
 

 

 

 
 

 
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
สวนที่ 1 ขอมูลเบ้ืองตน 
1. รหัสโครงการวิจัย :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีเปนผูออกรหัสโครงการวิจัย) 
 

1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)  การศกึษาและแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองตน 
      ในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
      มหาวิทยาลัย A 
1.2 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) A Study and Guidelines for Promoting Basic Behavior as  

      Buddhist Students, Faculty of Humanities and Social  
      Sciences, A University 

 

2. คณะผูวิจัย 
 2.1 หัวหนาโครงการวิจัย 
           ชื่อ – สกุล อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

          หนวยงานท่ีสังกัด  หลักสตูรศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย A 
          โทรศัพท  08-6307-4318    E-mail 1235pp@yahoo.com 
 

 2.2 ผูรวมวิจัย 
          (1) ชื่อ – สกุล อาจารยวงแหวน เดนหลา   ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

          หนวยงานท่ีสังกัด  หลักสตูรศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย A 
          โทรศัพท 08-5089-1793      E-mail  at125@gmail.com 
 

          (2) ชื่อ – สกุล อาจารย ดร.มาดมั่น   สกุลงาม  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
          หนวยงานท่ีสังกัด  หลักสตูรศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย A 
          โทรศัพท 08-2201-2175       E-mail  sui14@hotmail.com 

 
3. โครงการวิจัยมีเน้ือหาในกลุมสาขาใด 
 [   ] กลุมคลินิก / วิทยาศาสตรสุขภาพ / วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 [   ] กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
4. วัตถุประสงคของการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ครั้งนี้เพ่ือ 

☐ ประกอบการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โปรดระบุหนวยงานท่ีขอทุน.................................................. 
     .................................................................................................................................................................... 

(เมื่อไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยแลว ตองขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ เพ่ือดําเนินการวิจัยอีกครั้ง) 
 ดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน 

AF 06-01 

ใส่ใหต้รงกบัขอ้เสนอโครงการวิจยัทีแนบประกอบ 

วตัถปุระสงคแ์ลว้แต่กรณี 
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โครงการวิจัย จาก 
[   ] งบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ พ.ศ. ......................จํานวนเงิน....................................บาท 
[   ] งบประมาณเงินรายได.........กองทุนวิจัย.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
      ปงบประมาณ พ.ศ. ........2564.................จํานวนเงิน..........50,000.............................................บาท 
[   ] องคกรเอกชน (NGO : Non Government Organization) 

                ชื่อองคกรเอกชน........................................................................................................................... 
                จํานวนเงิน......................................บาท 

[   ] หนวยงานอ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................................... 
ระยะเวลาที่รับทุนวันที่ ........................................................ถึงวันที่....................................................... 
จํานวนเงิน.................................................................บาท 

[   ] ทุนสวนตัว จํานวนเงิน.................................................................บาท 

☐ โครงการวิจัยของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือขอศึกษาวิจัยกับบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏรําไพพรรณี ผานการรบัรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมาแลวหรือไม 
 [   ] ยังไมไดผาน 
 [   ] ผานแลวจาก ชื่อคณะกรรมการ.................................................................................................................... 

      สถาบัน........................................................................................................................................................... 
       เลขที่รับรอง.......................................วันที่รับรอง....................................ถึงวันที่......................................... 

 
สวนที่ 2 หลักฐานแนบประกอบการพิจารณา (* จําเปนตองย่ืนประกอบทุกโครงการวิจัย) 
 1. แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (AF 06-01)* 
 2. โครงรางการวิจัยหรือขอเสนอโครงการวิจัย พรอมประวัติความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

              ดานการวิจัย (Curriculum Vitae)* 
 3. เอกสารช้ีแจงผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (AF 06-02)* 
 4. เอกสารแสดงความยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย (Consent Form)  (AF 06-03)* 
 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว หรือชุดที่จะใชเก็บขอมูลจริง 

              กับผูเขารวมโครงการวิจัยแบบเก็บรวมรวบขอมูล เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  
              หรืออื่นๆ ที่เก่ียวของ* 

☐ 6. แบบแสดงการขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) กรณทีี่โครงการวิจัยไดรับทุนสนับสนุน 

   การวิจัยจากหนวยงานที่สรางผลประโยชนเชิงธุรกิจ เชน บริษัทยา 

☐ 7. เอกสารเพิ่มเติม ตามขอกําหนดตอไปนี้ (ถามี) 

☐ 7.1 เอกสารประกัน (Insurance) ถาเปนโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน   

