
 
 
 

 

แบบฟอร์มวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน 
 
 

Social Sciences Thammasat University Form  
of Standard Operating Procedures  

 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสงัคมศาสตร์ 
 

 



สรุปขั้นตอนกำรขอรับกำรรับรองจริยธรรมกำรวจิัยในคน 
ของคณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิัยในคน มธ. ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์ 

 
1)  ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรก่อนเร่ิมด ำเนินกำรวจิัย (Initial review) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ออกจดหมายแจง้ผล
การพิจารณาและ
เอกสารรับรอง 

ประธานฯ/เลขานุการฯ 
พิจารณาและออกจดหมาย
แจง้ผลการพิจารณาภายใน 7 
วนัปฎิทิน หลงัจากผูว้จิยั
ส่งผลการปรับแกไ้ข 
1. หากแกไ้ขถูกตอ้งออก
จดหมายแจง้ผลการพิจารณา
และเอกสารรับรอง 
2. หากยงัไม่ถูกตอ้งส่ง
แกไ้ขอีกจนกวา่จะรับรอง 

น าโครงร่างการวจิยัท่ีได้
ปรับแกไ้ขแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณา 
พิจารณาในการประชุมคร้ัง
ถดัไปหลงัจากผูว้จิยัส่งผล
การปรับแกไ้ขตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด   
1. พิจารณาภายใน 7 วนั
ปฏิทิน หลงัจากผูว้จิยัส่งผล
การปรับแกไ้ข 
2. หากยงัไม่ถูกตอ้งส่ง
แกไ้ขอีกจนกวา่จะรับรอง 

ออกจดหมายแจง้ผล
การพิจารณาวา่ไม่
รับรองโดยมีเหตุผล
ตามท่ีแจง้ใหท้ราบ 

ผูว้จิยัน าส่งโครงร่างวจิยั แบบเสนอโครงการ
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ี  

ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ 

เอกสำรครบถ้วน: ส านกังานคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมฯ ลงทะเบียนรับโครงการวจิยั ใหร้หสัโครงการ
และเสนอประธานฯ/เลขานุการฯ เพ่ือจดัประเภทโครงร่าง

การวจิยั 

เอกสำรไม่ครบครบถ้วน : ส่งคืนนกัวจิยัทนัที 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ  
ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

โครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการ
ยกเวน้ (Exemption Review) 

โครงร่างการวจิยั  
แบบเขา้ท่ีประชุม (Full board) 

โครงร่างการวจิยัแบบเร่งด่วน 
(Expedited) 

แจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้จิยั :   
7 วนัปฎิทินหลงัจากวนั 

ท่ีไดรั้บเอกสาร 

ทบทวนโครงร่างการวจิยัโดย 
Expedited Reviewers 

ทบทวนโครงร่างการวจิยัโดย  
Reviewers 

 

1. อนุมติั 2.ปรับปรุงแกไ้ข
เพื่ออนุมติั 

3. ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ (น าเสนอท่ีประชุม
พิจารณาทุกวนัองัคารที่ 2 และวนัศุกร์ท่ี 4 ของเดือน) 

4. ไม่อนุมติั 

ออกจดหมายแจง้ผลการพิจารณาแก่ผูว้จิยั 



2)  ขั้นตอนกำรติดต่อระหว่ำงกำรพจิำรณำ / แจ้งผลกำรพจิำรณำ 4 ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flowchart 2.1 

การแจง้ผลประเภทท่ี 1: 

อนุมตั ิ

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าจดหมายแจง้ผล

และเอกสารการรับรองโครงการ เสนอต่อ

ประธานฯ และเลขานุการฯ ลงนาม 

ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั 

Flowchart 2.2 

การแจง้ผลประเภทท่ี 2: 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ืออนุมตั ิ

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัพิมพส์รุปผลการ

พิจารณาและจดหมายแจง้ผลการพิจารณา

เสนอต่อประธานฯ/เลขานุการฯ ลงนาม 

ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั 

ผูว้จิยัส่งเอกสารท่ีไดป้รับแกไ้ขแลว้

มายงัส านกังานคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมฯ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารวา่ผูว้จิยั

ไดแ้กไ้ขครบถว้นเพ่ือเสนอประธานฯ/

เลขานุการฯ พิจารณา 

แกไ้ขถูกตอ้ง: เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท า

จดหมายแจง้ผลการพิจารณา และเอกสารการ

รับรองเสนอประธานฯ/เลขานุการฯ ลงนาม 

แกไ้ขไม่ถูกตอ้ง: เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท า

จดหมายแจง้ผลการพิจารณา เสนอประธานฯ/

เลขานุการฯ ลงนาม 

Flowchart 2.3 

การแจง้ผลประเภทท่ี 3: 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน ำเข้ำ

พจิำรณำใหม่ 

ผูว้จิยัส่งเอกสารท่ีไดป้รับแกไ้ขแลว้

มายงัส านกังานคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมฯ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารวา่ผูว้จิยั

ไดแ้กไ้ขครบถว้นเพ่ือเสนอประธานฯ/

เลขานุการฯ พิจารณา 

น าเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

หากผลการพิจารณาจากท่ีประชุมเป็น

ประเภทใด ใหป้ฏิบติัตาม  Flowchart ของ

ประเภทนั้นๆ 

Flowchart 2.4 

การแจง้ผลประเภทท่ี 4: 

ไม่อนุมตั ิ

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัท าจดหมายแจง้ผล

การพิจารณา เสนอต่อประธานฯ/เลขานุการฯ 

ลงนาม 

ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั กรณีมี

ขอ้ช้ีแจงเพ่ิมเติมสามารถแจง้กลบัมา

ยงัส านกังานคณะอนุกรรมการฯ  

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ จดัพิมพส์รุปผลการ

พิจารณาและจดหมายแจง้ผลการพิจารณา

เสนอต่อประธานฯ/เลขานุการฯ ลงนาม 

ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั 



3)  ขั้นตอนกำรติดต่อหลงัจำกผ่ำนกำรอนุมตัแิล้ว 
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Flowchart  3.1 

กำรต่ออำยุกำรรับรอง 

Flowchart  3.3 

กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่

พงึประสงค์ 

Flowchart  3.2 

กำรแก้ไขเพิม่เตมิ

โครงกำรวจิยั 

Flowchart  3.4 

กำรแจ้งปิดโครงกำรวจิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ รับรายงานสรุป

ผลการวจิยัจากผูว้จิยัเสนอเลขานุการฯ เพื่อ

แต่งตั้งผูอ่้านทบทวนสรุปผลการวจิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ น า

โครงการท่ีขอต่อายเุสนอต่อ

เลขานุการฯ เพื่อน าเสนอ

ประธานฯ  พิจารณา 

ไม่พบการเพ่ิมสดัส่วน

ความเส่ียงต่อประโยชน์

อาสาสมคัร 

อนุมติั 

พบการเพ่ิมสดัส่วนความ

เส่ียงต่อประโยชน์

อาสาสมคัร 

น าเสนอท่ี

ประชุมพิจารณา 

ไม่อนุมติั 

ส่งผลการพิจารณาไปยงั

ผูว้จิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ /เลขานุการฯ 

น าเสนอผลการพิจารณาจากผูอ่้าน

ทบทวนเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณา 

รับทราบ 

ขอใหเ้พ่ิมเติมขอ้มูล ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ น า

โครงการท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม

เสนอต่อเลขานุการฯ เพ่ือ

น าเสนอประธานฯ  พิจารณา 

อนุมติั 

ปรับปรุงแกไ้ข

เพื่ออนุมติั 

ไม่อนุมติั ผลการพิจารณา

เป็น Minor 

change 

ผลการพิจารณา

เป็น Major 

change 

น าเสนอท่ี

ประชุม

พิจารณา 

ส่งผลการพิจารณาไปยงั

ผูว้จิยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ น ารายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์สนอต่อ

ประธานฯ/เลขานุการฯ พิจารณา

แต่งตั้งผูท้บทวนรายงานฯ 

รับทราบ 

น าเสนอท่ีประชุม

พิจารณา 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ/เอกสารใหค้วามยนิยอม 

ขอขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ตรวจเยีย่มโครงการ 

ระงบั/ยติุ 

ส่งผลการพิจารณา

ไปยงัผูว้จิยั 
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แบบเอกสารท่ี SF 01 
รำยกำรแบบฟอร์มของวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำน (SF of SOPs) 

 

รหัส 
Code 

ช่ือแบบฟอร์ม 
FORMS 

หน้ำ 

- สรุปขั้นตอนการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน จากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
ขั้นตอนการเสนอโครงการก่อนเร่ิมด าเนินการวจิยั (Initial review) 

 

- ขั้นตอนการติดต่อระหวา่งการพิจารณา / แจง้ผลการพิจารณา 4 ประเภท  
- ขั้นตอนการติดต่อหลงัจากผา่นการอนุมติัแลว้  

SF 01 รายการแบบฟอร์มของวธีิด าเนินการมาตรฐาน 
(Standard Operating Procedures, SOPs) 

1 

SF 02 SF 02_1 เอกสารการรักษาความลบั  
SF 02_2 แบบเอกสารการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงร่างการวจิยั  
SF 02_3 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของประธานฯ 
SF 02_4 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของรองประธานฯ 
SF 02_5 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของเลขานุการฯ 
SF 02_6 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของผูช่้วยเลขานุการฯ 
SF 02_7 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของอนุกรรมการฯและอนุกรรมการเสริมฯ 
SF 02_8 แบบลงนามรับทราบหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาอิสระ 

6 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
16 

SF 03 SF 03 แบบรายงานการฝึกอบรมคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ี 
(Training EC member and personal report form) 

17 

SF 04 SF 04_1 หนงัสือรับรองการพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 
(Certificate of approval ) 
SF 04_2  แบบรายช่ืออนุกรรมการท่ีเขา้ประชุมพิจารณาโครงร่างการวจิยั  
(Ethics committee membership list) 
SF 04_3 ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูว้ิจยัในโครงการท่ีผา่นการรับรอง 
ดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน  
(Guideline for researcher  approved research protocol from EC) 

18 
 
20 

 
21 



  2  
 

 

รหัส 
Code 

ช่ือแบบฟอร์ม 
FORMS 

หน้ำ 

SF 05 SF 05_1 แบบประเมินวธีิการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  (ส าหรับผูว้ิจยัหลกั) 
(Assessment form of type  protocol review ) 
SF 05_2 แบบตรวจสอบการรับพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 
(ส าหรับอนุกรรมการฯ) (Assessment form of exemption) 
SF 05_3 แบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั  (ส าหรับผูว้ิจยัหลกั) 
(Protocol submission check list for principle investigator) 
SF 05_4 หนงัสือรับรองการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจยั 
(Certificate of exemption) 
SF 05_5 แบบช้ีแจงโครงร่างการวจิยัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ 

23 
 
26 

 
27 

 
30 

 
32 

SF 06 SF 06_1 แนวทางการทบทวนและการน าเสนอโครงร่างการวจิยั  
(แบบน าเขา้ท่ีประชุม) 
(Guidelines and assessment form of study protocol, full board review) 
SF 06_2 แบบตรวจสอบขอ้ความเอกสารใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล  
SF 06_3 แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลงัการ
ปรับปรุงแกไ้ขส าหรับผูท้บทวนโครงร่างการวจิยั 
SF 06_4 แนวทางการทบทวนและน าเสนอโครงร่างการวิจยั  
(แบบเร่งด่วน)  
(Guidelines and assessment form of study protocol, expedited review) 
SF 06_5 แบบประเมินการพิจารณาโครงร่างการวจิยัขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
(Protocol amendment)ส าหรับผูท้บทวนโครงการวจิยั (แบบเร่งด่วน) 

33 
 
 
41 
43 

 
44 

 
 
51 

 
SF 07 SF 07_1 แบบรายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 

(Protocol amendment form) 
SF 07_2 แนวทางการทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
(แบบน าเขา้ท่ีประชุม)   
(Guidelines and assessment form of protocol amendment by full board review)  
SF 07_3 แนวทางการทบทวนและน าเสนอการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 
(แบบเร่งด่วน)   
(Guidelines and assessment form of protocol amendment by expedited review) 

52 
 

53 
 
 

54 
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รหัส 
Code 

ช่ือแบบฟอร์ม 
FORMS 

หน้ำ 

SF 08 แผนภูมิการพิจารณาโครงร่างการวจิยัคร้ังแรก 
(Flow chart of initial review) 

56 

SF 09 SF 09_1 แบบเสนอโครงร่างการวจิยัเพื่อขอรับรองฯ  
SF 09_2 แบบประวติัผูว้จิยั  
(Curriculum vitae) 

58 
65 

SF 10 SF 10_1 เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั  
(Information  sheet)  
SF 10_2 หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั  
(Consent form)  
SF 10_3 หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัของอาสาสมคัรวจิยั ส าหรับ
ผูป้กครอง (Assent form)  

66 
 

77 
 

78 

SF 11 แบบแจง้ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจยั 80 
SF 12 แผนภูมิการพิจารณาส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั 

(Flow chart of protocol amendment review) 
81 

SF13 SF13_1 แบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 
(Continuing review report form) 
SF13_2 แบบประเมินรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั/หรือขอต่ออายหุนงัสือ
รับรองฯ 
(Continuing review report/Renew Approval evaluation form) 

82 
 
84 

SF14 SF14_1 แบบรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
(Protocol termination report form) 
SF14_2 แบบประเมินรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
(Termination  report evaluation form) 

85 
 
86 

SF15 SF 15_1 แบบรายงานสรุปผลการวจิยั 
(Final conclusion report form) 
SF 15_2 แบบประเมินรายงานสรุปผลการวจิยั 
(Final  report evaluation form) 

87 
 
88 

SF16 แบบบนัทึกการร้องเรียน ขอ้สงสัย หรือขอ้เรียกร้อง 
(Response to participants’ request form) 

89 

SF 17 แผนภูมิการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
(Flow chart of adverse event review) 

90 
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รหัส 
Code 

ช่ือแบบฟอร์ม 
FORMS 

หน้ำ 

SF18 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์  
(Adverse event report form) 

91 

SF19 SF 19_1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงส าหรับผูว้จิยัหลกั  
(Serious adverse event report form for principle investigator) 
SF 19_2 แบบประเมินการพิจารณาส าหรับผูท้บทวนโครงร่างการวิจยั  
(Assessment form for reviewer) 

93 
 
94 

SF20 SF 20 แบบรายงานการตรวจเยีย่มเพื่อก ากบัดูแลการวจิยั   
(Site visit monitoring report form) 

96 

SF 21 SF 21_1 แบบรายงานผูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
(Non-compliance/protocol violation/deviation  report form) 
SF 21_2 แบบประเมินการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
(Non-compliance/protocol violation /deviation  report evaluation form) 

98 
 

100 

SF 22 แบบบนัทึกการท าส าเนาเอกสาร  
(Document reproduction record form) 

101 

SF 23 แบบรายงานขอคน้เอกสารโครงการวิจยั 
(Document retrieval report form) 

102 

SF 24 แบบบนัทึกการขอคน้เอกสารโครงการวิจยั  
(Record of document retrieval form) 

103 

SF 25 รายงานการเตรียมรับการตรวจสอบ  
(Preparation for being audited report form) 

104 

SF 26 แบบแผนการประชุม 
(Agenda format) 

105 

SF 27 แบบรายงานการประชุม  
(Minute format) 

107 

 
 
 
 
 
 



5 
 

 

รหัส 
Code 

ช่ือแบบฟอร์ม 
FORMS 

หน้ำ 

SF 28 SF 28_1บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัเพื่อพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยั
ในคน  

109 

 SF 28_2 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ข เพื่อพิจารณาดา้น
จริยธรรมการวจิยัในคน (ปรับแกไ้ขคร้ังท่ี…)  

110 

 SF 28_3 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานความกา้วหนา้ / ขอต่ออายโุครงการวิจยั 111 
 SF 28_4 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานเพื่อยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด 112 
 SF 28_5 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานสรุปผลการวจิยั 113 
 SF 28_6 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์/ รายงานเหตุการณ์

ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
114 

 SF 28_7 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 116 
 SF 28_8 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอคดัลอกส าเนา / ขอคน้เอกสารเก่ียวกบัการพิจารณา

จริยธรรมการวจิยัในคน 
117 

 SF 28_9 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ขอส่งแกไ้ขตามมติคณะอนุกรรมการฯ / เพิ่มเติม
โครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติั 

118 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_1 (หนา้ 1 จาก 2) 

 
 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ชุดที ่2  สำขำสังคมศำสตร์ 
 99 หมู่ 19  ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง  จังหวดัปทุมธำนี  12120 

 

.................................................................................................................................................... 
 

เอกสำรรักษำควำมลบั 
 
 

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................................................................................. 
 

ยอมรับในขอ้ตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยความลบัต่อผูอ่ื้น  ในเร่ืองของขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นความลบัและความรู้  
หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั รวมทั้งมติและความเห็นของท่ีประชุมในการพิจารณาโครงการวิจยั 
 
 

 
ลงนาม ................................................................................ 

                  (…………………………………………………..) 
วนัท่ี ...................../........................../.............................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_1 (หนา้ 2 จาก 2) 

 
 

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University  No.2  Social Sciences  
99, Moo  18 Paholyothin Rd., Ampher Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand 

 

 
Confidentiality  Agreement   

 
    This agreement is made on the part of the signed participant below, who agrees not to disclose to any  

third party any secret and confidential information, knowledge, or data regarding the procedures,  
documents, activities, or decisions of  the Human Research Ethics Committee of Thammasat University  No.2  
Social Sciences . 
 
 
 

Signature of  participant …………..…………………………………….. 
Name of participant (…………………………………………………) 

Date ……………..……/…………..…/……………… 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_2 
 

แบบเอกสำรกำรมีส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจัิย 
 

 เน่ืองจากการมีส่วนไดส่้วนเสียอาจท าใหก้ารพิจารณาโครงการวจิยัไม่เป็นไปตามหลกัจริยธรรม การมี 
ส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวไดแ้ก่  

 การไดรั้บผลประโยชน์ส่วนตวัหรือผลประโยชน์ทางวชิาชีพ 

 มีความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูว้ิจยั เช่น เป็นบุคคลในครอบครัว เป็นตน้ 

 การไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมีมูลค่าสูงจากโครงการวิจยัในทางตรงหรือทางออ้ม 

 เป็นผูร่้วมวจิยัหรือเป็นท่ีปรึกษาโครงการวจิยั 

หากขา้พเจา้มีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการวจิยัใด  
 ขา้พเจา้จะไม่รับเป็นผูท้บทวนโครงร่างการวจิยันั้น 

 ขา้พเจา้ยนิยอมเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียใหค้ณะอนุกรรมการฯรับทราบก่อนการประชุมและยนิดี 

ออกจากห้องประชุมขณะท่ีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาโครงการวิจยันั้น 

 ขา้พเจา้ยนิยอมเปิดเผยการมีไดส่้วนเสียในโครงการวิจยัใหค้ณะอนุกรรมการฯและบุคคลภายนอกทราบ 

เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี........................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_3 
แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องประธำนฯ 

 ประธานฯไดจ้ากการแต่งตั้งของอธิการบดีโดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั ซ่ึงเสนอช่ือผา่นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ.ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์อยา่งเพียงพอในดา้นจริยธรรมการท าวิจยัในคน 

 ประธานฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และเม่ือพน้ต าแหน่งตามวาระมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้กไม่เกิน 2 
คร้ังติดต่อกนั (ทั้งน้ีหากไดรั้บการแต่งตั้ง 2 คร้ังติดต่อกนัแลว้ให้เวน้ระยะอยา่งนอ้ย 1 วาระ จึงสามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหม่
ในรอบถดัไป) 
 การลาออกจากต าแหน่ง ตอ้งแจง้ให้อธิการบดี และคณะอนุกรรมการฯ  อ่ืนๆทราบถึงความประสงคใ์นการลาออกเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร หากประธานฯ ลาออก รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั จะท าการคดัเลือกจากคณะอนุกรรมการ
ฯ และเสนอช่ือต่ออธิการบดี เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวิจยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 

o Human Subject Protection in Research  
o GCP (good  clinical practice) 
o SOPs training 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้น Human Subject Protection in Research, ICH-GCP และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรมอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง
ในระยะเวลา 2 ปี)  

 ประธานฯ มีหนา้ท่ีในการด ารงไวซ่ึ้งการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลกัการจริยธรรมและมาตรฐานสากล 
 ประธานฯ มีหนา้ท่ีในการด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจยั และลงนามในเอกสารต่างๆ  ของ

คณะอนุกรรมการฯ  
 ประธานฯ มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัภารกิจ หรือมอบหมายภารกิจต่างๆแก่เลขานุการ เช่น เลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  

แต่งตั้งกรรมการทบทวนโครงร่างการวิจยั รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Review of adverse event)  และงานอ่ืนๆ ของ
คณะอนุกรรมการฯ  

 ประธานฯ  มีหนา้ท่ีรายงานการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการฯต่ออธิการบดี ปีละ1 คร้ัง 
 ประธานฯ สามารถให้ค  าแนะน าโดยผา่นความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ

ทดแทน และอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติมแก่อธิการบดี 
 ประธานฯ สามารถคดัเลือกเจา้หนา้ท่ีและคณะท างานของคณะอนุกรรมการฯ ตามความเหมาะสม ภายใตอ้  านาจของอธิการบดี 
 เป็นตวัแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อองคก์ร 

ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 รักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวิจยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณาตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ี

ส านกังานฯ 
ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี........................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_4 
แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องรองประธำนฯ 

 
 รองประธานฯไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั 

ซ่ึงเสนอผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 
 รองประธานฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี   
 การลาออกจากต าแหน่ง ตอ้งแจง้ใหอ้ธิการบดี และอนุกรรมการฯอ่ืนๆทราบถึงความประสงคใ์นการลาออก

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากรองประธานฯ ลาออก รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวจิยั จะท าการคดัเลือก
จากคณะอนุกรรมการฯ และเสนอช่ือต่ออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวิจยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 

o Human Subject Protection in Research  

o GCP (Good  Clinical Practice) 
o SOPs training 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้น Human Subject Protection in Research, ICH-GCP และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรมอยา่งนอ้ย 1 

เร่ืองในระยะเวลา 2 ปี) ท าหนา้ท่ีแทนประธานฯ เม่ือประธานฯ  ไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไดแ้ก่ 
o ด ารงไวซ่ึ้งการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามหลกัการจริยธรรมและมาตรฐานสากล 
o ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาโครงร่างการวจิยั และลงนามในเอกสารต่างๆ ของคณะอนุกรรมการฯ  
o ปฏิบติัภารกิจ หรือมอบหมายภารกิจต่างๆแก่เลขานุการ เช่น เลือกวธีิการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  

แต่งตั้งกรรมการทบทวนโครงร่างการวิจยั รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(review of adverse event)  
และงานอ่ืนๆ ของคณะอนุกรรมการฯ  

o เป็นตวัแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ต่อองคก์รทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท าหนา้ท่ีอ่ืนท่ีประธานฯ มอบหมาย 
 รักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณาตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี........................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_5 (หนา้ 1 จาก 2) 
แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องเลขำนุกำรฯ 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการฯไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ีก ากบั
ดูแลดา้นการวจิยั ซ่ึงเสนอผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั มธ. 

 เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้ต าแหน่งตามวาระมีสิทธ์ิ 
ท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้กไม่เกิน 2 คร้ังติดต่อกนั (ทั้งน้ีหากไดรั้บการแต่งตั้ง 2 คร้ังติดต่อกนัแลว้ใหเ้วน้
ระยะอยา่งนอ้ย 1 วาระ จึงสามารถไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ในรอบถดัไป)   

 การลาออกจากต าแหน่ง ตอ้งแจง้ใหอ้ธิการบดี และอนุกรรมการฯ  อ่ืนๆทราบถึงความประสงคใ์นการลาออก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากเลขานุการฯ ลาออก รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยัจะท าการคดัเลือกจาก
คณะอนุกรรมการฯ และเสนอช่ือต่ออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวจิยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 
o Human Subject Protection in Research  
o GCP (Good  Clinical Practice) 
o SOPs training 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้น Human Subject Protection in Research, ICH-GCP และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรม
อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระยะเวลา 2 ปี)  
 เลขานุการฯมีหนา้ท่ี 

o ดูแลทั่วไปและบริหารจัดการ  การด าเนินงานภายในคณะอนุกรรมการฯให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยตามวธีิด าเนินการมาตรฐาน 

o เลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  แต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วนและโครงร่าง
การวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาในท่ีประชุม 

o ร่วมมือและประสานงานกับประธานฯ ในการดูแลและตรวจสอบ การด า เ นินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

o สามารถน ากฎระเบียบทางการวิจยัท่ีเป็นสากล (Federal research regulations) มาประยุกต์ใชใ้นการ
ด าเนินงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีตั้งไว ้ 

o ประสานงานระหวา่งคณะอนุกรรมการฯ  และผูว้จิยั หรือ ผูใ้หทุ้นวจิยั 
o ท างานร่วมกบัประธานฯ  ในการพฒันาปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

อยา่งต่อเน่ือง  
o เสนอแนะและผลักดันคณะอนุกรรมการฯ ให้มีบทบาทในการให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัการวจิยัใหแ้ก่องคก์ร 
o เ ป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเ ก่ียวกับการด า เ นินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ต่อองคก์รทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_5 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

o ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจยัให้เป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน
ดูแลและบริหารจดัการการด าเนินงานภายในส านกังานฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

o ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภายในส านกังานฯ ใหมี้ความรู้ความสามารถยิง่ข้ึน 
o รับผดิชอบและบริหารจดัการงบประมาณของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก าหนด 
o รายงานเสนอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีธุรการอ่ืนๆ  เพื่อปฏิบติังานในส านกังานฯ ตามความเหมาะสม 

 ท าหนา้ท่ีอ่ืนท่ีประธานฯ หรือรองประธานฯ มอบหมาย 
 รักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณาตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 

                       วนัท่ี......................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_6 (หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
 

 ผูช่้วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ี
ก ากบัดูแลดา้นการวจิยั ซ่ึงเสนอผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ. 

