
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์ กองบริหารการวิจัย  โทร 1804 
ที่ อว 67.04.2/(ECSo)ว.211 วันที่     5  พฤษภาคม   2565 
เรื่อง    แจ้งก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ดา้นสงัคมศาสตร์ (ครั้งที่ 2/2565)  
 

เรียน    นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  
กองบริหารการวิจัย มีก าหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 2/2565) เพื่อให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมและการ
เขียนเอกสารค าอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมีก าหนดการจัดในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ผ่านระบบอบรมออนไลน์ Microsoft Teams 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  
กองบริหารการวิจัย ขอเรียนแจ้งก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์ 
(ครั้งที่ 2/2565) โดยมีก าหนดการให้ลงทะเบียน และขั้นตอนดังนี้ 

1. คุณสมบัติที่รับลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
1.1 เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1.2  เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เต็มวันเท่านั้น 

2. เปิดรับลงทะเบียนอบรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 จนกว่าจะครบจ านวนลงทะเบียน   
(รับจ านวน  80 ท่าน)  หากเต็มจ านวนทางผู้จัดจะแจ้งปิดการลงทะเบียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
ส านักงานฯ  https://research.tu.ac.th/ethics  โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที ่ล ิงก์ 
https://shorturl.asia/AO6vc  และ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี ้

3. ผู้จัดการอบรมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอบรมที่เว็บไซต์ของส านักงานฯ 
https://research.tu.ac.th/ethics     ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พฤษภาคม  2565 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์  อุณโณ) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สาขาสงัคมศาสตร ์
 
 
 

https://research.tu.ac.th/ethics
https://shorturl.asia/AO6vc%20%20และ
https://research.tu.ac.th/ethics


 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในคนด้ำนสังคมศำสตร์ (คร้ังท่ี 2/2565) 
วันอำทิตย์ท่ี  29 พฤษภำคม 2565  เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. 

ณ ห้อง 316 ส ำนักงำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน มธ. สำขำสังคมศำสตร์ อำคำรโดมบริหำร ชั้น 3  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต และผ่ำนระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

 

* * * * * 
 

เวลำ รำยละเอียด วิทยำกร 
08.30–08.40 น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโปรแกรม Microsoft Teams  
08.40–08.50 น. พิธีเปิดการอบรม โดย   

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
(ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญงิ ศิริวรรณ  สืบนุการณ์) 

 

08.50-09.00 น.  หลักจริยธรรมการวิจัยในคน 
 ประเภทของโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาด้าน 
     จริยธรรมการวจิัยในคน 

- โครงการวิจัยทีเ่ข้าข่ายการพจิารณาจริยธรรมแบบยกเว้น 
- โครงการวิจัยทีเ่ข้าข่ายการพจิารณาแบบเร่งด่วน 
- โครงการวิจัยทีเ่ข้าข่ายการพจิารณาแบบน าเข้าที่ประชุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  อุณโณ 
(ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์) 

09.00–10.00 น.  การประเมินคณุประโยชน์และความเสีย่ง 
 การวิจัยในบุคคลหรือกลุม่เปราะบาง 
 การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ 

อาจารย์ แพทย์หญิง วิศรี  วายุรกุล 
 

10.00-11.00 น. กระบวนการขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ 
และจริยธรรมการวจิัยในกลุ่มเปราะบางอ่อนแอ 

 

11.00–12.00 น.  ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
     และพฤติกรรมศาสตร ์
 หน้าท่ีความรับผิดชอบของนักวิจัย (ท้ังก่อนและหลัง 
     ได้รับอนุมัติให้ท างานวิจัย) 

 

12.00–13.00 น. * * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *  
13.00–15.00 น. การฝึกปฏิบัติ (work shop) : การออกแบบโครงร่างการวิจัย /การ

เขียน Protocol / inform / consent ร่วมกัน และน าเสนอผล  3  
กลุ่ม 

1.  กลุ่มที่ 1 

 
 
 
อาจารย์ แพทย์หญิง วิศรี  วายุรกุล 

 2. กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา  เตพละกุล 
 3. กลุ่มที่ 3 อาจารย์ สิทธิโชค  ชาวไรเ่งิน 
15.00–16.00 น. การน าเสนอ,อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วม

ฝึกอบรม 
อาจารย์ แพทย์หญิง วิศรี  วายรุกลุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา  เตพละกุล 
อาจารย์ สิทธิโชค  ชาวไรเ่งิน 

16.00-16.30 น. ซักถามและปดิการอบรม  
หมำยเหตุ   

1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เตม็วัน  จะไดร้ับใบประกาศนยีบัตร 
3. รับเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่าน้ัน 


