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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ            
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตาม 
ความเชี่ยวชาญ 7 ด้าน (KMUTT Strategic Research Themes) ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณองค์กรของ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเริ่มจัดให้มีการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยแต่งต้ังคณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร และในปี พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. เพ่ือก ากับดูแลโครงการวิจัยและด าเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
การอ านวยความสะดวกให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง 
ส่งเสริมให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย โดยจัดสรร
งบประมาณด าเนินการอย่างเต็มที่สม่ าเสมอมาโดยตลอด และบุคลากรกับนักศึกษาเห็นความจ าเป็นในการ 
ท าวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องปกป้องอาสาสมัครและท าให้งานวิจัยมีคุณภาพได้มาตรฐานมาตั้งแต่ต้นจนถึง
ปัจจุบัน จะเห็นได้จากจ านวนโครงการวิจัยที่ขอรับการประเมินโครงการเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีตลอดวาระของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ชุดแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 และจะปรับปรุงพัฒนาการประเมินโครงการ แบบฟอร์ม การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
ที่เอ้ือต่อการท าวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
  

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

   2563 
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 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร ส านักงานวิจัย 
นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาตั้งแต่ 
การจัดตั้งโครงสร้างใหม่ของ สวนพ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัย 
ในมนษุยแ์ละการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ชุดแรก วาระ 3 ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การก ากับดูแลจริยธรรม
วิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มจธ. จ านวน 18 คน และกรรมการที่เป็นบุคคลทั่วไป (Lay Person) 
จ านวน 3 คน นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
จ านวน 11 หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ชุดแรก 
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ทุก 2 เดือน รวมจ านวน 16 ครั้ง และประชุม
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก /สถาบัน จ านวน 1 ครั้ง โดยที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ให้การรับรองโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา มจธ. ประเภทการรับรองแบบยกเว้น 
(Exemption Review) จ านวน 494 โครงการ และการรับรองแบบเร่งด่วน (Expedited Review) จ านวน 
67 โครงการ แต่ยังไม่มีการรับรองแบบเต็มรูปแบบ (Full Board Review) ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 
2562  

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้อบรมเพ่ิมเติมความรู้ ประวัติความเป็นมา กรณีศึกษาและวิธีการขอการรับรองประเมินโครงการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แบ่งเป็นสองแบบ ได้แก่ แบบแรกจัดอบรมหนึ่งวันเต็มให้กับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น จ านวน 22 ครั้ง และแบบที่สองจัดอบรมครึ่งวันให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับปริญญาโท และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 ครั้ง ส าหรับการพัฒนาบุคลากรของงาน
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 ได้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาที่จัดภายใน มจธ. และภายนอก มจธ. รวมทั้งสิ้น
จ านวน 8 ครั้ง    
 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เต็มเวลาในต าแหน่งนักพัฒนาการศึกษา จ านวน 1 คน และลูกจ้างต าแหน่งนักพัฒนาการศึกษา จ านวน 2 คน 
โดยบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกคน มหาวิทยาลัยไดใ้ห้การสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการบริหารจัดการงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
470,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 7,658,000 บาท และปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
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3,792,500 บาท โดยงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยได้จัดสรรงบประมาณให้งานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 596,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
798,500 บาท ซึ่งงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนด 
 
ตารางท่ี 1 สรุปช่วงเวลาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

ช่วงเวลา การบริหารจัดการ 

พ.ศ. 2558 จัดตั้ง “งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย” สังกัดกลุม่งานยุทธศาสตร์วิจัยและ
การสื่อสาร ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้ง “คณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

16 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (ยกเลิก)* 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์” (ยกเลิก)** 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ” (ยกเลิก)** 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ” (ยกเลิก)** 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าบณัฑติวิทยาลัยการจัดการ

และนวัตกรรม” (ยกเลิก)** 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” (ยกเลิก)** 
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์” 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะวทิยาศาสตร์”  
(ยกเลิก)** 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าศูนย์บริการ 
ทางการศึกษาราชบุร”ี 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี” (ยกเลิก)** 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ” 

9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดท าแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ มจธ. 
(Standard Operating Procedures for KMUTT, SOP) 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
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ตารางท่ี 1 สรุปช่วงเวลาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา การบริหารจัดการ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.” (ชุดใหม่) 

15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าบณัฑติวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตกรรม” (เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะวทิยาศาสตร์” 
(เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าสถาบนั 
การเรยีนรู้” 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์” (เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” (เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ” (เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ” (เพิ่มเตมิอนุกรรมการ) 

17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประจ าคณะ 
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี” (เพิ่มเติมอนุกรรมการ) 

19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขยายระยะเวลาการด าเนินงาน “คณะอนุกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์  
ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน” ไปถงึวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

1 กันยายน พ.ศ. 2562 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และพฒันาความร่วมมือ 
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. 
ร่วมกับศูนยส์่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลยัมหิดล  

  
หมายเหตุ  
  *  : การยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ชุดใหม่ เป็นไปตาม 
    การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับท่ี 2) 

 **  : การยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบนั 
   เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัย  
    ในมนุษย์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี  
    การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายชื่อของอนุกรรมการ
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1. ประวัติความเป็นมา 

 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในโครงการวิจัยเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ประเทศต่างๆ 

ทั่วโลกด าเนินการมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพ่ือให้อาสาสมัครยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ และเป็น
การส่งเสริมมาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยให้กับนักวิจัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ            
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัย ที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตามความ
เชี่ยวชาญ 7 ด้าน (KMUTT Strategic Research Themes) ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นจรรยาบรรณองค์กรของ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา  
 ในการท าวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา มจธ. กว่าครึ่งศตวรรษ ทั้งทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  
ทุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จ านวนมาก ที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษาจ าเป็นต้องยื่นค าขอการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับองค์กรอื่น  

