หลักเกณฑ์ในการยื่นโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองความถูกต้องของงบประมาณ
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรเอกชน
ตามที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ มี ป ระกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่ อ ง
แนวปฏิบัติส าหรับการดาเนินการวิััยทางคลินิก ที่ได้รับ ทุนสนับสนุนัากองค์ก รเอกชน ลงวันที่ 29
มกราคม 2557 ให้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ หั ว หน้ า โครงการวิัั ย ในคณะแพทยศาสตร์ ต้ อ งยื่ น
งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดาเนินโครงการวิััยเพื่อพิัารณารับรองัากหน่วยวิััยทางคลินิกก่อน
เข้ า สู่ ร ะบบการขอรั บ ความเห็ น ชอบเชิ ง ัริ ย ธรรม ัากคณะกรรมการัริ ย ธรรมการ วิ ัั ย ของ
คณะแพทยศาสตร์ นั้น เพื่อให้การยื่นโครงการวิััยเพื่อพิัารณารับรองความถูกต้องของงบประมาณ
ดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว หน่วยวิััยทางคลินกิ ัึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ
สาหรับหัวหน้าโครงการวิััย ดังต่อไปนี้
1) โครงการวิจัยที่เริ่มดาเนินการครั้งแรก
1. หัวหน้าโครงการวิััย ต้องยื่นเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพิัารณา
รับรองความถูกต้องของงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนัากองค์กรเอกชน ดังต่อไปนี้
1.1 โครงการวิััยฉบับสมบูรณ์ ัานวน 1 ชุด
1.2 งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดาเนินการโครงการวิััย ัานวน 1 ชุด
โดยระบุรายละเอียดงบประมาณที่เกิดขึน้ ของแต่ละขั้นตอนการศึกษาวิััยด้วย
1.3 แบบฟอร์มคาขอรับการรับรองเชิงัริยธรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ัานวน 1 ชุด
1.4 แบบฟอร์มขอใช้บริการหน่วยวิััยทางคลินกิ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ัานวน 1 ชุด
1.5 CD ที่บันทึกข้อมูลของเอกสารในข้อ 1.1 – 1.4 ัานวน 1 แผ่น

2. หัวหน้าโครงการวิััย สามารถดาเนินการยื่นขอรับการพิัารณารับรองเชิงัริยธรรมการวิััย
ไปยั งส านักงานัริย ธรรมการวิััย งานบริหารงานวิััย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
ในระหว่างรอหนังสือรับรองัากผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินกิ
3. ผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกัะพิัารณางบประมาณตามประเภทของบริการที่ใช้ของ
หน่วยวิััยทางคลินกิ คือ แบบใช้บริการเต็มรูปแบบ หรือบางส่วน โดยผูอ้ านวยการหน่วยวิััยทางคลินิก
และหัวหน้าโครงการวิััย อาัปรึกษาหารือ ร่วมกันคิดค่าใช้ั่ายเมื่อมีการร้องขอ และดาเนินการท า
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยวิััยทางคลินกิ และหัวหน้าโครงการวิััย
4. ผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินกิ ัะทาหนังสือแั้งผลการพิัารณางบประมาณไปยังหัวหน้า
โครงการวิััย ดังต่อไปนี้
4.1 ส าหรับ โครงการที่ผ่านการรับ รองพิัารณาัากหน่วยวิััย ทางคลินิก โดยไม่ มี
การปรับปรุงแก้ไขงบประมาณ หน่วยวิััยทางคลินิกัะทาหนังสือรับรองัากผู้อานวยการหน่วยวิััย
ทางคลินิกพร้อมแนบรายละเอียดงบประมาณที่ผ่านการพิัารณาแล้ว ส่งถึงหน่วยัริยธรรมการวิััย
เพื่อแนบประกอบการขอรับความเห็นชอบเชิงัริยธรรมัากคณะกรรมการัริย ธรรมการวิััยของ
คณะแพทยศาสตร์ต่อไป พร้อมสาเนาถึงหัวหน้าโครงการวิััย เพื่อให้รับทราบผลการพิัารณารับรอง
ความถูกต้องของงบประมาณโครงการวิััย
4.2 สาหรับโครงการที่มีการแก้ไขปรับปรุงงบประมาณตามที่ผู้อานวยการหน่วยวิััย
ทางคลินิกเสนอแนะ หน่วยวิััยทางคลินิกัะทาหนังสือถึงหัวหน้าโครงการวิััย เพื่อแั้งรายละเอียด
งบประมาณที่หัวหน้าโครงการวิััย ควรแก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อแก้ไขให้ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว หัวหน้า
โครงการวิััยต้องส่งงบประมาณดังกล่าว กลับมาให้ผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพิัารณาอีกครั้ง
ซึ่ ง หน่ ว ยวิ ัั ย ทางคลิ นิ ก ัะท าหนั ง สื อ รั บ รองัากผู้ อ านวยการหน่ ว ยวิ ัั ย ทางคลิ นิ ก พร้ อ มแนบ
รายละเอีย ดงบประมาณที่ผ่านการพิัารณาแล้ว ส่งถึงหน่วยัริยธรรมการวิััยเพื่อแนบประกอบ
การขอรับความเห็นชอบเชิงัริยธรรมัากคณะกรรมการัริยธรรมการวิ ััยของคณะแพทยศาสตร์
ต่อไป พร้อมสาเนาถึงหัวหน้าโครงการวิััย เพื่อให้รับทราบผลการพิัารณารับรองความถูกต้องของ
งบประมาณโครงการวิััย

