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1.  วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทำงในรวบรวม จดัเก็บ สืบคน้ และท ำลำย เอกสาร ที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจัยที่ไดร้บักำร

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ เพื่อควำมสะดวกในกำรคน้หำ และเพื่อคงไวซ้ึ่งกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มลู 

2.  ขอบเขต 
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ครอบคลุมกำรจัดกำรโครงร่ำงกำรวิจัยและเอกสำรที่ เก่ียวข้องที่ได้รับกำร

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ ทัง้ที่ก ำลงัด ำเนินกำรและที่สิน้สดุโครงกำรวิจยัแลว้ 

3.  ความรับผิดชอบ 
1.1   เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ มีหนำ้ที่รวบรวม จดัเก็บ สืบคน้ และท ำลำยเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรวิจยั 

ที่ไดร้บักำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ  
1.2   หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ มีหนำ้ที่ก ำกับดแูลใหก้ำรจดักำรเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจยั ที่ไดร้บักำร

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ และคงไวซ้ึ่งกำรรกัษำควำมลบัของขอ้มูล 
ตลอดจนตรวจควำมสมบรูณค์วำมถกูตอ้งของกำรจดัเก็บขอ้มลู 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผูร้บัผิดชอบ 

1 รวบรวมและจดัเกบ็เอกสำร เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
2 บนัทกึขอ้มลูในฐำนขอ้มลู เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
3 คน้และท ำส ำเนำเอกสำร เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
4 ท ำลำยเอกสำร เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 
5 ด ำเนินกำรเก่ียวกบัเอกสำรอิเล็กทรอนิกสท์ี่เก็บรกัษำใน

ระบบออนไลน ์
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ 

5.  วิธีปฏิบัต ิ
5.1 การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร 

5.1.1 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ รวบรวมและจดัเก็บเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจยัตน้ฉบบัเขำ้
แฟ้มตำมประเภทของเอกสำร 

5.1.2 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ ท ำส  ำเนำเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจัย เช่น ส  ำเนำหนังสือ
รบัรองโครงกำรวิจยั เก็บในแฟ้มโครงรำ่งกำรวิจยั โดยจดัเรียงเอกสำรต่ำงๆ เป็นหมวดหมู่ตำมสำรบญั (index)  

5.1.3 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ จัดเก็บแฟ้มโครงร่ำงกำรวิจัยในตูเ้อกสำรที่มีกุญแจปิด และมีกำร
จ ำกดัผูเ้ขำ้ถึงขอ้มลู 
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5.1.4 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ลงบนัทึกขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับโครงกำรวิจยัในฐำนขอ้มูล ที่มีระบบ
กำรรกัษำควำมลบั จ ำกดัผูเ้ขำ้ถึงขอ้มลู และมีระบบส ำรองขอ้มลู (back up) เก็บไวใ้นที่ปลอดภยั 

5.1.5 กำรจดักลุม่โครงรำ่งกำรวิจยั และก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บเอกสำร มีรำยละเอียดดงันี ้
5.1.5.1  โครงร่างการวิจัยทีก่ าลังด าเนินการ (active file) ไดแ้ก่ 
  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง และผูวิ้จยัก ำลงัด ำเนินกำรอยู่  
5.1.5.2 โครงร่างการวิจัยทีไ่ม่มีการด าเนินงาน (inactive file)  ไดแ้ก่ กรณีต่อไปนี ้
  1)  โครงร่ำงกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง และกำรวิจยัสิน้สดุแลว้ ผูวิ้จยัส่งรำยงำน

สรุปผลกำรวิจยั  
 2)  โครงร่ำงกำรวิจัยที่ไดร้บักำรรบัรอง ผู้วิจัยส่งรำยงำนยุติโครงกำรวิจัยก่อน

ก ำหนด  
 3)  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง แต่ผูวิ้จยัไม่สง่รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ หรือ