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  
จึงจัดให้มกีารด าเนินงานด้านจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดย “งานจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลการวิจัย” ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร ส านักงานวิจัย 
นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ทีเ่ป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 175 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) และตามประกาศ มจธ. เรื่อง การ
แบ่งกลุ่มงานภายในส่วนงานสังกัดส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2557 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

สถานที่ตั้ง  
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร 
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร   
อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 02-470-9623  อีเมล: ethics@mail.kmutt.ac.th 
เว็บไซต์: https://ethics.kmutt.ac.th 

https://ethics.kmutt.ac.th/
https://ethics.kmutt.ac.th/
https://ethics.kmutt.ac.th/
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รูปที่ 1 โครงสร้างส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ 

ที่ปรึกษาอธิการบด ี

ฝ่ายจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิจัย 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรมการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายนวัตกรรมและ

ภาคีความร่วมมือ 

Knowledge Exchange 
for Innovation (KX) 

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

อธิการบดี 

-บริษัท Start-Up 

-บริษัท Spin-off 
-Holding 
Companies 

กลุ่มงานนวัตกรรม 

และพันธมิตร 

งานอุตสาหกรรม

สัมพันธ์ 

KMUTT 
Entrepreneurship 

Program 

KMUTT–Integrated 
Learning (WiL) 

Working Adult 

Education (WAE) 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

วิจัยและการสื่อสาร 

งานวิสัยทัศน ์

งานยุทธศาสตร์และ

แผน 

งานสารสนเทศวิจัย 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานจรรยาบรรณและ

ธรรมาภิบาลการวิจัย 

ส านักงานวจิัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

กลุ่มงานส่งเสริม

และบริการวิจัย 

งานบริการ 

ทุนวิจัย 

งานพัฒนา

บุคลากร 

งานสนับสนุน 

งานทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

งานถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
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2. คณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 เมื่องานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย  ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและ 
การสื่อสาร ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงได้จัดตั้งคณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ 

1. รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล     ที่ปรึกษา 
3. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์    ที่ปรึกษา 
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    ที่ปรึกษา 
5. รศ.ดร.วนิดา พวกุล      ประธานคณะท างาน 
6. ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์     รองประธานคณะท างาน 
7. ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล      คณะท างาน 
8. ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์     คณะท างาน 
9. ดร.วรรัตน์ กระทู้      คณะท างาน 
10. ดร.ผ่องศรี เวสารัช      คณะท างาน 
11. นายบุญเลิศ แซ่อ้ึง      คณะท างาน 
12. ผู้อ านวยการส านักงานนิติการหรือนิติกรที่ได้รับมอบหมาย คณะท างาน 
13. นางณมล วรปรีดา      เลขานุการคณะท างาน 

 
 โดยให้คณะท างานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัย 
ในมนุษย์  

2. พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรอง หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย  
ในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บทเฉพาะกาล) 

3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ (บทเฉพาะกาล) 

4. จัดท ารายงานการด าเนินงานเสนออธิการบดีและสภาวิชาการ 
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3. กฎระเบียบ 
 
จากการปฏิบัติงานของคณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไดจ้ัดท าร่างกฎ/ระเบียบ การก ากับ

ดูแลการวิจัยในมนุษย์ ของ มจธ. จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในมนุษย์ ต้องค านึงถึง  

หลักจริยธรรมในการด าเนินการวิจัย การคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ 
เชิงลบต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ลงวันที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเนื้อหาในประกาศประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการฯ 
เป็นต้น 

2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
เนื่องด้วยปัจจุบันมีปริมาณงานจ านวนมากและด้วยภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน ในการประชุม

คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแล 
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และส านักงานนิติการได้พิจารณา
พร้อมจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นการแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
  1. ข้อ 4.4 แก้ไข “รองประธานกรรมการ” จาก “หนึ่งคน” เป็น “สองคน”  

2. ข้อ 4.5 เพ่ิม “เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ” เป็น “กรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์” เนื่องจากผู้ประเมินโครงการวิจัยมีจ านวนจ ากัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ จึง
ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยด้วย เพ่ือช่วยให้การประเมินโครงการฯ สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และสนับสนุนพันธกิจของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ การเพ่ิมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการดังกล่าวจึงส่งผลต่อจ านวนกรรมการ ท าให้ต้องปรับจ านวนกรรมการตามข้อ 4.2 จากเดิม “สิบคน” 
เป็น “สิบสองคน” 

นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ด าเนินการไปแล้ว และที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการสามารถกระท าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงให้เพ่ิมเติมรายละเอียดดังกล่าวไว้ในบทเฉพาะกาลด้วย 
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4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

และส่งเสริมศักยภาพของงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ือให้การด าเนินงานในการวิจัยที่มีมนุษย์

เป็นอาสาสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

มจธ. ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ 

1.   รศ.ดร.วนิดา พวกุล     ประธานกรรมการ 

2.   ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์    รองประธานกรรมการ 

3.   ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ    กรรมการภายนอก 

4.   ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร   กรรมการภายนอก 

5.   นายนิรุฒ มณีพันธ์     กรรมการภายนอก 

6.   นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม    กรรมการภายนอก   

7.   พลเรือโท สมภพ เสตะรุจิ    กรรมการภายนอก 

8.   นาวาตรี สยมภู ชูเลิศ    กรรมการภายนอก 

9.   นางอุษา ประยูรรักษ์     กรรมการภายนอก (Lay Person) 

