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โครงการอบรมเชิงวิชาการ 

เรื่อง “จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ” 

จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร ์ 

คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา และสำนกัวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

 

๑. หลักการและเหตุผล 

  การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ผู้ทำการวิจัยจะต้องตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับให้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับอาสาสมัครเหล่านั้น และต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว ตลอดจนความมีศักดิ์ศรีของ
อาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากลเป็นสำคัญ  
  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ตระหนักในความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายในสถาบันขึ ้น เพื ่อพิจารณากลั่นกรอง และให้การรับรอง
โครงการวิจัยก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
พร้อมกำกับติดตามดูแลประเด็นทางด้านจริยธรรมการวิจัยฯ สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยไปแล้ว นอกจากนี้พันธกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ก็คือการจัดการ
ฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะประกาศ
กำหนดในอนาคตให้แก่นักวิจัย ครูอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการอบรมพัฒนากรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้มีความรู้เท่าทันประเด็นจริยธรรมการวิจัยร่วมสมัย โดยที่การฝึกอบรมในครั้งนี้จะ
มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ได้ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับขั้นตอนของการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ  

๒. วัตถุประสงค ์

  ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์
สามารถนำไปใช้เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 

  ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทและสภาพการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายของแต่ละ
โครงการวิจัยได ้
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๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เพื่อเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์
สามารถนำไปใช้เพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 
 ๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม เพ่ือนำไปพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเชิงจริยธรรมต่อไป 

๔. จำนวนผู้เข้าอบรม   80  คน 

๕. กลุ่มเป้าหมาย   

  นักวิจัย   
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

  ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม หรือ เคยผ่านและว่างเว้นจากการอบรมมาแล้ว 2 ปี 
  คร/ูอาจารย์ที่ต้องการทำผลงานเพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ที่สอนในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย 
  ผู้ที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนการวิจัยภายในจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

 วันพฤหัสบดีที ่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom 
Meeting 

๗. รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย อภิปราย  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด  
คณะจิตวิทยา และสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

๙. วิทยากร  

๑. รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป 
๒. ดร.ชูเกียรติ  จากใจชน  

๑๐. อัตราค่าลงทะเบียน  

กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน 
คณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป 500 บาท 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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๑๑. การชำระค่าลงทะเบียน 
 คณาจารย์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หักจากงบพัฒนาบุคลากร 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป     โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ 

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (กองทุนวิจัย) เลขที่บัญชี  002-7-19598-1  
 

 โปรดส่งใบตอบรับเข้าร่วมอบรมและหลักฐานการโอนเงินที่โทรสาร: 02-675-5313 หรือ 
E-mail: orawan@slc.ac.th 

 
*** ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี *** 

 
หมายเหตุ : บุคลากรทางการพยาบาล และกายภาพบำบัด ท่านจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขา
พยาบาลศาสตร์ (CNEU) และหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU)  
(ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโดยมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  
02-675-5304-12 ต่อ 3106 คุณอรวรรณ  แพรสุวัฒน์ศิลป์  
02-212-5670-2 ต่อ 5405 อาจารย์จิราภรณ์  โภชกปริภัณฑ์ 
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กำหนดการ 
โครงการอบรมเชิงวิชาการ 

เรื่อง “จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถนุายน 2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting 
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานและช้ีแจงวัตถุประสงค์โครงการ 

โดย  ดร.นงคราญ  วงษ์ศรี 

       ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดการอบรม 

โดย  อธิการบดี 

09.30 – 11.00 น. 

(1.30 ชั่วโมง) 

หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย” 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป 

11.00 - 12.00 น. 

(1 ช่ัวโมง) 

หัวข้อ “การวิจัยในกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable groups)” 

โดย  ดร.ชูเกียรติ  จากใจชน 

12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 - 15.00 น. 

(1.30 ชั่วโมง) 

หัวข้อ “การเขียนเอกสารสำหรับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (Information sheet) และ

กระบวนการขอความยินยอม (Consent process)” 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป 

15.00 - 16.00 น. 

  (1 ชั่วโมง) 

อภิปราย ซักถาม 

ปิดโครงการ 
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แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงวิชาการ 
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ” 

จัดโดย  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์  
คณะกายภาพบำบัด คณะจิตวิทยา และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. 
ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting 
******************************************** 

**กรุณาพิมพ์ หรือ เขียนตัวบรรจง เพ่ือการออกใบเสร็จรับเงิน และใบประกาศนียบัตร** 

ข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม 

คำนำหน้าช่ือ/ตำแหน่งทางวิชาการ...................................................................................................................................................... 

ช่ือ – นามสกุล  .....................................................................................ตำแหน่งปัจจุบัน.................................................................... 

 เลขท่ีใบอนุญาต สภาการพยาบาล................................................................................................................................................. 

 เลขท่ีใบอนุญาต สภากายภาพบำบัด.............................................................................................................................................. 

ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน ................................................................................................................................  รัฐบาล    เอกชน 

ที่อยู่เลขท่ี............................ ถนน ............................................................แขวง/ตำบล ...................................................................... 

เขต/อำเภอ.......................................................................จังหวัด ......................................................รหสัไปรษณีย์ ........................... 

โทรศัพท์ ...............................................................มือถือ............................................................. โทรสาร........................................... 

E-mail (โปรดระบุให้ชัดเจนเพ่ือการส่ง link การอบรม) ........................................................................................................... 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 500 บาท โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ   
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (กองทุนวิจัย)  เลขที่บัญชี  002-7-19598-1            

การออกใบเสร็จรับเงิน ออกในนามของ    หน่วยงาน       บุคคล        

การส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม และหลักฐานการโอนเงิน 

 ทางโทรสาร    02-675-5313  (หลังจากส่งโทรสารกรุณารอรับการยืนยันทาง E-mail) 

 E-mail      orawan@slc.ac.th 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.slc.ac.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  คุณอรวรรณ  แพรสุวัฒน์ศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โทรศัพท์ 0-2675-5304-12 ต่อ 3106 

อยู่ระหว่างการขอหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) และหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
(PTCEU) 

หมายเหตุ   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินแล้ว  และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี 

mailto:orawan@slc.ac.th
http://www.slc.ac.th/

