รายงานโครงการฝึกอบรม
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

จัดทาโดย
สถาบันวิจัย
วิทยากร
ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)

Plan
1. ชื่อโครงการ:

โครงการฝึกอบรมสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และ
การทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

2. ผู้จัดทาโครงการ :
3. ระยะเวลา:
4. สถานที่:
5. หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันนักวิจัยที่ทาวิจัยเกี่ยวกับคน เมื่อต้องการนาเสนอผลงาน หรือตีพิมพ์ผลงาน รวมทั้งการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ จาเป็นต้องใช้ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยประกอบการนาเสนอ ทั้งนี้เป็ นนโยบายสาคัญที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อยู่แล้วจานวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กาหนด
ว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องได้รับการอบรมใหม่เป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อข้อมูล
สถาบันวิจัย จึงจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรม
พื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้ านสังคมศาสตร์ ขึ้นเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญสาหรับการประเมินโครงการวิจัยในคน
6. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
1. เพื่อเพิ่มจานวนคณะกรรมการสาหรับการประเมินโครงการวิจัยในคน
2. เพื่ อให้อาจารย์ นั กวิ จั ย บุ คลากร และนั กศึ กษา ของมหาวิท ยาลั ยรัง สิต มี โอกาสได้ รับการถ่า ยทอด
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วย
ตนเอง
7. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้สอดคล้องกับ
ระดับหลักสูตร
: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับคณะ/สถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Do
8. วิธีการดาเนินการ
1. การบรรยาย /อภิปรายกลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

9. ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้เข้า ร่ว มอบรม ทั้ งหมด 51 คน ซึ่ง ประกอบด้ วยบุคลากร 15 คณะ/หน่ว ยงาน ได้ แก่ คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบาบัด วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก คณะเทคนิคการแพทย์
คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการบิน และสถาบันวิจัย

Check
10. ผลการประเมินโครงการ
จากจานวนผู้เข้า อบรม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 102 จากกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ มีผู้กรอกแบบประเมิน
จานวน 37 คน ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของการอบรมในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย
4.54)
11. งบประมาณ:
ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (รหัส 600716)

Act
12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เป็นกาลังใจให้คณะผู้จัดโครงการ ได้จัดกิจกรรมดีดี อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
2. เอกสารการประชุมค่อนข้างดูยากค่ะ การจดข้อมูลลงในเอกสารบางตาแหน่งไม่สะดวกเนื่องจากมีหมึก
ดาๆ ทาให้เขียนไม่สะดวกค่ะ
3. เอกสารประกอบ เนื่องจากสือ่ การบรรยายมีลวดลายและพื้นสีเข้ม ทาให้เห็นไม่ขัดเจน และไม่มีช่องว่างให้
จดบันทึก อาจพิมพ์ 2 สไลด์ ต่อ 1 แผ่น เพื่อให้มีช่องว่างในการจดบันทึก
4. เอกสารวิทยากร ควรตรงกับที่ให้ไว้ เพราะเนื้อหามาก วิทยากรพูด อยู่ตรงไหน ตามไม่ทัน แต่วิทยากร
ภาคบ่าย 17 พ.ค. ดีมากค่ะ บรรยายชัดเจนเป็นระบบ ระเบียบ เน้น ย้า ชัดดีค่ะ
5. จัดได้น่าสนใจดีค่ะ
6. สรุปผลการสะท้อน เชิงคุณภาพหลังจากทีไ่ ด้ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อร่วมกาหนดและวางแผนพัฒนาต่อไป
7. สื่อสารสมาชิกทัง้ หมดเพื่อแลกเปลี่ยนเสริมเครือข่ายเพื่องานวิจัยคุณภาพจองมหาวิทยาลัย
8. ห้องประชุมเย็นเกินไป อาหารว่าง ควร healthy
นางสาวกนกรัตน์ ครูกิมโสม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
ผู้จัดทารายงานสรุปโครงการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรม
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ และคณะ
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต


1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนักวิจัยที่ทาวิจัยเกี่ยวกับคน เมื่อต้องการนาเสนอผลงาน หรือตีพิมพ์ผ ลงาน รวมทั้งการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ จาเป็นต้องใช้ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยประกอบการนาเสนอ ทั้งนี้เป็นนโยบายสาคัญที่กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อยู่แล้วจานวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กาหนดว่า
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องได้รับการอบรมใหม่เป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดความทันสมัยต่อข้อมูล
สถาบันวิจัย จึงจัดหลั กสูตรการฝึกอบรมส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรม
พื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ ขึ้นเพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญสาหรับการประเมินโครงการวิจัยในคน
2. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
1. เพือ่ เพิ่มจานวนคณะกรรมการสาหรับการประเมินโครงการวิจัยในคน
2. เพื่ อให้อาจารย์ นั กวิ จั ย บุ คลากร และนั กศึกษา ของมหาวิท ยาลั ยรัง สิต มี โอกาสได้ รับการถ่า ยทอด
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วย
ตนเอง
3. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับ
ระดับหลักสูตร
: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับคณะ/สถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. วิธีการดาเนินการ
1) เกณฑ์ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
1. อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รบั ทุนจากสถาบันวิจัย
หรือทุนภายนอก / หรือ
2. มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

