
       

การยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับนักวิจัยที่เปนอาจารย นกัศึกษาบัณฑิตศึกษา 

และ โครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาแบบคณะกรรมการเตม็ชุด (Full Board) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. การยื่นขอรับพิจารณาโครงการวิจัยคร้ังแรก (Initial Submission) 

ขอปฏิบัตดิานเอกสาร 

ผูวิจัยดําเนินการจัดสงเอกสาร ดังนี ้

1.  บันทึกขอความเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม 

2. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10) 

3. แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10 หรือ AF 04-11 

(กรณี โครงการวิจัยเก่ียวกับเครื่องมือแพทย)) 

4. การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and funding form : AF 03-10) 

5. สรปุโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 

6. โครงการวิจัย/โครงรางงานวิจัย/โครงรางวิทยานิพนธ (Full Protocol) 

7. ขอมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัคร (Information sheet : AF 04-10) ท่ัวไป (สําหรับอายุ 

13 - 19 และ20 ปข้ึนไป) / อาสาสมัครอายุ 7- 12 ป 

8. หนังสือแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย (consent form : AF 05-10/06-10) 

ท่ัวไป / อาสาสมัครอายุ 7- 12 ป / ผูปกครอง 

9. ประวัติผูวิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 

10. หลักฐานการผานการฝกอบรมผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี)  เชน Human subject 

protection, GCP training certificate (clinical trial only) 

11. รายละเอียดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 

12. งบประมาณท่ีไดรับ โดยยอ (Budget) 

13. Approval document from thesis committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ท่ีระบุวา

ผานการสอบเคาโครง โครงรางการวิจัย)  

 

โดยนักวิจัยสามารถดาวนโหลดเอกสารท่ีเก่ียวขอท้ังหมดไดท่ี  shorturl.at/cinV6  โดยใหนักวิจัย

กรอกขอมูลใหครบถวน และลงนามในเอกสารดวยลายเซ็นจริง หรือลายเซ็นอีเล็กทรอนิกส พรอมระบุ 

Version  และ ลงวันท่ี ในทุกเอกสาร 

https://drive.google.com/file/d/1BTxrU-fwO2U9JCWSsK4x0618H3qnWOvg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lgmPGXpwrIGsT06cmLk6iebSkxSPtiqM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ScGj19YLtiFncynDToTuQwWqcnKnz3ip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4CCRJjdPuHomofn3UvD22bnOrGPhJhg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHhgPAKb2QmDjssBM-OXJaPBFFXipbEW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ixfb9q4pDPKXa257LfGaw_kVnq4absM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apWGoBJJT2MFjNsDbD106Mpq51L77d4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_eN3PlIJLMxsBAeerAJ8wVISqM28_6yy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aEzYM3LWsotbkVSHgxNymP2ITVuC91lW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1unDuHGXdm9fOEqfu7hleQC78j4ZMB6zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1gvTfMok14Il_aGZoyBEn7S3iHA0JLrCH


 

วิธีการจัดสงเอกสาร 

เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเครือขายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับ

รูปแบบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เปนรูปแบบออนไลน ผาน Google Drive โดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนหนวยประสานงานกลาง เพ่ือใหงานวิจัยของ

ทานไดมีการคัดกรองกอนจัดสงอยางถูกตอง จึงขอใหนักวิจัยจัดสงเอกสารผานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธี

ดังตอไปนี ้

1. ใหนักวิจัยจัดสงเอกสารในรูปแบบ Paper  โดย มีบันทึกขอความเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณา

ดานจริยธรรม เรียนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน 1 ชุด   

2. ใหนักวิจัยจัดสงเอกสารในรูปแบบ Electronic file เปน ไฟล Word และ PDF (***โดย เอกสารการ

ย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท้ังไฟล Word และ PDF ตองเหมือนกันทุกเอกสาร) 

และจัดสงไฟล ในลักษณะ CD หรือ ผานอีเมล psruec@psru.ac.th  โดยมีขอปฏิบัติ 

ดังนี ้ 

2.1 การต้ังชื่อโฟลเดอร (Folder) หลัก ใหผูวิจัยระบุเปน (ช่ือ-นามสกุล_ช่ือโครงการวิจัย)

(ตัวอยางเชน นายสมศักดิ์ ยศผูดี_ปจจัยท่ีสงผลตอการย่ืนขอจริยธรรมฯ) 

2.2 การตั้งชื่อไฟล ใหผูวิจัยดําเนินการตั้งชื่อไฟลท่ีทางสํานักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

กําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการพิจารณา

โครงการโดยถาหากผูวิจัยไมไดดําเนินการตั้งชื่อตามขอกําหนดนี้สํานักงานจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย จะขอสวงนสิทธิ์ท่ีจะไมรับโครงการของทานเขารับการพิจารณาดานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย จนกวาผูวิจัยจะดําเนินการปรับแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดนี ้

ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

บันทึกขอความเพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม 
“1. บันทึกขอความ” 
 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม   

(Submission form : AF 01-10) 

 

“2. AF 01-10” 
 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment 

Form : AF 02-10 หรือ AF 04-11 (กรณี โครงการวิจัย

เก่ียวกับเครื่องมือแพทย)) 

“3. AF 02-10” หรือ “3. AF 04-11” 
 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 



ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and 

funding form : AF 03-10) 

 

“4. AF 03-10” 
 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 

 

“5. Synopsis” 
 

หมายเหตุ – ไฟล PDF ตองมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

หรือลายเซ็นสแกนในเอกสาร 

โครงการวิจัย/โครงรางงานวิจัย/โครงรางวิทยานิพนธ    

(Full Protocol) 

“6. Full Protocol” 

ขอมูลคําอธิบายสําหรับอาสาสมัคร (Information sheet : 

AF 04-10) ท่ัวไป (สําหรับอายุ 13 - 19 และ20 ปข้ึนไป) / 

อาสาสมัครอายุ 7- 12 ป 

 

“7. AF 04-10” 
 

หมายเหตุ 

 1. ถามีเอกสาร AF 04-10 มากกวา 1 ฉบับ ใหผูวิจัยตั้ง

ชื่อดังนี้ 

“7.1 AF 04-10 (สําหรับกลุม…...….)” 

“7.2 AF 04-10 (สําหรับกลุม…….....)” 

หนังสือแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย 

(consent form : AF 05-10/06-10) ท่ัวไป / อาสาสมัคร

อายุ 7- 12 ป / ผูปกครอง 

 

“8. AF 05-10 / AF 06-10” 
 

หมายเหตุ 

1. ถามีเอกสาร AF 05-10 มากกวา 1 ฉบับ ใหผูวิจัยตั้ง

ชื่อดังนี้ 

“8.1 AF 05-10 (สําหรับกลุม…...….)” 

“8.2 AF 05-10 (สําหรับกลุม…...….)” 

2. ถามีเอกสาร AF 05-10 และ AF 06-10 ใหผูวิจัยตั้ง

ชื่อดังนี้ 

“8.1 AF 05-10” 

“8.2 AF 06-10” 

 

ประวัติผูวิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 

 

“9. CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 
 

หมายเหตุ 

1. ถาผูวิจัย และผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัย

ตั้งชื่อดังนี้ 



ประเภทไฟล การตั้งช่ือไฟล 

“9.1 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

“9.2 CV (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

หลักฐานการผานการฝกอบรมผูวิจัยหลักและผูรวมวิจัย (ถามี)   

เชน Human subject protection, GCP training certificate 

(clinical trial only) 

 

“10. HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล) (เปนรปูภาพ หรือ 

File .pdf)” 
 

หมายเหตุ 

1. ถาผูวิจัย และผูรวมการวิจัยมากกวา 1 ทาน ใหผูวิจัย

ตั้งชื่อดังนี้ 

“10.1 HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

“10.2 HSP/GCP (ระบุชื่อ-นามสกุล)” 

รายละเอียดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

(Questionnaire/scale/interview form/CRF) 

 

“11. (ชื่อเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย)” 
 

หมายเหตุ 

1.  ถาผูวิจัยมีเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยมากกวา 1 ชนิด 

ใหผูวิจัยตั้งชื่อดังนี้ 

“11.1 (ชื่อเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย)” 

“11.2 (ชื่อเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย)” 

งบประมาณท่ีไดรับ โดยยอ (Budget) “12. งบประมาณท่ีไดรับ โดยยอ (Budget)” 

Approval document from thesis 

committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ท่ีระบุวาผานการ

สอบเคาโครง โครงรางการวิจัย) 
 

“13. หลักฐานการสอบเคาโครงการวิจัย/โครงรางการ

วิจัย” 

 

*** หมายเหตุ  : การรันหมายเลขเอกสาร ใหผูวิจัยยึดลําดับท่ีทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

กําหนด ถาหากมีเอกสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหมายเลขตาง ๆ นี้ ใหผูวิจัยรันหมายเลขเอกสารโดยใชเลข 

14 เปนตนไป 


