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6. ประเภทของโครงกำรกำรวิจัย 

 เป็นโครงการวิจัยที่สามารถให้การรับรองโดยยกเว้นการลงมติตัดสินจากที่ประชุม ( Exemption 
Determination) ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

 (1) กำรวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรในโรงเรียนหรือในสถำบันที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวปฏิบัติหรือวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน  

 (2) กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรประเมินประสิทธิภำพของเทคนิคกำรสอน หรือกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน หรือ
กำรบริหำรหลักสูตร หรือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

 (3) กำรวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคกำรสอน หรือกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ซึ่งเป็นวิธีกำรมำตรฐำนที่ได้
ด ำเนินกำรในโรงเรียนหรือในสถำบันกำรศึกษำ 

 (4) กำรวิจัยที่ใช้ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (Cognitive, Diagnostic, Attitude, Achievement) หรือใช้
ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงำนกำรศึกษำ โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้รับผิดชอบข้อมูลแล้ว ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงเจ้ำของข้อมูลได้ 

 (5) กำรวิจัยที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรส ำรวจ (Survey) สัมภำษณ์ ( Interview) หรือ สังเกต (Observe) 
พฤติกรรมสำธำรณะของประชำชนทั่วไป ทั้งนี้ ข้อมูลนั้นต้องไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงเจ้ำของข้อมูลเป็นรำยบุคคล
และไม่มีผลกระทบต่อบุคคลทำงสังคม ท ำให้เกิดกำรเสื่อมเสียภำพลักษณ์ กำรด ำเนินชีวิตกำรท ำงำน สวัสดิกำร 
เศรษฐกิจ รวมทั้งควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย 



 (6) กำรวิจัยที่เก็บข้อมูลจำกฐำนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน เช่น เว็บไซต์ ประกำศของหน่วยงำน 

 (7) กำรวิจัยเพื่อกำรประเมินคุณภำพ หรือควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนนั้น โดยวิธีกำรเก็บข้อมูลไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงเจ้ำของข้อมูล 
หรือผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยเป็นรำยบุคคล 

 (8) กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบคุณภำพและรสชำติอำหำร โดยอำหำรที่ทดสอบนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปน
อ่ืนนอกเหนือจำกสำรที่ใช้เป็นอำหำรตำมธรรมชำติเท่ำนั้น หำกมีกำรปรุงแต่งอำหำร หรือมีสำรเคมีจำกกำร
เกษตรกรรม หรือสำรเคมีจำกสิ่งแวดล้อมต้องมีระดับที่ไม่เป็นอันตรำย หรือต้องมีปริมำณที่น้อยกว่ำปริมำณที่บ่ง
ถึงอันตรำยตำมเกณฑ์ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ก ำหนด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องระบุข้อมูลดังกล่ำว
ที่มำจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้บันทึกในเอกสำรโครงกำรวิจัยด้วย 

 เป็นโครงการวิจัยท่ีเข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Reviews) มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
 (1) กำรวิจัยที่ไม่ใช่กำรศึกษำผลทำงคลินิก หรือกำรวิจัยด้วยกำรทดลองทำงคลินิก (Clinical Trial /Clinical 
Intervention) 
 (2) กำรวิจัยที่มีควำมเสี่ยงระดับน้อย ตำมลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

