmail.com 
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หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย 

Informed Consent Form 
 

คําแนะนํา: โปรดปรับขอความใหสอดคลองกับโครงการวิจัยของทาน* 

 

      ทําที่..................................................................... 

      วันที่.............เดือน.......................พ.ศ. .............. 

เลขท่ี อาสาสมัครวิจัย…...................…… 
 

ขาพเจา ซึ่งไดลงนามทายหนังสือน้ี ขอแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

ช่ือโครงการวิจัย ............................................................................................................................................. 

ช่ือผูวิจัย ………………………………………………………………………………………………..............……………………….... 

ที่อยูที่ติดตอ ................................................................................................................................................... 

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 

 

 ขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงคในการทําวิจัย รายละเอียดข้ันตอน

ตางๆ ที่จะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชนซึง่จะเกดิข้ึนจากการวิจยัเรือ่งน้ี 

โดยไดอานรายละเอียดในเอกสารช้ีแจงอาสาสมัครวิจัยโดยตลอด และไดรบัคาํอธบิายจากผูวิจยัจนเขาใจเปน

อยางดีแลว 
 

ขาพเจาจึงสมัครใจเขารวมในโครงการวิจัยน้ี ตามที่ระบุไวในเอกสารช้ีแจงอาสาสมัครวิจัย โดย

ขาพเจายินยอมสละเวลา  ตอบแบบสอบถาม ..................... จํานวน 100 ขอ หน่ึงครั้ง รวม 30 นาที หรือ 

ให สัมภาษณ ตอบขอซักถามและบันทึกเสียง 2 ครั้งๆ ละ 30 นาที  รวม 60 นาที  หรือ เขารับการ

ฝกอบรม ................................... เปนเวลา ........ ช่ัวโมง  หรือเจาะเลือด จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชอนชา            

เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวขอมูลที่ เกี่ยวของกับอาสาสมัครวิจัย จะถูกทําลาย (เชน แบบสอบถามแถบ

บันทึกเสียง เลือด เปนตน) หากเก็บไวศึกษาตอก็ตองระบุใหชัดเจน 
 
ขาพเจามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ไดตามความประสงค โดยไมตองแจงเหตุผลซึ่งการ

ถอนตัวออกจากการวิจัยน้ัน จะไมมีผลกระทบในทางใดๆ ตอขาพเจาทั้งสิ้น (ระบุเปนตนวาไมมีผลกระทบตอ

การดูแลรักษา/ ผลตอการศึกษา/ ผลตอการเรียน) 

 

 

      

* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร 
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18/30 

 

 

ขาพเจาไดรับคํารับรองวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตอขาพเจาตามขอมูลที่ระบุไวในเอกสารช้ีแจงอาสาสมัคร

วิจัยและขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจา ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําเสนอขอมูลการวิจัย

เปนภาพรวมเทาน้ัน ไมมีขอมูลใดในการรายงานที่จะนําไปสูการระบุตัวขาพเจา 

 หากขาพเจาไมไดรับการปฏิบัติตรงตามท่ีไดระบุไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัครวิจัย  ขาพเจา

สามารถรองเรียนไดที่: คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 85 ถนนมาลัย

แมน อ . เ มื อ ง  จ .นครปฐม  73000 โทร ศัพท  034 -261053  โทรสา ร  034 -261053E-mail: 

ecnp.npru@gmail.com 

 

ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งน้ีขาพเจาไดรับสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับ

อาสาสมัครวิจัย และสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยไวแลว 

 

ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 

ผูวิจัยหลัก 

ลงช่ือ......................................................... 

(.......................................................) 

อาสาสมัครวิจัย 

  

 

 

ลงช่ือ......................................................... 

(........................................................) 

พยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

การศึกษาในกลุมผูติดยาเสพติด, ผูติดเช้ือ HIV, หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, หญิงบริการ แรงงาน

ผิดกฎหมาย หรือการลงนามน้ันอาจทําใหเกิดความเสียหาย/ เปนการเปดเผยความลับของอาสาสมัครวิจัย

เปนตน ผูวิจัยสามารถขอยกเวนการลงนามได 

ในกรณีที่งานวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย เปนตนวา การวิจัยที่ใชแบบสอบถามที่ไมระบุช่ือผูตอบ , 

แบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ, งานวิจัยที่วิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิ หรือการศึกษาสิ่งสงตรวจที่ไมสามารถ

สืบคนกลับไดวาเปนบุคคลใด การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท ผูวิจัยสามารถขอยกเวนการใช

หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยได 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยตองระบุวามีการใหขอมูลแกอาสาสมัครวิจัย  แมวาจะมีการขอยกเวน    

การใชหนังสือแสดงความยินยอม หรือไมตองลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม 
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หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครวิจัย 

สําหรับผูปกครอง และผูอยูในปกครอง 
 

คําแนะนํา: โปรดปรบัขอความใหสอดคลองกับโครงการวิจัยของทาน* 

 

      ทําที่........................................................................... 

วันที่ .................เดือน.........................พ.ศ. ................ 
 

เลขท่ี อาสาสมัครวิจัย…................…… 

 

ขาพเจา ซึ่งไดลงนามทายหนังสือน้ีเกี่ยวของเปน (โปรดระบุเปน พอ/แม/ผูปกครอง/ผูดูแลของ              

(ช่ืออาสาสมัครวิจัย) ..............................................................................) ขอแสดงความยินยอมใหผูที่อยู              

ในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาเขารวมโครงการวิจัย 

ช่ือโครงการวิจัย ............................................................................................................................................ 

ช่ือผูวิจัย ……………………………………………….……………………………………...………………………….………………….. 

ที่อยูที่ติดตอ .................................................................................................................................................. 

โทรศัพท ....................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาและผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจา ไดรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและ

วัตถุประสงคในการทําวิจัย รายละเอียดข้ันตอนตางๆ ที่จะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/

อันตราย และประโยชนซึ่งจะเกิดข้ึนจากการวิจัยเรื่องน้ี ขาพเจาไดอานรายละเอียดในเอกสารขอมูลสําหรับ

อาสาสมัครวิจัยโดยตลอด และไดรับคําอธิบายจากผูวิจัย จนเขาใจเปนอยางดีแลว 

ขาพเจาจึงสมัครใจใหผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาเขารวมในโครงการวิจัยน้ี ภายใต

เงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย โดยขาพเจายินยอมใหผูที่อยูในปกครอง/ในความ

ดูแลของขาพเจา เขารวมในการวิจัย และผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาสมัครใจ เขารวมการ

วิจัยน้ี ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย ตอบแบบสอบถามอะไร เขารับการ

ฝกอบรมอะไร เปนเวลานานเทาใด จํานวนกี่ครั้ง เจาะเลือด กี่ชอนชา เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแลวขอมูลที่

เกี่ยวของกับอาสาสมัครวิจัย จะถูกทําลาย (เชน จะทําลายแถบบันทึกเสียง จะทําลายเลือด เปนตน) หากจะ

เก็บไวเพื่อศึกษาตอก็ตองระบุใหชัดเจน 

 

      

* ตัวเอียง หมายถึง คําอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร 
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ขาพเจามีสิทธิใหผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาหรือเปนความประสงคของผูที่อยูใน

ปกครอง/ในความดูแลถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจาก

การวิจัยน้ัน จะไมมีผลกระทบในทางใดๆ ตอผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาและตัวขาพเจา

ทั้งสิ้น (ระบุเปนตนวา ไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษา/ผลตอการศึกษา/ผลตอการเรียน) 

ขาพเจาไดรับคํารับรองวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตอผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาตามขอมูล

ที่ระบุไวในเอกสารช้ีแจงผูเขารวมการวิจัย และขอมูลใดๆที่เกี่ยวของกับผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของ

ขาพเจา ผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยจะนําเสนอขอมูลจากการวิจัยเปนภาพรวมเทาน้ัน ไมมีขอมูล

ใดในการรายงานที่จะนําไปสูการระบุตัวผูที่อยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจาและตัวขาพเจา 

หากผูท่ีอยูในปกครอง/ในความดูแลของขาพเจา ไมไดรับการปฏิบัติตรงตามท่ีไดระบุไวในเอกสารชี้แจง

อาสาสมัครวิจัย ขาพเจาสามารถรองเรียนไดที่: คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตว

