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ขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ล าดับ การด าเนินงาน ระยะด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการ 
1 ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เครือข่ายภูมิภาค และหนังสือ
บันทึกข้อความขอส่งฯ มายัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติผ่านกลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

ภายในสัปดาห์สุดท้ายของทุก
เดือน 

AF 01-01 
AF 02-10 
AF 03-10 
AF 04-10 
AF 05-10 
AF 06-10 
AF 07-10 
AF 08-10 
AF 09-10 
AF 10-10 
AF 11-10 

หนังสือบันทึก
ข้อความ 

-ผู้วิจัย 
-กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

   2 
 
 

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของเอกสารที่ได้รับในเบื้องต้น  

ภายใน 3 วันนับจากได้รับเอกสาร AF 01-07 เจ้าหน้าทีส่ านักงาน 
กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม 
กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของเอกสารที่ได้รับ 

ภายใน 3 วันนับจากได้รับเอกสาร 
 

AF 01-07 เลขานุการฯและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค  
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-แยกประเภทโครงการ 
-ก าหนดกรรมการทบทวน
โครงการ 
-ส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรม 
การฯ ทบทวนตามประเภทวิธีการ
พิจารณา ดังนี้ Exemption 
Expedited  Full board                                     

ภายใน 7 วันนับจากได้รับเอกสาร 
 
 
 

AF 01-07 
AF 01-08 
AF 02-08 
AF 01-09 
AF 02-09 
AF 03-09 

 

 เลขานุการฯและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
เครือข่ายภูมิภาค  
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ล าดับ การด าเนินงาน ระยะด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการ 
5 ทบทวนโครงการวิจัยและประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
และน าผลการทบทวน
โครงการวิจัยเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยมี
ก าหนดระยะเวลาตามประเภท
วิธีการพิจารณา  
 

   - แบบ Expedited                                
คณะกรรมการฯทบทวนโครงการ 
2 คน หากเห็นชอบออกหนังสือ
รับรอง   ภายใน 5 วัน/ หากแก้ไข 
ผู้วิจัยแก้ไขภายใน 10 วัน หาก
เกิน 1 เดือนส่งเข้าพิจารณาใหม่ 
และคณะกรรมการทบทวน
โครงการหลังแก้ไขภายใน 5 วัน 
นับจากวันได้รับเอกสารหลัง
จากนั้นน าเข้าที่ประชุมเพ่ือรับรอง 
   - แบบ Full board                                    
คณะกรรมการทบทวนโครงการฯ 
3 คน น าเข้าที่ประชุมเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์และ
อภิปรายความเห็นร่วมกัน/ หาก
รับรองออกหนังสือรับรอง ภายใน 
5 วัน/ หากแก้ไข ผู้วิจัยแก้ไข
ภายใน 10 วัน หากเกิน 1 เดือน
ส่งเข้าพิจารณาใหม่ และกรรมการ
ทบทวนโครงการหลังแก้ไขภายใน 
5 วัน นับจากวันได้รับเอกสาร 
หลังจากนัน้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาและรับรอง 

 
AF 01-12 
AF 04-09 
AF 05-09 
AF 06-09 
AF 07-09 
AF 08-09 

 
 
 
 

AF 01-12 
AF 01-13 
AF 01-21 
AF 02-13 
AF 02-21 
AF 03-13 
AF 03-21 
AF 11-10 

 

คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์
เครือข่าย
ภูมิภาค  

6 ออกใบรับรองโครงการวิจัย 
 

- แบบ Expedited                
ออกใบรับรอง                            
ภายใน 5 วันนับจากโครงการวิจัย
ผ่านการพิจารณาและแก้ไขเสร็จ
สมบูรณ์ 
 - แบบ Exemption 
ออกใบรับรอง ภายใน 5 วัน  
นับจากโครงการวิจัยผ่านการ
พิจารณาและแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ 
 - แบบ Full board     
ออกใบรับรอง ภายใน 5 วัน  
นับจากโครงการวิจัยผ่านการ
พิจารณาและแก้ไขเสร็จสมบูรณ์                             

AF 08-09 
 
 
 
 

AF 04-09 
 
 
 

AF 11-10 

เลขานุการฯและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เครือข่ายภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ล าดับ การด าเนินงาน ระยะด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการ 
7 
 

 

รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
โครงการ  

รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
หากโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูง
ให้รายงานความก้าวหน้าทุก 3 
เดือน 

