
 
 

 
 
ท่ี ศธ ๐๕๒๗/ว           มหาวิทยาลัยนเรศวร 
               อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
               จังหวัดพษิณุโลก ๖๕๐๐๐ 

            กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์พรอ้มส่งบุคลากรเข้ารว่มอบรม 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ก าหนดการจัดอบรม         จ านวน     ๑  ฉบับ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีก าหนดการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยท่ีดี (Good Clinical 
Practice: GCP) ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐ 
อาคารเอกาทศรถ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้นักวิจัย และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ 
สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีถูกต้องเก่ียวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิกตาม
มาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยท่ีดี และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้อย่างถูกต้อง 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม 
ดังกล่าว ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตร โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่         
QR CODE ด้านล่าง ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และหากลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้ ขอให้แจ้งมาท่ีผู้ประสานงาน นายธนวัฒน์  สมใจ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๓๐๐๑ ๘๒๐๐  หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ toprrec.nu@gmail.com หากไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรม คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการแจ้งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมฝึกอบรมและไม่แจ้งยกเลิกให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้ทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

 

  (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองการวิจยัและนวัตกรรม ส านักงานอธิการบดี   
โทร.  ๐๙ ๓๐๐๑ ๘๒๐๐   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ toprrec.nu@gmail.com 
 

 
QR CODE ส าหรับลงทะเบียน 



   
(ร่าง) 

ก าหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นแนวทางการด าเนินการวิจัยทางคลินิกทีด่ี 
(Basic Good Clinical Practice (GCP) Training Course) 

เครือข่ายวจิัยทางการแพทย ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Medical Research Network Social Enterprise)  
ร่วมกับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ณ ห้องประชมุ 210 อาคารเอกาทศรถ ชัน้ 2 มหาวิทยาลยันเรศวร  

Day 1   4  มนีาคม 2562 
Morning session 09:00 – 12:00 
09:00 – 10:15 (75 min) Introduction Good Clinical Practice or GCP นพ.ประวชิ ตัญญสิทธิสุนทร 
10:15 – 10:30 (15 min) Break  
10:30 – 12:00 (90 min) Introduction Good Clinical Practice or GCP (cont.) นพ.ประวชิ ตัญญสิทธิสุนทร 
12:00 – 13:00 (60 min) Lunch  
Afternoon session 13:00 – 16:30 
13:00 – 14:00 (60 min) Responsibilities of sponsor and investigator นพ.ประวชิ ตัญญสิทธิสุนทร 
14:00 – 14:15 (15 min) Break  
14:15 – 15:15 (60 min) 
 

Protocol or Clinical investigation plan, 
protocol amendment and protocol 
compliance 

นพ.ประวชิ ตัญญสิทธิสุนทร 

15:15 – 16:15 (60 min) Informed consent process รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา 
16:15 – 16:30 Question & open discussion  
Day 2   5  มนีาคม 2562 
Morning session 09:00 – 12:15 
09:00 – 10:00 (60 min) Responsibilities of Institutional Review 

Board (IRB)/Independent Ethics Committee 
(IEC) 

ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 

10:00 – 10:15 (15 min) Break  
10:15 – 11:15 (60 min)  Safety reporting ผศ.ดร.ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 
11:15 – 12:15 (60 min) Handling of Investigational products or 

handling of investigational 
social/behavioral interventions 

รศ.ดร.พัชราภรณ์ สุดชาฎา 

12:15 – 13:15 (60 min) Lunch  
Afternoon session 13:15 – 17:00 
13:15 – 14:15 (60 min) Data record and data quality management นส.นิตยา จีนปาน 
14:15 – 14:30 (15 min) Break  
14:30 – 15:15 (45 min) Enhancing subject recruitment, subject 

compliance and subject retention 
นส.นิตยา จีนปาน 

15:15 – 16:15 (60 min) Quality management in clinical researches นส.นิตยา จีนปาน 
16:15 – 16:30 Exam  

หมายเหตุ. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


