
 

รายงานโครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในคน 
 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ร่วมกับสำนักงานจริยธรรมการวจิัย 
 

 

วิทยากร 
ศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ศิรกุิล มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.สณีุย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 



 
ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 

Plan 

1. ชือ่โครงการ :  โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัย เรื่อง หลักจรยิธรรมพื้นฐาน และ

การทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวจิัยในคน 

2. ผู้จัดทำโครงการ :  สถาบันวิจัย และสำนักงานจรยิธรรมการวิจัย ฝ่ายวจิัย มหาวิทยาลัยรังสิต  

3. ระยะเวลา :  วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. 

4. สถานที่ :  สายสังคมศาสตร์ ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (ตกึ 7) มหาวทิยาลัยรงัสิต 

 สายวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต 

5. หลักการและเหตุผล:  

ในป�จจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป�นอย่างมาก งานวิจัยของบุคคลากรใน

มหาวิทยาลัยเป�นจำนวนมากมีการนำคน และสัตว์ทดลองมาเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป�นการสัมภาษณ์คน การ

ทำแบบสอบถามต่าง ๆ การนำคนหรือสัตว์ทดลองมาเป�นตัวอย่างในงานวิจัย ตลอดจนการนำส่วนใด ส่วนหนึ่งของคน

หรือสัตว์ทดลอง เช่น เลือด เป�นต้น มาใช้ในงานวิจัย และในป�จจุบันการนำผลงานวิจัยที่มีการนำเอาคน หรือ

สัตว์ทดลอง มาเกี่ยวข้องในงานวิจัยนั้น ๆ ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนำที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป�นที่

ยอมรับในวงวิชาการนั้น จำเป�นต้องมีใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลอง ที่ออกโดยกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลอง ของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยแนบไปด้วย 

ดังน้ันจึงมีความจำเป�นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในคนขึ้นเพื่อเป�น

กลไกที่ใช้ในการปกป้องสิทธิ์ ความปลอดภัย ของอาสาสมัคร ตลอดจนเพื่อช่วยให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยในการดูว่า

โครงการวิจัยนั้นได้มีการปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัย 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดว่า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องได้รับการอบรมใหม่เป�นประจำทุกป� เพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อข้อมูล  

สถาบันวิจัย จึงจัดหลักสูตรการฝ�กอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั หลักจริยธรรมพื้นฐาน และ

การทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้น เพื่อลดป�ญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญสำหรับการประเมิน

โครงการวิจัยในคน 

6. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ  

1. เพื่อให้อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานกาววิจัยในคน 

2. เพื่อให้อาจารย์ มีเทคนิคในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 



7. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   สร้างความเป�นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 กลยุทธ์: 2.1 ขยายโครงสร้างพื้นฐาน (คน/สถานที่/เครื่องมือ/ระบบ) ให้เพียงพอต่อการ

ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัด :  2.1 ระบบกลและกลไกการพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 

Do 

8. วิธีการดำเนินการ 

 1. การบรรยาย /อภิปราย 

 2. การอภิปรายซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 

9. ผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 95 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 30 คณะ/หน่วยงาน และจากบุคลากรภายนอก 

7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณะนิติศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะอาชญาวิทยาและ

การบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ

บริการ วิทยาลัยครูสุริยเทพ วิทยาลัยดนตรี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

อาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีว

การแพทย์ ศูนย์ RSU Cyber Universityสถาบันกีฬา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการบิน สถาบัน

การบินพลเรือน สถาบันกีฬา สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ และ สถาบันวิจัย ภายนอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ วิทยาลัยดุสิตธานี และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ภายนอก) 
 

Check 

10. ผลการประเมินโครงการ  

 จากจำนวนผู้เข้าอบรม 95 คน คิดเป�นร้อยละ 118.75 จากกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ มีผู้กรอกแบบประเมิน 

จำนวน 77 คน ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของการอบรมในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.79)  
 

11. งบประมาณ:  

ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (รหัส 630561) 
 

Act 

1. ขอบคุณทีเ่ป�ดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมการอบรมในครัง้นี้ และได้รับการดูแลที่ดีมาก ๆ ขอ

ชื่นขมครับ 

2. การดงูาน การจัดระบบ งานจริยธรรมวิจัยในคน 



3. ควรจัดทุกป�ค่ะ 

4. จดัอบรมการกรอกเอกสารเพื่อยื่นคณะกรรมการฯ อบรมให้เข้าใจในการทำแต่ละกรณขีองอาสาสมัครแต่

