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รายงานการประเมินโครงการตาม PDCA 

โครงการจรยิธรรมการวจัิยในคน การใชสตัวทดลองเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร  

และความปลอดภัยทางชีวภาพ [รหัส 640301]  

 

สวนท่ี 1  รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ  2564 

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (อางอิงถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรที่ 2  :   สรางความเปนเลิศทางวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

กลยุทธ 2.1  : ขยายโครงสรางพ้ืนฐาน (คน/สถานที่/เครื่องมือ/ระบบ) ใหเพียงพอตอการผลิตผลงานวิจัย  

งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด   :  สกอ. 2.1 ระบบกลและกลไกการพัฒนา งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ช่ือโครงการ  :  โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน และ การใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ผูจัดทําโครงการ :  สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ระยะเวลา :  ภาค 1 ภาค 2 ภาค S (ฤดูรอน)  

   วันที่เริ่มทําโครงการ: 1 มิถุนายน 2564  วันที่สิ้นสุดโครงการ: 31 พฤษภาคม 2565 

สถานที ่  :  หอง 504 ช้ัน 5 ตึก 1 อาคารอาทิตยอุไรรัตน  

หลักการและเหตุผล 

การศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคน ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย เพ่ือใหมีความรูเกี่ยวกับการ

เฝาระวังดานจริยธรรมการวิจัยดานโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การปองกัน ทําใหพัฒนา

วิธีการตรวจวินิจฉัย การปองกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพใหกาวหนาขึ้น ซึ่งการศึกษาวิจัยหรือการทดลองดังกลาวอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายตอกฎหมาย ทั้งน้ีจึงไดมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนขึ้น เพ่ือเปนการใหความเช่ือมั่นวาอาสาสมัครที่เขารวมวิจัยจะไดรับความคุมครองสิทธิ 

ศักด์ิศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยูในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และทําให

ผลการวิจัยเช่ือถือได 

การกํากับและดูแลใหผูใชสัตวปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ในปจจุบัน วิทยาการ

ดานวิทยาศาสตรกาวหนาไปอยางไมหยุดย้ัง มีผูใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เปนจํานวน

มาก ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินงานมีมาตรฐานในระดับสากล สถาบันวิจัยจึงกําหนด "จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร" ขึ้น เพ่ือใหคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ ในการใชสัตวอยางถูกตอง เหมาะสม 

และเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตว อยางแทจริงตอไป 

นอกจากน้ี ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมไดกาวหนาและไดมีบทบาทอยางมาก ในฐานะผูใชเทคโนโลยี ผูวิจัย 

บุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษาจําตองตระหนักถึงการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยตอทั้งตนเองและสวนรวม  รวมถึงให

ความสําคัญตอโครงการวิจัยที่ เก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นความสําคัญในการอบรมแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ 



2 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหอาจารย/เจาหนาที่สายวิชาการ/นักศึกษา สงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน  

สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ เขารับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

2.   เพ่ือรับรองผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ที่สงเขามาพิจารณา ผานกระบวนการพิจารณา และไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 

 

ประเภทของโครงการ  โครงการประจําทุกป 

 

เปาหมาย   

เชิงปริมาณ : อาจารย/เจาหนาที่สายวิชาการ/นักศึกษา สงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน  

สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ เขามาพิจารณา จํานวน 50 บทความ 

เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

   ที่สงเขามาพิจารณาผานกระบวนการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ และไดรบัใบรับรองจาก 

   คณะกรรมการจริยธรรม 

 

แผนการดําเนินการ  

1. เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตวทดลอง และความปลดอภัยทาง

ชีวภาพ ตลอดทั้งปการศึกษา 

2. แตงต้ังคณะกรรมการที่วามีความชํานาญในศาสตร สาขาน้ันๆ เพ่ือรอรับการพิจารณาโครงการวิจัย 

3. สงขอเสนอโครงการวิจัยใหคณะกรรมการพิจารณา บทความละ 1 - 3 ทาน (ตามประเภทของโครงการ) 

4. จัดสงผลพิจารณาใหผูวิจัย/ หัวหนาโครงการ แกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

5. ตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยวาไดแกไขครบถวนตามคําแนะนําของคณะกรรมการหรือไม และไม

สามารถแกไขไดเพราะเหตุใด 

6. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองผลการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการ          

ผูพิจารณาเพ่ือออกใบรับรองจริยธรรมการวิจัยใหนักวิจัย 

 

การประเมินโครงการ (Project evaluation)  

เชิงปริมาณ  :  จํานวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัย

   ทางชีวภาพ สงเขามาพิจารณา จํานวน ไมตํ่ากวา 50 ผลงาน 

เชิงคุณภาพ :  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ สงเขา

   มาพิจารณาผานกระบวนการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ และไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการ

   จริยธรรม ไมนอยกวา รอยละ 80 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. สามารถคุมครองสิทธิ ศักด์ิศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยูในโครงการวิจัย 