รำยงำนใดๆ เป็นระยะเวลำ 1 ปี เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ จะติดต่อผูวิ้จยัหรือหน่วยงำนตน้สงักัดเพื่อใหช้ี ้แจงสถำนะ
ของกำรวิจยั ถำ้สถำนะของกำรวิจยั คือ กำรวิจยัสิน้สดุแลว้ หรือไม่มีกำรชีแ้จง จะถูกจดัเป็นกลุม่ โครงรำ่งกำรวิจยั
ที่ไม่มีกำรด ำเนินงำน  
หมายเหตุ  ถา้สถานะของการวิจัย คือ อยู่ในระหว่างด าเนินการ เจา้หนา้ที่ส านกังานฯ จะแจง้เตือนใหผู้ว้ิจัยส่ง
รายงานความกา้วหนา้ของการวจิยั และต่ออายกุารรบัรองโครงร่างการวจิยั 
  4)  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง แตมี่รำยงำนขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรำ่งกำร
วิจยั หรือรำยงำนเหตุกำรณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรำ้ยแรง หรือ รำยงำนกำรเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตำมโครงร่ำงกำร
วิจัยที่ไดร้บักำรรบัรอง และคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแลว้ มีมติให ้“ระงับกำรรบัรองโครงร่ำงกำรวิจัยชั่วครำว 
suspension of protocol approval” และถำ้คณะกรรมกำรฯ ไม่ยกเลิกกำรระงบักำรรบัรองชั่วครำวภำยในเวลำ 1 
ปี โครงรำ่งกำรวิจยัจะถกูจดัเป็นกลุม่โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไม่มีกำรด ำเนินงำน 
  5)  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง แต่มีรำยงำนขอแกไ้ขเพิ่มเติมโครงรำ่งกำร
วิจยั หรือรำยงำนเหตุกำรณไ์ม่พึงประสงคช์นิดรำ้ยแรง หรือ รำยงำนกำรเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตำมโครงร่ำงกำร
วิจยัที่ไดร้บักำรรบัรอง และคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำแลว้ มีมติให ้“ถอนกำรรบัรองโครงรำ่งกำรวิจยั (withdrawal 
of protocol approval)” หลงัจำกนั้น 1 ปี ถำ้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมติ จะถูกจัดเป็นกลุ่ม โครงร่ำงกำรวิจัยที่ไม่มี
กำรด ำเนินงำน 
 6)  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรพิจำรณำว่ำ “ไม่รบัรอง”  
  7)  โครงรำ่งกำรวิจยัที่ส่งเขำ้พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ หรือพิจำรณำ
แบบเร็ว คณะกรรมกำร ฯ มีมติใหแ้กไ้ขเพื่อรบัรอง หรือแกไ้ขเพื่อน ำเขำ้พิจำรณำใหม่ แต่ผูวิ้จยัไม่ส่งโครงร่ำงกำร
วิจยัใหม่เขำ้มำเพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นบัจำกวนัที่สง่หนงัสือแจง้ผลกำรพิจำรณำใหแ้ก่ผูวิ้จยั  
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หมายเหต ุ ในกรณีทีผู่ว้จิยัส่งโครงร่างการวจิยัใหม่ภายหลงั 6 เดอืน นบัจากวนัทีส่่งหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณาใหแ้ก่
ผูว้จิยั การพจิารณาโครงร่างการวจิยัใหม่จะด าเนนิการเช่นเดยีวกบัการส่งโครงร่างการวจิยัเพือ่การพจิารณาครัง้แรก 

5.1.6 เอกสำรโครงกำรวิจยัที่ไม่มีกำรด ำเนินงำน จะถูกจดัเก็บแยกจำกโครงกำรร่ำงวิจยัที่ก ำลงั
ด ำเนินกำร และเก็บไว ้3 ปี ก่อนพิจำรณำท ำลำยเอกสำร 

5.1.7 โครงร่ำงกำรวิจัยที่ผู้วิจัยขอถอนคืน (withdraw) ก่อนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ จะถูก
สง่คืนผูวิ้จยัทัง้หมด 

 

5.2 การบันทกึข้อมูลในฐานข้อมูล 
5.2.1 เจำ้หน้ำที่ส  ำนักงำนฯ ลงบันทึกขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจัยในฐำนข้อมูล โดยเริ่ม

