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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคใ์นรูปแบบเว็บแอปพลิเค

ชันแบบ Responsive ส าหรับผู้วิจัยหลังอนุมัตโิครงการ 
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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

ส าหรับผู้วิจัยหลังอนุมัติโครงการ 

 
ส่วนเมนูหลกัของผูว้ิจัยหลงัอนุมัติโครงการ เป็นส่วนของระบบที่เปิดใหผู้ว้ิจัย ส่งขอ้มูลเขา้สู่

ระบบภายหลงัการอนุมัติโครงการแลว้ ประกอบดว้ย 1) ยื่นแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลงั
รับรอง 2) ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 3) ส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมขอต่ออายุ
โครงการวิจยั 4) ย่ืนเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั 5) ยื่นเอกสารเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่า
ฝืนโครงการวิจยั 6) ยื่นเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด และ 7) ยื่นรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์อง
โครงการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 51 

ในหนา้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัย

ราชภฏันครสวรรค ์ดงัแสดงในภาพ 2 

 

ภาพ 2 หนา้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมการจรยิธรรมในมนษุย ์

https://it4cd.com/hec/
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ในหนา้หลกันีใ้หค้ลิกเลือกที่หมายเลข 1 เมนู  ส่งแบบฟอรม์ จะพบหนา้ล็อกอิน ผูว้ิจยั ตอ้ง ระบุ1)

ชื่อผูใ้ชง้าน 2) ระบรุหสัผ่าน และ 3) คลิกเขา้สูร่ะบบ  ดงัแสดงในภาพ 3 

 

ภาพ 3 หนา้จอล็อกอินเขา้สูร่ะบบ 

 เมื่อคลิกเขา้สู่ระบบ  จะพบหน้าจอหลักของผู้วิจัย ประกอบดว้ย เมนูโครงการของฉัน เมนูส่ง

โครงการ เมนูส่งเอกสาร เมนูปรบัปรุงแกไ้ขตามมติกรรมการเพื่อรบัรอง เมนูปรบัปรุงแกไ้ขและน าเขา้

พิจารณาใหม่ เมนแูจง้ช าระเงิน เมนู แจง้ยกเลิกโครงการ  ดงัแสดงในภาพ 51   

 

 
ภาพ 51 เมนหูลกัของผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการ 
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1. ย่ืนแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังรับรอง 

1) คลิกเลือก ยื่นแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง ที่หมายเลข 1 ใน
ภาพ 51 เมนผููว้ิจยั (หลงัอนุมติัโครงการ) จะพบหนา้จอเมนผููว้ิจยั (หลงัอนมุติั
โครงการ) ทางดา้นซา้ยมือ ในภาพ 52 

 
ภาพ 52 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 1 ยื่นแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

โครงการวิจยัหลงัรบัรอง 
2) คลิกเลือก ยื่นแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง ที่หมายเลข 1 ใน

ภาพ 52 จะพบหนา้จอย่ืนแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง ในภาพ 
53 

3) ในหนา้จอ ย่ืนแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง สามารถเลือกด ู
ประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

4) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการยื่นแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงั
รบัรอง ที่หมายเลข 3   

 

 
 

ภาพ 53 หนา้จอย่ืนแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง1 
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5) แสดง การสง่โครงการที่ NSRU-HEC ที่หมายเลข 1 ในภาพ 54 ยื่นแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/

เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง2  
6) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
7) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
8) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ 
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 

 
 

ภาพ 54 หนา้จอย่ืนแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง2 
 

2. ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  

1) คลิกเลือก สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ที่หมายเลข 2 ในภาพ 51เมนู

ผูว้ิจยั หลงัอนมุติัโครงการ จะพบหนา้จอเมนผููว้ิจยั หลงัอนมุติัโครงการทางดา้น

ซา้ยมือ ในภาพ 55 
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ภาพ 55 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 2 สง่รายงาน 
ความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 

 
2) คลิกเลือก สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ที่หมายเลข 2 ในภาพ 55 จะพบ

หนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ในภาพ 56 

3) ในหนา้จอ สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั สามารถเลือกด ูประเภท

โครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

4) คลิกเลือก สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั  ที่หมายเลข 3 

 

 

ภาพ 56 หนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั1 
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5) แสดง สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ที่หมายเลข 1 ในภาพ 57 สง่รายงาน
ความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 

6) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
7) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
8) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ 
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 

 
 

ภาพ 57 หนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั2 
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3. ส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมขอต่ออายุโครงการวิจัย  

 
 

ภาพ 58 เมนูของผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 3 สง่รายงานความกา้วหนา้ 
พรอ้มขอต่ออายุโครงการวิจยั 

 
1) คลิกเลือก สง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุโครงการวิจยั ที่หมายเลข 3 ใน

ภาพ 58 เมนผููว้ิจยั หลงัอนมุติัโครงการ จะพบหนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้ม

ขอต่ออายโุครงการวิจยัทางดา้นซา้ยมือ ในภาพ 59 

2) ในหนา้จอ สง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุโครงการวิจยั สามารถเลือกด ู

ประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก สง่รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั  ที่หมายเลข 3 

 

ภาพ 59 หนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั1  
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4) ในหนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุโครงการวิจยั แสดงการสง่

โครงการวิจยั ที่หมายเลข 1 ในภาพ 60  

5) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
6) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
7) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ  
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 

 
 

ภาพ 60 หนา้จอสง่รายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั2 
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4. ย่ืนเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย  
 

 
 

ภาพ 61 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 4 ยื่นเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั 
 

1) คลิกเลือก ยื่นเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัยที่หมายเลข 4 ในภาพ 61 เมนูผู้วิจัย  
                            หลังอนุมัติโครงการ จะพบหน้าจอ  ยื่นเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัยทางด้าน 
                            ซา้ยมือ ในภาพ 62 

2) ในหน้าจอ ยื่นเอกสารแจ้งปิดโครงการวิจัย  สามารถเลือกดู ประเภทโครงการ ที่
หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก ยื่นเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั ที่หมายเลข 3 
 

 
ภาพ 62 หนา้จอย่ืนเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั1 
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4) ในหน้าจอยื่นเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจัย แสดงการส่งโครงการวิจัย ที่หมายเลข 1  
     ในภาพ 63  
5) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
6) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
7) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ  
8) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
9) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7 
  

 
 

ภาพ 63 หนา้จอย่ืนเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั2 
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5. ย่ืนเอกสารเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม เบีย่งเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย  

 
 

ภาพ 64 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 5 ยื่นเอกสารเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/
เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั 

 
1) คลิกเลือก ยื่นเอกสารเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม /เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย ที่
หมายเลข 5 ในภาพ 64 เมนผููว้ิจยั หลงัอนมุติัโครงการ จะพบหนา้จอ ยื่นเอกสารเก่ียวกบั
การไม่ปฏิบติัตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั ในภาพ 65 

2) ในหน้าจอ ยื่นเอกสารเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม/เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย 
สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก ยื่นเอกสารแจง้ปิดโครงการวิจยั ที่หมายเลข 3 
 

 
 

ภาพ 65 หนา้จอย่ืนเอกสารเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั1 
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5) ในหน้าจอยื่นเอกสารเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม/เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย  
     แสดงการสง่โครงการวิจยั ที่หมายเลข 1 ในภาพ 66  

6) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
7) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
8) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ  
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 

 
 

ภาพ 66 หนา้จอย่ืนเอกสารเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบน/หรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั2 
 

6. ย่ืนเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด  

1) คลิกเลือก ยื่นเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด ที่หมายเลข 6  
     ในภาพ 67 
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ภาพ 67 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 6 ยื่นเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
 

2) คลิกเลือก ยื่นเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ที่หมายเลข 6 ในภาพ 67 จะพบ
หนา้จอ ยื่นเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด ในภาพ 68 

3) ในหนา้จอ ย่ืนเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ ที่
หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

4) คลิกเลือก ยื่นเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด ที่หมายเลข 3 
 

 
 

ภาพ 68 หนา้จอย่ืนเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด1 
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5) ในหน้าจอยื่นเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด  แสดงการส่งโครงการวิจัย ที่
หมายเลข 1 ในภาพ 69 

6) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
7) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
8) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ  
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 

 
ภาพ 69 หนา้จอย่ืนเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด2 

 

 7. ย่ืนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย 

1) คลิกเลือก ยื่นรายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคข์องโครงการวิจัย ที่หมายเลข 7 ในภาพ 
70 เมนูผูว้ิจัย หลงัอนุมัติโครงการ จะพบหนา้จอ ยื่นรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์
ของโครงการวิจยั ในภาพ 71 
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ภาพ 70 เมนขูองผูว้ิจยัหลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 7 ยื่นรายงานเหตกุารณ์ 
ไม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั 

 
2) คลิกเลือก ยื่นรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั ที่หมายเลข 7 ในภาพ 

70 จะพบหนา้จอ ยื่นรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั ในภาพ 71 
3) ในหน้าจอ ยื่นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัยสามารถเลือกดู 
ประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

4) คลิกเลือก หัวข้อโครงการที่ต้องการยื่นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของ
โครงการวิจยั ที่หมายเลข 3 

 

 
 

ภาพ 71 หนา้จอย่ืนรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั1 
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5) ในหน้าจอยื่นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย แสดงการส่ง
โครงการวิจยั ที่หมายเลข 1 ในภาพ 72 

6) แสดงชื่อโครงการ ที่หมายเลข 2 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 3    
7) กรอกรายละเอียด ที่หมายเลข 4 ค าอธิบาย 
8) แนบไฟล ์ที่หมายเลข 5 เอกสารประกอบ  
9) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบรอ้ย คลิกเลือก สง่ขอ้มลู ที่หมายเลข 6  
10) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  
 

 
 

ภาพ 72 หนา้จอย่ืนรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั2 
 

 


