
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 2586/2563) 

เรื่อง คาธรรมเนียมการย่ืนเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

........................................................... 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดอัตราการเบิกจายคาตอบแทนในการอาน และพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ข้ึน    

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และตามความในขอ 14.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ การเงิน 

การพัสดุ ทรัพยสินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและ

พัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 จึงกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (submission fee) จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน ไวดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการยื่นเสนอ

ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับกับโครงการวิจัยทุกโครงการที่ตองการขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ ไมวาจะเปนโครงการวิจัยของบุคลากรภายใน หรือ บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน และครอบคลุมแหลงทุนทุกประเภท ทั้งทุนสวนตัว หรือทุนที่ไดรับจากหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐบาลหรือ

องคกรอิสระ หรือเอกชน 

ขอ 3 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 4 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 319/2559) เรื่อง คาธรรมเนียมการยื่น

เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

บรรดาระเบียบประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับประกาศนี ้ใหใชประกาศนี้แทน 
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ขอ 5 ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รองอธิการบดี” หมายความวา รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่

ดูแลงานดานการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คาธรรมเนียม” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอ

ขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย (Submission fee) จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“เอกชน” หมายความวา ผูประกอบการหรือกิจการสวนบุคคล หาง

ร า น บ ริ ษั ท  ที่ มิ ใ ช ส ว น ร า ช ก า ร ห รื อ

รัฐวิสาหกิจหรือองคกรในกํากับของรัฐ 

“โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา

ดานจริยธรรมในมนุษยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา 

“องคกรวิชาชีพ” หมายความวา องคกรที่ จั ดตั้ งขึ้ นตามที่ บัญญัติ ไว ต าม

กฎหมายวิชาชีพ เชน องคกรวิชาชีพแพทย 

องคกรวิชาชีพพยาบาล องคกรวิชาชีพครู 

เปนตน 

“มูลนิธ”ิ หมายความวา ทรัพยสินที่จัดสรรไวโดยเฉพาะสําหรับ

วัตถุประสงคเพ่ือการกุศลสาธารณะ การ

ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร วรรณคดี 

การศกึษา หรือเพื่อสาธารณประโยชนอยาง

อ่ืน โดยมิไดมุงหาประโยชนมาแบงปนกัน

และไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย 

และการจัดการทรัพยสินของมูลนิธิ ตองมิใช

เปนการหาผลประโยชนเพ่ือบุคคลใด

นอกจากเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

มูลนิธินั้นเอง เชน มูลนิธิเพ่ือผูปวยยากไร 

เปนตน 
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“สมาคม” หมายความวา นิติบุคคลที่กอตั้งข้ึน หรือการกอตั้งสมาคม

เพ่ือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่อง

รวมกันและมิใชเปนการหาผลกําไรหรือ

รายไดมาแบงปนกัน ตองมีขอบังคบัและจด  

ทะเบียนตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมาย เชน แพทยสมาคม สมาคมเทคนิค

การแพทย เภสัชกรรม สมาคม เปนตน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะกรรมการ

บริหาร” 

หมายความวา คณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัย

ประจํามหาวิทยาลัย 

ขอ 5 คาธรรมเนียมประกอบดวย 

5.1 คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสําหรับโครงการวิจัย

ใหม (initial submission) 

5.1.1 โครงการวิจัยของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนวิจัยจากเอกชน โครงการละ 12,000 บาท 

5.1.2 โครงการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน

จากรัฐบาล โครงการละ 2,000 บาท 

5.1.3 โครงการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุนวิจัยจาก องคกร

วิชาชีพ เชน สมาคมวิชาชีพ ราชวิทยาลัย หรือองคกรท่ีไมแสวงหากําไรอ่ืน ๆ เชนมูลนิธิโครงการละ 2,000 

บาท 

5.1.4 โครงการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุน 

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือทุนสวนตัว โครงการละ 1,000 บาท 

5.1.5 โครงการวิจัยของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาปริญญาตรี และ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือทุนสวนตัว 

โครงการละ 500 บาท 

5.2 คาธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารเพ่ิมเติม ไดแก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการวิจัย (protocol amendment) คูมือนักวิจัย (investigator's brochure) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร 

(information sheet) แบบยินยอมอาสาสมัคร (consent form) แบบบันทึกขอมูล (case record form) 

และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของกับอาสาสมัครในโครงการ (research subject material and documents)  
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5.2.1 โครงการวิจัยท่ีไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.1 โครงการละ 

2,500 บาท 

5.2.2 โครงการวิจัยท่ีไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.2 โครงการละ 

500 บาท 

5.2.3 โครงการวิจัยที่ไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.3 ขอ 5.1.4 

และ ขอ 5.1.5 ยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการขอรับรองเอกสารเพ่ิมเติม 

5.3 คาธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสําหรับโครงการวิจัยท่ี

ผานการรับรองแลว และขอรับการรับรองตอ (renew of previously approved protocol) 

 5.3.1 โครงการวิจัยที่ไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.1 โครงการละ 

5,000 บาท 

5.3.2 โครงการวิจัยที่ไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.2 โครงการละ 

1,000 บาท 

5.3.3 โครงการวิจัยที่ไดเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรกตามขอ 5.1.3 ขอ 5.1.4 และ 

ขอ 5.1.5 ยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการขอรับการรับรองตอ 

5.4 คาธรรมเนียมการรายงานความปลอดภัย รายงานการดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน

รายงานความกาวหนา หรือรายงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดใหผูวิจัยรายงานไมคิดคาธรรมเนียม 

5.5 คาธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยหรือ

เอกสาร อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ คิดคาธรรมเนียมการตรวจสอบครั้งละ 50 บาท และคาสําเนาเอกสาร 20 บาท 

ตอหนา  

ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บคาธรรมเนียมจากโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาดานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยใหเสร็จสิ้น กอนเขาสูกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการ 

ขอ 7 โครงการวิจัยของหนวยงาน/แหลงทุนภายนอกที่เปนหนวยงานของรัฐบาลหรือองคกร

อิสระที่มีขอผูกพันของมหาวิทยาลัยกับแหลงทุนเปนรายกรณี มหาวิทยาลัยอาจยกเวนคาธรรมเนียม หรือลด

คาธรรมเนียมในการจัดเก็บ โดยใหเสนอผานผูอํานวยการศูนยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และใหอยูในดุลพินิจ

ของรองอธิการบดทีี่เก่ียวของ เปนผูพิจารณาอนุมัตติามบริบทของโครงการวิจัยนั้น 

ขอ 8 เงินคาธรรมเนียมที่จัดดังกลาวจะไมคืนใหกับโครงการวิจัยไมวาจะไดรับความเห็นชอบ

หรือไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหดําเนินการวิจัย 

ขอ 9 เงินคาธรรมเนียมในการจัดเก็บนี้ตามประกาศนี้ ใหนําเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของคณะกรรมการ การใชจายเงินนี้ ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการตรวจสอบ ติดตามประเมินและพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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ขอ 10 ในกรณีที่มีปญหาการตีความเก่ียวกับประกาศนี้ ใหคณะกรรมการ เปนผูเสนอความเห็น

ตออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัย การวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด  

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้  กรณีมีปญหาในการตีความ

หรือการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 ประกาศ ณ วันที่ 18  ธันวาคม พ.ศ.2563 
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