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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการ
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คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยส์ าหรับผู้วิจัย 

 

 สว่นของผูว้ิจยั เป็นสว่นของระบบที่ผูว้ิจยัท ำกำรสง่โครงกำรเขำ้สูร่ะบบ ในกระบวนกำรก่อนกำรอนุมติั
โครงกำร  ประกอบดว้ย 1) ส่งโครงกำร 2) ส่งเอกสำร 3) ปรบัปรุงแก้ไขตำมมติกรรมกำรเพื่อรับรอง 4) 
ปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่ 5) แจง้ช ำระเงิน และ 6) แจง้ยกเลิกโครงกำร  

ในหนำ้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย ์มหำวิทยำลัย

รำชภฏันครสวรรค ์ดงัแสดงในภำพ 2 

 

ภำพ 2 หนำ้หลกั https://it4cd.com/hec/  ของคณะกรรมกำรจรยิธรรมในมนษุย ์

ในหนำ้หลกันีใ้หค้ลิกเลือกที่หมำยเลข 1 เมนู  ส่งแบบฟอรม์ จะพบหนำ้ล็อกอิน ผูว้ิจยั ตอ้ง ระบุ1)

ชื่อผูใ้ชง้ำน 2) ระบรุหสัผ่ำน และ 3) คลิกเขำ้สูร่ะบบ  ดงัแสดงในภำพ 3 

https://it4cd.com/hec/
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ภำพ 3 หนำ้จอล็อกอินเขำ้สูร่ะบบ 

 เมื่อคลิกเขำ้สู่ระบบ  จะพบหน้ำจอหลักของผู้วิจัย ประกอบดว้ย เมนูโครงกำรของฉัน เมนูส่ง

โครงกำร เมนูส่งเอกสำร เมนูปรบัปรุงแกไ้ขตำมมติกรรมกำรเพื่อรบัรอง เมนูปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้

พิจำรณำใหม่ เมนแูจง้ช ำระเงิน เมนู แจง้ยกเลิกโครงกำร  ดงัแสดงในภำพ 3ก   

 

ภำพ 3ก หนำ้จอหลกัของผูว้ิจยั 

1 ส่งโครงการ 

 1) เมื่อคลิกเลือกที่เมน ูสง่โครงการ ที่หมำยเลข 2 ในภำพ 3ก  จะพบหนำ้จอกำรกรอก

ขอ้มลูเพื่อสง่โครงกำร ดงัแสดงในภำพ 4 ผูว้ิจยั ตอ้งบนัทึกขอ้มลูที่หมำยเลข 1-8 ดงันี ้ 

1. คลิกเลือกว่ำตอ้งกำร สง่โครงการไปที ่NSRU-HEC หรือ RREC ที่หมำยเลข 1 

2. จำกนัน้วนัทีส่ง่โครงการวจิยัจะขึน้มำใหอ้ตัโนมติั ที่หมำยเลข 2 

3. ท ำกำรใสช่ือ่โครงการวจิยัภำษำไทย และภำษำองักฤษ ที่หมำยเลข 3 
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4. เลือกประเภทโครงการว่ำเป็นประเภทใด ที่หมำยเลข 4 

5. ตรวจสอบขอ้มูลผูว้จิยั ที่หมำยเลข 5 

6. หำกมีผูว้ิจยัมำกกว่ำ 1 คน เลือกที่หมำยเลข 6 เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูว้จิยั 

7. เลือกว่ำท่ำนผา่นการอบรมอะไรมำ จำกนัน้จะมีใหเ้พิ่มหลกัฐานการผ่านอบรม ที่

หมำยเลข 7 

8. จำกนัน้ท ำกำรกรอกขอ้มูลผูใ้หท้นุกำรท ำวิจยั ที่หมำยเลข 8 

9.    เมื่อกรอกขอ้มลูเสรจ็คลิกปุ่ ม ถดัไปเพื่อสง่โครงกำร ท่ีหมำยเลข 9 

 

ภำพ 4 หนำ้จอกำรกรอกขอ้มลูเพื่อสง่โครงกำร 
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 เมื่อคลิกปุ่ ม ถดัไป จะไปที่หนำ้จอกำรสง่โครงกำร ดงัแสดงในภำพ 5 โดยใหผู้ว้ิจยั  

