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แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
1. เป็นบุคลากร หรือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือเป็นผู้ร่วมวิจัยในคณะผู้วิจัย  
3. เป็นโครงการวิจัยที่เก็บข้อมูลจากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (บุคลากร/นิสิต/นักเรียน) ในมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
4. สถานที่ท าการวิจัย อยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
การยื่นเอกสารเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ส าหรับบุคลากร 
1.1 โครงการวิจัยสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์ ฯลฯ 

1.1.1 SWURI-E-04-MF-28  แบบฟอร์มหนังสือน าส่งโครงการวิจัย 
1.1.2 SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 
1.1.3 SWURI-E-06-MF-09  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง 
1.1.4 แบบเสนอโครงการ  (Proposal) (แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนก าหนด) 
1.1.5 SWURI-E-07-MF-09-1 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
1.1.6 SWURI-E-09-MF-10-1 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
1.1.7 SWURI-E-09.1-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
1.1.8 SWURI-E-10-MF-10-3 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ ากว่า 18 ปี (ถ้ามี) 
1.1.9 SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ รายการแบบฟอร์มท่ี 1.1.1-1.1.9  
  เอกสารตัวจริง 1 ชุด และเอกสารส าเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 
  โดยจัดส่งเอกสารไปท่ี สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
  ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
  ติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณวัชรี  ปัญจพรผล  

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11019 
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1.2 โครงการวิจัยสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

1.2.1 SWURI-E-04-MF-28  แบบฟอร์มหนังสือน าส่งโครงการวิจัย 
1.2.2 SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 
1.2.3 SWURI-E-06-MF-09  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง 
1.2.4 แบบเสนอโครงการ  (Proposal) (แบบฟอร์มตามที่แหล่งทุนก าหนด) 
1.2.5 SWURI-E-07-MF-09-1 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
1.2.6 SWURI-E-08-MF-10-1 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
1.2.7 SWURI-E-08.1-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
1.2.8 SWURI-E-10-MF-10-3 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ ากว่า 18 ปี (ถ้ามี) 
1.2.9 SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ รายการแบบฟอร์มท่ี 1.2.1-1.2.9  

  เอกสารตัวจริง 1 ชุด และเอกสารส าเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 
  โดยจัดส่งเอกสารไปท่ี สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
  ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
  ติดต่อสอบถามได้ท่ี คุณวัชรี  ปัญจพรผล  

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11019 
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2. ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2.1 โครงการวิจัยสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์ ฯลฯ 
2.1.1 SWURI-E-04-MF-28  แบบฟอร์มหนังสือน าส่งโครงการวิจัย 
2.1.2 SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 
2.1.3 SWURI-E-06-MF-09  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง 
2.1.4 แบบเสนอโครงการ  เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2.1.5 บว 412   แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2.1.6 SWURI-E-07-MF-09-1 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
2.1.7 SWURI-E-09-MF-10-1 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
2.1.8 SWURI-E-09.1-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2.1.9 SWURI-E-10-MF-10-3 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ ากว่า 18 ปี (ถ้ามี) 
2.1.10 SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ รายการแบบฟอร์มท่ี 2.1.1-2.1.10  
  เอกสารตัวจริง 1 ชุด และเอกสารส าเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 

  โดยจัดส่งเอกสารไปท่ี บัณฑิตวิทยาลัย  
  ติดต่อสอบถามได้ท่ี นางสาวสุกัญญา  ทิพงษ์ 
  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12430 

  



 

4 
 

 
2.2 โครงการวิจัยสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

2.2.1 SWURI-E-04-MF-28  แบบฟอร์มหนังสือน าส่งโครงการวิจัย 
2.2.2 SWURI-E-05-MF-05-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัย 
2.2.3 SWURI-E-06-MF-09  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรอง 
2.2.4 แบบเสนอโครงการ  เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2.2.5 บว 412   แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
2.2.6 SWURI-E-07-MF-09-1 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย 
2.2.7 SWURI-E-08-MF-10-1 แบบฟอร์มเอกสารการชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
2.2.8 SWURI-E-08.1-MF-10-2 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2.2.9 SWURI-E-10-MF-10-3 แบบฟอร์มเอกสารการให้ความยินยอมต่ ากว่า 18 ปี (ถ้ามี) 
2.2.10 SWURI-E-11-MF-10-6 แบบฟอร์มเอกสารให้ความยินยอม ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ รายการแบบฟอร์มท่ี 2.2.1-2.2.10  
  เอกสารตัวจริง 1 ชุด และเอกสารส าเนา 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 

  โดยจัดส่งเอกสารไปท่ี บัณฑิตวิทยาลัย  
  ติดต่อสอบถามได้ท่ี นางสาวสุกัญญา  ทิพงษ์ 
  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12430 

 
 