 ผูช่้วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือพน้ต าแหน่งตามวาระ 
มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งไดอี้ก   

 การลาออกจากต าแหน่ง ตอ้งแจง้ใหอ้ธิการบดี และอนุกรรมการฯ  อ่ืนๆทราบถึงความประสงคใ์นการลาออก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากเลขานุการฯ ลาออก รองอธิการบดีท่ีก ากบัดูแลดา้นการวิจยั จะท าการคดัเลือกจาก
คณะอนุกรรมการฯ และเสนอช่ือต่ออธิการบดี เพื่อแต่งตั้งต่อไป 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวจิยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 
o Human Subject Protection in Research  
o GCP (Good  Clinical Practice) 
o SOPs training 

 ตอ้งผา่นการอบรมดา้น Human Subject Protection in Research, ICH-GCP และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรม
อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระยะเวลา 2 ปี)  

 ผูช่้วยเลขานุการฯมีหนา้ท่ีช่วยเหลือเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ในการบริหารจดัการ การด าเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามวธีิด าเนินการมาตรฐาน และท าหนา้ท่ีแทนเลขานุการฯ เม่ือเลขานุการฯ   
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไดแ้ก่  
o เลือกวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  แต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัแบบเร่งด่วนและโครงร่าง

การวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณาในท่ีประชุม 
o ร่วมมือและประสานงานกับประธานฯ ในการดูแลและตรวจสอบ การด า เนินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
o สามารถน ากฎระเบียบทางการวิจยัท่ีเป็นสากล (Federal research regulations) มาประยุกตใ์ชใ้นการ

ด าเนินงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ระเบียบ     
ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีตั้งไว ้ 

o ประสานงานระหวา่งคณะอนุกรรมการฯ  และผูว้จิยั หรือ ผูใ้หทุ้นวจิยั 
o ท างานร่วมกบัประธานฯ  ในการพฒันาปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

อยา่งต่อเน่ือง  
o เสนอแนะและผลักดันคณะอนุกรรมการฯ ให้มีบทบาทในการให้ค  าปรึกษาและข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัการวจิยัใหแ้ก่องคก์ร 
o เ ป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเ ก่ียวกับการด า เ นินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ต่อองคก์รทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_6 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

o ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาโครงร่างการวิจยัให้เป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน
ดูแลและบริหารจดัการการด าเนินงานภายในส านกังานฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

o ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรภายในส านกังานฯ ใหมี้ความรู้ความสามารถยิง่ข้ึน 
o รับผดิชอบและบริหารจดัการงบประมาณของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก าหนด 
o รายงานเสนอแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีธุรการอ่ืนๆ  เพื่อปฏิบติังานในส านกังานฯ ตามความเหมาะสม 

 ท าหนา้ท่ีอ่ืนท่ีประธานฯ หรือ เลขานุการฯมอบหมาย 
 รักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณา ตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวิจยัและขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 

             วนัท่ี................................................................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_7 
 

แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องอนุกรรมกำรฯและอนุกรรมกำรเสริมฯ 
 

 อนุกรรมการฯและอนุกรรมการเสริมไดจ้ากการแต่งตั้งฯโดยอธิการบดี โดยการเสนอช่ือของรองอธิการบดีท่ี
ก ากบัดูแลดา้นการวจิยั ซ่ึงเสนอผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มธ. 

 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี   
 การลาออกจากต าแหน่ง ตอ้งแจง้ให้อธิการบดี และอนุกรรมการฯ  อ่ืนๆทราบถึงความประสงคใ์นการลาออก

เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ตอ้งผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการท าวจิยัทุกหวัขอ้ในต่อไปน้ี 

o Human Subject Protection in Research  
o GCP (good  clinical practice) 
o SOPs training 

 ต้องผ่านการอบรมด้าน Human Subject Protection in Research, ICH-GCP และ SOPs ทุก 3 ปี (โดยอบรม
อยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในระยะเวลา 2 ปี)  

 มีหนา้ท่ีในการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บมอบหมาย ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาตดัสินโครงการวจิยั ดงัน้ี 

(1) โครงร่างการวจิยัท่ีเขา้พิจารณาคร้ังแรก  
(2) โครงร่างการวจิยัท่ีส่งเขา้มาเพื่อพิจารณาใหม่   
(3)  รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั 
(4)  รายงานสรุปผลการวจิยั    
(5)  ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั  
(6)  รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
(7)  อ่ืนๆ ท่ีประธานฯ น าเขา้ท่ีประชุม 

 มีหนา้ท่ีรักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวจิยั

และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี........................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 02_8 

แบบลงนำมรับทรำบหน้ำทีข่องทีป่รึกษำอสิระ 
 

 ท่ีปรึกษาอิสระไดจ้ากการแต่งตั้งของประธานคณะอนุกรรมการฯเน่ืองจากมีโครงการวจิยัท่ีตอ้งการความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 มีหนา้ท่ีในการพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 มีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นและ/หรือเขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯเพื่อพิจารณาตดัสินโครงการวิจยั 

ท่ีขอความเห็น 
 เม่ือส้ินสุดการพิจารณาโครงร่างการวจิยั ถือวา่สถานภาพการเป็นท่ีปรึกษาส้ินสุดลง 
 มีหนา้ท่ีรักษาความลบัของขอ้มูลในโครงร่างการวจิยั  และขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 เม่ือส้ินสุดการประชุมหรือเม่ือส้ินสุดการพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ ตอ้งน าส าเนาเอกสารโครงร่างการวจิยั

และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งส่งคืนเจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ 
 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้และยอมรับจะปฏิบติัตามจึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
 

ลงนาม.......................................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี........................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 03 
 

แบบรำยงำนกำรฝึกอบรมคณะอนุกรรมกำรฯ และเจ้ำหน้ำที่ 
(Training EC member and personal report form) 

 

1. ช่ือ................................................................................. นามสกุล ..............................................................................  
    ต  าแหน่ง ....................................................................... สังกดั .................................................................................... 
     
เพื่อ    ศึกษา    ฝึกอบรม     ดูงาน 
   ประชุม/สัมมนา  ปฏิบติังานวจิยั  ไปปฏิบติังานในองคก์รระหวา่งประเทศ 
 
ช่ือเร่ือง /หลกัสูตร ........................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 สถานท่ีไป ...................................................................................................................................................................... 
แหล่งทุน/โครงการ/ หน่วยงาน ....................................................................................... ............................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
งบประมาณ ....................................... บาท  
ระยะเวลา ........................................ ตั้งแต่................................................. ถึง .............................................................. 
คุณวฒิุ/วฒิุบตัรท่ีไดรั้บ ................................................................................................................................................... 
 
2.  รายละเอียดการไปศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม ประชุม  สัมมนา  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ลงนาม ................................................................................ 
(…………………………………………………..) 
วนัท่ี .................../........................../................... 

 

 
 
 



18 
 

 

แบบเอกสารท่ี SF 04_1 (หนา้ 1 จาก 2) 

 
หนังสือรับรองกำรพจิำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวจัิยในคน 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์ 
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

โทร. 02-9269704 , โทรสาร 02-5644444 ต่อ 7535 
............................................................................................................... 

 

หนังสือรับรองเลขที.่..................../....................... 
 

รหัสโครงกำรวจัิย ………………………………………. 
 

ช่ือโครงกำรวจัิย …………………………………………………………….........................………………………. 
ช่ือผู้วจัิย ……………………………………………………………………………………….......................…….. 
หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ……………………………………………………………………………......................… 
 

เอกสำรที่รับรอง  1. ……………………………………..........................……………………………….. 
   2. ………………………………………………………………............................…… 

  

 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ พิจารณา
จ ริ ย ธ รรมก า รวิ จั ย โดย ยึ ดหลัก ของ  Declaration of Helsinki, the Belmont report, CIOMS guidelines แล ะ  
The International practice (ICH-GCP) ไดพ้ิจารณาอนุมติัดา้นจริยธรรมการท าวิจยัในคนให้ด าเนินการวิจยัขา้งตน้ได ้
ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี........../........../(รูปแบบการพิจารณา)   
ระยะเวลาท่ีอนุมติั  1  ปี  
อนุมติั ณ วนัท่ี.............................................. 
หมดอายวุนัท่ี............................................... 
ก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ .................................................................... 
  
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ.............................................................. 
 (.....................................................................)        (.....................................................................) 
               ประธานคณะอนุกรรมการฯ                อนุกรรมการและเลขานุการฯ/อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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แบบเอกสารท่ี SF 04_1 (หนา้ 2 จาก 2) 

 
Certificate of Approval  

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2 Social Sciencess 
99  Moo 18, Paholyothin Road, Ampher Klongluang, Pathumthani. Thailand 12120, 

Tel 662-9269704  and Fax 662-5644444 ext 7535 
.....................................................................................  

Number of  COA……………………………… 
Project No. ……………………………………………………………….  
Title of project: ……………………………………………………………………………………………   
Principal investigator …………………………………………………………………………………….  
Study center ……………………………………………………………………………………………….   
Responsible department………………………………………………………………………………. 
Document reviewed 1. …………………………………………………………………….. 
   2. ………………………………………………………………………. 
 

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2 Social Sciences is in full compliance with 
International regulations such as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines and the International Practice 
(ICH-GCP). 

       This document is a record of review and approval / acceptance of a clinical study protocol. The Human Research  
Ethics Committee of Thammasat University No.2 Social Sciences has approved the above study and the accompanying documents  
in the study at the EC meeting on…………… (Type of review..................................................) 
Approval period  1 year 
Date of approval ....................................................... 
Date of expiry ……………………………………… 
Progress report deadline .................................................................... 
Signed : .....................................................................  
         (  ................................................................)  
Secretary of the Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2 Social Sciences 
Signed:.................................................................           
         (  ................................................................)                                                   
Chairman of the Human Research Ethics Committee of Thammasat University  No.2 Social Sciences 
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แบบเอกสารท่ี SF 04_2 
 

แบบรำยช่ืออนุกรรมกำรทีเ่ข้ำประชุมพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย  
(Ethics committee membership list)  

 

Name and function of 
Committee (e.g. Chairman, 

Secretary and etc.) 
Profession/Qualification (s) Affiliation (place of work) 

Gender 
(M/F) 

Tick ()                 
If member present 
when protocol was 

reviewed 
Consultant     
Chairperson     
Vice-chairperson     
Committee     
Committee and secretary     
Committee and assistant 
secretary 

    

 
The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No. 2 Social Sciences  

is in full compliance with international regulations  such as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS 
Guidelines and the International Practice (ICH-GCP). 

The above EC members who are independent of the investigator and the sponsor of the trial have 
voted/provided opinion on the study  
entitled: ………………………………………………………………………….. 
Principal Investigators  
Protocol number   
Date of approval   
 
  

Signed : ..................................................................... 
(................................................................) 

Chairman of the Human Research Ethics Committee of Thammasat University No. 2 
 Social Sciences  
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แบบเอกสารท่ี SF 04_3 (หนา้ 1 จาก 2) 

 

ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้วจัิย ในโครงกำรทีผ่่ำนกำรรับรองด้ำนจริยธรรมกำรวจัิยในคน 
 

 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์  ขอแจง้
ให้ทราบเก่ียวกับหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูว้ิจยัภายหลังจากโครงการวิจยัในคน ได้ผ่านการรับรองด้าน
จริยธรรมการวจิยัในคนแลว้ ดงัต่อไปน้ี  

1. ผูว้จิยัจะตอ้งด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นโครงร่างการวิจยัโดยเคร่งครัด โดยใชเ้อกสาร 

ช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั (Information sheet) หนงัสือแสดงความยินยอม (Consent form) ป้าย

ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆท่ีไดผ้า่นการรับรองและประทบัตราจากคณะอนุกรรมการฯ แลว้เท่านั้น 

2. ผูว้จิยัมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เม่ือ 

2.1 มีการด าเนินงานวจิยัครบระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งมีการรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัตามระยะเวลา

ท่ีคณะอนุกรรมการ ฯ  ก าหนดในเอกสารหนงัสือรับรองดา้นจริยรรมการวิจยัในคน (แบบเอกสารท่ี SF 

04_1) หรือเม่ือครบหน่ึงปีจากวนัท่ีระบุไวใ้นเอกสารหนังสือรับรองของโครงการวิจยั โดยใช้แบบ

รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF 13_1)  

2.2 ส าหรับโครงการวิจยัท่ียงัไม่เสร็จส้ินแต่เอกสารหนงัสือรับรองฯ หมดอายุ ผูว้ิจยัจะตอ้งส่งจดหมายเพื่อ

ขอต่ออายุหนงัสือรับรองฯ ภายใน 30 วนั ก่อนวนัหมดอายุตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารหนงัสือรับรองฯ 

พร้อมส่งรายงานความกา้วหน้าของการวิจยั มิฉะนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะไม่รับรองการท าวิจยั หรือ

การเก็บขอ้มูลในระยะเวลาหลงัจากเอกสารหนงัสือรับรองหมดอายุ  

2.3 หากผูว้ิจยัมีความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจยั (Protocol amendment) หรือมีการ

เปล่ียนแปลงหวัหนา้โครงการวิจยั/เพิ่มเติมผูร่้วมวิจยั ฯลฯ  โดยผูว้ิจยัตอ้งหยุดกระบวนการในการเกณฑ์

อาสาสมคัร หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะตอ้งเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้แบบรายงานส่วนแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 07_1) โดยผูว้ิจยัตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่ มีการเปล่ียนแปลงอะไร 

อย่างไร และเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีในกรณีการเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการวิจยั หรือ

เพิ่มเติมผูร่้วมวิจยัคนใหม่ ให้แนบแบบประวติัผูว้ิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 09_2) และใบประกาศนียบตัร

การอบรม GCP (Good Clinical Practice) มาดว้ย เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้ ผูว้ิจยัจึงจะสามารถด าเนินการ

วจิยัต่อไปได ้
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แบบเอกสารท่ี SF 04_3 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

2.4 หากมีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงจากการด าเนินโครงการวิจยั (Serious adverse events) เกิดข้ึนแก่

อาสาสมคัรของโครงการวิจยัในสถาบนั ผูว้ิจยัจะตอ้งมีเอกสารแจง้คณะอนุกรรมการ ฯ ภายใน 7 วนั

ปฏิทิน  และหากอาการไม่ พึงประสงครุ์นแรงนั้น เป็นเหตุใหอ้าสาสมคัรถึงแก่ชีวติผูว้จิยัจะตอ้งมีเอกสาร

แจง้คณะอนุกรรมการ ฯ ภายใน 24 ชั่วโมง (โดยทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร) 

หลังจากผูว้ิจยัทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ส าหรับอาสาสมคัรใน

สถาบนัให้ใช้(แบบเอกสารท่ี SF 19_1) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดแก่อาสาสมคัรนอก

สถาบนัใหใ้ช(้แบบเอกสารท่ี SF 18)    

2.5 หากมีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (Non-compliance/protocol deviation) ผู ้วิจัยจะต้องรายงานให้ 

คณะอนุกรรมการฯรับทราบภายใน 7 วนันับจากท่ีตรวจพบ โดยใช้แบบรายงานการไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนด (แบบเอกสารท่ี SF 21_1)  

2.6 โครงการวจิยัท่ียติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด ใหผู้ว้จิยัส่งหนงัสือแจง้ปิดโครงการวิจยันั้นพร้อมเหตุผลใน

การยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด โดยใชแ้บบรายงานเพื่อยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด (แบบเอกสารท่ี 

SF 14_1) และการดูแลอาสาสมคัรหลงัจากยติุโครงการวิจยั แก่คณะอนุกรรมการฯ 

2.7 โครงการวจิยัท่ีเสร็จส้ินแลว้ ใหผู้ว้จิยัส่งรายงานสรุปผลการวจิยั โดยใชแ้บบรายงานสรุปผลการวจิยั

(แบบเอกสารท่ี SF 15_1)  

 คณะอนุกรรมการ ฯ อาจมีการสุ่มเขา้ตรวจเยี่ยมโครงการวิจยั (Site monitoring visit) เพื่อตรวจดูความ
เรียบร้อยของการด าเนินงาน รับฟัง และให้ค  าปรึกษาขอ้ปัญหาท่ีอาจมีในระหวา่งการด าเนินการวิจยั  โดยส านกังาน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน ฯ จะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ว้ิจยั ทราบล่วงหนา้เป็นเวลา 1สัปดาห์ ผลการตรวจ
เยี่ยมโครงการวิจยัจะแจง้เพื่อทราบในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ และจะแจง้ผลการพิจารณาให้ผูว้จิยัไดท้ราบและ
อาจมีขอ้เสนอแนะน าใหป้ฏิบติัต่อไป 
 ผูว้ิจยัสามารถ Download เอกสารต่าง ๆ ได้ท่ี http://research.tu.ac.th/Ethics.aspx  คณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน มธ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ หากมีขอ้สงสัยสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมในวิธีด าเนินการ
มาตรฐาน (SOPs) หรือสอบถามคณะอนุกรมการ ฯ ไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์ 0-2564-4444 ต่อ 1804 หรือ โทรสาร 
0-2564-3937 
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แบบเอกสารท่ี SF 05_1 (หนา้ 1 จาก 3) 
แบบประเมินวธีิกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย  (ส ำหรับผู้วจัิยหลกั) 

(Assessment form of type  protocol review ) 
ช่ือโครงร่ำงกำรวจัิย………………………………………………………………………………………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย…………………………………………………………………………...…………………….. 
ผู้วจัิยหลกัได้พจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยแล้วเห็นว่ำ โครงร่ำงกำรวจัิยดังกล่ำวเกีย่วข้องกับจริยธรรมกำรวจัิยในคน
หรือไม่ อย่ำงไร 
 ไม่เก่ียวขอ้ง  

เน่ืองจากเป็นโครงการวจิยั การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารหรือการวจิยัเชิงเอกสาร 
 เก่ียวขอ้ง (โปรดระบุเพียง 1 ขอ้) 

 แบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั (Exemption review) โครงร่างการวจิยัตอ้งมีลกัษณะ 
              ดงัค าอธิบายแนบทา้ย 
 แบบเร่งด่วน (Expedited review) โครงร่างการวิจยัตอ้งมีลกัษณะดงัค าอธิบายแนบทา้ยจึงจะไดรั้บ 

               การพิจารณาแบบเร่งด่วนซ่ึงจะไดรั้บผลการพิจารณาไม่เกิน 30 วนัปฏิทิน 
 แบบน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุม (Full board review) โครงร่างการวิจยัตอ้งมีลกัษณะดงัค าอธิบาย 

              แนบทา้ยโดยโครงร่างการวจิยัท่ีส่งภายในวนัท่ี 1- 15 ของเดือน จะไดเ้ขา้รับการพิจารณาในเดือนนั้น 
             ยกเวน้กรณีติดวนัหยุดราชการ (เป็นโครงการท่ีไม่สามารถพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรม 
             การวจิยัและแบบเร่งด่วน) 

ทั้งน้ีคณะอนุกรมการฯ จะพิจารณาจดัประเภทการพิจารณาโครงร่างการวิจยัตามขอ้ก าหนดของวธีิด าเนินการ
มาตรฐาน และจะแจง้ผลใหผู้ว้จิยัทราบต่อไป 

ผูว้จิยัลงนาม...................................................................... 
วนัท่ี....................................................................... 

ค ำอธิบำย (ผู้วจัิยไม่ต้องพมิพ์ในส่วนนีต้อนขอรับกำรพจิำรณำ) 
โครงร่ำงกำรวจัิยทีส่ำมำรถได้รับกำรยกเว้นกำรพจิำรณำจริยธรรมกำรวจัิย (Exemption review) ได้แก่โครงร่ำงกำร
วจัิยทีม่ีลกัษณะดังต่อไปนี้  

1.) งานวจิยัดา้นการศึกษา โดยตอ้งเป็นโครงร่างการวจิยัท่ีด าเนินการในสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวจิยัยทุธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตาม
นโยบายของสถาบนั  เช่น วจิยัการปรับวธีิการซ่ึงจะตอ้งใชก้บันกัเรียน นกัศึกษาทั้งชั้นปี อาจจะ
เปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนกัเรียนนกัศึกษาทั้งชั้นปีในรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีปรับเปล่ียน
วธีิการสอน การประเมินหลกัสูตร การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยขอ้มูลท่ีเก็บนั้นไม่สามารถเช่ือมโยง
ถึงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นขอ้มูลโดยภาพรวม  

2.) งานวจิยัประยกุตว์ธีิประเมินการศึกษาในดา้น Cognitive, Diagnostic, Aptitude และ Achievement 
3.) งานวจิยัส ารวจความคิดเห็นในวงกวา้ง การสัมภาษณ์หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Survey, interview or 

observation of public behaviors)  
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แบบเอกสารท่ี SF 05_1 (หนา้ 2 จาก 3) 
4.) งานวจิยัจะไดรั้บยกเวน้การพิจารณาในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การเก็บขอ้มูลและขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เก่ียวขอ้งหรือบ่งช้ีถึงตวับุคคล 
2) ขั้นตอนการวิจยัและผลท่ีไดไ้ม่เป็นเหตุให้อาสาสมคัรหรือบุคคลใดอาจถูกจบัถูก

ปรับถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายหรือตอ้งรับโทษทั้งอาญาและแพ่งหรือท า
ใหเ้สียโอกาสในอาชีพหนา้ท่ีการงาน 

3) งานวจิยัซ่ึงน ารายงานผลการวจิยัท่ีเคยเผยแพร่แลว้ (Published) หรือขอ้มูลท่ีเป็น
สาธารณะ (Public) มาวเิคราะห์ใหม ่

4) งานวจิยัดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการตามความ
เห็นชอบและอนุมติัจากสถาบนัเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ปรับเปล่ียนองคก์รพฒันา
ระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพยกระดบัมาตรฐานข้ึนสู่สากลโดยไม่กระทบขอ้มูล
ส่วนบุคคลและไม่ขดัต่อกฎหมาย 

5) งานวจิยัเก่ียวกบัรสชาติคุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใน
ภาพรวมโดยอาหารท่ีน ามาทดสอบตอ้งปลอดภยัและไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

โครงร่ำงกำรวจัิยทีจ่ะพจิำรณำแบบเร่งด่วน (Expedited review) ได้แก่ โครงร่ำงกำรวจัิยทีม่ีลกัษณะดังต่อไปนี้  
 ประธานคณะอนุกรรมการ หรือ  คดัเลือกโครงร่างการวิจยัเพื่อพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)
โดยมีหลกัเกณฑ ์ตามขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

1) วธีิด าเนินการวจิยัมีความเส่ียงนอ้ยต่ออาสาสมคัร หรือไม่เกิน “Minimal risk” คือมีความเส่ียงไม่มากกวา่ 
ความเส่ียงในชีวติประจ าวนั  

2) ถา้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการล่วงล ้าความเป็นส่วนตวั และอาจเปิดเผยความลบัของอาสาสมคัร ผูว้จิยัไดมี้
วธีิการป้องกนัอยา่งเหมาะสมจนมีความเส่ียงไม่มากกวา่ “Minimal risk”  

3) การใชข้อ้มูล บนัทึก เอกสาร และตวัอยา่ง (Data, Records, Documents, Specimens) ท่ีไดเ้ก็บไว ้หรือ จะ
เก็บเพื่อวตัถุประสงคไ์ม่เก่ียวกบัการวจิยั เช่น การวนิิจฉยัโรค หรือการรักษาโรค โครงร่างการวจิยัท่ีมีการ
สัมภาษณ์หรือใชแ้บบสอบถาม และขอ้มูลท่ีเก็บไม่เป็นขอ้มูลลบั หรือขอ้มูลท่ีอ่อนไหวเช่น ความชอบทาง
เพศ ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย. การท าลายความเช่ือของชุมชน เป็นตน้ และไม่ก่อ
ผลเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลและไม่กา้วล่วงความอ่อนไหวของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ จากการบนัทึกเอกสาร การบนัทึกเสียง การบนัทึกวดีิโอหรือภาพท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะแลว้เพื่อการวิจยั  

5) การวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมแบบบุคคลเด่ียวหรือกลุ่มบุคคลหรือการวจิยัแบบส ารวจสัมภาษณ์ซกัประวติั 
Focus group ประเมินโปรแกรมหรือวธีิการเก่ียวกบั Quality assurance 

6) การวจิยัเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญั (Non-significant risk) และมีขอ้บ่งช้ีชดัเจน เป็นท่ี
ยอมรับตามมาตรฐาน 
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แบบเอกสารท่ี SF 05_1 (หนา้ 3 จาก 3) 
7)       เป็นโครงร่างการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาให้การรับรองแลว้ ผูว้ิจยัตอ้งการยื่นส่วนแกไ้ขเปล่ียนแปลงท่ีเป็น 

“Minor change” คือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นไม่มีผลเพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ไม่มีการเปล่ียนแปลง
ระเบียบวธีิวจิยั (Methodology) ไม่มีการเปล่ียนแปลง (Inclusion/Exclusion criteria)  

8)        การพิจารณาความกา้วหนา้ (Continuing review) โครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณารับรองไปแลว้แบบ
เร่งด่วน (Expedited review) หรือการพิจารณารายงาน ความกา้วหนา้ (Progress report) ท่ีไม่มีการรับ 
(Enroll) อาสาสมคัรรายใหม่ และ Interventions ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยันั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ ไม่มีความเส่ียง
เพิ่มเติม 

 
โครงร่ำงกำรวจัิยทีจ่ะพจิำรณำแบบครบองค์ประชุม (Full board review)  หมำยถึง โครงร่ำงกำรวจัิยที่มีควำมเส่ียง
มำกกว่ำควำมเส่ียงน้อย โดยมีลกัษณะดังต่อไปนี ้

1)   การศึกษาในกลุ่มท่ีตอ้งใหก้ารระวงัเป็นพิเศษในการวจิยั และโครงร่างการวจิยัท่ีมีการทดลองกบัเด็ก บุคคล 
               นกัศึกษาในคณะ และกลุ่มเปราะบาง 

2)   ประเด็นหรือเน้ือหาการวิจยัท่ีอ่อนไหว เช่น เพศสภาพ  เพศ  การใชค้วามรุนแรง การคา้มนุษย ์การคา้ประเวณี 
               ความรุนแรงท่ีกระทบต่อจิตอยา่งรุนแรง ศาสนา ทศันะทางการเมือง 

3)  เป็นการวิจยัท่ีอาสาสมคัรมีความเส่ียงท่ีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ผูติ้ดยาเสพติด โสเภณี ผูต้อ้งขงั 
4)  เป็นการวิจยัท่ีมีการตรวจร่างกาย และมีการเจาะเลือดหรือมีการเก็บตวัอยา่งท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจบ็ต่อ 

              ร่างกาย 
5)  รูปแบบการวิจยัท่ีเป็นลกัษณะเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง การวจิยัเชิงปฏิบติัการหรือการวจิยัท่ีมีรูปแบบ 

             ซบัซอ้น 
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แบบเอกสารท่ี SF 05_2 
 

แบบตรวจสอบกำรรับพจิำรณำแบบยกเว้นกำรพจิำรณำจริยธรรมกำรวจัิย (ส ำหรับอนุกรรมกำรฯ) 
 (Assessment form of exemption) 

 
ช่ือโครงการวิจยั............................................................................................................................................................. 
ช่ือผูว้จิยัหลกั................................................................................................................................................................. 
 
เห็นควรพิจารณาแบบยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวจิยัเน่ืองจาก/ ความเห็นเลขนุการฯ/ ผูช่้วยเลขานุการฯ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
      ลงนาม..................................................................... 

วนัท่ี........................................................................... 
 
ความเห็นประธานฯ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงนาม.......................................................................... 
วนัท่ี........................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 05_3 (หนา้ 1 จาก 3) 
แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ำงกำรวจัิย (ส ำหรับผู้วจัิยหลกั) 

เพ่ือเข้ำรับกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ชุดที ่ 2  
สำขำสังคมศำสตร์  

ช่ือโครงร่างการวจิยั.................................................................................................................................... 
ช่ือหวัหนา้โครงการ..............................................................................................................................................  
เบอร์ติดต่อ .............................................................................................................................................................. 

              ***โครงร่ำงกำรวจัิยต้องมีวนั เดือน ปี , ฉบับที ่(Version) และหมำยเลขหน้ำ ให้ครบทุกหน้ำ*** 

ข้อ หัวข้อ / เอกสำร ส ำหรับ
ผู้วจัิย 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนฯ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1 ช่ือโครงการวจิยั  (ภาษาไทย, ภาษาองักฤษ)     

2 ช่ือหวัหนา้โครงการ ผูร่้วมวจิยัและท่ีอยูห่น่วยงานท่ีสงักดั  
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 

    

3 หลกัการและเหตผุล     

4 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง     

5 วตัถุประสงค ์     

6 รูปแบบการวจิยั     

7 ขนาดตวัอยา่ง     

8 ระยะเวลาในขณะตอบแบบสอบถาม / แบบสมัภาษณ์     

9 จ านวนคร้ังท่ีนดัอาสาสมคัร     

10 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยั     

11 ประโยชน์ท่ีอาสาสมคัรจะไดรั้บจากการวจิยั     

12 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล     

13 ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั และก าหนดเร่ิมการด าเนินการวจิยั     

14 กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา (จ านวน เพศ  อาย)ุ     

15 การค านวณขนาดตวัอยา่งและเหตุผลในการเลือกอาสาสมคัรในการวจิยั     

16 การคดัเลือกอาสาสมคัร (Inclusion criteria)     
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แบบเอกสารท่ี SF 05_3 (หนา้ 2 จาก 3) 
ข้อ หัวข้อ / เอกสำร ส ำหรับ

ผู้วจัิย 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ส ำนักงำนฯ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
17 การวดัผลการวจิยั     
18 การใชส้ถิติการวเิคราะห์     

19 ประวติัผูว้จิยั และประวติัผูร่้วมวจิยั / ประวติัอาจารยท่ี์ปรึกษา     

20 กรณีเป็นนกัศึกษาแนบส าเนาใบสอบผา่นเคา้โครงวทิยานิพนธ์     

21 การเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียของผูว้จิยั     

22 ความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั     

23 ความเส่ียงในการเขา้ร่วมในโครงการวจิยั และการป้องกนัแกไ้ข     

24 การถอนอาสาสมคัรออกจากการวจิยั     

25 ค่าตอบแทน (กรณีไม่มี ตอ้งระบุวา่ไม่มีค่าตอบแทน)     

26 กระบวนการใหค้  ายนิยอม (Informed consent process)     

27 แบบเอกสารช้ีแจงขอ้มูลเขา้ร่วมโครงการวจิยั (Information  Sheet)     

28 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent  Form)     

29 หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัของเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี  (Assent  
Form) 

    

30 ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์อาสาสมคัรติดต่อได ้     

31 บทบาทของชุมชน     

32 แบบสอบถาม / แบบสมัภาษณ์     

33 งบประมาณและแหล่งทุนท่ีไดรั้บ     

34 ลายเซ็นหวัหนา้โครงการวจิยั     

35 กรณีเป็นนกัศึกษา ลายเซ็นของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์     

36 เอกสารท่ีตอ้งจดัส่ง ไดแ้ก่ 
- เอกสารบนัทึกขอ้ความน าส่ง 1 ฉบบั 
- ตน้ฉบบัโครงร่างการวจิยั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด  รวมจ านวน 4 ชุด 
- แผน่ CD 1แผน่ บรรจุเอกสารทั้งหมด 

    

 
ลงช่ือ............................................................................... 

       หวัหนา้โครงการวจิยั 
                                                                                                   วนั/เดือน/ปี...............................................................  
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แบบเอกสารท่ี SF 05_3 (หนา้ 3 จาก 3) 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนคณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคน มธ. ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์) 
 

โปรดแสดงตนว่ำไม่มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจิยันีห้รือไม่ 
 มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจิยันี ้
 ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัโครงร่ำงกำรวจิยันี ้ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปได้ 

 
ไดต้รวจสอบเอกสารโครงร่างการวจิยัในทั้งหมดแลว้ พบวา่ 
 ครบถว้น (ตามท่ีผูว้จิยัตรวจสอบมา) 
 ไม่ครบถว้น  ขาดเอกสารดงัต่อไปน้ี  และขอใหผู้ว้จิยัเพ่ิมเติมเอกสารใหค้รบถว้น และส่งกลบัส านกังาน ฯ            

1. ................................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................................................ 

 
 ลงช่ือ....................................................................................... 

          เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ  
        วนัท่ี .............................................................................  
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แบบเอกสารท่ี SF 05_4 (หนา้ 1 จาก 2) 

 
หนังสือรับรองกำรยกเว้นกำรพจิำรณำจริยธรรมโครงกำรวิจัย 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์ 
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธำนี 12120 

โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1804 โทรสำร 0-2564-3937 
............................................................................................................... 

 

หนังสือรับรองเลขที.่..................../....................... 
 

รหัสโครงกำรวจัิย ………………………………………. 
 
ช่ือโครงกำรวจัิย ……………………………………………………………………………………. 
ช่ือผู้วจัิย …………………………………………………………………………………………….. 
หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ……………………………………………………………………………… 
เอกสำรที่รับรอง  1. …………………………………………………………………….. 
   2. ………………………………………………………………..…… 
 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ พิจารณา
จริยธรรมการวิจัยโดยยึดหลักของ Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines และ  the 
International Practice (ICH-GCP) ได้พิจารณาแล้วว่าโครงการวิจยัข้างต้นเข้าข่าย ยกเวน้การพิจารณาจริยธรรม
โครงการวจิยั เม่ือวนัท่ี ............................ 
ไดน้ าเสนอในท่ีประชุมคร้ังท่ี........../.......... 
 
 
ลงช่ือ..............................................................  ลงช่ือ....................................................... 
(...................................................................)                           (..............................................................) 
                ประธานคณะอนุกรรมการ              อนุกรรมการและเลขานุการฯ/ 
                           อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 
 
หมำยเหตุ  1. ไม่ตอ้งส่งรายงานความกา้วหนา้ 

    2. คณะอนุกรรมการฯจะท าลายเอกสารเม่ือครบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีพิจารณาตดัสิน 
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แบบเอกสารท่ี SF 05_4 (หนา้ 2 จาก 2) 

 
Certificate of Exemption  

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No.2  Social Sciences  
99 Moo 18, Paholyothin Road, Ampher Klongluang, Pathumthani. Thailand 12120 

Tel.  0-2564-4440-79  ext: 1804 Fax  0-2564-3937 
..................................................................................... 

Number of  COA……………………………… 
Project No. ……………………………………………………………….  
Title of Project: ……………………………………………………………………………………………   
Principal investigator …………………………………………………………………………………….   
Study center ……………………………………………………………………………………………….   
Responsible department ………………………………………………………………………………. 

Document reviewed 1. …………………………………………………………………….. 
   2. ………………………………………………………………………. 
 

The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No. 2 Social Sciences is in full compliance with International 
Regulations such as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines and the International Practice (ICH-GCP). 
 The Human Research Ethics Committee of Thammasat University No. 2 Social Sciences decided to  exempt the 

above study on .................................................. 
These decision has been reported in ......(month/year)................................meeting. 
 
Signed:.................................................................           
          (................................................................) 

Secretary of the Human Research Ethics Committee of Thammasat University  No.2 Social Sciences   
 
Signed:.................................................................           
          (................................................................) 

Chairman of the Human Research Ethics Committee of Thammasat University  No. 2 Social Sciences   
Note 1. No Continuing review required. 
         2. The protocol will be kept for 3 years after the date of exempt decision. 



32 
 

 

แบบเอกสารท่ี SF 05_5 
แบบช้ีแจงโครงร่ำงกำรวจัิยฉบับปรับปรุงแก้ไขตำมมติคณะอนุกรรมกำรฯ 

ช่ือโครงการวิจยั……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
ผูว้จิยั…………………………………………………………….………………เบอร์โทรศพัท…์………………………….แหล่งทุน…………..……………………………… 
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะอนุกรรมกำรฯ โครงร่ำงกำรวจัิยเดิม โครงร่ำงกำรวจัิยทีแ่ก้ไข  

Version 
หน้ำ   

 
ข้อมูลเดิม Version หน้ำ  ข้อมูลใหม่ หมำยเหตุ 

        
        
        
        
        

                 
                                                                                                                               ผูว้จิยั…………………………………………วนัท่ีรายงาน………./…………../…………….. 
หมำยเหตุ: กรุณำใส่ version และ date ทีด้่ำนล่ำงกระดำษ (footer) พร้อม highlight หรือท ำสัญลกัษณ์บริเวณที่แก้ไข เพ่ือควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำรตรวจสอบ
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 1 จาก 8) 
 

แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 
Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 

ก่อนการประเมินโครงร่างการวจิยั กรุณาเปิดเผยวา่ ท่านมีส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ีในโครงร่างการวจิยั
หรือไม่ 

ส่วนได้ส่วนเสีย ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นท่ีปรึกษา ผูว้ิจยั หรือมีส่วนร่วมในการวจิยั    
ไดรั้บหรือจะไดรั้บประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด (อนัมีมูลค่า) เป็นการตอบแทน
อนั เน่ืองมาจากผลลพัธ์ของการพิจารณา  

  

ไดรั้บประโยชน์จากผลการศึกษาในโครงการวจิยั เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการคา้หรือ ประโยชน์จากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ  

  

เป็นผูบ้ริการ ท่ีปรึกษา ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้ง ของผูส้นบัสนุนโครงการวิจยั (ท่ี
เป็นบริษทัเอกชนซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อคา้ก าไร) ขณะพิจารณาโครงการวจิยั  

  

มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูว้จิยัโดยเป็นบุคคลในครอบครัว สามี ภรรยา บุพการี
หรือบุตรของกลุ่มผูว้จิยั  

  

 
หากท่านตอบใช่ ขอ้หน่ึงขอ้ใดในขา้งตน้ กรุณายติุการพิจารณาและส่งเอกสารกลบัคณะอนุกรรมการฯ 
                                                                                                     

ลงนาม.......................................................... 
วนัท่ี............................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 2 จาก 8) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 

 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
1 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

2 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาองักฤษ) : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

3 ท่ีมาของโครงการวิจยั  : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

4 หลกัการและเหตุผล : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

5 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

6 วตัถุประสงค ์: 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

7 รูปแบบการวิจยั : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

8 ขนาดตวัอยา่ง : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

9 ระยะเวลาและจ านวนคร้ังท่ีนดั : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

10 การคดัเลือกอาสาสมคัร (Inclusion criteria) : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

11 การคดัออก (Exclusion criteria) : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

12 วธีิด าเนินการวจิยั (Study procedure):  
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 



35 
 

 

แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 3 จาก 8) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 

 
 
 
 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
13 การวดัผลการวิจยั : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

14 การใชส้ถิติในการวเิคราะห์ : 
  เหมาะสม           ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

15 พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์ของผูว้จิยั : 
  เหมาะสม           ไม่เหมาะสม          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

16 การเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียของผูว้จิยั : 
 มี               ไม่มี              NA 
 
 

ขอ้เสนอแนะ : 
หากผูว้จิยัมีส่วนไดส่้วนเสีย ผูท้บทวนมีขอ้เสนอแนะให้
ด าเนินการดงัขอ้ใดต่อไปน้ี 

 ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการวิจยั: ไม่ตอ้งมี
มาตรการเพิ่มเติม  

 อาจมีผลกระทบต่อการวิจยั: ขอใหเ้ปิดเผยการ
มีส่วนไดส่้วนเสียกบัอาสาสมคัรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั หรือการตีพิมพ ์ 

 อาจมีผลกระทบต่อการวิจยัปานกลาง: ควรมี
มาตรการเพิ่มเติมไดแ้ก่ การติดตามต่อเน่ือง 
site visit, ขอค ายนิยอมโดยผูอ่ื้น หา้มไม่ใหผู้มี้
ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูว้ดัผลหรือวเิคราะห์
ขอ้มูล หรือมาตรการอ่ืนๆ 

  มีผลกระทบต่อการวจิยัอยา่งมาก ยอมรับ
ไม่ไดแ้ละตอ้งมีมาตรการก าจดัการมีส่วนได้
ส่วนเสียน้ี 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 4 จาก 8) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
17 การบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมในโครงการวจิยั :  

 มี       ไม่มี     NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

18 ความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง          
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

19 ความเส่ียงในการเขา้ร่วมในโครงการวิจยั : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

20 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

21 กลุ่มบุคคลท่ีเปราะบางและอ่อนแอ : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

22 การถอนอาสาสมคัรออกจากการวจิยั :  
  เหมาะสม           ควรปรับปรุง       NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

23 มีการค านึงถึงอาสาสมคัรทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ  
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 5 จาก 8) 
 

แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 
Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
24 ค่าตอบแทน : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

25 การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

26 กระบวนการเกณฑ์อาสาสมคัร (Recruitment 
process) 
  มี 
                 เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี   NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

27 กระบวนการใหค้  ายนิยอม (Informed consent 
process) 
  มี 
                 เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

28 เอกสารการให้ความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล : 
(ความครบถว้นของขอ้มูลและภาษาท่ีใช)้ 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 6 จาก 8) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำทีป่ระชุม) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Full board review) 

 
 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
29 ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์อาสาสมคัรติดต่อได ้ 

  มี 
               เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

30 บทบาทของชุมชน  : 
  มี 
                เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้ 32) 

ขอ้เสนอแนะ : 

31 การมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีการวจิยัแบบมีส่วน
ร่วม(Participatory Action Rescarch; PAR) 
  มี 
         ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของทีมวจิยั        
       ชุมชนยนิยอมและยนิดีใหด้ าเนินการวจิยั
ในพื้นท่ี (พิจารณารวมถึงการขอความยนิยอมจาก
ผูน้ าชุมชน) 
  ไม่มี  
  NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

33 การจดัการขอ้มูลบุคคลและการท าลายขอ้มูลท่ี
บ่งช้ีตวับุคคลหลงัเสร็จส้ินการวจิยั 
  มี 
                เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 7 จาก 8) 
สรุปควำมเห็น 
อตัราส่วนระหวา่งความเส่ียงและผลประโยชน์ (Risk / Benefit ratio) 
  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม 
กลุ่มบุคคลทีอ่่อนแอและเปรำะบำง (Vulnerable subjects) 

  มี                      ไม่มี 
ควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (Risk categories) 

 1 ความเส่ียงนอ้ย คือ ความเส่ียงท่ีไม่มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัของอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี 
 2 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะมีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 
 3 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย คาดวา่จะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั
แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม 
เอกสำรกำรให้ควำมยนิยอมของอำสำสมัครทีไ่ม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

  มี                      ไม่มี 
- น้อยกว่ำ 7 ปี แมว้า่จะไม่ตอ้งมีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัจากเดก็ แต่ผูวิ้จยัควรอธิบายดว้ย
วาจาเพ่ือใหเ้ดก็ทราบวา่ จะท าอะไรแก่เดก็และสงัเกตปฏิกิริยาการยินยอมหรือปฏิเสธของเด็กแต่ละรายก่อนน า
เดก็เขา้ร่วมในการวิจยั ทั้งน้ี ผูวิ้จยัควรบนัทึกหลกัฐานการอธิบายแก่เดก็ ในเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยั และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัส าหรับผูป้กครอง(Assent form) หรือผูแ้ทนโดย
ชอบธรรมลงนามอนุญาต 
- 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ ท่ีสามารถอ่านเขียนได ้หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเดก็และ 
เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั แยกออกจากหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัส าหรับ
บิดามารดาหรือผูป้กครอง (Assent form) หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามอนุญาต เพ่ือใหเ้ด็กท าเคร่ืองหมาย
หรือลงนามในการเขา้ร่วมการวิจยั ทั้งน้ี หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเด็กควรมีรูปแบบและภาษา
ท่ีเหมาะสมกบัวยั อาจใชอ้กัษรตวัใหญ่ แผนภูมิ หรือรูปภาพเพ่ือใหเ้ขา้ใจง่าย และควรจ ากดัความยาวเพียง 1-2 
หนา้ และเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั ส าหรับเดก็ซ่ึงใชภ้าพหรือภาษาใหเ้หมาะสมกบัวยั  
- 13 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  กรณีเดก็ทัว่ไป สามารถเขา้ใจในเหตุผลได ้หรือสามารถอ่านเขียนไดแ้ลว้ หรือทั้ง 
2 ประการ และงานวิจยัท่ีไม่ซบัซอ้น ควรมีเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั และหนงัสือแสดง
เจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยั ใหอ้าสาสมคัรไดล้งช่ือ และวนัท่ีท่ีไดรั้บขอ้มูลและยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั
ดว้ยโดยใหล้งนามในเอกสารฉบบัเดียวกบัผูป้กครอง  และมีผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามก ากบั 
และกรณีเดก็มีขอ้จ ากดัในการเขา้ใจหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 
หรือเม่ืองานวิจยัมีความซบัซอ้น หนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัจากเดก็ ควรแยกออกจากหนงัสือ
แสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการ
วิจยัจากเดก็ ควรใชภ้าษาท่ีง่ายเหมาะสมกบัอายแุละสภาวะของเดก็ 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_1 (หนา้ 8 จาก 8) 
 
กำรเข้ำร่วมในโครงกำรวจัิยของบุคคลทีอ่่ำนเขียนไม่ได้ 

  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม 
สรุปควำมเห็น 

  อนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 
  ไม่อนุมติั เน่ืองจาก............................................................ 

 ก ำหนดกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวจัิย (พจิำรณำตำมควำมเส่ียง) 
 1 ความเส่ียงนอ้ย ส่งรายงานความกา้วหนา้ทุก 1 ปี 
 2 ความเส่ียงปานกลาง แต่คาดวา่จะมีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั ส่งรายงาน

ความกา้วหนา้ทุก................เดือน (ช่วง 6-12 เดือน) 
 3 ความเส่ียงมาก คาดวา่จะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยัแต่อาจเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม ส่งรายงานความกา้วหนา้ทุก ........... เดือน (ช่วง 3-6เดือน) 
  อ่ืน ๆ ระบุ……………………………… 

ข้อเสนอแนะ/ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

  ผูป้ระเมิน............................................................... 
(.............................................................................) 
วนัท่ี...................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_2 (หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบตรวจสอบเอกสำรให้ควำมยนิยอมโดยได้รับข้อมูล  
ขอความกรุณาประเมินใหค้รบทุกหวัขอ้ของแบบฟอร์ม หวัขอ้ใดท่ีไม่สามารถประเมินได ้ 
ใหร้ะบุ NA (Non applicable) 

 
ช่ือโครงกำรวจัิย.............................................................................................................................. 
ช่ือผู้วจัิย..................................................................รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย..................................... 
 

ข้อควำม เหมำะสม 
ไม่

เหมำะสม/
ไม่มี 

NA 

1. ช่ือเร่ือง ตรงกบั ช่ือเร่ืองของโครงการวจิยั    
2. ช่ือของผูใ้หทุ้นวจิยั    
3. ช่ือของผูว้จิยั (ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาสาสมคัรสามารถติดต่อไดเ้ม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัย)     

ท่ีท  างาน และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดใ้นเวลาราชการ (ทุกกรณี) และนอกเวลา
ราชการ (เฉพาะกรณีท่ีเหมาะสม) 

   

4. ท่ีมาและวตัถุประสงคข์องการท าวจิยั    
5. เหตุผลท่ีบุคคลนั้นไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้ร่วมโครงการวิจยัเพราะมีคุณสมบติัท่ี

เหมาะสม 
   

6. ระยะเวลาท่ีจะตอ้งร่วมในโครงการวิจยั    
7. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั    
8. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนการวจิยั    
9. ความเส่ียง ความไม่สบายกายและจิตใจ ท่ีไดรั้บในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั     
10.  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั     
11.  ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลาท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการวจิยั      
12.  ค่าใชจ่้ายท่ีอาสาสมคัรท่ียงัคงตอ้งจ่ายในการเขา้ร่วมโครงการวจิยั     
13.  การรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีเป็นส่วนตวัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั     
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แบบเอกสารท่ี SF 06_2 (หนา้ 2 จาก 2) 
แบบตรวจสอบเอกสำรให้ควำมยนิยอมโดยได้รับข้อมูล 

ขอความกรุณาประเมินใหค้รบทุกหวัขอ้ของแบบฟอร์ม หวัขอ้ใดท่ีไม่สามารถประเมินได ้ใหร้ะบุ NA (non applicable) 

ขอ้เสนอแนะ
............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ผูป้ระเมิน............................................................................................... 
(...............................................................................................) 

            วนัท่ี.......................................................................................... 

ข้อควำม 
เหมำะสม 

ไม่
เหมำะสม 

NA 

14.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั รู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม สามารถติดต่อร้องทุกข์
ต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ 

   

15.  สิทธิในการถอนตวัจากโครงการวจิยั    

16.  หากมีขอ้มูลใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั นกัวจิยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั
รับทราบ 

   

17.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัจะไดรั้บเอกสารช้ีแจงและหนงัสือยนิยอมท่ีมีขอ้ความเดียวกนักบัท่ี
นกัวจิยัเก็บไว ้และไดล้งลายมือช่ือของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั ผูใ้หค้  าอธิบายเพื่อขอความ
ร่วมมือให้เขา้ร่วมโครงการวิจยั และวนัท่ีท่ีลงช่ือเก็บไวเ้ป็นส่วนตวั 1 ชุด 

   

18.  ภาษาท่ีใชจ้ะตอ้งสละสลวย เขา้ใจง่าย ไม่ใชศ้พัทท์างวทิยาศาสตร์ หรือทางการแพทย ์แต่
จะตอ้งเป็นภาษาท่ีคนทัว่ไปสามารถเขา้ใจได(้ไม่ใชภ้าษาองักฤษ ถา้จ าเป็นใหใ้ชภ้าษาไทย
ทบัศพัทภ์าษาองักฤษรวมอธิบายความหมายท่ีเขา้ใจไดง่้าย) 

   

19.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัเขา้ร่วมโครงการวจิยัน้ีโดยความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั    

20.  ลายเซ็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั (อาสาสมคัร) พร้อมวนัท่ีท่ีเซ็นยนิยอมร่วมโครงการวิจยั    

21.  กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัไม่สามารถเซ็นได ้มีตวัแทนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเซ็น    

22. กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัเป็นเด็ก (อายนุอ้ยกวา่ 18 ปีบริบูรณ์) มีหนงัสือแสดงเจตนา
ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั จากผูป้กครองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเซ็น 

   

23. กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัเป็นเด็กอายตุั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ ท่ีสามารถอ่าน
เขียนได ้หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัเด็กและ เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั แยกออกจากหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัส าหรับบิดา
มารดาหรือผูป้กครอง (Assent form) หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามอนุญาต เพื่อให้เด็กท า
เคร่ืองหมายหรือลงนามในการเขา้ร่วมการวจิยั ให้เด็กสามารถอ่านท าความเขา้ใจไดแ้ละมี
ลายเซ็นของเด็กเป็นหลกัฐาน  
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แบบเอกสารท่ี SF 06_3 
 

แบบประเมินกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยทีส่่งกลบัเข้ำมำภำยหลงักำรปรับปรุงแก้ไข 
ส ำหรับผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย 

------------------------------------------------------- 
 

โครงกำรวจัิยเร่ือง …………………………………………………………………………….....…..… 
รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย…………………………………………………………………………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย …………………………………………………………………..……………… 
กำรแก้ไขคร้ังที ่....................................................................................................................................... 
 
