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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในเตรียม รวบรวม เก็บรักษาและทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการ ขณะที่โครงการวิจัยกาลังดาเนิน การอยู่ และเมื่อสิ้นสุดหรือยุติ โครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับทุกโครงการที่ไ ด้ รับการ
รับรองจากคณะกรรมการแล้ว
3. ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่บริหารจัดการในการรวบรวมเก็บรักษา การค้นเอกสาร และทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของ
ข้อมูล
4. แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงาน
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5. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
5.1 การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย
5.1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่เข้ารับการพิจารณาเป็นครั้งแรก
5.1.1.1 จัดทาสันแฟ้มให้เรียบร้อยโดยกาหนดเก็บแฟ้มละ 1 โครงการระบุตามเลขที่โครงการวิจัย
5.1.1.2 จัดใบตารางสารบัญเอกสารโครงการวิจัย (AF/02-03/01.0) ไว้เป็นแผ่นแรก จากนั้นให้
นาที่ขั้นแฟ้มสอดใส่ก่อนทาการเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดในแฟ้ม
5.1.1.3 การจัดแฟ้มโครงการใหม่ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
1) จัดแฟ้มโครงการวิจัยเข้าชั้นตามสถานะโครงการวิจัย ดังนี้
2) จัดแฟ้มเรียงเข้าตู้เก็บเอกสารตามสาขาวิชาและลาดับเลขที่โครงการ
3) บันทึกการเพิ่มเอกสารเข้าตู้ในตารางบันทึกการยืม-คืนโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม
AF/01-07/01.0
5.1.1.4 การจัดแฟ้มโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว
1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเนาหนังสือรับรองให้ตรงกับต้นฉบับโครงการวิจัย
2) จัดหนังสือรับรองเข้าแฟ้มตามสารบัญโครงการ
3) จัดเรียงแฟ้มเข้าตู้เก็บเอกสารตามสาขาวิชาและเลขที่โครงการวิจัยให้เรียบร้อย
4) เอกสารโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ต่อเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากที่ประชุม
รับทราบการแจ้งปิดโครงการก่อนนาไปทาลาย
5.1.1.5 การจัดแฟ้มโครงการที่ไม่รับรอง
1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเนาหนังสือแจ้งผลให้ตรงกับต้นฉบับ โครงการวิจัย
2) จัดหนังสือแจ้งผลเข้าแฟ้มตามสารบัญโครงการ
3) จัดเรียงแฟ้มเข้าตู้เก็บเอกสารตามสาขาวิชาและเลขที่โครงการวิจัย ให้ เรียบร้อย
4) เอกสารโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีก่อนนาไปทาลาย
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5.1.2 การเก็บสาเนาหนังสือรับรองเข้าแฟ้มหนังสือรับรอง
5.1.2.1 คัดแยกสาเนาหนังสือรับรองตามสาขาวิชา/ครั้งที่ประชุม/วาระที่เข้าบรรจุการประชุม/
ลาดับโครงการ
5.1.2.2 จัดเก็บสาเนาหนังสือรับรองเรียงลาดับตามครั้ง ที่ประชุม/วาระที่เข้าบรรจุการประชุม/
ลาดับโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการค้น
5.1.2.3 นาเข้าแฟ้มโดยเรียงตาม ครั้งที่ประชุม/วาระที่เข้าประชุม/ลาดับที่โครงการที่ ได้เข้าวาระ
จนครบ
5.1.2.4 จัดเรียงแฟ้มตามลาดับปี พ.ศ.
5.1.3 การเก็บโครงการที่มีการส่งรายงานเพิ่มเติมต่อเนื่อง เช่น Protocol amendment, Progress