ตัง้แต่เมื่อรบัโครงร่ำงกำรวิจัยครัง้แรก และปรบัใหเ้ป็นปัจจุบัน เมื่อมีกำรพิจำรณำในที่ประชุม มีกำรส่งรำยงำน
ต่ำงๆ ภำยหลงัไดร้บักำรรบัรองโครงรำ่งกำรวิจยั และเมื่อปิดโครงกำรวิจยั 

5.2.2 กำรบนัทกึขอ้มลูในฐำนขอ้มลู จะมีระบบกำรรกัษำควำมลบั โดยใช ้login และ password 
เพื่อจ ำกดัผูเ้ขำ้ถึงขอ้มลู 

5.2.3 กำรบันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูล  จะมีระบบส ำรองข้อมูล  (back up) โดยเก็บ เป็น
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์ซึ่งจะเก็บไวใ้นที่ปลอดภยัแยกจำกตูเ้ก็บเอกสำร 

5.2.4 หัวหน้ำส ำนักงำนฯ ตรวจควำมสมบูรณ์และควำมถูกต้องของกำรจัดเก็บข้อมูลใน
ฐำนขอ้มลู และสำมำรถสืบคน้ไดง้่ำย 

5.2.5 เก็บรักษำเอกสำรข้อมูลทั้งหมด เช่น วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน รำยชื่อกรรมกำร ฯ 
รำยละเอียดอำชีพและ/หรือสถำบนัตน้สงักัดของกรรมกำรฯ โครงร่ำงกำรวิจยัและเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง รำยงำนกำร
ประชุมและหนังสือติดต่อ เป็นตน้ เป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 3 ปี หลงัจำกกำรวิจัยเสร็จสิน้สมบูรณแ์ละมีไวพ้รอ้ม
เม่ือหน่วยงำนตำมกฎหมำยตอ้งกำร 

5.2.6 กำรเก็บขอ้มลูส ำรองในรูปอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์จะเก็บไวอ้ย่ำงนอ้ย  10 ปี ในสถำนที่ที่ปลอดภยั  
 

5.3 การค้นและท าส าเนาเอกสาร 
5.3.1 กำรคน้เอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรวิจยัใหก้รรมกำรฯ พิจำรณำ 

5.3.1.1 บนัทกึชื่อเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ผูค้น้เอกสำร ชนิดเอกสำรที่น  ำออก และวนัที่น  ำ
เอกสำรออกจำกแฟ้ม ในบนัทกึหนำ้แฟ้มโครงรำ่งกำรวิจยั 

5.3.1.2  เม่ือเสร็จสิน้กำรพิจำรณำหรือตรวจเอกสำร เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ น ำเอกสำร
กลบัคืนที่เดิมในแฟ้มโครงรำ่งกำรวิจยั พรอ้มทัง้บนัทกึชื่อ และวนัที่น  ำคืน 

5.3.2 กำรขอคน้เอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบัโครงกำรวิจยัโดยผูวิ้จยัหรือบคุคลอื่น  
            (ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ.ขอ้มลูข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540) 
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5.3.2.1 ในกรณีที่ผู้วิจัยตอ้งกำรขอคน้ และ/หรือ ท ำส  ำเนำเอกสำรโครงกำรวิจัยของ
ตนเอง ใหส้่งแบบรำยงำนขอคน้เอกสำร/ท ำส  ำเนำโครงกำรวิจัย (AO 18) แก่หัวหน้ำส ำนักงำนฯ  เพื่ออนุมัติให้
เจำ้หน้ำที่ส  ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรคน้เอกสำร และ/หรือ ท ำส  ำเนำเอกสำร โดยระบุเหตุผลของกำรขอคน้เอกสำร 
ชนิดของเอกสำร และชื่อผูข้อคน้  

5.3.2.2 ในกรณีที่ผูอ้ื่นตอ้งกำรขอคน้ และ/หรือ ท ำส  ำเนำเอกสำรโครงกำรวิจัย ตอ้งมี
หนังสือยืนยันหรือหนังสืออนุญำตจำกผูวิ้จัย และส่งแบบรำยงำนขอคน้เอกสำร/ท ำส  ำเนำโครงกำรวิจยั (AO 18) 
ใหแ้ก่หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เพื่ออนมุตัิใหเ้จำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ด ำเนินกำร  