 

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาโครงร่างการวิจยัขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ มีความเห็นเสนอประธานคณะ
อนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ ดงัน้ี 
(     ) อนุมติั 
(     ) ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั 
(     ) ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 
(     ) ไม่อนุมติั 
 

ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิม่เติม 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

       

ผูป้ระเมิน...................................................................... 
(........................................................................) 
วนัท่ี.................................................................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 1 จาก 7) 

 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Expedited review) 

ก่อนการประเมินโครงร่างการวจิยั กรุณาเปิดเผยวา่ ท่านมีส่วนไดส่้วนเสียดงัต่อไปน้ีในโครงร่างการวจิยั
หรือไม่ 

ส่วนได้ส่วนเสีย ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นท่ีปรึกษาผูว้ิจยั หรือมีส่วนร่วมในการวจิยั    
ไดรั้บหรือจะไดรั้บประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด (อนัมีมูลค่า) เป็น
การตอบแทนอนั เน่ืองมาจากผลลพัธ์ของการ พิจารณา  

  

ไดรั้บประโยชน์จากผลการศึกษาในโครงการวจิยั เช่น ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้หรือ ประโยชน์จากสัญญาอนุญาตให้
ใชสิ้ทธิ  

  

เป็นผูบ้ริการ ท่ีปรึกษา ลูกจา้งหรือผูรั้บจา้ง ของผูส้นบัสนุน
โครงการวจิยั (ท่ีเป็นบริษทัเอกชนซ่ึงมีวตัถุประสงค ์เพื่อคา้ก าไร) 
ขณะพิจารณาโครงการวจิยั  

  

มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูว้จิยัโดยเป็นบุคคลในครอบครัว สามี 
ภรรยา บุพการีหรือบุตรของกลุ่มผูว้จิยัหรือผูใ้กลชิ้ด  

  

 
หากท่านตอบใช่ ขอ้หน่ึงขอ้ใดในขา้งตน้ กรุณายติุการพิจารณาและส่งเอกสารกลบัคณะอนุกรรมการฯ 

 
ลงนาม........................................................ 
วนัท่ี.......................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 2 จาก 7) 

 

แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
1 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาไทย) : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

2 ช่ือโครงการวิจยั (ภาษาองักฤษ) : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

3 ท่ีมาของโครงการวิจยั  : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

4 หลกัการและเหตุผล : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

5 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

6 วตัถุประสงค ์: 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

7 รูปแบบการวิจยั : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

8 ขนาดตวัอยา่ง : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

9 ระยะเวลาและจ านวนคร้ังท่ีนดั : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

10 การคดัเลือกอาสาสมคัร (Inclusion criteria) : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

11 การคดัออก (Exclusion criteria) : 
  เหมาะสม         ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

12 วธีิด าเนินการวจิยั (Study procedure):  
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 3 จาก 7) 
 

แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 
Guidelines and assessment form of study protocol (Expedited review) 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
13 การวดัผลการวิจยั : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

14 การใชส้ถิติในการวเิคราะห์ : 
  เหมาะสม           ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

15 พื้นฐานอาชีพหรือประสบการณ์ของผูว้จิยั : 
  เหมาะสม           ไม่เหมาะสม          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

16 การเปิดเผยการมีส่วนไดส่้วนเสียของผูว้จิยั : 
 มี                        ไม่มี                      NA 
 

 

ขอ้เสนอแนะ : 
หากผูว้จิยัมีส่วนไดส่้วนเสีย ผูท้บทวนมีขอ้เสนอแนะให้
ด าเนินการดงัขอ้ใดต่อไปน้ี 

 ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการวิจยั: ไม่ตอ้งมี
มาตรการเพิ่มเติม  

 อาจมีผลกระทบต่อการวิจยั: ขอใหเ้ปิดเผย
การมีส่วนไดส่้วนเสียกบัอาสาสมคัรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั หรือการตีพิมพ ์ 

 อาจมีผลกระทบต่อการวิจยัปานกลาง: ควรมี
มาตรการเพิ่มเติมไดแ้ก่ การติดตามต่อเน่ือง 
site visit, ขอค ายนิยอมโดยผูอ่ื้น หา้มไม่ใหผู้มี้
ส่วนไดส่้วนเสียเป็นผูว้ดัผลหรือวเิคราะห์
ขอ้มูล หรือมาตรการอ่ืนๆ  

 มีผลกระทบต่อการวจิยัอยา่งมาก ยอมรับ
ไม่ไดแ้ละตอ้งมีมาตรการก าจดัการมีส่วนได้
ส่วนเสียน้ี  
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 4 จาก 7) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Expedited review) 

 
 

 

 

 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
17 การบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมในโครงการวจิยั :  

 มีการบงัคบั       ไม่มีการบงัคบั     NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

18 ความเป็นส่วนตวัและการรักษาความลบั : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง          
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

19 ความเส่ียงในการเขา้ร่วมในโครงการวิจยั : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

20 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

21 กลุ่มบุคคลท่ีเปราะบางและอ่อนแอ : 
  มี                      ไม่มี          NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

22 การถอนอาสาสมคัรออกจากการวจิยั :  
  เหมาะสม           ควรปรับปรุง       NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

23 มีการค านึงถึงอาสาสมคัรทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ  
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

24 ค่าตอบแทน : 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         
NA 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 5 จาก 7) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Expedited review) 

 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
25 การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย : 

  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 
ขอ้เสนอแนะ : 

26 กระบวนการเกณฑ์อาสาสมคัร (Recruitment 
process) 
  มี 
                 เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 
 NA 

 

27 กระบวนการใหค้  ายนิยอม (Informed consent 
process) 
  มี 
                 เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี                                NA 

 

28 เอกสารการให้ความยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล : 
(ความครบถว้นของขอ้มูลและภาษาท่ีใช)้ 
  เหมาะสม          ควรปรับปรุง         NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

29 ท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์อาสาสมคัรติดต่อได ้ 
  มี 
               เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 
 NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

30 บทบาทของชุมชน  :  
  มี 
                เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี (ขา้มไปตอบขอ้ 32) 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 6 จาก 7) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and assessment form of study protocol (Expedited review) 

 
 

 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
31 การมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีการวจิยัแบบมีส่วน

ร่วม(Participatory Action Rescarch; PAR)  
  มี 
         ชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของทีมวจิยั        
       ชุมชนยนิยอมและยนิดีใหด้ าเนินการวจิยั
ในพื้นท่ี (พิจารณารวมถึงการขอความยนิยอมจาก
ผูน้ าชุมชน) 
  ไม่มี 
  NA 

ขอ้เสนอแนะ : 

32 การจดัการขอ้มูลบุคคลและการท าลายขอ้มูลบ่งช้ี
ตวับุคคลหลงัเสร็จส้ินการวจิยั 
  มี 
                เหมาะสม          ควรปรับปรุง                             
  ไม่มี 

ขอ้เสนอแนะ : 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_4 (หนา้ 7 จาก 7) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอโครงร่ำงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and Assessment Form of Study Protocol (Expedited review) 

 
 

รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย : ผู้วจัิยหลกั : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 

ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
สรุปควำมเห็น 
อตัรำส่วนระหว่ำงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ (Risk / Benefit ratio) 

  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม 
กลุ่มบุคคลทีอ่่อนแอและเปรำะบำง (Vulnerable subjects) 

  มี                      ไม่มี                NA 
ควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (Risk categories) 

 1 ความเส่ียงนอ้ย คือ ความเส่ียงท่ีไม่มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัของอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี 
 2 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะมีประโยชน์ตอ่อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 
 3 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย คาดวา่จะไม่มีประโยชน์ตอ่อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยัแต่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมหรือส่วนรวม 
กำรเข้ำร่วมในโครงกำรวจิยัของบุคคลทีอ่่ำนเขียนไม่ได้ 

  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม          NA 

สรุปควำมเห็น 

 อนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ืออนุมติั    
 ปรับปรุงแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่  
 ไม่อนุมติั เน่ืองจาก............................................................ 
ก ำหนดกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวจิยั (พจิำรณำตำมควำมเส่ียง) 

  ความเส่ียงนอ้ย ส่งรายงานความกา้วหนา้ทุก 1 ปี 
  อ่ืน ๆ ระบุ……………………………… 
(หากความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย ควรน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ) 
ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  .................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                               ผูป้ระเมิน........................................................................................ 

 (...............................................................................................) 
                                                         วนัท่ี............................................................................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 06_5 
 

แบบประเมินกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยขอแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย (Protocol amendment) 
ส ำหรับผู้ทบทวนโครงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 
------------------------------------------------------- 

 

โครงกำรวจัิยเร่ือง …………………………………………………………………..…………………… 
รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย…………………………………………………………………..………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย ………………………………………………………..…………………………… 
กำรแก้ไขเพิม่เติม คร้ังที ่............................................................................................................................. 
  
 

 ทั้ งน้ี  ข้าพเจ้าได้พิจารณาโครงร่างการวิจัยข้างต้นเรียบร้อยแล้ว   มีความเห็นเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ ดงัน้ี 
 

 ไม่อนุมติั เน่ืองจาก............................................................ 
 

ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิม่เติม 
 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
       

ผูป้ระเมิน.................................................................. 
(.............................................................) 

                                                            วนัท่ี..............เดือน..................พ.ศ......... 
 

 อนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั    
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แบบเอกสารท่ี SF 07_1 

 
แบบรำยงำนส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย 

(Protocol amendment form) 
 

ช่ือโครงการวิจยั……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
ผูว้จิยั…………………………………………………………….………………เบอร์โทรศพัท…์………………………….แหล่งทุน…………..……………………………… 
การแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี………………………………………………..……./……………………/…………………. 
 

โครงร่ำงกำรวจัิยเดิม โครงร่ำงกำรวจัิยทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
เหตุผลที่ขอปรัปปรุงแก้ไข 

Version หน้ำ  ข้อมูลเดิม Version หน้ำ  ข้อมูลใหม่ 
       

       
       
       
       

                 
                                                                                                                               ผูว้จิยั…………………………………………วนัท่ีรายงาน………./…………../………
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แบบเอกสารท่ี SF 07_2 
 แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอกำรพจิำรณำส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรวจัิย (แบบน ำเข้ำที่ประชุม) 

Guidelines and assessment form of protocol amendment (Full board review) 
รหัสโครงร่ำงกำรวจิัย : ผู้วจัิยหลัก : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) :  
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
สรุปกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงร่ำงกำรวจัิย
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
สรุปควำมเหน็ 
อตัรำส่วนระหว่ำงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ (risk / benefit ratio) 

  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม 
ควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (Risk categories) 

 1 ความเส่ียงนอ้ย คือ ความเส่ียงท่ีไม่มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี 
 2 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะมีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยั 
 3 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย คาดวา่จะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัแต่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมหรือส่วนรวม 
กำรแก้ไขเพิม่เติมโครงร่ำงกำรวจิัยมีผลต่อเอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิัยและหนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำ
ร่วมโครงกำรวจิัยอย่ำงไร 

 ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลง                ไม่เก่ียวขอ้ง 
 ควรเปล่ียนแปลงบางส่วน (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
 ควรเปล่ียนแปลงทั้งฉบบั (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
 ไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ 
สรุปควำมเหน็ 

 อนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ืออนุมติั    
 ไม่อนุมติั   
ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น ..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………                           
                                                                          ผูป้ระเมิน............................................................................................... 

         (...............................................................................................) 
                                                                           วนัท่ี............................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 07_3 (หนา้ 1 จาก 2) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอกำรพจิำรณำส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรวจิัย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and assessment form of protocol amendment (Expedited review) 
 

รหัสโครงร่ำงกำรวจิัย : ผู้วจัิยหลัก : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) : 
สรุปกำรแก้ไขเพิม่เติมโครงร่ำงกำรวจัิย
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
สรุปควำมเห็น 
ลกัษณะการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั 
  การเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย  (Minor change)กรุณาเขียนเคร่ืองหมายเพื่อแสดงว่าการแกไ้ขเขา้ได้
กบัขอ้ใดต่อไปน้ี 
             การแกไ้ขการสะกดค า วนัท่ี ฉบบัท่ี และการจดัรูปเล่มใหม่ของโครงการวิจยั 
             การเปล่ียน/เพิ่มเติม ผูร่้วมวิจยั หรือผูป้ระสานงานโครงการวิจยั  
             ขอ้ความประชาสัมพนัธ์เชิญชวนอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
            การแกไ้ขหรือเพิ่มเติมวิธีด าเนินการวิจยัท่ีไม่เพิ่มความเส่ียงแก่อาสาสมคัร หรือมีความเส่ียงไม่ 
                มากกว่าความเส่ียงนอ้ย  
             การแกไ้ขเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวิจยั (Information sheet) เพื่อให้
สอดคลอ้ง 
                กบัโครงการวิจยั 
             กิจกรรมท่ีเหลือของการวิจยัเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
              การแกไ้ขเพิ่มเติมอ่ืนๆท่ีเป็น Minimal risk 
  การเปล่ียนแปลงท่ีไม่เขา้กบัขอ้ขา้งตน้ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก (major change)*   (ตอ้ง
น าเขา้ท่ีประชุม)  
อตัรำส่วนระหว่ำงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ (risk / benefit ratio) 

  เหมาะสม          ไม่เหมาะสม 



55 

 

 

แบบเอกสารท่ี SF 07_3 (หนา้ 2 จาก 2) 
แนวทำงกำรทบทวนและน ำเสนอกำรพจิำรณำส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย (แบบเร่งด่วน) 

Guidelines and Assessment Form of Protocol Amendment (Expedited Review) 
รหัสโครงร่ำงกำรวจัิย ผู้วจัิยหลกั : 
ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย) 
ช่ือโครงกำร (ภำษำองักฤษ) 
ควำมรุนแรงของควำมเส่ียง (risk categories) 

 1 ความเส่ียงนอ้ย คือ ความเส่ียงท่ีไม่มากกวา่ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดี 
 2 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย แต่คาดวา่จะมีประโยชนต่์ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยั 
 3 ความเส่ียงมากกวา่ความเส่ียงนอ้ย คาดวา่จะไม่มีประโยชนต่์ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยัแต่
อาจเป็นประโยชนต่์อสงัคมหรือส่วนรวม 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงร่ำงกำรวจิยัมผีลต่อเอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัและหนังสือแสดง
เจตนำยนิยอมเข้ำร่วมโครงกำรวจิยัอย่ำงไร 

 ไม่ตอ้งเปล่ียนแปลง            ไม่เก่ียวขอ้ง 
 ควรเปล่ียนแปลงบางส่วน (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
 ควรเปล่ียนแปลงทั้งฉบบั (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
 ไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ 
สรุปควำมเห็น 
 อนุมติั 
 ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ืออนุมติั   (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
 น าเขา้ท่ีประชุม 
 ไม่อนุมติั (โปรดเขียนรายละเอียดดา้นล่าง) 
ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็น ..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………                           
                                                          ผูป้ระเมิน............................................................................................. 

(...............................................................................................) 
                                                   วนัท่ี.......................................................................................... 

หมายเหต:ุ 
* การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงร่างการวจิยัอยา่งมาก (major change) คือ มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงร่างการวจิยัท่ี

เพ่ิมความเส่ียงต่ออาสาสมคัรซ่ึงตอ้งน าเขา้พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ
วธีิการวจิยั มีการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเพ่ิมความเส่ียงต่ออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั เป็นตน้ 
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แบบเอกสารท่ี SF 08 (หนา้ 1 จาก 2) 
แผนภูมิกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยคร้ังแรก  (Flow chart of initial review) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะอนุกรรมกำรฯ ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรโครงร่ำงกำรวจิัย 
1. ผูวิ้จยัส่งโครงร่างการวิจยัเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคร้ังแรก ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด พร้อม CD บนัทึกเอกสารทั้งหมด (File word) จ านวน 1 แผน่ ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ความ (แบบเอกสารท่ี SF 

28_1)  แบบประเมินวิธีการพิจารณาโครงร่างการวิจยั  (แบบเอกสารท่ี SF 05_1) แบบตรวจสอบความครบถว้นของโครงร่างการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 05_3), แบบเสนอโครงร่างการวิจยัเพ่ือขอรับรองฯ

(แบบเอกสารท่ี SF 09_1), แบบประวติัผูวิ้จยั (แบบเอกสารท่ี SF 09_2 )กรณีผูวิ้จยัเป็นนกัศึกษาให้แนบเอกสารยนืยนัการผา่นการสอบเคา้โครงร่างวิทยานิพนธ์ และประวติัส่วนตวัและผลงานของอาจารยท่ี์

ปรึกษาดว้ย, เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 10_1), หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (แบบเอกสารท่ี SF 10_2 ), หนงัสือแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัของ

อาสาสมคัรวิจยั ส าหรับผูป้กครอง (แบบเอกสารท่ี SF 10_3) ในกรณีท่ีอาสาสมคัรอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ (บทท่ี STU 08) และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ์ แนวทางการสมัภาษณ์หรือสงัเกต (จะตอ้งขออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ/เคร่ืองมือ ถา้กรณี แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเอง จะตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพก่อนน าไปใชจ้ริง เพ่ือความแน่ใจวา่

เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ) เป็นตน้ เอกสารรับรองโครงการวิจยั (กรณีท่ีผ่านการรับรองจริยธรรมฯ มาจากหน่วยงานท่ีเก็บขอ้มูลแลว้ ขอใหแ้นบมาพร้อมกบัการเสนอขอรับรองจากคณะอนุกรรมการ)กรณี

เอกสารไม่ครบถว้น และเน้ือหาในโครงร่างการวิจยัไม่ครบถว้นให้ส่งคืนผูวิ้จยั 

2. กรณีเอกสารและเน้ือหามีความครบถว้น เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ ลงรับเอกสารในสมุดทะเบียนรับ 

3. เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ ก าหนดรหสัโครงร่างการวิจยั ลงขอ้มูลในโปรแกรมฐานขอ้มูลจริยธรรมการวิจยั  

ประธำน/เลขำนุกำรอนุกรรมกำรฯ พจิำรณำแต่งตั้ง 

- กรณีพิจารณาแบบน าเขา้ท่ีประชุม แต่งตั้งผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัอยา่งน้อย  3 ท่าน โดยผูท้บทวนโครงร่างการวิจยัท่านท่ี 3 จ  านวน 1 ท่านซ่ึงไม่อยูใ่นสาขาสงัคมศาสตร์ เป็นผูพิ้จารณาเอกสารช้ีแจงขอ้มูล
แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงร่างการวิจยั (Information sheet) และหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Consent form) 

- กรณีพิจารณาแบบเร่งด่วน แต่งตั้งอนุกรรมการฯ/อนุกรรมการเสริม ฯ จ านวน  2  ท่าน   
กรณทีี่โครงร่ำงกำรวจิัยเข้ำข่ำยได้รับยกเว้นกำรพจิำรณำ (Exempt from review) 

- เลขานุการคณะกรรมการฯทบทวน พิจารณาตดัสินโครงการท่ีเขา้ข่ายไดรั้บยกเวน้การพิจารณาและน าเสนอประธานฯ 

 

ผูว้จิยัส่งโครงร่างการวจิยั 
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แบบเอกสารท่ี SF 08 (หนา้ 2 จาก 2) 

แผนภูมิกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิยคร้ังแรก  (Flow chart of initial review ) (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  

 

เจา้หนา้ท่ีส านกังาน ฯ จดัส่งโครงร่างการวจิยัใหผู้ท้บทวน (reviewer) ภายใน 7 วนัปฏิทินนบัตั้งแต่ลงรับเอกสาร 

กรณีพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review) กรณีพิจารณาแบบน าเขา้ท่ีประชุม (Full board review) 

ประธานฯ/เลขานุการฯ พิจารณาและออกจดหมายแจง้ผล
การพิจารณาภายใน 7 วนัปฎิทิน หลงัจากผูว้จิยัส่งผลการ
ปรับแกไ้ข 
1. หากแกไ้ขถูกตอ้งออกจดหมายแจง้ผลการพิจารณาและ
เอกสารรับรอง 
2. หากยงัไม่ถูกตอ้งส่งแกไ้ขอีกจนกวา่จะรับรอง 

น าโครงร่างการวจิยัท่ีไดป้รับแกไ้ขแลว้เสนอต่อท่ีประชุม
เพื่อพิจารณา 
พิจารณาในการประชุมคร้ังถดัไปหลงัจากผูว้จิยัส่งผลการ
ปรับแกไ้ขตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   
1. พิจารณาภายใน 7 วนัปฏิทิน หลงัจากผูว้จิยัส่งผลการ
ปรับแกไ้ข 
2. หากยงัไม่ถูกตอ้งส่งแกไ้ขอีกจนกวา่จะรับรอง 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 1 จาก 9) 
แบบเสนอโครงร่ำงกำรวจัิยเพ่ือขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวจัิยในคน มธ. ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์  

 (กรุณำใส่หมำยเลขหน้ำ เวอร์ช่ัน และวนัทีข่องโครงร่ำงกำรวจัิยที ่foot note ทุกแผ่น) 
1.   ช่ือโครงกำรวจิยั  (ภาษาไทย) .................................................................................................................................... 
                     (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................. 
2. ช่ือหัวหน้ำโครงกำรวจิยั (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 
     (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………… 

 ❏ อาจารย ์ ต าแหน่งวชิาการ.......................................................................... 

 ❏ นกัศึกษา     ระดบั    ❏ ปริญญาตรี ❏ ปริญญาโท ❏ ปริญญาเอก 

 ❏ บุคลากรอ่ืนๆ ต าแหน่ง.....................................................  
 วฒิุการศึกษา........................................................................ 
 สงักดั..............................................................สถานท่ีท างาน/ติดต่อ ........................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ........................................................................................................... 
 E-mail address: ........................................................................................................................................................ 
 (กรุณำแนบแบบประวตั ิ(curriculum vitae) ในภำคผนวก) 

2.1 ภำระงำนวจิยัในควำมรับผดิชอบ 
ปัจจุบนัผูว้จิยัมีจ านวนโครงการวจิยัภายใตก้ารดูแล......................โครงการ  
คาดวา่จ านวนผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรท่ีอยูใ่นความดูแลและตอ้งติดตามขณะน้ีรวมทั้งหมด..................คน  
ประสบการณ์ดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 

❏ผูว้จิยัเคยผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน ปีพ.ศ............ (พร้อมแนบประกาศนียบตัรท่ีผา่นการอบรม)   

❏ผูว้จิยัเคยผา่นการอบรมการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (GCP) ปีพ.ศ........... (พร้อมแนบประกาศนียบตัรท่ีผา่นการอบรม)   
3.  ผู้วจิยัร่วมทั้งหมด 
 3.1 ช่ือผู้วจิยัร่วม (ภาษาไทย) .......................................................................................................................... 
              (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................................... 

 ❏ อาจารย ์ ต าแหน่งวชิาการ.......................................................................... 

 ❏ นกัศึกษา     ระดบั  ❏ปริญญาตรี ❏ ปริญญาโท ❏ ปริญญาเอก 

 ❏ บุคลากรอ่ืนๆ ต าแหน่ง.....................................................  
 วฒิุการศึกษา.................................................. 
 สงักดั..............................................................สถานท่ีท างาน/ติดต่อ ........................................................................... 
 โทรศพัท(์ติดต่อไดท้ั้งในและนอกเวลาราชการ)............................................................................................................. 
 E-mail address: ........................................................................................................................................................ 
 (กรุณาใส่ขอ้มูลของผูว้จิยัร่วมทุกคนพร้อมส่งแบบประวติั (Curriculum Vitae) ในภาคผนวกร่วมดว้ย) 
ประสบการณ์ดา้นจริยธรรมการวจิยัในคนของผูว้จิยัร่วมแต่ละท่าน 

     ❏เคยผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน ปี...........  (พร้อมแนบประกาศนียบตัรท่ีผา่นการอบรมมาดว้ย)   

     ❏เคยผา่นการอบรมการวจิยัทางคลินิกท่ีดี (GCP) ปี.......... (พร้อมแนบประกาศนียบตัรท่ีผา่นการอบรมมาดว้ย)   
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 2 จาก 7) 
3.2 ช่ือผู้วจิยัร่วม (ตำมแบบ 3.1)…………………………………………………………………………… 

4.  แหล่งทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (Research funding) 

 ❏ ไม่มีทุน ❏ อยูร่ะหวา่งขอทุน........................................................................ 
(ระบุช่ือแหล่งทุน ทั้งน้ีเม่ือผูว้จิยัไดรั้บทุนแน่นอนแลว้ใหท้ าหนงัสือแจง้ใหค้ณะอนุกรรมการฯทราบพร้อมกบัช้ีแจงในโครงร่างการ
วจิยัและ Information sheet) 

 ❏ มีทุน* ❏ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ❏ รัฐ ระบุแหล่งทุน…………………………………………...………………… 

  ❏ เอกชน ระบุแหล่งทุน…………………………………………...……………………… 

  ❏ อ่ืนๆ ระบุแหล่งทุน…………………………………………...………………….……….… 
 

 5. สถำนทีท่ ำวจิยั  

❏ Single center  ระบุ ...(หากไม่ไดท้ าการวจิยัในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  ใหผู้ว้จิยัขออนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบนันั้น หากสถาบนัใดไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ใหท้ าหนงัสือขออนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการหรือผูรั้บผิดชอบของสถาบนันั้น) 

❏ Multiple centers   

❏ เฉพาะในประเทศไทย ............................................................................................. 
 (ระบุช่ือทุกสถาบนัท่ีร่วมโครงการวจิยั จ านวนประชากร/อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการและผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนแต่ละสถาบนั หากสถาบนัใดไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ใหท้ า
หนงัสือขออนุญาตจากผูอ้  านวยการหรือผูรั้บผิดชอบของสถาบนันั้น)  

❏ ร่วมกบัต่างประเทศ .......................................................................................................................... 
(ระบุช่ือประเทศท่ีร่วมโครงการวจิยั ระบุช่ือทุกสถาบนัในประเทศไทยท่ีร่วมโครงการวจิยัพร้อมจ านวนประชากร/   
อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการและผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนแต่ละสถาบนัในประเทศ
ไทย) 

6.  ระยะเวลำทีท่ ำโครงกำรวจิยั ตลอดโครงการ………………ปี....................เดือน 
ระยะเวลาท่ีเร่ิมเก็บขอ้มูล..............................................ปี............................................เดือน 
(ใหเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลหลงัจากไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว้) 
7.  โครงร่ำงกำรวจิยั  

7.1  หลกักำรและเหตุผลทีต้่องท ำวจิยั (background/rationale) 
(อธิบายสาระส าคญั  หากมีการส่งโครงการวจิยัภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และขอใหมี้สาระท่ีสอดคลอ้งกนั) 
.................................................................................................................................................................................. 
7.2 กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงละเอยีด (literature review) (เขียนเป็นภาคบรรยายพร้อมเอกสารอา้งอิงซ่ึงเขียนตามแบบ

มาตรฐานสากล).................................................................................................................................................. 
7.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั (objective) 
.................................................................................................................................................................................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 3 จาก 7) 
      7.4 กำรออกแบบกำรวจิยั (research design) 

❏ Randomized-controlled trial 

❏ Quasi-experimental study (manipulation and control only, without randomization) 

❏ Pre-experimental study (manipulation only, without control and randomization) 

❏ Prospective cohort study 

❏ Descriptive study 

❏ Cross-sectional study 

❏ Case-control study 

❏ Pilot study 

❏ Quantitative research 

❏Qualitative research 

❏Participatory Action Research (PAR) 

❏Survey research 

❏Internet-based research 

❏ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... ................................................................................................ 
 7.5  อำสำสมคัร (research subjects)  

