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คู่มือส าหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก 
(Initial Submission) 

โดย หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ส าหรับผู้วิจัย) 
1. ให้ผู้วิจัยสร้างโฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อตามท่ีหน่วยประสานงานฯ ก าหนดลงบน Google drive ของท่าน 

โดยภายในโฟลเดอร์หลักนั้น จะต้องแบ่งเป็น 2 โฟลเดอร์ย่อย ดังนี้ 
1. ข้อมูลโครงการไฟล์ Word 
2. ข้อมูลโครงการไฟล์ PDF (ให้บรรจุไฟล์ pdf. ที่แปลงไฟล์มาจากการ convert to pdf. 

โดยไฟล์ที่ต้องมีการลงนาม เช่น บันทึกข้อความน าส่ง AF01-10 AF02-10 AF03-10 และ
สรุปโครงการฯ นั้น ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร) 

2. ให้ผู้วิจัยด าเนินการตั้งชื่อไฟล์ที่ทางส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ 

3. ให้ผู้วิจัยตั้งค่าแชร์ของโฟลเดอร์หลักให้หน่วยประสานงานฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ก่อนจะวางลิงค์
ในแบบเสนอการพิจารณาออนไลน์ 

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์ม Online อย่างครบถ้วน ตามที่ทางหน่วย
ประสานงานฯ ก าหนด 

5. ให้ผู้วิจัยพิมพ์เอกสารทั้งหมด จ านวน 1 ชุด พร้อมแนบบันทึกข้อความน าส่งเพื่อเสนอขอรับการ
พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และน าส่งเอกสาร มายังหน่วยประสานงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ฝ่ายวิจัย ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

 หมายเหตุ : 
1. หากผู้วิจัยไมด่ าเนินการตามข้อก าหนดนี้ โครงการวิจัยของท่านจะไม่ถูกลงรับและด าเนินการต่อ

จนกว่าผู้วิจัยจะด าเนินการปรับแก้ไขอย่างถูกต้องตามข้อก าหนด 
2. บันทึกข้อความน าส่งต้องผ่านการลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายงานบังคับบัญชา เช่น คณะ หรือ

หน่วยงานเทียบเท่าคณะที่ท่านสังกัด ซึ่งท่านสามารถใช้ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
หากใช้ลายเซ็นจริงท่านจะต้องสแกนบันทึกข้อความน าส่งมาด้วย 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้ 

1.  บันทึกข้อความเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม 
2. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม  (Submission form : AF 01-10)  
3.  แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10 หรือ AF 

04-11 (กรณี โครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์)) 
4. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)  
5. สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
6. โครงการวิจัย/โครงร่างงานวิจัย/โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Full Protocol) 
7. ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัคร (Information sheet : AF 04-10) ท่ัวไป (ส าหรับอายุ 

13 - 19 และ20 ปีขึ้นไป) / อาสาสมัครอายุ 7- 12 ปี  
8.  หนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (consent form : AF 05-

10/06-10) ท่ัวไป / อาสาสมัครอายุ 7- 12 ปี / ผู้ปกครอง 
9. ประวัติผู้วิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 
10. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)  เช่น Human subject 

protection, GCP training certificate (clinical trial only) 
11.  รายละเอียดเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
12.  งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget) 
13.  Approval document from thesis committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ท่ีระบุว่า

ผ่านการสอบเค้าโครง โครงร่างการวิจัย)  
 

(ดาวโหลดเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง :  http://gg.gg/j80kb ) 

 
  
  

https://drive.google.com/file/d/1B4CCRJjdPuHomofn3UvD22bnOrGPhJhg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gvTfMok14Il_aGZoyBEn7S3iHA0JLrCH
http://gg.gg/j80kb
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 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) ใน Google Drive ส าหรับการยื่นขอรับการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ให้ผู้วิจัยด าเนินการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) โดยการตั้งชื่อเป็น (ชื่อ-นามสกุล_ชื่อโครงการวิจัย) เป็น
โฟลเดอร์ (Folder) หลัก และด้านในโฟลเดอร์ (Folder) ให้แบ่งเป็น 2 โฟลเดอร์ (Folder) ย่อย ได้แก่ 
โฟลเดอร์ข้อมูลโครงการไฟล์ Word และ โฟลเดอร์ข้อมูลโครงการไฟล์ PDF 

 

1. การตั้งชื่อโฟลเดอร์ (Folder) หลัก ให้ผู้วิจัยระบุเป็น (ชื่อ-นามสกุล_ชื่อโครงการวิจัย) 
(ตัวอย่างเช่น เสาวลักษณ์ ยอดดี_ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยื่นขอจริยธรรมฯ) 

2.  การตั้งชื่อโฟลเดอร์ (Folder) ย่อยให้แบ่งเป็น 2 โฟลเดอร์ (Folder) ย่อย ได้แก่ 

1.1 ข้อมูลโครงการไฟล์ Word  
2.2 ข้อมูลโครงการไฟล์ PDF 
 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ :  เอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทั้งไฟล์ Word และ PDF ต้อง 