5.3.2.3 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ เป็นผูค้น้เอกสำร และบนัทึกหลกัฐำนในแบบบนัทึกกำร
ขอคน้เอกสำรโครงกำรวิจัย (AO 19) โดยระบุชนิดของเอกสำร ชื่อผู้ขอคน้ วันที่ขอ วันที่รบั ผู้เก็บ วันที่เก็บ และ
เหตผุลของกำรขอคน้เอกสำร 

5.3.2.4 เมื่อเสรจ็สิน้กำรใชเ้อกสำร ผูข้อคน้เอกสำรตอ้งน ำเอกสำรสง่คืนส ำนกังำนฯ 
5.3.2.5 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ น ำเอกสำรกลบัคืนที่เดิมในแฟ้มโครงร่ำงกำรวิจยั พรอ้มทัง้

บนัทกึชื่อผูค้ืน ผูร้บัคืน ชื่อผูเ้ก็บเอกสำร และวนัที่เก็บเอกสำร ในแบบบนัทกึกำรขอคน้เอกสำรโครงกำรวิจยั (AO 19) 
5.3.2.6 เจ้ำหน้ำที่ ส  ำนักงำนฯ จะรวบรวมเก็บแบบบันทึกกำรขอค้น เอกสำร

โครงกำรวิจยั (AO 18) ไวใ้นแฟ้มกำรขอคน้เอกสำรของส ำนกังำนฯ 
5.3.3 กำรท ำส ำเนำเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับโครงกำรวิจยั เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ จะบนัทึกกำรท ำ

ส ำเนำในสมุดบันทึกกำรท ำส ำเนำเอกสำรของส ำนักงำนฯ และในแบบบันทึกกำรท ำส ำเนำเอกสำรโครงกำรวิจัย 
(AO 20) ซึ่งเก็บไวใ้นแฟ้มโครงรำ่งกำรวิจยั 

 

5.4 การท าลายเอกสาร 
5.4.1 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ จดัท ำรำยกำรโครงร่ำงกำรวิจัยที่เก็บไวต้ัง้แต่  3 ปี ขึน้ไป ภำยหลงั

ปิดโครงกำรวิจยั และเสนอต่อหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ ทกุ 6 เดือน 
5.4.2 หัวหน้ำส ำนักงำนฯ ท ำรำยกำรเอกสำรโครงกำรวิจัยที่ขอท ำลำย และแบบรำยงำนขอ

ท ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจยั (AO 21) เพื่อน ำเสนอเลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 
5.4.3 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ น ำเสนอในที่ประชมุคณะกรรมกำรฯ เพื่อขออนมุตัิกำรท ำลำย 
5.4.4 เม่ือที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ลงมติอนุมัติใหท้  ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจยั ประธำนคณะ

กรรมกำรฯ ลงนำมอนมุตัิท  ำลำยเอกสำร ตำมระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ 
5.4.5 เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ เก็บแบบรำยงำนขอท ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจัย (AO 21) และ

รำยกำรเอกสำรที่ท  ำลำยในแฟ้มกำรท ำลำยเอกสำรของส ำนกังำนฯ  
5.4.6 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ แจง้ผู้วิจัย เรื่องก ำหนดวันที่จะท ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจัย หำก

ผูวิ้จยัไม่ขอรบัคืนภำยใน 60 วนั จะด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร     
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5.4.7 กรณีโครงกำรวิจยัผลิตภัณฑ์ ระยะเวลำกำรเก็บและท ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจัยขึน้กับ
ระยะเวลำที่ระบไุวใ้นโครงรำ่งกำรวิจยั 

5.5 การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสท์ีเ่ก็บรักษาในระบบออนไลน ์
5.5.1 เอกสำรโครงกำรวิจยัและเอกสำรคณะกรรมกำรใหเ้ก็บรกัษำไวอ้ย่ำงนอ้ย 10 ปี 
5.5.2 กำรเข้ำดูเอกสำรภำยหลังกำรประชุมเสร็จสิ ้นต้องได้รับอนุมั ติจำกประธำนคณะ

กรรมกำรฯ หรือเลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ  ทัง้นีส้  ำนกังำนตอ้งบนัทกึชื่อกรรมกำรฯ ที่รอ้งขอ และก ำหนดเวลำที่เขำ้
ดไูด ้โดยให ้username และ password  

