โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ประจาปี พ.ศ. 2561
หลักสูตรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวณิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
การทางานวิจัยทางด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านสังคม จาเป็นที่จะต้องทาผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการศึกษาวิจัย
และการทดลองในมนุษย์ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
เท่านั้น อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความ
เสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทาง
การเงิน และอันตรายทางกฎหมายได้ ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายใช้บังคับด้านการทาวิ จัยในมนุษย์ยังอยู่ระหว่าง
ดาเนิ น การ และข้ อก าหนดส าหรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ในคนที่ เสนอของบประมาณแผ่ น ดิ น ผ่ า นส านั ก งาน
คณะกรรมการ ข้อที่ 2 ระบุว่า ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ต้องส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับงบประมาณ
แผ่นดินพร้อมใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ certificate of approval ที่ออกโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบัน หรือใช้แบบฟอร์มตามที่สานักงานคณะกรรรมการการวิจัยแห่งชาติกาหนดไว้
ซึ่งจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้ความสาคัญกับการทาวิจัย
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในผลงานทางวิชาการ โดยการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการ
วิจัย ตามหลัก จริย ธรรมการวิจัย ในมนุษ ย์ ให้ส ามารถปกป้อ งสิท ธิแ ละสวัส ดิภ าพ และความเป็น อยู่ที่ดี
ของอาสาสมัครในโครงการวิจัยได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ดาเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้ได้ทันต่อแนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สาหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจ และเครือข่ายภายนอก
ให้สามารถดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับ
การวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล
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2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทาวิจัยในมนุษย์ ด้าน
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถ
นาไปปรับใช้กับในแต่ละสถาบันหรือหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสนั บ สนุ น ให้ เ กิดการผลิ ตผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ที่มีคุณภาพ อันส่ ง ผลให้ มหาวิทยาลั ย
สามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 3 ท่าน
1. ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขุดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ส นใจ และเครือข่ายภายนอก จานวน 80 คน และสามารถเข้ารับการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารได้เ ต็มเวลา
ตามกาหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หากมีผู้สมัครเต็มจานวน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ดาเนินการ
ครบตามขั้นตอนก่อนและปิดรับสมัครทันที : สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.rdi.nrru.ac.th เลือกเมนู
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
วัน เวลา และสถานที่ : จานวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รูปแบบการฝึกอบรม :
ภาคทฤษฎี : การบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ การถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อประเมินความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบ certificate รับรองการผ่านการอบรม ในกรณีที่เข้ารับ
การอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดอบรม ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงชื่อทั้งช่วงเช้า
และช่วงบ่ายตามกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาคปฏิบัติ : กรณีศึกษาด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สมัครเข้าร่วมการอบรม : ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/X29zHT และ
(หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หรือมีผู้สมัครเต็มจานวนแล้ว)
ค่าลงทะเบียน :
1. บุคลากรภายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชาระค่าลงทะเบียน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ผู้สนใจ บุคคลภายนอกและเครือข่ายภายนอก
ชาระค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
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ข้าราชการและพนักงานองค์การของรัฐที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้
โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
การชาระค่าลงทะเบียน โอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-76207-2 ชื่อบัญชี จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : ethics@nrru.ac.th เพื่อรับเมล์
ตอบกลับยืนยันการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเท่านั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการดาเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
2. เกิดการสนับ สนุน ให้มีผลงานวิจัยที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนาเผยแพร่
ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศได้
3. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเองและพัฒนา
ความรู้ด้านงานวิจัยต่อไป
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 9460 โทรศัพท์มือถือ : 084-9845614 (คุณรุจริ า ริคารมย์)
โทรสาร : 044-272941 E-mail : ethics@nrru.ac.th Website : www.rdi.nrru.ac.th
กาหนดการฝึกอบรม
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
พิธีเปิดการอบรม
1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิวัฒนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 15 นาที)
2. จริยธรรมที่สาคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
3. หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักวิจัย :
ก่อนและหลังได้รับการอนุมัติให้ทางานวิจัยและผลประโยชน์ทับซ้อน
14.00-15.00 น. 4. ขั้นตอนการพิจารณาและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 15 นาที)
15.15-16.00 น. 5. แนวทางการเขียนโครงร่างกายวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
16.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษาและปัญหาสาหรับกลุ่มเปราะบาง และการรักษาความลับ
16.30-17.00 น. สรุปผลและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
** สถานทีจ่ ัดการอบรมและกาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

