
ก ำหนดกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สำขำสังคมศำสตร์ ปี 2565 

กำรประชมุ
ครั้งที่ 

เดือน ช่วงวันที่รับโครงกำรวิจัย -
วันที่ปิดรบัโครงกำรวิจัย 

วันแจ้งรหัสโครงกำรวิจยั
ทำง อีเมล 

วันที่น ำเข้ำทีป่ระชมุ วันแจ้งผลทำงอีเมล ผู้วิจัยส่งผลกำร
แก้ไขภำยในวันที ่

สนง.แจ้งผลกำร
แก้ไขภำยในวันที ่

16/2565 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนพฤศจิกายน 13 ต.ค.65-9 พ.ย.65 12 พ.ย.65 23 พ.ย.65 24 พ.ย.65-30 พ.ย.65 13 ธ.ค.65 22 ธ.ค.65 
17/2565 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนธันวาคม 10 พ.ย.65-2 ธ.ค.65 6 ธ.ค.65 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนธันวาคม ภายใน 7 วันหลังจากการประชุม   
18/2565 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนธันวาคม 3 ธ.ค.65-15 ธ.ค.65 19 ธ.ค.65 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนธันวาคม “   
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วันที่ปิดรบัโครงกำรวิจัย 

วันแจ้งรหัสโครงกำรวิจยั
ทำง อีเมล 
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1/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม 16 ธ.ค.65-31ธ.ค.65 3 ม.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม ภายใน 7 วันหลังจากการประชุม   
2/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมกราคม 1 ม.ค.66-12 ม.ค.66 16 ม.ค.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมกราคม    
3/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 13 ม.ค.66-27 ม.ค.66 30 ม.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกุมภาพันธ์    
4/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ 28 ม.ค.66-10 ก.พ.66 13 ก.พ.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกุมภาพันธ์    
5/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมีนาคม 11 ก.พ.66-23 ก.พ.66 27 ก.พ.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมีนาคม    
6/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมีนาคม 24 ก.พ.66-9 มี.ค.66 13 มี.ค.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมีนาคม    
7/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนเมษายน 10 มี.ค.66-30 มี.ค.66 3 เม.ย.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนเมษายน    
8/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนเมษายน 31 มี.ค.66-13 เม.ย.66 17 เม.ย.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนเมษายน    
9/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม 14 เม.ย.66-27 เม.ย.66 1 พ.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤษภาคม    
10/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนพฤษภาคม 28 เม.ย.66-11 พ.ค.66 15 พ.ค.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนพฤษภาคม    
11/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน 12 พ.ค.66-25 พ.ค.66 29 พ.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน    
12/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมิถุนายน 26 พ.ค.66-8 มิ.ย.66 12 มิ.ย.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนมิถุนายน    
13/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคม 9 มิ.ย.66-29 มิ.ย.66 3 ก.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคม    
14/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกรกฎาคม 30 มิ.ย.66-13 ก.ค.66 17 ก.ค.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกรกฎาคม    
15/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม 14 ก.ค.66-27 ก.ค.66 31 ก.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนสิงหาคม    
16/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนสิงหาคม 28 ก.ค.66-10 ส.ค.66 14 ส.ค.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนสิงหาคม    
17/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกันยายน 11 ส.ค.66-31 ส.ค.66 4 ก.ย.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนกันยายน    
18/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกันยายน 1 ก.ย.66-14 ก.ย.66 18 ก.ย.66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนกันยายน    
19/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนตุลาคม 15 ก.ย.66-28 ก.ย.66 3 ต.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนตุลาคม    
20/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนตุลาคม 29 ก.ย.66-12 ต.ค..66 16 ต.ค..66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนตุลาคม    
21/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน 13 ต.ค.66-26 ต.ค.66 31 ต.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน    
22/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนพฤศจิกายน 27 ต.ค.66-9 พ.ย.66 13 ต.ค..66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนพฤศจิกายน    
23/2566 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนธันวาคม 10 พ.ย.66-30 พ.ย.66 4 ธ.ค.66 สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนธันวาคม    
24/2566 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนธันวาคม 1 ธ.ค.66-14 ธ.ค..66 18 ธ.ค..66 สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือนธันวาคม    
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