2) วิทยากร
1. ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
2. พ.อ. รศ. นพ. สุธี พานิชกุล
3. รศ. พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
4. อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
5. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (ตึก 7) ม.รังสิต
6. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัย หรือทุน
ภายนอก / หรือมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เชิงคุณภาพ: เพิ่มทักษะของกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในการประเมินโครงการวิจั ย
และสามารถแนะนานักวิจัยได้ถูกต้อง
2. เชิงปริมาณ: เพิ่มจานวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัย และ
ครอบคลุมทุกสาขา
8. การประเมินผล
จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละครั้ง เพื่อ
พัฒนาการจัดอบรมให้ดียิ่งขึ้น
9. ดัชนี/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 80 % ของจานวนที่ตอบรับ
2. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก/ดี หรือ คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 คะแนน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-7915688 โทรสาร 02-7915689
E-mail: rsurri@rsu.ac.th

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

จัดทาโดย
สถาบันวิจัย
วิทยากร
ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต

การประเมินผลการจัดโครงการอบรม สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน
และการทบทวนพิ จ ารณา โครงการวิ จั ย ด้ า นวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ และด้ า นสัง คมศาสตร์ โ ดย ศาสตราจารย์
พญ. พรรณแข มไหสวริยะ และคณะ ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7-100 (ชั้น
7) อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจานวนทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นร้อยละ
102.00 ได้รับแบบประเมินกลับมาจานวน 37 ชุด ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีมาก
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รูปภาพที่ 1 แสดงเพศของผู้เข้าร่วมอบรม
ตอนที่ 2 ความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
ตารางที่ 1 ระดับการประเมินการจัดอบรม
ข้อคาถาม

คะแนนเฉลี่ย

1. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "บทบาท และหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย"
2. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และการทบทวนพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก"
3. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การประเมินคุณประโยชน์ต่อความ
เสี่ยง"
4. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์"
5. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และ Conflict
of Interest Issue"
6. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การดาเนินการหลังได้รับการรับรองด้าน
จริยธรรมการวิจัย"
7. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การเยี่ยมสารวจและประเมินการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย"
8. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "การปกป้องความเป็นส่วนตัว และ การ
รักษาความลับ"
9. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรม เรื่อง "กระบวนการขอความยินยอม "

4.37

ระดับ
การประเมิน
ดี

4.32

ดี

4.41

ดี

4.36
4.33

ดี
ดี

4.27

ดี

4.20

ดี

4.40

ดี

4.33

ดี

ภาพรวมการจัดอบรม
ตอนที่ 3 แบบประเมินผลนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรม
ตารางที่ 2 ระดับการประเมินการจัดอบรม

4.33

ดี

ข้อคาถาม

คะแนนเฉลี่ย

1. วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม
2. โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน
3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการจัดอบรม
4. ความเหมาะสมของสื่อโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์สาหรับการจัดอบรม
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม
6. ความเหมาะสมของสถานทีจ่ ดั การจัดอบรม
7. วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อการจัดอบรม
8. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
9. วิทยากรตอบคาถามตรงประเด็นและเข้าใจได้งา่ ย
10. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดี
11. หลังจากการอบรม ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อเทียบกับก่อนการจัด
อบรม
12. ท่านได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องที่ได้รับจากการจัดอบรม
13. ท่านคิดว่าเรื่องที่ได้รับจากการจัดอบรมมีความสาคัญต่อหน่วยงาน ของ
ท่าน
14. ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาพรวมการจัดอบรม

4.57
4.54
4.02
4.43
4.40
4.43
4.81
4.81
4.70
4.69
4.47

ระดับ
การประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

4.44
4.64

ดี
ดีมาก

4.69

ดีมาก

4.54

ดีมาก

ตารางที่ 3 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
ก่อน
หลัง
เปอร์เซ็นต์ (%)
จานวนคน ร้อยละ
จานวนคน
ร้อยละ
0-20
6
16.20
0
0
21-40
13
35.10
0
0
41-60
10
27.00
8
21.60
61-80
8
21.60
19
51.40
81-100
0
0.00
10
27.00
รวม
37
100.00
37
100.00
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.1 หัวข้อโครงการฯที่ต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
1. การประเมินโครงร่างการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
2. จัดเป็น workshop สาหรับเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยค่ะ
3. อยากได้กรณีศึกษา ในเชิงสังคมศาสตร์ ที่หลากหลาย และตัวอย่างจากโครงการวิจยั ที่เป็นนักวิจัยจริง
นาไปใช้จริง (ไม่ใช่ตวั อย่างจากงานนักศึกษา) และนามาวิเคราะห์เชิงรายละเอียดในห้องสัมมนา