10.  นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล    กรรมการภายนอก (Lay Person) 

11.  รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง    กรรมการภายใน 

12.  ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล     กรรมการภายใน 

13.  ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช    กรรมการภายใน 

14.  ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีร ี    กรรมการภายใน 

15.  ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์    กรรมการภายใน 

16.  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ    กรรมการภายใน  

17.  ดร.ภัทรพร ศศิวิมลพันธ์    กรรมการภายใน 

18.  ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เลขานุการ 

19.  เจ้าหน้าที่ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) จึง
ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
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ในมนุษย์ มจธ. ชุดใหม่ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยเพ่ิมรองประธาน
กรรมการอีกหนึ่งท่านคือ ดร.ภาสนันท์ อัศวรักษ์ และให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเป็น กรรมการ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยด้วย จากการเพิ่มเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเป็นกรรมการ
ดังกล่าวส่งผลต่อจ านวนกรรมการ จึงเพ่ิมจ านวนกรรมการภายนอกจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ก.บ.พีรเดช 
ธิจันทร์เปียง และนางสาวนิตยา นิราศรพ ให้เท่ากับการเพ่ิมจ านวนของต าแหน่งกรรมการภายในตามข้อ 4.3 ที่
ก าหนดให้กรรมการภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่ากรรมการภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นพนักงาน 
ข้าราชการ และลูกจ้าง หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ชุดใหม่ ประกอบด้วยบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ 

1.   รศ.ดร.วนิดา พวกุล     ประธานกรรมการ 

2.   ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ ์    รองประธานกรรมการ 

3.   ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์    รองประธานกรรมการ 

4.   ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ    กรรมการภายนอก 

5.   ศ.คลินิก ทพ.สุรชัย เดชคุณากร   กรรมการภายนอก 

6.   นายนิรุฒ มณีพันธ์     กรรมการภายนอก 

7.   นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม    กรรมการภายนอก 

8.   พลเรือโท สมภพ เสตะรุจิ    กรรมการภายนอก 

9.   นาวาตรี สยมภู ชูเลิศ    กรรมการภายนอก 

10. นางอุษา ประยูรรักษ์     กรรมการภายนอก (Lay Person) 

11. นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล    กรรมการภายนอก (Lay Person) 

12.  ดร.ก.บ.พีรเดช ธิจันทร์เปียง    กรรมการภายนอก  

13. นางสาวนิตยา นิราศรพ    กรรมการภายนอก (Lay Person) 

14. รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง    กรรมการภายใน 

 15. ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล   กรรมการภายใน 
16.  ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช    กรรมการภายใน   

17.  ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีร ี    กรรมการภายใน 

18.  ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ    กรรมการภายใน  

19.  ดร.ภัทรพร ศศิวิมลพันธ์    กรรมการภายใน 

20.  ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กรรมการและเลขานุการ 

21.  เจ้าหน้าที่ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 การท างานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. มีอ านาจหน้าที่โดยขึ้นตรงกับอธิการบดี
และมีที่ปรึกษาคือ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
 

กิจกรรมตลอดวาระการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ นอกเหนือจากการ
รับรองโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์และการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่บุคลากร 
มจธ. แล้วยังได้มีการประชุมหารือเพ่ือท าความเข้าใจและเพ่ิมพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีอาวุโส 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

คณะ 
อนุกรรมการฯ 
ประจ าคณะ 1 

คณะ 
อนุกรรมการฯ 
ประจ าคณะ 2 

คณะ 
อนุกรรมการฯ 
ประจ าคณะ 3 

คณะ 
อนุกรรมการฯ 
ประจ าคณะ 4 

คณะ 
อนุกรรมการฯ 
ประจ าคณะ X 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
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ตารางท่ี 2 กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มจธ. 
 

วันที่ ชื่อกิจกรรม/รายละเอียด สถานที่ 
หน่วยงานที่
จัดกิจกรรม 

25 มกราคม พ.ศ. 2560  การประชุมและปฐมนิเทศคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

ห้องประชุม
ประภาประจักษ์
ศุภนิติ ชั้น 9 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มจธ. 

ส านักงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
พันธมิตร 
(สวนพ.) 

20 กนัยายน พ.ศ. 2561 การฝึกอบรมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มจธ. ได้หารือในหัวข้อการติดตาม
ความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การวิจัยในมนุษย์ การน าเสนอแนวคิด 
การใช้ Broad Consent Form ส าหรับ
โครงการวิจัยในมหาวิทยาลัย บรรยายโดย 
ศ.พ.ญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ทั้งนี้ 
คุณณมล วรปรีดา กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ได้น าเสนอการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยที่ขอประเมินจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์จากคณะต่างๆ รวมไปถึง
การทบทวนแนวทางการด าเนินการของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มจธ. (SOP)  

ห้องประชุม
ประภาประจักษ์
ศุภนิติ ชั้น 9 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี มจธ. 

