
 
 

 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา 
       โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” 
 

เรียน  คณาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย / และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

สิ่งที่แนบมาด้วย  โครงการและก าหนดการ 
 

  กองบริหารการวิจัย  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการ
ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย  นักศึกษา  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  ขั้นตอนและกระบวนการขอ
ความยินยอม  การเขียนเอกสารค าอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล และทราบถึงวิธีปฏิบัติในการ
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2   
สาขาสังคมศาสตร์  
 

 ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “หลักจริยธรรม
พื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  30-31 
สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 3 คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านสนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ 

 

กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ 
กลับมายัง สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในวันเสาร์ที่ 25  สิงหาคม  2561 
ได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/forms/iUjNKTkCAExBdMbu1 

หากมีประเด็นข้อซักถามเพ่ิมเติมติดต่อ นางสาวเบญจวรรณ  ประจวบลาภ  
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1804  
e-mail: benjawanjum@gmail.com 
LINE ID : benjawanjum 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมโครงการอบรมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้
ทราบโดยทั่วกัน  จักขอบคุณยิ่ง 
 

          คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ 
                                                                                        กองบริหารการวิจัย มธ. 

                                                                         3 สิงหาคม  2561 

mailto:benjawanjum@gmail.com


 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้าน

สังคมศาสตร์” 
ระหว่างวันที่  30-31 สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 3 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

* * * * * 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 

 

เวลา รายละเอียด ผู้บรรยาย 
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน  
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 

โดย  ศ.ดร.ทพญ.ศริิวรรณ  สืบนุการณ์ 
       (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ.) 

 

09.00 – 10.00 น. วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจยั หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

รศ.ดร.พอ.ถวัลย์  ฤกษ์งาม 

10.00 – 12.00 น. ท าอย่างไรให้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 
 วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 การใช้สถิติในการวิเคราะห ์

 

 
รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์ 
 
รศ.ดร.วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกลุ 

12.00 – 13.00 น. * * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *  
 

13.00 - 15.15 น. 
 

 การคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion criteria) 
 การคัดออก (Exclusion criteria) 
การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 
การวิจัยในกลุม่อ่อนแอ และ การรักษาความลับ 
 กระบวนการเกณฑ์อาสาสมัคร และกระบวนการให้ค ายินยอม 
 เอกสารชี้แจงข้อมูลแกผู่้เข้ารว่มโครงการวิจยั (Information Sheet) 
 หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Consent Form) 

 

 

ผศ.ดร.วิไลภรณ์  โคตรบึงแก 
 
 
ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม 
รศ.ดร.พอ.ถวัลย์  ฤกษ์งาม 

15.15 – 15.30 น. กิจกรรมกลุ่ม 
(เข้ากลุ่ม และแจกโจทย์วิจัย) 

 

15.30 - 16.00 น. ถาม-ตอบ  

 

 

 



 
 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

เวลา รายละเอียด ผู้บรรยาย 
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน  
08.50 – 09.00 น. กิจกรรมกลุ่ม  

(เข้ากลุ่มก่อนการน าเสนอ) 
 

09.00 – 10.45 น. การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา, น าเสนอ, อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 

 

10.45 – 11.00 น. ถาม-ตอบ  
11.00 – 12.00 น. จริยธรรมการวจิัยทางด้านสังคมศาสตร ์ ศ.ระพีพรรณ  ค าหอม 

รศ.ดร.นีออน  พิณประดิษฐ์ 

12.00 – 13.00 น. * * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *  
13.00-14.30 น. หน้าท่ีความรับผิดชอบของนักวิจัย (ท้ังก่อนและหลังไดร้ับ

อนุมัติให้ท างานวิจัย และผลประโยชน์ทับซ้อน) 
รศ.นพ.จักรชัย  จึงธีรพานิช 
 

14.30-15.00 น. ถาม-ตอบ-ปิดการอบรม  

 

หมายเหตุ :   

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เตม็สองวัน  จะไดร้ับใบประกาศนียบตัร 
3. รับจ านวนจ ากัด 120 ท่าน (ผู้จัดขอยึดวันท่ีไดร้ับข้อมูลการสมัครเข้าอบรม) 
4. รับเฉพาะบุคลากร , นักศึกษา, เจา้หน้าท่ี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเ์ท่านั้น 
5. การแจ้งช่ือเข้ารับการอบรม สมัครได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/forms/iUjNKTkCAExBdMbu1 
6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2561 – 25 สิงหาคม 2561 

 