     เหมือนกันทุกเอกสาร 
 

ขั้นตอนที่ 2 การตั้งชื่อไฟล์เอกสารแต่ละเอกสารเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมใน Google Drive 

ให้ผู้วิจัยด าเนินการตั้งชื่อไฟล์ตามที่หน่วยประสานงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก าหนด เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการพิจารณาโครงการ  โดยถ้าหากผู้วิจัยไม่ได้ด าเนินการ
ตั้งชื่อตามข้อก าหนดนี้หน่วยประสานงานฯ จะขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับโครงการของท่านเข้ารับการพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จนกว่าผู้วิจัยจะด าเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดนี้ 

 

ประเภทไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ 

บันทึกข้อความเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม 
“1. บันทึกข้อความ” 
 

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม   
(Submission form : AF 01-10) 
 

“2. AF 01-10” 
 

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

1.1 1.2 
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ประเภทไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ 
แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment 
Form : AF 02-10 หรือ AF 04-11 (กรณี โครงการวิจัย
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์)) 

“3. AF 02-10” หรือ “3. AF 04-11” 
 

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 
 
 

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and 
funding form : AF 03-10) 
 

“4. AF 03-10” 
 

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
 

“5. Synopsis” 
 

หมายเหตุ – ไฟล์ PDF ต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

โครงการวิจัย/โครงร่างงานวิจัย/โครงร่างวิทยานิพนธ์    
(Full Protocol) 

“6. Full Protocol” 

ข้อมูลค าอธิบายส าหรับอาสาสมัคร (Information sheet : 
AF 04-10) ทั่วไป (ส าหรับอายุ 13 - 19 และ20 ปีขึ้นไป) / 
อาสาสมัครอายุ 7- 12 ปี 
 

“7. AF 04-10” 
 

หมายเหตุ 
 1. ถ้ามีเอกสาร AF 04-10 มากกว่า 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัยตั้ง
ชื่อดังนี้ 
“7.1 AF 04-10 (ส าหรับกลุ่ม…...….)” 
“7.2 AF 04-10 (ส าหรับกลุ่ม…….....)” 

หนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(consent form : AF 05-10/06-10) ทั่วไป / อาสาสมัคร
อายุ 7- 12 ปี / ผู้ปกครอง 
 

“8. AF 05-10 / AF 06-10” 
 

หมายเหตุ 
1. ถ้ามีเอกสาร AF 05-10 มากกว่า 1 ฉบับ ให้ผู้วิจัยตั้ง
ชื่อดังนี้ 
“8.1 AF 05-10 (ส าหรับกลุ่ม…...….)” 
“8.2 AF 05-10 (ส าหรับกลุ่ม…...….)” 
2. ถ้ามีเอกสาร AF 05-10 และ AF 06-10 ให้ผู้วิจัยตั้ง
ชื่อดังนี้ 
“8.1 AF 05-10” 
“8.2 AF 06-10” 
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ประเภทไฟล์ การตั้งชื่อไฟล์ 
ประวัติผู้วิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 
 

“9. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
 

หมายเหตุ 
1. ถ้าผู้วิจัย และผู้ร่วมการวิจัยมากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้วิจัย
ตั้งชื่อดังนี้ 
“9.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
“9.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี)   
เช่น Human subject protection, GCP training certificate 
(clinical trial only) 
 

“10. HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล) (เป็นรูปภาพ หรือ 
File .pdf)” 
 

หมายเหตุ 
1. ถ้าผู้วิจัย และผู้ร่วมการวิจัยมากกว่า 1 ท่าน ให้ผู้วิจัย
ตั้งชื่อดังนี้ 
“10.1 HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
“10.2 HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
(Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
 

“11. (ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย)” 
 

หมายเหตุ 
1.  ถ้าผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมากกว่า 1 ชนิด 
ให้ผู้วิจัยตั้งชื่อดังนี้ 
“11.1 (ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย)” 
“11.2 (ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย)” 

งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget) “12. งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget)” 
Approval document from thesis 
committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ที่ระบุว่าผ่านการ
สอบเค้าโครง โครงร่างการวิจัย) 
 

“13. หลักฐานการสอบเค้าโครงการวิจัย/โครงร่างการ
วิจัย” 

 

หมายเหตุ  : การล าดับหมายเลขเอกสาร ให้ผู้วิจัยยึดล าดับที่ทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ก าหนด ถ้าหากมีเอกสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ทางหน่วยประสานงานก าหนด ให้ผู้วิจัยล าดับเอกสารต่อ

ในล าดับที่ 14 เป็นต้นไป 

 

 



~ 6 ~ 
 

 
 

ตัวอย่างไฟล์เอกสารในโฟลเดอร์ 
-          1.1 ข้อมูลโครงการ ไฟล์ Word 

ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 CV ชื่อ-นามสกุล (นกัวิจัยคนที่ 1) 

