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1. วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการมาตรฐานนี้อธิบายวิธีการสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐานขึ้นใหม่หรือการปรับปรุง วิธีดาเนินการ
มาตรฐานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งรูปแบบของแต่ละวิธีดาเนินการมาตรฐานการทางาน เพื่ออธิบายขั้นตอนการ
ทางานให้คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
วิธีดาเนินการมาตรฐานนี้ ครอบคลุมวิธีการเขียน ทบทวน แจกจ่ายและปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่าง ๆ
3. ความรับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฯ จัดทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างและแก้ไขวิธีดาเนินการ
มาตรฐานเมื่อจาเป็น
4. แผนภูมิขั้นตอน การดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
กิจกรรม
1
กาหนดหัวข้อหมายเลขของวิธีดาเนินการมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการฯ

2

กาหนดลาดับฉบับของวิธีดาเนินการมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการฯ

3

กาหนดเนื้อหาและโครงสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการฯ

4

พิจารณาเพื่อรับรองวิธีดาเนินการมาตรฐานใหม่หรือฉบับแก้ไข

คณะอนุกรรมการฯ

5

การให้ข้อมูลในวิธีดาเนินการมาตรฐานกับคณะกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 จานวนหัวข้อของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) หัวข้อวิธีดาเนินการมาตรฐานต้องอ้างอิงจากวิธีดาเนินการมาตรฐาน
2) เมื่อจะทาวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใหม่ให้กาหนดหมายเลขต่อจากวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับที่
มีอยู่
3) เมื่อไม่ใช้วิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใดแล้ว ให้เลิกใช้วิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับนั้น และไม่อนุญาต
ให้นาหมายเลขของวิธีดาเนินการมาตรฐานที่เลิกใช้แล้วนั้นมาใช้อีก
5.2 กาหนดเนื้อหาและโครงสร้างวิธีดาเนินการมาตรฐาน
1) วิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับแก้ไขประกอบด้วย 5 ส่วนคือ
(1) ใบสรุปการทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน
(2) หัวข้อเนื้อหา
(3) เนื้อหาในรายละเอียด
(4) เอกสารอ้างอิง
(5) ภาคผนวก
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วิธีดาเนินการมาตรฐานทุกฉบับต้องมีส่วนที่ 1-4 ส่วนภาคผนวกอาจมีหรือไม่มีก็ได้
2) ใบสรุปการทาวิธีดาเนินการมาตรฐาน ต้องมีเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ชื่อและหมายเลขของวิธีดาเนินการมาตรฐาน รวมทั้งวันที่เริ่มใช้งาน
(2) วันที่ที่เริ่มใช้งานของฉบับก่อน
(3) รายชื่อผู้จัดเตรียม
(4) ผู้อนุมัติ
3) หัวข้อเนื้อหา ประกอบด้วย หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยของวิธีดาเนินการมาตรฐานรวมทั้งภาคผนวก
และหมายเลขหน้า เนื้อหาในรายละเอียด
(1) วัตถุประสงค์ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
(2) ขอบเขตของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
(3) ความรับผิดชอบ
(4) แผนภูมิขั้นตอน การดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
(5) หลักการปฏิบัติ
(6) คานิยาม
(7) ภาคผนวก
(8) เอกสารอ้างอิง
4) ข้อแนะนาการเขียนเนื้อหา
(1) เนื้อหาควรสั้นและได้ใจความ
(2) วิธีดาเนินการมาตรฐานที่ยาว ควรแบ่งเป็นฉบับสั้นหลายฉบับ
(3) ควรใส่เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
(4) ระบุข้อจากัดของวิธีดาเนินการมาตรฐาน
(5) เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(6) ภาคผนวก
(1) (1) แนะนาให้ใช้การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนคาอธิบายที่เข้าใจยาก
(1) (2) อภิธานศัพท์ (Glossary)
(1) (3) คาอธิบายตัวย่อ (Abbreviation)
5.3 การพิจารณาเพื่อรับรอง
1) ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง วิ ธี ด าเนิ น การ
มาตรฐาน
2) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน้าที่รับรองวิธีดาเนินการมาตรฐานฉบับใหม่หรือ
ฉบับแก้ไข
5.4 การแจกจ่ายคู่มือการทางาน
1) วิธีดาเนินการมาตรฐานไม่ถือเป็นเอกสารที่เป็นความลับ สามารถแจกจ่ายให้ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องได้
2) จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนการแจกจ่ายวิธีดาเนินการมาตรฐานไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อเรียกคืน
ฉบับเก่าที่เลิกใช้ ตามภาคผนวก AF 02-01
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6. คานิยาม
วิธีดาเนินการมาตรฐาน

วิธีการทางานที่สามารถนาไปปฏิบัติจริง อธิบายขั้นตอนการทางานให้แก่ คณะ
กรรมการฯ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่สานักงานฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

7. ภาคผนวก 8. เอกสารอ้างอิง
8.1 World Health Organization, Standards and Operational Guidance for Ethics Review of
Health-Related Research with Human Participants, 2011.
8.2 International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice (ICH
GCP) 1996.
8.3 ชมรมจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย, แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.
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