AF 01-14 ผู้วิจัย 

8 รายงานขอต่ออายุโครงการวิจัย
หลังจากท่ีได้รับการรับรอง
โครงการฯหากเกนิระยะเวลา 1 ปี 

ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน
ใบรับรองหมดอายุ 

AF 09-03 
บันทึกข้อความขอ

ต่ออายุ
โครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 

9 รายงานปิดโครงการวิจัย 
 
 
 
 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการด าเนิน
โครงการวิจัย 

บันทึกข้อความ
พร้อมเล่มวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ส่งมายัง
กลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติและ
คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์เครือข่าย

ภูมิภาค 
มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

ผู้วิจัย 
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การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full Board) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ                            

และส่งโครงการวิจัยมายังมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความเรียบรอ้ย 

 เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

คณะกรรมการฯ เครือข่าย

ภูมิภาคฯ  

คณะกรรมการฯ เครือข่ายส่งผลการทบทวนโครงการเข้าที่ประชุม ก่อนประชุม 1 สัปดาห ์

 

ที่ประชุมฯ รับรองโดยไม่มี

การแก้ไข 

 

ที่ประชมุฯ ไม่รับรอง 

 

ที่ประชมุฯ รับรองโดยไม่มีการ

แก้ไข 
ที่ประชมุฯ ให้แก้ไขแล้ว      

ย่ืนใหม่ 

ออกใบรับรอง/แจ้งผลการ

พิจารณาภายใน 5 วัน นับจาก

วันประชมุหรอืตามที่

เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 สั่งการ 

รายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 

ต่ออายโุครงการวิจยัภายหลัง

โครงการวิจัยครบ 1 ป ี

คณะกรรมการทบทวนโครงการฯ 3 คน                    

สรุปประเด็นส าคัญของโครงการวิจัย ขอ้คิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ 

เลขานุการฯและ

ผู้ช่วยเลขานุการฯคณะกรรมการฯ 

เครือข่ายภูมิภาคฯ 

 

เจ้าหน้าที่ส านกังานแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้วจิัยด าเนนิการ

แก้ไข ไมเ่กนิ 10 วัน นับจาก

วันได้รับการแจ้งผล 

 

ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขโครงการวิจัย 

ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีได้รับผล

การพิจารณาแต่ไม่เกิน 1 เดือน 

 
คณะกรรมการฯ คนเดิม 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

โครงการวจิัย ภายใน 5 วันนับ

จากวนัที่ไดร้ับโครงการวิจัย

ฉบับแก้ไข 

 ออกใบรับรอง 

เจ้าหน้าที่ส านกังานแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้วจิัยด าเนนิการ

แก้ไข ไมเ่กนิ 10 วนั นับจาก

วันได้รับการแจ้งผล 

เจ้าหน้าที่ส านักงานแจ้งผลการ

พิจารณาให้ผู้วิจัยด าเนินการ

แก้ไข นับจากวันประชุม 

ภายใน 7 วันท าการภายหลัง

จากการประชุมและ            

ส่งโครงการวิจัยคืนผู้วิจัยพร้อม

ชี้แจงเหตุผล 

ฯ 

ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย ภายใน 1 เดือน

หลังจากที่ได้รับผลการ

พิจารณา เพื่อส่งกลับมาเข้ารับ

การพจิารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 

 

ปิดโครงการวิจัย ปิดโครงการวิจัย 

ผู้วิจัย 

ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ และส่งโครงการวิจัยไป

ยังมหาวิทยาลยันเรศวร 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวรตรวจสอบความเรียบร้อยของ

เอกสารจัดส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ             

จ านวน 3 คน 
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    ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (Expedited)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูว้ิจยั 

  ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ และส่งโครงการวจิัยมายัง

มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาตเิพื่อตรวจสอบความเรียบรอ้ย 

ณะกรรมการฯ เครอืข่ายภูมิภาคฯ ตรวจสอบความ

เรียบร้อยของเอกสารจัดส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ 

จ านวน 2 คน 

 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน  

ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ และส่งโครงการวจิัยไปยัง

คณะกรรมการฯ เครือข่ายภูมิภาคฯ 

 

เลขานกุารฯและ

ผู้ช่วยเลขานกุารฯ

คณะกรรมการเครอืข่ายภูมิภาค

ฯ 

รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

รับรอง ไม่รับรอง 

ส่งโครงการวจิัยคืนผู้วิจัย รับรองหลังการแก้ไข ให้แก้ไขแลว้ย่ืนใหม ่

ออกใบรับรอง/แจ้งผลการ

พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน  

เลขานกุารฯและ

ผู้ช่วยเลขานกุารฯ สรุปผลหาก

มีข้อแก้ไขจะส่งผู้วจิัยแก้ไข

ภายใน 5 วันท าการ 

 

ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย ภายใน 10 วัน 

หลังจากที่ได้รับผลการ

พิจารณา หากเกิน 1 เดือน           

ส่งเข้ารับการพจิารณาใหม ่

 
คณะกรรมการฯ คนเดิม 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

โครงการวจิัย ภายใน 5 วันนับ

จากวนัที่ไดร้ับโครงการวิจัย

ฉบับแก้ไข 

 
ออกใบรับรอง 

ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย ภายใน 10 วัน 

หลังจากที่ได้รับผลการ

พิจารณา หากเกิน 1 เดือน ส่ง

เข้ารับการพิจารณาใหม่ 

ในกรณีคณะกรรมการมี

ความเห็นไม่ตรงกันให้น าเข้า

ที่ประชมุคณะกรรมการฯ

เพื่อพิจารณาความเห็นที่

แตกต่างอกีครั้ง 

ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย เพื่อส่งกลับมาให้

คณะกรรมการฯ                

พิจารณาอีกครั้ง 

 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ      

น าผลโครงการแบบเร่งรัดแจ้ง

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เพื่อทราบและรับรอง 

เลขานกุารคณะกรรมการฯน า  

ผลโครงการที่แบบเรง่รัดแจ้งตอ่

ที่ประชมุคณะกรรมการฯเพื่อ

ทราบและรับรอง 

คณะกรรมการพิจารณาฯ ส่งผลการพจิารณาให้ส านักงาน

คณะกรรมการฯ เครือข่ายภูมิภาคฯ ภายใน 5 วัน 

 

เลขานกุารฯและ

ผู้ช่วยเลขานกุารฯ

คณะกรรมการเครอืข่าย

ภูมิภาคฯ 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

น าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการ 

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วจิัย

ด าเนนิการแก้ไข นับจากวนั

ประชุม ภายใน 7 วันท าการ

ภายหลังจากการประชมุและ            

ส่งโครงการวจิัยคืนผู้วิจัยพร้อม

ชี้แจงเหตุผลฯ 
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    ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้น (Exemption)  

 

 

 

 

 

 

ผูว้ิจยั 

  ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ และส่งโครงการวจิัยมายัง

มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาตเิพื่อตรวจสอบความเรียบรอ้ย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค

ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของเอกสารจัดส่งโครงการวจิัย       

ให้คณะกรรมการฯ จ านวน 2 คน 

 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน  

ส่งเอกสารเสนอขอพิจารณาฯ และส่งโครงการวจิัยไปยัง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

เลขานกุารฯและ

ผู้ช่วยเลขานกุารฯ

คณะกรรมการเครอืข่าย

ภูมิภาคฯ 

รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

รับรอง ไม่รับรอง 

ส่งโครงการวจิัยคืนผู้วิจัย รับรองหลังการแก้ไข ให้แก้ไขแลว้ย่ืนใหม ่

ออกใบรับรอง/แจ้งผลการ

พิจารณา 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน  

เลขานกุารฯและ

ผู้ช่วยเลขานกุารฯ สรุปผลหาก

ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับ

ผลการพจิารณา 

 
ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย หลังจากที่ได้รับผล

การพจิารณา หากเกิน 1 เดือน 

ส่งเข้ารับการพจิารณาใหม ่

 
คณะกรรมการฯ คนเดิม 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

โครงการวจิัย ภายใน 5 วันนับ

จากวนัที่ไดร้ับโครงการวิจัย

ฉบับแก้ไข 

 
ออกใบรับรอง 

หากผู้วิจัยแก้ไขไม่เสร็จภายใน

ระยะเวลา 1 เดอืนให้ผู้วจิัยส่ง

โครงการวจิัยกลับเข้ามา

พิจารณาใหม ่

เจ้าหน้าที่ส านกังานแจ้งผล

การพจิารณา ให้ผูว้ิจัยทราบ

พร้อมชี้แจงเหตุผล 

ผู้วิจัยด าเนนิการแก้ไข

โครงการวจิัย เพื่อส่งกลับมาให้

คณะกรรมการฯ                

พิจารณาอีกครั้ง 

 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ           

น าผลโครงการที่ได้รับการยกแวน้แจ้ง

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯเพือ่ทราบ

และรับรอง 

เลขานกุารคณะกรรมการฯน า  

ผลโครงการที่ได้รับการยกแว้น

แจ้งตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการฯ

เพื่อทราบและรับรอง 