 และหลังเสร็จสิ้นการวิจัยของอาสาสมัครได 

2. กํากับ ดูแลการทําวิจัยหรือทดลอง ใหอยูในหลักปฏิบัติที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับในกลุมบุคคลหรือสังคมให 

 ยึดถือปฏิบัติสอดคลองกับหลักสากล และไมขัดตอวัฒนธรรม 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  รศ.ดร. กานดา วองไวลิขิต 

ผูประสานงาน   :  นายวุฒิศักด์ิ  อยูจํานงค น.ส.อลิสา  ยวงนุน และ น.ส.กนกรัตน ครูกิมโสม 

หนวยงาน   :  สถาบันวิจัย  โทรศัพท : 02 791 5687 – 90 

 

ประมาณการรายจายโครงการ 

 งบขออนุมัติ งบไดรับ

อนุมัติ 

ยอดเงินที่ใช งบคงเหลือ % ที่ใชไป 

โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใช

สัตวทดลองเพ่ืองาน ทางวิทยาศาสตร  

และความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 

    

*ขอมูล ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 
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สวนท่ี 2  สวนการดําเนนิงาน/กระบวนการดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขัน้ตอนการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับโครงการใหม 

รับเอกสารโครงการที่สํานักงาน RSU-ERB 

ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารฯ  

ลงทะเบียนรับเอกสารโครงการ และใหรหัสโครงการ 

ประธานฯ/รองประธานฯ/เลขานุการฯ หรือผูที่ประธานมอบหมาย พิจารณาคัดกรองโครงการาวิจัย  

Exemption, Expedited, Full board และกําหนดช่ือกรรมการฯ ผูอานทบทวนโครงการ 

Exemption review 

กรรมการผูอานทบทวน 1 คน 

Expedited review 

กรรมการผูอานทบทวน 2 คน 

Full-board Review

กรรมการผูอานทบทวน 2 คน 

สงผูเชี่ยวชาญพจิารณา

เพิ่มเติม (กรณีจาํเปน) 

Reviewer ใหความเห็นโดยไม

มีเงื่อนไขอื่นประกอบการแจง

ผลการพิจารณาของคณะ

กรรมการฯ 

แจงผลการพจิารณา 

“ดําเนินการได โดยไมตองรับ

การรับรองดานจริยธรรมการ

วิจัย” และ “ออกเอกสาร

ยืนยันการยกเวนการรับรอง 

(Documentary Proof of 

Exemption) 

ประเภทที่ 1 รบัรอง 

ประเภทที่ 2 ปรับปรงุ

แกไขเพือ่รับรอง 

ประเภทที่ 3 

นําเขาพิจารณาใน

ที่ประชุม 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาโครงการ  

Full-board Review 

แจงผลการพจิารณาโครงการวจิัย 

ประเภทที่ 1 รบัรอง 

ประเภทที่ 2 ปรับปรงุแกไขเพือ่รับรอง 

ประเภทที่ 3 ปรับปรงุแกไขและ

นําเขาพิจารณาใหม (Full-board) 

ประเภทที่ 4 ไมรับรอง 

ผูวิจัยแกไข และเสนอโครงการมาเพื่อ

ตรวจสอบการแกไข (แผนภูมิที่ 2) 

ออกเอกสารรับรอบ (COA) 

เริ่มดําเนินการวจิัยได 
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แผนภูมิที่ 2 ขัน้ตอนการดําเนินการภายหลังการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

สําหรับโครงการที่ผลการพิจารณาประเภท 2 ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง 

 

ผลการพิจารณาประเภท 2 ปรบัปรุงแกไขเพือ่รับรอง 

ผูวิจัยสงเอกสารโครงการที่ปรบัแกไขตามขอเสนอแนะมายังสํานักงาน 

RSU-ERB (ภายใน 20 วันทําการ หลังแจงผลการพจิารณา) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  

ในการปรับแกตามขอเสนอแนะ 

การแกไขยงัไมสมบูรณ  

ไมเปนไปตามขอเสนอแนะ 

แจงผลการพจิารณาให

ผูวิจัยแกไขใหสมบูรณตาม

ขอเสนอแนะ  

(ปรับแกครั้งที่ 2) 

 

การแกไขสมบูรณครบถวน 

เปนไปตามขอเสนอแนะ 

ออกเอกสารรับรอง (COA) Issue the 

certificate of approval 

เริ่มดําเนินการวจิัยได 
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สวนท่ี 3  การประเมินผลโครงการ 

3.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค ท่ีตั้ง (ตามท่ีปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 

1. เพ่ือใหอาจารย/เจาหนาที่สายวิชาการ/นักศึกษา สงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน  

สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ เขารับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

2.   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

 สงเขามาพิจารณาผานกระบวนการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ และไดรับใบรับรองจาก 

 คณะกรรมการจริยธรรม  

ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในคน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปการศึกษา 2564 มีขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

