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7 ภาคผนวก 67 

8 เอกสารอางอิง 67 

 
1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเปน็แนวทางให้เลขานุการคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จัดการกับโครงการวิจัยและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีส่งเข้ามาให้คณะกรรมการฯ พิจารณา  

 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) โครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก (Submission for initial review) 
2) โครงการวิจัยท่ีส่งเข้ามาพิจารณาภายหลังจากแก้ไขตามเสนอแนะของกรรมการฯ (Submission of 

protocols after corrections) 
3) โครงการวิจัยท่ีปรับแก้ใหม่หมดแล้วส่งกลับเข้ามารับการพิจารณารอบใหม่ (Resubmitted protocol) 
4) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol amendment) 
5) รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Progress report review) 
6) รายงานการยุติโครงการวิจัย (Protocol termination report) 

 
3. ความรับผิดชอบ  

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร รับ บันทึก แจกจ่าย โครงการวิจัย และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการฯ มีหน้าท่ีก าหนดกรรมการฯ ท่ีท าหน้าท่ีทบทวนโครงการวิจัย แล้วน าเข้าพิจารณาหรือรับทราบในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยภายหลังการประชุมโดย ประธานคณะ
กรรมการฯ เป็นผู้ลงนามในบันทึก 

 
4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ  และผู้รับผิดชอบ  
ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับโครงการวิจัย/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

URU-REC 07/1.0 

การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 

   เร่ิมใช ้ 

หน้า 65 ของ 359 หน้า 
 

65 
 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร 

 โครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 

 โครงการวิจัยท่ีส่งเข้ามารับการพิจารณารอบใหม่ 

 ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

   
3 บันทึกวันท่ีรับ ลงเลขรับโครงการวิจัย/เอกสารท่ี 

เกี่ยวข้องและใส่รหัส และกรอกใบรับเอกสารให้ผู้ยื่น และ 
ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

4 เก็บเอกสารใส่ตู้ท่ีมีกุญแจล็อคในส านักงาน เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 
 

5 ก าหนดวิธีพิจารณา (Exemption/ Expedite/ Full board) 
และมอบหมาย primary reviewer เป็นผู้ทบทวน 

 

ประธานฯ หรือรองประธานฯ 
หรือเลขานุการฯ 

6 ก าหนดวันประชุม จัดท ารายช่ือคณะกรรมการฯ 
ท่ีสามารถเข้าประชุม 

 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 
 

7 มอบหมาย primary reviewer ท่ีสามารถเข้าประชุม 
เป็นผู้ทบทวนโครงการ (Full board review 3 คน) 

 

ประธานฯ หรือรองประธานฯ 
หรือเลขานุการฯ 

8 ส่งเอกสารโครงการวิจัยและเอกสารประกอบ 
ให ้primary reviewers ผู้ทบทวน 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

 

5. หลักการปฏิบัติการยื่นที่สํานักงาน 
5.1  รับโครงการวิจัย 

1) โครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก  
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(บันทึกข้อความแบบรับโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณาเอกสารเป็น hard copy 4 ชุด และ
แผ่น CD) ดูในเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (URU-REC 10) 

2) โครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาขอรับการพิจารณารอบใหม่  
(บันทึกข้อความ หรือหนังสือน าส่งเอกสาร  เอกสารเป็น hard copy 4 ชุด) ดูในเรื่องการพิจารณา
โครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาขอพิจารณาใหม ่ (URU-REC 12) 

3) ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย  
(บันทึกข้อความแบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงการวิจัย เอกสารเป็น hard copy  2 ชุด และ
แผ่น CD) ดูในเรื่องการทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (URU-REC 13) 

5.2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
1) โครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณา (AF 01-10) 
2) โครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาขอรับการพิจารณาใหม่ 

ตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยท่ีส่งเข้าพิจารณา (AF 01-12) 
3) ส่วนแก้ไขโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยต้องใช้แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (AF 01-13) 
5.3  บันทึกวันท่ีรับ ลงเลขรับโครงการวิจัย/เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และใส่รหัส และกรอกใบรับเอกสารให้ผู้ยื่น   

บันทึกวันท่ีรับโครงการวิจัย/เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในสมุดบันทึกการรับเอกสารและในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใส่รหัสโครงการวิจัย (ตัวเลข 3 ตัว/พ.ศ. ดู URU-REC 01) และส่งแบบรับ
โครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา (AF 01-10) แก่ผู้วิจัยหลัก เพื่อใช้ในการติดต่อกับส านักงาน
คณะกรรมการฯ 

