
 

(ร่าง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เพ่ือให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้พิจารณาโครงการวิจัยที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้มี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส เพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้ เข้าร่วม

โครงการวิจัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกระบวนการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปตามาตรฐานสากล และ

เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ และเพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หรือนักวิจัยจากหน่วยงานที่ท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้

ด าเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นการส่งเสริม การเคารพสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และ

ความยุติธรรมของอาสาสมัครผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมการศึกษาวิจัยและ

ทดลองในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง 

ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดา ระเบียบ มติ หรือค าสั่ง 

อ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลงานด้านวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 

โดยมีคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบนี้ และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 



“โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์” หมายความว่า การวิจัยที่มนุษย์เป็นผู้ถูกวิจัย ได้แก่ การศึกษา

ธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ ท าความสะอาดหรือส่งเสริมให้

เกิดความสวยงาม รวมทั้งการศึกษาจากระเบียน บันทึก สิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกาย โลหิตจากผู้บริจาค 

เซลล์ต่าง ๆ จากคน รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมานุษยวิทยา ผลิตภัณฑ์

การเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หมายความว่า แนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการ 

ทดลองในมนุษย์ที่ก าหนดไว้ในองค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ องค์การอนามัย 

โลก (WHO) ปฏิญญาเฮลซิงกิ แนวทางจริยธรรมสากล ส าหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 

มนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีขององค์การ

อนามัยโลกและองค์การสากลเพ่ือสร้างความประสาน สอดคล้อง ตลอดจนแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยใน

คนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

“ผู้วิจัย” หมายความว่า บุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินโครงการวิจัยในมนุษย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ในกรณีที่มีผู้วิจัยหลายคนหรือโครงการวิจัยได้ด าเนินการในสถานที่วิจัยหลายแห่ง  ให้หมายความ

ถึงหัวหน้าคณะผู้วิจัยที่มีอ านาจควบคุมและก ากับโครงการวิจัยในคนนั้น 

“อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย” หมายความว่า อาสาสมัครหรือผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการวิจัยด้วย

ความสมัครใจ และปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความห้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิด

ประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต 

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 

“กรรมการสมทบ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความช านาญด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีพ

นั้น ๆ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ของโครงการวิจัยและต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนการประชุมต่อปี 

“วิธีด าเนินการมาตรฐาน” หมายความว่า วิธีการท างานที่สามารถน าไปปฏิบัติจริง อธิบายขั้นตอนการ

ท างานให้แก่คณะกรรมการฯ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ก าหนด เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ 

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 



ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็น 

ผู้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพ่ือตีความและวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ข้อ ๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน 

มนุษย”์ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๑ คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอย่างน้อย ๑ คน เป็นบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไป 

(๒) คณะกรรมการต้องมี พ้ืนฐานความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้การพิจารณา

โครงการวิจัยมีความสมบูรณ์และเหมาะสม 

(๓) คณะกรรมการต้องประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง  เช่น 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ฯลฯ 

(๔) คณะกรรมการต้องประกอบด้วยทั้งเพศชายและเพศหญิง 

(๕) คณะกรรมการควรประกอบด้วยหลายกลุ่มอายุ 

ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรอาจแต่งตั้งกรรมการสมทบตามจ านวนที่เหมาะสมด้วยก็ได้ ให้

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและกรรมการสมทบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงใหม่อีกได ้

ข้อ ๖ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(๑) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งเต็มใจที่จะอุทิศ

เวลา ความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

  (๒) คณะกรรมการฯ ต้องทราบภาระหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติตามวิธีการ

ด าเนินการตามมาตรฐาน (Standard Operating Procedures: SOPs) อย่างเคร่งครัด 

(๓) คณะกรรมการฯ ต้องผ่านการอบรมด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร 

Human Subject Protection Course และต้องมีการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง (Continuous training) 

(๔) กรรมการหลักต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของจ านวนการประชุมต่อปี และกรรมการสมทบต้องเข้าร่วมประชุม

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนการ

ประชุมต่อป ี

(๕) คณะกรรมการฯ ควรเข้าสังเกตการประชุมทบทวนโครงการวิจัยของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) 



(๖) เต็มใจที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด รายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่

เกี่ยวข้องกับการท างานในฐานะกรรมการฯ และเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อมีการร้องขอ 

(๗) คณะกรรมการฯ ต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงิน 

ด้านวิชาชีพ หรืออ่ืน ๆ ในโครงการวิจัยที่พิจารณา เมื่อมีการร้องขอ 

(๘) คณะกรรมการฯ ต้องลงนามข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาของ

ที่ประชุม ตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์ ภายใต้การด าเนินงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณา

แบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite) ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย และด้าน

จริยธรรม โดยมีการประเมินโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุม คณะกรรมการมี

ส่วนร่วมในการอภิปรายตามความเหมาะสม ลงมติรับรอง ไม่รับรอง สั่งให้ปรับเปลี่ยน หรือเสนอให้รอการ

พิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมแต่ละเรื่องในระหว่างการประชุม และการเชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงต่อข้อ

สงสัยในการประชุมคณะกรรมการฯ 

(๒) ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

มนุษย์ ภายใต้การด าเนินงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักวิจัยจากหน่วยงานที่ท าข้อตกลงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board) เพ่ือน าส่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) พิจารณาต่อไป 

(๓) คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียง

บางส่วน โดยไม่ค านึงถึงผู้ให้การสนับสนุน 

(๔) ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในมนุษย์ของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(๕) ก ากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในมนุษย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว 

จนกระท่ังสิ้นสุดการวิจัย 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการด าเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(๗) พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

(๘) ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะและความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 



(๙) เก็บรักษาเอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็น

ความลับ 

(๑๐) แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

(๑๑) ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์  ทั้งด้านหลัก

จริยธรรม การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย และด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๑๒) ประชาสัมพันธ์ และแนะน าให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่ผู้วิจัย 

(๑๓) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ผ่าน

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๔) กรรมการหลักต้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของจ านวนการประชุมต่อปี และกรรมการสมทบต้องเข้าร่วมประชุม

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของจ านวนการ

ประชุมต่อป ี

(๑๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อ ๕ วรรคสามแล้วกรรมการอาจพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 

(๓) ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง และ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ออกจากต าแหน่ง 

 

หมวด ๒ 

การประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย โดยมีการก าหนดวัน เวลา และ 

สถานที่ประชุมที่ชัดเจนแน่นอนล่วงหน้า กรณีท่ีมีเรื่องพิจารณาเร่งด่วนอาจจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมได้ 

ข้อ ๑๐ องค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามวิธีการด าเนินการตามมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedures : SOPs) และต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 



ในกรณีท่ีประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

ที่ประชุม 

ในการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ใช้ฉันทามติ (Consensus) ในกรณีที่กรรมการมี

ความเห็นขัดแย้ง ให้ใช้การลงคะแนน (Vote) และถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นมติของที่ประชุม 

ข้อ ๑๑ เอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ถือเป็น 

เอกสารลับของมหาวิทยาลัย การด าเนินการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นความลับ และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องจะต้องรักษาความลับในลักษณะเช่นเดียวกับคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการ ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคคลอ่ืนที่ คณะกรรมการ 

เห็นสมควรได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๓ 

ข้อก าหนดการศึกษาวิจัยในมนุษย์ 

ข้อ ๑๓ ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมนักวิจัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๔ การวิจัยในมนุษย์ที่ผู้วิจัยสามารถส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน

ด าเนินการ ได้แก่ โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้การด าเนินงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และนักวิจัย

จากหน่วยงานที่ท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ประกาศ ณ  

 

 

 

   (นายสมเชาว์  เกษประทุม) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 