5.5.3 กำรที่กรรมกำรฯ download เอกสำรไปเก็บไว ้ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรฯ ที่
เก็บควำมลบัตำมขอ้ตกลงรกัษำควำมลบัที่ลงนำมไว ้

6.  ค านิยาม 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
เอกสาร เอกสำรที่มีขอ้มลูบนัทกึในกระดำษ โทรสำร ขอ้มลูทำงอิเล็กทรอนิกส ์เทป วีดีโอ ซีดี 
โครงร่างการวิจัยที่
ก าลังด าเนินการ  
(active file) 

โครงกำรวิจยัที่ก ำลงัด ำเนินกำรตำมที่ระบใุนโครงรำ่งกำรวิจยัที่ไดร้บักำรรบัรองจำก
คณะกรรมกำรฯ 

โครงร่างการวิจัยที่
ไม่ได้ด าเนินงาน  
(inactive file) 

โครงรำ่งกำรวิจยัที่เสรจ็สิน้แลว้ หรือ ยตุิโครงกำร  หรือ คณะกรรมกำรฯ ยตุิกำร
ด ำเนินกำรใดๆ กบัโครงกำรวิจยันัน้ๆ 

7.  ภาคผนวก 
AO 18  แบบรำยงำนขอคน้เอกสำร / ท ำส  ำเนำเอกสำรโครงกำรวิจยั 
AO 19  แบบบนัทกึกำรขอคน้เอกสำรโครงกำรวิจยั 
AO 20  แบบบนัทกึกำรท ำส ำเนำเอกสำรโครงกำรวิจยั 
AO 21  แบบรำยงำนขอท ำลำยเอกสำรโครงกำรวิจยั 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำและควบคมุกำรวิจยัในคนของกรุงเทพมหำนคร. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และ

เง่ือนไขเก่ียวกบักำรท ำวิจยัในคนของกรุงเทพมหำนคร. กรุงเทพมหำนคร, 2545. 
8.2 มำตรฐำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (มคจม.). ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติ (วช.), 2560. 
8.3 คณะกรรมกำรกลำงพิจำรณำจรยิธรรมกำรวิจยัในคน. ระเบียบวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฉบบั 4.0. 2563. 
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8.4 พระรำชบญัญัติขอ้มลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540. 
8.5 ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบบัที่ 2 พ.ศ.2548  
8.6 ระเบียบส ำนกันำยกรฐัมนตรีว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560. 

9.  ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                                           
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมกำรรำ่ง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนงำนวิจยั
กรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

-  ปรบัตำมที่ปฏบิตัิไดจ้ริง
และตำมมำตรฐำนที่
ปรบัเปลี่ยนไป 

ปรบัตำมที่ปฏบิตัิไดจ้ริงและตำม
มำตรฐำนที่ปรบัเปลี่ยนไป 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - - ยำ้ยขัน้ตอนกำรก ำหนด
รหสัโครงรำ่งกำรวิจยัไปอยู่
ในบทที่ 3 กำรบริหำร
จดักำรโครงรำ่งกำรวิจยัฯ 
- เอกสำรโครงกำรวิจยัที่ไม่
มีกำรด ำเนินงำน เก็บไว ้3 
ปี ก่อนพิจำรณำท ำลำย
เอกสำร 

– จดัท ำรำยกำรโครงรำ่งกำรวิจยัที่
จะท ำลำยเสนอต่อหวัหนำ้
ส ำนกังำนฯ ทกุ 6 เดือน 
- ระยะเวลำกำรเก็บและท ำลำย
เอกสำรโครงกำรวิจยัผลิตภณัฑ์
ขึน้กบัระยะเวลำที่ระบไุวใ้นโครง
รำ่งกำรวิจยั 
- เม่ือแจง้ก ำหนดวนัท ำลำย
เอกสำร หำกผูว้ิจยัไม่ขอรบัคืน
ภำยใน 60 วนั จะด ำเนินกำร
ท ำลำยเอกสำร   

ทบทวนโดย คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั
ในคน กรุงเทพมหำนคร 

รับรองโดย ประธำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

อนุมัติโดย ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหำคม 2545 13 มกรำคม 2557 25 มิถนุำยน 2562  

 