กำรค ำนวณขนำดตวัอย่ำง (sample size calculation) โปรดระบุท่ีมาของขนาดตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม หากใชสู้ตรส าเร็จ
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณ กรุณาระบุค่าตวัแปรท่ีน ามาค านวณพร้อมเอกสารอา้งอิงหรือท่ีมาของค่าตวัแปรนั้น
......................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์กำรคดัเลือกผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัร (Inclusion criteria) 
......................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์กำรคดัออกผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัร (Exclusion criteria) 
......................................................................................................................................................................... 
เกณฑ์กำรถอนผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัรหรือยุตกิำรเข้ำร่วมกำรวจิยั (withdrawal or termination criteria) 
......................................................................................................................................................................... 
ประชำกรเป้ำหมำย (target population)  
......................................................................................................................................................................... 
กำรเลือกตวัอย่ำง (sampling method) 
......................................................................................................................................................................... 
วธีิกำรจดัผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัรเข้ำกลุ่ม (subject allocation methods) 
......................................................................................................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 4 จาก 7) 
7.6  กระบวนกำรวจิัย ระบุรายละเอียดของกระบวนการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการวจิยั ส่ิง

ท่ีผูร่้วมวิจยั/อาสาสมคัรจะตอ้งปฏิบติัหรือจะไดรั้บการปฏิบติั (เช่น จ านวนคร้ังท่ีมีการเจาะเลือด ปริมาณเลือดท่ีเจาะ จ านวนการ
นัดหมาย และเวลาท่ีใชใ้นการร่วมวิจยั เป็นตน้) หากมีการส่งโครงการวิจยัภาษาองักฤษแนบมาดว้ย ขอให้มีใจความท่ีตรงกัน 
รวมถึงอา้งอิงเลขหนา้ในโครงการวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.7  กระบวนกำรเก็บข้อมูล (Data collection process) กรุณาส่งแบบบันทึกการเก็บขอ้มูล (Case record form) และ/หรือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และ/หรือ แบบสัมภาษณ์ (Interview question) และ/หรือ บทสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Telephone 
script) ท่ีจะใชม้าประกอบการพิจารณาดว้ย (ถา้มี)*  
กำรเกบ็ข้อมูลต้องเร่ิมหลงัจำกได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคน 
*ในแบบบนัทึกขอ้มูลของผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรทุกประเภท ตอ้งไม่ระบุช่ือ-นามสกลุ, Hospital number (HN), ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์
หรือ Identification รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรไดเ้ป็นรายบุคคล โดยใหใ้ชเ้ป็นรหสัแทน 
 7.8  กำรวดัผล/กำรวเิครำะห์ผลกำรวจิยั (Outcome measurement / Data analysis) กระบวนการวดัผล/วเิคราะห์ผล  
รวมถึงสถิติท่ีใช.้............................................................................................................................................................... 
 ข้อพจิำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวจิยัในคน (Ethical consideration) 
8.  ลกัษณะผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัร (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

❏ Healthy volunteers  

❏ Patients excluding vulnerable subjects  

❏ อ่ืนๆ เช่น Retrospective chart review 

❏ Vulnerable subjects* ระบุ (ผูท่ี้ไม่สามารถรับรู้ ไม่สามารถตดัสินใจหรือไม่มีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตวัเอง) 

 ❏ เด็กเลก็ / ผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (อาย ุ<18 ปี)**  

 ❏ ผูพิ้การหรือมีความบกพร่องทางสมอง / จิตใจ  

 ❏ ผูป่้วยหอ้งฉุกเฉิน หรือ หออภิบาลผูป่้วยหนกั, ผูป่้วยระยะสุดทา้ย*** 

 ❏ ผูป่้วยเร้ือรังท่ีตอ้งพ่ึงพาแพทยแ์ละผูดู้แล  

 ❏ หญิงมีครรภ ์                   ❏ นกัเรียน / นกัศึกษา               ❏ นกัโทษ  

 ❏ ทหาร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    ❏ ผูอ้ยูต่ามสถานสงเคราะห์       ❏ ผูอ่้านหนงัสือไม่ออก  

 ❏ ลูกจา้ง                             ❏ คนตกงานหรือคนยากจน          ❏ ชนกลุ่มนอ้ย       

 ❏ ผูเ้ร่ร่อนไม่มีท่ีอยูอ่าศยัหรือผูอ้พยพ        

 ❏ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... .......................................................................................... 
9.  กระบวนกำรเชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรวจิยั (Recruitment process) 

  อธิบำยกระบวนกำรเชิญชวนผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัรให้เข้ำร่วมกำรวจิยัอย่ำงละเอยีด เช่นวธีิการเขา้ถึงผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัร 
การเขา้ถึงขอ้มูล ตลอดถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเชิญชวน และ การใชส่ื้อต่างๆ (ถา้มี)* พร้อมแนบใบประกาศเชิญชวน บทสนทนา
ทางโทรศพัทน์ั้นมาประกอบการพิจารณา........................................................ 

 
 *ส่ือท่ีใช ้เช่น การติดประกาศเชิญชวนผูร่้วมวิจยั/อาสาสมคัร การเชิญชวนทางโทรศพัท ์ตอ้งมีขอ้ความ เน้ือหาท่ีแสดงวา่

ผูร่้วมวิจยั/อาสาสมคัรเขา้สู่โครงการโดยความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั Undue influence (ประกาศเชิญชวนรับอาสาสมคัรต้อง
ได้รับกำรประทบัตรำรับรองก่อนน าไปติดประกาศ) 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 5 จาก 7) 
10.  กระบวนกำรขอควำมยนิยอมให้เข้ำร่วมกำรวจิยั (Informed consent process) (ขอ้ยอ่ย 11.1-11.3 กรุณาเลือกเพียงหน่ึงขอ้ และ
แนบเอกสาร Information sheet และ Consent formในภาคผนวก)  

❏ 10.1 ขอควำมยนิยอมใหร้ะบุขอ้มูลต่อไปน้ี 
 สถานท่ีท่ีขอความยนิยอม ระบุ  ............................................................................................ 
 เวลาท่ีขอความยนิยอม………………………………………………………… 
 ผูด้  าเนินการขอความยนิยอม (ท่านสามารถเลือกทุกขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 ❏ หวัหนา้โครงการวจิยั  ❏ ผูว้จิยัร่วม  ❏ ผูช่้วยโครงการวจิยั 

 ❏ อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................. 
ผูว้จิยัท่ีเป็นผูดู้แลและใหก้ารรักษาอาสาสมคัรจะไม่เป็นผูเ้ชิญชวนโดยตรง (เพราะอาจท าใหเ้กิดปัญหา Undue 
influence ในกรณีดงักล่าว ผูข้อค ายนิยอมตอ้งไม่เป็นผูมี้อิทธิพลต่อผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรโดยตรง) 
ผูว้จิยัท่ีเป็นอาจารย ์ หากท าการวจิยัในนกัศึกษา ผูว้จิยัจะไม่เป็นผูข้อความยนิยอมเอง (เน่ืองจากนกัศึกษาอาจมีความ
เกรงใจอาจารย)์ 
 ถา้มีผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรในกลุ่ม Vulnerable subjects หากจะตอ้งขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

ผูว้จิยัคาดวา่จะขอความยนิยอมจากผูใ้ดโปรดระบุ.............................................................. 

กรุณำท ำเคร่ืองหมำยส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

❏ ในกรณีท่ีขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ถา้ผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรกลบัมาอยูใ่นสภาวะท่ีสามารถ
ใหค้วามยนิยอมดว้ยตนเองได ้ผูว้จิยัจะขอความยนิยอมจากอาสาสมคัรใหม่ 

❏ หากอาสาสมคัรหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอ่านหนงัสือไม่ออกผูว้จิยัจะใหบุ้คคลซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั
และไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอนัไม่เหมาะสมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั (Impartial witness) ท าหนา้ท่ีอ่านเอกสารช้ีแจง
หรือแบบยนิยอมหรือเอกสารอ่ืนใหแ้ก่อาสาสมคัรหรืออยูร่่วมเป็นสกัขีพยานในระหวา่งการขอความยนิยอม 

❏ การขอความยนิยอมในเด็ก 
  นอ้ยกวา่ 7 ปี แมว้า่จะไม่ตอ้งมีหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัจากเดก็ แต่ผูว้จิยัควรอธิบายดว้ยวาจาเพ่ือใหเ้ดก็ทราบ

วา่ จะท าอะไรแก่เดก็และสังเกตปฏิกิริยาการยินยอมหรือปฏิเสธของเด็กแต่ละรายก่อนน าเดก็เขา้ร่วมในการวจิยั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัควรบนัทึก
หลกัฐานการอธิบายแก่เด็ก ในเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัส าหรับ
ผูป้กครอง(Assent form) หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามอนุญาต 
 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ ท่ีสามารถอ่านเขียนได ้หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัเด็กและ เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั แยกออกจากหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัส าหรับบิดามารดาหรือผูป้กครอง (Assent form) หรือ
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามอนุญาต เพื่อให้เด็กท าเคร่ืองหมายหรือลงนามในการเขา้ร่วมการวจิยั ทั้งน้ี หนังสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้
ร่วมการวิจยัเด็กควรมีรูปแบบและภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั อาจใชอ้กัษรตวัใหญ่ แผนภูมิ หรือรูปภาพเพ่ือให้เขา้ใจง่าย และควรจ ากัด
ความยาวเพียง 1-2 หนา้ และเอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั ส าหรับเดก็ซ่ึงใชภ้าพหรือภาษาใหเ้หมาะสมกบัวยั  

 13 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  กรณีเด็กทัว่ไป สามารถเขา้ใจในเหตุผลได ้หรือสามารถอ่านเขียนไดแ้ลว้ หรือทั้ง 2 ประการ และ
งานวิจัยท่ีไม่ซับซ้อน ควรมีเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้
อาสาสมคัรไดล้งช่ือ และวนัท่ีท่ีไดรั้บขอ้มูลและยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยัดว้ยโดยใหล้งนามในเอกสารฉบบัเดียวกบัผูป้กครอง  และ
มีผูป้กครองหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมลงนามก ากบั และกรณีเดก็มีขอ้จ ากดัในการเขา้ใจหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัจาก
บิดามารดาหรือ 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 6 จาก 7) 
 ภาษท่ีใชป้ระจ าของผูท่ี้จะเชิญเขา้โครงการ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม........................ 
 ภาษาท่ีใชใ้นการขอความยนิยอม .............................................................................. 
 บทบาทของชุมชนในกรณี Participatory Action Research (ระบุวา่ ผูว้จิยัมีวธีิขออนุญาตการท าวจิยั การขอความ

ยนิยอมหรือขอความร่วมมือในการท าวจิยักบัผูน้ าชุมชนอยา่งไร)................................. 

 ❏ 10.2 ขอยกเว้นกำรขอควำมยนิยอมจำกอำสำสมคัร (Waiver of informed consent) (ต้องมอีงค์ประกอบทั้งสำมข้อ
ต่อไปนี)้ 

❏การวจิยัมีความเส่ียงต่ออาสาสมคัรไม่มากเกินกวา่ความเส่ียงท่ีอาสาสมคัรจะไดรั้บในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั 

❏การขอยกเวน้การขอยนิยอมไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีของอาสาสมคัร  

       ❏การวจิยัไม่สามารถกระท าไดห้ากไม่ยกเวน้การขอความยนิยอมจากอาสาสมคัร เพราะ............ 

❏ 10.3 ขอยกเว้นกำรลงนำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในเอกสำรแสดงเจตนำยนิยอมของอำสำสมคัรบำงคนหรือทั้งหมด 
(Waiver of documentation of consent)  

❏การวจิยัมีความเส่ียงต่ออาสาสมคัรไม่มากเกินกวา่ความเส่ียงท่ีอาสาสมคัรจะ ไดรั้บในการด าเนินกิจวตัร
ประจ าวนั ระบุรายละเอียด............................................................................................ 

❏การลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารแสดงเจตนายนิยอมของอาสาสมคัรเป็นขอ้มูลเดียวท่ี   
     เช่ือมโยงถึงตวับุคคลของอาสาสมคัรและมีความเส่ียงท่ีจะท าใหอ้าสาสมคัรตกอยูใ่นภาวะอนัตรายหากการเขา้

ร่วมการวจิยัไดรั้บการเปิดเผยความลบั เน่ืองจาก..................................................................... 
12.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิยั   

 12.1  ประโยชน์ต่อผูร่้วมวจิยั/อาสาสมคัรเป็นรายบุคคล …….……………………………………………… 
 12.2  ประโยชน์ต่อวชิาชีพโดยรวม …………………………….…………………………………………… 
 12.3  ประโยชน์ต่อสงัคม……………………………………….………………………….…… 
 12.4  อ่ืน ๆ ……………………………………….………………………….………………… 

13.  ผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิแก่ผู้ร่วมวจิยั/อำสำสมคัร และกำรชดเชย 
13.1  อธิบายผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะความเส่ียงมีหรือไม่ (เคยมีการวจิยัท านองเดียวกบัโครง
ร่างท่ีเสนอน้ีมาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ์ยา่งไร กรุณาระบุรายละเอียดและโอกาสท่ีอาจเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงคจ์ากขอ้มูลท่ีมี หรือจากการประเมินของผูว้จิยั) รวมถึงความไม่สะดวกสบาย และการเสียเวลา 
.................................................................................................................................................................................. 
13.2  มาตรการป้องกนัและแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ผูว้จิยัเตรียมไวใ้นโครงการน้ี 
.................................................................................................................................................................................. 
13.3  ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย/ค่าชดเชยในการแกไ้ขหรือรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการวจิยั หากมีการจดัหาประกนัต่อ
ความเสียหาย/บาดเจ็บ ใหแ้นบหนงัสือรับรองและส าเนากรมธรรม ์ 
.................................................................................................................................................................................. 
13.4  ค่าใชจ่้ายท่ีผูอ้าสาสมคัรตอ้งรับผดิชอบเองและค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
.................................................................................................................................................................................. 
13.5  ช่ือผูรั้บผิดชอบหรือแพทย ์และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการ
วจิยั ................................................................................................................................... 



64 

 

 

แบบเอกสารท่ี SF 09_1 (หนา้ 7 จาก 7) 
14.  โครงกำรวจิยัมคีวำมเกีย่วข้องกบักำรกำรแบ่งแยก (Discrimination) กำรลดทอนศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
(Dehumanization) หรือกำรตตีรำ (Stigmatization)ต่อกลุ่มชำตพินัธ์ุ ศำสนำ ควำมเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วฒันธรรมของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน สถำบนั สังคม หรือประเทศ ทีท่ ำกำรวจิยัอยู่หรือไม่  

❏ เก่ียวขอ้ง  ระบุวธีิการป้องกนัหรือลดผลกระทบดงักล่าว..................................................  

❏ ไม่เก่ียวขอ้ง 

❏มีการขอความยนิยอมจากผูน้ าชุมชนก่อนการท าวิจยัหรือไม่(ขอใหแ้นบเอกสารการขออนุญาตหรือระบ ุ
     วธีิการขออนุญาต) 

       ❏ ใช่        ❏ ไม่ใช่ 
15.  วิธีกำรปกป้องควำมลบัหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร  

15.1  ก. มีสถานท่ีเหมาะสม เป็นสดัส่วน เฉพาะในการขอความยนิยอม 

 ❏  มี (ระบุ .........................................................) ❏ ไม่มี  
         ข. มีสถานท่ีเหมาะสม เป็นสดัส่วนในการด าเนินการศึกษาวิจยั  

 ❏ มี (ระบุ .........................................................) ❏ ไม่มี  
15.2  วิธีการบนัทึกขอ้มูลของผูร่้วมวิจยั/อาสาสมคัร  

❏ บนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีมีรหสัป้องกนับคุคลอ่ืนไม่ใหส้ามารถเปิดได ้

❏ เก็บเอกสาร/แผน่ CD / ไฟล ์ในตู/้ลิ้นชกั ท่ีมีกญุแจลอ็ก    

❏ เก็บขอ้มูลในตู/้ลิ้นชกั ท่ีมีกญุแจลอ็ก  

❏ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... .......................................  
ผูท่ี้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล……………………………………………………………………………………………… 
ระบุระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลไว.้.................................................................................. 
วิธีการท าลายขอ้มูลเม่ือส้ินสุดการวิจยั................................................................................ 
16.  งบประมาณในการวิจยั 

………………………………………………………………………………………………………………… 
17. ภาคผนวก 

17.1 CV ของผูวิ้จยัและผูร่้วมวิจยัทั้งหมด (แบบเอกสารท่ี SF 09_2) 
17.2 หลกัฐานการอบรม GCP หรือ การอบรมจริยธรรมการท าวิจยัในคน  
17.3 Information sheet (แบบเอกสารท่ี SF 10_1) 
17.4 Consent/Assent form(แบบเอกสารท่ี SF 10_2) 
17.5 เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ลงช่ือ...............................................หวัหนา้โครงการวิจยั (Principle Investigator) 

       (.....................................................) 
     วนัท่ี…………/……………/....…........ 

18.  กำรรับรองจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงร่ำงกำรวจิัย  (ในกรณีผู้วิจยัหลกัเป็นนักศึกษำ) ท่ีเห็นชอบให้ด ำเนินกำรวิจยัได้ 
 ลงช่ือ.................................................... 
       (.....................................................)     
 วนัท่ี…………/………..……/....…............ 
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แบบเอกสารท่ี SF 09_2 
แบบประวตัผิู้วจิยั (Curriculum Vitae) 

1.   ขอ้มูลส่วนตวั 
 1.1   ช่ือ – สกลุ.......................................................................... .............................................. 
 1.2   วนั/ เดือน / ปีเกิด................................................................. ........................................... 
 1.3   ท่ีอยูปั่จจุบนั...........ถนน.....................................ต าบล/ แขวง........................................ 
         อ  าเภอ/ เขต............................... จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์............... 
         โทรศพัท.์...............................................E-mail…………………………………………. 
 1.4   ท่ีท างาน กอง / หน่วย....................กรม........................เลขท่ี............ถนน........................... 
         ต าบล/ แขวง..........................................................อ  าเภอ/ เขต............................................  
                      จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์................................... 
2.   ขอ้มูลการศึกษา 
 2.1   คุณวฒิุ 
         -  ระดบัปริญญาตรี 
             วชิาเอก....................................................... ................................................................. 
             สถานท่ีศึกษา..........................................ประเทศ......................................................... 
         -   ระดบัปริญญาโท 
             วชิาเอก......................................................................................................................... 
             สถานท่ีศึกษา..........................................ประเทศ......................................................... 
       -  ระดบัปริญญาเอก 
            วิชาเอก.................................................................. ................................................................... 
             สถานท่ีศึกษา..........................................ประเทศ.................................................................... 

-  หลกัสูตรส าคญัอ่ืนๆ.................................................................................................................. 
3.   ขอ้มูลประสบการณ์ / ความถนดั / ความสนใจพิเศษ 
 3.1   ประสบการณ์ในการท างานท่ีผา่นมา ( ต าแหน่งหนา้ท่ี หน่วยงาน ระยะเวลา )....................... 
 3.2   ประสบการณ์ในดา้นงานวิชาการ   ลกัษณะงาน  เช่น วิทยากร ผูเ้ขียนบทความท่ีปรึกษา ฯลฯ 
         สาขาวิชา................................. .............................................................. 
 3.3   ความถนดั / สนใจเป็นพิเศษทางวิชาการ.................................................................................. 
 3.4   ความถนดัทางภาษา.................................................................................................................. 
4.   ผลงานวิจยัในอดีต (ทั้งท่ีเป็นเจา้ของโครงการและร่วมโครงการ)…………………………………….. 
     ................................................................................................................................................................. 
 

ลงนาม................................................................................. 
วนัท่ี................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 1 จาก  11) 
 
 

เอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยั 
(Information Sheet) 
ส ำหรับอำยุ 18 ปีขึน้ไป 

 
ช่ือโครงกำร (ระบุช่ือโครงการวิจยั
ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผู้วจิยั  (ระบุช่ือผูว้ิจยัภาษาไทย)........................................................................................................................ 
ท่ีอยู.่....................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์ (ท่ีท างานและมือถือ).........………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือผู้ร่วมในโครงกำรวจิยั 
ช่ือ......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่...................................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท…์………………………………………………………………………………………………… 
(ท่ีท างานและมือถือ)…………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………………………………… 
 
เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัทุกท่ำน 
 ท่านไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ีเน่ืองจากท่านเป็น………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
ก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยัดงักล่าว ขอใหท่้านอ่านเอกสารฉบบัน้ีอย่างถ่ีถว้น เพ่ือใหท่้าน
ไดท้ราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 ท่านสามารถขอค าแนะน าในการเขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีจากครอบครัว เพ่ือน ของท่านได ้ท่านมีเวลา
อย่างเพียงพอในการตดัสินใจโดยอิสระ ถา้ท่านตดัสินใจแลว้ว่าจะเขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ี ขอใหท่้านลงนาม
ในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจยัน้ี 
 

1. เหตุท่ีตอ้งท าวิจยัและเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาในคน…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 2 จาก 11) 
 

2. วตัถุประสงคข์องโครงการ (ระบวุัตถปุระสงค์การวิจัย โดยไม่ต้องใส่เป็นรายข้อ) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ประโยชนท่ี์อาสาสมคัรจะไดรั้บ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

4. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งส้ิน........................คน 

5. ระยะเวลาท่ีจะท าวิจยัทั้งส้ิน (เดือน.....................ปี................... ถึงเดือน........................ปี................. 
6. หากท่านตดัสินใจเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัจะขอใหท่้านตอบ..............................................................   

ซ่ึงประกอบดว้ยค าถาม..............ส่วน  จ านวน................ขอ้    โดยใชเ้วลาในการตอบ...........................
ประมาณ................นาที  และจะขอรับ..............................................................คืน โดย......................... 

...................................................………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบของท่าน.....................................................................................ผูว้ิจยัจะใชร้หสั
แทนช่ือและขอ้มูลส่วนตวัของท่านในการบนัทึก...........................................................และจะด าเนินการท าลาย
ขอ้มูลตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน....................................................(ระบุก าหนดเวลา)  

8. ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือเขา้ร่วมการวิจยั ท่านอาจรู้สึกอดัอดั หรืออาจรู้สึกไม่สบายใจอยูบ่า้งกบั
บางค าถาม ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านั้นได ้รวมถึงท่านมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการน้ีเม่ือใดกไ็ด ้ 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการไม่เขา้ร่วมวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยัน้ี จะไม่มี
ผลกระทบ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………….…. 

9. ขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะถูกเก็บรักษาไว ้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงาน
ผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนรวม ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลของท่านจะมีเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ี และ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ เท่านั้น 

10. หากมีขอ้มูลใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั นกัวิจยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทราบ 
11. การวิจยัคร้ังน้ีท่านจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน (ถ้ามค่ีาตอบแทนหรือของ

ท่ีระลึก ระบ)ุ ...................................................................................................................................... 
 

หากท่านมีขอ้สงสยัท่ีจะสอบถามเก่ียวกบัการวิจยัน้ี ท่านสามารถติดต่อไปยงั (ช่ือ-นามสกลุผู้ วิจัย)............. 
............................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.........................................  ไดต้ลอดเวลา 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 3 จาก 11) 

 

สิทธ์ิของผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวจิยั 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยั ท่านจะมีสิทธ์ิดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านจะไดรั้บทราบถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 
2. ท่านจะไดรั้บการอธิบายถึงความเส่ียงและความไม่สบายท่ีจะไดรั้บจากการวิจยั 
3. ท่านจะไดรั้บการอธิบายถึงประโยชนท่ี์ท่านอาจจะไดรั้บจากการวิจยั 
4. ท่านจะมีโอกาสไดซ้กัถามเก่ียวกบังานวิจยัหรือขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
5. ท่านจะไดรั้บทราบวา่การยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ี ท่านสามารถขอถอนตวัจากโครงการ

เม่ือไรกไ็ด ้โดยผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัสามารถขอถอนตวัจากโครงการโดยไม่ไดรั้บ
ผลกระทบ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................ 
ท่านจะไดรั้บส าเนาเอกสารขอ้มูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัและเอกสารใบยินยอมท่ีมี
ทั้งลายเซ็นและวนัท่ี 

6. ท่านมีสิทธ์ิในการตดัสินใจว่าจะเขา้ร่วมในโครงการวิจยัหรือไม่ก็ได ้  โดยปราศจากการใชอิ้ทธิพล
บงัคบัข่มขู่ หรือการหลอกลวง 
 
โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ.ชุดท่ี 2 สาขา

สงัคมศาสตร์ หากท่านไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามท่ีปรากฏในเอกสารขอ้มูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั 
ท่านสามารถติดต่อกบัประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือผูแ้ทน ไดท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  กองบริหาร
การวิจยั อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 หอ้ง 316 โทรศพัท ์0-2564-4440-79 ต่อ 1804  โทรสาร 0-2564-3937  
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 4 จาก11) 
 

เอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัและหนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำร่วมกำรวิจยั 
ส ำหรับเดก็อำยุ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ 

 
ค ำแนะน ำ: โปรดปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของท่าน* 
 
โครงกำรวจิยั เร่ือง      ......................................................................................................................... 
โปรดอ่ำนข้อมูลนีอ้ย่ำงละเอียดหรือขอให้ผู้ อ่ืนอ่ำนข้อมูลนีใ้ห้หนูฟัง และขอให้หนูใช้เวลำทบทวนข้อมูลเหล่ำนี้
กบัคุณพ่อคุณแม่ถ้ำมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัโครงกำรนี ้หนูสำมำรถโทรตดิต่อ 
(ช่ือหัวหน้ำโครงกำรวิจยั.................................) ได้ที่เบอร์............................................ (เบอร์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือ  (เบอร์ส ำนักงำน............................................................) 

ท ำไมจงึต้องท ำโครงกำรวจิยันี ้
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ท ำไมหนูจงึถูกขอให้เข้ำร่วมโครงกำร 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
จะมเีดก็คนอ่ืน ๆ เข้ำร่วมโครงกำรด้วยหรือไม่ 
โครงการวิจยัน้ีจะมีเดก็เขา้ร่วม จ านวน .................คน  

ถ้ำหนูตกลงที่จะเข้ำร่วมโครงกำรวจิยัจะเกดิอะไรขึน้บ้ำง 
ทีมผู้วจิยัจะบอกให้หนูและครอบครัวของหนูทรำบเกีย่วกบักำรวจิยัทุกอย่ำงและส่ิงที่จะเกดิขึน้ 

- ขอให้ระบุให้เดก็อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยตำมล ำดบักระบวนกำรวิจัย
......................................................................................................................................................................... 

