
Plan/Procedure of 
Research Documents Submission for Research Ethics Approval, Payap University 

 Procedure Week of the Month 
1st  2nd  3rd  4th 

1.  Researcher submits the research proposal together with 
other related documents to the Office of Research and 
Academic Service 

Within 
Wednesday 

   

2.  Research proposals will be checked and classified. 
2.1 The officer(s) will check the completeness of the 

following documents: 
1) Research proposal, 
2) Document describing information on the 

participants of the research project, 
3) Consent form(s), 
4) Research instruments which will be used for 

data collection, 
5) Researcher’s biography. 

2.2 Research proposal classification by the 
Chairperson/Committee based on the following 
categories: 
- Exemption, 
- Expedited, 
- Full Board. 

Within 
Friday 

   

3.  If the documents are not complete or not all documents 
are submitted, the officer will contact the researcher to 
submit all documents for the committee to check and 
review.  

 Within 
Friday 

  

4.  The Research Ethics Committee of PYU have the meeting 
for reviewing the research proposals, research instruments, 
and other documents only in the “Exemption” and 
“Expedited” categories. 

  Within 
Wednesday 

 

5.  The officer informs the approval result to the researcher. 
5.1 In the case of no revision is needed. 
5.2 If the revision is needed, the researcher must revise 

  Within 
Friday 

 



 Procedure Week of the Month 
1st  2nd  3rd  4th 

and resubmit the documents to the Office of 
Research and Academic Service within Monday of 
the following week.  

6.  The Research Ethics Committee of PYU review/consider 
the revised research proposals, research instruments, and 
other documents only in the “Exemption” and 
“Expedited” categories. (In revision case.) 

   Within 
Wednesday 

7.  The officer informs the approval result to the researcher. 
 (In revision case.) 

   Within 
Friday 

 
แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การยื่นข้อเสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลยัพายัพ 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน สัปดาห์ที่ของเดือน 
1 2 3 4 

1.  นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง มายัง
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 

ภายใน 
วันพุธ 

   

2.  ตรวจสอบและแยกประเภทโครงร่างการวิจัย 
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของเอกสาร

ประกอบด้วย 
6) แบบเสนอโครงการวิจยั 
7) เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
8) หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย 
9) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
10) ประวัติผู้วิจยั 

2.2 ประธาน/คณะกรรมการฯ แยกประเภทโครงร่างการวิจัย 
- แบบยกเว้น (Exemption) 
- แบบเร่งรัด (Expedited) 
- แบบเต็มชุด (Full Board) 

ภายใน 
วันศุกร ์

   

3.  หากเอกสารไม่ครบ ให้ประสานนักวิจัยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ส าหรับน าเข้าการประชุมพิจารณาต่อไป 

 ภายใน 
วันศุกร ์

  

4.  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ ประชุม
พิจารณาโครงรา่งการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด 

  ภายใน 
วันพุธ 

 



 ขั้นตอนการด าเนินงาน สัปดาห์ที่ของเดือน 
1 2 3 4 

5.  เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัย 
5.1 กรณีที่ไม่มีการแก้ไข 
5.2 กรณีมีการแก้ไข ให้นักวิจัยน ากลับไปแก้ไขและส่งคืน

ส านักวิจัยฯ เพื่อให้กรรมการทบทวน/พิจารณาภายในวัน
จันทร์ถัดไป 

  ภายใน 
วันศุกร ์

 

6.  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยพายัพ ทบทวน/
พิจารณาโครงรา่งการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด (กรณีมีการ
แก้ไข) 

   ภายใน 
วันพุธ 

7.  เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้นักวิจัยรับทราบ (กรณีที่มีการแก้ไข)    ภายใน 
วันศุกร ์

 
 