☐ 7.2 เอกสารท่ีมีการรับรองการวิจัยในประเทศ หรือหนวยงานอ่ืนอยูแลว  

☐ 7.3 เอกสารรายละเอียดของเคร่ืองมือการวิจัย  

☐ 8 เอกสารอ่ืน ๆ เชน ใบโฆษณาเชิญชวนผูเขารวมโครงการวิจัย เปนตน (ถามี) 
 
 
 
 

ใสต่ามแหล่งทนุวิจยัทีไดร้บั 

* จําเปนตองย่ืนประกอบทุก
โครงการวิจัย 
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สวนที่ 3 รายละเอียดของโครงการวิจัย 
1. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยนี้ มีการดําเนินการวิจัยแบงเปน…….2..…..ระยะ 
2. การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคร้ังน้ี ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยระยะที่....1-2......ของโครงการฯ 
3. วัตถุประสงคการวิจัย (ท่ีขอรับรองฯ) : ......มีจํานวน 3 วัตถุประสงค ไดแก 
  3.1 เพ่ือศกึษาระดับการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
           มหาวิทยาลัย A 
  3.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและ 
       สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A จําแนกตามเพศและชั้นปการศกึษา 
  3.3 เพ่ือหาแนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนสิิตคณะมนุษยศาสตรและ 
   สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
 
4. ผูเขารวมโครงการวิจัย (Participants) หรือกลุมตัวอยาง (Samples / Subjects ) : ระบุรายละเอียดของ 
   ผูเขารวมโครงการวิจัยวาเปนใคร จํานวนก่ีคน คํานวณหรือกําหนดมาอยางไร และสถานท่ีที่เก็บขอมูลที่ใด 
   หากศึกษาหลายสถานท่ีระบุดวยวาที่ละกี่คน 
  การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  
  กลุมตัวอยาง คือ นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ชั้นปท่ี 1-4  
ประจําปการศึกษา 2563  (ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป) จํานวน 357 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยความคลาดเคลื่อน 
.05 ของยามาเน (Yamane, 1970: 580-581) กลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) 
  สถานที่ท่ีเก็บขอมูล คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 

  การดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผูวิจัยใชวิธีการสนทนากลุม กําหนดผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน ซึ่งการสนทนากลุม (Focus 
group) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาของผูใหขอมูล ซึ่งเปนบุคคลที่สามารถใหคําตอบในประเด็นที่
ตองการศึกษาได โดยจัดใหมีกลุมสนทนาประมาณ 5-15 คน และจะตองมีผูดําเนินการสนทนา (Moderator) เปนผู
คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการ
สนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งการกําหนดผูเขารวมการสนทนากลุมเปนไปตามหลักการในการจัดสนทนา
กลุมของศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ (2555: 109) ที่กลาวไววากลุมเปาหมายประกอบดวยตัวแทนจากประชากรเปาหมาย
ประมาณ 5-15 คน ในการวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน ประกอบดวย  
  1) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิทางดานพระพุทธศาสนา จํานวน 1 คน 
  2) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิทางดานการสงเสริมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม จํานวน 1 คน 
 3) ตัวแทนผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานกิจการนิสิต จํานวน 1 คน 
  4) ตัวแทนคณาจารยผูสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 คน 
 5) ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน 
  6) นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 คน 
  สถานที่ท่ีเก็บขอมูล คือ หองประชุมชั้น 7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
 
 
 

ตรวจสอบใหต้รงกบัขอ้เสนอโครงการวิจยัทีแนบ

ประกอบ 
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5. การไดมาซึ่งผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง: ระบุวิธีการผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง รวมทั้ง 
เกณฑการคดัเขา – คดัออก โดยละเอียด 

  
 
  การดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
  กลุมตัวอยาง คือ นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ชั้นปท่ี 1-4  
ประจําปการศึกษา 2563  (ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป) จํานวน 357 คน กลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการสุมแบบ 
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ดังขอมูลในตาราง 
 

ระดับชั้นปที่ศึกษา จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
ชั้นปที่ 1 784 83 
ชั้นปที่ 2 933 99 
ชั้นปที ่3 955 102 
ชั้นปที่ 4 689 73 

รวม 3,361 357 
  เกณฑการคัดเขาสูการวิจัย ดังน้ี 
  1) เปนนสิิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
  2) มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป และกําลังศึกษาอยูระดับชั้นปที่ 1-4 
  3) นับถือศาสนาพุทธ 
  4) มีความสมัครใจและสามารถเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบการวิจัยจนครบทุกขอ 
 เกณฑการคัดออกจากการวิจัย ดังนี้ 
  1) ไมสามารถเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบการวิจัยจนครบทุกขอ 
 
