
 
 

 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “จริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยด้าน  
        สังคมศาสตร์” 
 

เรียน  คณาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย / และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. โครงการและก าหนดการ 
  2.  แบบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

  กองบริหารการวิจัย  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “จริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับ 
การวิจัยด้านสังคมศาสตร์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอม  การเขียน
เอกสารค าอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล และทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2  สาขาสังคมศาสตร์  
 

 ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “จริยธรรมการ
วิจัยด้านสังคมศาสตร์” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27  มิถุนายน  2561   เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และขอความ
กรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
ในครั้งนี ้

 

กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ 
กลับมายัง สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในวันศุกร์ที่ 22  มิถุนายน  2561 

E-mail : benjawanjum@gmail.com หรือ หรือสมัครได้ที่ลิงก์ 
https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2 
Fax : 0-2564-3937  สนใจติดต่อ นางสาวเบญจวรรณ  ประจวบลาภ โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 
1804 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมโครงการอบรมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้
ทราบโดยทั่วกัน  จักขอบคุณยิ่ง 
 

          คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
                                                                                        กองบริหารการวิจัย มธ. 

                                                                         18  มิถุนายน  2561 

 

mailto:benjawanjum@gmail.com%20หรือ
https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2


 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” 

วันพุธที่  27  มิถุนายน  2561  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย 301  ชั้น 3  อาคารราชสุดา    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
* * * * * 

 

เวลา รายละเอียด ผู้บรรยาย 
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน  

08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
โดย  ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ  สบืนุการณ์ 
       (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ.) 

 

09.00 – 10.30 น. หลักจริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์: ประเด็นส าคัญส าหรับการวิจัย 
เชิงคุณภาพ 

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 11.45 น. จริยธรรมกับประเด็นส าคัญส าหรับการวิจัย 
เชิงปริมาณ 
 

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 

11.45-12.00 น. อภิปราย – ซักถาม  

12.00 – 13.00 น. * * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *  
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมกลุ่ม (การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา, น าเสนอ, 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

รศ.ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต 
 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.00 น. ถาม-ตอบ-ปิดการอบรม  

หมายเหตุ   
1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เต็มวัน  จะได้รับใบประกาศนียบัตร 
3. รับจ านวนจ ากัด 100 ท่าน (ผู้จัดขอยึดวันที่ได้รับข้อมูลการสมัครเข้าอบรม) 
4. รับเฉพาะบุคลากร , นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น 
5. การแจ้งชื่อเข้ารับการอบรม ขอความกรุณาเขียนตัวบรรจง (หรือพิมพ์)  ท่านจะได้รับ 

ใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ท่านแจ้ง (หากท่านเขียนผิด (พิมพ์ผิด) ทางผู้จัดขอไม่แก้ไข 
ใบประกาศนียบัตรให้กับท่านใหม่) หรือสมัครได้ที่ลิงก์ 
https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2 

https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2


 
 

แบบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม 
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนส าหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารราชสุดา   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

*********** 
 

โปรดเขียนตัวบรรจง   (เป็นข้อมูลในใบเกียรติบัตร) 
 
       1. ค าน าหน้า- ชื่อ ........................................................... นามสกุล...................................................  
 

 สังกัด ภาควิชา............................................................ คณะ............................................... .......... 
 
 สถาบัน.......................................................................  วิทยาลัย.............................. ..................... 
 
 เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................ ................ 
 
 E-mail address:…………………………………………………………………………………………………………….  

 

หรือสมัครได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2 

 

https://goo.gl/forms/NmcmjSTwWDUBmi0D2

