
บันทึกข้อมูลการขอใช้พร้อม
ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย 
มช.ทางอีเมล เพื่อแจ้งเวียนโดย

วิธีการปกปิดข้อมูลผู้ขอใช้ 

รวบรวมข้อมูลเสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

งาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วย   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การขอใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         ส ำหรับอำจำรย์ (กำรเรียนกำรสอน) วันท่ีออกเอกสาร         ……. กรกฎาคม 2565 

ท่ี ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 
 

รับเรื่องจากผู้เสนอ 
ขอใชข้้อมูลหรือ
ตัวอย่าง 

ทราบ
วัตถุประสงค์
ของผู้เสนอ
เรื่อง 

ภาควิชา 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์ม
ขอใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2  บันทึกข้อมูลการขอ
ใช้ลงในฐานข้อมูล
ของภาควิชาพร้อม
ตรวจสอบเอกสาร
แนบ 

บันทีกสถิติผู้
ขอใช้ข้อมูล 
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ภาควิชา 15 นาที  

3  ตรวจสอบเอกสาร
แนบเพ่ือด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

นันทภัค 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์ม
ขอใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

4  ด าเนินการแจ้งเวียน
ทางอีเมลเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อ
แจ้งเวียน
คณะกรรมการโดย
วิธีการปกปิดข้อมูลผู้
ขอใช ้

เพื่อให้
คณะกรรมการ 
เห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะ
ในการขอใช้
ข้อมูลจาก
ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงาน 

นันทภัค 7 วัน 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์ม
ขอใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

5  
 

 

เสนอผลการแจ้งเวียน
ให้ประธานทราบและ
เสนอพิจารณาอนุมัติ
ผ่านทาง E-
document 

ประธานได้
ข้อมูล
ประกอบการ
เสนอขออนุมัติ 

นันทภัค 1 วัน  

6  

 

ส่งต้นฉบับผลการ
พิจารณาให้ภาควิชา 

ภาควิชา
ด าเนินการแจ้ง
ผลต่ออาจารย์
ผู้ขอใช้ 
 

ภาควิชา 1 วัน  

7  

 

 

 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานท่ีต้อง
ให้บริการ) 

เพื่อให้ทราบ
ผลการ
พิจารณาและ
ด าเนินการใน
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

นันทภัค 1 วัน  

8 

 

บันทึกผลการ
พิจารณาในฐานข้อมูล
ของ CMUAH 

เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลการ
ขอใช้ข้อมูล
จากหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล
สัตว์ 
 
 
 

นันทภัค 0.5 วัน  

ภาควิชารับทราบผลการพิจารณา 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ง 

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการต่อ 

ต้นเรื่องขอใช้ข้อมูล 

บันทึกเป็นฐานข้อมูล 



เสนอคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย 
ม ช.ทางอีเมล เพื่อแจ้งเวียน         

โดยวิธีการปกปิดข้อมูลผู้ขอใช้ 

รวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

งาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วย   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การขอใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         ส ำหรับอำจำรย์ หรือบุคลำกร (งำนวิจัย) วันท่ีออกเอกสาร         ……. กรกฎาคม 2565 

ท่ี ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 
 

รับเรื่องจากผู้เสนอ 
ขอใชข้้อมูลหรือ
ตัวอย่าง 

ทราบ
วัตถุประสงค์
ของผู้เสนอ
เรื่อง 

หน่วยวิจัย 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 

2  บันทึกข้อมูลการขอ
ใช้ลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยวิจัยพร้อม
ตรวจสอบเอกสาร
แนบ 

บันทึกสถิติผู้
ขอใช้ข้อมูล 
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 

หน่วยวิจัย 15 นาที  

3 
 

ตรวจสอบเอกสาร
แนบเพ่ือด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

นันทภัค 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

3  ด าเนินการแจ้งเวียน
ทางอีเมลเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อ
แจ้งเวียน
คณะกรรมการโดย
วิธีการปกปิดข้อมูลผู้
ขอใช ้

เพื่อให้
คณะกรรมการ 
เห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะ
ในการขอใช้
ข้อมูลจาก
ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงาน 

นันทภัค 7 วัน 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

เสนอผลการแจ้งเวียน
ให้ประธานทราบและ
พิจารณาอนุมัติผ่าน
ทาง E-document 

ประธานได้
ทราบข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณาขอ
อนุมัติ 

นันทภัค 1 วัน  

6 
 

ส่งต้นฉบับผลการ
พิจารณาให้หน่วยวิจัย 

หน่วยวิจัย
ด าเนินการแจ้ง
ผลต่อผู้ขอใช้
ข้อมูล 

หน่วยวิจัย 1 วัน  

7 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานท่ีต้อง
ให้บริการ) 

เพื่อให้ทราบ
ผลการ
พิจารณาและ
ด าเนินการใน
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

นันทภัค 1 วัน  

8 

 

บันทึกผลการ
พิจารณาในฐานข้อมูล
ของ CMUAH 

เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลการ
ขอใช้ข้อมูล
จากหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล
สัตว์ 
 

นันทภัค 0.5 วัน  

ต้นเรื่องขอใช้ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการขอใช้                 
พร้อมตรวจสอบเอกสาร 

หน่วยงานวิจัยทราบผลการพิจารณา 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ง 

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการต่อ 

บันทึกเป็นฐานข้อมูล 



บันทึกข้อมูลการขอใช้พร้อมตรวจสอบ
เอกสาร 

เสนอคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย 
ม ช.ทางอีเมล เพื่อแจ้งเวียน        

