
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย  ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2550 

-------------------------------------- 
โดยที่ในปจจบุันมีโครงการวิจัยในมนุษยเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจทําใหสิทธิของบุคคล

ผูรับการวิจัยไดรับความคุมครองไมเพียงพอ ดวยเหตนุี้ จึงตองจัดระบบการควบคุมและกํากับการวิจัยใน
มนุษยใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และเพื่อสงเสริมการเคารพสิทธิความเปนมนุษยของผูรับวิจัยในการ
วิจัย ตลอดจนสอดคลองกับแนวทางการทาํวิจยัในมนุษยของประเทศและนานาชาติ โดยกําหนดใหการ
ดําเนินโครงการวิจัยในมนษุย ตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย
ประจํามหาวิทยาลัยกอน จึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติวาดวย ขอกําหนดการวจิัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนขึ้น เพือ่ใหนกัวจิัยทีสั่งกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  หรือบุคคลภายนอกที่มารวมและ
ดําเนินการวิจยักับนกัวจิัยในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดาํเนินการวิจยัอยางมีจริยธรรมตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด  

ฉะนั้น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (11) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5 /2550 เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี ้

ขอ 1.  ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550”  

 

ขอ 2.  ระเบียบนีใ้หมผีลใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ทน 
 

ขอ 3.  ในระเบยีบนี ้
“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“รองอธิการบดี”  หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหทาํหนาที่ดูแลงานดาน

วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“การวิจยัในมนุษย”  หมายถึง กระบวนการศกึษาวจิัยอยางเปนระบบเพื่อใหไดมาซึ่งความรู
ที่เกิดจากการกระทําตอบุคคล ทั้งโดยตรงและโดยออม 
รวมทั้งเวชระเบียน ฐานขอมลู วัสดุส่ิงตรวจ น้ําคัดหล่ัง 
เนื้อเยื่อ หรือสารพันธุกรรมใดที่ไดจากรางกายของบุคคลที่
อาจระบุถึงได และการศึกษาวิจัยตอเซลลหรือสวนประกอบ
ของเซลลมนุษย และตวัออนที่มีเซลลหรือสวนประกอบของ
เซลลของมนุษยรวมอยูดวย และใหหมายความรวมถึง การ
สอบถาม การสัมภาษณทางสังคมศาสตร การทดลองเภสัช
ภัณฑ เครื่องมือแพทย การศึกษาธรรมชาติของโรค การ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การศึกษาทางสรีรวิทยา 
ชีวเคมี พยาธิวทิยา การตอบสนองตอการรักษาทางดานกาย
เคมี จิตวิทยาทีก่ระทําตอบุคคล  

“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ประจําสาขาวชิาคณะทีห่นึ่ง   คณะที่สอง และคณะที่สาม                                  

“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจยัประจํามหาวิทยาลัย 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา และหรือ

คณะกรรมการบริหาร  
“โครงการวิจัย”  หมายถึง โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมใน

มนุษยจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชา  
“สถานที่วิจัย” หมายถึง สถานที่ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครง 

การวิจยั 
“สํานักงาน”  หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“หัวหนาสํานกังาน”  หมายถึง หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ผูวิจัย”  หมายถึง บุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัยในมนุษย ที่

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือนักวิจยัจากภายนอกทีม่ี
ความประสงคดําเนินการวิจยัในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
กรณีที่มีผูวจิัยหลายคนหรือโครงการวิจัยในมนุษยไดหรือได
ดําเนินการในสถานที่วิจัยหลายแหง ใหหมายความถึง
หัวหนาคณะผูวิจัยทีม่ีอํานาจควบคุมและกํากับโครงการวจิัย
ในมนษุยนัน้   

                   



 3 

 “กรรมการสมทบ”  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู ความชํานาญดานการวิจยัในสาขา
วิชาชีพนัน้ๆ หรือเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือตัวแทนจากประชาชน หรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุยของโครงการ 
วิจัยและเขาประชุมพิจารณาโครงการวิจัยตามที่ประธาน
กรรมการรองขอ  

“ผูรับการวิจัย” หมายถึง   บุคคลผูรับการวิจัยในมนุษย    
“ผูจัดใหมกีารวิจัย” หมายถึง   บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนผูริเร่ิม จัดการ หรือใหทุน

สนับสนุนการวิจัยในมนุษย 
 

ขอ 4. ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ และใหมอํีานาจออกประกาศ คําส่ัง วาง
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติตางๆเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 
คณะกรรมการ 

 