- รวมระยะเวลำทีเ่ดก็ต้องร่วมอยู่ในโครงกำรวจิยั จ ำนวนคร้ังทีจ่ะนดัหมำย เวลำทีใ่ช้ในกำรนัดหมำยแต่ละคร้ัง 
......................................................................................................................................................................... 

- หนูจะต้องท ำอะไรบ้ำงในระหว่ำงกำรศึกษำวจิัย  (หน้ำที่รับผิดชอบของเดก็ ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร) 
.........................................................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................................................. 

- หนูอำจได้รับควำมเส่ียงหรือควำมไม่สบำยต่ำง ๆ ได้แก่ (เช่น  ควำมอึดอัดไม่สบำยใจเป็นต้น) 
.........................................................................................................................................................................
...................... .................................................................................................................................................. 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 5 จาก 11) 

- กำรเข้ำร่วมกำรวจิยัจะมปีระโยชน์กบัหนูหรือไม่อย่ำงไร  (เช่น สามารถช่วยเดก็อ่ืนได้ในอนาคต) 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

หนูจ ำเป็นต้องเข้ำร่วมในโครงกำรวจิยันีห้รือไม่ 

หนูไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมโครงการถา้หนูไม่ตอ้งการ จะไม่มีใครบงัคบัหนู-ข้ึนอยูก่บัหนูโดยส้ินเชิง หนูจะมีเวลา
อย่างเหลือเฟือในการถามค าถาม การท่ีหนูสามารถเขา้ใจค าตอบไดเ้ป็นส่ิงส าคญั ถา้หนูตกลงเขา้ร่วมโครงการ 
เราจะขอใหห้นูลงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงความสมคัรใจ  จะมีการขอใหบิ้ดามารดา หรือผูป้กครองของหนู
ลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มเพ่ือใหอ้นุญาตดว้ยเฉพาะในกรณีท่ีหนูสบายใจเก่ียวกบัโครงการวิจยัน้ีเท่านั้น 

หนูสามารถบอกเลิกการเขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ีไดทุ้กเม่ือ ก่อนหรือหลงัจากท่ีโครงการวิจยัน้ีไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 
หนูไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตุผล และถา้หนูตอบปฏิเสธจะไม่มีใครโกรธผลการตรวจของหนูจะถูกเก็บเป็นความลบั 
และจะแจง้ผลใหห้นูกบัคุณพ่อคุณแม่ทราบเท่านั้น  

ผู้วิจัยได้อธิบำยข้อมูลและขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรตรวจข้ำงต้นให้ฟังแล้ว และหนู/ผมทรำบว่ำจะยินดีเข้ำร่วม
โครงกำรหรือไม่กไ็ด้ โดยไม่มผีลกระทบต่อกำรดูแลรักษำพยำบำลของหนู/ผม 

โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ.ชุดท่ี 2 สาขา
สงัคมศาสตร์ หากท่านไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามท่ีปรากฏในเอกสารขอ้มูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั 
ท่านสามารถติดต่อกบัประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือผูแ้ทน ไดท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  กองบริหาร
การวิจยั อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 หอ้ง 316 โทรศพัท ์0-2564-4440-79 ต่อ 1804  โทรสาร 0-2564-3937  
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 6 จาก 11) 
 

เอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัและหนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำร่วมกำรวิจยั 
ส ำหรับเดก็อำยุ 13 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์   

 
ค ำแนะน ำ: โปรดปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของท่าน* 

โครงกำรวจิยั เร่ือง:.................................................................................................................................. 

ช่ือของผู้ร่วมวจิยั/
อำสำสมคัร:…………………………………...................................………………………………… 

ช่ือของบิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม:............................................................................. 

ผู้สนับสนุนโครงกำร:................................................................................................................................. 

ผู้วจิยัหลกั: ช่ือ................................................เบอร์โทรศัพท์:................................................................... 

โปรดอ่ำนข้อมูลนี้อย่ำงละเอียด หรือขอให้ผู้ อ่ืนอ่ำนข้อมูลนี้ให้หนูฟัง ขอให้ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ
เกี่ยวกับข้อมูลเหล่ำนี้ ถ้ำหนูไม่เข้ำใจหรือมีข้อสงสัย ขอให้สอบถำมผู้วิจัยหรือผู้แทนจนกว่ำจะเข้ำใจดี หนู
อำจจะขอเอกสำรนีก้ลับไปอ่ำนที่บ้ำนเพ่ือปรึกษำหำรือกบัญำตพิี่น้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ ำตัวของหนู หรือ
แพทย์ท่ำนอ่ืน เพ่ือช่วยในกำรตดัสินใจเข้ำร่วมกำรวจิยั 

กำรแสดงควำมยนิยอมเข้ำร่วมโครงกำรวจิยัคืออะไร 
การแสดงความยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัหลงัจากไดรั้บทราบขอ้มูลแลว้หมายความวา่ เดก็ไดเ้ขา้ใจมากท่ีสุด
เท่าท่ีพวกเขาจะสามารถเขา้ใจไดเ้ก่ียวกบัการวิจยัแลว้ พวกเขาสบายใจเก่ียวกบัการวิจยัและไดต้กลงท่ีจะเขา้ร่วม
โครงการโดยท่ีไม่มีผูใ้ดบงัคบั 

ท ำไมจงึต้องท ำโครงกำรวจิยันี้ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ท ำไมหนูจงึถูกขอให้เข้ำร่วมโครงกำร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

จะมเีดก็คนอ่ืน ๆ เข้ำร่วมโครงกำรด้วยหรือไม่ 
ใช่ มีความเป็นไปได ้ตอ้งการคนจ านวน..........คน เขา้ร่วมในโครงการวิจยั ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ .......ปี     จนถึง......ปี  
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้  7 จาก 11) 

ถ้ำหนูตกลงที่จะเข้ำร่วมโครงกำรวจิยัจะเกดิอะไรขึน้บ้ำง 
ทีมผูวิ้จยัจะบอกใหห้นูและครอบครัวของหนูทราบเก่ียวกบัการวิจยัทุกอยา่งและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน 
- ขอให้ระบใุห้เดก็อ่านเข้าใจได้ง่ายตามล าดับกระบวนการวิจัย  
- รวมระยะเวลาท่ีเดก็ต้องร่วมอยู่ในโครงการวิจัย จ านวนคร้ังท่ีจะนัดหมาย เวลาท่ีใช้ในการนัดหมายแต่ละ

คร้ัง 
- สภาวการณ์หรือเหตผุลท่ีอาจถอนเดก็ออกจากการวิจัย 
................................................................................................................................................................ ..............
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

หนูจะต้องท ำอะไรบ้ำงในระหว่ำงกำรศึกษำวจิัย (หน้าท่ีรับผิดชอบของเดก็ ในการเข้าร่วมโครงการ) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

หนูอำจได้รับควำมเส่ียงหรือควำมไม่สบำยต่ำง ๆ ได้แก่ (เช่น  ความอึดอัดไม่สบายใจ เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
จะท ำอย่ำงไรถ้ำมีบำงส่ิงบำงอย่ำงผดิปกตเิกดิขึน้ในระหว่ำงกำรศึกษำวจิยั 
บางคร้ังส่ิงต่าง ๆ อาจเกิดความผิดปกติได ้ถา้เกิดส่ิงใด ๆ ข้ึนซ่ึงเป็นอนัตรายหรือท าใหห้นูไม่สบายใจ โปรด
บอกบิดามารดา ผูป้กครอง หรือผูแ้ทนตามกฎหมาย ของหนูผูซ่ึ้งจะช่วยตดัสินใจในส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับหนู  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

กำรเข้ำร่วมกำรวจิยัจะมปีระโยชน์กบัหนูหรือคนอ่ืนๆหรือไม่ (เช่น สามารถช่วยเดก็อ่ืนได้ในอนาคต) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

เกดิอะไรขึน้ถ้ำหนูต้องกำรที่จะยุตกิำรเข้ำร่วมโครงกำร 
หนูสามารถหยุดไดทุ้กเม่ือในระหว่างการวิจยั จะไม่มีใครโกรธ ถา้หนู บิดามารดา ผูป้กครอง  หรือ

ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของหนู หรือผูวิ้จยัคิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะยุติการเขา้ร่วมโครงการ จะไม่มีผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อตวัหนูและครอบครัว 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 8 จาก 11) 

หนูจ ำเป็นต้องเข้ำร่วมในโครงกำรวจิยันีห้รือไม่ 
ไม่ หนูไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการวิจยัถา้หนูไม่ตอ้งการ จะไม่มีใครบงัคบัหนู ข้ึนอยู่กบัหนูโดยส้ินเชิง หนูจะมี
เวลาอย่างเหลือเฟือในการถามค าถาม การท่ีหนูสามารถเขา้ใจค าตอบไดเ้ป็นส่ิงส าคญั ถา้หนูตกลงเขา้ร่วมการ
วิจยั เราจะขอให้หนูลงลายมือช่ือในใบช้ีแจงขอ้มูลและแสดงความสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัฉบบัน้ี จะมี
การขอใหบิ้ดามารดาผูป้กครอง หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของหนูลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มเพ่ืออนุญาตดว้ย
เฉพาะในกรณีท่ีหนูสบายใจเก่ียวกบัการวิจยัน้ีเท่านั้น  

ขอใหจ้ าไวว้า่หนูสามารถหยดุการเขา้ร่วมการวิจยัไดทุ้กเม่ือ หนูไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้หตุผล และถา้หนูตอบปฏิเสธ
จะไม่มีใครโกรธ 

ข้อมูลของหนูในกำรวิจยันีจ้ะถูกเกบ็รักษำไว้เป็นควำมลบัหรือไม่ 
ใช่ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ ก ำกับดูแลกำรวิจัย สถำบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้ำที่ตรวจสอบรวมถึง
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคนเป็นต้นดูขอ้มูลวิจยัของหนูได ้และพวกเขาสัญญาท่ีจะเก็บรักษาขอ้มูล
เหล่าน้ีไวเ้ป็นความลบั 
 
ผูวิ้จยัไดอ้ธิบายขอ้มูลและขั้นตอนต่าง ๆ ในการตรวจขา้งตน้ให้ฟังแลว้ และหนู/ผมทราบว่าจะยินดีเขา้ร่วม
โครงการหรือไม่กไ็ด ้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาพยาบาลของหนู/ผม 

หนู/ผมเข้าใจโครงการน้ี  และโดยความเห็นชอบของผู ้ปกครองของหนู/ผม จึงได้ตกลงเข้า ร่วม                 
โครงการวิจยัน้ี 
 

โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดท่ี 2  
สาขาสงัคมศาสตร์ หากท่านไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามท่ีปรากฏในเอกสารขอ้มูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในการ
วิจยั ท่านสามารถติดต่อกบัประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือผูแ้ทน ไดท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  กอง
บริหารการวิจยั อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 หอ้ง 316    โทรศพัท ์0-2564-4440-79 ต่อ 1804  โทรสาร 0-2564-3937  
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 9 จาก 11) 
เอกสำรช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยั 

(Information Sheet)  
ส ำหรับผู้ปกครอง 

 
ช่ือโครงกำร (ระบุช่ือโครงการวิจยัภาษาไทย)…………………………………………………………………. 
ช่ือผู้วจิยั  (ระบุช่ือผูว้ิจยัภาษาไทย)....................................................................................................................  
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท ์ (ท่ีท างานและมือถือ).........………………………………………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………… 

 
ช่ือผู้ร่วมในโครงกำรวจิยั (ให้ระบุรำยละเอยีดของอำจำรย์ที่ปรึกษำ กรณีเป็นโครงกำรวจิยัของนักศึกษำ) 
ช่ือ.................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรศพัท…์………………………………………………………………………………..……………. 
(ท่ีท างานและมือถือ)………………… ……………………………………………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………………………………… 
 
เรียน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรวจิยัทุกท่ำน 

เดก็ในปกครองของท่าน ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ีเน่ืองจากเด็กในปกครองของท่าน
เป็น……………………………………………………………………………………………………………… 

ก่อนท่ีเด็กในปกครองของท่านจะตดัสินใจเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยัดงักล่าว ขอให้ท่านและเด็กใน
ปกครองของท่านอ่านเอกสารฉบบัน้ีอย่างถ่ีถว้น เพ่ือให้ท่านและเด็กในปกครองของท่านไดท้ราบถึงเหตุผล
และรายละเอียดของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 ท่านและเด็กในปกครองของท่านสามารถขอค าแนะน าในการเขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีจากครอบครัว 
เพ่ือน ของท่านได ้ท่านและเด็กในปกครองของท่าน มีเวลาอย่างเพียงพอในการตดัสินใจโดยอิสระ ถา้ท่าน
ตดัสินใจแลว้ว่าจะอนุญาตใหเ้ด็กในปกครองของท่านเขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ี ขอใหท่้านและเดก็ในปกครอง
ของท่านลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจยัน้ี 
 

1. เหตุท่ีตอ้งท าวิจยัและเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาในคน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 10 จาก 11) 
2. วตัถุประสงคข์องโครงการ (ระบวุัตถปุระสงค์การวิจัย โดยไม่ต้องใส่เป็นรายข้อ) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ประโยชนท่ี์อาสาสมคัรจะไดรั้บ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทั้งส้ิน........................คน 
5. ระยะเวลาท่ีจะท าวิจยัทั้งส้ิน (เดือน.....................ปี................... ถึงเดือน........................ปี

.........................) 
6. หากท่านตดัสินใจใหเ้ดก็ในการปกครองของท่านเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัจะขอใหเ้ด็กในการ

ปกครองของท่านตอบ...................(แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ์)...........................................   ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถาม..............ส่วน  จ านวน................ขอ้    โดยใชเ้วลาในการตอบ...........................
ประมาณ................นาที  และจะขอรับ...............................................คืน  
โดย............................................................................................................................... 

7. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบ.....................................................................................   ผูว้ิจยัจะใชร้หสัแทน
ช่ือและขอ้มูลส่วนตวัของเดก็ในปกครองของท่านในการบนัทึก......................................และจะ
ด าเนินการท าลายขอ้มูลตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเดก็ในปกครอง
....................................................(ระบุก าหนดเวลา)  

8. ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือเขา้ร่วมการวิจยั เด็กในปกครองของท่านอาจรู้สึกอดัอดั หรืออาจรู้สึกไม่
สบายใจอยู่บา้งกบับางค าถาม เด็กในปกครองของท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านั้นได ้รวมถึง
เด็กในปกครองของท่านมีสิทธ์ิถอนตัวออกจากโครงการน้ีเม่ือใดก็ได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่ ว ง หน้ า  แ ล ะ ก า ร ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว ม วิ จั ย ห รื อ ถ อ น ตั ว อ อ ก จ า ก โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย น้ี  จ ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบ……………………………………………..ของเดก็ในปกครองของท่าน 

9. ขอ้มูลส่วนตวัของเดก็ในปกครองของท่านจะถูกเก็บรักษาไว ้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่
จะรายงานผลการวิจยัเป็นขอ้มูลส่วนรวม ผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลของเด็กในปกครองของท่านจะมี
เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ี และคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ เท่านั้น 

10. การวิจยัคร้ังน้ีเดก็ในปกครองของท่านจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน (ถ้ามี
ค่าตอบแทนหรือของท่ีระลึก 
ระบ)ุ ................................................................................................................................................ 

 
หากท่านและเด็กในปกครองของท่านมีขอ้สงสยัท่ีจะสอบถามเก่ียวกบัการวิจยัน้ี ท่านและเด็กในปกครอง
ของท่านสามารถติดต่อไปยงั (ช่ือ-นามสกุลผู้วิจัย)............................หมายเลขโทรศพัท.์.........................  
ไดต้ลอดเวลา 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_1 (หนา้ 11 จาก 11) 
สิทธ์ิของผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวจิยั 
  ในฐานะท่ีท่านและเดก็ในปกครองของท่านเป็นผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยั ท่านและเดก็ในปกครองของท่าน
จะมีสิทธ์ิดงัต่อไปน้ี 

1. ท่านและเดก็ในปกครองของท่านจะไดรั้บทราบถึงลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 
2. ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะไดรั้บการอธิบายถึงความเส่ียงและความไม่สบายท่ีจะไดรั้บจาก

การวิจยั 
3. ท่านและเดก็ในปกครองของท่านจะไดรั้บการอธิบายถึงประโยชนท่ี์ท่านอาจจะไดรั้บจากการวิจยั 
4. ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะมีโอกาสไดซ้ักถามเก่ียวกบังานวิจยัหรือขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวิจยั 
5. ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะไดรั้บทราบว่าการยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจัยน้ี เด็กใน

ปกครองของท่าน สามารถขอถอนตวัจากโครงการเม่ือไรก็ได ้โดยผูเ้ขา้ร่วมในโครงการวิจยัสามารถ
ขอถอนตวัจากโครงการโดยไม่ไดรั้บผลกระทบ........................................ 
..................................................................................ต่อเดก็ในปกครองของท่านแต่อยา่งใด 

6. ท่านและเด็กในปกครองของท่านจะได้รับส าเนาเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ข้าร่วมใน
โครงการวิจยัและเอกสารใบยินยอมท่ีมีทั้งลายเซ็นและวนัท่ี 

7. ท่านและเด็กในปกครองของท่านมีสิทธ์ิในการตดัสินใจว่าจะเขา้ร่วมในโครงการวิจยัหรือไม่ก็ได ้  
โดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลบงัคบัข่มขู่ หรือการหลอกลวง 
 

   โครงการวิจัยน้ีได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดท่ี 2  
สาขาสงัคมศาสตร์ หากท่านไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามท่ีปรากฏในเอกสารขอ้มูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในการ
วิจยั ท่านสามารถติดต่อกบัประธานคณะอนุกรรมการฯ หรือผูแ้ทน ไดท่ี้ส านกังานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  กอง
บริหารการวิจยั อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 หอ้ง 316    โทรศพัท ์0-2564-4440-79 ต่อ 1804  โทรสาร 0-2564-3937 
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แบบเอกสารท่ี SF 10_2   
 

หนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำร่วมกำรวจิยั  
( Consent  Form ) 

 
โครงกำรวจิยัเร่ือง…………………………………………………………………………………………… 
วนัที่ให้ค ำยนิยอม..................................................................................................................................................     
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………….. 
ขอท าหนงัสือน้ีไวต่้อหนา้หวัหนา้โครงการเพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 
 ขอ้ 1. ก่อนลงนามในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวิจยัน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายจาก
ผูวิ้จยัใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั กิจกรรมการวิจยั ความเส่ียง รวมทั้งประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึนจากการ
วิจยัอยา่งละเอียด และมีความเขา้ใจดีแลว้ 
 ขอ้ 2 ผูวิ้จยัรับรองวา่จะตอบค าถามต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้สงสยัดว้ยความเตม็ใจ ไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น จน
ขา้พเจา้พอใจ 
 ขอ้ 3 ขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการวิจยัน้ีโดยสมคัรใจ และขา้พเจา้มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมใน
โครงการวิจยัน้ีเม่ือใดกไ็ด ้และการบอกเลิกการเขา้ร่วมวิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บต่อไป 
 ขอ้ 4 ผูวิ้จยัรับรองวา่ จะเกบ็ขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั และจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะ
ในรูปท่ีเป็นสรุปผลการวิจยั การเปิดเผลขอ้มูลเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กระท าได้
เฉพาะกรณีจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 
 ขอ้ 5 ผูวิ้จยัรับรองว่า หากมีขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีส่งผลกระทบต่อการวิจยั ขา้พเจา้จะไดรั้บการแจง้ให้
ทราบทนัทีโดยไม่ปิดบงั ซ่อนเร้น 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการ และไดล้งนามในใบยินยอมน้ีดว้ย
ความเตม็ใจ 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้ ผูวิ้จยัไดอ่้านขอ้ความในใบยินยอมน้ีใหข้า้พเจา้ฟัง
จนเขา้ใจดีแลว้  ขา้พเจา้จึงลงนามในใบยินยอมน้ีดว้ยความเต็มใจ  (ส าหรับโครงการท่ีมีอาสาสมคัรอ่านหนงัสือ
ไม่ออก  หากไม่มีอาสาสมคัรท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก ใหล้บขอ้ความน้ี) 

 
ลงนาม………………………..…ผูใ้หค้วามยินยอม 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      

ลงนาม…………………..…หวัหนา้โครงการวิจยั 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      

ลงนาม…………………………………..…พยาน 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      

ลงนาม…………………………………..…พยาน 
       (..........................................) 
        ............../............/...........      
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แบบเอกสารท่ี SF 10_3  (หนา้ 1 จาก 2) 
 

หนังสือแสดงควำมยนิยอมเข้ำร่วมกำรวจิยัของอำสำสมคัรวจิัย 
ส ำหรับผู้ปกครอง 

 
ค ำแนะน ำ: โปรดปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยของท่าน* 
 
      ท าท่ี..................................................................... 

วนัท่ี ..............เดือน.....................พ.ศ. ................ 
 

ขา้พเจา้ ซ่ึงไดล้งนามทา้ยหนังสือน้ีเก่ียวขอ้งเป็น (โปรดระบุเป็น พ่อ/แม่/ผูป้กครอง/ผูดู้แลของ(ช่ือ
อาสาสมคัรวิจยั) ............................................ ..........................................) ขอแสดงความยินยอมใหผู้ท่ี้อยู่ใน
ปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการวิจยั 
ช่ือโครงการวิจยั ................................................................................................................................. 
ช่ือผูว้ิจยั ……………………………………………………….…………………………………...……… 
ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ .......................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์................................................................................................................................................ 
 
 ขา้พเจา้และผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้ ไดรั้บทราบรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและ
วตัถุประสงคใ์นการท าวิจยั รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัหรือไดรั้บการปฏิบติั ความเส่ียง/อนัตราย 
และประโยชน์ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการวิจยัเร่ืองน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอียดในเอกสารขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัร
วิจยัโดยตลอด และไดรั้บค าอธิบายจากผูวิ้จยั จนเขา้ใจเป็นอยา่งดีแลว้ 
 

ขา้พเจา้จึงสมคัรใจให้ผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้เขา้ร่วมในโครงการวิจยัน้ี ภายใต้
เง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัรวิจยั โดยขา้พเจา้ยินยอมใหผู้ท่ี้อยูใ่นปกครอง/ในความดูแล
ของขา้พเจา้ เขา้ร่วมในการวิจยั และผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้สมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยัน้ี 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัรวิจยั ตอบแบบสอบถามอะไร เขา้รับการฝึกอบรม
อะไร เป็นเวลานานเท่าใด จ านวนก่ีคร้ัง  เม่ือเสร็จส้ินการวิจยัแลว้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรวิจยั จะถูก
ท าลาย (เช่น จะท าลายแถบบนัทึกเสียง  เป็นตน้) หากจะเกบ็ไวเ้พ่ือศึกษาต่อกต็อ้งระบุใหช้ดัเจน 

ขา้พเจา้มีสิทธิให้ผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้หรือเป็นความประสงค์ของผูท่ี้อยู่ใน
ปกครอง/ในความดูแลถอนตวัออกจากการวิจยัเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผล ซ่ึงการถอนตวัออกจากการ
วิจยันั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ ต่อผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้และตวัขา้พเจา้ทั้งส้ิน 
(ระบุเป็นตน้วา่ ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา/ ผลต่อการเรียน) 

 

แบบเอกสารท่ี SF 10_3  (หนา้ 2 จาก 2) 
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ขา้พเจา้ไดรั้บค ารับรองวา่ ผูวิ้จยัจะปฏิบติัต่อผูท่ี้อยูใ่นปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้   ตามขอ้มูลท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และขอ้มูลใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของ
ขา้พเจา้  ผูวิ้จยัจะเก็บรักษาเป็นความลบั โดยจะน าเสนอขอ้มูลจากการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีขอ้มูลใดใน
การรายงานท่ีจะน าไปสู่การระบุตวัผูท่ี้อยูใ่นปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้ และตวัขา้พเจา้ 

หากผูท่ี้อยู่ในปกครอง/ในความดูแลของขา้พเจา้ ไม่ไดรั้บการปฏิบติัตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสาร
ช้ีแจงอาสาสมคัรวิจยั ขา้พเจา้สามารถร้องเรียนไดท่ี้: ส านักงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์ งานวางแผนและบริหารงานวิจยั  กองบริหารการวิจยั 
อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 หอ้ง 316    โทรศพัท ์0-2564-4440-79 ต่อ 1804  โทรสาร 0-2564-3937  

ขา้พเจา้และผูท่ี้อยู่ในปกครองเขา้ใจขอ้ความในขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัรวิจยั และหนงัสือยินยอมโดย
ตลอดแล้ว ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ทั้ งน้ีข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารข้อมูลส าหรับ
อาสาสมคัรวิจยั และส าเนาหนงัสือแสดงความยินยอมไวแ้ลว้ 
 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

ผูว้ิจยัหลกั 

ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

อาสาสมคัรวิจยั 
  

 ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

       พยาน 
  

 ลงช่ือ............................................................. 
(............................................................) 

พ่อ/แม่/ผูป้กครอง/ผูดู้แล 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
ในกรณีท่ีมีอาสาสมัครวิจัย อายุระหว่าง 7 - ต  า่กว่า 18 ปี ต้องลงนามให้ความยินยอมร่วมกับ

บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง (Assent) 
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 แบบเอกสารท่ี SF 11 

 
แบบแจ้งผลกำรพจิำรณำโครงร่ำงกำรวจัิย 

คณะอนุกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ชุดที ่2  
สำขำสังคมศำสตร์ 

ประชุมคร้ังที ่....................................... วนัที ่.......................................... เวลำ............... 
ณ  ห้องประชุม..................................... ช้ัน.............................................  อำคำร................   