 ผูวิจัยเขาถึงกลุมตัวอยางโดยขอความรวมมือจากอาจารยที่ปรึกษาของนิสิตแตละชั้นปของภาควิชาตางๆ  
เนื่องอาจารยที่ปรึกษาเปนผูที่ใกลชิดนิสิตมากที่สุด โดยขั้นตอนแรกผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บ
รวบรวมขอมูลไปยังหัวหนาภาควิชาตางๆ และประสานขอความรวมมือจากอาจารยท่ีปรึกษาของนิสิตแตละชั้นปของ
ภาควิชาตางๆ  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตชั้นปที่ 1-4 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตามชั้นปและ
สาขาวิชาของนิสิตกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการนัดหมายวัน-เวลา ในการขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิต กอนเก็บ
ขอมูลทําการชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ประโยชนที่ไดจากการวิจัยกับนิสิต โดยการแจกเอกสาร
ชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัย (AF 06-02) จากน้ันอธิบายคําชี้แจงและรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามใหกับนิสิต
ที่เปนกลุมตัวอยางฟงจนเขาใจ การเก็บขอมูลวิจัยเปนไปโดยสมัครใจ โดยเก็บขอมูลจากนิสิตที่ยินยอมและเต็มใจให
ขอมูลเทานั้น (แจกเอกสารแสดงความยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย AF 06-03.01) และเนื่องดวยปจจุบันมี
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) การเก็บขอมูลการวิจัยผูวิจัยไดมี
มาตราการในการรักษาระยะหางทางกายภาพและมีมาตราการในการรกัษาความสะอาดระหวางดําเนินการเก็บขอมูล
เพื่อความปลอดภัยของตัวผูวิจัยและนิสิตผูเขารวมโครงการวิจัยดังนี้ 

1) ผูวิจัยเตรยีมหนากากอนามัยไวใหนิสิตทุกคนอยางครบถวน   
2) กอนเขาหองไดเตรียมเจลแอลกอฮอลสําหรับใหนิสิตลางมือ 

ขอ้นีตอ้งบอกซงึวิธีการไดม้าของกลุม่ตวัอย่างแต่ละกลุ่ม ควรระบุเกนฑค์ดัเขา้-คดัออก ทีชดัเจน 
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3) เลือกใชสถานที่เก็บขอมูลที่มีมาตราการในการรักษาความสะอาดและตรวจวัดอุณหภูมิรางกายเปนอยางดี 
คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
4) จัดที่นั่งเวนระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร 

 
 การดาํเนินการวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู เขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน ซึ่งเปนไปตามหลักการในการจัดสนทนากลุม ประกอบดวย  
1) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิทางดานพระพุทธศาสนา 2) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิทางดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3) ตัวแทนผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานกิจการนิสิต 4) ตัวแทน
คณาจารยผูสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5) ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และ 6) นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูเขารวมสนทนากลุมไดมาโดยวิธีการเจาะจง ตาม
เกณฑคุณลักษณะในการคดัเลือกผูเขารวมการสนทนากลุม ดังนี้ 
 1) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคณุวุฒิทางดานพระพุทธศาสนา  
  - เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาเปนอยางดี 
   - เปนผูที่มีความสนใจ หรือทํางานเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา/การสอนพระพุทธศาสนา 
  2) ตัวแทนผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิทางดานการสงเสริมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม  
   - เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการสงเสรมิศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  - เปนผูที่มีความสนใจ หรือทํางานเก่ียวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  3) ตัวแทนผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานกิจการนิสิต  
   - เปนผูบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
   - เปนผูที่ทํางานหรือดํารงตําแหนงเกี่ยวกับดานกิจการนิสิต/การพัฒนานิสิต 
  4) ตัวแทนคณาจารยผูสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   - เปนอาจารยผูสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
  - เปนผูที่มีความสนใจ หรือมีประสบการณในการพัฒนานิสิต 
  5) ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  - เปนนิสิตชั้นปท่ี 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
   - เปนผูที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและการทํากิจกรรมนิสิต  
  6) นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   - เปนผูดํารงตําแหนงนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A 
     ประจําปการศึกษา 2564 