ขอ 5. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน” และมีช่ือภาษาอังกฤษวา “The Khon Kaen University Ethics Committee for 
Human Research” คณะกรรมการดังกลาวอาจแบงออกเปนคณะกรรมการตามสาขาวิชา เพื่อทําหนาที่
ดูแลดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 3 สาขาวิชา ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวทิยาลัยขอนแกนคณะที่หนึ่ง 
(KKU EC panel 1) ทําหนาทีพ่ิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางชีวเวชศาสตร 
(Biomedical Research) ของผูวิจัยในสังกดัคณะแพทยศาสตร และ/หรือผูวิจัยจาก
หนวยงานอืน่ที่ทําการวิจยัในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

(2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวทิยาลัยขอนแกนคณะที่สอง 
(KKU EC panel 2) ทําหนาทีพ่ิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางชีวเวชศาสตร และ
สุขภาพ สังคมศาสตรการแพทย (Biomedical and Health Social Sciences 
Research) ของผูวิจัยคณะอืน่ๆ ที่ไมสังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวทิยาลัยขอนแกนคณะที่สาม 
(KKU EC panel 3) ทําหนาทีพ่ิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร (Social Sciences and Behavioral Sciences Research) ของผูวิจัย
คณะอื่นๆ ที่ไมสังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาทั้งสามคณะ ประกอบดวย กรรมการประจํา 
จํานวนไมต่ํากวา 12 คน แตไมเกิน 14 คน และกรรมการสมทบจํานวนตามความเหมาะสม โดยมีประธาน 
รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาตามวรรค
หนึ่ง ทั้งนี้ การไดมาของคณะกรรมการแตละคณะใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

ขอ 6. กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 5 ตองปฏิบัติตามขอตกลงดังตอไปนี้ 
(1) เต็มใจที่เปดเผยชื่อ อาชีพ ประวัตกิารทํางาน และหนวยงานที่สังกัดตอสาธารณะ 
(2) เต็มใจที่เปดเผยรายรับและคาใชจายทั้งปวง (ถามี) ที่เกี่ยวของกับการทาํงานใน

ฐานะกรรมการตอสาธารณะเมื่อมีการรองขอ 
(3) ตองรักษาความลับของโครงการที่ยื่นเสนอตามระเบียบของทางราชการ    

 

ขอ 7. กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 5 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกนัไมได  

 

ขอ 8. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระใน ขอ 7 แลว กรรมการพนจากตาํแหนง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2)  ลาออก  
(3) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เปนบุคคลลมละลาย 
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(6) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูให

ออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(7) ตองโทษทางวนิัย และมหาวทิยาลัยมีคําส่ังปลดออก ใหออกหรือไลออก  
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการบริหารเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสมตอมหาวิทยาลัยเพือ่แตงตั้งกรรมการแทนโดยเร็ว และใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูใน
ตําแหนงตามวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ในกรณีวาระที่เหลืออยูไมถึงหกเดือนมหาวิทยาลัย
จะไมแตงตั้งผูใดแทนก็ได 

 

ขอ 9. ใหมีคณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการบรหิารจริยธรรมการวิจยัประจาํ
มหาวิทยาลัย” (Executive KKU EC)” ทําหนาที่กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติในการพิจารณาจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณประจําปของคณะกรรมการและสํานกังาน 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย รองอธิการบดี เปนประธานกรรมการบริหาร 
ประธาน รองประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการของแตละสาขาวิชาตาม ขอ 5. เปนกรรมการและ
ใหหวัหนาสํานักงาน ทําหนาที่เปนเลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร  

 

ขอ 10. ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจาํสาขาวิชามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(1) ปกปองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของผูรับการวิจยั โดย

พิจารณาผลประโยชนและความจําเปนของการวิจยั ตลอดจนกํากับดแูลใหเปนไป
ตามขอกําหนดขององคกร เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

(2) พิจารณาถึงความชอบธรรมดานจริยธรรม  รับรอง หรือรับรองโดยมีเงือ่นไข 
หรือไมรับรอง ทบทวน ยับยัง้ ยกเลิกการใหการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
ในโครงการทีไ่มปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนษุย โดยยึดหลัก
แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแหงชาตขิองชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) รายงานเบลม
องต (Belmont Report) แนวทางจริยธรรมสากลสําหรับการศึกษาวิจยัทางชีวเวช
ศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษยของสภาองคการสากลดานวทิยาศาสตรการแพทย 
(Council  for  International  Organizations  of  Medical  Sciences : CIOMS) แนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวจิัยที่ดีขององคการอนามัยโลกและองคการสากลเพื่อ
สรางความประสานสอดคลอง (International  Conference  on  Harmonization : 
ICH) และแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) ดําเนินการในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย และ
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(4) ติดตามประเมนิโครงการที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแลว เพื่อให
เปนการแนนอนวาไมมีปญหาดานจริยธรรมการวิจยัในมนุษยเกิดขึน้ในระหวาง
การดําเนนิการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ 