ส านักงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
พันธมิตร 
(สวนพ.) 
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5. คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 

ประธานกรรมการและตัวแทนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้ด าเนินการชี้แจง
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้กับหน่วยงานภายใน มจธ. โดยขอเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ของคณะ/ส านัก/สถาบัน เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมและขอความอนุเคราะห์เสนอ
รายชื่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ า คณะ/ส านัก/สถาบัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุดควรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีความพร้อมจะท า
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. พิจารณาประเมินจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยในมนุษย์ภายในคณะ/ส านัก/สถาบัน 
2. เสนอให้การอนุมัติรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้นภายในคณะ/ส านัก/  
    สถาบัน ต่อคณะกรรมการฯ 
3. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพ่ือส่งเสริมการท างานด้านจริยธรรมการวิจัย 

    ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีแจ้งต่อประธานกรรมการ 

 

การด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 

จากขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการฯ ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้มีการขยายเวลาการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ไปถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562 

 การเสนอรายชื่อและมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก /

สถาบัน มีจ านวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ 

-  คณะศิลปศาสตร์    -  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 

-  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  -  สถาบันการเรียนรู้ 

-  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   -  คณะวิทยาศาสตร์ 
-  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   

-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-  ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 

-  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 3 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
 

คณะอนุกรรมการฯ รายชื่อ ต าแหน่ง 
คณะศิลปศาสตร์ 1. รศ.ดร.ริชารด์ วัตสัน ทอดด์  

2. ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล  
3. ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข  
4. ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์  
5. นางสาวสรญัญา สราญชาติ  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ 

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล 
2. ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ 
3. ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ ์
4. ผศ.สภุาวดี บุญยฉัตร  
5. ผศ.นันทนา บุญลออ 
6. อาจารย์ชาย สญัญาวิวัฒน์  
7. ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล 
8. ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร 
9. อาจารย์ระลึก อินเสมียน 
10. อาจารย์ชูเกียรติ อ่อนช่ืน 
11. นางสาวเบญจวรรณ ก้อนทอง 
12. นางสาวเยาวลักษณ์ ดารา 

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
เลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ผศ.ดร.สรุีย์ ฟูนิลกลุ 
2. ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม  
3. ดร.วรรัตน์ กระทู้  
4. ดร.สณุสิา สถาพรวจนา 
5. ดร.สยาม แยม้แสงสังข ์
6. นางสาวปวีณา มงคลพงศ์สิริ  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม  

1. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจรญิ  
2. ดร.วัชรพจน์ ทรัพยส์งวนบุญ   
3. ดร.อานนท์ ทับเที่ยง  
4. ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กลุ  
5. ดร.วินัย หอมสมบตั ิ
6. ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธ์ิ 
7. ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ 
8. ดร.กนกพร กังวาลสงค ์

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
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ตารางท่ี 3 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน (ต่อ) 

 
คณะอนุกรรมการฯ รายชื่อ ต าแหน่ง 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

1. ผศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด 
2. รศ.ดร.ขรรค์ชัย ดุลละสกุล 
3. ดร.เพียงเพญ็ จิรชัย 
4. ผศ.ดร.อลสิา ทรงศรีวิทยา 
5. ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล 
6. ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ ์
7. รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน  
2. ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
3. รศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ  
4. รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต  
5. นางสาวสุปรยีา อ่อนอิงนอน  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 1. ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช  
2. ดร.วิทวัส มิ่งวานิช  
3. ดร.วิทยา เขาหนองบัว  
4. ดร.ธีระพล สลีวงศ์  
5. ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์   
6. นางพชรมน ชุดเจือจีน  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุร ี 1. ดร.กัลย์ธีรา นทราภิรักษ์กลุ  
2. ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี  
3. ดร.กมลวรรณ อูปเงิน  
4. ผศ.ดร.นิติมา อัจฉริยะโพธา  
5. ดร.วรากร รัตนอารีกุล  
6. ดร.รตันา รุ่งศิรสิกุล  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลย ี

1. ผศ.ดร.สดุารตัน์ ตรเีพชรกุล  
2. รศ.ดร.เฉลมิชัย วงษ์อารี  
3. ดร.เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 1. ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา  
2. ผศ.ดร.สริิลักษณ์ เจียรากร  
3. รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกลุ  
4. ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง  
5. ผศ.ดร.ธนิต สวสัดิเ์สวี  
6. นางปรียานุช รัชตะหริัญ 

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 

 



12 

 

ตารางท่ี 3 คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน (ต่อ) 

 
คณะอนุกรรมการฯ รายชื่อ ต าแหน่ง 

สถาบันการเรียนรู้ 1. ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรดีาสวสัดิ์  
2. ดร.เอกพงษ์ หิรัญสิรสิวัสดิ์  
3. ดร.สุกลัยา ตันติวิศวรุจิ  
4. ดร.สภุโชค ตันพิชัย  
5. นางสาวรัฐกานต์ ณ พัทลุง  
6. นางสาวจินตนา วงศ์ต๊ะ  
7. นางสาวจันทิมา ปัทมธรรมกลุ  

ประธานคณะอนุกรรมการ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 
เลขานุการ 
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6. การจัดท าแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
 

 คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
มจธ. (Standard Operating Procedure for KMUTT’s Institutional Review Board - SOP) ในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มจธ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยฝ่าย 
เลขานุการฯ ได้น าเสนอให้ส านักงานนิติการพิจารณาและเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบเรียบร้อยแล้ว  
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานฯ ดังกล่าวและส่งให้
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินโครงการที่เข้าข่าย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไป 
 

   
 

 
รูปที่ 3 แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
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7. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
 

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ มจธ. ที่ก าหนดในวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ทุก 2 เดือน เพ่ือพิจารณารับรองโครงการที่ขอรับการประเมิน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประเภทต่างๆ และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม  
การวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Standard Operating Procedure for KMUTT’s Institutional Review Board - 
SOP) รวมทั้งติดตามการด าเนินงานต่างๆ เช่น การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับอาจารย์/
นักวิจัย/นักศึกษา และการพิจารณาการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น
จ านวน 16 ครั้ง และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 4 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 

การประชุม 
จ านวน (ครั้ง) 

รวม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

การประชุมคณะกรรมการฯ 4 6 6 16 
 

  

  
 

รูปที่ 4 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 
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8. การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
การจัดอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นที่คู่มือแนวทางการด าเนินงานของ

คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย ในมนุษย์  มจธ .  ( Standard Operating Procedure for KMUTT’s 
Institutional Review Board - SOP ก าหนดไว้ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินการโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครและทราบถึงแนวปฏิบัติการขอรับการ
ประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งมีความพร้อมในการด าเนินการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยได้เริ่มจัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยใน
มน ุษย์ขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เดิมได้แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และด้านสังคมศาสตร์ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดอบรมร่วมกันเนื่องจากเนื้อหาการอบรม กรณีศึกษา และ
ขั้นตอนการขอประเมินโครงการวิจัยมีความคล้ายคลึงกัน รวมถึงโครงการวิจัยของ มจธ. เป็นงานวิจัย 
เชิงบูรณาการ ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงการวิจัยทั้งสองด้านพร้อมกัน  

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยได้จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การอบรมแบบเต็มวัน ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง ส าหรับอาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เหมาะส าหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงหรือการศึกษาข้อมูลเชิง
ลึก) และการอบรมแบบครึ่งวัน ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี เหมาะส าหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ า  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ไดจ้ัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 54 ครั้ง 
มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 5,191 คน แบ่งตามประเภทการอบรม ดังนี้ จัดอบรมแบบเต็มวัน จ านวน 22 ครั้ง มี
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 1,418 คน และจัดอบรมแบบครึ่งวัน จ านวน 32 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 3,773 
คน และแบ่งตามปีงบประมาณ ได้ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดอบรม จ านวน 19 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน 977 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดอบรม จ านวน 12 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 1 ,581 คน 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดอบรม จ านวน 7 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน 1,278 คน แสดงดังตารางที่ 
5 

 
ตารางท่ี 5 จ านวนผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 

ประเภทการอบรม 
จ านวนผู้ผ่านการอบรม (จ านวนการจัดอบรม) 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

อบรมแบบเต็มวัน 604 (9) 368 (6) 446 (7) 1,418 (22) 

อบรมแบบครึ่งวัน 977 (10) 1,518 (12) 1,278 (10) 3,773 (32) 

รวม 1,581 (19) 1,886 (18) 1,724 (17) 5,191 (54) 
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 สามารถแบ่งผู้ผ่านการอบรมตามประเภทผู้เข้าร่วมการ
อบรม ดังนี้ ผู้ผ่านการอบรมแบบเต็มวัน แบ่งเป็นอาจารย์ จ านวน 281 คน และนักวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญา
เอก จ านวน 533 คน และผู้ผ่านการอบรมแบบครึ่งวัน แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 2,260 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 517 คน อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 17 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน ซ่ึงจ านวนผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มวันและแบบครึ่งวัน สามารถแสดง
ในรูปแบบร้อยละ ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 ตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มวันแบ่งตามประเภทผู้เข้าร่วมการอบรม  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที ่6 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบครึ่งวันแบ่งตามประเภทผู้เข้าร่วมการอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  

อาจารย์, 35.3%

นักวิจัย/นักศึกษา (ป.เอก), 64.7%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อาจารย์, 33.9%

นักวิจัย/นักศึกษา (ป.เอก), 66.1%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นักศึกษา (ป.ตรี), 85.5%

นักศึกษา (ป.โท), 13.4%

นักวิจัย/นักศึกษา (ป.เอก), 0.1% อาจารย์ที่ปรึกษา 
(โครงการวิจัย ป.ตรี), 0.9%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นักศึกษา (ป.ตรี), 75.3%

นักศึกษา (ป.โท), 24.5% อาจารย์ที่ปรึกษา 
(โครงการวิจัย ป.ตรี), 0.2%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รูปที่ 7 กิจกรรมการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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9. การประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
มิติในการแบ่งประเภทการประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ การประเมินแบบยกเว้น (Exemption Review) การประเมินแบบเร่งด่วน (Expedited 
Review) และการประเมินแบบเต็มรูปแบบ (Full-Board Review) โดยการประเมินแบบยกเว้นจะได้รับเอกสาร
รับรอง COE (Certification of Exemption) ส่วนการประเมินแบบเร่งด่วนและการประเมินแบบเต็มรูปแบบ 
จะได้รับเอกสารรับรอง COA (Certification of Approval)  

ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ท าการประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการประเมินจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 622 โครงการ และคณะกรรมการฯ ไดใ้ห้การรับรองโครงการวิจัยที่เข้าข่าย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบยกเว้น จ านวน 494 โครงการ และ
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแบบเร่งด่วน จ านวน 67 โครงการ ส่วนข้อเสนอโครงการวิจัยนอกเหนือจากการ
รับรองโครงการวิจัยแบบ COA และ COE อีกจ านวน 61 โครงการ เป็นโครงการวิจัยแบบพหุสถาบัน (Multi-
Center Study) จ านวน 1 โครงการ โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Non-
Human Research) จ านวน 9 โครงการ ขอถอนการประเมินโครงการ จ านวน 12 โครงการ และไม่สามารถ
ประเมินโครงการได้ เนื่องจากด าเนินโครงการวิจัยไปแล้ว จ านวน 39 โครงการ  

