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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

ส าหรับเจ้าหน้าที่หลังอนุมัติโครงการ  

 

ส่วนเจา้หนา้ที่ ในที่นี ้หมายถีง ผูท้บทวน เลขา และประธาน หลงัอนุมัติโครงการ  เป็นระบบ
ส่วนที่เปิดใหผู้ท้บทวน เลขา และประธาน จดัการขอ้มลูภายหลงัการอนุมัติโครงการ ประกอบดว้ยเมนู 
1) รบัรองการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลงัรบัรอง 2) รบัทราบรายงานความกา้วหนา้
ของโครงการวิจัย 3) รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุโครงการวิจัย 4) รบัรองเอกสาร
และอนุมติัปิดโครงการวิจยั 5) รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม เบี่ยงเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั 6) 
รับรองเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 7) รับทราบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของ
โครงการวิจยั ดงัแสดงในภาพ 73 

 

 
ภาพ 73 เมนหูลกัของเจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการ 

 

1. รับรองการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังรับรอง 

 
ภาพ 74 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 1 รบัรองการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง 
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1) คลิกเลือก รบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง ที่หมายเลข 

1 ในภาพ 74 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการ รบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
โครงการวิจยัหลงัรบัรอง ในภาพ 75 

2) ในหนา้จอ รบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง สามารถ
เลือกด ูประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
โครงการวิจยัหลงัรบัรอง ที่หมายเลข 3   
 

 
 

ภาพ 75 หนา้จอ รบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง1 
 

4) ในหน้าจอ รับรองการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังรับรอง แสดง 
     ชื่อโครงการ ที่หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ 76 
5)  แสดงชื่อคณะผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกท่ีหมายเลข 4  
7) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ถ้ามีสิ่งที่ต้องแก้ไข ให้คลิกที่หมายเลข 5 สมควรส่ง  
     แก้ไข  ถ้าตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนให้คลิกเลือกที่หมายเลข 6 ตรวจสอบ  
     เอกสารแลว้รบัรอง 
8) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  
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ภาพ 76 หนา้จอ รบัรองการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมโครงการวิจยัหลงัรบัรอง2 
 

2. รับทราบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  

 
 

ภาพ 77 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 2 รบัทราบ 
รายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 
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1) คลิกเลือก รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั ที่หมายเลข 2 ในภาพ 77 
เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการจะพบหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการวิจยั ในภาพ 78 ในหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 
สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่
หมายเลข 2  

2) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัรองการรบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของ
โครงการวิจยั ที่หมายเลข 3   

 

 
ภาพ 78 หนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั1 

 
3) ในหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั แสดง 
     ชื่อโครงการ ที่หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 2 ในภาพ 79 
4)  แสดงชื่อคณะผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ท่ีหมายเลข 3 
5) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกที่หมายเลข 5  
6) เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ ถา้มีสิ่งที่ตอ้งแกไ้ข ใหค้ลิกที่หมายเลข 6 สมควรสง่ 
   แกไ้ข ถา้ตรวจสอบแลว้เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 6 ตรวจสอบ 
   เอกสารแลว้รบัรอง 
7) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  
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ภาพ 79 หนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั2 

 

3. รับทราบรายงานความก้าวหน้าพร้อมขอต่ออายุโครงการวิจัย  

 

 
 

ภาพ 80 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 3 รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่อ
อายุโครงการวิจยั 
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1) คลิกเลือก รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั ที่หมายเลข 3 
ในภาพ 80 จะพบหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุ
โครงการวิจยั ในภาพ 81 

2) ในหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั สามารถเลือก
ด ูประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายุ
โครงการวิจยั ที่หมายเลข 3   

 
ภาพ 81 หนา้จอรบัทราบรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั1 

 
4) ในหนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั แสดง 

ชื่อโครงการ ที่หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 2 ในภาพ 82 
5)  แสดงชื่อผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6) ถา้ตอ้งการเพิ่มผูว้ิจยั ใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 4 เพิ่มผูว้ิจยั 
7) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกที่หมายเลข 5  
8) แสดงวนัที่หมดอายโุครงการเดิม ที่หมายเลข 6 
9) ก าหนดวนัที่หมดอายโุครงการใหม่ ที่หมายเลข 7 
10) เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ ถา้มีสิ่งที่ตอ้งแกไ้ข ใหค้ลิกที่หมายเลข 8 สมควรสง่แกไ้ข 

ถา้ตรวจสอบแลว้เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 9 ตรวจสอบเอกสารแลว้
รบัรอง 

11) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 10 
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ภาพ 82 หนา้จอ รบัทราบรายงานความกา้วหนา้พรอ้มขอต่ออายโุครงการวิจยั2 
 

4. รับรองเอกสารและอนุมัติปิดโครงการวิจัย 

  

 
 

ภาพ 83 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 4 รบัรองเอกสารและอนุมติัปิดโครงการวิจยั 
   
1) คลิกเลือก รบัรองเอกสารและอนมุติัปิดโครงการวิจยั ที่หมายเลข 4 ในภาพ 83 จะพบ

หนา้จอ รบัรองเอกสารและอนมุติัปิดโครงการวิจยั ในภาพ 84 
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2) ในหนา้จอ รบัรองเอกสารและอนมุติัปิดโครงการวิจยั สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ 
ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัรองเอกสารและอนุมติัปิดโครงการวิจยั ที่
หมายเลข 3   
 

 
 

ภาพ 84 หนา้จอ รบัรองเอกสารและอนมุัติปิดโครงการวิจยั1 
 

4) ในหนา้จอ รบัรองเอกสารและอนมุติัปิดโครงการวิจยั แสดงชื่อโครงการ ที่ 
                              หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ 85 