1) ตรวจสอบชือ่โครงการและประเภทโครงการ ที่หมำยเลข  10  

2) อพัโหลดไฟลเ์อกสำรแนบประกอบตำมที่ก ำหนดที่หมำยเลข 11   

3) เสรจ็แลว้คลิกปุ่ ม อพัโหลดไฟลแ์นบ ในหมำยเลขที่ 12 และ  

4) ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปหนำ้ก่อนนี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 13 คือปุ่ ม ยอ้นกลบั   

 

ภำพ 5 หนำ้จอกำรสง่โครงกำร 
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   เมื่ออพัโหลดเสรจ็ ใหเ้ขำ้ไปมำที่หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 1 โครงการของฉนั ดงั

ภำพที่ 6  

 

ภำพ 6 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 1 โครงกำรของฉนั 

เมื่อคลิกโครงกำรของฉนั จะพบหนำ้จอขอ้มลูโครงกำรที่สง่ไป ดงัภำพ 7     

1) เลขที่สง่ / เลขที่ติดตำมโครงกำรในระบบ 
2) สง่โครงกำรที่ NSRU-HEC หรือ NU-RREC 
3) เลขที่ HEC จะไดเ้มื่อเจำ้หนำ้ที่บนัทกึเลขหลงัจำกตรวจสอบเอกสำรแลว้  
4) วนัที่สง่โครงกำร  
5) หวัขอ้โครงกำร 
6) ประเภทโครงกำร  
7) สถำนะปัจจบุนั  
8) วนัที่ปรบัปรุงลำ่สดุ 
9) ปุ่ มส ำหรบัแกไ้ข หำกไม่อยู่ในสถำนะที่แกไ้ขไดแ้ลว้ ปุ่ มนีจ้ะหำยไป 

ภำพ 7 หนำ้จอโครงกำรของฉนั 
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2. ส่งเอกสาร  

 

ภำพ 8 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 3 สง่เอกสำร 

      เมื่อตอ้งกำรสง่เอกสำร คลิกเลือกที่หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 3 สง่เอกสาร ใน

ภำพ 3ก แลว้เลือกโครง กำรที่จะตอ้งสง่เอกสำร จะพบกบัเมนขูองผูว้ิจยัทำงซำ้ยมือ แสดงในภำพที่ 8 ให้

คลิกเลือกหมำยเลข 3 สง่เอกสำร จะพบหนำ้จอแสดงสถำนะที่ตอ้งแกไ้ขในภำพ 9 ในกรณีที่สถำนะขึน้ว่ำ 

โครงการตอ้งแกไ้ข ดงัแสดงที่หมำยเลข 1 ในภำพ 9 ใหส้่งเอกสำรเพิ่มเติม 

 

ภำพ 9 หนำ้จอแสดงสถำนะที่ตอ้งแกไ้ข  

          เมื่อตอ้งแกไ้ขเพื่อสง่เอกสำรเพิ่มเติม  คลิกที่ปุ่ ม รูปดินสอ เพื่อท ำกำรแกไ้ข จะไปที่หนำ้จอ

กำรสง่เอกสำรเมื่อตอ้งกำรแกไ้ข ดงัแสดงในภำพ 10 โดยใหผู้ว้ิจยั  

             1) เลือกโครงกำรที่ตอ้งกำรสง่เอกสำร เพิ่มเติม 

2) ตรวจสอบชื่อโครงกำรว่ำเลือกโครงกำรถกูตอ้ง ที่หมำยเลข 2  

3) เลือกไฟลเ์อกสำรแนบ ใหต้รงกบัหวัขอ้เรียกดไูฟล ์ที่หมำยเลข 3 

4)  คลิกดำวนโ์หลดไฟลม์ำตรวจ ถำ้ไฟลใ์ดตอ้งแกไ้ขใหอ้พัโหลดไฟลห์มำยเลข 4  



8 
 

5) เสรจ็แลว้คลิกปุ่ ม อพัโหลดไฟลส์ูร่ะบบ ที่หมำยเลข  5   

6) เมื่ออพัโหลดไฟลท์ี่จ  ำเป็นครบแลว้ ใหค้ลิกที่หมำยเลข 6 คือปุ่ ม ถดัไป  เมื่อ 

    ตอ้งกำรด ำเนินกำรต่อ 

7) ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนำ้นี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 7 คือปุ่ ม  