แบ่งข้อเสนอโครงการวิจัยและการรับรองโครงการวิจัยตามปีงบประมาณ มีจ านวนดังนี้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน 114 โครงการ ได้รับการรับรองโครงการวิจัยแบบ COE 
จ านวน 60 โครงการ (ร้อยละ 52.6) และรับรองโครงการวิจัยแบบ COA จ านวน 11 โครงการ (ร้อยละ 9.6) โดย
มีโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Non-Human Research) จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 
3.5) และไม่สามารถออกใบรับรองได้ เนื่องจากด าเนินโครงการวิจัยไปแล้ว จ านวน 39 โครงการ (ร้อยละ 34.2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 260 โครงการ ได้รับการรับรองโครงการวิจัย
แบบ COE จ านวน 226 โครงการ (ร้อยละ 86.9) และรับรองโครงการวิจัยแบบ COA จ านวน 27 โครงการ (ร้อย
ละ 10.4) โดยมีโครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Non-Human Research) จ านวน 
3 โครงการ (ร้อยละ 1.2) และขอถอนโครงการ จ านวน 4 โครงการ (ร้อยละ 1.5) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 248 โครงการ ได้รับการรับรองโครงการวิจัยแบบ COE จ านวน 
208 โครงการ (ร้อยละ 83.9) และรับรองโครงการวิจัยแบบ COA จ านวน 29 โครงการ (ร้อยละ 11.7) โดยมี
โครงการวิจัยแบบพหุสถาบัน (Multi-Center Study) จ านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 0.4) โครงการวิจัยที่ไม่ 
เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Non-Human Research) จ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 0.8) และขอถอน
โครงการ จ านวน 8 โครงการ (ร้อยละ 3.2)   
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ตารางท่ี 6 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบ่งตามประเภทที่ได้รับ  
      การรับรองโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

ประเภทการรับรองโครงการวิจัย 
จ านวนโครงการ (ร้อยละ) 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

แบบยกเว้น (COE) 60 (52.6%) 226 (86.9%) 208 (83.9%) 494 (79.4%) 

แบบเร่งด่วน (COA) 11 (9.6%) 27 (10.4%) 29 (11.7%) 67 (10.8%) 

Multi-Center Study   1 (0.4%) 1 (0.2%) 

Non-Human Research 4 (3.5%) 3 (1.2%) 2 (0.8%) 9 (1.4%) 

ถอนโครงการ  4 (1.5%) 8 (3.2%) 12 (1.9%) 

ไม่สามารถออกใบรับรองได้  
เนื่องจากด าเนินโครงการวิจัยไปแล้ว 

39 (34.2%)   39 (6.3%) 

รวม 114  260  248  622 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 หน่วยงานที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการประเมิน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากที่สุดคือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
จ านวน 272 โครงการ รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
จ านวน 168 โครงการ และหน่วยงานที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยน้อยที่สุด ได้แก่ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานวิชาการศึกษาทั่วไป ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 
ตารางท่ี 7 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบ่งตามหน่วยงาน  
     (คณะ/ส านัก/สถาบัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 
 

หน่วยงาน  
(คณะ/ส านกั/สถาบัน) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ประเมิน 
รับรอง 

ประเมิน 
รับรอง 

ประเมิน 
รับรอง 

COA COE COA COE COA COE 

คณะศลิปศาสตร ์ 3 2 1 2 1 1 4 1 3 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

3  3 12 2 10 38 5 31 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5  5 11 3 7 2  2 
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ตารางท่ี 7 จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบ่งตามหน่วยงาน  
     (คณะ/ส านัก/สถาบัน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 (ต่อ) 
 

หน่วยงาน  
(คณะ/ส านกั/สถาบัน) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ประเมิน 
รับรอง 

ประเมิน 
รับรอง 

ประเมิน 
รับรอง 

COA COE COA COE COA COE 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ
และนวัตกรรม 

62 2 22 120 3 116 90  90 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลย ี

24 2 21 89 7 78 55 6 48 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8 2 4 6 2 3 7 1 4 

คณะวิทยาศาสตร ์    9 5 4 32 14 15 

ศูนย์บริการทางการศึกษา
ราชบุร ี

   2 2  1   

คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลย ี

1 1     6 1 3 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ
วัสด ุ

1   2  2 6  6 

สถาบันการเรียนรู ้ 1 1  1 1  2 1 1 

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม
โรงงานต้นแบบ 

4  3 4 1 3 4  4 

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   1  1    

ส านักงานวิชาการศึกษาท่ัวไป    1  1    

ส านักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1  1       

ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร 

1 1        

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

      1  1 

รวม 114 11 60 260 27 226 248 29 208 

 
สถานะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีโครงการวิจัยที่ขอประเมินจ านวน 114 โครงการ โดยมีการแจ้งปิดโครงการจ านวน 104 โครงการ  
(ร้อยละ 91.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการวิจัยที่ขอประเมินจ านวน 260 โครงการ โดยมีการแจ้งปิด
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โครงการจ านวน 248 โครงการ (ร้อยละ 95.4) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการวิจัยที่ขอประเมิน
จ านวน 248 โครงการ โดยมีการแจ้งปิดโครงการจ านวน 191 โครงการ (ร้อยละ 77) ในภาพรวม 3 ปี
ปีงบประมาณ มีการแจ้งปิดโครงการจ านวน 543 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 622 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
87.3  
  
ตารางท่ี 8 สถานะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2560 - 2562  
 

หน่วยงาน (คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการที่

แจ้งปิด 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการที่

แจ้งปิด 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการ

ที่แจ้งปิด 

คณะศลิปศาสตร ์ 3  2 2 4 1 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ 

3 3 12 11 38 34 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 11 11 2 1 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวัตกรรม 

62 62 120 120 90 88 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี

24 19 89 85 55 39 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8 7 6 5 7 3 

คณะวิทยาศาสตร ์   9 8 32 17 

ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุร ี   2  1 1 

คณะทรัพยากรชีวภาพและ

เทคโนโลย ี

1 1   6 1 

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 1 1 2 2 6 4 

สถาบันการเรียนรู ้ 1 1 1 1 2  

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ 

4 4 4 1 4 1 

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  1 1   



22 

 

