กลุม่ วิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
แบบเสนอโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………
๑. กลุ่มงานและกลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการสุขภาพ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ ๑. อาจารย์ ดร.ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์
๒. อาจารย์พนิดา โยวะผุย
๒. โครงการที่เสนอ
๒.๑ ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข :
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
๒.๒ ลักษณะโครงการ (  ) งานประจา ( ) งานพัฒนายุทธศาสตร์
๒.๓ ความสอดคล้องของโครงการ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของ
ประเทศและอาเซียน
ตัวชี้วัด ๖.๑ จานวนหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบ
สุขภาพ ของระดับชาติ/นานาชาติ
๓. หลักการและเหตุผล
การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยเฉพาะวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข ซึ่งนอกจาก
จะต้องมีกรอบแนวคิด และการดาเนินการวิจัยที่มีความเหมาะสมถูกต้องแล้ว ลักษณะการการดาเนิน ทางการ
พยาบาลและสาธารณสุ ข ยั ง เป็ น การวิ จั ย ที่ ก ระท าการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ที่ ไ ม่ ส ามารถกระท าการวิ จั ย โดยใช้
สั ตว์ทดลองมาทดแทนได้ รวมทั้งยั งมี ความเกี่ย วข้องกับ การสอนด้ านสุ ขภาพ การปรั บพฤติกรรมสุ ขภาพ
ซึ่งผู้ทาการวิจัยจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องปกป้องชีวิตสุขภาพ ความเป็นส่วนตัว
และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากลเป็นสิ่งสาคัญ กลุ่มอาสาสมัครที่มีความ
เปราะบาง ทาให้ผู้วิจัยต้องมีความใส่ใจในกระบวนการวิจัยที่จะดาเนินการเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การวาง
แผนการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิจัย ไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนให้ มี ม าตรฐาน วิ ท ยาลั ย พยาบาล
ศรีมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข : จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการทาวิจัยให้แก่นักวิจัย ในหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลัก
สากล อั น จะเป็ น การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การท าวิ จั ย ที่ ดี
โดยคานึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
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๑. เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัย วิธีดาเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
๒. เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัย
๕. ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80
๓. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการทาวิจัยและจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80
๖. ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 อบรมแบบออนไลน์
๗. กลุ่มเป้าหมาย / ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท
- พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ จานวน 100 คน
- คณะกรรมการดาเนินงาน จานวน ๔ คน
- วิทยากรในการอบรมภาคทฤษฎี จานวน ๖ คน
รวม 110 คน
๘. สถานที่ดาเนินงาน
ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 (อบรมแบบออนไลน์ )
๙. การดาเนินงานโครงการ
1. ขั้นเตรียมการ
๑.1 กาหนดผู้รับผิดชอบ
1.๒ วิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงาน/ข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา
1.๓ กาหนดแผนการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกหลากหลายช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ประชุมประจาเดือนและหนังสือราชการ
2.2 เปิดรับสมัครผู้เข้าประชุม
2.3 ประสานงาน ติดต่อวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ดาเนินการจัดการประชุมแบบออนไลน์

-3- บรรยาย
- อภิปราย
- การประชุมเชิงปฎิบัติการ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด
3.2 สรุปและประเมินผลโครงการ
3.3 นาเสนอและการดาเนินงานต่อผู้บริหาร เพื่อรับเสนอแนะนาไปพัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไป
๑0. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
๑1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Impact)
พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยทางการพยาบาล
และสาธารณสุข และขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ติดต่อประสานงาน
: คุณภาวิณี นันทะเสน
โทรศัพท์ : 088-5651509
E-Mail phawinee@smnc.ac.th