 
ช่ือโครงกำร ................................................................................................................................................
รหัสโครงกำรวจัิย........................................................................................................................................ 
ผู้วจัิยหลกั .................................................................................................................................................. 
ผลกำรพจิำรณำ .......................................................................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 12 
 

แผนภูมิกำรพจิำรณำส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรวจัิย 
Flow chart of protocol amendment 

 
 

ปรับปรุงแกไ้ข

เพื่ออนุมติั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ น า

โครงการท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติม

เสนอต่อเลขานุการฯ เพ่ือ

น าเสนอประธานฯ  พิจารณา 

อนุมติั ผลการพิจารณา

เป็น Major 

change 

ไม่อนุมติั 
น าเสนอท่ี

ประชุม

พิจารณา 

ส่งผลการพิจารณาไปยงั

ผูว้จิยั 

ผลการพิจารณา
เป็น Minor 

change 
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 แบบเอกสารท่ี SF 13_1(หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวจัิย 
(Continuing review report form) 

 
รหสัโครงการ............................................. 

 

วนัท่ีรายงาน............./......................../......................... 
 

การรายงานคร้ังท่ี....................................................... 
ช่ือโครงการ............................................................................................................................... 
 
ช่ือผูว้จิยัหลกั.................................................................................................................................................. 
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์    
................./................./.................. 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั………………………… 
ก าหนดใหร้ายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั.............../............../...............  
วนัท่ีใบอนุมติัหมดอาย ุ.........../............../........ 
1 .  ความกา้วหนา้  (Progression) 
      จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัท่ีวางแผนไว ้ .............. คน  ปัจจุบนัมีผูร่้วมเขา้โครงการวจิยั................ คน 
      ผูเ้ขา้ร่วมท่ีอยูใ่นระยะทดลอง  ......................  คน              ผูเ้ขา้ร่วมท่ีอยูใ่นระยะติดตาม.................... คน     
      ผูเ้ขา้ร่วมท่ีส้ินสุดการศึกษาแลว้................. คน                  ผูเ้ขา้ร่วมท่ีออกจากการศึกษาก่อนเวลา ......คน 
สำเหตุทีผู้่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยออกจำกกำรศึกษำก่อนเวลำ................................................................... 
     ...............................................................................................................................................................   
 สำเหตุทีผู้่เข้ำร่วมโครงกำรวิจัยไม่เป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้ทีว่ำงแผนไว......................................................... 
(ในกรณีน้ีขอใหแ้นบแบบรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามแบบเอกสารท่ี SF21_2 และ/หรือ Protocol 
amendment ตามแบบเอกสารท่ี SF07_1) 
 โครงกำรวจัิยเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว   เม่ือวนัท่ี  .........../............../..............  
(หากโครงการวิจยัเสร็จส้ินแลว้ ขอใหส่้งรายงาน Final report ตามแบบเอกสารท่ี SF 15_1) ใหค้ณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา) 
ในระหวา่งการด าเนินการวิจยัผูว้จิยัเห็นวา่ อตัราส่วนระหวา่งความเส่ียงและผลประโยชน์ (Risk benefit ratio) มีการ
เปล่ียนแปลงจากโครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติัหรือไม่ 
 ไม่เปล่ียนแปลง 
   เปล่ียนแปลง....(ระบุ)........................................................................................................................  
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แบบเอกสารท่ี SF 13_1 (หนา้ 2 จาก 2) 
2 .  มีการเปล่ียนแปลงแหล่งเงินทุน(Granting support) ท่ียงัมีเคยรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่  

  ไม่มี   มี   (ขอใหแ้นบแบบเอกสารท่ี SF21_2 และ SF07_1)          
3. มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวจิยั(Amendment) ท่ียงัไม่เคยรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่  

  ไม่มี   มี   (ขอใหแ้นบแบบเอกสารท่ี SF21_2 และ SF07_1)   
4 .  มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง (Serious Adverse Event)  ท่ียงัไม่เคยรายงานต่อ 
      คณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ 
         ไม่มี  

  มี   กรุณาเลือก (ขอ้ยอ่ย 1 หรือ 2)  
5.  มีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประโยชน์หรือความเส่ียง (New information)  ท่ียงัไม่เคยรายงานต่อ                          
      คณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ 

  ไม่มี   มี   (ใหส่้งรายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ตามแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้ง) 
6.  มีปัญหาหรือความคิดเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (negative attitude) ท่ียงัไม่เคยรายงาน 
      ต่อคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่       
                 ไม่มี   มี   รายละเอียดดงัน้ี.......................................................................... 
7.  ในกรณีที่หนังสือรับรองหมดอำยุ ผูว้จิยัตอ้งการต่ออายุหรือไม่ 

  ตอ้งการ              ไม่ตอ้งการ 
 ในกรณีท่ีผูว้จิยัต่ออายโุครงการวจิยัล่าชา้ ขอใหผู้ว้ิจยัส่งรายงานแบบเอกสารท่ี SF21_1 ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการฯ จะ
ไม่รับรองการท าวิจยัท่ีด าเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีหมดอาย ุและหากคณะอนุกรรมการฯอนุมติัใหท้  าวจิยัต่อ การ
ต่ออายจุะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีคณะอนุกรรมการฯไดรั้บเอกสาร 
หมำยเหตุ  ถ้ำข้อ 2 – 7    ตอบวา่  ไม่มี  หากคณะอนุกรรมการฯ ไดต้รวจสอบทราบวา่ การรายงานมีความ
คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง ภายหลงัการรับรองการรายงานความกา้วหนา้ของการวจิยัแลว้ คณะอนุกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ จะถือวา่ผลการพิจารณาดงักล่าวเป็นโมฆะ 

     ลงช่ือผูว้จิยั.......................................................................... 
(……………………………………………….) 
วนัท่ี.................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีฯ่ 
ผู้วจัิยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ        ตามก าหนดเวลา   ล่าชา้           ส่งก่อนก าหนด 30 วนัปฏิทิน       
กรณขีอต่ออำยุหนังสือรับรองฯ ใบอนุมัติ     ยงัไม่หมดอาย ุ   หมดอายแุลว้...................เดือน 
 

ลงช่ือเจา้หนา้ท่ีฯ.......................................................................... 
วนัท่ี.................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 13_2 
แบบประเมินรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวจัิยและ/หรือขอต่ออำยุ 

โครงกำรวจัิยเร่ือง …………………………………………………………………..…………………… 
รหัสโครงกำรวจัิย…………………………………………………………………..………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย ………………………………………………………..…………………………… 
ส ำหรับผู้ประเมิน/ เลขำนุกำรฯ/ ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
สรุปควำมเห็นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ…………………………………………………………………………. 

 รับทราบ   
 แกไ้ขหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม……………………………… 
 น าเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯเน่ืองจาก 

o เดิมพิจารณาแบบน าเขา้ท่ีประชุม 
o อ่ืนๆ....................................................................................................... 

  มติอ่ืนๆ…………………………………………………… 
กำรต่ออำยุโครงกำร 
สรุปควำมเห็นกำรต่ออำยุโครงกำรวจัิย  
................................................................................................................... 

 ไม่พบการเพิ่มสัดส่วนความเส่ียงต่อประโยชน์อาสาสมคัร เห็นควรอนุมติั 
 น าพบการเพิ่มสัดส่วนความเส่ียงต่อประโยชน์อาสาสมคัร เห็นควรน าเขา้ท่ีประชุม เพื่อพิจารณา 

 
ลงช่ือ................................................................. 

               วนัท่ี..................................................................... 
ส ำหรับประธำนฯ 
สรุปควำมเห็นรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ…………………………………………………………………………. 

 เห็นชอบตามเสนอ 
 ไม่เห็นชอบตามเสนอ ............................................................................................................. 

 
สรุปควำมเห็นกำรต่ออำยุโครงกำรวจัิย.......................................................................................... 

 เห็นชอบตามเสนอ 
 ไม่เห็นชอบตามเสนอ ............................................................................................................. 

 
 

ลงช่ือ................................................................. 
วนัท่ี..................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 14_1 
 

แบบรำยงำนเพ่ือยุตโิครงกำรวิจยัก่อนก ำหนด 
 (Protocol termination report form) 

ช่ือโครงการวิจยั: 
 
รหสัโครงการวิจยั:  

 
ผูว้จิยัหลกั:  

 
ผูใ้หทุ้นวจิยั :  

 
วนัท่ีอนุมติั:  วนัท่ีรายงานความกา้วหนา้ของ

การวจิยัเป็นคร้ังสุดทา้ย : 
 

 

วนัเร่ิมโครงการ :  วนัท่ียติุโครงการ:  
จ านวนอาสาสมคัรท่ีตอ้งการ   จ านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมใน

โครงการวจิยัทั้งหมด : 
 

จ านวนอาสาสมคัรท่ียงัอยูใ่น
ระหวา่งการวิจยั 

 

สาเหตุของการยติุโครงการวิจยั
ก่อนก าหนด  

 

แผนการการติดตามดูแล
อาสาสมคัรหลงัจากยติุ
โครงการวจิยัก่อนก าหนด 

 

สุขภาพของอาสาสมคัร  
ณ ปัจจุบนั 

 

มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิด
ร้ายแรง (Serious adverse 
Event)  ท่ียงัไม่เคยรายงานต่อ 
คณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ 

  ไม่มี   มี   (ขอใหส่้งรายงานแบบรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ตามแบบเอกสารท่ี SF 21_2 /บนัทึกขอ้ความ แบบเอกสารท่ี SF 28_7และ               แบบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง 
ตามแบบเอกสารท่ี SF 19_1/บนัทึกขอ้ความ แบบเอกสารท่ี 28_6)          

ลงนามผูว้จิยั : 
 

 วนัท่ี :  
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แบบเอกสารท่ี SF 14_2 
 

แบบประเมินรำยงำนขอยุติโครงกำรวจัิยก่อนก ำหนด 
(Protocol termination report form) 

โครงกำรวจัิยเร่ือง …………………………………………………………………..…………………… 
รหัสโครงกำรวจัิย…………………………………………………………………..………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย ………………………………………………………..…………………………… 
 

1. เหตุผลที่ยุติโครงกำรวจัิยก่อนก ำหนด 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก......................................................................................... 

2. แผนกำรติดตำมดูแลอำสำสมัครหลงัจำกยุติโครงกำรวจัิยก่อนก ำหนด (กรณีทีม่ีอำสำสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรวจัิย) 
 เหมาะสม 
 ไม่เหมาะสม เน่ืองจาก………………………………………………………….. 
 NA 

 
สรุปควำมเห็นเลขำนุกำร/ ผู้ช่วยเลขำนุกำร.........................................………………………………. 

 รับทราบ   
 ขอขอ้มูลเพิ่มเติม……………………………… 
 เรียกประชุมกรณีพิเศษ (Extra  meeting)  
  มติอ่ืนๆ…………………………………………………… 

 
ลงช่ือ................................................................. 
วนัท่ี..................................................................... 
 

สรุปควำมเห็นประธำนฯ.......................................................................………………………………. 
  เห็นชอบตามเสนอ  
 ไม่เห็นชอบตามเสนอ ............................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ................................................................. 
วนัท่ี..................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 15_1 
แบบรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 

(Final report form) 
ช่ือโครงกำรวจิยั : 

Protocol number  

ช่ือผู้วจิยั  

แหล่งทุน  

สถำนทีท่ ำกำรวจิยั  

กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวจิยั จ ำนวน……คร้ัง 
คร้ังที ่….. วนัที…่…/……./……… 

กำรขอต่อำยุหนังสือรับรองฯ จ ำนวน……คร้ัง 
คร้ังที ่….. วนัที…่…/……./……… 

 จ ำนวนอำสำสมคัรทีร่ะบุในกำรขออนุมตัจิำกคณะอนุกรรมกำรฯ  

จ ำนวนอำสำสมคัรทีค่ดัเลือกเข้ำโครงกำรวจิยั (screening)  

จ ำนวนอำสำสมคัรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรวจิยั (included)  

จ ำนวนอำสำสมคัรทีถ่อนตวัก่อนก ำหนด (withdrawn) 
พร้อมสรุปสำเหตุทีอ่ำสำสมคัรถอนตวัก่อนก ำหนด 

 

แผนกำรกำรติดตำมดูแลอำสำสมัครที่ถอนตัวออกจำกโครงกำรวจิัยก่อนก ำหนด  

มกีำรเปลีย่นแปลงแหล่งเงนิทุน(Granting support) ทีย่งัไม่เคยรำยงำนต่อ
คณะอนุกรรมกำรฯ หรือไม่ 

 ไม่ม ี

 ม ี  (ขอให้แนบแบบเอกสำรที ่SF21_2 และ SF28_7)         

มกีำรด ำเนินกำรวจิยัทีเ่บี่ยงเบนไปจำกโครงกำรวจิยัทีไ่ด้รับอนุมตัหิรือไม่  ไม่ม ี

 ม ี  (ขอให้แนบแบบเอกสำรที ่SF21_2 และ SF28_7)         

มเีหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรง (serious adverse event)  ทีย่งัไม่
เคยรำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรฯ หรือไม่ 

 ไม่ม ี

 ม ี  (ขอให้แนบแบบเอกสำรที ่SF21_2 และ SF28_7)         

วตัถุประสงค์ :  

ผลกำรศึกษำ :  

สรุปผล :   

กำรเผยแพร่ กำรตีพมิพ์ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์  

ลงนำมผู้วจิยั วนัที ่: 
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แบบเอกสารท่ี SF 15_2 
 

แบบประเมินรำยงำนสรุปผลกำรวจัิย 
(Final report evaluation form) 

โครงกำรวจัิยเร่ือง …………………………………………………………………..…………………… 
รหัสโครงกำรวจัิย…………………………………………………………………..………………… 
หัวหน้ำโครงกำรวจัิย ………………………………………………………..…………………………… 
 
 
ผลกำรพจิำรณำของผู้ทบทวน (เฉพำะคณะอนุกรรมกำรฯ) 
   รับทราบ 
   ขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผูป้ระเมิน........................................................................... 
(........................................................................................) 
วนัท่ี................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 16 
แบบบันทกึกำรร้องเรียน ข้อสงสัย หรือข้อเรียกร้อง 

(Response to participants’ request form) 
 

วนัท่ีไดรั้บ:   
ผูรั้บ :  
วธีิการแจง้เร่ือง :   โทรศพัท ์ เบอร์......................................................... 

  โทรสาร  เบอร์.......................................................... 
  จดหมาย  ลงวนัท่ี...................................................... 
  อีเมลล ์ วนัท่ี ............................................................... 
  ดว้ยวาจา วนัท่ี / เวลา.................................................. 
  อ่ืนๆ ระบุ................................................................... 

ผูร้้องเรียน :   
ท่ีอยู ่: 
เบอร์โทรศพัท ์: 

 

ช่ือโครงการวิจยั: 
 

 

วนัท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั  
เร่ืองท่ีร้องเรียน เร่ืองท่ีสงสัย 
หรือขอ้เรียกร้อง : 
 
 
 
 

 

การตอบสนอง : 
 
 

 

การติดตามผล : 
 
 

 

ลงนามผูรั้บเร่ืองร้องเรียน                                                                    วนัท่ี 
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แบบเอกสารท่ี SF 17 
แผนภูมิกำรพจิำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ 

(Flow chart of adverse event review)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหต ุ  เหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง ไดแ้ก่ เสียชีวติ รุนแรงและอาจท าใหเ้สียชีวติ ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล  พิการ
หรือ  ทุพพลภาพ หรือ ทารกพิการแต่ก าเนิด ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง (possibly related) หรือ น่าจะเก่ียวขอ้ง   (possibly related) หรือ 
เก่ียวขอ้งแน่นอน (definitely related) หรือ ไม่รู้วา่เก่ียวขอ้งหรือไม่ (unknown) กบัการท าวจิยั 

 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานฯ น ารายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์สนอต่อ

ประธานฯ/เลขานุการฯ พิจารณา

แต่งตั้งผูท้บทวนรายงานฯ 

รับทราบ 

น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ/เอกสารใหค้วามยนิยอม 

ขอขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ตรวจเยีย่มโครงการ 

ระงบั/ยติุ 

ส่งผลการพิจารณาไปยงัผูว้จิยั 
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แบบเอกสารท่ี SF 18 
แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์  (Adverse Event Report Form) 

ช่ือโครงการวจิยั.................................................................................................................................................ผูว้จิยั...................................................................................................................................... 
Subject 

ID 
Onset /date of 

event 
Signs & symptoms Diagnosis Severity Relation to 

the study 
Progression of adverse 
event 

Modification of 
protocol 

Modification of 
Informed  consent 

        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 
        No  Yes  No  Yes 

 
 
ควำมรุนแรง ( Severity ):    1. เสียชีวติ (death)                2. รุนแรงและอาจท าใหเ้สียชีวติ (life threatening)             3. ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization / prolonged hospitalization) 
         4. พิการหรือทุพพลภาพ (persistent or significant disability / incapacity)                     5. ทารกพิการแต่ก าเนิด (congenital anomaly / birth defect)        6.ไม่รุนแรง 
ควำมเกีย่วข้องกบักำรวจิยั:   1.ไม่เก่ียวขอ้ง (Not related)   2 .อาจเก่ียวขอ้ง (Possibly related)     3. น่าจะเก่ียวขอ้ง (Probably related)   4. เก่ียวขอ้งแน่นอน (definitely related)    5.ไม่รู้ (unknown) 
กำรด ำเนินเหตุกำรณ์ (progression of adverse event) :        1. แกไ้ขแลว้ (resolved)          2.  ยงัคงมีปัญหา (ongoing)  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการวจิยั ( modification of protocol) หรือเอกสารเพื่อขอการยนิยอม ( modification of informed consent ) ใหส่้งรายละเอียดมายงัคณะอนุกรรมการฯ 
 
                                                                                                        ลงช่ือผูว้จิยั...................................................................................... วนัท่ีรายงาน............./............../.................. 
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หมำยเหตุ    รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ทีร้่ำยแรง (Serious adverse event) ดงันี ้
1. หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีศึกษาวจิยัภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

1.1 กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงท่ีท าใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวติอาสาสมคัร ใหผู้ว้จิยัรายงานคณะอนุกรรมการ ฯ ทนัทีภายใน 24 ชัว่โมงหลงัผูว้จิยัทราบ
เหตุการณ์ โดยใหใ้ชแ้บบเอกสาร SF 19_1 จ านวน 4  ชุด พร้อม CD บรรจุขอ้มูล จ านวน 1 แผน่ 

1.2 กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงท่ีไม่ถึงกบัท าใหอ้าสาสมคัรเสียชีวติหรือเป็นอนัตรายคุกคามชีวติอาสาสมคัร ใหผู้ว้จิยัรายงานคณะอนุกรรมการ ฯ ทนัทีภายใน 7 วนัปฏิทินหลงั
ผูว้จิยัทราบเหตุการณ์  โดยใหใ้ชแ้บบเอกสารท่ี SF 19_1 วจิยั  จ านวน 4  ชุด พร้อม CD บรรจุขอ้มูล จ านวน 1 แผน่ 

2. หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงท่ีเกิดข้ึนในสถาบนัอ่ืนท่ีไม่ใช่ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ขอใหผู้ว้จิยัแจง้ใหค้ณะอนุกรรมการฯ ทราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน
วธีิด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) บทท่ี SF 19  โดยขอใหส้รุปขอ้มูลทั้งหมดตามแบบฟอร์มจ านวน 4  ชุด พร้อม CD บรรจุขอ้มูล จ านวน 1 แผน่ 
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แบบเอกสารท่ี SF 19_1 
 

แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรง 
(Serious adverse event report form) 

ช่ือโครงการวิจยั............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
ผูว้จิยั............................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท.์..................................................... แหล่งทุน......................................................................... 
รหสัผูเ้ขา้ร่วมวิจยั.................................................เพศ    ชาย          หญิง     อาย.ุ................................ 

รำยละเอยีดเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิดร้ำยแรง (อำกำร/อำกำรแสดง/กำรวนิิจฉัย/ กำรรักษำ/ผลกำรรักษำ) 

 
 
 
ควำมรุนแรง 
 เสียชีวติ (dead) 
 รุนแรงและอาจท าใหถึ้งเสียชีวติ (Life threatening) 
 ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization / Prolonged  hospitalization) 
 พิการหรือทุพพลภาพ (Persistent or Significant disability / incapacity) 
 ทารกพิการแต่ก าเนิด (Congenital  anomaly / Birth  defect) 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................. 

ควำมเกีย่วข้องกบักำรวจิยั  
         ไม่เก่ียวขอ้ง (Not related)                                 อาจเก่ียวขอ้ง (Possibly related) 
           น่าจะเก่ียวขอ้ง ( Probably related)                 เก่ียวขอ้งแน่นอน (Definitely related)                     
           ไม่รู้ (Unknown) 
 
กำรเปลีย่นแปลงโครงกำรวจิยั           ไม่มี                มี (ระบุรายระเอียด ) 
กำรเปลีย่นแปลงเอกสำรเพ่ือขอกำรยนิยอม                   ไม่มี                มี (ระบุรายระเอียด 

ลงช่ือผูว้จิยั.........................................................................วนัท่ีรายงาน................./............../.................. 

 
 

 

อาการ…………………………………………………………………………………….…… 

 

อาการแสดง………………………………………………………………………..……………. 

 

การวนิิจฉยั…………………………………………………………………………………….. 

 

การรักษาและวนัท่ีเขา้รับการรักษา ……………………………………………………….…………….. 

 

ผลการรักษา……………………………………………………………………………………… 
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แบบเอกสารท่ี SF 19_2 (หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบประเมินกำรพจิำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ 
ส ำหรับผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวจัิย   

 
โครงกำรวจัิยเร่ือง ……………………………………………………………………………………… 
 

หัวหน้ำโครงกำรวจัิย …………………………………………………………………………………… 
 

รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ คร้ังที.่..................................................................................................... 
 
สรุปรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ 

 จ านวนเหตุการณ์ท่ีรายงาน..........................รายงาน 
 สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

o เกิดในประเทศ คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 
o เกิดในสถานท่ีซ่ึงคณะอนุกรรมการฯอนุมติัใหผู้ว้จิยัหลกัท าการวจิยั 

คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 
o เกิดต่างประเทศ คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 

 เอกสาร SUSAR line listing คร้ังท่ี .........................จ  านวน...................รายงาน 

ควำมรุนแรง 
 เสียชีวติ (dead)……….คน 
 รุนแรงและอาจท าใหถึ้งเสียชีวติ (life threatening)…………..คน 
 ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization / prolonged  hospitalization)………….คน 
 พิการหรือทุพพลภาพ (persistent or significant disability / incapacity) …………..คน 
 ทารกพิการแต่ก าเนิด (congenital  anomaly / birth  defect) ………………คน 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................. 

 
ควำมเกีย่วข้องกบักำรวจัิย  
         ไม่เก่ียวขอ้ง (not related)                                 อาจเก่ียวขอ้ง (possibly related) 
           น่าจะเก่ียวขอ้ง ( probably related)                 เก่ียวขอ้งแน่นอน (definitely related)                     
           ไม่รู้ (unknown) 
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แบบเอกสารท่ี SF 19_2 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ขา้งตน้แลว้ มีความเห็นเสนอประธานคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ ดงัน้ี 
(     ) รับทราบ 
(     ) ขอใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจยั หรือ เอกสารการใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล 
(     ) ขอขอ้มูลเพิ่มเติม  
(     ) ส่งคณะอนุกรรมการฯท่ีไดรั้บมอบหมายไปตรวจเยีย่ม 
(     ) ระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว หรือ ยุติโครงการวจิยัก่อนก าหนด 
 

 
ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิม่เติม 
 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
ผูป้ระเมิน............................................................... 
(............................................................................) 
วนัท่ี..................................................................... 
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       แบบเอกสารท่ี SF 20 (หนา้ 1 จาก 2) 
แบบรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมเพ่ือก ำกบัดูแลกำรวจัิย 

(Site visit monitoring report form) 
 

วนัท่ีตรวจเยีย่ม: เร่ิมเวลา: ส้ินสุดเวลา: 
รหสัโครงการวจิยั:   
ช่ือโครงการวจิยั: 
ผูว้จิยัหลกั: เบอร์โทรศพัท:์ 
ผูใ้หข้อ้มูลและความรับผิดชอบในโครงการวจิยั 
ผูว้จิยั ช่ือ 
ผูร่้วมวจิยั 1………………………………… 

2………………………………… 
ผูป้ระสานงานโครงการวจิยั ช่ือ 
ผูต้รวจสอบ (คณะอนุกรรมการฯ ) ช่ือ (ประธานฯ หรือถา้ไม่มาก ระบุช่ือทุกคน) 
ผูใ้หทุ้นวจิยั ช่ือ 
อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... ช่ือ 
1.โครงร่างการวจิยัผา่นการอนุมติัจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัฯ วนัท่ี............................................ 

2.  การบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้ง และตรงกบัเอกสารตน้ฉบบั    ใช่             ไม่ใช่ 
3.  เอกสารส าคญัครบถว้น (รายละเอียด ควรก าหนดวา่มีอะไรบา้ง)    ใช่             ไม่ใช่ 
4. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัมีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีระบุในโครงร่างการวจิยั 
(ตรวจสอบจากการไดรั้บการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน) 

   ใช่             ไม่ใช่ 

5. สถานท่ีท าการวจิยัเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าวจิยั    ใช่             ไม่ใช่ 
6. มีการลงนามของอาสาสมคัรในเอกสารใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูลท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

   ใช่             ไม่ใช่ 

7. มีกระบวนการขอความยนิยอมจากอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในโครงการวจิยัอยา่งเหมาะสม(ตามท่ี
กรรมการพิจารณาอนุมติั) 

   ใช่             ไม่ใช่ 

8. มีการเก็บเอกสารขอ้มูลของอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยัอยา่งเหมาะสม    ใช่             ไม่ใช่ 

9. อาสาสมคัรไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีอยา่ง เหมาะสม (รายละเอียด)    ใช่             ไม่ใช่ 

10. ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ตรงกบัรายงานท่ีส่งใหค้ณะอนุกรรมการฯ    ใช่             ไม่ใช่  NA 

11. มีการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือไม่    มี               ไม่มี 

12. จ านวนอาสาสมคัรท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด                                ราย 

13. จ านวนอาสาสมคัรท่ีลงนามในเอกสารใหค้วามยนิยอมโดยไดรั้บขอ้มูล                                ราย 

14. จ านวนอาสาสมคัรท่ีถอนตวั                                ราย 

15. จ านวนอาสาสมคัรท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษา                                ราย 
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แบบเอกสารท่ี SF 20 (หนา้ 2 จาก 2) 
ผลการพิจารณา  
 สามารถด าเนินการวจิยัต่อไปได ้   
 สามารถด าเนินการวจิยัต่อไปไดโ้ดยปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
 ระงบัโครงการวจิยัชัว่คราว (suspension) 
 ยติุโครงการวจิยัก่อนก าหนด (termination) 
ขอ้เสนอแนะ 
 ส่งรายงานการเบ่ียงเบน (protocol deviation/violation) .................................................. 
 ส่งรายงานการแกไ้ขโครงการวจิยั (amendment) ............................................................... 
 ช้ีแจงมาตรการแกไ้ข.................................................. 
 