ตารางท่ี 8 สถานะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2560 - 2562 (ต่อ) 
 

หน่วยงาน (คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการที่

แจ้งปิด 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการที่

แจ้งปิด 

โครงการที่

ขอประเมิน 

โครงการ

ที่แจ้งปิด 

ส ำนกังำนวิชำศกึษำทั่วไป   1 1   

ส ำนกัวจิยัและบรกิำร
วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1 1     

ส ำนกังำนวิจยั นวตักรรมและ
พนัธมิตร 

1      

บณัฑิตวิทยำลยัรว่มดำ้นพลงังำน
และสิง่แวดลอ้ม 

    1 1 

รวม 114 104 260 248 248 191 

* ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

จากข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสถานะข้อเสนอ
โครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานที่ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จ านวนมากที่สุด จ านวน 272 โครงการ และมี
การปิดโครงการมากที่สุด จ านวน 270 โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีขั้นตอนการวิจัยในการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยนักศึกษาทั้งสองหน่วยงาน
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และได้รับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และปิดโครงการแล้วจ านวนมาก โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการประเมินโครงการ 
จ านวน 168 โครงการ ปิดโครงการ จ านวน 143 โครงการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มี
โครงการที่ได้รับการประเมิน จ านวน 53 โครงการ ปิดโครงการ จ านวน 48 โครงการ ส่วนสถาบันนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานวิชาการศึกษาทั่วไป ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็น
หน่วยงานที่มีโครงการวิจัยขอรับประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์น้อยที่สุด หน่วยงานละ 1 โครงการ และได้
ปิดโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
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10. กิจกรรม (การสื่อสารกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก) 

 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 คณะกรรมการฯได้มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายในและ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก โดยที่การสื่อสารกับหน่วยงานภายในได้มีการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือแนะน าคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการด าเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. สรุปสาระส าคัญของประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแล 
การวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 การให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ (หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
งานวิจัยที่เข้าข่ายการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) ขั้นตอนการประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบและ
ตระหนักถึงการด าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  
 

     
 

รูปที่ 8 แผ่นประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
 ส าหรับการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการฯไดม้ีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยเข้าร่วมการประชุม/การสัมมนาต่างๆ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าร่วมโครงการประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมโครงการ
อบรมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจ าสถาบัน รุ่นที่ 1/2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
การเข้าร่วมการอบรมระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 9 การร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. กับหน่วยงานภายนอก 
 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อเร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 - 23 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 

การประชุมวิชาการ The 16th 
FERCAP International 
Conference “Toward 
Research Ethics 
Harmonization in Asia and 
Western Pacific” 

อาคารภูมสิิรมิังคลา
นุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยและคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

19 มถิุนายน พ.ศ. 2560 โครงการประชุมเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติการวิจัย 
ในมนุษย ์พ.ศ. ... 

ห้องประชุมแมจิก 3  
ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์คอนเวนชัน 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 การสัมมนา “เส้นทางลัดเพื่อ
ขอรับการส่งเสรมิสนับสนุน 
การวิจัยในมนุษย์” 

ห้องประชุม Lotus 1-4
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

29 กันยายน พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการ 
“Applications and 
Challenges of Trans-Omics 
in the Future” 

เซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
15 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 
การประชุมเรื่อง “การศึกษา 
เชิงลึกประเด็นจรยิธรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส าคัญส าหรับประเทศไทย 
กลุ่มการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” 

ห้องประชุมหว้ากอ 2 
ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ 

17 - 18 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 

การเข้าร่วมโครงการอบรม 
“การจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคนประจ า
สถาบัน รุ่นท่ี 1/2561” 

ห้องประชุม 530 
ส านักงานอธิการบดี  
ช้ัน 5 หาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา  

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตารางท่ี 9 การร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. กับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วม “โครงการเสวนา

เปิดประตูจริยธรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561” 

ห้องแกรนด์บอลรมู ช้ัน 3
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร ์

10 สงิหาคม พ.ศ. 2561 การประชุมเรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ดา้น
สังคมศาสตร์” 

ห้องประชุมขนาดกลาง 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
และเครือข่ายในระบบวิจัย 
ทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

12 มนีาคม พ.ศ. 2562 การเข้าร่วมการอบรม “ระบบ
รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์” 

ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

9 เมษายน พ.ศ. 2562 การประชุมเรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ดา้น
สังคมศาสตร์” 

ห้องประชุมขนาดกลาง 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
และเครือข่ายในระบบวิจัย 
ทั่วประเทศ 

29 เมษายน พ.ศ. 2562 การเข้าร่วมประชุม  
“ประชาพิจารณ์โครงการแผน
แม่บทมาตรฐานการวิจัยใน
คน” 

ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

7 มถิุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมเรื่อง “A Seminar 
on Mentoring in 
Responsible Conduct of 
Research” 

ห้องบุษกร NECTEC ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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ตารางท่ี 9 การร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. กับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
10 มถิุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมเรื่อง Responsible 

Conduct of Research in 
Thailand: Research Data 
Management & Importance 
of Sharing 

ห้องประชุมแมนดาริน ช้ัน 
1 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ   

 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
“Conference on the Ethics 
of Science & Technology 
and Sustainable 
Development” 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการและ

องค์การยูเนสโก  

 
 ทั้งนี้ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ยังได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกัน ก าหนดระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้  
 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้และร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรต่างๆ เช่น 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ การเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
 2. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Review Management, HRRM) และการศึกษา
แนวทางการบ ารุงรักษาระบบให้ด าเนินการอย่างยั่งยืนในการน าระบบ HRRM มาด าเนินการติดตั้งและทดสอบ
การใช้งานในการบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดตั้งที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศของ มจธ. เพ่ือทดสอบใช้งาน 
รวมทั้งศึกษาแนวทางการปรับแต่งระบบการบ ารุงรักษาระบบให้ด าเนินการได้อย่างยั่งยืน โดยแนวทางการ
ปรับแต่งระบบการบ ารุงรักษาระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งสองฝ่าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกัน  
ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการจ าหน่ายและเผยแพร่ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความเห็นชอบร่วมกัน 
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 รูปที่ 9  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือด้าน  

   จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. ร่วมกับ 

   ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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11. บุคลากรและงบประมาณบริหารจัดการ 
 
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร ส านักงานวิจัย 

นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ส านักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารและมีบุคลากร
ด าเนินการ ดังนี้ 

 รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร   (พ.ศ. 2562) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร   (พ.ศ. 2562) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
                   (พ.ศ. 2561) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 

 ดร.วรินธร สงคศิริ   รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย 

 ดร.ผ่องศรี เวสารัช   รักษาการผู้อ านวยการ ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ 
  พันธมิตร  

 นางณมล วรปรีดา   นักพัฒนาการศึกษา  

 นางสาวจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ  นักพัฒนาการศึกษา 

 นางสาวกษวรรณ เรืองทินกร  นักพัฒนาการศึกษา 
 

ส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย 

 รศ.ดร.วนิดา พวกุล   ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

 ผศ.ดร.ชูจิตต์ ตรีรัตนพันธ์   รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

 ดร.ภาสนันทน์ อัศวนนท์   รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

 ดร.ผ่องศรี เวสารัช   รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิจัย นวัตกรรมและ  
พันธมิตร และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มจธ. 

 นางณมล วรปรีดา   นักพัฒนาการศึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. 

 นางสาวจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ  นักพัฒนาการศึกษา 

 นางสาวกษวรรณ เรืองทินกร  นักพัฒนาการศึกษา 
 
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เต็มเวลาในต าแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 1 คน และลูกจ้างต าแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 2 คน บุคลากรดังกล่าว
เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกคน โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
บริหารจัดการงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 470,000 บาท 

https://ethics.kmutt.ac.th/
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 7,658,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,792,500 บาท 
โดยงานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัยได้จัดสรรงบประมาณให้งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 596,000 บาท และปี พ.ศ. 2562 จ านวน 798,500 บาท ซึ่งงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
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12. การพัฒนาบุคลากร 
 

 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. จ าเป็นต้องเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้ทราบระเบียบและแนวปฏิบัติการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถสื่อสาร
ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์  
เป็นอาสาสมัคร ทราบถึงแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และมีความพร้อม 
ในการด าเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย  การพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนได้ไปศึกษาดูงาน เข้าร่วมการอบรม และเข้าร่วมการสัมมนา  
ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รวมจ านวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 10 
 

ตารางท่ี 10 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อเร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
16 มกราคม พ.ศ. 2560 การศึกษาดูงาน “ส านักงาน

คณะกรรมการจรยิธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น” 

ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี 2 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ศูนย์จริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

24 มีนาคม พ.ศ. 2560 การฝึกอบรมเรื่อง 
“จริยธรรมการวิจยัในคน 
ส าหรับการวิจัย 
ทางชีวการแพทย”์ รุ่นที่ 
1/2560 

ห้อง 101 ประชาสังคม
อุดมพัฒน์ ช้ัน 1 อาคาร
ประชาสังคมอดุมพัฒน์ 
สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
การวิจัยในคน
มหาวิทยาลยัมหิดล  

20 - 21 เมษายน  
พ.ศ. 2560 

โครงการอบรมเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสนบัสนุนคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน 
เรื่อง “การบริหารจัดการ
ข้อมูลโครงการวิจัยในคน 
ครั้งท่ี 1/2560” 

ห้องประชุม 530 ส านักงาน
อธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
การวิจัยในคน
มหาวิทยาลยัมหิดล 

26 - 27 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน 
โรงแรมราชาวดี รสีอร์ท 
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์จริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ตารางท่ี 10 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน (ต่อ) 
 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อเร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

22 - 24 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 

การเข้าร่วมโครงการอบรม 
“การวางแผนและ
พัฒนาการจัดอบรมด้าน
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์” 

อาคารสริิคุณากร 3 ช้ัน 2 
ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

17 - 18 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 

การเข้าร่วมโครงการอบรม 
“การจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน
ประจ าสถาบัน รุ่นท่ี 
1/2561” 

ห้องประชุม 530 ส านักงาน
อธิการบดี ช้ัน 5 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัยในคน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

23 - 24 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

การเข้าร่วม “โครงการ 
Advanced Research 
Ethics Training Course 

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ 

ส านักงานบริการการวิจัย 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบั 
Department of 
Bioethics, National 
Institutes of Health 
(NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
12 มนีาคม พ.ศ. 2562 การเข้าร่วมการอบรม 

“ระบบรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย”์ 

ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต ์

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

 

  
 

รูปที่ 10 การเข้าร่วมการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
 

ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
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ประกาศ มจธ. เรื่อง การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับท่ี 2 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 



45 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

(ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าสถาบันการเรียนรู้ 

 

 



61 

 

แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.  
(Standard Operating  Procedure for KMUTT’s Institutional Review Board - SOP) 
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แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Standard Operating  
Procedures for KMUTT, KMUTT-SOP) (ต่อ) 
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แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Standard Operating  
Procedures for KMUTT, KMUTT-SOP) (ต่อ) 
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แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (Standard Operating  
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