
 

 

 

 

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ี ๐๒๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ี ๐๐๗/๒๕๖๐ 

และแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

----------------------------- 
 

 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ี ๐๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาท่ี ๐๒๘/๒๕๕๙, ๐๐๗/๒๕๕๙ และแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหทําหนาท่ีกลั่นกรองงานวิจัย สงเสริมและพัฒนาการคุมครอง

ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเขารวมงานวิจัยในมนุษย ตลอดจนพัฒนา

ระบบการดูแลจริยธรรมเก่ียวกับการวิจัยในมนุษย โดยยึดหลักการสากล เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย อาทิ 

หลักการแหงคําประกาศเฮลซิงกิ ป ๑๙๖๔, The Belmont Report และ International Conference on 

Harmonization, Guidance on Good Clinical Practices (ICH GCP)  ซ่ึ ง ท่ี ป ระชุ ม ค ณ ะกรรม ก าร

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข และสาขาสังคมศาสตรและ

พฤติกรรมศาสตร  มีมติใหมีการทบทวนคณะกรรมการฯ ใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงใหยกเลิกคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ี ๐๐๗/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ และใหแตงตั้ ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบดวยบุคคลดังนี้ 

๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 

(SSRUEC Panel ๑)  ประกอบดวย 

            ๑.๑  นายแพทยมาโนชญ    ลีโทชวลิต  ประธานกรรมการ 

             ๑.๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย   ยอดฉิม   รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา   จันทราสา  รองประธานกรรมการ 

             ๑.๔  ศาสตราจารย ดร.รัตนา    จิระรัตนานนท  กรรมการ 

               ๑.๕  รองศาสตราจารย แพทยหญิงดวงพร นะคาพันธชัย   กรรมการ 

               ๑.๖  รองศาสตราจารย ดร.ปญญรัตน   ลาภวงศวัฒนา   กรรมการ 

 ๑.๗  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง กรรมการ 

 ๑.๘  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ            กรรมการ 

               ๑.๙  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 

        /๑.๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมวดี... 



 

- ๒ – 

 ๑.๑๐  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมวดี  คฤหเดช    กรรมการ 

  ๑.๑๑  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี   กิตติโชติพาณิชย  กรรมการ 

 ๑.๑๒  นางสาวจารีวัลย      เทียนจีน  กรรมการ 

 ๑.๑๓  นางสาวพรทิพย    เรืองปราชญ  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๑๔  นางสาวอนุธิดา    แสงใส   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

               ๑.๑๕  นายฉัตรไชย   ดิษฐเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

      คณะกรรมการสมทบ สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ประกอบดวย 

              ๑.  รองศาสตราจารย ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม 

              ๒.  รองศาสตราจารย ดร.พวงทิพย   ชัยพิบาลสฤษดิ์ 

              ๓.  รองศาสตราจารยประไพวรรณ   ดานประดิษฐ 

  ๔.  รองศาสตราจารยศิวพันธุ    ชูอินทร 

              ๕.  รองศาสตราจารย ดร.โกมล   ไพศาล 

              ๖.  ผูชวยศาสตราจารย พล.ต.ท.ดร.ณรงค กุลนิเทศ 

              ๗.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตรา  อูรัตนมณี 

              ๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา   พงษสถาพร  

             ๙.  อาจารย ดร.ฐิตวันต       หงษกิตติยานนท 

      ๑๐. นายแพทยวิชาญ          เกิดวิชัย 
        
        ๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (SSRUEC 

Panel ๒)  ประกอบดวย  

              ๒.๑  รองศาสตราจารย ดร.โยธิน   แสวงดี            ประธานกรรมการ 

              ๒.๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย   ยอดฉิม             รองประธานกรรมการ 

              ๒.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา   จันทราสา           รองประธานกรรมการ 

              ๒.๔  ศาสตราจารย ดร.รวีวรรณ   ชินะตระกูล           กรรมการ 

              ๒.๕  รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ   แฉลมวงษ             กรรมการ 

              ๒.๖  รองศาสตราจารยเสาวภา  ไพทยวัฒน           กรรมการ 

              ๒.๗  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ            กรรมการ 

              ๒.๘  อาจารย ดร.วัฒน     พลอยศร ี           กรรมการ 

               ๒.๙  อาจารยชลลดา                     ชูวณิชชานนท           กรรมการ 

                                                                                                           /๒.๑๐ นายไพรัช...   
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               - ๓ – 

 ๒.๑๐  นายไพรชั          ดํารงกิจถาวร  กรรมการ 

 ๒.๑๑  นางสาวพรทิพย     เรืองปราชญ           กรรมการและเลขานุการ 

              ๒.๑๒  นางสาวอนุธิดา     แสงใส   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

              ๒.๑๓  นายฉัตรไชย   ดิษฐเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ๒.๑๔  นายพงศธร      ผลพัฒนาสกุลชัย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

              ๒.๑๕  นางสาวจุไรรัตน     ตอดแกว           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
  คณะกรรมการสมทบ สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ประกอบดวย 

              ๑.  รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร  

              ๒.  รองศาสตราจารย ดร.ศิรวิทย   กุลโรจนภัทร 

              ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.ท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ  ทองมี 

              ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อินทิรา   รอบรู 

              ๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพงศ  อินเก้ือ 

              ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิทธ  ภูคําชะโนด 

   ๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย     ชูวัฒนกิจ  
 

  หนาท่ี 

  ๑.  พิจารณาใหความเห็นชอบเชิงจริยธรรมตอโครงการวิจัยท่ีเสนอโดย อาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือปกปองสิทธิ และสวัสดิภาพของผูเขารวมโครงการวิจัยจาก

ภยันตรายอันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย เพ่ือใหม่ันใจไดวาการวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษยมีคุณคาเชิงวิชาการ 

และถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล และเพ่ือม่ันใจวาการวิจัยท่ีกําลังดําเนินอยูยังคงมีความเหมาะสมทาง

จริยธรรม 

  ๒.  พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเง่ือนไข หรือไมรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหกับ

โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

  ๓.  พิจารณาโครงการวิจัยใหมท่ีเขาขายไมตองขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exemption) 

และโครงการวิจัยใหมท่ีเขาขายขอรับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) ซ่ึงประธานใหความเห็นชอบ 

  ๔.  ติดตามประเมินและกํากับโครงการท่ีผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแลว เพ่ือใหเปน

การแนนอนวาจะไมมีปญหาดานจริยธรรมการวิจัยเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ 

  ๕.  ใหคําปรึกษาแกผูวิจัยในการดําเนินการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

  ๖.  ประชาสัมพันธ และแนะนําใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกผูวิจัย 

  ๗.  หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                 /การนี้… 

 

 



- ๔ - 

 การนี้  ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

คณะกรรมการสมทบ ไดรับเบี้ยประชุมไดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราคาเบี้ย

ประชุมกรรมการและคาพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ (๑๒) และขอ ๔ และใหบุคคลท่ีกรรมการเชิญมาให

ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ นั้น ไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการ 

 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                                            สั่ง ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

                            (รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 


