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ขอแนะนําการขออนุมัติศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย  
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
 1. โครงการวิจัยท่ีตองขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คือ โครงการท่ีตองใช 
คนไขหรือ subjects ภายในคณะโดยโครงการท่ีขอจริยธรรมการวิจัยตองเปนโครงการท่ียังไมเริ่มเก็บขอมูล  
 
 หากโครงการของทานไมไดทําวิจัยในคน ขอใหกรอกขอมูลใน  

1) บันทึกขอความ ขอยกเวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  
2) แบบฟอรม “แบบเสนอเพ่ือขอยกเวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย”  
3) แบบเสนอขอมูลโครงการวิจัย MF-09 (เปนเอกสารแนบ)  
ยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ แบบฟอรมตางๆ ดาวนโหลดไดจาก website คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สงโครงการวิจัยฉบับจริง 1 ชุด พรอมแนบ CD ขอมูล 1 แผน ท่ีงานสารบรรณ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตางๆตอไป 

 
 2. ให ผู วิจัยทําบันทึกขอความถึงคณบดี (ผานประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน) 
เรื่อง “ขอสงโครงการวิจัยเพ่ือขออนุญาตการทําวิจัยในมนุษย” ตามบันทึกขอความ หนังสือนําสงเพ่ือขอ
อนุญาตการ ทําวิ จั ย ในมนุษย  ( file MF-09, MF-10-1, MF-10-2) บน website คณะกายภาพบํ าบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงโครงการวิจัยฉบับจริง 1 ชุด พรอมแนบ CD ขอมูล 1 แผน ท่ีงานสารบรรณ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตางๆ ตอไป และขอใหตั้งช่ือ
ไฟลเอกสารโดยระบุตัวอักษรยอของทานและป ท่ียื่นขอตอทาย (MF-09, MF-10-1, MF-10-2) ตาม 
ตัวอยาง ดังนี้ (ผูยื่นขอ วุฒิชัย อนันตวิบูลย) ชื่อไฟล MF-09_WA2019 
 
 3. ในกรณีท่ีตองการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย โดยใชสถานท่ีและอาสาสมัครภายนอกคณะฯ 
ตองขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ในกรณีท่ีไดรับการอนุมัติจากสถาบันอ่ืนๆมาแลว ใหแนบบันทึก
พรอมใบอนุมัติจากสถาบันอ่ืนๆ เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ คณะฯ กอนการเก็บขอมูล
เชนกัน  
 
 4. ใหผู วิจัยระบุช่ือผูวิจัย เบอรโทรศัพท และ e-mail ท่ีสามารถติดตอไดลงในแบบฟอรมฯ 
ใหชัดเจน พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติฯ ใหครบถวนตามแบบฟอรมการตรวจสอบความครบถวน
โครงการวิจัยในหนาสุดทาย (MF-05-1) 
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 5. ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังแผนภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการขออนุญาตทําวิจัยในคน  
และการแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ 

 
 6. ข้ันตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใชเวลาประมาณ 1 เดือน หากเกินจาก 1 เดือน 
แลวยังไมไดรับทราบผลการพิจารณา ใหผูยื่นขอการพิจารณา ติดตอสอบถามเลขานุการคณะกรรมการ
จริ ย ธ ร รมฯ  ส าขาก ายภาพบํ า บั ดติ ด ต อ  อ . ธิ ติ ม าศ  วิ นั ย รั กษ  e-mail: thitimard@g.swu.ac.th  
และสาขาสงเสริมสุขภาพ ติดตอ อ.ปยนุช ยอดสมสวย piyanuchy@g.swu.ac.th    
 
 7. ในกรณีท่ีโครงการยังไมไดรับการรับรอง ซ่ึงทานจะไดรับแจงจากเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ดวยขอความอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 “รับรองในหลักการ ขอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลตามความเห็น” หรือ 
 “ยังไมรับรองจนกวาจะมีการแกไขตามขอเสนอแนะ” หรือ 
 “ไมรับรองตามเหตุผลท่ีชี้แจง”  
  
