เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทำอย่ำงไรให้ผ่ำนกำรรับรองด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน”
เรียน คณาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย / และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่แนบมาด้วย กาหนดการจัดอบรม
กองบริห ารการวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทำอย่ำ งไรให้ผ่ำ นกำรรั บรองด้ำ น
จริยธรรมกำรวิจัยในคน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารคาอธิบาย
โครงการตามหลั ก ปฏิ บั ติ ส ากล และทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ การรั บ รองจาก
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “ทำอย่ำงไรให้ผ่ำนกำร
รับรองด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อำคำรโดมบริหำร ชั้น 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต และอำคำร
เรียนรวม 4 ชั้น ห้องประชุม 2301 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ลำปำง (Video conference)
และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ
อบรมฯ ในครั้งนี้
กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ
กลับมายัง สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภำยในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2561
สาหรับบุคลากร มธ.ศูนย์รังสิต ได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/fjdJEy
สารับบุคลากร มธ.ศูนย์ลาปาง ได้ที่ลิงก์ https://goo.gl/R3vF2N
หากมีประเด็นข้อซักถามเพิ่มเติมติดต่อ น.ส.เบญจวรรณ ประจวบลาภ, น.ส.มัณฑนา ชื่นบุญชู
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1804
e-mail: benjawanjum@gmail.com, mameawmontana@gmail.com
LINE ID : benjawanjum
จึ งเรี ย นมาเพื่อโปรดเข้า ร่ ว มโครงการอบรมฯ พร้อมประชาสั มพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ ทราบ
โดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์
กองบริหารการวิจัย มธ.
14 พฤศจิกายน 2561

2
กำหนดกำร
โครงกำรอบรม เรื่อง “ทำอย่ำงไรให้ผ่ำนกำรรับรองด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน”
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อำคำรโดมบริหำร ชั้น 3 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต และ
อำคำรเรียนรวม 4 ชั้น ห้องประชุม 2301 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ลำปำง (Video conference)
*****
ผู้ดำเนินกำรอบรม:
รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุเปญญำ จิตตพันธ์
เวลำ
08.30 – 08.50 น.
08.50 – 09.00 น.

09.00 - 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

รำยละเอียด

ผู้บรรยำย

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรม
โดย ศ.ระพีพรรณ คาหอม
(ประธานคณะอนุกรรมการฯ)
พื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในคน และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย
การอภิปราย ในประเด็น “การวิจัยทางสังคมศาสตร์”
- การออกแบบการวิจัยและประเด็นทางจริยธรรม
(Scientific and Ethical issues)
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย

12.00 – 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

* * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *
กิจกรรมกลุ่ม work shop เขียน Protocol / inform /
consent ร่วมกัน โดยคณะอนุกรรมการฯ กาหนดกรอบ
งานวิจัยที่จะให้กลุ่มออกแบบโครงร่างการวิจัย
1. อาจารย์
2. นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการวิจัย
3. นักศึกษา
4. ประชาคมวิจัยศูนย์ลาปาง
นาเสนอผล 4 กลุ่ม
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักวิจัยกับคณะอนุกรรมการฯ

รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช
ศ.ระพีพรรณ คาหอม
รศ.ดร.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
รศ.ดร.นีออน พิณประดิษฐ์
ผศ.ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
คณะอนุกรรมการฯ

14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.
หมำยเหตุ
1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เต็มวัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
3. รับจานวน 60 ท่าน (สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ มธ.ศูนย์รังสิต) และ รับจานวน 40 ท่าน (สาหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ มธ.
ศูนย์ลาปาง (Video conference) ผู้จัดขอยึดวันที่ได้รับข้อมูลการสมัครเข้าอบรม
4. รับเฉพาะบุคลากร , นักศึกษา, เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น
5.

สาหรับบุคลากร มธ.ศูนย์รังสิต ได้ที่ลิงก์
https://goo.gl/R3vF2N

https://goo.gl/fjdJEy

สารับบุคลากร มธ.ศูนย์ลาปาง ได้ที่ลิงก์

