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ใบสรุปการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

 
ฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2562 

เตรียมโดย คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน 

วันที่เสนอ 5 กรกฎาคม 2562 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่ทบทวน 15 กรกฎาคม 2562 

อนุมัติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า 

ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่อนุมัติ  

 

 
 

ผู้อนุมัติ______________________________________ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

วันที่__________________________ 
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สารบัญ 

ลําดับเร่ือง หน้า 

1 วัตถุประสงค์ 230 

2 ขอบเขต 230 

3 ความรับผิดชอบ 230 

4 แผนภูมิข้ันตอน การด าเนินการ  และผู้รับผิดชอบ 230 

5 หลักการปฏิบัติ 230 

 5.1 รับการรองเรียน 230 

 5.2 การตอบกลับ 231 

 5.3 การเก็บเอกสาร 231 

6 ค านิยาม 231 

7 ภาคผนวก 231 

8 เอกสารอางอิง 231 
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1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับการรองเรียนของอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ มีหนาท่ีในการพิทักษสิทธิ ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมใน
โครงการวิจัย ซึ่งไดรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ท้ังนี้เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยต้องระบุสถานท่ี และหมายเลขโทรศัพทของส านักงานฯ ซึ่งอาสาสมัครสามารถติดตอได เมื่อมี
ค าถามหรือปญหาเกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดี 

  
2. ขอบเขต  

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการจัดการกับการรองเรียน ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิความปลอดภัยและความ    
เปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัยซึ่งไดรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ   
 

3. ความรับผิดชอบ  
คณะกรรมการฯ และเจาหนาท่ีส านักงานฯ พิจารณาโครงการวิจัยฯ มีหนาท่ีในการตอบกลับตอการร้องเรียนท่ี
เกี่ยวของกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัยซึ่งไดรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ    

 
4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ  และผู้รับผิดชอบ  

ขั้นตอน การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1  ไดรับการรองเรียน (วาจา จดหมาย 
e-mail ฯลฯ) 

 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ รับและบันทึกข้อร้องเรียน 

2  การตอบกลับ 
 

ประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และ/หรือ คณะ
กรรมการฯ  

3  บันทึกและจัดเก็บเอกสาร เจาหนาท่ีส านักงานฯ  

 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1  รับการรองเรียน  

เมื่อเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ไดรับการรองเรียนจากอาสาสมัครท่ีเขารวมในโครงการวิจัย บันทึกการรอง
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เรียนลงในแบบบันทึก และแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการฯ /ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ /
ประธานคณะกรรมการฯ 

5.2  การตอบกลับ  
1) ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ อาจตอบกลับโดยการให้ค าแนะน าแก่

อาสาสมัครท่ีร้องเรียน หรือ  
2) แจ้งผู้วิจัยหลักเพื่อทราบและช้ีแจง หรือ 
3) ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ อาจน าเสนอเรื่องการรอง

เรียน ในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแจงใหทราบและหาขอสรุปในการด าเนินการตอบกลับตอไป  
4) บันทึกขอเท็จจริง การตอบกลับ และการติดตามผลในแบบบันทึกการรองเรียน  

5.3  การเก็บเอกสาร  
1) เก็บบันทึกการรองเรียนในแฟม “การรองเรียน”  
2) เก็บส าเนาบันทึกการรองเรียน รวมไวกับโครงการวิจัย    

 
6. คํานิยาม    -    

 
7. ภาคผนวก  

7.1   AF01-17        แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบกลับ 

 

8. เอกสารอางอิง  
8.1   ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543  
8.2   แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแหงชาติ  ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
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AF 01-17/1.0 

 

แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนจากอาสาสมัคร
และการตอบสนอง 

 
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรยีนจากอาสาสมัครและการตอบสนอง 

  
วันท่ี............เดือน........................................พ.ศ..................   

 
โครงการวิจัยหมายเลข ................../................... 
เรื่องท่ีร้องเรียน..........................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
สถานะผู้ร้องเรียน    อาสาสมัคร    ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม  

 อื่น ๆ (ระบุ)................................................... 
แนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) 
 
ผู้รับเรื่อง ……………………………… 
           (                      ) 
 
การตอบสนอง............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................  
 
ลงช่ือ......................................................................ผู้ด าเนินการ 
 (                                                        )

 

Uttaradit Rajabhat University  
Research Ethics Committee 
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