report, Protocol deviation, Protocol violation, Renew protocol, SAE reports และไม่
สามารถเก็บในแฟ้มเดียวได้ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
5.1.3.1 แยกแฟ้มเก็บโครงการเพิ่มโดยให้จัดทาสันแฟ้มให้เรียบร้อยระบุ ตามเลขที่โครงการ
MSKH_REC xxxxxx (แฟ้มที่) เช่น MSKH_REC xxxxxx (1), MSKH_REC xxxxxx (2)
5.1.3.2 เก็บแฟ้มเอกสารเพิ่มไว้ที่เดียวกับแฟ้มต้นฉบับโดยเรียงตามลาดับเอกสาร
5.2 การจัดตู้เก็บเอกสาร
5.2.1 โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ (Active Protocol)
5.2.1.1 แยกตู้เอกสารตามสาขาวิชา
5.2.1.2 ติดป้ายที่หน้าตู้โดยระบุ
1) ประเภทโครงการวิจัย
2) เลขที่ลาดับตู้
3) เลขที่โครงการวิจัยจากโครงการแรกถึงโครงการสุดท้ายที่เก็บในตู้นั้น
5.2.1.3 จัดเรียงโครงการวิจัยตามลาดับเลขที่โครงการ
5.2.1.4 บั น ทึ ก เพิ่ ม หมายเลขโครงการวิ จั ยในตารางบั นทึ ก การยื ม -คืน เอกสารโครงการวิ จั ย
AF/01-07/01.0 ประจาตู้นั้นๆ
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5.2.1.5 เจ้าหน้าที่ล็อกตู้เอกสารและห้องเก็บเอกสารทุกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะผู้รับผิดชอบถือ
กุญแจสองท่าน
5.2.1.6 บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการเก็บเอกสารของสานักงานให้เป็นปัจจุบัน
5.2.2 โครงการวิจัยที่สิ้นสุดหรือยุติแล้ว (Inactive Protocol)
5.2.2.1 แยกตู้เอกสารตามสาขาวิชา
5.2.2.2 ติดป้ายที่หน้าตู้โดยระบุ
1) ประเภทโครงการวิจัย
2) เลขที่ลาดับตู้
3) ลาดับเดือน/ปีที่แจ้งการสิ้นสุดหรือ ยุติโครงการวิจัย หรือโครงการที่ขาดการติดต่อ
หลังจากการติดต่อจากสานักงานเพื่อแจ้งการต่ออายุครบสองครั้ง
5.2.2.3 ติดตารางบันทึกเลขที่โครงการที่สิ้นสุดหรือยุติโครงการวิจัย หรือโครงการที่ขาดการติดต่อ
(AF/02-07/01.0) ตามลาดับการจัดเก็บเข้าตู้ โดยระบุ
1) วันที่แจ้งปิดโครงการ
2) เลขที่โครงการ
3) วันที่ครบกาหนดทาลายเอกสาร
5.2.2.4 เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกรายละเอียดการย้ายเอกสารไปอยู่ในตู้อื่น ในตารางบันทึก เลขที่
โครงการที่สิ้นสุด หรือยุติโครงการวิจัย (AF/02-07/01.0) ทุกครั้งเมื่อนาโครงการเข้าไป
จัดเก็บในตู้
5.2.2.5 เจ้าหน้าที่ล็อกตู้เอกสารและห้องเก็บเอกสารทุกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะผู้รับผิดชอบถือ
กุญแจสองท่าน
5.3 การค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
5.3.1 การนาเอกสารโครงการวิจัยออกจากตู้
5.3.1.1 การค้นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อแนบให้กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1.2 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะของโครงการจากฐานข้อมูลการเก็บเอกสารของสานักงาน
5.3.1.3 กรณีที่โครงการยังไม่มีข้อมูลการนาโครงการวิจัยออกจากตู้ เจ้าหน้าที่จะบันทึกการนา
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เอกสารโครงการออกในฐานข้อมูลการเก็บเอกสารของสานักงานโดยระบุ
1) วันที่ที่นาออก
2) เหตุผลของการนาออก
3) ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5.3.1.4 กรณีที่โครงการมีข้อมูลการนาโครงการวิจัยออกจากตู้แล้วให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ที่มีชื่อนาเอกสารออก หากไม่ต้องการโยกย้ายเอกสารโครงการวิจัย ให้เจ้าหน้าที่คนแรก