5.4   เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ เก็บเอกสารใส่ตู้ท่ีมีกุญแจล็อคในส านักงาน 
5.5   เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ เสนอประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการ

คณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดวิธีพิจารณา (Exemption/ Expedite/ Full board) และมอบหมาย 
primary reviewer เป็นผู้ทบทวน โดยใช้แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และการมอบหมายผู้พิจารณา
โครงการวิจัย (AF 01-07) 

5.6   วันประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จัดท ารายช่ือกรรมการฯ ท่ีสามารถเข้าประชุมตาม
วันท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

5.7  ประธานคณะกรรมการฯ หรือรองประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ มอบหมาย
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กรรมการฯ (3 คน/โครงการ ส าหรับ Full board review และ 2 คน/โครงการ ส าหรับ Expedited 
review) จากรายช่ือกรรมการฯ ท่ีสามารถเข้าประชุมได้เป็นผู้ทบทวน (เฉพาะโครงการท่ีทบทวนแบบ 
Full board review) 

5.8   เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จัดเอกสารท่ีเป็น hard copy ส่งให ้primary reviewer ส่วนกรรมการฯ ท่ีไม่ใช่ 
primary reviewer และกรรมการฯ ทุกท่านท่ีเข้าประชุมจะได้รับรายละเอียดโครงการใหม่ทุกโครงการ
ในรูปแบบ encrypted file ท่ีต้องใช้ password ผ่านทาง Email โดยจัดส่งให ้กรรมการฯ  1 สัปดาห์
ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการฯ ทบทวน 

 
6. คํานิยาม    - 
 
7. ภาคผนวก   

7.1   AF 01-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และการมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย 
 

8. เอกสารอ้างอิง  
8.1 แนวทางปฏิบัติการวิจัยท่ีดี ฉบับภาษาไทย (ICH Good Clinical Practice Guideline) พ.ศ. 2552 
8.1   แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 
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AF 01-07/1.0 

 
 
 

แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย ครั้งที่..... 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย........................................................................สถานะ..............................................สังกัด............................................. 
ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย.................................................................................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................................................... 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน 
1. ประเภทโครงการวิจัย                                                          2.ความครบถ้วน 
       Initial Protocol                                                                  ครบถ้วน................................................................................. 
       Resubmission Protocol                                                       ไม่ครบถ้วน เห็นควรแจ้งผู้วิจัยแก้ไขเพิ่มเติม.......................... 
                                                                                              .............................................................................................. 
                                                                                              .............................................................................................. 
                                                                                             ................................................................................................ 
 

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

วันท่ี............................................... 
สําหรับคณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการท่านท่ี 1 
1.ความครบถ้วน    
      ครบถ้วน.......................................................................................... 
 

       ไม่ครบถ้วน  ขอให้ผู้วิจัยแก้ไข เพิ่มเติม.......................................... 
................................................................................................................. 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................ 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

2.ประเภทการวิจัย 
      Exemtion Review……………………………………………………. 
      Expedited Review…………………………………………………… 
      Full Board Review…………………………………………………… 
   กรณีไม่ใช่ Exemtion Review เห็นควรเสนอชื่อผู้อ่าน ดังนี ้
1)..................................................................................................... 
2)..................................................................................................... 
3)..................................................................................................... 

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

                      วันที่.............................................. 

การประเมินรายงานความก้าวหน้า/หรือปดิโครงการ 
1.ความครบถ้วน    
      ครบถ้วน.......................................................................................... 
 

       ไม่ครบถ้วน  ขอให้ผู้วิจัยแก้ไข เพิ่มเติม.......................................... 
................................................................................................................. 
       อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................................................ 
................................................................................................................... 
.................................................................................................................. 

2.ประเภทการวิจัย 
      Exemtion Review……………………………………………………. 
      Expedited Review…………………………………………………… 
      Full Board Review…………………………………………………… 
   กรณีไม่ใช่ Exemtion Review เห็นควรเสนอชื่อผู้อ่าน ดังนี ้
1)..................................................................................................... 
2)..................................................................................................... 
3)..................................................................................................... 
 

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

                      วันที่.............................................. 
 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

URU-REC 07/1.0 

การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Protocol Submission 

   เร่ิมใช ้ 

หน้า 69 ของ 359 หน้า 
 

69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blank Page 
 