(5) ใหคําปรึกษาแกผูวิจยัในการดําเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 
(6) ประชาสัมพันธ และแนะนําใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกผูวจิัย 
(7) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารและอธิการบดีทุกป  
(8) เสนอแตงตั้งคณะอนกุรรมการ หรือคณะทาํงาน เพื่อชวยปฏิบัติงานในขอบเขตแหง

อํานาจหนาที่ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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ขอ 11. ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดงัตอไปนี ้
(1) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และกําหนดเปาหมายของผลงานสํานักงาน 
(2) ออกระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการบริหารของสํานักงาน และ

การบริหารและสนับสนุนการวิจัยในมนษุย  
(3) เสนอแตงตั้งและถอดถอนกรรมการประจาํ และกรรมการสมทบของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาตออธิการบดี 
(4) เสนอแตงตั้งและถอดถอนหวัหนาสํานักงาน รวมทั้งกํากบัติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(5) ใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปของสํานักงาน และของ

หนวยงานเครือขาย แลวนําเสนองบประมาณตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้
งบประมาณตองครอบคลุมทุกภารกจิของคณะกรรมการ  

(6) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชา และหัวหนาสํานักงาน 

(7) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย 

(8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของสํานกังานหรือตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 

 

หมวด 2 
การดําเนินการพิจารณา 

 

ขอ 12. การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 

องคประชุมของคณะกรรมการตองมีทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูเขาขายที่อาจมีการกระทําที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน (conflict of interest) มีหนาทีต่องแจงใหคณะกรรมการทราบและใหเปนไปตามประกาศที่
คณะกรรมการกําหนด  

 

ขอ 13. การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยใดๆ มีแนวทางปฏิบัตดิังนี ้
(1) กรรมการแตละคนมีอิสระในการลงมติรับรอง ไมรับรอง หรืองดออกเสียง หรือมี

มติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการกําหนด และมีสิทธิลงมติอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไมรับรองและงดออกเสียงดวย 
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(2) ในการประชุมแตละครั้ง ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย 
กรรมการผูนั้นจะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาทราบ 
และไมรวมประชุมในขณะพจิารณา รวมทัง้ไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง   แตมีสิทธิเขา
ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่องนั้นตามที่คณะกรรมการรอง
ขอ  

(3) การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก ขององคประชุม หรือของ
กรรมการเทาที่มีอยูในขณะนั้น กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปน
เสียงชี้ขาด 

(4) ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชาคณะใดๆก็ตาม ถือเปนที่ส้ินสุด  

เวนแตกรณีทีอ่ธิการบดีเห็นวาการดําเนินโครงการวิจัยทีไ่ดผานการรับรอง
ดานจริยธรรมการวิจยัในมนษุยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชา จะเกิดผลกระทบตอมหาวิทยาลัยอยางรายแรง อธิการบดีจะยับยั้งมใิห
ผูวิจัยดําเนินโครงการนั้นตอไปก็ได  

อธิการบดีไมสามารถอนุมัติใหมีการดําเนินการวิจัยของโครงการวิจัยที่ไม
ผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจยัในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ประจําสาขาวชิา 

(5) ผูวิจัยสามารถสงโครงการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชา
พิจารณาไดเพยีงคณะเดยีว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาอาจขอ
โอนการพิจารณาใหแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวชิาอีกคณะ
หนึ่งดําเนินการแทน หากพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ประจําสาขาวชิาที่รับโอนมีกรรมการที่มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพนัน้อยู ทั้งนี้
ตองทําบันทึกขอตกลงรวมกนัทั้งสองฝายโดยระบุเหตุผลที่โอนการพิจารณาไวดวย 

(6) ในกรณีที่มีโครงการวิจยัที่ดาํเนินการในหลายสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยประจําสาขาวิชาที่ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยโครงการดังกลาวอาจรับโอน 
หรือมอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยของสถาบันอื่นหรือ
สถาบันอิสระ ทําหนาที่พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุยแทนคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาได ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชาตองทําบันทึกการตกลงรวมกันระหวางสถาบันและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการใหรับรองผลการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนษุยดังกลาว 
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(7) ผูจัดใหมกีารวจิัยมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และเปนไปตามหลกัเกณฑของ
ประกาศมหาวทิยาลัย 

 

ขอ 14. ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจาํสาขาวิชา จัดใหมีการประชมุเพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีกําหนดวันเวลา และสถานที่ประชุม ที่ชัดเจนแนนอนแจง
ไวลวงหนา ในกรณีที่มีเรื่องพิจารณาเรงดวนอาจจัดใหมกีารประชุมเพิม่ได  