เป็นผู้รับผิดชอบถ้าเจ้าหน้าที่คนแรกได้ดาเนินการเสร็จสิ้น ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบเป็น
เจ้าหน้าที่คนที่สอง
5.3.1.5 เจ้าหน้าที่ที่จะนาเอกสารออกจากตู้ให้เบิกกุญแจตู้จากเจ้าหน้าที่รักษากุญแจตู้ เอกสาร
และลงบันทึกในสมุดบันทึกการเบิกกุญแจ
5.3.1.6 เจ้าหน้าที่ค้นเอกสารตามหมายเลขตู้ที่ระบุตามฐานข้อมูลการเก็บเอกสารของสานักงาน
5.3.1.7 เจ้าหน้าที่ผู้นาเอกสารออกจากตู้จะต้อ งบันทึกและลงนามในตารางบันทึกการยืม-คืน
เอกสารโครงการวิจัยที่ติดอยู่ที่ตู้เอกสารให้เรียบร้อยก่อนทาการปิดล็อกตู้
5.3.1.8 เจ้าหน้าที่นากุญแจมาคืนและลงชื่อในสมุดบันทึกการเบิกกุญแจ
5.3.2 การเก็บเอกสารเข้าตู้
5.3.2.1 เจ้าหน้าที่บันทึกสถานะการยืมและการคืน เอกสารโครงการวิจัยลงในฐานข้อมูล การเก็บ
เอกสารของสานักงาน
5.3.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้เก็บเอกสารโครงการวิจัย เบิกกุญแจตู้จากเจ้าหน้าที่รักษากุ ญ แจตู้เอกสาร
และลงบันทึกในสมุดบันทึกการเบิกกุญแจ
5.3.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้เก็บเอกสารโครงการวิจัยน าเอกสารโครงการวิจัยไปเก็บไว้ตามหมายเลขตู้
ตามที่ระบุตามฐานข้อมูล
5.3.3 การค้นเอกสารโครงการวิจัยหรือสาเนาเอกสารโครงการวิจัยให้ผู้วิจัย
5.3.3.1 เจ้าหน้าที่ควรตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับห้ามผู้
ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เก็บรักษาแฟ้มข้อมูลโครงการวิจัย
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5.3.3.2 การขอค้นเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่
ของส านั ก งานคณะกรรมการฯ จะกระท าไม่ ไ ด้ ยกเว้ นได้ รับ มอบหมายจากหั วหน้ า
โครงการวิจั ยซึ่ง จะต้ องมี จดหมายร้องขอเป็นลายลั กษณ์ อักษรและแจ้ ง เหตุผลความ
จาเป็นพร้อมระยะเวลาที่จะนาเอกสารออกจากสานักงาน และการลงนามรับรองจาก
หัวหน้าโครงการวิจัยตาม แบบฟอร์มขอข้อมูล สาเนาเอกสารโครงการวิจัย และสาเนา
หนังสือรับรอง (AF/03-07/01.0)
5.3.3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจดหมายร้องขอจะส่งให้หัวหน้าสานักงานเป็นผู้พิจารณา
5.3.3.4 เมื่อหัวหน้าสานักงานอนุมัติและระบุวันที่ที่อนุ มัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการค้น เอกสาร
โครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้วิจัย
5.3.3.5 การค้นเอกสารให้ดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ 5.3.1.1
5.3.3.6 เจ้ า หน้ า ที่ ท าการค านวณค่ า ธรรมเนี ย มการขอส าเนา และแจ้ ง ให้ ผู้ วิ จั ย ทราบเพื่ อ
ดาเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนนาใบฝากเงินค่าธรรมเนียมหรือใบเสร็จรับเงินมาเป็น
หลักฐานในการรับเอกสาร
5.3.3.7 เมือ่ เสร็จสิ้นการดาเนินการ เจ้าหน้าที่จะต้องเขียนระบุ “ได้ดาเนินการแล้ว” ในแบบฟอร์ม
ขอสาเนาหนังสือรับรองโครงการวิจัย (AF/03-07/01.0) และลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5.3.3.8 เก็บแบบฟอร์มขอสาเนาหนัง สือรับรองโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเข้าแฟ้ม โครงการ
วิจัยเพื่อเป็นหลักฐาน
5.3.4 การค้นเอกสารสาเนาหนังสือรับรองโครงการวิจัยให้ผู้วิจัย
5.3.4.1 ผู้ วิ จั ย ยื่ น แบบฟอร์ ม ขอข้ อ มู ล ส าเนาเอกสารโครงการวิ จั ย และหนั ง สื อ รั บ รอง
