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1. ระบบลงทะเบียน   

 

 

มีขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่มสมัครสมาชิก 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

 

1. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชกิ 

กรณีที่ลืมรหัสผ่าน 

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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เมื ่อทำการกรอกข้อมูล Username , รหัสบัตรประจำตัวประชาชน เรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่ม    

Check เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล Username , รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ว่าถูกใช้ไปแล้วหรือยัง เพ่ือ

ไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ำ  

 

3. คลิกท่ีปุ่ม Check 

ในส่วนนี้จะแสดงหน้าต่างผลการ check ข้อมูล 

 

 

 

 

 

3. คลิกที่ปุ่ม Check 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่มยอมรับข้อกำหนด จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “ยืนยันข้อมูล” 

 

4. คลิกยอมรับข้อกำหนด 

5. คลิกท่ีปุ่มยืนยันข้อมูล 

ในส่วนนี้จะแสดงหน้าต่างผลการลงทะเบียน 

 
 

5. คลิกที่ปุ่มยืนยันข้อมลู 

4. คลิกยอมรับข้อกำหนด 
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2. สมาชิกเข้าสู่ระบบ 

 

มีขั้นตอนวิธีการเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

1. กรอกข้อมูล Username, Password  

2. คลิกท่ีปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 

 

 
 

1. กรอกข้อมูล Username, Password 

2. คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ 
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3. การทำงานส่วนของผู้ยื่นขอรับพิจารณาโครงการ 

3.1 ขั้นตอนวิธีการขอรับพิจารณาครั้งแรก (First Submission) กรณีบุคลากรภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกที่เมนูจริยธรรม 

2. คลิกที่เมนูขอรับพิจารณาคร้ังแรก 3. คลิกที่ปุ่มขอรับพิจารณา 
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จากขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการกดคลิกที่ปุ่มข้อรับพิจารณา ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อกำหนดในการ 

ยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณาทบทวน ก่อนจะทำการกดปุ่มรับทราบและยอมรับ 

 

มีขั้นตอนวิธีการขอรับพิจารณาครั้งแรก ดังนี ้

1. คลิกท่ีเมนูจริยธรรม 

2. คลิกท่ีเมนูขอรับพิจารณาครั้งแรก 

3. คลิกท่ีปุ่มขอรับพิจารณา  

4. กดรับทราบและยอมรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กดรับทราบ 
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จากขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการกดคลิกที่ปุ่มรับทราบและยอมรับ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล         

โดยข้อมูลในส่วนนี ้จะให้กรอกข้อมูล แบบเปิดเผยการมีผลประโยน์ทับซ้อนของผู ้ว ิจ ัย ตามข้อ  4.1.1             

*กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

3.1.1 กรอกข้อมูล A03-02/02 แบบเปิดเผยการมีผลประโยน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of 

Interest) 

 

 
 

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

6. กดปุ่มบันทึก 

 

 

 

6. กดปุ่มบันทึก 

5. กรอกข้อมูล 
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3.1.2 กรอกข้อมูล A03-03/02 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

 

 

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

8. ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน 

9. กดปุ่มบันทึก 

 

 

9. กดปุ่มบันทึก 

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

8. ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน 
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3.1.3 กรอกข้อมูล A03-03.1/02 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

  

 

 

10. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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10. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลรายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับ

การพิจารณา ในส่วนที ่ 1. ข้อมูลสถานภาพของผู ้ว ิจัย 2. ข้อมูลแหล่งทุน 3. ข้อมูลการวิจัยนี้         

เป็นพหุสถาบัน (Multicenter study) หรือไม่  4. ข้อมูลการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 

5. ข้อมูลการวิจัยนี้มีการใช้ยาใหม่หรือไม่ 6. จำนวนอาสาสมัคร 7. รูปแบบการวิจัย 8. ลักษณะการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

11. ทำการกดปุ่มบันทึก 

3.1.4 กรอกข้อมูล A03-03.2/02 แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัย    

ในโรงพยาบาลราชวิถี 

 

11. กดปุ่มบันทึก 

12. กรอกข้อมูลวันที ่
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12. กรอกข้อมูลวันที่ 

13. กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน  

14. ทำการกดปุ่มบันทึก 

3.1.5 กรอกข้อมูล A03-03.3/02 แบบฟอร์มขออนุญาติเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 

 