โดยวิธีการปกปิดข้อมูลผู้ขอใช้และ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

รวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

งาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วย   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การขอใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี (งำนวิจัย) วันท่ีออกเอกสาร         ……. กรกฎาคม 2565 

ท่ี ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 
 

รับเรื่องจากผู้เสนอ 
ขอใชข้้อมูลหรือ
ตัวอย่าง 

ทราบ
วัตถุประสงค์
ของผู้เสนอ
เรื่อง 

หน่วยวิจัย 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

2  บันทึกข้อมูลการขอ
ใช้ลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยวิจัยพร้อม
ตรวจสอบเอกสาร
แนบ 

บันทึกสถิติผู้
ขอใช้ข้อมูล 
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

หน่วยวิจัย 15 นาที  

3  ตรวจสอบเอกสาร
แนบเพ่ือด าเนินการ
เสนอคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

นันทภัค 15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

4  ด าเนินการแจ้งเวียน
ทางอีเมลเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อ
แจ้งเวียน
คณะกรรมการโดย
วิธีการปกปิดข้อมูลผู้
ขอใช้และอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (กรณีเป็น
งานวิจัยของ
นักศึกษา) 

เพื่อให้
คณะกรรมการ 
เห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะ
ในการขอใช้
ข้อมูลจาก
ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงาน 

นันทภัค 7 วัน 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

เสนอผลการแจ้งเวียน
ให้ประธานทราบ 

ประธานได้
ข้อมูล
ประกอบการ
เสนอขออนุมัติ 

นันทภัค 1 วัน 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
6 

 

ส่งต้นฉบับผลการ
พิจารณาให้หน่วย
การศึกษา 

หน่วย
การศึกษา
ด าเนินการแจ้ง
ผลต่อ
นักศึกษาขอใช้
ข้อมูล 

หน่วยวิจัย 1 วัน  

7 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานท่ีต้อง
ให้บริการ) 

เพื่อให้ทราบ
ผลการ
พิจารณาและ
ด าเนินการใน
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

นันทภัค 1 วัน  

8 

 

บันทึกผลการ
พิจารณาในฐานข้อมูล
ของ CMUAH 

เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลการ
ขอใช้ข้อมูล
จากหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล
สัตว์ 

นันทภัค 0.5 วัน  

ต้นเรื่องขอใช้ข้อมูล 

หน่วยงานวิจยัทราบผลการพิจารณา 

 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ง 

บันทึกเปน็ฐานข้อมูล 

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการต่อ 



เสนอคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย 
ม ช.ทางอีเมล เพื่อแจ้งเวียน

คณะกรรมการ โดยวิธีการปกปิด
ข้อมูลผู้ขอใช้และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

รวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

งาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วย   โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง   การขอใช้ข้อมูลหรือตัวอย่างของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ (งำนวิจัย) วันท่ีออกเอกสาร         ……. กรกฎาคม 2565 

ท่ี ลักษณะกระบวนการ รายละเอียดงาน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 
 

รับเรื่องจากผู้เสนอ 
ขอใชข้้อมูลหรือ
ตัวอย่าง 

ทราบ
วัตถุประสงค์
ของผู้เสนอ
เรื่อง 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

15 นาที 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

2 
 

บันทึกข้อมูลการขอ
ใช้ลงในฐานข้อมูล
ของหน่วยบัณพิต
ศึกษาพร้อม
ตรวจสอบเอกสาร
แนบ 

บันทึกสถิติผู้
ขอใช้ข้อมูล 
และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

15 นาที  

3 
 

    1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

4  ด าเนินการแจ้งเวียน
ทางอีเมลเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อ
แจ้งเวียน
คณะกรรมการโดย
วิธีการปกปิดข้อมูลผู้
ขอใช้และอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (กรณีเป็น
งานวิจัยของนักศึกษา) 

เพื่อให้
คณะกรรมการ 
เห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะ
ในการขอใช้
ข้อมูลจาก
ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงาน 

นันทภัค 7 วัน 1.บันทึก
ข้อความ  
2.แบบฟอร์มขอ
ใช้ตัวอย่างฯ 
3.เอกสารแนบท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

เสนอผลการแจ้งเวียน
ให้ประธานทราบ 

ประธานได้
ข้อมูล
ประกอบการ
เสนอขออนุมัติ 

นันทภัค 1 วัน  

6 
 

ส่งต้นฉบับผลการ
พิจารณาให้หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา
ด าเนินการแจ้ง
ผลต่อนักศึกษา 
ท่ีขอใช้ข้อมูล 

หน่วย
บัณฑิตศึกษา 

1 วัน  

 7 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานท่ีต้อง
ให้บริการ) 

เพื่อให้ทราบ
ผลการ
พิจารณาและ
ด าเนินการใน
ส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 

นันทภัค 1 วัน  

8 

 

บันทึกผลการ
พิจารณาในฐานข้อมูล
ของ CMUAH 

เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลการ
ขอใช้ข้อมูล
จากหน่วยงาน
ในโรงพยาบาล
สัตว์ 

นันทภัค 0.5 วัน  

 

บันทึกข้อมูลการขอใช้พร้อม
ตรวจสอบเอกสาร 

ต้นเรื่องขอใช้ข้อมูล 

 

หน่วยบัณฑิตรับทราบผลการพิจารณา 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ง 

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการต่อ 

 

บันทึกเปน็ฐานข้อมูล 


