
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

วันเสาร์ ท่ี 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.                  
ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

     
หลักการและเหตุผล  
 งานวิจัยถือเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการวิจัยนอกจากจะเป็นการศึกษา          
หาค าตอบที่ถูกต้องตามหลักวิทยาการแล้วยังเป็นการหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัยต้อง
ค านึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านตัวผู้วิจัย ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ซึ่งการด าเนินการวิจัย
จ าเป็นต้องเคารพในสิทธิความเปน็บุคคล ผลที่จะเกิดข้ึนทั้งทางด้านรา่งกายและจติใจไปด้วยกัน โดยต้องปฏิบัติต่อบุคคล
ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค มิใช่มุ่งเน้นแต่จะได้ข้อมูลมา โดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้องอาจารย์และนิสิตของ
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา จ าเป็นต้องท าการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในหลกัสตูร จึงต้องตระหนักถึงความจ าเปน็ในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ
วิทยาศาสตร์ในการด าเนินการวิจัยโดยการทดลองในมนุษย์  ตามค าประกาศเฮลซิงกิ (Declaratio of Helsinki) โดยการ
เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ   
 ส านักวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ     
ในการเขียนแบบฟอร์มการจัดท าแบบสอบถาม หนังสือน า และเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับความรู้          
ด้านจริยธรรม รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      
ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์นิสิตและบคุลากรที่สนใจที่ต้องท าวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 
   - เพื่อฝึกปฏิบัตใิห้นิสิตสามารถเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ถูกต้อง 
    - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบและเข้าใจถึงแนวทางในการด าเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 - บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าอบรม 
 

ระยะเวลา :  1 วัน 
 
ลักษณะของกิจกรรม :  ฝึกอบรม การบรรยาย อภิปราย อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนากลุ่มย่อยและสรุปผลการสัมมนา 
 
ค่าใช้จ่าย :   ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  
 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล 



ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

วันเสาร์ ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. 
ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล 

 
เวลา  08.30 - 09.00  น.  ลงทะเบียนเข้ารบัการศกึษาอบรมเชิงปฏบิตัิการ 
 
เวลา  09.00 - 09.20  น.  พิธกีรกล่าววัตถุประสงค์และวิธีการในการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
   ประธานกลา่วเปดิงาน 
  แนะน าวิทยากร 
 
เวลา  09.20 - 10.20  น.  บรรยายและอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
 
เวลา  10.20 - 10.40  น.  รับประทานอาหารว่าง 
 
เวลา  10.40 - 12.00  น.  บรรยายและอบรมเชิงปฏิบตัิการ (ต่อ) 
 
เวลา  12.00 - 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา  13.00 - 14.30  น.    บรรยายและอบรมเชิงปฏิบตักิาร (ตอ่) 
 
เวลา  14.30 - 15.00  น.   รับประทานอาหารว่าง 
 
เวลา  15.00 - 16.30  น.   สัมมนาและฝกึการเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรม 
   การวิจัยในมนุษย ์
 
เวลา  16.30 - 17.00  น.      มอบวุฒิบตัรส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมการฝกึอบรม 
 



แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

วันเสาร์ ท่ี 6 กรกฎาคม 2562  
ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล 

อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
**************************** 

 
1) ค าน าหน้า - ช่ือ......................................................นามสกุล......................................................…… 
สังกัดหน่วยงาน / คณะ / มหาวิทยาลัย…………………………………………………………………………….……… 
โทรศัพท.์..........................................................E-mail ……………………………………………………………….. 
สถานภาพ    อาจารย์    นิสิต/นักศึกษา   บุคลากร 
ระดับการศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก         
โทรศัพท.์......................................................E-mail : ……………………………………………….……………….. 
อาหาร   อาหารทั่วไป   อาหารอสิลาม   อื่น ๆ ระบุ........................... 
 
                            
 

กรุณาส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมฯ และหลักฐานการโอนกลับมายัง 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท และส่งหลักฐานการโอน 
1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินไดท้ี ่http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/05/02/2-5-62.pdf  
   - เพื่อช าระผ่านธนาคารตามแบบฟอร์ม 
2. สง่หลักฐานสมัครเข้าร่วมอบรม และหลักฐานการโอนเงิน 
   - ทาง E-Mail : research.re@western.ac.th  (โปรดระบุชือ่และเบอร์โทรตดิต่อของผู้อบรมใน E-Mail) 

 

** กรุณาน าใบเสร็จตัวจริงมาในวันอบรมด้วย ** 

 สอบถามรายละเอียดที ่ ส านักวิจัยและบริการวิชาการโทรศัพท์  02-5635252 ต่อ 5017 

http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/05/02/2-5-62.pdf
mailto:research.re@western.ac.th


 
 
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 

 
ปีการศึกษา 2561  วันที่  
 
รหสันิสิต                   ช่ือ – นามสกลุ  REF  
 คณะ   สาขา   

 รหสับุคคลทั่วไป ช่ือ – นามสกลุ REF  
 ที่อยู ่     
                  โทรศัพท ์   

 ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์   1,500    บาท 
 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  
     (Service Code : 3316) 

 ธนาคารกรุงไทย  
    (Service Code : 8602) 

 ธนาคารกสิกรไทย  
    (Service Code : 523-100500-7/ 
COMCODE 80207) 

 
 รหสันิสิต ช่ือ - นามสกุล REF    

 คณะ  สาขา  
 

 รหสับุคคลทั่วไป ช่ือ - นามสกุล REF    
     
* Code : 111111111 

ช าระเงินโดย (ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการทั่วประเทศ) 
 หมายเลขเช็ค เช็ควันที่ ธนาคาร/สาขา จ านวนเงิน (บาท) 

    
 เงินสด  

 
 

หมายเหต ุ

 * แบบฟอร์มนี้น าไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์  
 * การช าระเงินจะสมบรูณ์ เมื่อไดส้่ง E-mail หลักฐานการช าระเงินมาที่  
    research.re@western.ac.th 
* ส านักวิจัยและบรกิารวิชาการ โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 5017  
   E-mail address : research.re@western.ac.th 
 

 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โทรศัพท์ 02-5635252 9 ต่อ 5017  
 



ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารจริยธรรม 
การวจิัยในมนุษย์ เร่ือง “หลกัจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์”  
วนัเสาร์ ที ่6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น. 
ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล  

วัตถุประสงค์ของการอบรม 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์นิสิตและบุคลากรที่สนใจ    
ที่ต้องท าวจิยั ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์และเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบ  และเข้าใจถึงแนวทางในการด าเนินการ

วจิยัด้านจริยธรรมการวจิยั ในมนุษย์ 

วทิยากร 
รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 

สนใจสมคัรได้ที่ https://forms.gle/KkQj1G7iN5Ctf3DZ7  

2. ช าระเงนิค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงนิได้ที่  
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/05/02/2-5-62.pdf  
3. สง่หลกัฐานการโอนเงนิที ่ 
E-mail : research.re@western.ac.th   
 

** กรุณาน าใบเสร็จตัวจริงมาในวันอบรมด้วย ** 

สอบถามรายละเอยีดที่ ส านกัวจิยัและบริการวชิาการ  
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น วชัรพล โทร. 02-563-5252 ต่อ 5017 

https://forms.gle/KkQj1G7iN5Ctf3DZ7
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/05/02/2-5-62.pdf
mailto:research.re@western.ac.th
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