เกณฑการคัดเขาสูการวิจัย ดังน้ี 
  1) เปนผูผานคุณลักษณะในการคัดเลือกผูเขารวมการสนทนากลุมตามเกณฑที่กําหนด 
 2) นับถือศาสนาพุทธ 
  3) มีความสมัครใจและสามารถเสียสละเวลาในการเขารวมการสนทนากลุมไดครบทั้ง 2 ครั้ง 

เกณฑการคัดออกจากการวิจัย ดังนี้ 
  1) ไมสามารถเสียสละเวลาในการเขารวมการสนทนากลุมไดครบทั้ง 2 ครั้ง 
 
  ผู วิจัยเขาถึงกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมโดยผู วิจัยไดทําหนังสือไปยังผู เขารวมสนทนากลุมที่ผาน
คุณลักษณะในการคัดเลือกผู เขารวมการสนทนากลุมตามเกณฑ ท่ีกําหนด พรอมแนบเอกสารชี้แจงผู เขารวม
โครงการวิจัย (AF 06-02) และเอกสารแสดงความยินยอมของผูเขารวมโครงการวิจัย (AF 06-03.01 โดยขอความ
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อนุเคราะหใหกลุมตัวอยางในการสนทนากลุมแสดงความประสงคในการเขารวมการวิจัยกลับมายังผูวิจัยลวงหนา  
2 สัปดาห การเก็บขอมูลวิจัยเปนไปโดยสมัครใจ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ียินยอมและเต็มใจใหขอมูลเทานั้น 
และเนื่องดวยปจจุบันมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) การเก็บ
ขอมูลการวิจัยผูวิจัยไดมีมาตราการในการรักษาระยะหางทางกายภาพและมีมาตราการในการรักษาความสะอาด
ระหวางดําเนินการเก็บขอมูลเพ่ือความปลอดภัยของตัวผูวิจัยและผูเขารวมโครงการวิจัยดังนี้ 

1) ผูวิจัยเตรยีมหนากากอนามัยไวใหผูเขารวมสนทนากลุมทุกคนอยางครบถวน   
2) กอนเขารวมสนทนากลุมไดเตรียมเจลแอลกอฮอลสําหรับใหลางมือ 
3) เลือกใชสถานที่เก็บขอมูลที่มีมาตราการในการรักษาความสะอาดและตรวจวัดอุณหภูมิรางกายเปนอยางดี 
คือ หองประชุมชั้น 7 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
4) จัดที่นั่งเวนระยะหางไมนอยกวา 1 เมตร 
 

6. ระบุวิธีดําเนินการวิจัย และกระบวนการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง 
   โดยละเอียด (หากเปนการทดลองใหระบุกิจกรรมการทดลองอยางละเอียดของทุกกลุม) 
 
 
 การดาํเนินการวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) ผูวิจัยทําหนังสือบันทึกขอความจากภาควิชาศาสนาและปรัชญาเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลไปยังหัวหนาภาควิชาของนสิิตที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตชั้นป
ที่ 1-4 ที่เปนกลุมตัวอยาง     
  2) ผูวิจัยนัดหมายวัน-เวลา ในการขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมลูกับนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  
357 คน ตามช้ันปและสาขาวิชาของนิสิตกลุมตัวอยาง  
 3) ในแตละคร้ังกอนเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย ประโยชน
ที่ไดจากการวิจัยกับนิสิตกลุมตัวอยาง  
  4) ผูวิจัยอธิบายคําชี้แจงและรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามใหกับนิสิตที่เปนกลุมตัวอยางฟงกอนตอบ
แบบสอบถาม 
  5) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและสรุปผลตามข้ันตอนการวิจัย
ตอไป โดยวิเคราะหระดับการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย A วิเคราะหโดยหารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และหาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบระดับการ
ปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A จําแนกตามเพศ  
ใชการทดสอบคาที (t–test) และจําแนกชั้นปการศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 
 การดาํเนินการวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู เขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน ประกอบดวย 1) ตัวแทนผู เชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิทางดาน
พระพุทธศาสนา 2) ตัวแทนผู เชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณ วุฒิทางดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
3) ตัวแทนผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานกิจการนิสิต 4) ตัวแทนคณาจารยผูสอนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5) ตัวแทนนิสิตชั้นปที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 6) นายกสโมสร
นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ประเด็นการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางสงเสรมิการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย A ประกอบดวย 

อธิบายถงึวิธีดาํเนินการวิจยักบักลุ่มกลุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่ว่าทาํอย่างไร 
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 1) แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย A 
  2) รปูแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ 
  3) บทบาท/ผูรับผิดชอบหลัก ในการสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ 
  4) ขอเสนอแนะอื่นๆ  
 
   วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
    1) ผูวิจัยทําหนังสือเชิญไปยังผูเขารวมสนทนากลุม พรอมสงประเด็นการสนทนากลุมใหผูเขารวมการสนทนา
กลุมลวงหนา 2 สัปดาห  
  2) ผูวิจัยทําการนัดหมายการสนทนากลุม จัดเตรียมการสนทนากลุม โดยจัดคณะทํางาน ประกอบดวย 
ผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเทป และผูชวยและผูบริการทั่วไป  
  3) การสนทนากลุมในวันเวลาท่ีกําหนด โดยกอนการจัดสนทนากลุมผูวิจัยขออนุญาติผูเขารวมสนทนากลุม
บันทึกเทปการสนทนากลุม และชี้แจงการเก็บรักษาความลับของขอมูล ตลอดจนการทาํลายขอมูล 
  4) ผูวิจัยอธิบายถึงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย วิธีการวิจัย และรายละเอียดตางๆ กับผูเขารวมสนทนากลุม 
  5) ดําเนินการสนทนากลุม โดยมีประเด็นการสนทนากลุม คือ แนวทางสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตน 
ในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  6) นําขอมูลจากการสนทนากลุมมาทําการถอดเทป และวิเคราะหเนื้อหา ตามกรอบสนทนากลุม เพ่ือ
นําเสนอในรูปความเรียง นําขอมูลผลการวิเคราะหตามกรอบสนทนากลุมที่ไดในการสนทนากลุมครั้งท่ี 1 นําเสนอใน
การสนทนากลุมคร้ังที่ 2 เพื่อเปนการทบทวนและตรวจสอบขอมูลท่ีไดรวมกัน 
 
7. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอสภาพรางกายและสรีระของผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง (ถาไมมีความเสี่ยงให

ระบุวา “ไมมี”) กรณีที่มีความเสี่ยง ผูวิจัยมีวิธีการปองกันอยางไร และหากมีผลเกิดข้ึนจะแกไขอยางไร  
    (โปรดอธิบายใหชัดเจน) 

  -ไมมี- 
8. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นตอสภาพจิตใจของผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง (ถาไมมีความเสี่ยงใหระบุวา 
   “ไมมี”) กรณีที่มีความเสี่ยง ผูวิจัยมีวิธีการปองกันอยางไร และหากมีผลเกิดขึ้นจะแกไขอยางไร (โปรดอธิบาย 
   ใหชัดเจน) 

 -ไมมี- 
9. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนตอสภาพทางสังคมหรือการดําเนินชีวิตของผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง  

(ถาไมมีความเสี่ยงใหระบุวา “ไมมี”)  กรณีท่ีมีความเสี่ยง ผูวิจัยมีวิธีการปองกันอยางไร และหากมีผลเกิดขึ้น 
จะแกไขอยางไร (โปรดอธิบายใหชัดเจน) 
 -ไมมี- 

10. ประโยชนที่ผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง จะไดรับจากการวิจัย โดยระบุประโยชนทางตรง และประโยชน
ทางออม  

 
การดาํเนินการวิจัยระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

   ประโยชนที่กลุมตัวอยางจะไดรับจากการวิจัยทางตรง คือ นิสิตจะทราบเก่ียวกับการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะ
ชาวพุทธ 

ระบปุระโยชนที์กลุม่ตวัอย่างจะไดร้บั ไม่ใชป่ระโยชนข์องการวิจยัในบทที  
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 ประโยชนกลุมตัวอยางจะไดรับจากการวิจัยทางออม คือ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นจะเกิดประโยชนทางวิชาการเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนเบื้องตนในฐานะชาวพุทธ จะทําใหนิสิตมีโอกาสไดรับการพัฒนาและสงเสริม
ตามการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธตอไป  

การดําเนนิการวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ประโยชนที่ผูเขารวมการสนทนากลุมจะไดรับจากการวิจัยทางตรง คือ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความ
คิดเห็นตอการพัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ อันเปนประโยชนตอการธํารง
พระพุทธศาสนาตอไป 
 ประโยชนท่ีผูเขารวมการสนทนากลุมจะไดรับจากการวิจัยทางออม คือ ไดทราบแนวทางขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมการสนทนากลุม และสรางเครือขายความรวมมือกันระหวางผูที่มีความสนใจดานการพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองตนในฐานะชาวพุทธ 
 
