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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  
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาและค้นหาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยท่ีได้รับการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการฯ เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ   

  
 

2. ขอบเขต  
2.1 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทุกโครงการท่ีได้

รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ ได้แก ่การเก็บรักษาและค้นหา เพื่อทบทวนและตรวจสอบ   
2.2 การขอค้นและขอส าเนาเอกสารท่ีต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น  นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือ         

เจาหนาท่ีส านักงานฯ  ต้องได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการฯ เลขานุการคณะกรรมการฯ และ  
ผู้รองขอต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับ   

2.3 การขอส าเนาเอกสารท่ีต้องรักษาความลับโดยบุคคลอื่น ต้องยื่นค าร้องขอส าเนาเอกสาร ตามแบบฟอร์ม 
(AF 01-25 ส าหรับบุคลากรในคณะฯ และ AF 02-25 ส าหรับบุคคลภายนอกคณะฯ) แล้วเก็บแบบฟอร์ม
เข้าแฟ้ม  

  
 

3. ความรับผิดชอบ  
เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ ท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการ คือ เก็บรักษา และค้นหาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย 
เพื่อสะดวกต่อการทบทวนและตรวจสอบ และท าส าเนา โดยคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล  

 

4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ  และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน การดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1  ภายหลังจากได้รับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

2  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 

3  การคนหาเอกสารโครงการวิจัย เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ 
 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1  ภายหลังจากไดรับเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย  

เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จัดการแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้วโดยติดสันแฟ้มระบุวันท่ี
อนุมัติ ปิดโครงการและก าหนดวันท่ีสามารถท าลายเอกสารได้ และจัดเก็บ  

5.2  การเก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัย  
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1) เก็บแฟมเอกสารโครงการวิจัย ในหองท่ีปลอดภัย และจ ากัดผูเขาถึงขอมูล  
2) การเก็บรักษาแฟมเอกสารโครงการวิจัย ตองเก็บไวอยางนอย 3 ป ภายหลังจากการวิจัยเสร็จส้ิน

สมบูรณ์แล้ว (ICH GCP 3.4)  
3) ลงขอ้มูลโครงการวิจัย ในระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์  

 
5.3  การคนเอกสารโครงการวิจัย  

1) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักวาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยท้ังท่ีก าลัง
ด าเนินการและท่ีเสร็จส้ินสมบูรณ์เปนเอกสารท่ีตองรักษาความลับ  

2) การขอคนเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจาหนาท่ีส านักงานฯ  
ต้องมีบันทึกข้อความ หรือจดหมาย รองขอเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากประธานคณะ
กรรมการฯ หรือเลขานุการกรรมการฯ ระบุวันท่ี ท่ีอนุมัติ  

3) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ น าเอกสารท่ีต้องการมาให้ผู้ร้องขออ่านทบทวนในห้องท่ีจัดไว้ให้ โดยไม่ให้น า
ออกนอกสถานท่ี เมื่อเสร็จส้ินการทบทวนหรือตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัย ตองสงคืนเอกสาร
โครงการวิจัย ใหเจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ  เพื่อน าไปเก็บรักษาไวในท่ีเดิม  

4) การขอท าส าเนาเอกสารโครงการวิจัยโดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากกรรมการฯ หรือเจ าหนาท่ี
ส านักงานฯ  ต้องมีบันทึกข้อความ (AF 01-25) หรือจดหมาย (AF 02-25) รองขอเปนลายลักษณ
อักษรและไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการกรรมการฯ ระบุวันท่ีท่ีอนุมัติ  

5) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ จัดท าส าเนาให้ตามต้องการ และให้ผู้ร้องขอเซ็นรับเอกสาร 
6) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ เก็บบันทึกข้อความหรือจดหมายขอส าเนาไว้ใน “แฟ้มการขอท าส าเนา” 

 
 

6. คํานิยาม -   
 

7. ภาคผนวก  
7.1   AF01-25 บันทึกข้อความขอส าเนาเอกสาร  
7.2   AF02-25  จดหมายขอส าเนาเอกสาร 

 
 
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 01-25/1.0 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                        

ท่ี    วันท่ี        
เรื่อง   ขอส าเนาเอกสาร 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

 ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ต าแหน่ง.................. .................. ภาควิชา
.................................... ต้องการขอเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบบั 

2. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบบั 

3. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบบั 

เพื่อ.......................................................................................... ..........................................................................   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

               ................................................... 
                (...................................................) 
 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................. ............................. 

         ................................................... 
         (...................................................) 

       ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ 
                          วันที่......../........../.......... 
 

ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
       ลงนามผู้รับเอกสาร ...................................................... 
         (....................................................) 
                       วันที่......../........../.......... 
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AF 02-25/1.0 
 

หน่วยงาน ............................................... 
ที่อยู่................................................... 

................................................... 
             วันที่.................................... 
เรื่อง ขอส าเนาเอกสาร 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................... ต าแหน่ง.................. .................. ต้องการขอ
เอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบบั 

2. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน ...................... ฉบบั 

3. ...(ชื่อเอกสาร)......................................................................................... จ านวน .............. ........ ฉบบั 

เพื่อ.......................................................................................... ..........................................................................  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ     
               ................................................... 
                (...................................................) 
 

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................. ............................. 

 
 ................................................... 
(...................................................) 

 ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการคณะกรรมการฯ 
                      วันที่......../........../.......... 
 

ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
       ลงนามผู้รับเอกสาร ...................................................... 
         (....................................................) 
                        วันที่......../........../.......... 

 
 
 
 
 
 

ตรา 
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