ขอ้เสนอแนะ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

   ลงนาม............................................................................ 
(...........................................................................) 
วนัท่ี................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 21_1 (หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบรำยงำนผู้ไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
(Non-compliance/protocol violation/deviation  report form) 

 
รหัสโครงกำร............................................................... รับรองเม่ือวนัที่......................................................... 
ช่ือโครงกำรวจัิย(ภำษำไทย)............................................................................................................................ 
ช่ือโครงกำรวจัิย(ภำษำองักฤษ)........................................................................................................................ 
ช่ือหัวหน้ำโครงกำรวจัิย................................................................................................................................... 
หมายเลขอาสาสมคัร (subject ID )………………………………….……… 
ลกัษณะของการเบ่ียงเบน:  Protocol violation  Protocol deviation  Non-compliance  
วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ (Date of event)________________________________________ 
วนัท่ีผูว้จิยัรับทราบ (Date of event became known to investigator)____________________________ 
วนัท่ีจดัท ารายงาน (Date of form completed)________________________________ 
 
ชนิดของการด าเนินการท่ีเบ่ียงเบนหรือฝ่าฝืน(Type of protocol violation/deviation) ปรับใหต้รงกบัทางสงัคมศาสตร์ 

 การสุ่มอาสาสมคัรท่ีไม่มีคุณสมบติัเหมาะสม (Randomization of ineligible patient) 
 การรับอาสาสมคัรท่ีเขา้ข่ายคดัออกจากโครงการ(Eligibility criteria exception) 
 จ านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการวจิยัไม่ตรงตามท่ีระบุในโครงการ (Incorrect number of participants) 
 ไม่ไดท้  าตามขั้นตอนการคดักรองท่ีระบุ (Screening procedure required by protocol not done) 
 ท าตามขั้นตอนการคดักรองหรือขั้นตอนการวิจยันอกระยะเวลาท่ีระบุ (Screening or on-study procedure/lab 

      done outside the protocol required time) 
 การรักษาไม่ตรงตามท่ีระบุ (Incorrect therapy given to patient) 
 การนดัหมายไม่ตรงตามท่ีระบุ(Visit non-compliance) 
 อ่ืนๆ (Other) ไดแ้ก่ ………………………………………………………………………………… 

 
ชนิดของ Non-compliance 

 ท าการวจิยัก่อนไดรั้บอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ 
 ใชเ้อกสารท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณะอนุกรรมการฯ  (ระบุ)............................................................. 
 ไม่ไดร้ายงานความกา้วหนา้ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ มีการรับอาสาสมคัรใหม่หรือไม่ จ  านวนก่ีคน  
 ท าวจิยัขณะท่ีหนงัสือรับรองฯหมดอาย ุ 
 อ่ืนๆ..................................................................................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 21_1 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

หมายเหตุ:  
* กำรด ำเนินกำรทีเ่บี่ยงเบนจำกโครงร่ำงกำรวจิยั (Protocol deviation) คือ การด าเนินการวจิยัท่ีผดิพลาดจากขั้นตอนท่ี 

ระบุไวใ้นโครงร่าง การวจิยัและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออาสาสมคัรหรือขอ้มูลผลการวจิยัเพียงเลก็นอ้ย 
* กำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัตขิองโครงร่ำงกำรวจิยั (Protocol violation) คือ การด าเนินการวจิยัท่ีมีความผิดพลาดมาก  

หรือการจงใจฝ่าฝืน การบิดเบือนหรือละเลยไม่กระท าตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นโครงการวจิยัและก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
 ต่ออาสาสมคัรหรือขอ้มูลผลการวจิยัอยา่งร้ายแรง 
* Non-compliance  คือ การไม่ปฏิบติัตามแนวทาง  การปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดีของ  International  Conference  on  

Harmonization  Good  Clinical  Practice  (ICH  GCP)  หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของคณะอนุกรรมการฯ 
กำรบันทึกลกัษณะของกำรเบี่ยงเบน: ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
สำเหตุของกำรเบี่ยงเบน: ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
ผลกระทบของกำรเบี่ยงเบนที่มีต่ออำสำสมคัร:....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรแก้ไขกำรเบี่ยงเบน 
การด าเนินการกบัอาสาสมคัร ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ 
 หยดุโครงการวิจยัโดย 

o ปิดโครงการวิจยั 
o ปรับเปล่ียนกระบวนการวิจยั โดยไดย้ื่นเสนอขออนุมติัต่อคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวนัท่ี.......................... 

 ด าเนินการวิจยัต่อโดย (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
o ไม่ปรับเปล่ียนประบวนการวิจยั 
o เพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวงัและยื่นเสนอขออนุมติัต่อคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวนัท่ี................................ 
o ปรับเปล่ียนกระบวนการวิจยั โดยไดย้ื่นเสนอคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวนัท่ี............................................. 

 อ่ืนๆ................................................................................................................................................................... 
ผูว้ิจยั........................................................................... 
(.................................................................................) 
วนัท่ี............................................................................ 
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แบบเอกสารท่ี SF 21_2 
แบบประเมนิกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  

(Non-compliance/protocol violation /deviation  report evaluation form) 
รหัสโครงกำร............................................................... รับรองเม่ือวนัที่................................................................. 
ช่ือโครงกำรวจิยั(ภำษำไทย).................................................................................................................................... 
ช่ือโครงกำรวจิยั(ภำษำองักฤษ)...................................................................................................... 
ช่ือหัวหน้ำโครงกำรวจิัย................................................................................................................................. 
ผลกระทบต่ออำสำสมคัรหรือผลกำรวจิยั 

 มีผลกระทบเพียงเลก็นอ้ย ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออาสาสมคัรหรือขอ้มูลผลการวิจยัไม่มาก 
 มีผลกระทบอยา่งมากก่อใหเ้กิดความเสียหายต่ออาสาสมคัรหรือขอ้มูลผลการวิจยัอยา่งร้ายแรง 

 
ควำมเห็นของผู้ทบทวนโครงร่ำงกำรวิจยั 

 รับทราบ 
 แจง้ผูว้ิจยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ใหป้ฏิบติัตามขอ้เสนอแนะคือ

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
  ตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากบัดูแลการวิจยั (Site monitoring visit) ตามบทท่ี STU 21 
  ระงบัโครงการวิจยัชัว่คราว  (Suspension)  ส าหรับโครงการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการเน่ืองจาก
............................................................................................................................................................................. 

 ยติุโครงการวิจยั  (Termination)  ส าหรับโครงการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการเน่ืองจาก
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
ผูป้ระเมิน........................................................................... 
(........................................................................................) 
วนัท่ี................................................................................... 
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แบบเอกสารท่ี SF 22 

แบบบันทกึกำรท ำส ำเนำเอกสำร 
(Document reproduction record form) 

 

ที่ ช่ือเอกสำร จ ำนวน
ส ำเนำ 

ช่ือผู้ท ำ
ส ำเนำ 

วนัที่
ท ำ

ส ำเนำ 

ช่ือผู้รับส ำเนำ ลำยเซ็นผู้รับ
ส ำเนำ 

วนัที่รับ
ส ำเนำ 
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แบบเอกสารท่ี SF 23 

แบบรำยงำนขอค้นเอกสำรโครงกำรวจัิย 
(Document retrieval report form) 

 

เอกสารท่ีตอ้งการ : 
 
 
 

รหสัโครงการ : 
 
 
 

ผูร้้องขอ :                                                                                    วนัท่ี :                    
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้: 

วตัถุประสงคข์องการขอคน้เอกสาร: 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาในการคน้เอกสาร (ระบุจ านวนวนัท่ีใชง้าน) 

 

วนัท่ีคืนเอกสาร 

ช่ือผูอ้นุมติั : 
วนัท่ี : 

ลงนามผูรั้บเอกสาร : 
วนัท่ี : 

ลงนามผูคื้นเอกสาร : 
วนัท่ี : 

ลงนามผูรั้บคืนเอกสาร : 
วนัท่ี : 
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                                                                                                                             แบบเอกสารท่ี SF 24 

แบบบันทกึกำรขอค้นเอกสำรโครงกำรวจัิย 
(Record of document retrieval form)  

 

ท่ี ช่ือเอกสารและรหสั ผูข้อคน้
เอกสาร 

วนัท่ีขอ วนัท่ีรับ
เอกสาร 

ผูรั้บคืน/เก็บ
เอกสาร 

วนัท่ีเก็บเอกสาร 
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         แบบเอกสารท่ี SF 25 
รำยงำนกำรเตรียมรับกำรตรวจสอบ 

(Preparations for being audited report form) 
 

  การตรวจสอบภายใน     การตรวจสอบภายนอก ก าหนดวนัท่ี : 
1.  ทบทวนวธีิด าเนินการมาตรฐาน (SOPs)  
  

ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข : 

2.  ตรวจสอบเอกสารเพื่อการรักษาความลบั และการลงนาม 
 

ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข : 

3.  ตรวจสอบการเก็บแฟ้มเอกสารโครงการวจิยัท่ีก าลงัด าเนินการและท่ีส้ินสุดแลว้ 
 

ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข : 

4.  ตรวจสอบความครบถว้นของแฟ้มเอกสารโครงการวจิยั 
 

ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข : 

5. เตรียมขอ้มูลท่ีตอ้งน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบ 
 

ผูรั้บผดิชอบ : 

6. เตรียมขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบตอ้งการ 
 

ผูรั้บผดิชอบ : 

7. ก าหนดและนดัหมายคณะอนุกรรมการฯ และเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเขา้ร่วมในการ 
ประชุมตรวจสอบ 

ผูรั้บผดิชอบ : 

8. เตรียมสถานท่ีและส่ิงอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการประชุมตรวจสอบ 
 

ผูรั้บผดิชอบ : 

9. อ่ืน ๆ ระบุ 
 

 

 
ผูท้บทวน  :  
 

 
วนัท่ี : 
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                                                                                         แบบเอกสารท่ี SF 26 (หนา้ 1 จาก 2) 
 

แบบแผนกำรประชุม 
(Agenda format) 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
การประชุมคร้ังท่ี.......................... 

วนัท่ี..........................ณ .........................  ชั้น................อาคาร.......................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  การมีส่วนไดส่้วนเสียของคณะอนุกรรมการฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 

  2.1  เร่ือง สรุปสถานะโครงร่างการวจิยัตามท่ีประชุมมีมติ “ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั” 
2.2  เร่ือง สรุปสถานะโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาแบบ Expedited Review 

   2.2 (1)  การพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบ Expedited Review (Initial Protocol) 
   2.2 (2) การพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบ Expedited Review  

- Protocol Amendment  
-  ต่ออายหุนงัสือรับรอง 

2.3  เร่ือง  สรุปการติดตามรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้  
2.4  เร่ือง  สรุปโครงการวจิยัท่ีส่งรายงานความกา้วหนา้ 
2.5  เร่ือง  สรุปโครงการท่ีไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  รับรองบนัทึกรายงานการประชุม  (คร้ังท่ีผา่นมา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองสืบเน่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงร่างการวจิยั  

5.1 เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงการวิจยัท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติั 

5.1.1 โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบเร่งด่วนท่ีอนุกรรมการ มีความเห็น 

            ใหน้ าเขา้พิจารณาใหม่ในท่ีประชุม 
5.1.2 โครงการวจิยัแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 

5.1.3 โครงการวจิยัท่ีน าเขา้พิจารณาคร้ังแรก 
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                                                                                        แบบเอกสารท่ี SF 26 (หนา้ 2 จาก 2) 
 

5.2   เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

5.2.1 ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั 

5.2.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

5.2.3 รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั/ต่ออายโุครงการวิจยั 

5.2.4 รายงานสรุปผลการวิจยั 

5.2.5 รายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูว้จิยั 

5.2.6 รายงานการขอยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด/ยกเลิกโครงการวจิยั 

5.2.7 เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
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แบบเอกสารท่ี SF 27 (หนา้ 1 จาก 2) 

แบบรำยงำนกำรประชุม 
(Minute format) 

 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2  สาขาสังคมศาสตร์  

คร้ังท่ี........./.................. 
วนัท่ี..................เดือน......................พ.ศ....................... 
เวลา..........................  สถานท่ี ........................................ 

เวลาท่ีเร่ิมประชุม 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1........................................................................................................ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
2. ....................................................................................................... 
3. ....................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1 การมีส่วนไดส่้วนเสียของคณะอนุกรรมการฯ 
ระเบียบวาระท่ี 2 2.1 เร่ือง สรุปสถานะโครงร่างการวจิยัตามท่ีประชุมมีมติ “ปรับปรุงแกไ้ขเพื่ออนุมติั” 

2.2 เร่ือง สรุปสถานะโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาแบบ Expedited Review 
    2.2 (1)  การพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบ Expedited Review (Initial Protocol) 
    2.2 (2)  การพิจารณาโครงร่างการวจิยัแบบ Expedited Review  

- Protocol Amendment  
- ต่ออายหุนงัสือรับรอง            

ระเบียบวาระท่ี 3 รับรองบนัทึกรายงานการประชุม  (คร้ังท่ีผา่นมา) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

   ระเบียบวาระท่ี   5  เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงร่างการวจิยั  
5.3 เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงการวิจยัท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติั 

5.3.1 โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบเร่งด่วนท่ีอนุกรรมการ มีความเห็น 

            ใหน้ าเขา้พิจารณาใหม่ในท่ีประชุม 
5.3.2 โครงการวจิยัแกไ้ขและน าเขา้พิจารณาใหม่ 

5.3.3 โครงการวจิยัท่ีน าเขา้พิจารณาคร้ังแรก 
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แบบเอกสารท่ี SF 27 (หนา้ 2 จาก 2) 

 
5.4   เร่ืองเพื่อพิจารณาโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 

5.4.1 ส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการวิจยั 

5.4.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

5.4.3 รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั/ต่ออายโุครงการวิจยั 

5.4.4 รายงานสรุปผลการวิจยั 

5.4.5 รายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผูว้จิยั 

5.4.6 รายงานการขอยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด/ยกเลิกโครงการวจิยั 

5.4.7 เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
เวลาเลิกประชุม .......................................................................................................... 
ผูบ้นัทึกประชุม ...............................................................วนัท่ี................................... 
ผูท้บทวน..........................................................................วนัท่ี................................... 
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         แบบเอกสารท่ี SF 28_1 

                            บันทกึข้อควำม  
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร....................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง   ขอส่งโครงร่างการวจิยัเพื่อพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน  
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 
 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั............................................................ 
ขอเสนอโครงร่างการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................... 
เพ่ือขอรับกำรพจิำรณำจริยธรรมกำรวจัิยในคน มธ. ชุดที ่2 สำขำสังคมศำสตร์ เป็นคร้ังแรก (Initial protocol 
submission) 
โดยไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาจ านวน 4 ชุด ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 3 ชุดพร้อม CD 1 แผน่ ดงัน้ี    
(ท าเคร่ืองหมาย √ ตามหวัขอ้เอกสารท่ีจดัส่ง)  
 แบบเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับรองฯ (แบบเอกสารท่ี SF09_1) 

 แบประวติัผูว้จิยั (แบบเอกสารท่ี SF09_2) 

 เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั (Information sheet) (แบบเอกสารท่ี SF10_1)  

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Consent form) (แบบเอกสารท่ี SF10_2)  

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยัในเด็ก (Assent form)  (แบบเอกสารท่ี SF10_3) (ถา้มี) 

 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบบนัทึกขอ้มูล แบบสอบถามวจิยั ประเด็นสัมภาษณ์  

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง.....(ระบุเอกสาร).......................................................................................... 

 
 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ
.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวิจยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
  กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา         
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แบบเอกสารท่ี SF 28_2 

                           บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร...................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ขเพ่ือพิจารณาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน (ปรับแกไ้ขคร้ังท่ี.....) 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ 
 ขา้พเจา้...........................................................................สงักดั............................................................ 
ไดป้รับแกไ้ขโครงร่างการเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)......................................................................................................... 
รหสัโครงการ............................................. ตามขอ้เสนอแนะของอนุกรรมการฯเรียบร้อยแลว้ 
 ในการน้ี ขอส่งโครงร่างการวจิยัปรับแกไ้ข คร้ังท่ี ......... เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 
สาขาสงัคมศาสตร์ 
โดยไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาจ านวน 2 ชุด ตน้ฉบบั 1 ชุด ส าเนา 1 ชุดพร้อม CD 1 แผน่ ดงัน้ี    
(ท าเคร่ืองหมาย √ ตามหวัขอ้เอกสารท่ีจดัส่ง)  
 แบบช้ีแจงโครงร่างการวจิยัฉบบัแกต้ามมติคณะอนุกรรมการฯ (แบบเอกสารท่ี SF05_5) 

 แบบเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับรองฯฉบบัแกไ้ข (แบบเอกสารท่ี SF09_1) 

 แบประวติัผูว้จิยั (แบบเอกสารท่ี SF09_2) 

 เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั (Information sheet) (แบบเอกสารท่ี SF10_1)  

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent form) (แบบเอกสารท่ี SF10_2)  

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัในเด็ก (Assent form)  (แบบเอกสารท่ี SF10_3) (ถา้มี) 

 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบบนัทึกขอ้มูล แบบสอบถามวจิยั ประเด็นสมัภาษณ์ (กรณีมีการแกไ้ข) 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง.....(ระบุเอกสาร)...................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
       กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา  

 
 
 
 
 
 
  
 

     



111 

 

 

                                  แบบเอกสารท่ี SF 28_3 

                             บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร....................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง   ขอส่งรายงานความกา้วหนา้/ ขอส่งต่ออายโุครงการวจิยั 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สงักดั............................................................ 
ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)......................................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ.......................................ไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี........................................................................หนงัสือรับรอง
หมดอายวุนัท่ี...................................................... 
  

 เน่ืองจากโครงการวจิยัไดค้รบก าหนดรายงานความกา้วหนา้/ และหนงัสือรับรองใกลห้มดอายแุลว้ ดงันั้น 
จึงขอส่งเอกสารดงัดา้นล่าง จ านวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผน่ 
   รายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยัรายละเอียดตามแบบเอกสารท่ี SF 13_1  

(ทั้งน้ีสามารถรายงานล่วงหนา้ไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนด) 
  เอกสารขอต่ออายกุารรับรองโครงการวจิยั  

(ทั้งน้ีสามารถขอต่ออายลุ่วงหนา้ไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัหมดอายหุนงัสือรับรอง) 
(หากผูว้จิยัต่ออายลุ่าชา้และหนงัสือรับรองหมดอายแุลว้ กรุณาแนบแบบเอกสารท่ี SF 21_2 และแบบเอกสาร 
ท่ี SF 28_7 ประกอบการพิจารณา) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ..............................................................                             ลงช่ือ........................................................... 
    (.............................................................)          (.............................................................) 
      ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
    กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา 
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แบบเอกสารท่ี SF 28_4 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร....................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง   ขอส่งรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด  
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั............................................................ 
ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)......................................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ.......................................  
  

 มีความประสงคข์อส่งรายงานเพื่อยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด เน่ืองจาก........(ระบุเหตุผลการขอยติุ
โครงการ)................รายละเอียดตามแบบเอกสารท่ี SF 14_1 พร้อมแนบเอกสาร จ านวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผน่ 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
   กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา  
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แบบเอกสารท่ี SF 28_5 

     บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร....................................................................... 

ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 

เร่ือง   ขอส่งรายงานสรุปผลการวจิยั 

เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั........................................................ 

ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย).................................................................................................... 

(ช่ือภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................. 

รหสัโครงการ.......................................ไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี........................................................................

หนงัสือรับรองหมดอายวุนัท่ี...................................................... 
  

 มีความประสงคข์อแจง้ปิดโครงการวิจยั โดยไดด้ าเนินการวจิยัเสร็จส้ินแลว้เม่ือ....(วนั/เดือน/ปี)...... 

รายละเอียดตามแบบเอกสารท่ี SF 15_1 พร้อมแนบเอกสาร จ านวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผน่ 

  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ.............................................................. 

 (.............................................................)          (.............................................................) 

     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 

   กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา 
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แบบเอกสารท่ี SF 28_6 

                                บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร....................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง   ขอส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์/ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง  
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั............................................................ 
ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)......................................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ....................................... 
  

 มีควำมประสงค์ขอส่งรำยงำนเอกสำรเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์/ รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พงึประสงค์ชนิด
ร้ำยแรง จึงได้ส่งเอกสำร จ ำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น 

 จ านวนเหตุการณ์ท่ีรายงาน..........................รายงาน 

 สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค/์ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรง 

o เกิดในประเทศ คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 

o เกิดในสถานท่ีซ่ึงคณะอนุกรรมการฯอนุมติัใหผู้ว้จิยัหลกัท าการวจิยั 

คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 
o เกิดต่างประเทศ คร้ังท่ี.................จ  านวน...............รายงาน 

 ความรุนแรง 

o เสียชีวติ (dead)……….คน 

o รุนแรงและอาจท าใหถึ้งเสียชีวติ (life threatening)…………..คน 

o ตอ้งรักษาในโรงพยาบาล (hospitalization / prolonged  hospitalization)………….คน 

o พิการหรือทุพพลภาพ (persistent or significant disability / incapacity) …………..คน 

o ทารกพิการแต่ก าเนิด (congenital  anomaly / birth  defect) ………………คน 

o อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................. 
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หมำยเหตุ: กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ในสถำบัน 

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse event report) แบบเอกสารท่ี SF 18  

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดร้ายแรงในสถาบนั (Serious adverse event  report)  

แบบเอกสารท่ี SF19_1 

- SUSARs ใช ้CIOMS form แบบเอกสารท่ี SF 19_3 

กำรรำยงำนเหตุกำรณ์นอกสถำบัน 
- รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของความเส่ียงของอาสาสมคัรและขอ้แนะน าจาก IDMC ใช ้แบบรายงาน 

แสดงรายการ (Sponsor form) 

- SUSARs จากสถาบนัอ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศ ใชแ้บบเอกสารท่ี SF 18 และแบบรายงาน 

แสดงรายการ (Sponsor form) 

- เหตุการณ์ไม่พึงประสงคอ่ื์นท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร แบบรายงานแสดงรายการ (Sponsor form) 

  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
   กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา 
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แบบเอกสารท่ี SF 28_7 

                บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร................................................................ 
ที.่..............................................................................................วนัที.่................................................................ 
เร่ือง   ขอส่งรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั.................................................. 
ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)................................................................................................ 
(ช่ือภาษาองักฤษ)......................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ.................................................. 
  

 มีความประสงคข์อส่งรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Protocol Violation /Protocol 
Deviation /Non-compliance) รายละเอียดตามแบบเอกสารท่ี SF 21_1 พร้อมแนบเอกสาร จ านวน 4 ชุด 
พร้อม CD 1 แผน่ 
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ
.............................................................. 
    (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
   กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา 
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แบบเอกสารท่ี SF 28_8 

    บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร.................................................................. 
ที.่..............................................................................................วนัที.่................................................................ 
เร่ือง   ขอคดัลอกส าเนา / ขอคน้เอกสารเก่ียวกบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน  
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
 

 ขา้พเจา้...........................................................................สังกดั.................................................... 
ไดเ้สนอ /อนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย).................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ....................................... 
มีควำมประสงค์ขอค้นเอกสำรโครงกำรวจัิยเพ่ือวตัถุประสงค์ ดังต่อไปนี(้แนบเอกสำรพร้อมระบุรำยละเอยีด 
ตำมแบบเอกสำรที ่SF 23) 

1. ........................................................................................................................................................... 

วนัท่ีตอ้งการใชเ้อกสาร............................................. 
มีควำมประสงค์ขอคัดลอกเอกสำรเพ่ือวตัถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้

1. .............................................................................................................จ  านวน..........................ฉบบั 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ
.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
   กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา 
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                           บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร..............................................................................โทร...................................................................... 
ที.่..............................................................................................วนัที.่..................................................................... 
เร่ือง ขอส่งส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการวจิยั 
เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ 
 ขา้พเจา้...........................................................................สงักดั............................................................ 
ไดรั้บอนุมติัโครงการวจิยัเร่ือง (ช่ือภาษาไทย)......................................................................................................... 
(ช่ือภาษาองักฤษ)...................................................................................................................................................... 
รหสัโครงการ.............................................ไดรั้บรอง..........................................หมดอายวุนัท่ี.................................  
 ในการน้ี ขอส่งแกไ้ข/ เพ่ิมเติมโครงการวจิยัในส่วนของ..............................(ระบุเอกสารท่ี
แกไ้ข)......................  
เน่ืองจาก.........(ระบุสาเหตุท่ีขอแกไ้ข)........เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน มธ. ชุดท่ี 2 สาขาสงัคมศาสตร์ 
โดยไดแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาจ านวน 4 ชุด พร้อม CD 1 แผน่ ดงัน้ี   (ท าเคร่ืองหมาย √ ตามหวัขอ้เอกสารท่ี
จดัส่ง)  
 แบบรายงานส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการวจิยั (แบบเอกสารท่ี SF07_1) 

 แบบเสนอโครงการวจิยัฉบบัแกไ้ข  

 เอกสารช้ีแจงขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั (Information sheet) (ถา้มี) 

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั (Consent form) (ถา้มี) 

 หนงัสือแสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัในเด็ก (Assent form)  (ถา้มี) 

 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น แบบบนัทึกขอ้มูล แบบสอบถามวจิยั ประเด็นสมัภาษณ์ (กรณีมีการแกไ้ข) 

 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง.....(ระบุ

เอกสาร)...................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..............................................................    ลงช่ือ
.............................................................. 
 (.............................................................)          (.............................................................) 
     ผูร่้วมวจิยั/ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ                หวัหนา้โครงการ 
       กรณีหวัหนา้โครงการวจิยัเป็นนกัศึกษา  

 
 

 
 

 
 