11. กรณทีี่ผูวิจัยไดจัดคาชดเชยการเสียเวลา หรือคาใชจายในการเดินทาง หรือของที่ระลึกใหกับผูเขารวม 
     โครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง โปรดระบุรายละเอียด และมูลคาใหชัดเจน (ทั้งนี้ขอใหระบุไวในเอกสารชี้แจง 
     ผูเขารวมโครงการวิจัยดวย และสอดคลองกับงบประมาณในโครงการวิจัยที่วางแผนไว) 
 
 
  นิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 357 คน ที่ตอบแบบสอบถามไดรับของที่ระลึกเปนสมุดและปากกา จํานวน 1 
ชุด มูลคารวม 30 บาท สวนผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 10 คน ผูวิจัยจัดอาหารกลางวันและอาหารวางใหจํานวน 1 
มื้อ/คร้ัง จายคาเดนิทางตามความเปนจรงิ และไดรับของท่ีระลึก ในมูลคา 500 บาท 
 
12. ระยะเวลาของการดําเนินโครงการวิจัย 

12.1 ระยะเวลาทั้งหมดตลอดโครงการ จํานวน .......1.........ป........-............ เดือน 
12.2 วันที่เร่ิมโครงการวิจัย วันท่ี.......1.......... เดือน.....มกราคม.................... พ.ศ. ......2564.............. 
12.3 วันที่คาดวาจะเริ่มเก็บขอมูล หรือทําการทดลองกับผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยาง 

  วันที่....15... เดือน....มีนาคม.... พ.ศ. ...2564..... ถึง วันที่....30... เดือน.....เมษายน...พ.ศ. ...2564..... 
(****วันที่คาดวาจะเร่ิมเก็บขอมูล ควรเปนวันท่ีคาดวาจะไดรับการรบัรองจริยธรรมการวิจัยเรียบรอยเเลว 
เมื่อระบุแลวใหลบบรรทัดนี้ออก) 

12.4 วันที่คาดวาโครงการวิจัยจะแลวเสร็จหรือปดโครงการวิจัย วันที่.....31... เดือน...ธันวาคม... พ.ศ. ..2564.. 
13. ประเด็นที่ตองการใหคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี พิจารณา

เพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ 
 -ไมมี- 

 
ขาพเจารับทราบวาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จะ

ไมพิจารณาใหการรบัรองการดําเนินการเก็บขอมูลหรือการทดลองกับผูเขารวมโครงการวิจัย/กลุมตัวอยางไปแลว และ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลทั้งหมดท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราํไพพรรณี ในเอกสารน้ีมีความถูกตองทุกประการ 
 

                       ลงชื่อ............................................................................ 
(อาจารย ดร.แจมใส สดชื่นใจ) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป 

ลงนามมาใหเ้รียบรอ้ย 
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                       วันที่...1.........เดือน..กุมภาพันธ....พ.ศ...2564.................. 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 4  แบบประเมินลักษณะสําคัญของโครงการวิจัยเบ้ืองตน   

ลักษณะสําคัญ ใช ไมใช 
ก. โครงการวิจัยท่ีสามารถใหการรับรองโดยยกเวนการลงมติตัดสินจากท่ีประชุม 
(Exemption Determination) ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

  

1. เปนวิจัยทางดานการศึกษาที่ดําเนนิการในโรงเรียนหรือในสถาบันท่ีเก่ียวของกับ 
           การเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติหรือวิธีการท่ีเปนมาตรฐาน 

[  ] [  ] 

2. เปนการวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการสอน / การบริหาร 
           จัดการช้ันเรียน / การบริหารหลักสูตร / การประกันคุณภาพการศึกษา 

[  ] [  ] 

       3. เปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการสอน / การบริหารจัดการช้ันเรียน  
           ซึ่งเปนวิธีการมาตรฐานที่ไดดําเนินการในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษา 

[  ] [  ] 

4. เปนการวิจัยที่ใชผลการทดสอบทางการศึกษา (Cognitive,  Diagnostic,  Attitude,  
           Achievement) / ใชขอมูลในแบบบันทึกขอมูลของหนวยงานการศึกษา โดยไดรับ 
           ความยินยอมจากผูรับผิดชอบขอมูลแลว ซึ่งขอมูลดังกลาวไมสามารถเช่ือมโยงถึง 
           เจาของขอมูลได 

[  ] [  ] 

หากเปนการวิจัยตาม ขอ 1 ถึง ขอ 4 นั้น ตองไมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้  
ก. ใชวิธีการหรือเทคนิคการสอนแบบใหม ซึ่งยังไมเคยมีการใชมากอน 
ข.  ปฏิบัติตอนักเรียน/ผูเรียนในช้ันเรียนเดียวกันหรือกลุมเดียวกันท่ีแตกตางกัน 
ค. มีกิจกรรมท่ีอาจมีผลใหนักเรียน หรือผูเรียนตองใชแรงมากกวาปกติ หรือใชวิธีการ 

