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บัณฑิตวิทยาลัยท างานวิจัยสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือตัดสินใจบางเรื่องที่มี
ความส าคัญ เพ่ือวางแผนอนาคต และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือประกันคุณภาพ
ในหน่วยงาน  ซึ่งต้องใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และพัฒนาสถาบัน อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยสถาบันมี
ความส าคัญหลายๆ ด้าน เช่น ด้านประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สภาพจริง ของหน่วยงาน (ศักยภาพ จุดแข็ง 
จุดอ่อน) ด้านการจัดระบบข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปใช้ ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาหน่วยงาน ด้านกลไก/เครื่องมือใน การพัฒนาองค์กร และปรับปรุงตนเอง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้และน าไปสู่ความเป็นเลิศทาง ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
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1. รายละเอียดการขอรับทุนวิจัยสถาบัน 
  1.1 ระยะเวลาขอรบัทุนวิจัยสถาบัน 
   ปฏิทินการขอทุนรอบท่ี 1 

 
    
   ปฏิทินการขอทุนรอบท่ี 2 

 
   
  1.2  เงินทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน โครงการละ
ไม่เกิน 10,000 บาท จากงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เงินอุดหนุนทั่วไป ทุนสนับสนุนการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุน ที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ 
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  1.3  ลักษณะของโครงการวิจัย 
   1) เป็นการวิจัยที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนางานที่ผู้ขอรับทุนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการบวนการที่เชื่อถือได้ และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ แปลผลให้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือเพ่ือวางแผนในการพัฒนาองศ์กรและระบบงานต่างๆ  
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
   2) มีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 ปี 
  1.4 คุณสมบัติของผู้ขอทุน 
   ผู้ขอทุนต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานสายบริการพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดในหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  1.5  หลักเกณฑ์การขอรับทุน  
   1) ผู้ขอรับทุนวิจัยจะต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการวิจัยด้วยตนเอง 
   2) การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 
    (1) ทุนวิจัยไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ ให้ใช้วิธีการเหมาจ่าย 
    (2) ทุนวิจัยเกิน 10,000 บาทต่อโครงการ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
    ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พร้อมส าหรับการเรียกตรวจสอบ เมื่อมีการร้องขอ 
   3) ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องด าเนินงานในโครงการวิจัยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันท า
สัญญารับทุน 
   ผู้รับทุนวิจัยอาจได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาท าวิจัยได้ตามความจ าเป็นรายกรณีโดยรวม
ระยะเวลาท าวิจัยไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ  
  1.6  การยื่นขอรับทุน 
   1) เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ครบทุกข้อและส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่กองบริหารการวิจัยก าหนด 
   2) กองบริหารการวิจัย รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อนุมัติ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน 
   3) กรณีที่โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในมนุษย์ ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการขอให้
พิจารณารับรองการท าวิจัยในมนุษย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือตามข้อก าหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อนท าการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับแบบฟอร์มและ
รายละเอียดต่างๆ ได้ที่กองบริหารการวิจัย หรือดาวน์โหลดได้จาก http://www.researchhuman.nu.ac.th 
  1.7 เงื่อนไขการขอรับทุนวิจัย  
   1) เมื่อได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ขอรับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนภายใน 
60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอย่างเคร่งครัด 
   2) กรณีผู้ขอรับทุนไม่สามารถปฏิบัติหรือด าเนินการวิจัยภายในระยะเวลาตามสัญญารับทุน 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการรับทุน  
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   3) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการผู้รับทุนวิจัยต้องส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม และ 
electronic file ให้กับกองบริหารการวิจัย  
   4) ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องเผยแพร่ผลงานในเอกสาร เช่น จดหมายข่าว จุลสาร หรือเอกสาร
วิชาการต่างๆ หรือ น าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการ 
   5) กรณีไม่สามารถจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ผู้ขอรับทุนวิจัยต้อง
ท าบันทึกขออนุมัติขยายเวลาการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เป็นกรณีไป และรายงานให้คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทราบ 
   6) กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งใบตอบรับการตีพิมพ์หรือเอกสารแสดงหลักฐานการตีพิมพ์/
เผยแพร่ผลงาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการ ให้ผู้ขอรับทุนวิจัยท าบันทึกขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการส่งใบตอบรับการตีพิมพ์หรือเอกสารแสดงหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป และรายงานให้คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ  
   7) กรณียกเลิกการด าเนินโครงการวิจัย ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผลต่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ตามแบบฟอร์มของกองบริหารการวิจัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายงานคณะกรรมการ
บริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรทราบ 
    เมื่อโครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ยกเลิก ผู้ขอรับทุนวิจัยต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนวิจัยภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการด าเนินโครงการวิจัย 
  1.8 ขั้นตอนการขอรับทุน 
   1) ผู้ขอรับทุนดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูล 
    (1) แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.research.nu.ac.th       
      บริการด้านการวิจัย      ทุนอุดหนุนวิจัย      ทุนวิจัยสถาบัน     
    (2) เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย  
   2)  ผู้ขอรับทุนกรอกข้อเสนอโครงการลงระบบบริหารโครงการวิจัย 
    (1) โหลดแบบฟอร์ม แบบยืนยันการกรอกข้อเสนอจากระบบบริหารโครงการวิจัย 
http://www.research.nu.ac.th       เว็บไซต์และสารสนเทศ       ระบบบริหารโครงการวิจัย  
    สามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้ระบบกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย (ภาคผนวก) 
   3) ผู้ขอรับทุนยื่นเอกสารทั้งหมดไปยังผู้ประสานงานวิจัยคณะ 
 