13. กรอกข้อมูลที่อยู่ 

14. กดปุ่มบันทึก 
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15. กรอกข้อมูลจำนวนเวชระเบียนและกำหนดวันที่การดำเนินการให้ครบถ้วน 

16. ทำการกดปุ่มบันทึก 

3.1.6 กรอกข้อมูล A03-03.4/02 แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการ

วิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ 

 

 

 

15. กรอกข้อมูลจำนวนเวชระเบียน

และกำหนดวันทีดำเนินการ 

16. กดปุ่มบันทึก 

17. กรอกความคิดเห็น(หากมี) 

19. กดปุ่มบันทึก 

18. ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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17. กรอกความคิดเห็น(หากมี) 

18. ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

19. ทำการกดปุ่มบันทึก 

3.1.7 กรอกข้อมูล A03-03.5/02 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีท่ีเป็น

แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) 

 

 

 

 

20. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

21. กรอกข้อมูล

การจบการศึกษา 

23. กรอกข้อมูลการขอรับรอง 

22. ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

24. กดปุ่มบันทึก 
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20. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

21. กรอกข้อมูลการจบการศึกษาให้ครบถ้วน 

22. ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

23. กรอกข้อมูลการขอรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน 

24. กดปุ่มบันทึก 

3.1.8 กรอกข้อมูล A03-03.6/02 แบบฟอร์มให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

 

27. กรอกข้อมูลการขอรับรอง 

26. ลงชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

28. กดปุ่มบันทึก 

25. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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25. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

26. ลงชื่อ,ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา 

27. กรอกข้อมูลการขอรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน 

28. กดปุ่มบันทึก 

3.1.9 กรอกข้อมูล A03-03.7/02 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

 

 

 

30. ลงวันที ่
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29. กรอกข้อมูลและทำการประเมินให้ครบถ้วน 

30. ลงวันที่ 

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ให้ทำตามขั้นตอน 31 ดังนี้ 

 

31. ทำการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ 

ในส่วนนี้จะแสดงไฟล์ตัวอย่างที่ได้ทำการดาวน์โหลด 

 
 

 

 

31. กดดาวน์โหลดไฟล์ 
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หากต้องการเพ่ิมไฟล์ลงในแบบประเมินให้ทำตามขั้นตอนที่ 32-35 ดังนี้ 

 

เมื่อกดปุ่มเพ่ิมไฟล์ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ทำการกดเพ่ิมไฟล์ จากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการเพ่ิม 

 

32. ทำการกดที่ปุ่มเพ่ิมไฟล์ 

33. คลิกเพ่ิมไฟล์ เพ่ือทำการเพ่ิมไฟล์ลงในแบบประเมิน 

 

32. กดปุ่มเพ่ิมไฟล์ 

33. คลิกเพ่ิมไฟล์ 
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34. ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการเพ่ิม จากนั้นกดปุ่ม open 

35. คลิกที่ปุ่มตกลง 

 

 

 

34. เลือกไฟล์ที่ต้องการเพ่ิม 

จากนัน้ทำการกดปุ่ม open 

35. คลิกปุ่มตกลง 
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36. ทำการตรวจสอบข้อมูลการขอรองรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน 

37. กดปุ่มบันทึก 

38. กดปุ่มบันทึก/ส่งอีเมล 

ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email หัวหน้ากลุ่มงาน 

จากขั้นตอนที่ 38 เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มบันทึก/ส่ง Email ระบบจะทำการส่งข้อมูลยื่นขอรับพิจารณา

งานวิจัยไปยังหัวหน้ากลุ่มงาน เพ่ือทำการกดรับรองหัวข้อการขอรับพิจารณางานวิจัย 

 

36. ตรวจสอบ

ข้อมูลให้ครบถ้วน 

37 38 

ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email หัวหน้ากลุ่มงาน 

39. กดท่ีลิงค์รับรอง 
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39. คลิกท่ีลิงค์การรับรอง 

40. กดปุม่การรับรองอีกครั้ง 

จากขั้นตอนที่ 40 เมื่อทางฝังหัวหน้ากลุ่มงานได้ทำการกดรับรองของการขอรับพิจารณาหัวข้องานวิจัย           

จากนั้น submit เปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้ทำการกด submit เพ่ือยื่นส่งขอรับพิจารณาหัวข้องานวิจัยไปยังเจ้าหน้าที่ 

 