 ขอให ผู วิจัยดําเนินการปรับแกไขโครงการวิจัย ตอบขอคําถามหรือชี้แจงตอขอเสนอแนะ 
ของกรรมการทุกทานในทุกๆประเด็น (ตารางแสดงผลการพิจารณาจากกรรมการชองใดไมมีเนื้อความหมายถึง
ไมมีขอเสนอแนะ) และขอใหสงไฟลโครงการท่ีมีการแกไขและ highlight ขอความท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
รวมท้ังสงไฟลตารางสรุปการแกไข ในรูปแบบของไฟล word ผานทาง e-mail address ของผูประสานงาน 
  
 8. เม่ือโครงการผานการพิจารณาเรียบรอยแลว โดยไมมีการแกไขอีกซ่ึงทานจะไดรับแจงผลวา 
“รับรองโดยไมมีเง่ือนไข (Approved)”  
 ขอใหติดตอขอรับหนังสือรับรองและแบบฟอรมใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed 
consent) และใบแนะนําการเขียนแบบคําชี้แจงอาสาสมัคร (Information sheet) ฉบับท่ีระบุรหัสจริยธรรม 
(เลขท่ีใบอนุญาต) และระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง ท่ี คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย  
  
 

หัวหนาโครงการ 

ยื่นโครงการใหมที่งานสารบรรณ 
 

คณบดี (ผานประธานกรรมการ 

จริยธรรมการวิจยัในคน) 

เลขานุการจริยธรรมการ
วิจัยในคน  

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 

การพิจารณาของคณะกรรมการฯสําหรับรอบแรกใชเวลาประมาณ 21 วัน และรอบตอไปประมาณ 14 วัน  
โดยนับจากวันท่ีคณะกรรมการไดรับไฟลโครงการจากเลขาฯ 

หัวหนาโครงการสงการแกไขและคําชี้แจงตอคณะกรรมการ (สงผานเลขานุการฯ) 

ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตการย่ืนเอกสารโครงการใหมถึงเลขนกุารใชเวลา 10 วันทําการ 
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 9. หัวหนาโครงการวิจัย ตองรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบโดยทันที 
เม่ือพบอาการอันไมพึงประสงคจากการทําวิจัยท้ังท่ีรุนแรงและไมเคยมีรายงานมากอน ตลอดจนมีขอมูลใหม 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความปลอดภัยกับผู เข ารวมการวิจัยหรือการดําเนินการวิจัย 
ซ่ึงคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคนจะออกเอกสารรับรองเม่ือไดพิจารณาทบทวนแลว  
 
 10. การดําเนินการวิจัยจะตองไมเบี่ยงเบนไปจากโครงรางวิจัย หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงราง
การวิจัยจะตองสงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาและอนุมัติอีกครั้งกอนดําเนินการวิจัย  
โดยใชแบบบันทึกขอความเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัย ยกเวนการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยนั้นเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการโครงการวิจัยเทานั้น  
 
 11. ผูวิจัยตองพึงระลึกไวเสมอวาผูเขารวมการวิจัยไมสามารถเขารวมการวิจัยไดจนกวาโครงการวิจัย
นั้นจะไดรับการอนุมัติ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเปนลายลักษณอักษรกอน 
  
 12. เม่ือส้ินสุดโครงการวิจัยหรือส้ินสุดวันอนุมัติจริยธรรมการวิจัย หัวหนาโครงการตองแจงปด
โครงการวิจัย โดยทําเปนบันทึกขอความใหคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยรับทราบ โดยใชแบบ
บันทึกขอความ เรื่อง “การดําเนินงานโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุญาตการทําวิจัยในมนุษย” (ไฟลแบบบันทึก
ขอความเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย) 
 
หมายเหตุ 

1. แบบฟอรมตางๆดาวนโหลดไดจากเว็บไซตคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. กรณีเปนโครงการเดิมท่ีเคยไดรับการรับรองและสิ้นสุดระยะเวลาในการรับรองแลว แตตองการท่ีจะ

นําโครงการเดิมมาปรับเปลี่ยนและดําเนินโครงการใหม ขอใหระบุในบันทึกขอความถึงเหตุผลของการ
ดําเนินโครงการเดิมใหมดวย 

3. กรณีท่ีโครงการยังไมสิ้นสุดระยะเวลาในการรับรอง และตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ
ในโครงการ สามารถยื่นบันทึกขอความขอรับการพิจารณาได (download แบบฟอรมจากเวปไซด
คณะฯ)  
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