
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย  การวิจัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ 

และเพื่อให้การกำหนดมาตราฐานการรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์โดยบุคลากรและนิสิตที่สังกัด

มหาวิทยาลัยพะเยา หรือบุคคลภายนอกที่มาร่วมและดำเนินการวิจัยกับนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  อาศัยอำนาจ 

ตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  

จงึออกระเบียบไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน  

บรรดาระเบียบ ประกาศ หรอืคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ข้อ ๓  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการว ิจ ัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละดา้นที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้    

“กรรมการสมทบ”  หมายความว่า  ผูท้รงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มคีวามรู ้ความชำนาญด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตัง้ 

 

 

“การวิจัย... 

http://www.up.ac.th/symbol.php


 

-๒- 

 

“การวิจัยในมนุษย์”  หมายความว่า  กระบวนการศกึษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มา

ซึ่งความรู้ที่เกิดจากการกระทำต่อบุคคล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้ง  เวชระเบียนหรือฐานข้อมูล 

วัสดุ สิ่งส่งตรวจ น้ำคัดหลั่ง เนื้อเยื่อที่ได้จากร่างกายคน ศพ หรอืสารพันธุกรรมใดของบุคคลที่อาจระบุถึงได้ 

และการศึกษาวิจัยต่อเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ และตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือส่วนประกอบ

ของเซลล์มนุษย์รวมอยู่ด้วย การทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค

การวินจิฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การศกึษาทางสรรีวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา 

การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายชีวเคมี และจติวิทยาที่กระทำต่อบุคคล และให้หมายความรวมถึง

การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลองการประชุมกลุ่มทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 

“โครงการวิจัย”  หมายความว่า  โครงการวิจัยของบุคลากร หรอืของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

รวมทั ้งบุคคลภายนอกที ่ม ีความประสงค์ดำเนินการวิจัยหรือร่วมดำเนินการวิจัยกับบุคลากร  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ว่าจะดำเนินโครงการวิจัยภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาก็ตาม  

หรือบุคลากรภายนอกที่ทำการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา และต้องการขอรับรองโครงการ

จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู ้ว ิจ ัย”  หมายความว ่า  บ ุคลากรและนิส ิตส ังก ัดมหาว ิทยาล ัยพะเยาหรือ

บุคคลภายนอกที ่เป ็นผู ้รับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

รวมถึงกรณีที ่มีผู ้วิจัยหลายคนหรือโครงการวิจัยในมนุษย์ได้ดำเนินการในสถานที่วิจัยหลายแห่ง  

ให้หมายความถึงหัวหน้าคณะผู้วจิัยที่มอีำนาจควบคุมกำกับโครงการวิจัยในมนุษย์นั้น 

“ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย”  หมายความว่า  อาสาสมัครหรอืบุคคลผูซ้ึ่งนักวิจัยทำวิจัยด้วย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยโดยวิธีการรักษา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้นหรือได้ข้อมูล

ส่วนตัวที่ระบุถึงบุคคลได้  

“ผู ้จัดให้มีการวิจัย”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู ้ร ิเริ ่ม จัดการ 

หรอืให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์ 

“ข้อกำหนดตามวิธ ีการมาตรฐาน”  หมายความว่า  ขั ้นตอนในการปฏิบัต ิงาน  

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ผู ้วิจัย และผู้ที ่เกี ่ยวข้องของมหาวิทยาลัยพะเยา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ต้องเป็นไป 

ตามวิธีดำเนินการมาตรฐานที่กำหนด วิธีดำเนินการมาตรฐานเป็นเอกสารที่ควบคุมที่สามารถเผยแพร่ได้ 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ ในกรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้ 

หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย

ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

 

       ส่วนที ่๑... 
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ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตัง้คณะกรรมการในแต่ละดา้น ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             

ม ีช ื ่อภาษาอังกฤษว ่า “The Human Research Ethics Committee of University of Phayao on Health 

Sciences and Sciences and Technology”  ใช้อักษรย่อว่า “HREC-UP-HSST”  

(๒) คณะกรรมการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม ีช ื ่อภาษาอังกฤษว่า  

“The Human Research Ethics Committee of University of Phayao on Humanities and Social Sciences” 

ใช้อักษรย่อว่า “HREC-UP-HSS”  

องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ต้องมีสมาชิกอย่างนอ้ย ๕ คน ทั้งหญิงและชาย ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ หรอืประสบการณ์ปัจจุบันในสาขาการวิจัย 