 2. การอนุมัติโครงการ/เบิกเงิน (ด าเนินการโดยกองบริหารการวิจัย) 
  เอกสารประกอบ 
  1) บันทึกขออนุมัติโครงการ/เบิกเงิน  
  2) ใบส าคัญรับเงิน 
  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือข้าราชการ (พร้อมรับรองส าเนา) 
  4) สัญญารับทุน จ านวน 3 ชุด 
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 3. การปิดโครงการ (ด าเนินการผ่านระบบบริหารโครงการวิจัย พร้อมจัดส่งเอกสาร) 
  เอกสารประกอบ 
  1) หนังสือขออนุมัติปิด/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
  2) เอกสารรายงานตัวชี้วัด (หมายเลข 5) 
  3) รายงานฉบับสมบูรณ์ / CD 1 แผ่น 
  4) ผลงานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 4. กรณีที่โครงการวิจัยเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในมนุษย์  ยื่นขอรับรองจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ 
  4.1 การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองครั้งแรก มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ศึกษาได้จากบทที่ 10 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก และบทที่ 11 การพิจารณา
โครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
   1.1 เอกสารบันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยยื่นผ่านคณบดี/หัวหน้า
หน่วยงาน/หัวหน้าภาควิชาฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
   1.2 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission Form: AF 01-10/1.0) 
   1.3 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form: AF 02-10 หรือ AF          
04-11/1.0 (กรณี โครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์)) 
   1.4 ข้อมูลค าอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Information sheet and/or consent form: AF 04-10/AF 05-10) 
   1.5 โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol) 
   1.6 ประวัติผู้วิจัยหลัก (Principal investigator’s CV) 
   1.7 รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF) 
   1.8 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form: AF 03-10) 
   1.9 งบประมาณท่ีได้รับ โดยย่อ (Budget) 
   1.10 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis) 
   1.11 Approval document from thesis committee/advisor (เอกสาร หลักฐาน ที่
ระบุว่าผ่านการสอบเค้าโครง โครงร่างการวิจัย) 
   1.12 Electronic files of all above documents (เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด
สแกนเป็น PDF ไฟล์และบันทึกลง CD) 
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   อธิบายเพิ่มเติม 
   1. เอกสารแนบอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ใน Section 3 ข้อ 3.2 ของแบบฟอร์ม AF01-10 
   2. กรณี โครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้น (ไม่ต้องแนบข้อ 1.4) แต่อาจจะมีบางกรณี  
ที่ต้องแนบมา (ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร) 
   3. ใส่เลขหน้า และ Version 1.0 Date.... (วันที่ท าเอกสาร) ในเอกสารที่แนบทุกฉบับ 
(ยกเว้น AF01-10, AF02-10, AF03-10) 
   4. ส่งเอกสาร จ านวน 4 ชุด (ยกเว้น ข้อ 1.11 ใช้จ านวน 1 ชุด) และ CD ข้อมูล
เอกสารพิจารณา จ านวน 1 แผ่น 
   5. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดตามล าดับข้อ 1.1 - 11 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th  
 