    ยอ้นกลบั   

 

ภำพ 10 หนำ้จอสง่เอกสำร เมื่อตอ้งกำรแกไ้ข 

      เมื่อท ำกำรแกไ้ขเอกสำรเสรจ็แลว้คลิกปุ่ ม ถดัไป  (ที่หมำยเลข  6 ในภำพ 10) จะไปที่

หนำ้จอกำรสง่เอกสำร ดงัแสดงในภำพ 11 ผูว้ิจยั ตรวจด ู 

        8) ถำ้ตอ้งกำรแกไ้ขอีก ใหค้ลิกปุ่ ม กลบัไปแกไ้ข ที่หมำยเลข 8 
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                   9) ถำ้ตรวจดแูลว้ไม่ตอ้งกำรแกไ้ขอีก ตอ้งกำรสง่โครงกำร ใหค้ลิกปุ่ ม สง่โครงการเพือ่  

                       ตรวจสอบ ที่หมำยเลข 9 เพื่อสง่ขอ้มลูใหเ้จำ้หนำ้ที่คณะกรรมกำรจรยิธรรมกำร 

                       วิจยัในมนุษยต์รวจสอบ 

 

ภำพ 11 หนำ้จอกำรสง่เอกสำร 

3. ปรับปรุงแก้ไขตามมติกรรมการเพื่อรับรอง 

1) ใหเ้ขำ้ไปที่หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 4 ปรบัปรุงแกไ้ขตำมมติกรรมกำรเพื่อ 

                  รบัรอง ในภำพที่ 12 
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ภำพ 12 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 4 ปรบัปรุงแกไ้ขตำมมติกรรมกำรเพื่อรบัรอง 

2) หำกมีโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรจะมีตวัเลขแสดงจ ำนวนโครงกำรที่ตอ้ง 

                         ด ำเนินกำรขึน้มำที่เมน ูที่หมำยเลข 1 ในภำพที่ 13 

3) คลิกเลือกเพื่อแสดงโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข 

4) เลือกโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข โดยคลิกที่ปุ่ มรูปดินสอ ที่หมำยเลข 2  

 

 

ภำพ 13 หนำ้จอเมนปูรบัปรุงแกไ้ขตำมมติกรรมกำรเพื่อรบัรอง1 

5) ตรวจสอบชื่อโครงกำร ที่หมำยเลข 3 ในภำพ 14 

6) คลิกเรียกดไูฟลม์ำตรวจสอบ ที่หมำยเลข 4  

7) เมื่อตอ้งกำรอพัโหลดไฟลท์ี่แกไ้ขแลว้ คลิกปุ่ ม อพัโหลดไฟลส์ูร่ะบบ ที่หมำยเลข 4 

8)  ดำวนโ์หลดเพื่อตรวจสอบเอกสำรที่อพัโหลดไปใหม่แลว้ ที่หมำยเลข 5 

9) อพัโหลด”แบบฟอรม์สรุปกำรชีแ้จง แกไ้ข เพิ่มเติมตำมมติคณะกรรมกำรกำรวิจยัใน

มนษุยฯ์” เพื่อแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ที่รบัทรำบในสิ่งที่ด  ำเนินกำร ที่หมำยเลข 6 
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10) เมื่ออพัโหลดไฟลท์ี่จ  ำเป็นครบแลว้ ใหค้ลิกที่หมำยเลข 7 

11)  ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนำ้นี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 8 คือปุ่ ม  

   ยอ้นกลบั   

 
 

ภำพ 14 หนำ้จอปรบัปรุงแกไ้ขตำมมติกรรมกำรเพื่อรบัรอง2 
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4. ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่  

1) ใหเ้ขำ้ไปที่หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 5 ปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่

ในภำพ 15 

 

