
 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร์ กองบริหารการวิจัย  โทร 1804 
ที่ อว 67.04.2/(ECSo)ว.651 วันที่  20  ธันวาคม   2564   
เรื่อง   แจ้งก าหนดการลงทะเบยีนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ดา้นสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 1/2565)  
เรียน  อาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ทุกท่าน 
 

 ด้วย  ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สาขาสังคมศาสตร์ 
กองบริหารการวิจัย มีก าหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 1/2565) เพื่อให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมและ 
การเขียนเอกสารค าอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษา โดยมีก าหนดการจัดในวันพุธที่ 5 มกราคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ
อบรมออนไลน์ Microsoft Teams 
 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์  
กองบริหารการวิจัย ขอเรียนแจ้งก าหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมศาสตร์ 
(ครั้งที่ 1/2565) โดยมีก าหนดการให้ลงทะเบียน และขั้นตอนดังนี้ 

1. คุณสมบัติที่รับลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
1.1 เป็นอาจารย์ / นักวิจัย / นักศึกษา / เจ้าหน้าที่  สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น  
1.2  เป็นผู้ที่มี e-mail@staff.tu.ac.th หรือ e-mail@dome.tu.ac.th เรียบร้อยแล้ว  
       ณ วันลงทะเบียน หากท่านประสงค์จะลงทะเบียนแล้วไม่มีขอให้ติดต่อเพื่อขอรับ  
       e-mail ที่ https://accounts.tu.ac.th/Login.aspx 
1.3  เป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เต็มวันเท่านั้น 

2. เปิดรับลงทะเบียนอบรมตั้งแต่วันพุธที่ 22 ธันวาคม  2564  จนกว่าจะครบจ านวนลงทะเบียน   
(รับจ านวนลงทะเบียน 300 ท่าน)  หากเต็มจ านวนทางผู้จัดจะแจ้งปิดการลงทะเบียนให้ทราบทาง
เว็บไซต์ของส านักงานฯ  https://research.tu.ac.th/ethics  โดยลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้
ที่ลิงก์  https://forms.gle/26cizDAVNdsA2f4R9 

3. ผู้จัดการอบรมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอบรมที่เว็บไซต์ของส านักงานฯ 
https://research.tu.ac.th/ethics     ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์  อุณโณ) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สาขาสงัคมศาสตร ์
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ก าหนดการโครงการอบรม 
“จริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 1/2565) 

ในวันพุธที่  5  มกราคม   2565 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องส านักงานอธิการบดี 1 อาคารส านักงานอธิการบดี  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

และ อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-08.45 น. พิธีเปิดโดย  ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 

               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 

08.45-09.00 น.  ความเป็นมาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.  
สาขาสงัคมศาสตร ์

 แนวทางในการด าเนนิงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคน มธ. สาขาสังคมศาสตร ์

รศ.ดร.อนุสรณ์  อุณโณ 
(ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มธ. 
สาขาสงัคมศาสตร์) 

09.00-09.30 น.  ความเป็นมาของจริยธรรมการวิจัยในคน 
 หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในคน 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 
(คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคน มธ.  
สาขาสังคมศาสตร์) 
 

09.30–10.30 น.  ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
 ประเภทของโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม 

การวิจัยในคน 
- โครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้น 
- โครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
- โครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบน าเข้าทีป่ระชุม  

10.30-10.45 น. พัก 

10.45-12.00 น.  การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง 
 การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง 
 การปกป้องความเปน็ส่วนตัวและการรักษาความลบั 

อาจารย์ พญ.วิศรี วายุรกุล 
(คณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคน มธ.  
สาขาสังคมศาสตร์) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  กระบวนการขอความยินยอม 
 การเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและหนงัสือ

แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 
 
 

14.30-14.45 น. พัก 

14.45-16.00 น.  ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางดา้นสังคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร์ 
 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวจิัย (ทั้งก่อนและหลงัได้รบัอนุมตัิให้

ท างานวิจัย)  

ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 
 

15.40-16.00 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง และ 
อาจารย์ พญ.วิศรี วายุรกุล   

16.00 น. ปิดการอบรม 
หมายเหตุ  :   1.  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมเต็มวันจะได้รับ  Certificate 


