ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ ๙๒/๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
........................................................
เพื่อใหงานวิจัยทางสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนงานวิจัย
ตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย และเปน การให ค วามคุ ม ครองแก ผูถู ก วิจั ย ในดา นความปลอดภั ย
ความยุติธรรม และการเคารพสิทธิของบุคคล รวมทั้งเพื่อใหผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนผลงาน
ที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวทางในการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย”
ขอ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ใชอยูกอน และมีขอขัดแยง ใหใช
ประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
ประธาน
โครงการวิจัย

การวิจัยในมนุษย

การรับรองจริยธรรมการวิจัย

หมายถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย
หมายถึง โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาดาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
หมายถึง การศึกษาในมนุษยที่ยังมีชีวิต และการศึกษา
โดยใชขอมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบวาขอมูลนั้น
เปนของผูใด วัตถุประสงคใหไดความรูใหม
ในแงมุมตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
หมายถึง การผานการพิจารณาวาโครงการวิจัยในมนุษย
นั้นไดคํานึงถึงการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพ
ของผูเขารวมการวิจัย รวมทั้งความปลอดภัย
และความเปนอยูที่ดีของผูเขารวมการวิจัย

๒
ขอ ๕ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการไมนอย
กวา ๕ คน โดยมีผูเชี่ยวชาญดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย อยางนอย ๑ คน ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายอยาง
นอย ๑ คน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในโครงการที่พิจารณาอยางนอย ๑ คน และในรายชื่อคณะกรรมการใหมี
อยางนอย ๑ คนเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ หนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
๖.๑ พิจารณาใหการรับรอง หรือไมรับรองโครงการวิจัย หรือใหมีการปรับปรุงแกไขกอน
ใหการรับรอง รวมทั้งใหพักการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัย ในกรณี
ที่งานวิจัยไมเปนไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยกําหนดประชุมคณะ
กรรมการทุก ๒ เดือน
๖.๒ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการโครงการวิจัย จากรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัยที่ผูวิจัยเสนอผานสถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๖.๓ ใหขอเสนอแนะแกผูวิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยใหเปนไปตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย
๖.๔ กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยใน
มนุษย
๖.๕ เรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗ โครงการวิจัยที่ตองไดรับการรับรองกอนเริ่มดําเนินการ
๗.๑ โครงการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
๗.๒ โครงการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยใหอาจารย
ที่ปรึกษาเปนผูเสนอโครงการตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
๗.๓ โครงการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่ดําเนินการโดยการสํารวจ
การสัมภาษณ การสังเกต ขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๘ โครงการวิจัยที่ไมเขาขายตองขอรับการพิจารณารับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มีลักษณะดังนี้
๘.๑ โครงการวิจัยทางดานการศึกษาที่ดําเนินการในสถาบัน หรือสถานที่ที่เปนที่ยอมรับ
ทางการศึกษา อันไดแก การวิจัยการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพของ
เทคนิคการสอนซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนวิธีการสอนตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินหลักสูตร วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา

๓
๘.๒ โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสํารวจ การสัมภาษณและการเฝาสังเกต อันไดแก
การวิจัยที่เกี่ยวกับผลทดสอบทางการศึกษา (การประเมินความรู การวิเคราะหปญหา
เจตคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) วิธีการสํารวจ วิธีการสัมภาษณหรือการสังเกต
พฤติกรรมในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ตองไมมีลักษณะ ดังนี้
(ก) การบันทึกขอมูลที่สามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลผูเปนเจาของขอมูล หรือ
เปดเผยตัวตนของเจาของขอมูล และ
(ข) การเปดเผยผลการตอบของบุคคล ทําใหเกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับ
โทษ หรือเกิดความเสียหายตอรางกาย จิตใจ ชื่อเสียง อาชีพการงาน
สถานภาพทางการเงิน สิทธิประโยชนและผลตอบแทนใด ๆ ที่พึงได
ตอบุคคลผูเปนเจาของขอมูล หรือสถาบัน
๘.๓ โครงการสํารวจ โครงการสาธิต หรือโครงการประเมินระบบงาน การวิจัยบริหาร
จัดการและการวิจัยสถาบัน ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับอนุญาตจากหัวหนาผูรับผิดชอบ
หนวยงานหรือองคกร และมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาระบบหรือนโยบาย โดยการศึกษา
ทดสอบ หรือประเมินระบบการใหบริการ ประโยชนตอสาธารณชน วิธีการรับผล
ประโยชนหรือบริการ รวมทั้งความเปนไปไดหรือทางเลือกของโครงการ ทั้งนี้
โครงการจะตองไมทําใหเกิดความเสี่ยงของบุคคลในการรับโทษ หรือเกิดความ
เสียหายทั้งดานชื่อเสียง รางกาย จิตใจ หนาที่การงาน สถานภาพทางการเงิน
สิทธิประโยชนและผลตอบแทนใด ๆ ที่พึงไดตอบุคคลผูเปนเจาของขอมูล
๘.๔ โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินความพึงพอใจและระดับคุณภาพ โดยผู
บริโภคถึงรสชาติ และคุณภาพอาหาร คุณภาพของสินคาและบริการ ทั้งนี้จะตองไม
เกี่ยวของกับสารเสพติด หรือสารกอโทษตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม รวมถึง
คุณภาพและปริมาณของสวนประกอบของอาหาร ตองไมกอใหเกิดผลเสียตอผู
บริโภคหรือสิ่งแวดลอม
๘.๕ โครงการวิจัยเกี่ยวกับสารปนเปอน สารเคมี เชื้อโรคและชีววัตถุ ที่ไมไดกระทํา
โดยตรงกับมนุษย เชน การตรวจหาปริมาณสารปนเปอนในดินหรือในน้ํา
การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร เปนตน
๘.๖ โครงการอื่นๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใหความเห็นชอบ
ขอ ๙ ลักษณะโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํามาก
๙.๑ โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูล หรือการศึกษาขอมูล เอกสารระเบียนที่มีอยู
กอนแลวถาแหลงขอมูลนั้นจัดสรรใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปใชได และผูวิจัย
บันทึกขอมูลในลักษณะที่ไมสามารถสืบเสาะถึงตัวบุคคลได