ภำพ 15 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 5 ปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่ 

2) หำกมีโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรจะมีตวัเลขแสดงจ ำนวนโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรขึน้มำ

ที่เมน ูคลิกเลือกเพื่อแสดงโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำพ 16  

3) เลือกโครงกำรที่ตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข โดยคลิกที่ปุ่ มรูปดินสอ ที่หมำยเลข 2  

 

 
ภำพ 16 หนำ้จอเมนปูรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่1 

 

4) ตรวจสอบชื่อโครงกำร ที่หมำยเลข 3 ในภำพ 17  

5) คลิกเรียกดไูฟลม์ำตรวจสอบ ที่หมำยเลข 4  

6) เมื่อตอ้งกำรอพัโหลดไฟลท์ี่แกไ้ขแลว้ คลิกปุ่ ม อพัโหลดไฟลส์ูร่ะบบ ที่หมำยเลข 5 
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7) อพัโหลด”แบบฟอรม์สรุปกำรชีแ้จง แกไ้ข เพิ่มเติมตำมมติคณะกรรมกำรกำรวิจยัใน

มนษุยฯ์” เพื่อแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ที่รบัทรำบในสิ่งที่ด  ำเนินกำร ที่หมำยเลข 6 

8) เมื่ออพัโหลดไฟลท์ี่จ  ำเป็นครบแลว้ ใหค้ลิกที่หมำยเลข 7 อพัโหลดไฟลแ์นบ 

10) ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนำ้นี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 8 คือปุ่ ม  

       ยอ้นกลบั   

 

ภำพ 17 หนำ้จอปรบัปรุงแกไ้ขและน ำเขำ้พิจำรณำใหม่2 
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5. แจ้งช าระเงิน 

1) ที่หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 6 แจง้ช าระเงนิ แสดงในภำพที่ 18 

 

ภำพ 18 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 6 เมนแูจง้ช ำระเงิน 

2) คลิกเลือก โครงการทีต่อ้งแจง้ช าระเงนิ  ที่หมำยเลข 1 ภำพที่ 19  

3) แสดงชือ่โครงการ ที่หมำยเลข  2 ในภำพที่ 20 หนำ้จอแจง้ช ำระเงิน2 

4) เลือกรูปหลกัฐานการช าระเงินแลว้ ที่หมำยเลข  3 

5) สง่ขอ้มลูเพื่อ แจง้ช าระเงนิ ที่หมำยเลข  4 ในหนำ้จอแจง้ช ำระเงิน2 

6) ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนำ้นี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 5 คือปุ่ ม    

   ยอ้นกลบั   

 

ภำพ 19 หนำ้จอแจง้ช ำระเงิน1 
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ภำพ 20 หนำ้จอแจง้ช ำระเงิน2 

6. แจ้งยกเลิกโครงการ 

1) ไปที่หนำ้จอเมนูของผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 7 แจง้ยกเลกิโครงการ ดงัภำพ 21 

 

ภำพ 21 หนำ้จอเมนขูองผูว้ิจยัเลือกหมำยเลข 7 เมนแูจง้ยกเลิกโครงกำร 

2) คลิกเลือกโครงกำรที่ตอ้งกำรแจง้ยกเลิกโครงกำร ที่หมำยเลข 1 ในภำพ 22 

3) แสดงชือ่โครงการเพื่อกำรตรวจสอบในหนำ้จอแจง้ยกเลิกโครงกำร ที่หมำยเลข 2 ใน

ภำพ 23 

4) ระบเุหตผุลที่ตอ้งกำรยกเลิกโครงกำร  ที่หมำยเลข 3 

5) สง่ขอ้มลูเพื่อแจง้ยกเลกิโครงการ ที่หมำยเลข 4 

6) ถำ้ตอ้งกำรยอ้นกลบัไปยงัขัน้ตอนก่อนหนำ้นี ้ใหค้ลิกที่หมำยเลข 5 คือปุ่ ม ยอ้นกลบั   
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ภำพ 22 แจง้ยกเลิกโครงกำร1 

 

 

ภำพ 23 แจง้ยกเลิกโครงกำร2 

 