จํานวน 238 โครงการ ไดรับการรับรองโครงการเรียบรอยแลว จํานวน  210 โครงการ  อยูระหวางการดําเนินการ จํานวน  

28 โครงการ 

ประเภทของโครงการที่ไดรับการรับรองโครงการเรียบรอยแลว  

 Full Board review    จํานวน    36 โครงการ 

 Expedited review    จํานวน   102 โครงการ 

 Exemption review    จํานวน  100 โครงการ 
 

3.2 การประเมินโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท่ีระบุไวในโครงการ) อาทิเชน หนาสรุปแบบประเมิน

ความพึงพอใจผูเขารวม โครงการ , ประเมินตามเอกสาร / ชิ้นงานท่ีจัดทําตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ 

หรือไมสําเร็จ  หลักฐานและเอกสารท่ีแสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ อาทิเชน ภาพถาย เอกสาร ท่ีเก่ียวของ 

 

เชิงปริมาณ 

ที่ต้ัง ที่ได 

จํานวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัย  

ในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

สงเขามาพิจารณาตามเปาหมาย จํานวน 50 บทความ 

จํานวนผลงานวิจัยที่สงเขามาเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรม 

- จริยธรรมการวิจัยในคน   238  บทความ 

- จริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง      3  บทความ 

- ความปลอดภัยทางชีวภาพ -ไมมีบทความ- 

 

 

 

 

 



7 
 
เชิงคุณภาพ  

ที่ต้ัง ที่ได 

รอยละของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจริยธรรมการ

วิจัยในคน สัตวทดลอง และความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ สงเขามาพิจารณาผานกระบวนการพิจารณา

จากผูเช่ียวชาญ และไดรับใบรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรม 

รอยละของจํานวนโครงการที่สงเขามาพิจารณาและไดรับการ

รับรองจากคณะกรรมการ 

- จริยธรรมการวิจัยในคน คิดเปนรอยละ 88.23 

- จริยธรรมการวิจัยในสัตวทดลอง คิดเปนรอยละ   66.66 

 

 

สรุป  จากผลการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

โดยในปการศึกษา 2563  จํานวนโครงการที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ดังรูปภาพตอไปน้ี 

 

แสดงจํานวนโครงการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

เปรียบเทียบ 5 ปการศึกษา 2558- 2564 

 

 
 

รูปที่ 1 จํานวนโครงการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน เปรียบเทียบ 6 ปการศึกษา 2556- 2564 

  

 จากรูปที่ 1 แสดงแนวโนมการเพ่ิมของจํานวนโครงการที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนซึ่งแสดงถึงการ

ที่อาจารยและนักวิจัยใหความสําคัญของการขอจริยธรรมการวิจัยเพ่ิมขึ้น แมวาสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรค             
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โควิด-19 ในปการศึกษา 2563 มีผลตอการดําเนินโครงการน้ีบาง แตจํานวนโครงการยังมากกวา ปการศึกษา 2562               

กลาวไดวาโครงการน้ีมีความสําคัญตองานวิจัยอยางแทจริง 

 

สวนท่ี 4   การนําขอเสนอแนะไปปรบัปรุงแกไข 

- ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานครัง้กอน (ถามี) 

1.  ระยะเวลาในการดําเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยควรกระชับและรวดเร็วกวาน้ี 

2.  นักวิจัยทีส่งงานวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยควรดําเนินการตามขั้นตอนและ

แบบฟอรมของสถาบันวิจัยอยางเครงคัด เพ่ือใหงายตอการดําเนินการตอไป 

 

- สิ่งที่ไดดําเนนิการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะครั้งกอน 

1.  มีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาในสวนของผูพิจารณา ในกรอบระยะเวลา 2 - 4 

สัปดาห ตอ 1 โครงการวิจัย (ตามประเภทของโครงการ) และมีระบบการเตือนผูพิจารณาเพ่ือกระตุนใหผู

พิจารณาปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา หรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูพิจารณาเมื่อดําเนินการลาชากวา

กําหนด 

2.  มีการตรวจสอบอยางเครงคัดต้ังแตขั้นตอนแรก คือ เมื่อรับโครงการวิจัยมาแลวมีการ

ตรวจสอบใหนักวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนและแบบฟอรมของสถาบันวิจัย ถาไมดําเนินการจะสงกลับให

นักวิจัยแกไขทันทีเพ่ือใหถูกตองกอนสงผูพิจารณาตอไป 

 

- ผลการประเมินในคราวนี ้

 ผานเกณฑตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกขอ 

 

- ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในครัง้ตอไป 

 1. เพ่ิมจํานวนผูทรงคุณวุฒิในกลุมตางๆ ใหมากกวาเดิม เพ่ือการพิจารณาจะไดรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

 2. มีการจัดฝกอบรมทุกๆ ป ทั้งในสวนของคณะกรรมการพิจารณา นักวิจัย เจาหนาที่ และ

นักศึกษาเพ่ือใหเขาใจถึงหลักการในการดําเนินการดานจริยธรรมการวิจัย 


