1. ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปี
การศึกษา 2563 แบบ New Normal
2. ประเภทของโครงการ :
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 โครงการใหม่
 โครงการเดิม/ต่อเนื่อง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ดร.อุดม สมบูรณ์ผล
ดร.นีรนุช เนื่องวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ ทองทรัพย์

5. ที่ปรึกษาโครงการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม ผู้อำนวยการสำนักวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา / รองอธิการบดี

6. หลักการและเหตุผล :
งานวิจัยถือเป็นหนึ่งใน 4 พันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการวิจัยนอกจากจะเป็นการศึกษาหา
คำตอบที่ถูกต้องตามหลักวิทยาการแล้วยังเป็นการหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ โดยผู้วิจัย ต้อง
คำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านตัวผู้วิจัย ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการ
วิจัยจำเป็นต้องเคารพในสิทธิความเป็นบุคคล ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน โดยต้องปฏิบัติ
ต่อบุคคลด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค มิใช่มุ่งเน้นแต่จะได้ข้อมูลมา โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง อาจารย์
และนิสิตของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา จำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่ง ของการศึกษาในหลัก สูต ร จึง ต้องตระหนัก ถึง ความจำเป็น ในเรื ่องจริ ยธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ต าม
มาตราฐานทางจริยธรรมและวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยโดยการทดลองในมนุษย์ตามคำประกาศเฮลซิงกิ
(Declaratio of Helsinki) โดยการเข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนัง สือนำ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับ
ความรู้ด้านจริยธรรม รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิ จัย
ในมนุษย์ ด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดให้มีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์นิสิตและบุคลากรที่สนใจที่ต้องทำวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
7.2 เพื่อฝึกปฏิบัติให้นิสิตสามารถเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ถูกต้อง
7.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบและเข้าใจถึง แนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิ จัย
ในมนุษย์

8. ขั้นตอนการดำเนินงานตาม PDCA
8.1 การวางแผนโครงการ (Plan)
8.1.1 สำรวจและสอบถามความต้องการในการเข้า อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของอาจารย์ใน
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตลอดจน บุคคลทั่วไป และสถาบันภายนอกที่สนใจ/วางแผนโครงการ
8.1.2 ติดต่อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ภายนอก
8.1.3 จัดทำโครงการและขออนุมัติพร้อมงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
8.2 ขั้นตอนดำเนินการ (Do)
8.2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการและกำหนดการกับคณาจารย์ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยและ
วิทยากร
8.2.2 จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8.2.3 ดำเนินโครงการ จัดอบรม การบรรยาย อภิปราย อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนากลุ่มย่อยและ
สรุปผลการสัมมนา
8.3 ขั้นตอนสรุปและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (Check)
8.3.1 ประเมินผลการดำเนินและผลการเรียนรู้โดยแบบสอบถาม
8.3.2 สรุปผลการดำเนินโครงการรายงานต่ออธิการบดี
แผนการดำเนินงาน
2564
ก.พ. 64

มี.ค. 64

เม.ย 64

พ.ค 64

1. สำรวจความต้องการเพื่อวางแผนจัดทำ
โครงการ
2. ติดต่อวิทยากร
3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
4. ช่วยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
5. ดำเนินโครงการ
5. ประเมินผลโครงการ
6. รายงานสรุปผลโครงการ
9.เป้าหมายของโครงการ
ด้านปริมาณ
9.1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
9.2 ระดับความพึงพอใจและผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
ด้านคุณภาพ
9.3 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์ม
เพื่อขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

10. กลุ่มเป้าหมาย
10.1 นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
10.2 บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าอบรบ
11. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
20 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 พฤษภาคม 2564
12. สถานที่ดำเนินการ
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
หรือ อาคารเธียร์เตอร์อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน)
13. ลักษณะของกิจกรรม
การบรรยาย อภิปราย อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนากลุ่มย่อยและสรุปผลการสัมมนา
14. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
14.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าร่วมอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
14.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบฟอร์ม เพื่อขอ
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
14.3 ตัวชี้วัดประกันคุณภาพ
ความสอดคล้องกับการทำประกันคุณภาพภายใน Self-Assessment Report
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ระดับสถาบัน
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
15. วิธีการวัดผล
ประเมินผลจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม ประเมินผลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ ผลการ
เรียนรู้และความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เข้าร่วมโครงการ
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
16.1 ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
16.2 อาจารย์และนิสิต สามารถดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการวิจัย และดำเนินการตามขั้นตอนการ
วิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
16.3 อาจารย์และนิสิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในด้านการให้คำแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ลงชื่อ................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ดร.อุดม สมบูรณ์ผล)
ผู้อำนวยการส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่........../........../..........
ลงชื่อ................................................................ที่ปรึกษาโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่........../........../..........
ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม)
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
วันที่........../........../..........

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2563
แบบ New Normal

วันเสาร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.10 น.
9.10 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนะนำวิทยากรและกล่าวถึงวัตถุประสงค์และวิธีการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัก (อาหารว่าง)
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
พัก (อาหารกลางวัน)
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
พัก (อาหารว่าง)
สัมมนาและฝึกการเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมและสัมมนา
--------------------------------------------

