เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
เรียน คณาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย / และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่แนบมาด้วย กาหนดการจัดอบรม
กองบริหารการวิจัย ได้จัดโครงการอบรมสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและ
กระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารคาอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล และทราบถึงวิธีปฏิบัติในการ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์
ขอเรี ย นเชิ ญผู้ ส นใจทุ กท่าน สมัค รเข้า ร่ว มโครงการอบรมจริ ย ธรรมการวิจั ยในคน ส าหรั บ การวิจั ยทาง
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องประชุม 1308 อาคารสิรินธรารัตน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง (Video conference) และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ
นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้
กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ
กลับมายัง สนง.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
หากมีประเด็นข้อซักถามเพิ่มเติมติดต่อ น.ส.เบญจวรรณ ประจวบลาภ
โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1804 สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/9pjm1KxW9sen1cBs5
ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม
ผู้จัดการอบรมจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ทราบในวันจันทร์ที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2562
ทีh่ ttp://research.tu.ac.th/ethics

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมโครงการอบรมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน
จักขอบคุณยิ่ง
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์
กองบริหารการวิจัย มธ.
6 มิถุนายน 2562

กาหนดการโครงการอบรมสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ

ห้องประชุม 1308 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง (Video conference)
*****
ผู้ดำเนินรำยกำร: อำจำรย์ ดร. พีระพล รัตนะ

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 08.50 น.

ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.

พิธีเปิดการอบรม
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)
วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน

09.00 - 10.00 น.

ผู้บรรยาย

รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช
(รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน มธ. ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์)
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรรมการและเลขา คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมภิ าค
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU RREC))

10.00 - 10.20 น.

ประเด็นจริยธรรมที่สาคัญต่อการวิจัยด้านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์

10.20 – 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.

* * * พักรับประทานอาหารว่าง * * *
ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

11.00 - 11.30 น.

การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง

11.30 - 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
* * * พักรับประทานอาหารกลางวัน * * *
การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
- กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
- เกณฑ์การพิจารณาการขอคายินยอมจากอาสาสมัคร
* * * พักรับประทานอาหารว่าง * * *
ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ในมนุษย์
แนวปฏิบัติการวิจยั ที่ดีและการประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย
ถาม-ตอบ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว และ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มธ.
ชุดที่ 2

14.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ เต็มวัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร
3. รับจานวน 120 ท่าน (ผู้จัดขอยึดวันที่ได้รบั ข้อมูลการสมัครเข้าอบรม)

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