 (ก) ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย โดยกำรเจำะจำกปลำยนิ้ว หรือส้นเท้ำ หรือ
ติ่งหูในกรณีที่เป็นเด็กทำรก  
 (ข) ท ำกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภำพแข็งแรงและไม่ใช่
หญิงตั้งครรภ์ ด้วยกำรเจำะเลือดเพียงครั้งเดียวจำกหลอดเลือดด ำ 
 (ค) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกรำยงำน หรือผลกำรตรวจตัวอย่ำงสิ่ งส่งตรวจ (Specimens) จำก
หน่วยงำนที่ได้รับกำรเก็บไว้ เพื่อกำรตรวจรักษำตำมปกติ มิใช่เพื่อกำรวิจัย โดยได้รับควำมยินยอมจำก
ผู้รับผิดชอบข้อมูลแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงเจ้ำของข้อมูลได้ 
 (ง) กำรวิจัยที่เก็บข้อมูลจำกสิ่งส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำ หรือห้องปฏิบัติกำร หรือจำกเวชระเบียน
ของหน่วยบริกำรสุขภำพ โดยวิธีกำรเก็บข้อมูลไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงเจ้ำของข้อมูลเป็นรำยบุคคลไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้รับผิดชอบข้อมูล ตลอดจนไม่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูล อ่ืนที่นอกเหนือจำกที่ได้ระบุไว้ในโครงกำรวิจัยที่ขอรับกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์เท่ำนั้น  
 (จ) เป็นกำรใช้ตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจที่เหลือ (Specimens) ที่ไม่ใช่กำรตรวจทำงพันธุศำสตร์ โดย
ตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจต้องมีกำรจัดเก็บในห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำน และไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงผู้ที่เป็น
เจำ้ของสิ่งส่งตรวจได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 (ฉ) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกเสียงหรือภำพที่บันทึกไว้แล้ว ด้วยกำรส ำเนำจำกกล้องหรือ วิดิทัศน์ มิได้
กระท ำกับผู้ เข้ำร่วมโครงกำรวิจัย และเสียงหรือภำพนั้นต้องไม่สำมำรถเชื่อมโยงถึงผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรวิจัยเป็นรำยบุคคล อันจะมีผลกระทบต่อบุคคลทำงสังคม ท ำให้เกิดกำรเสื่อมเสียภำพลักษณ์ 
กำรด ำเนินชีวิต กำรท ำงำน สวัสดิกำร เศรษฐกิจ รวมทั้งควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย 

 (3) กำรวิจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม และสังคม ไม่ท ำให้เกิดกำรเสื่อมเสียภำพลักษณ์ กำร
ด ำเนินชีวิต กำรท ำงำน สวัสดิกำร เศรษฐกิจ รวมทั้งควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยหรือถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
 (4) เป็นโครงกำรวิจัยร่วมกับสถำบันอ่ืน หรือกำรวิจัยระหว่ำงสถำบัน ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์จำกสถำบันภำคี หรือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน 



  โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board) มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
 (1)  กำรวิจัยทดลอง หรือกำรเก็บข้อมูลในกลุ่มเปรำะบำง (Vulnerable Groups) ซึ่งได้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้  
   (ก) ทำรกในครรภ์ ตัวอ่อน  
   (ข) ทำรก เด็ก ผู้เยำว์ (อำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี) 
   (ค)  สตรีมีครรภ์ 
   (ง)  ผู้ต้องหำ หรือผู้ต้องขัง 
   (จ)  แรงงำนต่ำงด้ำว 
   (ฉ)  ผู้ป่วย 
   (ช)  ผู้ที่ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่มีภำวะสมองเสื่อม ผู้หมดสติ 
   (ซ)  นักเรียน นักศึกษำ ทหำรเกณฑ์ หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ 
   (ฌ)  ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เช่น ขอทำน คนพิกำร หรือ ผู้มีอำชีพขำยบริกำร 

 (2)  กำรวิจัยทดลองใช้วิธีกำรใหม่ หรือวิธีกำรที่ไม่ปกติ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์แบบใหม่ หรือ
เวชภัณฑ์ใหม่ 

 (3)  กำรวิจัยที่ใช้วิธีกำรหรือเทคนิคกำรสอนแบบใหม่ ซึ่งยังไม่เคยมีกำรใช้มำก่อน 
 (4)  กำรวิจัยที่มีกำรปฏิบัติต่อนักเรียน หรือผู้เรียนในชั้นเรียนเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกันที่แตกต่ำงกัน 
 (5)  กำรวิจัยที่มีกิจกรรมที่อำจมีผลให้นักเรียน หรือผู้เรียนต้องใช้แรงมำกกว่ำปกติ หรือใช้วิธีกำรที่ไม่ปกติ 

จนอำจเกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยและ/หรือจิตใจของนักเรียน หรือผู้เรียนได้ 
 (6)  กำรวิจัยที่กระทบต่อผลกำรเรียน หรือกำรประเมินผลกำรเรียน 
 (7)  กำรวิจัยอ่ืนที่ไม่ใช่กำรวิจัยในกลุ่มโครงกำรวิจัยที่สำมำรถให้กำรรับรองโดยยกเว้นกำรลงมติตัดสินจำกที่

ประชุม (Exemption Determination) และโครงกำรวิจัยที่เข้ำรับกำรพิจำรณำแบบเร็ว (Expedited 
Reviews) 

  เป็นโครงการวิจัยที่ไม่มีมนุษย์เป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 

 
ลงนำม  ......................................................... 

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