5)  แสดงชื่อผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6) ถา้ตอ้งการเพิ่มผูว้ิจยั ใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 4 เพิ่มผูว้ิจยั 
7) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกที่หมายเลข 5  
8)  เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ ถา้มีสิ่งที่ตอ้งแกไ้ข ใหค้ลิกที่หมายเลข 6 สมควรสง่ 

                             แกไ้ข ถา้ตรวจสอบแลว้เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 7 ตรวจสอบ 
                             เอกสารและปิดโครงการ 

9) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 8  
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ภาพ 85 หนา้จอ รบัรองเอกสารและอนมุติัปิดโครงการวิจยั2 
 

5. รับทราบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม เบีย่งเบน หรือฝ่าฝืนโครงการวิจัย  

 
 

ภาพ 86 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 5 เลือก รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/
เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั 
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1) คลิกเลือก รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั ที่
หมายเลข 5 ในภาพ 86 จะพบหนา้จอ รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือ
ฝ่าฝืนโครงการวิจยั ในภาพ 87 

2) ในหนา้จอ รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั 
สามารถเลือกด ูประเภทโครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 
2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่า
ฝืนโครงการวิจยั ที่หมายเลข 3   

 

 
ภาพ 87 หนา้จอรบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั  

 
4) ในหนา้จอ รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั  
    แสดงชื่อโครงการ ท่ีหมายเลข 1 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ  
    88 

5) แสดงชื่อผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6)  ถา้ตอ้งการเพิ่มผูว้ิจยั ใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 4 เพิ่มผูว้ิจยั 
7) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกที่หมายเลข 5  
8) เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 7 ตรวจสอบ   
  เอกสารและรบัทราบ 

9) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 6 
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ภาพ 88 หนา้จอ รบัทราบเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม/เบี่ยงเบนหรือฝ่าฝืนโครงการวิจยั 2 

 

6. รับรองเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด  

 
 

ภาพ 89 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 6 รบัรอง 
เอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
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1) คลิกเลือก รบัรองเอกสารยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด ที่หมายเลข 6 ในภาพ 89 เมนู
เจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการ จะพบหนา้จอ รบัรองเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 
ในภาพ 90 

2) ในหนา้จอ รบัรองเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด สามารถเลือกด ูประเภท
โครงการ ที่หมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัรองเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด ที่
หมายเลข 3  

  

 
ภาพ 90 หนา้จอ รบัรองเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด 

 
4) ในหนา้จอ รบัรองเอกสารยุติโครงการวิจยัก่อนก าหนด แสดง ชื่อโครงการ ท่ี 

                              หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ 91 
5) แสดงชื่อผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6) ถา้ตอ้งการเพิ่มผูว้ิจยั ใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 4 เพิ่มผูว้ิจยั 
7) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกที่หมายเลข 5  
8) เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ ถา้มีสิ่งที่ตอ้งแกไ้ข ใหค้ลิกที่หมายเลข 6 สมควรสง่     

                               แกไ้ข ถา้ตรวจสอบแลว้เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 7 ตรวจสอบ    
       เอกสารและรบัรอง 

                         9) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 8  
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ภาพ 91 หนา้จอ รบัรองเอกสารยติุโครงการวิจยัก่อนก าหนด  

 

7. รับทราบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย 

 
 

ภาพ 92 เมนเูจา้หนา้ที่หลงัอนมุติัโครงการเลือกหมายเลข 7 รบัทราบ 
รายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั 

 
1) คลิกเลือก รบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั ที่หมายเลข 7 ใน

ภาพ 92 จะพบหนา้จอ รบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั ใน
ภาพ 93 
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2) ในหนา้จอ รบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั สามารถเลือกด ู
ประเภทโครงการ ท่ีหมายเลข 1 หรือ คน้หา หวัขอ้ ชื่อผูว้ิจยัที่หมายเลข 2  

3) คลิกเลือก หวัขอ้โครงการที่ตอ้งการรบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์อง
โครงการวิจยัที่หมายเลข 3   

 

 
ภาพ 93 หนา้จอ รบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั 
 
4) ในหน้าจอ  รับทราบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย แสดง  
     ชื่อโครงการ ที่หมายเลข 1 และประเภทโครงการ ที่หมายเลข 2 ในภาพ 94 
5)  แสดงชื่อผูว้ิจยั สงักดั และความรบัผิดชอบต่อโครงการ ที่หมายเลข 3 
6) ถา้ตอ้งการเพิ่มผูว้ิจยั ใหค้ลิกเลือกท่ีหมายเลข 4 เพิ่มผูว้ิจยั 
7) แนบไฟลเ์อกสารประกอบ คลิกเลือกท่ีหมายเลข 5  
8) เมื่อเจา้หนา้ที่ตรวจสอบแลว้ ถา้มีสิ่งที่ตอ้งแกไ้ข ใหค้ลิกที่หมายเลข 6 สมควรส่งแกไ้ข   
     ถา้ตรวจสอบแลว้เอกสารครบถว้นใหค้ลิกเลือกที่หมายเลข 6 ตรวจสอบเอกสารแลว้ 
     รบัรอง 
9) หากตอ้งการกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนา้ จะคลิกเลือก กลบั ที่หมายเลข 7  

 



15 
 

 
 

ภาพ 94 หนา้จอ รบัทราบรายงานเหตกุารณไ์ม่พงึประสงคข์องโครงการวิจยั 
 
 