9.2 CV ชื่อ-นามสกุล (นกัวิจัยคนที่ 2) 
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ไฟล์เอกสารในโฟลเดอร์ 
-         1.2 ข้อมูลโครงการ ไฟล์ PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 CV ชื่อ-นามสกุล (นกัวิจัยคนที่ 1) 

9.2 CV ชื่อ-นามสกุล (นกัวิจัยคนที่ 2) 

10.1 HSP ชื่อ-นามสกุล (นักวิจัยคนที่ 1) 
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ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าการแชร์ (Share) โครงการวิจัย 

       ให้ผู้วิจัยเปิดแชร์โครงการวิจัยของตัวท่านเอง  เพ่ือให้หน่วยประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์เข้าถึงข้อมูลโครงการของท่านได้ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ (Folder) หลัก และเลือกรับลิงก์ที่แชร์ได้ 
 

 

2. เลือก การตั้งค่าการแชร์ 
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3. แชร์บุคคลให้กับ e-mail : psruec@psru.ac.th  และ e-mail : Nu-rrec@nu.ac.th เท่านั้น  เพ่ือ
ป้องกับการรั่วไหลของข้อมูลโครงการของท่าน 

 
 

หมายเหตุ : ให้ผู้วิจัยเปิด Share เอกสารจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากส านักงานฯ ว่าได้รับเอกสารเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  

1.  
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ขั้นตอนที่ 4 การกรอกรายละเอียดข้อมูลระบบ Online 

เมื่อนักวิจัยตั้งค่าการแชร์ (Share) โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว  ให้นักวิจัยกรอกข้อมูลโครงการวิจัยที่ส่งยื่นขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในระบบ Initial Submission Online ผ่าน ลิงก์ : http://gg.gg/j9dww  และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1.       เข้าสู่ระบบการยื่นเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยก่อนเริ่มเข้าสู่ระบบ 
Initial Submission Online ให้ผู้วิจัยอ่านค าชี้แจงก่อนเริ่มกระบวนการยื่นเอกสาร และกดปุ่ม “ถัดไป” 

ค าชี้แจง 

1)      เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทั้งหมดจะต้องเป็นการแปลงไฟล์จากคอมพิวเตอร์เป็น 
PDF เท่านั้นจะไม่รับ File scan และผู้วิจัยสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในเอกสาร
ได ้

2)      ส าหรับบันทึกข้อความน าส่งเป็น File scan ที่มีการลงนามของหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย 
และผ่านการลงนามของผู้บริหารที่ผู้วิจัยสังกัดเท่านั้น 

3)      โครงการวิจัยทั้งหมดจะรับในรูปแบบของ File Word และ File PDF ตามคู่มือเท่านั้น 

2. ผู้วิจัยสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกรายละเอียดต่างๆ ได้ผ่านทาง Link คู่มือส าหรับการยื่นโครงการวิจัยฯ 
หรอืผ่านการสแกน QR Code 

 
 

 

http://gg.gg/j9dww
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3. ให้ผู้วิจัยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกถัดไป เพ่ือด าเนินการในส่วน
ถัดไป 

  
หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อผู้วิจัยได้ 
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4. กรอกหมายเลขโครงการ (ถ้ามี) 

 
  
5. เลือกประเภทการยื่นโครงการ 

   ครั้งที่ 1 เป็นการยื่นส่งเอกสารการขอรับรองครั้งแรก 

  ครั้งที่ 2 เป็นการยื่นส่งเอกสารการขอรับรองภายหลังจากที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มี   
การแจ้งแก่ผู้วิจัยให้มีการแก้ไขเอกสารต่างๆ 

   ครั้งที่ 3 เป็นการยื่นส่งเอกสารการขอรับรองภายหลังจากที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มี  
การแจ้งแก่ผู้วิจัยให้มีการแก้ไขเอกสารต่างๆ ครั้งที่ 2 

    Re-submission เป็นการยื่นส่งเอกสารภายหลังจากมีมติจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์แจ้งผล
ชี้แจงแก้ไขแก่ผู้วิจัย 
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 7. กรอกชื่อโครงการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
  
8. เลือกประเภทของการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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 9. กรอก Link โครงการวิจัย โดย Link โครงการสามารถหาได้จากขั้นตอน “การตั้งค่าแชร์โครงการวิจัย” 

ตัวอย่างเช่น https://drive.google.com/open?id=1GfiM0-i_LfpZWyX9o3WNujBeYnF37Oh 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. กด “ส่ง” เพ่ือยืนยันการส่งโครงการวิจัย 
 

หมายเหตุ :  
1. หากโครงการวิจัยของท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว ท่านจะได้รับบันทึกข้อความในการ

แจ้งเลขรหัสโครงการ (PSRU-EC No.) 
2. หากโครงการของท่านเป็นโครงการพิจารณาเต็มรูปแบบ (Full Board review) จะถูก

พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร (NU-RREC) 

3. เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เท่านั้น  

 

https://drive.google.com/open?id=1GfiM0-i_LfpZWyX9o3WNujBeYnF37Oh
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