ละช่วงวัย 

5. ดีแล้ว 

6. โจทย์ในแบบทดสอบไม่ชัดเจน ไม่เฉพาะเจาะจงในขณะที่คำตอบเฉพาะเจาะจง 

 

นางสาวกนกรัตน์  ครูกิมโสม 

             เจ้าหน้าที่สถาบันวจิัย 

ผู้จัดทำรายงานสรุปโครงการ 



 
โครงการฝ�กอบรม 

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ในป�จจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป�นอย่างมาก งานวิจัยของบุคคลากรใน

มหาวิทยาลัยเป�นจำนวนมากมีการนำคน และสัตว์ทดลองมาเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป�นการสัมภาษณ์คน การ

ทำแบบสอบถามต่าง ๆ การนำคนหรือสัตว์ทดลองมาเป�นตัวอย่างในงานวิจัย ตลอดจนการนำส่วนใด ส่วนหนึ่งของคน

หรือสัตว์ทดลอง เช่น เลือด เป�นต้น มาใช้ในงานวิจัย และในป�จจุบันการนำผลงานวิจัยที่มีการนำเอาคน หรือ

สัตว์ทดลอง มาเกี่ยวข้องในงานวิจัยนั้น ๆ ไปตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการชั้นนำที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป�นที่

ยอมรับในวงวิชาการนั้น จำเป�นต้องมีใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลอง ที่ออกโดยกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน หรือในสัตว์ทดลอง ของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยแนบไปด้วย 

ดังน้ันจึงมีความจำเป�นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในคนขึ้นเพื่อเป�น

กลไกที่ใช้ในการปกป้องสิทธิ์ ความปลอดภัย ของอาสาสมัคร ตลอดจนเพื่อช่วยให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยในการดูว่า

โครงการวิจัยนั้นได้มีการปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างเพียงพอ และปลอดภัย 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดว่า

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องได้รับการอบรมใหม่เป�นประจำทุกป� เพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อข้อมูล  

สถาบันวิจัย จึงจัดหลักสูตรการฝ�กอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมพื้นฐาน และ

การทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้น เพื่อลดป�ญหาการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญสำหรับการประเมิน

โครงการวิจัยในคน 

 

2. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 

1. เพื่อเพิ่มจำนวนคณะกรรมการสำหรับการประเมินโครงการวิจัยในคน 

2. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีโอกาสได้รับการถ่ายทอด

ประสบการณ์อันเป�นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วย

ตนเอง 

 



3. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   สร้างความเป�นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 กลยุทธ์: 2.1 ขยายโครงสร้างพื้นฐาน (คน/สถานที่/เครื่องมือ/ระบบ) ให้เพียงพอต่อการ

ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัด :  2.1 ระบบกลและกลไกการพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 

 

4. วิธีการดำเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 

 2. การทำแบบทดสอบก่อน-หลังเข้าร่วมการอบรม 

 3. การบรรยายโดยวิทยากร  

 4. การอภิปรายซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

 5. รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

วันจัดโครงการอบรม : วันองัคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

ระยะเวลา  : เวลา 09.00–16.30 น. 

สถานที่ดำเนินการ  : สายสังคมศาสตร์ ณ หอ้ง 7-100 อาคารหอสมุด (ตกึ 7) ม.รงัสิต 

   : สายวิทยาศาสตร์ ณ หอ้ง 1-702 อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ (ตกึ 1) ม.รังสิต 

 

6. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ มหาวทิยาลัยรงัสิต และ/หรือบุคคลผู้สนใจ จำนวน 80 คน 

 

7. วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ 

วิทยากร 

1. รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. รศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

4. รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. รศ.ดร.สุณีย์ กัลป์ยะจิตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้ดำเนินรายการ 

1. นายวุฒิศักดิ ์ อยู่จำนงค์   รองผู้อำนวยการ สำนักงานจรยิธรรมการวิจัย 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์มากยิ่งขึ้น 

2. อาจารยม์ีเทคนิคในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนมากยิ่งขึ้น 



3. เพิ่มจำนวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัยและครอบคลุมทุก

สาขา 

 

9. การประเมินผล 

ใช้แบบสอบถาม ในการประเมนิความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพจิารณาจริยธรรม

การวจิัยในคน 

 

