
ข้อเสนอโครงการ  
 

1. ชื่อโครงการ   
   การอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2562 
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
3. คณะกรรมการฯ  

3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  วัฒนภิญโญ   ประธานกรรมการ 
3.2 อาจารย์ นพ.มาโนช  โชคแจ่มใส    รองประธานกรรมการ 
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ตันติประภา     กรรมการ 
3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร  แสงพันธ์   กรรมการ 
3.5 อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ  ไชยนันท์    กรรมการ 
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒ ิบุญยวงศ์วิวัชร   กรรมการ 
3.7 อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง    กรรมการ 
3.8 ดร. กรวรรณ  สังขกร     กรรมการ 
3.9 นายสิริพล เพ็งโฉม      กรรมการ 
3.10 นางนัยนา  หวายคำ     กรรมการ 
3.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา  ผาดไธสง   กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1 
3.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2  
3.13 นางนฤมล  น่วมอนงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1 
3.14 นางสาวณัฐินี  สัสดี    ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 

 
4. หลักการและเหตุผล   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
(Chiang Mai University Research Ethics Committee: CMUREC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินการด้านจริยธรรมในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  โดยมี
วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี และมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และรับรองโครงร่างการวิจัยตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2. คุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด แม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วน โดยไม่

คำนึงถึงผู้ให้การสนับสนุน 
3.  กำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้า และตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัย 
4. พิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัยโดยคาดไม่ถึง 
5. พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้วเป็นระยะๆ  
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดรับพิจารณา
โครงร่างการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม 2560  เป็นการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน/
ระเบียบ/ประกาศท่ีกำหนดไว้  และได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน  มีผู้สนใจติดต่อส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง  และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   
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นอกเหนือจากพันธกิจในการพิจารณาโครงร่างการวิจัยที ่ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  
สำนักงานคณะกรรมการฯ ได้กำหนดพันธกิจในการจัดการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการฯ  
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทั่วไป  โดยในปีนี้  จะจัดการ
ฝ ึกอบรมในเด ือนกันยายน 2562  เพื ่อให ้ผ ู ้ท ี ่จะทำหน้าที ่ เป ็นคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัยในคน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการประจำและคณะกรรมการสมทบ  ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย  ยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ถูกต้องตามหลักการมาตรฐานสากล  มีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที ่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ตลอดจนทราบวิธีการขั้นตอนและแนวทางในการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะกรรมการวิจัยในคน  โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมเป็นเวลา 1 วัน     

 
5. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

5.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็นในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในคน  

5.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 

 
6. สถานที่ดำเนินการ  

 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

 7. เป้าหมาย 
  7.1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมประจำปี จำนวน 1   ฉบับ 
                ของสำนักงานคณะกรรมการฯ     
  7.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลัก   จำนวน  100  คน 
                จริยธรรมการวิจัย และแนวทางการดำเนินงานของ 
                คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพิ่มมากขึ้น     

    

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 วัน คือ วันที่ 11 กันยายน 2562 
 
9. แผนดำเนินการ   
 แผนการและกิจกรรมดำเนินการสำหรับโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 
 

   

กิจกรรม     ปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ    
  

ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.   ต.ค.        

เตรียมการจัดอบรม               
ขออนุมัติจัดทำโครงการ และติดต่อ วิทยากร               
ดำเนินการจัดการอบรม                 
ประเมินผล/สรุปผลโครงการอบรม                 
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10. กำหนดการจัดโครงการ    
08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน  
 
08.45 – 08.50 น.  กล่าวรายงาน   

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญ  
     ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

08.50 – 09.00 น.   เปิดการอบรม  
     โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์       
                         รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 
 09.00 – 10.00 น.  หัวข้อ “การวิจัยกับจริยธรรมการวิจัยในคน”  

รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร  มรกต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

10.00 – 11.15 น. หัวขอ้ “หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง”  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม) 
 

11.15 – 12.00 น.  การวิจัยในอาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง  
                                          (Research Involving Vulnerable Subjects)   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 13.00 – 15.00 น.   หัวข้อเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน : การวิจัยเชิงคุณภาพ”  
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 15.00 – 15.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง      
 
          15.15 – 15.45 น.   หัวข้อเรื่อง “การยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของ 
     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  
     คุณนฤมล น่วมอนงค์ สำนักงานคณะกรรมการฯ  
 

 15.45 – 16.20 น.  เปิดเวทีซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     ดำเนินรายการโดย อาจารย์ นพ. มาโนช  โชคแจ่มใส 
     รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

16.20 - 16.30 น.  ปิดการประชุม 
โดย อาจารย์ นพ. มาโนช  โชคแจ่มใส 
รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
11.1   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย และความจำเป็น  ในการขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในคน    
11.2   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน และข้ันตอนต่างๆ ในการพิจารณาโครงร่างการวิจัย 
 