  4.2 การยื่นชี้แจงแก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ศึกษาได้จากบทที่ 12 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  
   กรณีที่ 1 มติคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง 
   1. เอกสารบันทึกข้อความขอชี้แจง แก้ไข ตามมติคณะกรรมการฯ (ไม่ต้องผ่านคณบดี ให้
หัวหน้าโครงการลงนาม (กรณี หัวหน้าโครงการเป็นนิสิตต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม) 
   2. เอกสารฉบับแก้ไข 
    
   อธิบายเพิ่มเติม 
   1. คณะกรรมการฯ จะก าหนดให้ชี้แจง แก้ไข ภายใน 10 วันท าการ และหากผู้วิจัย 
ไม่ตอบสนองภายใน 1 เดือน โครงการวิจัยจะถูกถอนออกจากกระบวนการพิจารณา แต่ผู้วิจัยสามารถส่งใหม่ได้ 
   2. ในข้อ 2 ให้ใส่เลขหน้า และ Version 2.0 Date.... (วันที่ท าเอกสาร) ในเอกสารที่
แนบทุกฉบับ (ยกเว้น AF01-10, AF02-10, AF03-10) 
   3. ส่งเอกสาร จ านวน 4 ชุด และ CD ข้อมูลเอกสารพิจารณา จ านวน 1 แผ่น 
 
   กรณีที่ 2 มติคณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
   1. ให้ผู้วิจัยด าเนินการเหมือนส่งโครงการวิจัยครั้งแรก 
   2. แบบสรุปการแก้ไข 
  
   อธิบายเพิ่มเติม 
   1. ในข้อ 1 ให้เปลี่ยนแบบฟอร์มการขอรับรองจาก (AF01-10 เป็น AF 01-12) 
   2. ใส่เลขหน้า และ Version 2.0 Date.... (วันที่ท าเอกสาร) ในเอกสารที่แนบทุกฉบับ 
(ยกเว้น AF01-10, AF02-10, AF03-10) 
   3. อ่ืนๆ เหมือนการส่งขอครั้งแรก 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
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  4.3 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังจากโครงการวิจัยได้รับการรับรองแล้ว  
มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ศึกษาได้จากบทที่ 13 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย  
   3.1 บันทึกข้อความในการยื่นปรับแก้ไขจริยธรรมการวิจัย โดยผู้วิจัยหลักเป็นผู้เซ็นในใบ
บันทึกข้อความ 
   3.2 แบบฟอร์ม Submission for Study Amendment (AF 01-13) 
   3.3 แบบฟอร์ม ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขโดยมี (รายละเอียดเอกสารฉบับเดิม , เอกสาร
ฉบับใหม,่ เหตุผล) 
   3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 
   3.5 ส่งเอกสาร จ านวน 2 ชุด และ CD ข้อมูลเอกสารพิจารณา จ านวน 1 แผ่น 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
 
  4.4 รายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ศึกษาได้จากบทที่ 14 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
   กรณีที่ 1 ส่งรายงานความก้าวหน้า ให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการฯ 
   1. บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
   2. แบบฟอร์ม continuing Review Report (AF 01-14) 
   3. ส่งเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
   กรณีที่ 2 รายงานความก้าวหน้าพร้อมขอต่ออายุโครงการวิจัย 
   1. บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
   2. แบบฟอร์ม continuing Review Report (AF 01-14) 
   3. ส าเนาใบรับรอง 
   4. ส่งเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
 
   อธิบายเพิ่มเติม 
   1. ส่งรายงานความก้าวหน้าและต่ออายุโครงการวิจัย ให้ส่งรายงานความก้าวหน้า 45 วัน 
ก่อนใบรับรองหมดอายุ ในกรณีที่ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าหลังใบรับรองหมดอายุ และยังไม่ได้
ใบรับรองฉบับใหม่ ผู้วิจัยจะต้องหยุดด าเนินการวิจัยจนกว่าจะได้รับใบรับรองฉบับใหม่ 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
 
  4.5  แจ้งปิดโครงการวิจัย มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
   ศึกษาได้จากบทที่ 15 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย 
   1. บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก 
   2. แบบฟอร์ม Study Report Form (Final Report)  (AF 01-15) 
   3. Executive Summary หรือ บทคัดย่อ 
   4. ส่งเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
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   อธิบายเพิ่มเติม 
   1. หากจ านวนอาสาสมัคร มากกว่าหรือน้อยกว่าที่แจ้งไว้กับคณะกรรมการฯ และผู้วิจัย
ไม่ได้แจ้งขอปรับแก้โครงการวิจัยภายหลังการรับรอง ให้ผู้วิจัยชี้แจงมาให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
 
