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ปฏิทินการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)  ปี พ.ศ.2561 

 
การประชุม 
ประจ าเดือน 

 
วันท่ีรับเอกสารค าร้อง วันสุดท้าย 

เพื่อขอรับการพิจารณา 
(วันพุธสัปดาห์ท่ี 3 ของทุกเดือน) 

 

 
วันท่ีประชุมพิจารณา 

 (วันพุธสัปดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน  
เวลา 13.00 -17.00 น.) 

ครั้งที่ วันที่ ครั้งที่ วันที่ 

กรกฎาคม 1/2561 
 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 
 

1/2561 

 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561* 

(เลื่อนวันเนื่องจากกรรมการไปราชการ
อบรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 

สิงหาคม 2/2561 
 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 
 

2/2561 
 

วันพุธที่ 29  สิงหาคม 2561 
 

กันยายน 3/2561 
 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 
 

3/2561 
 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 
 

ตุลาคม 4/2561 
 

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
 

4/2561 
 

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 
 

พฤศจิกายน 5/1561 
 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
 

5/2561 
 

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 
 

ธันวาคม 6/2561 

 
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561* 

(เลื่อนวันเนื่องจากวันที่ 19  
เป็นงานประชุมวิชาการ 

วิจัยร าไพพรรณี) 
 

6/2561 

 
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561* 

 
 

 

 

            