10. ดัชนี/ตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

 1. มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 

 2. อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานการวจิัยในคนมากกว่าก่อนการอบรมอย่าง

น้อย ร้อยละ 80 

 3. อาจารย ์มเีทคนิคในการขอรบัรองจริยธรรมการวจิัยในคนมากกว่าก่อนการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 

 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานจริยธรรมการวจิัย มหาวิทยาลัยรังสิต  โทร. 02-7915728  

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต  โทร. 02-7915687 



 
 

กำหนดการฝ�กอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  

เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 

 

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 

 08.30 – 09.00 น. พิธีเป�ดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวจิยั 

 

 09.00 – 10.30 น.  บรรยาย เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจยัในคน  

 - หลักการขอรบัรองจริยธรรมการวจิัยในคนประเภทยกเว้น (Exemption 

Review)  

- หลักการขอรบัรองจริยธรรมการวจิัยในคนประเภทเร่งดว่น (Expedited 

Review) 

- หลักการขอรบัรองจริยธรรมการวจิัยในคนประเภทเต็มคณะ (Full Board 

Review) 

    วิทยากร  ทีมงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

 

 10.30 – 12.00 น. บรรยาย เร่ือง เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

    วิทยากร  ดร. สุมามาลย์  ปานคำ  วิทยาลัยนวัตกรรมดจิิทลัและสารสนเทศ 

  

 12.00 น.  ป�ดการอบรม รบัเกียรติบัตร 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. พกัรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.  

 



 

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน 

สำหรับอาจารย์ เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน  

และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ร่วมกับสำนักงานจริยธรรมการวจิัย 
 

 

วิทยากร 
ศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ศิรกุิล มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.สณีุย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 



 การประเมินผลการจัดโครงการอบรม สำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และ

เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในคน โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และ ดร. สุมามาลย์ ปานคำ 

วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

จำนวนทั้งส้ิน 95 คน คิดเป�นร้อยละ 118.75 (จากเป้าหมายที่ตั้งไว้) ได้รับแบบประเมินกลับมาจำนวน 77 ชุด ผลการ

ประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.79 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ตอนที่ 1 แบบประเมินผลน้ีเป�นการสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการจัดอบรม 

ตารางที่ 1 ระดบัการประเมินการจัดอบรม 

ข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

การประเมิน 

ดา้นบรบิท   

1. วตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม 4.83 ดมีาก 

2. โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในป�จจบุัน 4.84 ดมีาก 

ด้านป�จจัยนำเข้า   

1. ความพร้อมของคณะทำงานดำเนินการจัดอบรม 4.85 ดมีาก 

2. ความพร้อมของวิทยากรในการจัดอบรม 

3. ความพร้อมของผู้ประสานงานในการให้บริการในการจดัอบรม 

4. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการจดัอบรม 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 

6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการจัดอบรม 

4.90 

4.84 

4.75 

4.77 

4.67 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ด้านกระบวนการ   

1. วิทยากรมีความรอบรูใ้นหัวข้อการจัดอบรม 4.97 ดมีาก 

2. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป�นอย่างด ี

3. วิทยากรมีการกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เข้ารับการจัดอบรมได้ด ี

4. วิทยากรให้ความเป�นกันเองกับผู้เข้ารับการจัดอบรม 

5. วิทยากรตอบคำถามตรงประเด็นและเข้าใจไดง่้าย 

6. วิทยากรเป�ดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ทีด่ ี

4.85 

4.66 

4.88 

4.87 

4.83 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดา้นบรบิท   

1. ท่านมีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาการจัดอบรมด้วยด ี 4.45 ดมีาก 

2. การจัดอบรมครั้งนี้ได้สร้างโลกทัศน์และการเรียนรูใ้หม่ ๆ ให้แก่ท่าน 

3. ท่านคิดว่าเรือ่งที่ได้รบัจากการจัดอบรมมีความสำคัญต่อหนว่ยงานของท่าน 

4. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการทำงานได้ 

4.72 

4.78 

4.83 

ดมีาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ภาพรวมการจัดอบรม 4.79 ดมีาก 
 



ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใชป้ระโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

เปอร์เซ็นต์ (%) 
ก่อน หลัง 

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ 

0-20 6 7.80 0 0 

21-40 33 42.90 0 0 

41-60 15 19.50 12 15.60 

61-80 20 26.00 35 45.50 

81-100 3 3.90 30 39.00 

รวม 77 100.00 77 100.00 

 

ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

2.1 หัวข้อโครงการฯที่ต้องการให้จัดในคร้ังต่อไป 

1. KM- IRB 

2. การเก็บข้อมูลในเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการ เพื่อดำเนินงานตามเงื่อนไขของ”จริยธรรมในคน” 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัย 

4. เน้นงานวิจัยสังคมศาสตร์ Full Board Review 

5. ความก้าวหน้าในการใช้หลักจริยธรรมในคน 

6. ตามที่หน่วยงานจะนำเสนอ และน่าสนใจ 

7. แนวทางการปฏิบัติในการแก้ป�ญหาระหว่างการทำวิจัย กรณีตัวอย่าง 

8. การออกแบบกระบวนการวิจัยแบบบูรณาการ 
 

2.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

1. ขอบคุณทีเ่ป�ดโอกาสใหห้น่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมการอบรมในครัง้นี้ และได้รับการดูแลที่ดีมาก ๆ ขอ

ชื่นขมครับ 

2. การดงูาน การจัดระบบ งานจริยธรรมวิจัยในคน 

3. ควรจัดทุกป�ค่ะ 

4. จดัอบรมการกรอกเอกสารเพื่อยื่นคณะกรรมการฯ อบรมให้เข้าใจในการทำแต่ละกรณขีองอาสาสมัครแต่

ละช่วงวัย 

5. ดีแล้ว 

6. โจทย์ในแบบทดสอบไม่ชัดเจน ไม่เฉพาะเจาะจงในขณะที่คำตอบเฉพาะเจาะจง 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 

สำหรับอาจารย์ เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน  

และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ร่วมกับสำนักงานจริยธรรมการวจิัย 
 

 

วิทยากร 
ศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รศ.ดร.ศิรกุิล มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.สณีุย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 



โครงการอบรมสำหรบัคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

เรื่อง หลักจริยธรรมพืน้ฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านสงัคมศาสตร์ 

โดย คณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสติ 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด กลุ่มสาขา 

1 รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย(์ภายนอก) สายวิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวชาลินี พรรธนะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ สายวิทยาศาสตร์ 

3 นางสาวมนัสวี ป�ยะนีรนาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สายวิทยาศาสตร ์

4 
ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรี

เพียร 
คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

5 ผศ.อังสนา โยธินารักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.เฟ��องฉัตร จรินทร์ธนันต์ คณะเทคนิคการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

7 ดร.บุศรา ชินสงคราม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

8 ดร.ณัฏฐิกา นาคเพชร คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

9 อาจารย์ศิริพร วงค์สายญาติ ศิริพร คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

10 ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

11 ผศ.ดร.น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

12 ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธ์ิ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

13 ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิคำ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

15 ผศ.ดร.นภัสกรณ์ วิทูรเมธา คณะพยาบาลศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

16 อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

17 ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

18 น.อ.หญิง ดร.วิลาวรรณ  เทียนทอง คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

19 ว่าที ่ร.ต.อ. ดร.ปาริชาติ  เทวพิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

20 ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท ์ คณะวิทยาศาสคร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

21 รศ.ดร.ทัศนีย์ ป�ญจานนท ์ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

22 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

23 ผศ.อรพรรณ ทองประสงค ์ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

24 ดร.ศรัณยา กิจดำรงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร ์
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25 ดร.รัชนก  ขำศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

26 ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร คณะวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

27 ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธ์ิ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

28 อาจารย์ทักษ ์การุณเจริญพาณิชย์ วิทยาลัยเภสชัศาสตร ์ สายวิทยาศาสตร์ 

29 ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

30 ภญ.นภาพร ลักขณา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

31 อาจารย์สุดารัตน์ ธีรวรวิทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

32 อาจารย์สุลักขณา สุพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

33 อาจารย์พรหมพิริยะ ป�ติรัตนวรนาท วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

34 ภญ.กมลา สดับพจน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

35 แพทย์จีนณิชากร ธรรมสัจการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สายวิทยาศาสตร์ 

36 ดร.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สายวิทยาศาสตร์ 

37 อาจารย์กฤตพร รำจวนเกียรติ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สายวิทยาศาสตร์ 

38 ดร.กัณฐวุฒ ิบุญม ี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร สายวิทยาศาสตร์ 