         ท่ีไมปกติจนอาจเกิดอันตรายตอรางกายและหรือจิตใจของนักเรียน หรือ ผูเรยีนได 

[  ] [  ] 

5.  การวิจัยที่เก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจ (Survey) สมัภาษณ (Interview) หรือ สังเกต  
           (Observe) พฤติกรรมสาธารณะของประชาชนทั่วไป  ท้ังนี้ ขอมูลนั้นตองไมสามารถ 
           เช่ือมโยงถึงเจาของขอมูลเปนรายบุคคลและไมมีผลกระทบตอบุคคลทางสังคม ทําให 
          เกิดการเสื่อมเสียภาพลักษณ การดําเนินชีวิต การทํางาน สวัสดิการ เศรษฐกิจ รวมท้ัง 
          ความเส่ียงทางกฎหมาย 

[  ] [  ] 

6. การวิจัยที่เก็บขอมูลจากฐานขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน เชน  website  ประกาศ 
           ของหนวยงานตาง ๆ เปนตน 

[  ] [  ] 

7.  การวิจัยที่เก็บขอมูลจากสิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา หรือหองปฏิบัติการ หรือจาก 
           เวชระเบียนของหนวยบริการสุขภาพ โดยวิธีการเก็บขอมูลไมสามารถเช่ือมโยงถึง 
           เจาของขอมูลเปนรายบุคคลไมวาทางตรงหรือทางออม  ท้ังน้ี ตองไดรับความยินยอม 
           จากผูรับผิดชอบขอมูล ตลอดจนไมสามารถเขาถึงขอมูลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได 
           ระบุไวในโครงการวิจัยท่ีขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเทาน้ัน 

[  ]  [  ] 

8.  การวิจัยเพื่อการประเมินคณุภาพ / ความพึงพอใจของผูมารับบริการของหนวยงาน 
           เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดยวิธีการเก็บ 
           ขอมูลไมสามารถเชื่อมโยงถึงเจาของขอมูลเปนรายบุคคล 

[  ] [  ] 
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ลักษณะสําคัญ ใช ไมใช 
9.  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติอาหาร โดยอาหารท่ีทดสอบนั้น 

           ตองไมมีสิ่งเจือปนอ่ืนนอกเหนือจากสารท่ีใชเปนอาหารตามธรรมชาติเทานั้น หากมี 
           การปรุงแตงอาหาร หรือมีสารเคมีจากการเกษตรกรรม หรือสารเคมีจากสิ่งแวดลอม 
           ตองมีระดับท่ีไมเปนอันตราย หรือตองมีปริมาณที่นอยกวาปริมาณที่บงถึงอันตราย 
           ตามเกณฑซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนด ทั้งน้ีผูวิจัยตองระบุ 
           ขอมูลดังกลาวที่มาจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือไดบันทึกในเอกสารโครงการวิจัยดวย 

[  ] [  ] 

สรุป  มีลักษณะเปน Exemption Determination [  ] [  ] 

ลักษณะสําคัญ ใช ไมใช 

ข. โครงการวิจัยที่เขารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Reviews) มีลักษณะ  
    ครบทุกขอตอไปนี้ 

  

 1. การวิจัยที่ไมใชการศึกษาผลทางคลนิิก หรือการวิจัยดวยการทดลองทางคลินิก  
           (Clinical Trial / Clinical Intervention) 

[  ] [  ] 

      2. การวิจัยที่มีความเสี่ยงระดับนอย ตามลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังน้ี 
2.1 ทําการเก็บตัวอยางเลือดจากผูเขารวมโครงการวิจัย โดยการเจาะจากปลายนิ้ว 

หรือสนเทา / ต่ิงหูในกรณีท่ีเปนเด็กทารก              [  ] ใช     [  ] ไมใช                      

[  ] [  ] 

2.2 ทําการเก็บตัวอยางเลือดจากผูเขารวมโครงการวิจัยท่ีเปนผูใหญท่ีมีสุขภาพแข็งแรง
และไมใชหญิงตั้งครรภ นํ้าหนักตัวไมต่ํากวา 50 กิโลกรัม ดวยการเจาะจากหลอด
เลือดดําสวนปลาย โดยผูเปนบุคลากรวิชาชีพและมีประสบการณ ทั้งน้ีในปริมาณ
เลือดไมเกิน 3 มิลลิลิตร (mL) ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม และจํานวนคร้ังท่ีเจาะไม
บอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง                               [  ] ใช     [  ] ไมใช              