 

ขอ 15. ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีการประชมุเพื่อพิจารณาอยางนอยสองครั้งตอป โดยมี
กําหนดวนัเวลา และสถานที่ประชุม ที่ชัดเจนแนนอนแจงไวลวงหนา ในกรณีที่มีเรื่องพิจารณาเรงดวน
อาจจัดใหมีการประชุมเพิ่มได  

 

ขอ 16. การดําเนนิการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยทกุขั้นตอนรวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวของเปนความลับทางราชการ คณะกรรมการและเจาหนาที่ในสํานักงานตองถือปฏิบัติตามระเบียบวา
ดวยความลับของทางราชการโดยเครงครัด 

 

ขอ 17. โครงการวิจัยเรงดวน มวีิธีดาํเนินการดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชากําหนดลักษณะโครงการวิจยัและ

ขอพิจารณาอืน่ๆ ที่เขาขายจะไดรับการพจิารณาเรงดวน 
(2) ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาทีพ่จิารณาแทน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาในการพิจารณาโครงการวิจยั
เรงดวน ภายหลังจากผานการกลั่นกรองและวนิิจฉัยเบื้องตน แลวใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากประธาน และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชาทราบในการประชมุครั้งตอไป 

 

ขอ 18.  โครงการที่มีลักษณะไมเขาขายตองขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนษุย หรือ
โครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนษุยแบบเรงดวน ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

การติดตามประเมินโครงการวิจัย 
 

ขอ 19. โครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชา ถือ
เปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชาในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการวิจยันั้น 

 

ขอ 20. ประเภทหรือลักษณะของโครงการวิจยั ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สาขาวิชา มีหนาที่ติดตามประเมินผลไดแก 

(1) โครงการวิจัยที่ไดผานการรบัรองโดยคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัประจํา
สาขาวิชาโดยเฉพาะโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงตอผูรับการวิจยั 

(2) โครงการวิจัยที่ถูกรองเรียนหรือมีรายงานเกี่ยวกับการกระทําผิดแนวทาง 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ในกรณีที่มีการปรับปรุงแกไข หรือระงับโครงการชั่วคราว หรือยกเลิกการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใหประธานกรรมการแจงผลการติดตามประเมินโครงการวิจัย ใหแกหัวหนา
โครงการวิจัย และผูบังคับบัญชาของหัวหนาโครงการวจิัยโดยเร็ว  

 

หมวด 4 
สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

 

ขอ 21. ใหมีสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
หนวยงานที่ทาํหนาที่ประสานงานเกีย่วกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และอาจจะมีหนวยงานเครือขาย
ประจําแตละสาขาวิชาเพื่อสนับสนุนภารกจิของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัประจําสาขาวิชา ทั้งนี้ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ขอ 22. สํานักงานมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
(2) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(3) เก็บ รวบรวม เอกสารและขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการวิจัยในมนษุย ทั้งนี้

รายละเอียดของเอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

(4) จัดใหมีทะเบยีนประวัติคณะกรรมการ 
(5) จัดใหมีการฝกอบรมคณะกรรมการ ผูวิจัย ผูรับการวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

                   



 10 

 (6) จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ และเผยแพรตอสาธารณชน 

 

ขอ 23. ใหประธานกรรมการบริหาร เสนอชื่อขาราชการหรือพนกังานของมหาวิทยาลัย ตอ
อธิการบดีเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสํานักงาน เพื่อทําหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่น
สํานักงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

ขอ 24. ใหสํานักงานทําหนาที่รับเรือ่งรองเรียนของผูรับวิจัยที่เขารวมในโครงการวิจยัที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย
ของโครงการวิจัยดังกลาว 

 

ขอ 25. ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับระเบียบนี้ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูเสนอ
ความเหน็ตออธิการบดีเพื่อวนิิจฉัย การวินจิฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวดที่ 5 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 26. โครงการวิจัยในมนษุยใดๆ ที่ไดผานการรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน

มนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนระเบียบนี้ประกาศใช รวมทั้งการดําเนินการที่เกีย่วเนื่องกับกรณี
ดังกลาวกอนวนัประกาศใชระเบียบนี้ ใหถือวาโครงการหรือการดําเนนิการนั้นชอบดวยระเบยีบนี ้

 
   ประกาศ  ณ  วนัที่      22         สิงหาคม   พ.ศ. 2550 
 
 
 

     (ลงชื่อ)   พลตํารวจเอกเภา    สารสิน 
                               (เภา    สารสิน)  

       นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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