(๒) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นนักกฎหมาย หรอืมีความรูท้างกฎหมาย 

(๓) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนไม่สังกัดสถาบัน หรอืองค์กรนั้น 

(๔) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคนที่มีความรู ้หรอืประสบการณ์ปัจจุบันในวิชาชีพ 

เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยอาจแต่งตั้งชุดใดชุดหนึ่งหรือ

ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๖ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของสำนักงาน

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)    

ข้อ ๘ คณะกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ปกป้องศักดิ์ศร ีสิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผูท้ี่เป็นอาสาสมัคร 

ในการวิจัย โดยพิจารณาประโยชน์และความจำเป็นของการวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี ้

(๒) พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย 

พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง หรือยกเลิกการให้การรับรอง

จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยยึดหลัก

แนวทางจริยธรรมการว ิจ ัยในคนแห่งชาต ิของชมรมจร ิยธรรมการว ิจ ัยในคนในประเทศไทย  

ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) แนวทางจริยธรรมสากล 

 

สำหรับ... 
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สำหรับการศึกษาทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(Council for International Organizations of Medical Sciences: CIOMS)แนวทางการปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับ 

การวิจัยที่ดขีององค์การอนามัยโลกและองค์การสากลเพื่อสร้างความประสานสอดคล้อง (International 

Conference on Harmonization:  ICH)  และข ้อกำหนดตามว ิธ ีการมาตรฐาน Standard Operating 

Procedures (SOPs) ที่คณะกรรมการกำหนด 

(๓) พิจารณาออกข้อกำหนดตามวิธีการมาตรฐาน   

(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการออกระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล

ดำเนนิการตามระเบียบนี ้

(๕) ติดตามประเมินโครงการวิจัยที ่ผ ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระหว่างดำเนินการวิจัยอย่างน้อย

ปีละ ๑ ครั้ง จนโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุดลง และขอให้ผู้วิจัยรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

มายังคณะกรรมการตามเวลาที่กำหนด  

(๖) ให้คำปรึกษาแก่ผูว้ิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(๗) ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ดา้นจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผูว้ิจัย 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

(๙) รายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีทุกปี 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 

ข้อ ๙ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๖ มวีาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี 

และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  

ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ หากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

จากจำนวนคณะกรรมการที่มีอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้เพิ่มมวีาระเพียงเท่าวาระ

ที่เหลอือยู่ของคณะกรรมการทั้งชุด 

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ใหค้ณะกรรมการซึ่งเพิ่งพ้นจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง

ได้ดว้ยเหตุดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก  

 

(๓) ตอ้งคำพิพากษา... 

 



 

 

-๕- 

 

(๓) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

หรอืความผิดลหุโทษ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) มีเหตุบกพร่องอย่างร้ายแรงต่อหน้าที่กรรมการ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

อย่างร้ายแรง และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

(๗) หากมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินการมาตรฐาน และคณะกรรมการเห็นชอบ 

ให้ตอ้งปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวิธีการดำเนินการมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ 

(๘) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือนตดิต่อกัน 

(๙) มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อกำหนดวิธีการมาตรฐาน  

  ข้อ ๑๑ ในกรณีที ่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ประธานกรรมการ

พิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เสนออธิการบดีให้แต่งตั้ง

เป็นกรรมการทดแทน ทั้งนี ้มีวาระการปฏิบัติหนา้ที่เท่ากับวาระที่เหลอืของกรรมการที่ตนแทน 

ส่วนที่ ๒ 

การดำเนินการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และเป็นไปตามข้อกำหนดตามวิธีการมาตรฐาน จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ทั้งนี้ กรณีที่ประธานร้องขอให้กรรมการสมทบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยไม่ให้นับ

กรรมการสมทบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ กรรมการสมทบที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมให้นับกรรมการ

สมทบดังกล่าวเป็นองค์ประชุมด้วย 

  ข้อ ๑๓ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยใด ๆ มีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี ้

(๑) กรรมการแต่ละคนมีอสิระในการลงมตริับรอง ไม่รับรอง งดออกเสียง หรือมีมติอื่น 

ที่คณะกรรมการกำหนด และมีสิทธิลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั ้น ทั้งนี้  ให้มีบันทึกชี้แจงเหตุผล 

ที่ไม่รับรองและงดออกเสียงด้วย 

 

 

 

(๒) ในการประชุม… 

 



