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กรุณำกรอกแบบฟอร์ม และส่งกลับมำยังคณะกรรมกำรฯ ก่อนวันที่ที่ก ำหนดไว้ดำ้นล่ำง  

หนังสือรับรองโครงการเลขที…่………………………………………… 
 
 

วันที่รับรอง:……………/……………………/……………….. 
 

วันที่สิน้สุดกำรรับรอง:……..……/………………/………….. 

ชื่อโครงการภาษาไทย: 
 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: 
 

เลขที่โครงกำร/รหัส 
 

ส ำหรับ 
คณะกรรมกำรฯ 

 

หัวหน้าโครงการ:  
โทรศัพท์:                               e-mail: 

รหัสนักวิจัย 
 

1) ได้เร่ิมเก็บข้อมูลแล้วหรือไม่   

ใช่   

ไม่ใช ่   

2) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับกำรวิจัย  

มี   

ไม่มี   

3) รวบรวมข้อมูลได้เท่ำไหร่  ....................................%   

4) จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยตั้งแต่เริม่ต้นโครงกำรจนถึงขณะนี้ ...................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ...................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ขำดกำรติดต่อ ...................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ด ำเนนิกำรเก็บข้อมูลได้ครบ ...................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่อยู่ระหว่ำงติดตำมผลหลงัเสร็จสิ้นกำรวจิัย ...................คน  

5) อำสำสมัครวิจัยที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงด ำเนนิกำร   

แบบสอบถำม/ สัมภำษณ ์   

สิ่งส่งตรวจ/ กลุ่มตัวอย่ำง   

เครื่องมือตรวจภำยใน   

วิธีวิจัย: เช่น กำรใช้ยำ ผำ่ตัด ฉำยรังสี กัมมันตรังสี ฯลฯ   

อ่ืนๆ (ระบุ) ถำ่ยรูป ท ำประวตัิ เอกซเรย์ ถ่ำยซีทีสแกน   

6) ระหว่ำงด ำเนนิกำรวิจัยมีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน  

มี  แนบเอกสำร  

ไม่มี   
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 ส ำหรับ
คณะกรรมกำร 

7) จ ำนวนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงคท์ี่พบ ......................คน/ครั้ง  

กรุณำระบุเหตุกำรณ์ 

 

 

 

8) จ ำนวนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงคร์้ำยแรงที่พบ  ......................ครั้ง  

ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  ...............คน/ครั้ง  

เสียชีวิต  .......................คน  

9) ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติมในแง่ควำมเสี่ยง/ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยคร้ังนี้ 
 
 

 

10) ปัญหำและอุปสรรคระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย 
 
 

 

11) มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงรำ่งกำรวิจัยหรือหนังสือแสดงเจตนำยนิยอมเข้ำร่วม 
มีโครงกำรวิจัยที่ยังไม่ได้รำยงำนคณะกรรมกำรฯ หรือไม่ 

 

มี  แนบเอกสำร  

ไม่มี    

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 หัวหน้ำโครงกำร วันที ่………………………….…………………….……….. 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. 

(…………………………………………………………….) 

 ประธำนกรรมกำร วันที ่………………………….…………….……………….. 

กรุณาท าส าเนาเอกสารนี้ไว้กับตัวท่านก่อนส่ง 
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หนังสือรับรองโครงการเลขที…่………………………………………… 
 
 

วันที่รับรอง:……………/……………………/……………….. 
 

วันที่สิน้สุดกำรรับรอง:……..……/………………/………….. 

ชื่อโครงการภาษาไทย: 
 

ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ: 
 

เลขที่โครงกำร/รหัส 
 

ส ำหรับ 
คณะกรรมกำรฯ 

 

หัวหน้าโครงการ:  
โทรศัพท์:                              e-mail: 

รหัสนักวิจัย 
 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย: 
 
ที่อยู:่ 
 
 

 

1) ตำมแผนที่วำงไว้ ทำ่นสำมำรถรวบรวมอำสำสมัครวิจัยได้  

ครบ   

ไม่ครบ   

2) จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยตั้งแต่เริม่ต้นโครงกำรจนถึงขณะนี้ ...........................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ...........................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ขำดกำรติดต่อ ...........................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่ด ำเนนิกำรเก็บข้อมูลได้ครบ ...........................คน  

จ ำนวนอำสำสมัครวิจัยที่อยู่ระหว่ำงติดตำมผลหลงัเสร็จสิ้นกำรวจิัย ...........................คน  

3) ปัญหำและอุปสรรคระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย 
 
 

 

4) ระหว่ำงด ำเนนิกำรวิจัยมีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์/ปรับเปลี่ยนรำยละเอียดกำรวิจัย  

มี   

ไม่มี   

ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล  ..........................ครั้ง  

เสียชีวิต  ...................คน/ครั้ง  

..........................................................................................อ่ืนๆ (ระบุ)    
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 ส ำหรับ 
คณะกรรมกำรฯ 

5) ข้อมูลที่สืบค้นได้เพิ่มเติมในแง่ควำมเสี่ยง/ประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยคร้ังนี้ 
 
 

 

6)  ท่ำนมีแผนกำรน ำเสนอผลกำรวจิัยอย่ำงไร? 
 

 

 ตีพิมพ์ในวำรสำรภำยในประเทศ ระบุ 
 

 

 ตีพิมพ์ในวำรสำรต่ำงประเทศ ระบุ 
 

 

 น ำเสนอด้วยวำจำ ที ่
 

 

 น ำเสนอโดยโปสเตอร์ ที่ 
 

 

 อ่ืนๆ ระบ ุ
 

 

     แจ้งปิดโครงกำรวนัที่............................................................................. 

ลงชื่อ ……………………………………………………………….…. 

(………………………………………………………..……….) 

หัวหน้ำโครงกำร 

กรุณาท าส าเนาเอกสารนี้ไว้กับตัวท่านก่อนส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