2) โครงการวิจัยที่มีการยื่นเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. หัวหน้าโครงการวิััย ต้องยื่นเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพิัารณา
งบประมาณที่มกี ารเปลี่ยนแปลงแก้ไข ดังต่อไปนี้
1.1 รายละเอียดของโครงการวิััยที่มีผลต่องบประมาณ ัานวน 1 ชุด
1.2 รายละเอียดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง ัานวน 1 ชุด
1.3 แบบฟอร์มการขอรับพิัารณาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิััยที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ัานวน 1 ชุด
2. หน่วยวิััยทางคลินิก ัะพิัารณางบประมาณที่เปลี่ย นแปลง ว่ามีผ ลกระทบต่อข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยวิััยทางคลินิกกับ หัวหน้าโครงการวิััย หรือไม่ โดยผู้อานวยการหน่วยวิััยทาง
คลินิก และหัว หน้าโครงการวิััย ัะร่ว มกั นคิดค่าใช้ั่าย หากการเปลี่ย นแปลงงบประมาณมีผลต่ อ
งบประมาณโดยรวม อาัต้องมีการััดทาข้อตกลงร่วมกันใหม่
3. หน่วยวิััยทางคลินิกัะทาหนังสือรับรองัากผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพร้อมแนบ
รายละเอียดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงซึ่งผ่านการพิัารณาแล้ว ส่งถึงหน่วยัริยธรรมการวิััย เพื่อ
พิัารณาการแก้ไขเพิ่มเติม งบประมาณของโครงการวิััย ัากคณะกรรมการัริยธรรมการวิััยของ
คณะแพทยศาสตร์ พร้อมสาเนาถึงหัวหน้าโครงการวิััย เพื่อให้รับทราบผลการพิัารณางบประมาณ
ที่เปลี่ยนแปลงของโครงการวิััย
3) โครงการวิจัยที่สิ้นสุดโครงการ
1. หัวหน้าโครงการวิััย ต้องยื่นเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพิัารณา
งบประมาณเมื่อสิน้ สุดโครงการวิััย ดังต่อไปนี้
1.1 โครงการวิััยฉบับสมบูรณ์ ัานวน 1 ชุด
1.2 รายละเอียดงบประมาณเมื่อสิ้นสุดโครงการวิััย ัานวน 1 ชุด
1.3 แบบรายงานสิน้ สุดโครงการวิััย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ัานวน 1 ชุด

2. ผู้ อ านวยการหน่ ว ยวิ ัั ย ทางคลิ นิ ก ัะพิ ั ารณางบประมาณเมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการวิ ัั ย
ว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างหน่วยวิััยทางคลินิกและหัวหน้าโครงการวิััย
หรือไม่
3. หน่วยวิััยทางคลินิกัะทาหนังสือรับรองัากผู้อานวยการหน่วยวิััยทางคลินิกพร้อมแนบ
รายละเอี ย ดงบประมาณเมื่อสิ้ นสุ ด โครงการวิััย ซึ่งผ่านการพิัารณาแล้ว ส่ งถึงหน่วยัริย ธรรม
การวิััย เพื่อแนบประกอบการขอรับความเห็นชอบเชิงัริยธรรมัากคณะกรรมการัริยธรรมการวิััย
ของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป พร้อมสาเนาถึงหัวหน้าโครงการวิััย เพื่อให้รับทราบผลการพิัารณา
งบประมาณเมื่อสิ้นสุดโครงการวิััย
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอรับการพิจารณางบประมาณของหน่วยวิจัยทางคลินิก

Investigator

Ethnical Committee

Sponsor/CRO

CTU

CTU budgeting approval letter

Decision letter with
certificate of Approval

- Budgeting
- CTU Services

