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ฉบับท่ี (ระบุตัวเลข เช่น 1.0) วันที่ (ระบุวันเดือนปี เช่น 1 มกราคม 2566) 

แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Study Termination Memorandum) 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการวิจัย 
รหัสโครงการวิจัย: ...................................................... ................................................................... ........................... 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย): ...................................................... ............................................................................. 
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ): .............................................................................................................................. 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย: ......................................................................... ................................................................. 
หน่วยงานที่สังกัด: ....………………………………..............................................…………………..…………………………………. 
โทรศัพท:์ ................................................................ E-mail: ………………………………….……….....……..…………......... 
แหล่งทุน: ........................................................................................................................... ...................................... 
เลขที่เอกสารรับรอง: ................................................................................................................................................ 
วันที่ได้รับการรับรอง: .................................................... .. วนัที่สิ้นสุดการรับรอง: ................................................... 
วันที่ยุติการด าเนินการวิจัย: ..................................................................................................................................... 
วันที่ยื่นแบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด: ............................................................................................ 
 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือตัวอย่างในโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบัน 

(โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ศึกษาในโครงการวิจัย) 
 2.1 ส าหรับโครงการวิจัยที่มีการรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าโครงการวิจัย 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยตามที่ระบุต่อคณะกรรมการฯ   ..... คน 
2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ  ..... คน 

คิดเป็นร้อยละ ..... ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่วางแผนไว้ในโครงการวิจัย 
3) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการคัดกรอง    ..... คน 
4) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ถอนตัวออกจากโครงการ   ..... คน 
5) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เสียชีวิตระหว่างการวิจัยตั้งแต่เริ่มด าเนินการวิจัย  ..... คน 

และเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ในช่วงรายงาน   ..... คน 
6) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการวิจัย    ..... คน 
7) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างติดตาม    ..... คน 
8) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการวิจัย    ..... คน 

ไม่รวมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในข้อ 3) ถึงข้อ 7) 
• กรณีที่จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามที่ระบุตอนยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ ขอให้ผู้วิจัยระบุเหตุผลเพิ่มเติม ......................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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2.2 ส าหรับโครงการวิจัยท่ีศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 
1) จ านวนข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด      ..... คน 

หรือ ระยะเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูล จากวันที่ ............................. ถึงวันที่ ............................. 
2) จ านวนข้อมูลที่ได้        ..... คน 

คิดเป็นร้อยละ ..... ของจ านวนข้อมูลที่วางแผนไว้ในโครงการวิจัย 
3) จ านวนข้อมูลที่เสร็จสิ้นแล้ว      ..... คน 
• กรณีที่จ านวนข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ระบุตอนยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ขอให้ผู้วิจัยระบุเหตุผลเพิ่มเติม ..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 2.3 ส าหรับโครงการวิจัยท่ีศึกษาจากตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพ 
1) จ านวนตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพที่ต้องการทั้งหมด    ..... ตัวอย่าง 
2) จ านวนตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพที่ได้     ..... ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ ..... ของจ านวนตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพที่วางแผนไว้ในโครงการวิจัย 
3) จ านวนตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพที่เสร็จสิ้นการวิจัย    ..... ตัวอย่าง 
• กรณีที่จ านวนตัวอย่าง/ ตัวอย่างชีวภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุตอนยื่นขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ผู้วิจัยระบุเหตุผลเพิ่มเติม ......................................................... 
......................................................................................................................................................  

 
• กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ 2.1 - 2.3 ขอให้ผู้วิจัยระบุรายละเอียด ....................................................... 

............................................................................................................................. ............................... 

................................................................................................... ......................................................... 
 
3. ข้อมูลสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
3.1 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิ้น   จ านวน ..... คน 
3.2 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิ้น จ านวน ..... คน 
3.3 มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น      จ านวน ..... เหตุการณ ์
3.4 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 

และไมค่าดคิด ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
3.5 มีเหตุการณ์ไมค่าดคิด ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย 
4.1 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 



AF 12-01/v2.0 
 

- 3 - 
ฉบับท่ี (ระบุตัวเลข เช่น 1.0) วันที่ (ระบุวันเดือนปี เช่น 1 มกราคม 2566) 

4.2 มีรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการท าวิจัยหรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
4.3 มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย หรือรายชื่อผู้ร่วมวิจัย ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ 

หรือไม ่
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
4.4 มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย ซึ่งท่านยังไม่ได้รายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
4.5 มีรายงานการร้องเรียนหรือมีหนังสือตักเตือนต่อการท าวิจัยหรือตัวนักวิจัยระหว่างการท าวิจัยหรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
4.6 มีผลประโยชน์หรือผลกระทบเชิงลบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหลังเสร็จสิ้นการวิจัยหรือไม่ 
 ☐ ไมมี่ 
 ☐ มี (โปรดแนบรายงาน) 
 
5. สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
6. สาเหตุของการยุติโครงการก่อนก าหนด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
7. การรักษาหรือการติดตามหรือการด าเนินการกับผู้เข้าร่วมโครงการ วิจัยภายหลังการยุติการวิจัย 

ก่อนก าหนด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
8. แผนการแจ้งข้อมูลกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และข้อความที่ระบุเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงนาม ..................................................................... 
(................................................................... ) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

 
 

กรณีเป็นวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์/ อ่ืน ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ /อ่ืน ๆ ให้การ
รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

ลงนาม ................................................................... 
(................................................................... ) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์/ อ่ืน ๆ 
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 