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลง

กรณ 85 ถนนมาลัยแมน อ.เมืองจ.นครปฐม 73000 โทรศัพท 034-261053 โทรสาร 034-261053             

E-mail: ecnp.npru@gmail.com 

ขาพเจาและผูที่อยูในปกครองเขาใจขอความในขอมูลสําหรับอาสาสมัครวิจัย และหนังสือยินยอม

โดยตลอดแลว ไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ทั้งน้ีขาพเจาไดรับสําเนาเอกสารขอมูลสําหรับ

อาสาสมัครวิจัย และสําเนาหนังสือแสดงความยินยอมไวแลว 
 

 

ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 

ผูวิจัยหลัก 

ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 

อาสาสมัครวิจัย 

  

 ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 

       พยาน 

  

 ลงช่ือ............................................................. 

(............................................................) 

พอ/แม/ผูปกครอง/ผูดูแล 

 

 

 

หมายเหตุ 

ในกรณีที่มีอาสาสมัครวิจัย อายุระหวาง 8-17 ป ตองลงนามใหความยินยอมรวมกับบิดา/

มารดาหรือผูปกครอง (Consent) 
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โครงการวิจัย (Research Proposal) 

***** 

1. ปก 

2. ชื่อโครงการวิจัยเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. คณะผูวิจัย และสัดสวนในการทําวิจัย 

4. ความสาํคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําวิจัย 

5. คําถามการวิจัย 

6. วัตถุประสงคของการวิจัย  

7. สมมติฐาน (ถามี)  

8. กรอบแนวคิด 

9. ขอบเขตของโครงการวิจัย  

10. ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดําเนินการวิจัย 

11. รายละเอียดวิธีการติดตอ/ วิธีการเขาถึงอาสาสมัครวิจัยหรือเวชระเบียนฯลฯ 

12. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

(ตารางกําหนดชวงเวลารายเดือน ทีร่ะบุข้ันตอนการทํากิจกรรมการวิจัยที่จะทําจริงอยางละเอียด

รวมทั้งการขอพจิารณาจริยธรรมการวิจัย ดูตัวอยางใน AF 10-07.1) 

13. วิธีการพิทักษสิทธิ์อาสาสมัครวิจัย 

14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

15. เอกสารอางอิง 

16. ประวัติผูวิจัยและคณุสมบัติผูวิจัยมีคุณสมบัติที่แสดงวามีความสามารถดําเนินการวิจัยน้ีได 

17. ภาคผนวก 

เครื่องมือวิจัย(เชน แบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ แบบประเมิน)/โปรแกรมดําเนินการทดลอง/

แผนการสอน/คูมือสอน/ฝกอบรม ที่ผานการพจิารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ระบ ุ

1. …..   

2. ..... 
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คําอธิบายเพ่ิมเติมสําหรับเขียนโครงการวิจัย 
1.  โครงการวิจัย (Research Proposal) ใหมีสาระสําคัญตามแบบ AF 10-07    

2.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย รายละเอียดประกอบดวย 

 2.1 ปญหาวิจัยของเรื่องที่ตองการศึกษา คืออะไร ระบุใหชัดเจนมีผลกระทบอยางไรตอสังคม องคกร  

 2.2 ปญหาวิจัยที่ตองการศึกษาตองมีคาสถิติอางอิงหรือผลงานวิจัยอางอิง แสดงใหเห็นวามีผลกระทบ

หรือเปนปญหาของสังคม องคกร หรือเปนขอเท็จจริงที่ควรศึกษาและมีประโยชนตอสังคม องคกร หรือ

แกปญหาใหสังคม หรือองคกรได (ไมใชผูวิจัยอยากศึกษา)  

3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 3.1 ชัดเจน 

 3.2 ตอบโจทยวิจัย 

 3.3 ไมซ้ําซอน 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ระบุวาทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร  

5. กรอบแนวคิด อธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตใชในการวิจยัครั้งน้ีหรือสรปุอางองิที่มาของแนวคิด   

ประมาณ  3-5 บรรทัด กอนเขียนเปนกรอบแนวคิด 

6. ระเบียบวิธีวิจัย (มีความถูกตอง และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย) 

ประกอบดวย 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เกณฑการคัดเขาและคัดออกของกลุมตัวอยาง 