 

-๖- 

 

(๒) ในการประชุมแต่ละครั้ง ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรรมการผู้นั้นจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และไม่ร่วมประชุมในการพิจารณา รวมทั้งไม่มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียง แต่มีส ิทธิเข ้าชี ้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องนั ้นตามที่

คณะกรรมการร้องขอได้ 

(๓) การวินิจฉัยชี ้ขาดของที ่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม หรือของ

กรรมการเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสียง เป็นเสียงชีข้าด 

(๔) ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

เว้นแต่กรณีที่อธิการบดีเห็นว่า การดำเนินโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย  

ในมนุษย์จากคณะกรรมการจะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง อธิการบดีสามารถยับยั้ง  

มิใหผู้ว้ิจยัดำเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไปได้ 

(๕) ในกรณีที่มีโครงการวิจัยที่ดำเนินการในหลายสถาบัน คณะกรรมการ อาจรับโอน

หรอืมอบหมายให้คณะกรรมการของสถาบันอื่นหรอืสถาบันอิสระ ทำหนา้ที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์แทนคณะกรรมการได้ หรือกรรมการอาจร้องขอใบรับรองจากสถาบันที่ผ่ านการรับรองแล้ว  

และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้รับรองผลการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ดังกล่าว 

(๖) หากนักวิจัยผ่านการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้แนบเอกสารการผ่าน

การฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยพร้อมกับการขอรับ

การพิจารณาโครงการวิจัย 

(๗) เอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ถือเป็นเอกสารลับของมหาวิทยาลัย การดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็น

ความลับทางราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย 

การรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด 

  ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดใหม้ีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัยอย่างนอ้ยเดือน

ละหนึ่งครั้ง โดยมีกำหนดวันเวลา และสถานที่ประชุมที่ชัดเจนแจ้งไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่มเีรื่องพิจารณา

เร่งด่วนอาจจัดใหม้ีการประชุมเพิ่มได้ 

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ กรรมการสมทบ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น  

ที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้เบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยทำเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๑๖ การดำเนินการพิจารณาโครงการวิจัย ให้เป็นไปตามวิธีการมาตรฐาน  

 

ส่วนที่ ๓... 



 

 

-๗- 

 

ส่วนที่ ๓ 

การติดตามประเมินโครงการวจิัย 

  ข้อ ๑๗ โครงการที ่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ถือเป็นความรับผิดชอบ  

ในการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื ่อง อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี หรือเป็นไป  

ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ การรายงานสรุปและปิดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองต้องดำเนินการ

ภายใน ๖๐ วันทำการ หลังจากสิ ้นสุดการวิจัย หากไม่ดำเนินการคณะกรรมการขอสงวนสิทธ ิ์  

ในการยกเลิกการรับรองโครงการดังกล่าว 

  ข้อ ๑๘ ในกรณีที่โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และไม่ปฏิบัติตาม 

แต่เป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาสาสมัคร หรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดแนวทาง

จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะกรรมการสามารถติดตามประเมินผลได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

  ในกรณีที่โครงการวิจัยต้องมกีารปรับปรุงแก้ไข หรอืระงับโครงการช่ัวคราว หรือยกเลิก

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้ประธานกรรมการแจ้งผลการติดตามประเมินโครงการ

ดังกล่าว แก่หัวหนา้โครงการและผูบ้ังคับบัญชาของหัวหนา้โครงการโดยเร็ว 

ส่วนที่ ๔ 

   การสนับสนุน 

  ข้อ ๑๙ ให้กองบริหารงานวิจัย เป็นหน่วยงานที่ทำหนา้ที่ประสานงานเกี่ยวกับจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จัดทำแผนงบประมาณ เป็นรายปีงบประมาณ 

  (๒) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

  (๓) เก็บ รวบรวม เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ 

รายละเอียดของเอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (๔) จัดให้มทีะเบียนประวัติคณะกรรมการ 

  (๕) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู ้แก่คณะกรรมการ ผู ้วิจัย นิสิต และบุคลากร  

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

  (๖) จ ัดทำรายงานประจำป ี เก ี ่ยวก ับผลงาน และอ ุปสรรคในการดำเน ินงาน 

ของคณะกรรมการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  (๗) รับเรื่องร้องเรียนของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ในโครงการวิจัยที่ผ่ านการรับรอง  

โดยคณะกรรมการ 

 

บทเฉพาะกาล… 