  

2.3 เปนการเก็บขอมูลจากรายงานตางๆ หรือผลการตรวจตัวอยางสิ่งสงตรวจ
(Specimens) จากหนวยงานท่ีไดรับการเก็บไวเพ่ือการตรวจรักษาตามปกติ มิใช
เพ่ือการวิจัย  โดยไดรับความยินยอมจากผูรับผิดชอบขอมูลแลว ซึ่งขอมูลดังกลาว
ไมสามารถเช่ือมโยงถึงเจาของขอมูลได                 [  ] ใช     [  ] ไมใช                                                  

  

2.4 เปนการใชตัวอยางสิ่งสงตรวจ (Specimens) ทางหองปฏิบัติการที่เหลือ ซึ่งไมใช
การตรวจทางพันธุศาสตรและไมสามารถเช่ือมโยงถึงผูท่ีเปนเจาของสิ่งสงตรวจได 
ไมวาทางตรงหรือทางออม                               [  ] ใช     [  ] ไมใช   

  

2.5 เปนการเก็บขอมูลจากเสียงหรือภาพที่บันทึกไวแลว ดวยการสําเนาจากกลองหรือ
วิดิทัศน มิไดกระทํากับผูใหขอมูลโดยตรง และเสยีงหรือภาพนั้นตองไมสามารถ
เชื่อมโยงถึงเจาของเปนรายบุคคล ตลอดจนไมมีผลกระทบตอบุคคลทางสังคม  

     ทําใหเกิดการเสื่อมเสียภาพลักษณ การดําเนินชีวิต การทํางาน สวัสดิการ 
เศรษฐกิจ รวมท้ังความเสี่ยงทางกฎหมาย             [  ] ใช     [  ] ไมใช   

  

3. การวิจัยท่ีไมมีผลกระทบตอบุคคล สิ่งแวดลอม และสังคม ไมทําใหเกิดการเส่ือมเสีย
ภาพลักษณ การดําเนินชีวิต การทํางาน สวัสดิการ เศรษฐกิจ รวมท้ังความเส่ียงทาง
กฎหมายหรือถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

[  ] [  ] 

สรุป  มีลักษณะเปน Expedited Reviews  [  ] [  ] 
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ลักษณะสําคัญ ใช ไมใช 
ค. โครงการวิจัยท่ีเขารับการพิจารณาเต็มชุด (Full Board) มีลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังนี้   
1. เปนการวิจัยทดลอง หรือการเก็บขอมูลในกลุมเปราะบาง (Vulnerable Groups) ซึ่งไดแก

กลุมใดกลุมหนึ่ง ตอไปนี้     
[  ] [  ] 

1.1 ทารกในครรภ/ตัวออน    [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.2 ทารก เด็ก ผูเยาว (อายุตํ่ากวา 18 ป)             [  ] ใช     [  ] ไมใช    
1.3 สตรีมีครรภ     [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.4 ผูตองหา หรือผูตองขัง    [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.5 แรงงานตางดาว     [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.6 ผูปวยโรคติดเช้ือรายแรง หรือผูปวยเร้ือรัง  [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.7 ผูท่ีไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง เชน ผูที่มีภาวะ 
       สมองเส่ือม หมดสติ ผูปวยไมรูสึกตัว ฯลฯ  [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.8 นักเรียน/ นักศึกษา/ ทหารเกณฑ/ ผูใตบังคับบัญชา [  ] ใช     [  ] ไมใช   
1.9 ผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ขอทาน คนพิการ ผูเรรอน  
      หรือผูมีอาชีพขายบริการ ฯลฯ                  [  ] ใช     [  ] ไมใช   

  

2. เปนการวิจัยทดลองท่ีใชวิธีการใหม / วิธีการท่ีไมปกติ / เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
แบบใหม/ หรือเวชภัณฑใหม ฯลฯ 

[  ] [  ] 

3. เปนการวิจัยอื่น ๆ ที่ไมใชการวิจัยในกลุมโครงการวิจัยที่สามารถใหการรับรองโดยยกเวน
การลงมติตัดสินจากท่ีประชุม (Exemption Determination) และโครงการวิจัยที่เขารบั
การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Reviews) 

[  ] [  ] 

4. อ่ืนๆ ระบุ [  ] [  ] 
สรุป  มีลักษณะเปน Full Board [  ] [  ] 

 

 