(ระบุวิธีการสุมตัวอยาง เพศ อายุ จํานวนอยางนอยของแตละกลุม และจํานวนรวมทั้งหมด สวนเกณฑ

เกณฑคัดออก ตองไมใชความซ้ํากับเกณฑการคัดเขา และไมตองใสคําวา ไมยินดีเปนผูใหขอมูลหรือตอบ

แบบสอบถาม) 

6.2 ขนาดกลุมตัวอยาง เทคนิคการสุมตัวอยาง สูตรที่ใชคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 

6.3 เครื่องมือวิจัย คืออะไร ลักษณะ วิธีสรางเครื่องมือวิจัย การกําหนดการแปลผลคะแนน 

การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (validity, reliability) สูตรการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่ผานการพิจารณา

จากผูทรงคุณวุฒิแลว รวมทั้งระบุช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย(Validity) และใสใน

ภาคผนวก 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูลระบุข้ันตอนกิจกรรมการวิจัย ผังกํากับการทดลองและการเก็บรวบรวม

ขอมูลอยางละเอียด 

6.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ตองถูกตอง สอดคลอง และมีครบตามวัตถุประสงคการวิจัยและ

สมมุติฐานการวิจัย 

6.6 ในกรณีการวิจัยเชิงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ท้ังนี้ ใหใสเลขหนาในเอกสารท้ังหมดเรียงตามลําดับ เย็บมุมซายบน หรือเขาเลม จํานวน 15 ชุด 

(ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 14 ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 1 ชุด 

      

* ตัวเอียง หมายถึง คาํอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร
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ตัวอยาง:แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย(ระบุขั้นตอนการทํากิจกรรมวิจัยท่ีจะทําจริงอยางละเอียด)* 

กิจกรรม (Activity) 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. จัดทําโครงการวิจัย.. 

1.1 ... 
1.2  ...  
1.3 ... 

                

   

      

2. สงโครงการวิจัย… ขอทุน

จากแหลงทุน 
                

   
      

3. สรางเครื่องมือวิจัยและ

ตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูทรงคุณวุฒริวมทั้งนําเครื่องมือ

วิจัยไปทดลองใชและปรับปรุง

เครื่องมือ 
                

   

      

4. ย่ืนเรื่องเพือ่ขอรบัการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย จาก

คณะกรรมการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยและ

สัตว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม   
        

   

   

5. ดําเนินการทดลองระบุ

กิจกรรมวิจัย 

5.1 ...........................................     

5.2 ……………….……..……..……...         

5.3 …………………………..…..….…  

5.4 เก็บขอมลู ...         

   

   

 

      

* ตัวเอียง หมายถึง คาํอธิบาย ไมตองระบุในเอกสาร 
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กิจกรรม (Activity) 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

6. วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล 

...         

   

   

7. เขียนรายงานวิจัย/สงรายงาน

ใหแหลงทุน         

   

   

8. สงแบบรายงานสิ้นสุด

โครงการวิจัย, บทคัดยอพรอม

ไฟล อิเลก็ทรอนิกสฉบับ

สมบรูณ 1 ชุด         

   

   

 

   ลงนามหัวหนาโครงการวิจัย.............................................................................. 

         (......................................................................) 

            วันที่ .......................................................................... 
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ภาคผนวก 2 

 

หนา 

แบบประเมนิเครื่องมือวิจัย       27 

การตรวจความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity)  28 

วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC)   29 

สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 

วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI)    30 

สําหรับผูทรงคุณวุฒิพจิารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 
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สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

แบบประเมินเครื่องมือวิจัย 

 

  

ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหเปนอยางดี 

 

ลงช่ือผูวิจัยหลัก ...............................................................................  

                          (.................................................................................) 

 หนวยงาน/ที่อยู ...............................................................................   

โทรศัพท ....................................  Email......................................... 

