คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๐๒๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๐๐๗/๒๕๖๐
และแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นัน ทาที่ ๐๒๘/๒๕๕๙, ๐๐๗/๒๕๕๙ และแต งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหทําหนาที่กลั่นกรองงานวิจัย สงเสริมและพัฒนาการคุมครอง
ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครที่เขารวมงานวิจัยในมนุษย ตลอดจนพัฒนา
ระบบการดูแลจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย โดยยึด หลักการสากล เกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัย อาทิ
หลักการแหงคําประกาศเฮลซิงกิ ป ๑๙๖๔, The Belmont Report และ International Conference on
Harmonization, Guidance on Good Clinical Practices (ICH GCP) ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก าร
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย แ ละสาธารณสุ ข และสาขาสั ง คมศาสตร แ ละ
พฤติกรรมศาสตร มีมติใหมีการทบทวนคณะกรรมการฯ ใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่ อวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๔ จึ งใหย กเลิกคําสั่งสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ สั่ ง ณ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ และให แ ต ง ตั้ 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
๑.๑๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย
๑.๑๒ นางสาวจารีวัลย
เทียนจีน
๑.๑๓ นางสาวพรทิพย
เรืองปราชญ
๑.๑๔ นางสาวอนุธิดา
แสงใส
๑.๑๕ นายฉัตรไชย
ดิษฐเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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
พลอยศรี
กรรมการ
๒.๙ อาจารยชลลดา
ชูวณิชชานนท
กรรมการ
/๒.๑๐ นายไพรัช...

๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕

นายไพรัช
นางสาวพรทิพย
นางสาวอนุธิดา
นายฉัตรไชย
นายพงศธร
นางสาวจุไรรัตน

-๓–
ดํารงกิจถาวร
เรืองปราชญ
แสงใส
ดิษฐเจริญ
ผลพัฒนาสกุลชัย
ตอดแกว

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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 อินเกื้อ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูสิทธ
ภูคําชะโนด
๗. ผูชว ยศาสตราจารยไพบูลย
ชูวัฒนกิจ
หนาที่
๑. พิ จ ารณาให ความเห็ น ชอบเชิงจริย ธรรมตอ โครงการวิจัย ที่เสนอโดย อาจารย บุ คลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปกปองสิทธิ และสวัสดิภาพของผูเขารวมโครงการวิจัยจาก
ภยันตรายอันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย เพื่อใหมั่นใจไดวาการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยมีคุณคาเชิงวิชาการ
และถูกตองตามหลักจริยธรรมสากล และเพื่อมั่นใจวาการวิจัยที่กําลังดําเนินอยูยังคงมีความเหมาะสมทาง
จริยธรรม
๒. พิ จ ารณารั บ รอง หรื อ รั บ รองโดยมี เงื่ อ นไข หรื อ ไม รั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ให กั บ
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
๓. พิจารณาโครงการวิจัยใหมที่เขาขายไมตองขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Exemption)
และโครงการวิจัยใหมที่เขาขายขอรับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) ซึ่งประธานใหความเห็นชอบ
๔. ติดตามประเมินและกํากับโครงการที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแลว เพื่อใหเปน
การแนนอนวาจะไมมีปญหาดานจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ
๕. ใหคําปรึกษาแกผูวิจัยในการดําเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
๖. ประชาสัมพันธ และแนะนําใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแกผูวิจัย
๗. หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/การนี้…

-๔การนี้ ให ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา และ
คณะกรรมการสมทบ ไดรับ เบี้ ยประชุมไดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราคาเบี้ ย
ประชุมกรรมการและคาพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข อ ๓ (๑๒) และข อ ๔ และใหบุคคลที่ กรรมการเชิ ญ มาให
ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ นั้น ไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