41. หากต้องการพิมพ์ ให้ทำการกดปุ่มพิมพ์ 

42. หากต้องการยกเลิก ให้ทำการกดปุ่มยกเลิก 

43. เมื่อฝังหัวหน้ากลุ่มงานได้ทำการกดรับรอง จากนั้นให้กดปุ่ม submit 

 

 

41 

40.กดปุ่มรับรอง 

43.กดปุ่ม submit 
42 
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4. การทำงานในส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
4.1 การตรวจสอบเอกสารงานวิจัย 

 

มีขั้นตอนวิธีการตรวจสอบเอกสารวิจัย ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนูจริยธรรมการวิจัย 

2. คลิกท่ีเมนูขอรับพิจารณาครั้งแรก 

3. คลิกท่ีปุ่มตรวจสอบเอกสารขอรับการพิจารณา เพ่ือทำการตรวจสอบเอกสารงานวิจัย 

จากขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มตรวจสอบ ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มงานวิจัยที่ได้มีการยื่นเข้ามา 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบในทุกเอกสารให้ครบทุกส่วน ก่อนทำการกำหนดตารางการประชุม

พิจารณา 

 

4. ทำการตรวจสอบเอกสารให้ครบทุกส่วน 

1.คลิกที่เมนูจริยธรรมการวิจัย 

2.คลิกที่เมน ู

ส่วนแสดงข้อมูลขอรับการพิจารณาครัง้แรก 

3. คลิกที่ปุ่มตรวจสอบ 

4. ทำการตรวจสอบเอกสาร 
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เมื่อทำการตรวจสอบเอกสารครบทุกส่วนแล้ว สามารถแจ้งเอกสารครบถ้วน/เอกสารไม่ครบถ้วน เพ่ือแจ้ง

ให้ผู้ยื่นวิจัยขอรับการพิจารณาครั้งแรกได้ทราบและทำการส่งเอกสารมาเพ่ิมให้ครบถ้วน 

 
 

5. คลิกท่ีปุ่มบันทึกข้อมูล 

6. หากเอกสารครบถ้วนให้ทำการกดทีปุ่่ม “เอกสารครบถ้วน” 

ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email ผู้ยืนขอรับพิจารณางานวิจัย  

จากขั้นตอนที่ 6 เมื่อทำการกดปุ่มเอกสารครบถ้วน ระบบจะทำการส่ง Email แจ้งเตือนไปยัง ผู้ยืนขอรับ
พิจารณางานวิจัยแจ้ง “เอกสารครบถ้วน” 

 
 

 

5.กดปุ่มบันทึก 

6.หากเอกสารครบถ้วนให้

กดปุ่มเอกสารครบถ้วน 



 
  บริษัท เทเลคอร์ป จำกดั  เลขที ่216/51-52 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรงุเทพ 10250  

โทร 02-012-6526 , 088-673-9000 

 

เอกสารคู่มอืการใชง้าน (User Manual)   
Copyright © 2021 Telecorp Co., Ltd. All right reserved.   หน้า 25 จาก 42 
 

หากไม่ครบถ้วนหรือมีการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร ให้กดไปที่ เอกสาร A03-03.7 รายการเอกสาร     

ที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

 

จากนั ้นให้ทำการเพิ ่มข้อเสนอแนะ หรือสิ ่งที ่ต ้องการให้ผ ู ้ว ิจัยทำการแก้ไขในกรอบ และกดที ่ปุ่ม               

“ เอกสารไม่ครบถ้วน ” จากนั้นจะมี Email ไปแจ้งผู้วิจัยว่า “เอกสารไม่ครบถ้วน” ให้ผู้วิจัยทำการแก้ไขรายละเอียด

ตามที่ได้กรอกข้อเสนอแนะไป และผู้วิจัยจะแก้ไขเอกสารและอัพไฟล์กลับมาใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบ

อีกครั้งแบบเดิม (สถานะหน้าแรกยังคงขั้นว่า ยื่นเสนอโครงการ)   

 

 

7. เพ่ิมข้อเสนอแนะ 

8. เอกสารไม่ครบถ้วน 
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7. เพ่ิมข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ต้องการให้ผู้วิจัยทำการแก้ไข 

8. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ทำการกดที่ปุ่ม “เอกสารไม่ครบถ้วน”  

ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email ผู้ยืนขอรับพิจารณางานวิจัย  