  4.6 การไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัย 
   ศึกษาได้จากบทที่ 16 การด าเนินการไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืนโครงการวิจัย 
   1. บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก จ านวน 1 ชุด 
   2. แบบฟอร์ม Protocol Deviation/Violation Report Form (AF 01-16) จ านวน 1 ชุด 
   3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) จ านวน 1 ชุด 
   4. ส่งเอกสาร จ านวน 1 ชุด 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
  
  4.7 ยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
   1. Study Termination Memorandum จ านวน 1 ชุด 
   2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด) จ านวน 1 ชุด 
 

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
 
  4.8 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัย   
   ศึกษาได้จากบทที่ 19 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 
   1. บันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจัยโดยมีลายเซ็นของผู้วิจัยหลัก จ านวน 1 ชุด 
   2. CD ข้อมูลเอกสารทั้งหมด 
  
  ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.researchhuman.nu.ac.th 
  
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา  
 กรณีที่ 1  โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
    1) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบรายงาน
เดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form) พร้อม Letter from DSMB (ถ้ามี) 
    3) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯทันทีหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ
รายงานเดียวกับรายงานต่อผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor Form) 
    4) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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    5) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายใน 15 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัย
หลักทราบเหตุการณ์โดยใช้ Sponsor Form 
    6) เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด 
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร (รายงานครั้ง
แรก, Initial report) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้ให้ทุน
วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้ CIOMS form 
    1) ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง (รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้ให้ทุนวิจัย
รายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายในอีก 8 วันปฏิทินถัดมา 
    2) ข้อมูลใหม่ที่ส าคัญรูปรายงานติดตามผล ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
ภายใน 15 วันปฏิทิน 
    3) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
ผู้ให้ทุนวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว หรือภายใน 15 วันปฏิทินหลังผู้ให้ทุนวิจัยหลักทราบเหตุการณ์ 
โดยใช้ CIOMS form 
    4) เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ร้ายแรงและไม่คาดคิด 
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSARs) ที่ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    5) SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจัยรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยใช้ Sponsor พร้อมกับรายงายสรุปย่อพร้อมกับชี้ประเด็นส าคัญ 
    6) รายงานประเภทอ่ืน ผู้ให้ทุนรายงานต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ 
Sponsor Form 
   
 กรณีที่ 2  โครงการวิจัยที่ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ( Investigator Initiated)  
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    1) ในกรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ผู้วิจัยหลัก
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 01-19 
    2) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้
แบบ AF 01-19 
    3) ในกรณีเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง และไม่คาดคิด ที่
เกิดข้ึนที่ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
    4) ในกรณีเสียชีวิต ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง 
หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-19 
    5) ในกรณีที่ไม่ถึงกับท าให้อาสาสมัครเสียชีวิต หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร 
ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายใน 7 วันปฏิทิน ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง 
(รายงานติดตาม, Follow up report) ผู้วิจัยรายงานต่อคณะกรรมการฯโดยเร็วหรือภายในอีก 8 วันปฏิทิน 
ถัดมา หลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์ โดยใช้แบบ AF 02-19 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยสถาบัน 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



แบบฟอร์มขอรับทุนวิจัยสถาบัน

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 



คู่มือการใช้ระบบบริหารโครงการวิจัย

















 
 
 
 
 



บันทึกขอน าส่งขอรับทุนวิจัยสถาบัน 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก















































 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการยื่นชี้แจงแก้ไข



 
 
 
 



 
 
 
 















































 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังจากโครงการวิจัยได้รับการรบัรองแล้ว 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการส่งรายงานความก้าวหน้า 

 





 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการส่งรายงานความก้าวหน้า

 





 
 
 
 
 



แบบฟอร์มแจ้งปิดโครงการวิจัย

 



 
 
 
 
 



แบบฟอร์มรายงานการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย 

 



 
 
 
 
 



แบบฟอร์มยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด

 
 
 





 
 
 
 
 



แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 









 
 
 
 
 



 

 
 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 หมู่ที่ 9 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 
โทรศัพท์ 0-5596-8835 
โทรสาร 0-5596-8844 

http://www.grad.nu.ac.th/research 