39 ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

40 ศ.ทพญ.ดร.สมพร สวัสดิสรรพ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ 

41 รศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สายวิทยาศาสตร์ 

42 ผศ.ปรานม ดีรอด สถาบันกีฬา สายวิทยาศาสตร์ 

43 พล.อ.ท.ดร.ศุภกฤต อริยะปรีชา สถาบันการบิน สายวิทยาศาสตร์ 

44 นายสุพจน์ ฐานนันท์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์(ภายนอก) สายสังคมศาสตร์ 

45 ผศ.ดร.ยุทธชัย  เลิศวรปรัชญ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี สายสังคมศาสตร์ 

46 อาจารย์สุนิสา มามาก 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล

กังวล 
สายสังคมศาสตร์ 

47 อาจารย์เพียงฤทัย เสง่ียมศลิป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายสังคมศาสตร์ 

48 อาจารย์จิตราภรณ ์เถรวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายสังคมศาสตร์ 

49 อาจารย์พัชรินทร์ อนันตคุณปูกร วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

50 ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

51 อาจารย์จอมทัพ ขวัญราช วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

52 อาจารย์วิศนี ยอดสกุล วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 

53 อาจารย์ภาวนา จันมาลา วิทยาลัยดุสิตธานี สายสังคมศาสตร์ 
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54 อัญยาณีย์  เกตุพันธ์ุ สถาบันการบินพลเรือน สายสังคมศาสตร์ 

55 ดร.สุมาล ีสว่าง คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

56 ดร.บุษกริน นิติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

57 อาจารย์เนตรทิพย ์ สรุศิริกลุ คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร์ 

58 ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล คณะบริหารธุรกิจ สายสังคมศาสตร ์

59 อาจารย์สุทิศา ปลื้มป�ติวิริยะเวช คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

60 ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

61 ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์ คณะบัญชี สายสังคมศาสตร์ 

62 ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

63 ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

64 ดร.อดิศักด์ิ นุชมี คณะศิลปศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

65 รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

66 ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

67 ดร.นวภัทร สมกำเนิด คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สายสังคมศาสตร์ 

68 ผศ.ฉัฐชสรณ์ จุลตามระ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สายสังคมศาสตร์ 

69 อาจารย์สราวุธ เนียรวิฑูรย์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สายสังคมศาสตร์ 

70 อ.ดร.ภก.สิกขวัฒน์  นักร้อง วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

71 ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

72 ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

73 ดร.ชัชชญา พีระธรณิศร์ วิทยาลัยครูสุรยิเทพ สายสังคมศาสตร์ 

74 อาจารย์แขไข ธนสารโสภิณ วิทยาลัยดนตร ี สายสังคมศาสตร์ 

75 ผศ.เจตนิพิฐ สงัข์วิจิตร วิทยาลัยดนตร ี สายสังคมศาสตร์ 

76 ผศ.ดร.สมุามาลย์ ปานคำ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

77 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจรญิ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

78 ผศ.ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สายสังคมศาสตร์ 

79 ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สายสังคมศาสตร์ 

80 ผศ.ดร.สรพงษ ์วงศ์ธีระธรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

81 ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

82 ผศ.ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

83 ผศ.ปดัทมา ธนภาสรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

84 ผศ.ศศโสฬส จติรวานิชกุล วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 
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85 อาจารย์วรทัย ราวินิจ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

86 อาจารย์เขมนิจ มาลาเว วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

87 อาจารย์ณัฐพงษ ์หริรักษาพิทกัษ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์ สายสังคมศาสตร์ 

88 ดร.ณัฐกานต์ เกาศล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ สายสังคมศาสตร์ 

89 ดร.ปวีณา สุจริตธนารักษ์ ศูนย์ RSU Cyber University สายสังคมศาสตร์ 

90 ผศ.ดร.วิชญาณ ีโอชา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สายสังคมศาสตร์ 

91 ผศ.ชาญชัย  สขุสุวรรณ ์ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

92 อาจารย์ลดาวัลย์  น้อยเหลือ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

93 อาจารย์พีระ ศรีประพันธ์ สถาบันกีฬา สายสังคมศาสตร์ 

94 คุณบุญจิรา ชลธารนที สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สายสังคมศาสตร์ 

95 คุณนงนุช เดชจบ สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ สายสังคมศาสตร์ 



 

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการอบรม 

สำหรับอาจารย์ เร่ือง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน  

และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 

จัดทำโดย 

สถาบันวิจัย ร่วมกับสำนักงานจริยธรรมการวจิัย 
 

 

วิทยากร 
ศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลอืง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ศิรกุิล มะโนจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.สณีุย์ กัลยะจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 



 

 