(AF/03-07/03.0)
5.3.4.2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับในสมุดรับเอกสาร
5.3.4.3 เจ้าหน้าที่เสนอขอความอนุมัติการค้นสาเนาหนังสือรับรองจากหัวหน้าสานักงาน
5.3.4.4 กรณีที่ หัว หน้ าส านั กงานอนุมั ติ เจ้ าหน้า ที่ ค้น วาระประชุ มของโครงการดัง กล่ าวจาก
ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
5.3.4.5 เจ้าหน้าที่ค้นเอกสารจากแฟ้มเก็บหนังสือรับรองจากตู้………………………..
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5.3.4.6 เจ้าหน้าที่ถ่ายสาเนาเอกสารหนึ่งชุด
5.3.4.7 เจ้าหน้าที่จะต้องเขียนระบุ “ได้ดาเนินการแล้ว” ในแบบฟอร์มขอสาเนาหนังสือ รับรอง
โครงการวิจัย (AF/03-07/01.0) และลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5.3.4.8 เก็บแบบฟอร์มขอสาเนาหนังสือรับรองโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเข้าแฟ้ม “ขอสาเนา
เอกสารโครงการ” ในตู้...................
5.3.4.9 สาเนาเดิมเก็บเข้าแฟ้มหนังสือรับรอง และเก็บแฟ้มเข้าตู้.....................
5.4 การจัดการเอกสารหนังสือรับรอง ที่มีข้อผิดพลาด
5.4.1 ผู้วิจัยยื่นจดหมายถึงประธานขอให้จัดการแก้ไขเอกสารหนั งสือรับรองที่มีข้อผิดพลาด พร้อมแนบ
หนังสือรับรองที่ผิดพลาดมายังสานักงาน โดยระบุ
5.4.1.1 ระบุที่มาของข้อผิดพลาด (ผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่)
5.4.1.2 ระบุข้อมูลที่ผิดพลาด และข้อมูลที่ขอให้แก้ไข
5.4.2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับบันทึก ในสมุดรับเอกสาร
5.4.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ผิดพลาดกับต้นฉบับโครงการ
5.4.4 เจ้าหน้าที่เสนอแบบเอกสาร ในข้อ 5.4.1.2-5.4.1.3 ให้เลขานุการพิจารณาความถูกต้อง
และลงความเห็นพร้อมลงนาม
5.4.5 หากเห็นควรมีการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไขหนังสือรับรองให้ถูกต้อง
5.4.6 เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือรับรองฉบับแก้ไขให้ประธานลงนาม
5.4.7 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารส่ง ออกของสานักงาน พร้อมส่ง
เอกสารไปยังผู้วิจัย
5.4.8 สาเนาเอกสารหนังสือรับรองที่ได้แก้ไขปรับปรุงเข้ารวมกับโครงการต้นฉบับ
5.4.9 สาเนาเอกสารหนังสือรับรองอีกชุด เก็บในแฟ้มหนังสือรับรอง
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5.5 การทาลายเอกสารโครงการวิจัย
5.5.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบจานวนโครงการวิจัยที่ครบกาหนดการทาลายเอกสาร นาเสนอ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
5.5.2 เจ้ าหน้ าที่ ส านัก งานทาหนัง สื อขออนุญ าตท าลายเอกสารดั ง กล่ าว ถึง ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ
5.5.3 เมื่อได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดแยกจานวนโครงการวิจัยที่ครบกาหนดการทาลาย
พร้อมบันทึกชื่อโครงการวิจัย วันที่ทาลาย และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน ฐานข้อมูลการเก็บ
เอกสาร
5.5.4 เจ้าหน้าที่บรรจุเอกสารโครงการวิจัยที่ครบกาหนดการทาลายลงในกล่องปิดมิดชิด พร้อมขนย้าย
5.5.5 เจ้าหน้าที่นัดวันทาลายเอกสาร และทาลายเอกสารโครงการวิจัยด้วยวิธีการที่เหมาะสม
6. นิยามศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย

โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ

โครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการคัดเลือก หรือ ติดตามอาสาสมัคร

(Active Protocol)

ตามที่ระบุในโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ

7. ประวัติการแก้ไข
คณะผู้จัดทา

ฉบับที่

พญ.กิติยา ติยาภักดิ์

01.0

พญ.ผกาแพร วรเศยานนท์
นพ.ธนิน ฐิติพรรณกุล

วันที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559

แสดงการแก้ไขหลัก
ฉบับแรก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาสารคาม

SOP 07/01.0

Maha Sarakham Hospital Ethics Committee
In Human Research
บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย

2016
หน้า 11 ของ 15 หน้า

Management of Study Files
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิ ธีดาเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.
9. ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 AF/01-07/01.0 ตารางบันทึกการยืมและคืนเอกสารโครงการวิจัย
ภาคผนวก 2 AF/02-07/01.0 ตารางบันทึกเลขที่โครงการที่สิ้นสุดหรือยุติโครงการวิจัย
ภาคผนวก 3 AF/03-07/01.0 แบบขอข้อมูล/สาเนาโครงการวิจัย
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ภาคผนวก 1
AF/01-07/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

ตารางบั น ทึ ก การยื ม -คื น เอกสารโครงการวิ จั ย
ตู้หมายเลข...............................................................
เลขที่โครงการ
MSKH_REC……………..

วันที่ยืม

เหตุผลที่ยืม ลงชื่อผู้ยืม วันที่รับคืน ลงชื่อผู้เก็บ

หมายเหตุ
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ภาคผนวก 2
AF/02-07/01.0
หน้า 1 ของ 1 หน้า

ตารางบั น ทึ ก เลขที่ โ ครงการที่ สิ้ น สุ ด หรื อ ยุ ติ โ ครงการวิ จั ย
เลขที่โครงการ
หมายเลข
MSKH_REC……………..
ตู้เดิม

วันแจ้งปิด
วัน

ลงชื่อผู้ยืม

วันที่
ลงชื่อ
ครบกาหนด ผู้ดาเนินการ

วันนาออก
ไปทาลาย
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สำเนำ

บันทึกข้อความ

ภาคผนวก 3
AF/03-07/01.0
หน้า 1 ของ 2 หน้า

ส่วนราชการ.........................................................................................................................................................................................
ที่ .......................................................................................
วันที่.......................................................................................
เรื่อง ขอข้อมูล สําเนาเอกสารโครงการวิจัย และสําเนาหนังสือรับรอง
เรียน

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลมหาสารคาม

ข้าพเจ้า………………………………………………..….……ตําแหน่ง…………………………………….สังกัด……………………..….……
สถานะ  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย  อื่นๆ (ระบุ)………………..…………………… มีความประสงค์
[ ] ขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย
[ ] สําเนาเอกสารโครงการวิจัย
[ ] ขอหนังสือรับรอง  ฉบับใหม่  ถ่ายสําเนาฉบับเดิม
โดยขอเป็น  ฉบับภาษาไทย  ฉบับภาษาอังกฤษ
[ ] อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………..………
โปรดระบุเหตุผลในการขอ…………………………………………………………………………………………………………..….………….
เลขที่โครงการวิจัย (ตามที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยฯ) MSKH_REC ……………………………………………………………..…………………..……
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) (ตามที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยฯ) ……………………………………………………………………….…………………………
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) (ตามที่ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยฯ)…………………………………………………………………….…………….……….…
ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่งทางวิชาการ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………….………………..………………
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………..……………
เคยเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เมื่อ……………………......………ผ่านการรับรองเมื่อ…………………….....…...…….
กรณีขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………….……………
ตําแหน่งทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………..…………….………
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………….…………….……….……….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ขอ
(…………………………………………………….)
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หมายเหตุ :
1. สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จะดําเนินการให้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากยื่นเอกสาร
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ข้อมูลหรือเอกสาร
3. ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการถ่ายสําเนา ผู้ขอจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

