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แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ส7วนท่ี 1 ข;อมูลเบ้ืองต;น 

1. รหัสโครงการวิจัย :…………………………………………….…………………………………...…….....…………………………. 

   (สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยแพทยUเวชศาสตรUครอบครัวฯ เป]นผู̀ออก

รหัสโครงการวิจัย) 

1.1 ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาไทย)…………………………………….…………………………………...…….....………………. 

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

1.2 ช่ือโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………….……………….....…………..... 

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

2. คณะผู̀วิจัย 

2.1 หัวหน̀าโครงการวิจัย 

ช่ือ – สกุล...............................................................ตำแหนjงทางวิชาการ............................................ 

หนjวยงานท่ีสังกัด…………………………………………………..…………………………………...........……………….... 

โทรศัพทU................................................... E-mail………………………………….……………..…………........... 

 2.2 ผู̀รjวมวิจัย 

(1) ช่ือ – สกุล..........................................................ตำแหนjงทางวิชาการ........................................... 

หนjวยงานท่ีสังกัด…………………………………………………..…………………………………...........……………….... 

โทรศัพทU................................................... E-mail………………………………….……………..…………........... 

(2) ช่ือ – สกุล..........................................................ตำแหนjงทางวิชาการ........................................... 

หนjวยงานท่ีสังกัด…………………………………………………..…………………………………...........……………….... 

โทรศัพทU................................................... E-mail………………………………….……………..…………........... 

3. โครงการวิจัยมีเน้ือหาในกลุjมสาขาใด 

 [   ] กลุjมคลินิก / วิทยาศาสตรUสุขภาพ / วิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี 

 [   ] กลุjมมนุษยศาสตรUและสังคมศาสตรU 

4. วัตถุประสงคUของการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU คร้ังน้ีเพ่ือ 

☐ ประกอบการย่ืนขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โปรดระบุหนjวยงานท่ีขอทุน.................................................. 

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

(เม่ือได̀รับทุนอุดหนุนการวิจัยแล̀ว ต̀องขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ เพ่ือดำเนินการวิจัยอีกคร้ัง) 

☐ ดำเนินโครงการวิจัยให̀เป]นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU โดยได̀รับงบประมาณสนับสนุน 
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โครงการวิจัย จาก  

* แหลjงทุน...........................................................จำนวนเงิน........................................................ 

* ทุนสjวนตัว จำนวนเงิน.................................................................บาท 

☐ โครงการวิจัยน้ีได̀ขอรับพิจารณาจากเพ่ือผjานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยUมาแล̀วหรือไมj 

 [   ] ขอรับการพิจารณา ระบุหนjวยงาน................................................................................................... 

 [   ] ไมjได̀ขอรับการพิจารณา 

ส7วนท่ี 2 หลักฐานแนบประกอบการพิจารณา 

☐ 1. แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU ราชวิทยาลัยฯ 

☐ 2. โครงรjางการวิจัย หรือโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ) พร̀อมประวัติความรู̀ 

         ความเช่ียวชาญและประสบการณUด̀านการวิจัย (Curriculum Vitae) 

☐ 3. เอกสารช้ีแจงผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)  

☐ 4. เอกสารแสดงความยินยอมของผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย (Consent Form)  

☐ 5. แบบเก็บรวมรวบข̀อมูล เชjน แบบบันทึกข̀อมูล (Data Collection Form) แบบสอบถาม  

    แบบสัมภาษณU หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข̀อง  

☐ 6. แบบแสดงการขัดแย̀งทางผลประโยชนU (Conflict of Interest) (ถ̀ามี) กรณีท่ี 

        โครงการวิจัยได̀รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนjวยงานท่ีสร̀างผลประโยชนUเชิงธุรกิจ ให̀แนบ 

        เอกสารด̀วย เชjน บริษัทยา 

☐ 7. เอกสารเพ่ิมเติม ตามข̀อกำหนดตjอไปน้ี (ถ̀ามี) 

☐ 7.1 เอกสารประกัน (Insurance) ถ̀าเป]นโครงการวิจัยของบริษัทเอกชน 

☐ 7.2 เอกสารท่ีมีการรับรองการวิจัยในประเทศ หรือหนjวยงานอ่ืนอยูjแล̀ว 

☐ 7.3 เอกสารรายละเอียดของเคร่ืองมือการวิจัย 

☐ 8. เอกสารอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

ส7วนท่ี 3 รายละเอียดของโครงการวิจัย 

1. โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยUน้ี มีการดำเนินการวิจัยแบjงเป]น……...…..…ระยะ 

2. การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยUคร้ังน้ี ครอบคลุมเน้ือหาการวิจัยระยะท่ี................ของโครงการฯ 