๔
๙.๒ การขอปรับปรุงแกไขโครงการวิจัยเดิมเพียงเล็กนอยที่ไมทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
และเปนโครงการที่ผานการอนุมัติแลว
๙.๓ การขอปรับแกไขแบบยินยอมของโครงการวิจัยเดิมที่ผานการอนุมัติแลว
๙.๔ โครงการวิจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเห็นชอบ
ขอ ๑๐ การพิจารณาโครงการวิจัย
๑๐.๑ โครงการวิจัยใหม มีประเด็นหลักในการพิจารณาดังนี้
ก. การออกแบบการวิจัยและวิธีการวิจัย
ข. เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย
ค. เกณฑการยุติการวิจัยทั้งเฉพาะรายบุคคลและทั้งโครงการ
ง. ความเหมาะสมของสถานที่ทําวิจัย ในดานพื้นที่ วัสดุอุปกรณ เจาหนาที่ชวยวิจัย
และความพรอมของวิธีดําเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จ. ความรับผิดชอบตอผูเขารวมการวิจัยในกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจาก
การเขารวมการวิจัย
ฉ. กระบวนการขอความยินยอมใหเขารวมการวิจัย
ช. การดูแลพิเศษสําหรับกลุมออนแอและเปราะบางที่ไมอาจตัดสินใจไดดวยตนเอง
เชน เด็กหรือผูเยาว
๑๐.๒ โครงการวิจัยที่ผานการรับรองแลว ใหผูวิจัยติดตอกับคณะกรรมการภายหลัง
โครงการไดรับการรับรองแลว ดังนี้
ก. การปรับเปลี่ยนโครงรางการวิจัย
ข. การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค
ค. การรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย
ขอ ๑๑ รูปแบบการพิจารณาโครงการวิจัยมี ๒ แบบ คือ
๑๑.๑ การพิจารณาโครงการวิจัยโดยเสนอเขาที่ประชุมเต็มคณะ
โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไมเปนไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในการ
ประชุมพิจารณาเพื่อลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงการวิจัย ตองมีกรรมการครบ
องคประชุม การรับรองโครงการวิจัยจะใชมติที่เปนเอกฉันท หรือเสียงขางมาก
สนับสนุน
๑๑.๒ การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน
โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ําอาจใชการพิจารณาแบบเรงดวน โดยประธานเปนผูทํา
หนาที่ลงความเห็นในการรับรองไดดวยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งที่มีประสบการณทําหนาที่พิจารณาโครงการไดเชนเดียวกับประธาน
โดยไมตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ หากไมสามารถใหการรับรองไดจะตองสง
โครงการวิจัยเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

๕
ขอ ๑๒ ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมี ๔ แบบ ดังนี้
๑๒.๑ รับรองโดยไมมีการแกไข
๑๒.๒ รับรองในหลักการ จะใหการรับรองเมื่อปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
หรือชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม
๑๒.๓ ยังไมรับรองจนกวาจะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหมภายหลังการปรับแกไข
โครงการวิจัยแลว
๑๒.๔ ไมรับรอง โดยแจงเหตุผลประกอบ
ขอ ๑๓ กรณี ที่ โครงการวิ จัย ได รับการรั บ รองจริย ธรรมการวิจัย ในมนุษ ย มหาวิทยาลัย จะออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยเปนภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ
ใหแกผูยื่นโครงการ โดยการรับรองมีระยะเวลา ๑ ป
ขอ ๑๔ โครงการวิ จัย ที่ ไ ด ผ า นการรับ รองโดยคณะกรรมการ จะตอ งรายงานความก าวหนาต อ
คณะกรรมการอยางนอยปละ ๑ ครั้งหรือมากกวาแลวแตความเหมาะสม การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค
ที่เกิดขึ้น และรายงานผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานมายังคณะกรรมการ
ขอ ๑๕ การขอขยายเวลาการรั บ รองโครงการวิ จั ย ผู วิ จั ย สามารถขอขยายเวลาการรั บ รอง
โครงการวิจัยตอไปไดถาโครงการวิจัยยังไมสิ้นสุดหรือดําเนินการไมทันตามกําหนด โดยใหยื่นขอขยายเวลา
ไมนอยกวา ๓๐ วันกอนหมดอายุตามที่กําหนดไวในใบรับรอง คณะกรรมการจะตออายุเอกสารรับรองใหอีก
๑ ป
ขอ ๑๖ การใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกบุคลากรของมหาวิ ทยาลัย
๑๖.๑ ใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการ
สรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีแกผูวิจัยในการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจัยในโครงการที่
รับผิดชอบ
๑๖.๒ ใหความรูแกกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยที่เปนสากล ทราบความกาวหนาของหลักเกณฑตางๆ ทันตอความเจริญกาวหนาของรูปแบบ
โครงการวิจัยใหมๆ
ขอ ๑๗ กรณีมีปญหาการตีความตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และการวินิจฉัยของ
อธิการบดีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

(ดร.มัทนา สานติวัตร)
อธิการบดี

