
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อ / เอกสาร ของโครงร่างการวิจัย 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชุดที่ 2)   

 
 โปรดพิมพ์ใส่ข้อมูลหัวข้อดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

1. ชื่อโครงการวิจัย 
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ  
3. หน่วยงาน  (คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ) 
4. เบอร์โทร.ติดต่อ (มือถือ) 
5. E-mail:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้วิจัยโปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องส าหรับผู้วิจัย โดยขอให้ตรวจสอบหัวข้อ /เอกสารประกอบการพิจารณา  
ทีผู่้วิจัยจัดส่งมามีหัวข้อ/เอกสารใดบ้าง 
 

- หัวข้อ/เอกสาร  ผู้วิจัยต้องมีทุกๆ หัวข้อ  
- หัวข้อ/เอกสารที่ยกเว้นไม่มีได้  เพราะเนื่องจากโครงร่างการวิจัยไม่เกี่ยวข้อง มีดังหัวข้อต่อไปนี้  

* ข้อ  23  ส าเนาใบสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่มีได้เฉพาะกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ใช่นักศึกษา 
   ข้อ 34  บทบาทชุมชน  ไม่มีได้กรณีท่ีโครงการวิจัยไม่ได้เก็บข้อมูลในชุมชน 
   ข้อ 38  ลายเซ็นของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  (เหตุผลข้อเดียวกับข้อ 23) 
   ข้อ 39  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศต้องมีประวัติผู้ควบคุมพร้อมลายเซ็นวิทยานิพนธ์จาก  
              มหาวิทยาลัยต้นสังกัด และเอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในคนหรือ 
              เทียบเท่า  (เหตุผลข้อเดียวกับข้อ 23) 
 

หมายเหตุ:  กรณีท่ี หัวข้อ/เอกสารไม่ครบ  ทางส านักงานฯ จะส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืน  
            ผู้วิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารมาใหม่ให้ครบถ้วน  
 
ข้อ หัวข้อ / เอกสาร ส าหรับผู้วิจัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1 ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)     

2 ชื่อหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัยและที่อยู่หน่วยงานที่สังกัด  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

    

3 ที่มาของโครงการวิจัย     

4 หลักการและเหตุผล     

5 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง     

6 วัตถุประสงค์     

7 รูปแบบการวิจัย     

8 ขนาดตัวอย่าง     

 

แบบเอกสารหมายเลข 1 
หมายเลข 1 
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ข้อ หัวข้อ / เอกสาร ส าหรับผู้วิจัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
9 ระยะเวลาในขณะตอบแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์     

10 จ านวนครั้งที่นัดอาสาสมัคร     

11 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย     

12 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการวิจัย     

13 สถานที่ศึกษาวิจัย     

14 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     

15 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย และก าหนดเริ่มการด าเนินการวิจัย     

16 กลุ่มประชากรที่จะศึกษา (จ านวน เพศ  อายุ)     

17 การค านวณขนาดตัวอย่างและเหตุผลในการเลือกอาสาสมัครใน
การวิจัย 

    

18 การคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion criteria)     

19 การคัดออก (Exclusion criteria)     

20 การวัดผลการวิจัย     

21 การใช้สถิติการวิเคราะห์     

22 ประวัติผู้วิจัย และประวัติผู้ร่วมวิจัย / ประวัติอาจารย์ที่ปรึกษา     

23 ส าเนาใบสอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์     

24 การเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้วิจัย     

25 ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ     

26 ความเสี่ยงในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย และการป้องกันแก้ไข     

27 การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย     

28 ค่าตอบแทน (กรณีไม่มี ต้องระบุว่าไม่มีค่าตอบแทน)     

29 กระบวนการให้ค ายินยอม (Informed consent process)     

30 แบบเอกสารชี้แจงข้อมูลเข้าร่วมโครงการวิจัย (Information  
Sheet) 

    

31 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent  Form)     

32 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยของเด็กอายุ 10-18 ปี     

33 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่อาสาสมัครติดต่อได้     

34 บทบาทของชุมชน     

35 แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์     
 



3 
 
ข้อ หัวข้อ / เอกสาร ส าหรับผู้วิจัย ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
36 งบประมาณและแหล่งทุนที่ได้รับ     

37 ลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจัย     

38 ลายเซ็นของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์     

39  กรณีท่ีเป็นนักศึกษาจากสถาบันต่างประเทศต้องมีประวัติ 
 ผู้ควบคุมพร้อมลายเซ็นวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และ    
 เอกสารรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัยในคนหรือ 
เทียบเท่า 

    

40 จ านวนชุดเอกสารที่จัดส่งทั้งหมด จ านวน 3 ชุด     

41 บันทึก file เอกสารทั้งหมดลงบนแผ่น CD หรือ แผ่น DVD  หรือ ผู้วิจัย
จะส่ง file เอกสารได้ที่ e-mail : benjawanjum@gmail.com  โดย
ระบุข้อมูลว่า เป็น file เอกสารของผู้วิจัยชื่อ  และโปรดแจ้งว่าได้จัดส่ง
เอกสารมาแล้ว หรืออยู่ในขั้นตอนของคณะฯ ในการจัดส่ง 

    

 
 

 
ลงชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย......................................................................... 

                (......................................................................) 
                                                                                     ................../......................./.................. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะอนุกรรมการฯ) 
 

โปรดแสดงตนว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัยนี้หรือไม่ 
 มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัยนี้ 
 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงร่างการวิจัยนี้ ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
ได้ตรวจสอบเอกสารโครงร่างการวิจัยในทั้งหมดแล้ว พบว่า 
 ครบถ้วน (ตามที่ผู้วิจัยตรวจสอบมา) 
 ไม่ครบถ้วน  ขาดเอกสารดังต่อไปนี้  และขอให้ผู้วิจัยเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วน และส่งกลับส านักงาน ฯ            

1. ............................................................................................................................. ......................................... 
2. ............................................................................................................................................ .......................... 
3. ........................................................................................................ .............................................................. 

 
 

 ลงชื่อเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ......................................................................................  
(นางสาวเบญจวรรณ  ประจวบลาภ) 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
                                                                                 ............../................/.....................  
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