4. ถ้าจะเน้นจริยธรรมแต่ละแบบการวิจัย โดยเฉพาะทางคลินิก ทางการพยาบาล ไม่ใช่เรื่องทดลองยา จะ
สนใจมากค่ะ
5. งานวิจัยในสัตว์ทดลอง
6. KM and best practices
7. สัมนาประเด็น กรณีศึกษาทีส่ าเร็จ เกิดbest practice
8. การหาทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
9. Traing กรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อเริ่มปฏิบัติงานใหม่
10. การขอทุนวิจัย
11. การทา meta analysis
12. การทาวิจัย ส่งเสริมการวิจยั
13. การประเมินโครงร่างการวิจยั
14. ประเด็นทางจริยธรรมของการวิจัย ทางด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ
15. รูปแบบและรายละเอียดของแบบฟอร์มต่างๆที่เป็นรูปธรรมที่คณะกรรมการจริยธรรมฯของมหาวิทยาลัย
ต้องระบุผลการพิจารณา
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
1. เป็นกาลังใจให้คณะผู้จัดโครงการ ได้จัดกิจกรรมดีดี อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
2. เอกสารการประชุมค่อนข้างดูยากค่ะ การจดข้อมูลลงในเอกสารบางตาแหน่งไม่สะดวกเนื่องจากมีหมึก
ดาๆ ทาให้เขียนไม่สะดวกค่ะ
3. เอกสารประกอบ เนื่องจากสือ่ การบรรยายมีลวดลายและพื้นสีเข้ม ทาให้เห็นไม่ขัดเจน และไม่มีช่องว่างให้
จดบันทึก อาจพิมพ์ 2 สไลด์ ต่อ 1 แผ่น เพื่อให้มีช่องว่างในการจดบันทึก
4. เอกสารวิทยากร ควรตรงกับที่ให้ไว้ เพราะเนื้อหามาก วิทยากรพูด อยู่ตรงไหน ตามไม่ทัน แต่วิทยากร
ภาคบ่าย 17 พ.ค ดีมากค่ะ บรรยายชัดเจนเป็นระบบ ระเบียบ เน้น ย้า ชัดดีคะ่
5. จัดได้น่าสนใจดีค่ะ
6. สรุปผลการสะท้อน เชิงคุณภาพหลังจากทีไ่ ด้ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อร่วมกาหนดและวางแผนพัฒนาต่อไป
7. สื่อสารสมาชิกทัง้ หมดเพื่อแลกเปลี่ยนเสริมเครือข่ายเพื่องานวิจัยคุณภาพจองมหาวิทยาลัย
8. ห้องประชุมเย็นเกินไป อาหารว่าง ควร healthy

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
จัดทาโดย
สถาบันวิจยั
วิทยากร
ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 ชัน้ 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงอบรม
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ และคณะ
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมุด (ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล
ดร. กัณฐวุฒิ บุญมี
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุริยะพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
ดร. ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา โยธินารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
ดร. เภสัชกรหญิง สุคนธา หาสาสน์ศรี
ดร. เภสัชกรหญิง ดวงใจ ดวงฤทธิ์
ดร. บุศรา ชินสงคราม
ดร. กิติมา รงค์สวัสดิ์
ดร. ณัฏฐิกา นาคเพชร
ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ละอองทอง วัชราภัย
ศาสตราจารย์ คลินิก ทันตแพทย์ วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล
ทันตแพทย์หญิง ดร. ปิยะนุช กรรณสูต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้าอ้อย ภักดีวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารินทร์ บินโฮเซ็น
รองศาสตราจารย์ ปัญญา มณีจักร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรานอม ขาวเมฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ทองประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา พงศ์สถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
ดร. สุมาลี สว่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพินดา เลิศฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล เทียนประเทืองชัย
อาจารย์รพีพร สายสงวน
ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา เชีย่ ววัฒกี

สังกัด
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปะและการออกแบบ

ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โลจนา มะโนทัย
ดร. ประยุทธ ชูสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตพร ลาภพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติ วิทยสรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานม ดีรอด
อาจารย์ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
ดร. ศุภกร ปุญญฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา ว่องไวลิขิต
คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จานงค์
พลอากาศโท ดร. ศุภกฤต อริยะปรีชา
คุณกิตติยา เพริดพริ้งตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก
ดร. วัชระ จงสา
คุณเพิ่มศักดิ์ บางสาลี
คุณผานิต ขุนศรี
คุณพานิต สังขโย
อาจารย์ปฐวีณ์กร เกษกมล
คุณเพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์

สังกัด
คณะศิลปะและการออกแบบ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันการบิน
คณะรังสีเทคนิค
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานตรวจสอบภายใน
คณะวิทยาศาสตร์
สานักงานบุคคล

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการ
สาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
จัดทาโดย
สถาบันวิจยั
วิทยากร
ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 7-100 ชัน้ 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7)
มหาวิทยาลัยรังสิต

