แบบตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษษย สําหรับผูประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หน'วยงาน
ชื่อโครงการวิจัย................................................................................................................. ..........................................................................................
ชื่อนักวิจัย.....................................................................................................................................................................................................................
เอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในกรณีที่ผูวิจัยมีความเห็นว'าโครงการเป.นแบบยกเวน (Exemption)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการเอกสาร

มี

บันทึกขอความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)
แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10)
โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)
ประวัติผูวิจัยหลักและผูรFวมวิจัย (ถามี) (Principal investigator’s CV)
หลักฐานการผFานการฝSกอบรมผูวิจัยหลักและผูรFวมวิจัย (ถามี) เชFน Human subject protection, GCP training certificate (clinical
trial only)
รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF)
การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)
งบประมาณทีไ่ ดรับ โดยยFอ (Budget)
สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบผFานเคาโครง/โครงรFางการวิจัย)
Electronic files of all above documents

ไม'มี จํานวน
(ชุด)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1 CD ROM

เอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในกรณีที่ผูวิจัยมีความเห็นว'าโครงการเป.นแบบเร'งรัด (Expedited) และแบบเต็มรูปแบบ (Full
board)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการเอกสาร
บันทึกขอความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)
แบบประเมินโครงการวิจัยดวยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10 หรือ AF 04-11)
ขอมูลคําอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารFวมโครงการวิจัย (Information sheet and/or consent form :
AF 04-10/AF 05-10)
โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)
ประวัติผูวิจัยหลักและผูรFวมวิจัย (ถามี) (Principal investigator’s CV)
หลักฐานการผFานการฝSกอบรมผูวิจัยหลักและผูรFวมวิจัย (ถามี) เชFน Human subject protection, GCP training certificate (clinical
trial only)
รายละเอียดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF)
การขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)
งบประมาณทีไ่ ดรับ โดยยFอ (Budget)
สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบผFานเคาโครง/โครงรFางการวิจัย)
Electronic files of all above documents

มี

ไม'มี จํานวน
(ชุด)
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
1
1 CD ROM

ผูประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หน'วยงานลงนามในหนาถัดไป

อธิบายเพิ่มเติม
1. อางอิงเอกสารแนบอื่นๆ ตามทีร่ ะบุไวใน Section 3 ขอ 3.2 ของแบบฟอรม AF 01-10
2. กรณี โครงการวิจัยที่เขาขFายยกเวน อาจจะมีบางกรณี ที่ตองแนบขอมูลคําอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมสําหรับผูเขารFวม โครงการวิจัย
(Information sheet and/or consent form : AF 04-10/AF 05-10) มา (ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร)
3. ใสFเลขหนา และ Version 1.0 Date.... (วันที่ทําเอกสาร) ในเอกสารที่แนบทุกฉบับ (ยกเวน AF 01-10, AF 02-10, AF 03-10)
4. จัดเรียงเอกสารเปoนชุดตามลําดับ
ครั้งที่ 1 ส'วนผูประสานงานวิจัย/บัณฑิต
ผลการตรวจสอบเอกสาร

ครบถวน

ครั้งที่ 1 ส'วนเจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ไมFครบถวน

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
(.................................................................................)
วันที่..........................................................................
ผูประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หนFวยงาน

ผลการตรวจสอบเอกสาร

ครบถวน

ไมFครบถวน

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
(.................................................................................)
วันที่..........................................................................
เจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
หมายเหตุ : กรณีที่เอกสารไมFครบถวน ใหเจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสFงเอกสาร
กลับไปยังผูประสานงานวิจัย และนําสFงเอกสารที่สมบูรณกลับมายังสํานักงานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย โดยมีเอกสารที่จะตองจัดสFงเพิ่มเติม
ดังตFอไปนี้………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ครั้งที่ 2 ส'วนผูประสานงานวิจัย/บัณฑิต
ผลการตรวจสอบเอกสาร

ครบถวน

ครั้งที่ 2 ส'วนเจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ไมFครบถวน

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
(.................................................................................)
วันที่..........................................................................
ผูประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หนFวยงาน

ผลการตรวจสอบเอกสาร

ครบถวน

ไมFครบถวน

ลายมือชื่อผูตรวจสอบ...........................................................
(.................................................................................)
วันที่..........................................................................
เจาหนาที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