จากขั้นตอนที่ 8 เมื่อทำการกดปุ่มเอกสารไม่ครบถ้วน ระบบจะทำการส่ง Email แจ้งเตือนไปยัง     
ผู้ยืนขอรับพิจารณางานวิจัยแจ้ง “เอกสารไมค่รบถ้วน” 

 

4.2 กำหนดตารางการประชุมพิจารณา 

 

มีขั้นตอนวิธีการกำหนดตารางการประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนูกำหนดตารางการประชุมพิจารณา 

2. คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูล 

 

 

1.คลิกที่เมนูกำหนด    

ตารางการประชุมพิจารณา 
2.คลิกทีปุ่่มเพิ่มข้อมูล 
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จากขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างในการกำหนดตารางการประชุม

พิจารณาตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 
 

3. ทำการกำหนดตารางการประชุมพิจารณา 

4. กดคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล 

จากขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการกดคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

 

ส่วนแสดงข้อมูลกำหนดตารางการประชุม 

 

3.กำหนดตารางการประชุมพิจารณา 

4.คลิกทีปุ่่มบันทึก 
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4.3 ระบบเชิญประชุม 
ในส่วนนี้ให้ทำการใส่ข้อมูลประจำปี/ประจำเดือนที่ต้องการเชิญประชุม เมื่อกำหนดวันที่เสร็จ 

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลหัวข้อโครงการที่เอกสารครบถ้วนขึ้นมาแสดงเพ่ิมให้ทำการ เลือกหัวข้อมโครงการ
ที่จะทำการเชิญประชุม ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 

 

ขั้นตอนการทำงานระบบเชิญประชุม มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่มเมนูระบบเชิญประชุม 

2. คลิกท่ีปุ่มเชิญประชุม 

3. ทำการกำหนดวันที่ประชุม 

4. เลือกหัวข้อโครงการที่ต้องจะเชิญประชุม 

5. เมื่อเลือกหัวข้อประชุมเสร็จแล้ว จากนั้นให้ทำการกดท่ีปุ่มเชิญประชุม 

 

 

 

 

3.กำหนดวันประชุม 

4.เลือกหัวข้องานวิจัย 

5.คลิกที่ปุ่มเชญิประชุม 

1.คลิกที่เมนูระบบเชิญประชมุ 

2.คลิกที่ปุ่มเชญิประชุม 

ส่วนแสดงข้อมูลการประชุม 
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จากขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มเชิญประชุม ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลเชิญคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้องานวิจัย 

 

จากขั้นตอนที่ 8 เมื่อกดคลิกที่การเพิ่มไฟล์ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 

 

6. ทำการกำหนดช่วงเวลาการประชุม 

7. เชิญกรรมการเข้าร่วมประชุม 

8. หากต้องการอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมให้ทำการคลิกที่อัพโหลดไฟล์ 

9. ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด 

10. กดปุ่ม open  

6.กำหนดช่วงเวลาการประชุม 7. เชญิกรรมการ

เข้าร่วมประชุม 

ส่วนแสดงรายชื่อกรรมการ 

8. หากต้องการ      

อัพโหลดไฟล์เพิ่มเติม 

9. เลือกไฟล์ที่ต้องการ 

10. กดปุม่ open 
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11. คลิกท่ีปุ่มยืนยันการประชุม 

เมื่อทำการกดคลิกที่ปุ่มยืนยันการเชิญประชุม ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”  

 

จากนั ้นให้ทำการกดไปที ่เมนูระบบเชิญประชุม แล้วเล ือกวันประชุมที ่ได ้ Set ไว ้ตอนแรก               

กดตรงเครื่องหมายตา (View) 

 

12. คลิกท่ีเมนูระบบเชิญประชุม 

13. กดท่ีปุ่มเพ่ือดูข้อมูล 

 

11. คลิกที่ปุ่มยืนยันการประชุม 

ส่วนแสดงไฟล์ทีต่้องการอัพโหลด 

12. คลิกที่เมนูระบบเชญิประชุม 

13. กดทีปุ่่มเพื่อดขู้อมูล 
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ในส่วนนี้ให้ทำการกดเลือก ✓ ตรงชื่อกรรมการ ที่เราเลือกไว้ อาจจะมี 2-5 ท่าน  

 

14. กดเลือกกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. กดเลือกกรรมการ 
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ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email เชิญประชุมกรรมการผู้เกี่ยวข้อง 

จากขั้นตอนที่ 11 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มยืนยันการเชิญประชุม ระบบจะทำงานการส่ง Email เชิญประชุม

