
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ที่         สวจ.        /2560 วันที่   3 กุมภาพันธ์ 2560  
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์   
 

เรียน ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 
 
  ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  ภายใต้โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว  เป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งการจัด
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยด้านการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานและเพ่ือให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ในการท าวิจัย การเรียนการสอน และทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของ
โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  โดยจัดขึ้นในวันที่  17 กุมภาพันธ์   2560                
เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องรัตนราตรี ชั้น 6 โรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก  

 

ในการนี้ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบเต็มเวลาจะได้รับได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อใช้
ประกอบในการยื่นขอรับรองโครงการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือส่งทาง E-mai : 
research.rdi.psru@gmail.com ภายในวันศุกร์ที ่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก) 

                                                                             ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายบรหิารจดัการงานวิจัย 
โทรศัพท:์ 0-5526-7038 
E-mail: research.rdi.psru@gmail.com 
 
 



 
ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรวิจัยในมนุษย์  

ในหัวข้อ หลักสูตรมำตรฐำน (Standard Course)  
"มำตรฐำนกำรป้องอำสำสมัครในงำนวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course)"   

วันศุกร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องรัตนรำตรี  ชั้น ๖ โรงแรมรัตนำปำร์ค จ.พิษณุโลก 

 
เวลำ กิจกรรม 

วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2560       

เวลา   08.30 – 09.00 น. 
เวลา   09.00 – 09.30 น. 
 
เวลา   09.30 – 09.45 น. 
 
เวลา   09.45 – 10.45 น. 
 
 
เวลา   10.45 – 11.05 น. 
เวลา   11.05 – 12.00 น. 
 
 
เวลา   12.00 – 13.30 น. 
เวลา   13.30 – 15.00 น. 
 
 
 
เวลา   15.00 – 15.20 น. 
เวลา   15.20 – 16.00 น. 
 
 
 
เวลา   16.30 น. 

- ลงทะเบียน   
- กล่าวรายงาน   
  โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริสุภำ เอมหยวก (ผู้อ ำนวยกำรสถำบัรนวิจัยและพัฒนำ) 
- กล่าวเปิดโครงการ    
  โดย อำจำรย์ ดร.สำคร สร้อยสังวำลย์  (อธิกำรบดี) 
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย ์
  โดย คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำยภูมภิำค มหำวิทยำลัยนเรศวร  
( NU-RREC )  ได้แก ่ 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนำวัลย์ ดำต้ี 
- พักรับประทานอาหารว่าง  
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย ์(ต่อ) 
  โดย คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำยภูมภิำค มหำวิทยำลัยนเรศวร  
( NU-RREC )  ได้แก ่ 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ สุดหนองบัว 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย ์
  โดย โดย คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำยภมูภิำค มหำวิทยำลัยนเรศวร  
( NU-RREC )  ได้แก่  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนำวัลย์ ดำต้ี  
                           2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ สุดหนองบัว 
- พักรับประทานอาหารว่าง  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ (ต่อ) 
  โดย คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์เครือข่ำยภูมภิำค มหำวิทยำลัยนเรศวร  
( NU-RREC )  ได้แก่  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนำวัลย์ ดำต้ี 
                           2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ สุดหนองบัว  
- พิธีปิดการบรรยายพิเศษ 
 

 
หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุอันสมควรของท่านวิทยากร 
 
 
 



 
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์  
วันศุกร์ ที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ณ ห้องรัตนราตรี ชั้น 6 โรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก 
 
 

โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
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**หมายเหตุ**  กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันวิจยัและพฒันา ภายในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ฝ่ายวิจัย โทรศัพท์ 0-5526-7038  เบอร์ภายใน 7230  โทรสาร 0-5526-7038 หรือ E-mail: research.rdi.psru@gmail.com 