3. วัตถุประสงคUการวิจัย (ท่ีขอรับรองฯ) : ................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................... 
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4. ผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย (Participants) หรือกลุjมตัวอยjาง (Samples / Subjects ) : ระบุรายละเอียดของ 

   ผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัยวjาเป]นใคร จำนวนก่ีคน คำนวณหรือกำหนดมาอยjางไร และสถานท่ีท่ีเก็บข̀อมูลท่ีใด 

   หากศึกษาหลายสถานท่ีระบุด̀วยวjาท่ีละก่ีคน 

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

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

5. การได̀มาซ่ึงผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง: ระบุวิธีการผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง รวมท้ัง 

เกณฑUการคัดเข̀า – คัดออก โดยละเอียด

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

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

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

6. ระบุวิธีดำเนินการวิจัย และกระบวนการเก็บข̀อมูลท่ีเก่ียวข̀องกับผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง 

   โดยละเอียด (หากเป]นการทดลองให̀ระบุกิจกรรมการทดลองอยjางละเอียดของทุกกลุjม) 

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

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

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

7. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตjอสภาพรjางกายและสรีระของผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง (ถ̀าไมjมีความเส่ียง

ให̀ระบุวjา “ไมjมี”) กรณีท่ีมีความเส่ียง ผู̀วิจัยมีวิธีการป�องกันอยjางไร และหากมีผลเกิดข้ึนจะแก̀ไขอยjางไร  

    (โปรดอธิบายให̀ชัดเจน) 

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

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

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

8. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตjอสภาพจิตใจของผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง (ถ̀าไมjมีความเส่ียงให̀ระบุวjา 

   “ไมjมี”) กรณีท่ีมีความเส่ียง ผู̀วิจัยมีวิธีการป�องกันอยjางไร และหากมีผลเกิดข้ึนจะแก̀ไขอยjางไร (โปรดอธิบาย 

   ให̀ชัดเจน) 

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

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

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

9. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนตjอสภาพทางสังคมหรือการดำเนินชีวิตของผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง  

(ถ̀าไมjมีความเส่ียงให̀ระบุวjา “ไมjมี”)  กรณีท่ีมีความเส่ียง ผู̀วิจัยมีวิธีการป�องกันอยjางไร และหากมีผลเกิดข้ึน 

จะแก̀ไขอยjางไร (โปรดอธิบายให̀ชัดเจน) 

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

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

............................................................................................................................................................................... 
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10. ประโยชนUท่ีผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง จะได̀รับจากการวิจัย โดยระบุประโยชนUทางตรง และ

ประโยชนUทางอ̀อม  

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

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

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

 

11. กรณีท่ีผู̀วิจัยได̀จัดคjาชดเชยการเสียเวลา หรือคjาใช̀จjายในการเดินทาง หรือของท่ีระลึกให̀กับผู̀เข̀ารjวม 

     โครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง โปรดระบุรายละเอียด และมูลคjาให̀ชัดเจน (ท้ังน้ีขอให̀ระบุไว̀ในเอกสารช้ีแจง 

     ผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัยด̀วย และสอดคล̀องกับงบประมาณในโครงการวิจัยท่ีวางแผนไว̀) 

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

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

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

12. ระยะเวลาของการดำเนินโครงการวิจัย 

12.1 ระยะเวลาท้ังหมดตลอดโครงการ จำนวน ................ป�.................... เดือน 

12.2 วันท่ีเร่ิมโครงการวิจัย วันท่ี................. เดือน......................................... พ.ศ. .................... 

12.3 วันท่ีคาดวjาจะเร่ิมเก็บข̀อมูล หรือทำการทดลองกับผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjาง 

  วันท่ี........... เดือน....................... พ.ศ. ................. ถึง วันท่ี........... เดือน....................... พ.ศ. ................. 

12.4 วันท่ีคาดวjาโครงการวิจัยจะแล̀วเสร็จหรือป�ดโครงการวิจัย วันท่ี........... เดือน....................... พ.ศ. ........... 

13. ประเด็นท่ีต̀องการให̀คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU ราชวิทยาลัยฯ พิจารณาเพ่ิมเติมเป]น

กรณีพิเศษ 

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

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

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

 

ข̀าพเจ̀ารับทราบวjาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU จะไมjพิจารณาให̀การรับรองการ

ดำเนินการเก็บข̀อมูลหรือการทดลองกับผู̀เข̀ารjวมโครงการวิจัย/กลุjมตัวอยjางไปแล̀ว และข̀าพเจ̀าขอรับรองวjา 

ข̀อมูลท้ังหมดท่ีนำเสนอตjอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยU ในเอกสารน้ีมีความถูกต̀องและเป]น

ความจริงทุกประการ 

 

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

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

หัวหน̀าโครงการวิจัย 

                วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ..................... 

 