ไปยัง คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือทำการตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

ช่องสำหรบัการแสดงความคิดเห็น 

หากไม่ต้องการเข้ารว่มประชุม 2. คลิกที่ปุ่มยืนยันเข้ารว่มประชุม 
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4.4 ระบบพิจารณาโครงการ (ฝังเจ้าหน้าที่) 

 

จากขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มพิจารณา ระบบจะแสดงรายการเอกสารส่งพิจารณา เพื่อทำการ

ตรวจสอบและแต่งเอกสาร ก่อนทำการส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณา 

 

มีขั้นตอนการทำงานระบบพิจารณาโครงการ ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่มเมนูระบบพิจารณา 

2. คลิกท่ีปุ่มพิจารณา 

3. คลิกท่ีลิงค์ A04-01/02 รูปแบบการพิจารณา    

 

 

 

 

 

1. คลิกที่เมนูระบบพิจารณา 

2. คลิกทีปุ่่มพิจารณา 

3. คลิกที่ลิงค์  
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จากขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการคลิกที่ลิงค์ ระบบจะแสดงเอกสารหน้า A04-01/02 รูปแบบการพิจารณา  

จากนั้นให้ทำการกดเลือกหัวข้อตามเอกสารในแฟ้ม และกดบันทึก 

 

 
 

4. กดเลือกหัวข้อ 

5. คลิกที่ปุ่มบันทึก 

 

 

5. คลิกที่ปุ่มบันทึก 

4. กดเลือกหัวข้อ 
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ในส่วนของ รายการเอกสารส่งพิจารณา โครงการวิจัยทั่วไป จะส่งกรรมการ 2 เอกสาร ดังนี้  
1. A04-02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ 
2. A04-03 แบบพิจารณาทบทวนเอกสารโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ให้ทำการคลิกที่ลิงค์เพื่อทำกำหนดวันที่ ในแบบประเมิน ส่วนโครงการวิจัยที่เป็น Case series / Case 

Report ให้กดท่ีลิงค ์เอกสารเดียว A04-04 แบบพิจารณาทบทวน Case Report Case Serie3    

 

จากขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำการกดที่ลิงคก์ำหนดวันที่ในแบบประเมิน โดยเป็นวันที่เดียวกับวันที่ ที่ระบุ
ไว้ในแฟ้มเอกสาร จากนั้นกดปุ่มบันทึก 

 

6. กดเลือกหัวข้ออีกครั้ง ใหต้รงกับหัวข้อ

เอกสาร A04-01/02 รูปแบบการพิจารณา   

7. กดที่ลิงค์เพื่อทำการกำหนดวันที ่ 

8. ทำการกำหนดวันทีแ่บบประเมิน   
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จากขั้นตอนที่ 9 ทำการเลือกเอกสารให้กรรมการผู้ทบทวน โดยกดเลือกหัวข้อและกดปุ่มบันทึก 
จากนั้น กดปุ่มส่งให้กรรมการผู้ทบทวน  

 

 

6. กดเลือกหัวข้ออีกครั้ง ให้ตรงกับหัวข้อเอกสาร A04-01/02 รูปแบบการพิจารณา   

7. กดท่ีลิงค์เพ่ือทำการกำหนดวันที่ในแบบประเมิน 

8. ทำการกำหนดวันที่แบบประเมิน   

9. กดปุ่มบันทึกแบบประเมินพิจารณา 

10. กดเลือกหัวข้อแบบประเมิน เพ่ือส่งให้กับกรรมการผู้ทบทวน 

11. กดปุ่มบันทึก 

12. ทำการกดปุ่มส่งให้กรรมการผู้ทบทวน 

 

9. กดปุม่บันทึก 

11. กดปุม่บันทึก 

12. กดปุม่ส่งให้กรรมการผู้ทบทวน 

10. กดเลือกหัวข้อ 
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4.5 ระบบพิจารณาโครงการ (ฝังกรรมการผู้ทบทวน) 
จากขั้นตอนที่ 12 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มส่งให้กรรมการผู้ทบทวน ระบบจะทำงานการส่ง Email ไปยัง 

คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหัวข้องานวิจัย 

 

จากนั้นให้ทำการคลิกที่ลิงค์ เพื่อเข้าสู้ระบบด้วย Username และ Password  ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อเข้าสู่
ระบบทางฝังของกรรมการทบทวนให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

จากขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดคลิกที่ปุ่มพิจารณา จากนั้นให้ทำการกดคลิกที่ลิงค์แบบพิจารณาทบทวน
โครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาโครงการ 

 

คลิกที่ลิงค ์

ส่วนแสดงแจ้งเตือน Email 

1. คลิกที่เมนูจริยธรรมการวิจยั 

2. คลิกที่เมนูระบบ

พิจารณาโครงการวิจยั 

3. คลิกที่ปุ่มพิจารณา 

4. คลิกที่ลิงค ์
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จากขั้นตอนที่ 4 เมื่อคลิกท่ีลิงค์ ในส่วนที่นีเ้มื่อได้พิจารณาแล้ว ให้ทำการกดรับรองด้านในเอกสาร 

เพราะมีการทำเอกสารไว้แล้ว และกดบันทึก 

 

จากนั้นให้ทำการกดรบัรองเอกสารด้านหน้าอีกครั้ง กดปุ่มบันทึก และในส่วนของกรรมการผู้ทบทวนทำเหมือนกันท้ัง 2 คน    

 
 

1. กดคลิกที่เมนูจริยธรรมการวิจัย 

2. กดคลิกที่เมนูระบบพิจารณาโครงการวิจัย 

3. คลิกท่ีปุ่มพิจารณา 

4. คลิกท่ีลิงค์เอกสารแบบพิจารณาทบทวน 

5. กดเลือกรับรอง 

6. กดปุ่มบันทึก 

7. กดรับรองเอกสารด้านนอกอีกครั้ง 

8. กดปุ่มบันทึก 

5. กดรับรอง 

6. กดปุม่บันทึก 

8. กดปุม่บันทึก 

7. กดรับรองอีกครั้ง 
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4.6 ระบบพิจารณาโครงการ (ฝังเจ้าหน้าที่) 
จากขั้นตอนที่ 8 เมื่อฝังคณะกรรมการผู้ทบทวนกดปุ่มบันทึก ฝังของเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่ระบบการ

พิจารณา สถานะของโครงการจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นให้ทำการกดเข้าไปที่ปุ่มพิจารณา 

 

จากนั้นทำการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด โดยใช้ฉบับ Scan ตั้งชื่อตามชื่อเอกสาร (เอกสารที่
ต้องอัพตามตาราง)   

 
 

9. กดปุ่มพิจารณา 

10. ทำการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมโดยใช้ฉบับ Scan 

 

 

 

 

 

             

9. กดปุม่พิจารณา 

10. อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม 
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จากนั้นให้ทำการกดรับรอง ใส่เลขที่เอกสาร และวันที่รับรอง  โดยดูจากไฟล์ Z:\Ethics\Scan EC 

Aproved Scan\2565 ให้ค้นหาจากรหัสโครงการวิจัย จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เสร็จ 1 โครงการ 

 

 
 

จากขั้นตอนที่ 12 เมื ่อกดปุ่มบันทึก หากต้องการสร้างใบรับรองให้ทำการกดคลิกที ่ปุ ่มสร้าง 

Certificate จากนั้นกดที่ลิงคเ์อกสารรับรอง 

 
 

11. ทำการกดรับรอง และกำหนดเลขที่/วันที่รับรองเอกสาร 

12. กดปุ่มบันทึก 

13. กดสร้าง Certificate 

14. กดท่ีลิงค์ 

 

 

11. กดรบัรอง และกำหนด

เลขที่/วันที่รบัรองเอกสาร 

12. กดปุม่บันทึก 

13. กดสรา้ง Certificate 

14. กดคลิกที่ลิงค ์
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จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูล A04-08 เอกสารรับรอง ให้ครบถ้วน 

 

 
 

15. กรอกข้อมูล A04-08 เอกสารรับรองให้ครบถ้วน 

16. กดปุ่มบันทึก 

จากขั้นตอนที่ 16 เมื่อกดปุ่มบันทึก ให้ทำการกดย้อนกลับไปยังหน้า Certificate เพื่อกดดูเอกสาร
ใบรับรอง (ฉบับ PFD) 

 

17. กรอกข้อมูลกดคลิกท่ี PDF จากนั้นระบบจะแสดงไฟล์เอกสารใบรับรอง 

 

16. กดปุม่บันทึก 

15. กรอกข้อมูล 

17. กดคลิกที่ PDF 
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ตัวอย่างเอกสารใบรับรอง 

 

 

 
 

 

 