 วันที่ ........เดือน  ...........................พ. ศ. ………… 

  

คําชี้แจง ขอความในแนวคําถามตอไปน้ี สรางข้ึนเพื่อวัดแนวคิดตางๆ (ตัวแปร) ที่ใชในการศึกษา 

เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ กรุณาพิจารณาประเมินใหคะแนนความสัมพันธระหวางขอความกับ

แนวคิดที่วัดแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม และสอดคลองกับ วัตถุประสงคของการวิจัย 

นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม  

 

 



 

28/30 

 

 

 

 

การตรวจความตรงตามเน้ือหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity) 

การตรวจความตรงของเน้ือหา หมายถึง การพิจารณาวาเน้ือหาในคําถาม/ขอสอบวัดไดตรง                

กับสิ่งที่ตองการวัดหรือวัดไดตรงกับจุดมุงหมายที่ตองการวัดหรือไม โดยพิจารณาความสอดคลอง             

ระหวางเน้ือหาในคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ/แนวคิด หรือแนวคิดทฤษฎีของตัวแปร 

การคํานวณความตรงของเน้ือหา มี 2 วิธี (ทานสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึง) 

วิธีท่ี 1 คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)  

สูตรคํานวณ IOC = 
 ี่ยวชาญจํานวนผูเช

คะแนนรวม = 
N

R  

เกณฑคุณภาพ คือ 0.50 ข้ึนไป 

วิธีท่ี 2 คํานวณคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content ValidityIndex: CVI)  

สูตรคํานวณ CVI = 
ทั้งหมดจํานวนคําถาม

4 และ 3 เห็นระดับที่ใหความยวชาญทุกคนที่ผูเช่ีจํานวนคําถาม
 

เกณฑคุณภาพคือ 0.80 ข้ึนไป 

แสดงตัวอยางแบบการตรวจความตรงของเครื่องมือวิจัยสําหรับผูทรงคุณวุฒิในหนาตอไป 

 

 

หมายเหตุ สิ่งที่ไมตองหาคาความตรงตามเน้ือหา ดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคล  

2. โปรแกรมทดลอง
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วิธีที่ 1 แบบประเมินดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย (IOC) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 

ตัวอยาง  แบบสอบถาม/ขอสอบ เรื่อง............................................................................................................................................................................................      

การวิจัยเรื่อง  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูวิจัย  ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง เชิญทานพิจารณาขอคําถาม/ขอสอบ สําหรับการวิจัยแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจริยธรรม และสอดคลองกับ นิยามเชิงปฏิบัติการ  

 วัตถุประสงค ของตัวแปรท่ีศึกษาหรือไม 

 ถาพิจารณาแลวเห็นวา สอดคลองใหเขียน    ท่ีชอง  +1 ,  ไมแนใจ ท่ีชอง 0 ,  ไมสอดคลอง ท่ีชอง -1  และกรุณาใหคาํแนะนาํ 

 

ขอ ขอคําถาม/ขอสอบ สาํหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒ ิ

+1 0 -1 ขอเสนอแนะ 

.... ....     

     

     

 

     

     

     
       

      ลงช่ือผูทรงคุณวุฒิ ........................................................... 

        (..........................................................) 

วันที่ ........เดือน  ...........................พ. ศ. ……… 
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วิธีที่ 2 แบบประเมินดัชนีความตรงของเครื่องมือวิจัย(CVI) สําหรับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน และใหคําแนะนํา 

ตัวอยาง  แบบสอบถาม/ขอสอบ เรื่อง.................................................................................................................................................................................................. 

การวิจัยเรื่อง....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูวิจัย................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง เชิญทานพิจารณาขอคาํถามสาํหรับการวิจัยแตละขอวา มีความเหมาะสม ไมขัดจรยิธรรม สอดคลองกับ เนื้อหา ของตัวแปรท่ีศึกษาหรือไม 

 ถาพิจารณาแลวเห็นวาสอดคลองใหเขียน  ท่ีชอง 1 = ไมสอดคลอง, 2 = ตองปรับปรุงมาก, 3 = ปรับปรุงเล็กนอย, 4 = มีความสอดคลอง  

 และกรุณาใหคําแนะนํา 
 

ขอท่ี ขอคําถาม/ขอสอบ สาํหรับการวิจัย 
ความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒ ิ

1 2 3 4 ขอเสนอแนะ 

.... ....      

      

      

       

      

      

 

      ลงช่ือผูทรงคุณวุฒิ ........................................................... 

        (..........................................................) 

วันที่ ........เดือน  ...........................พ. ศ. ………



 

 

 


