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 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิได้ที่  
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=30  

ค ำแนะน ำในกำรใช้ CITI Program 2016 
Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เป็นโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของ 10 สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน ได้ศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือให้ทราบกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ
วิจัย โดยเมื่อเริ่มพัฒนานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาในปีค.ศ. 2004 จึงได้
เพ่ิมเติมเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ด าเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ด้วย (Human Subjects Research 
Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR course) 

 

ในปัจจุบันนี้ระบบได้มีเนื้อหากว้างขวางครอบคลุมการวิจัยด้านอื่นนอกเหนือจากการวิจัยในคน ได้แก่ 

 Animal Care and Use (ACU),  

 Biosafety and Biosecurity (BSS),  

 Export Control (EC),  

 Good Clinical Practice (GCP),  

 Information Privacy and Security (IPS),  

 Responsible Conduct of Research (RCR)  

 Conflicts of Interest (COI) 

  



 

 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิได้ที่  
https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=30  

 

มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่ งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในงานวิจัย ที่จะ

ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่นักวิจัยจะได้น าความรู้ไปใช้ในการ

ด าเนินการวิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ตระหนักถึงหน้าที่ของตน

ในการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นมนุษย์ และเพ่ือ

ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทดลองที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ปนเปื้อนต่อเชื้อโรคหรือสารพิษที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย จึง

ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่การประชุมวิชาการที่จัดขึ้น

ในหลายส่วนงาน รวมทั้งเป็นหน้าที่หลักของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 

และได้เช่าลิขสิทธิ์ CITI online training program จาก University of Miami 

เพ่ือให้เป็นทางเลือกหนึ่งของนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย/นักศึกษา

ต่างประเทศ ได้ศึกษาด้วยตนเอง 

โปรแกรมที่บุคลากร (อาจารย์/นักวิจัย) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้ามาเลือกศึกษาด้วยตนเอง ให้ตรงกับ
ความต้องการน าไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 

1. Human Subject Research (HSR) Series ส าหรับนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยกับคน หรือใช้ข้อมูล/สิ่งส่งตรวจที่
ระบุชื่อเจ้าของในการท าวิจัย ซึ่งนักวิจัยที่ท างานด้านชีวการแพทย์ หรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ จะ
สามารถเข้า module ที่แตกต่างกัน ที่จะมีเนื้อหาที่ตามความต้องการของตน 

2. Good Clinical Practice (GCP) ส าหรับนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ โดยเฉพาะการวิจัยทางคลินิกที่ต้องใช้ยา หรือ
เครื่องมือแพทย์ในการวิจัย 

3. Animal Care and Use (ACU) ส าหรับนักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง 
4. Information Privacy and Security (IPS) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 

และ การปกป้องข้อมูลดิจิตัลและการใช้สื่อสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
5. Responsible Conduct of Research (RCR) ให้ข้อมูลในการด าเนินการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ เช่น data 

management, authorship, research misconduct, plagiarism เป็นต้น 
6. Conflicts of Interest (COI) ให้ข้อมูลในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ในแต่ละเรื่องที่เลือกศึกษา ผู้เรียนจะต้องศึกษาข้อมูลในหัวข้อย่อย 3 ประเภท คือ R, E และ S  

R = Required ผู้เรียนจะต้องศึกษาทุกหัวข้อ  
E = Elective ผู้เรียนจะสามารถเลือกหัวข้อตามจ านวนที่ก าหนด เช่น 1 ใน 2 หัวข้อ  
** ในการที่จะได้รับประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องศึกษาประเภท R และ E ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ** 
S = Supplement เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้อย่างอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการได้รับประกาศนียบัตร



 

 
 

สำรบัญ 
 เร่ือง   หนำ้ 

1. กำรสมคัรเขำ้ใชโ้ปรแกรม (Register)  หนำ้ 1-4 

2. กำรเขำ้สู่ระบบ (Log In)  หนำ้ 5 

3. ลืม User Name และ Password  (Forgot Username or Password?) หนำ้ 5-6 

4. กำรท ำแบบทดสอบ (Take the quiz)  หนำ้ 6-8 

5. กำรพิมพใ์บประกำศนียบตัร (Print Certification)  หนำ้ 9-10 

6. กำรออกจำกระบบ (Log Out) หนำ้ 10 

7. เปล่ียนสิทธ์ิกำรใชง้ำนโปรแกรมภำยใตก้ำรดูแลของมหำวทิยำลยัมหิดล  หนำ้ 10-11 

8. เพิ่มหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำร  หนำ้ 11-13 

 

 

 

 

กรณีเคยสมคัร User Account ภำยใตก้ำรดูแลของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
ให้เปลีย่นสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมภายใต้การดูแลของมหาวทิยาลยัมหิดลก่อนท าแบบทดสอบ 

มิเช่นนั้นจะไม่สำมำรถพิมพใ์บประกำศนียบตัรได ้
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กำรสมัครเข้ำใช้โปรแกรม (Registration) 
** กำรสมคัรตอ้งท ำผำ่นระบบ Internet ** 

1. เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นตน้ จำกนั้นพิมพ ์
https://www.citiprogram.org/  ท่ี URL  และกด Enter จะพบหนำ้ต่ำงตำมรูปภำพท่ี 1 จำกนั้นใหเ้ลือก
ปุ่ม Register 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพท่ี 1 

2. เม่ือเขำ้มำหนำ้ CITI - Learner Registration จะเป็นขั้นตอนกำรกรอกขอ้มูลสมคัรเขำ้ใชโ้ปรแกรม มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1. Select Your Organization Affiliation ใหพ้ิมพค์  ำวำ่ “Mahidol University” ลงใน Textbox 
หรือช่องวำ่ง และเลือกปุ่ม Continue to Step 2 

 

 

 
 
 
 

รูปภำพท่ี 3

 

 

https://www.citiprogram.org/


 

2 
 

2.2. Personal Information ใหพ้ิมพข์อ้มูลลงใน Textbox หรือช่องวำ่ง และเลือกปุ่ม Continue to 
Step 3 ขอ้มูลท่ีตอ้งพิมพมี์ดงัน้ี 

 ช่ือ (First Name) 
 นำมสกุล (Last Name) 
 E-Mail หลกั (E-Mail Address) 
 ยนืยนั E-Mail หลกั (Verify E-Mail Address) 

 E-Mail รอง (Secondary E-Mail Address) 
 ยนืยนั E-Mail รอง (Verify Secondary E-Mail 

Address)  

ทั้งน้ี E-Mail หลกัและ E-Mail รอง ควรเป็นคนละ E-Mail เพรำะหำกเกิดปัญหำท่ี E-Mail หลกั
ระบบจะส่งขอ้มูลใหท่ี้ E-Mail รอง  

2.3. Create your Username and Password ใหพ้ิมพข์อ้มูลลงใน Textbox หรือช่องวำ่ง และเลือกปุ่ม 
Continue to Step 4 ขอ้มูลท่ีตอ้งพิมพมี์ดงัน้ี 

 ช่ือส ำหรับเขำ้ใชง้ำนระบบ (User Name) 

 รหสัส ำหรับเขำ้ใชง้ำนระบบ (Password) 

 ยนืยนัรหสัส ำหรับเขำ้ใชง้ำนระบบ (Verify Password) 

 ค ำถำมกรณีลืมรหสัเขำ้ใช ้Security Question) 

 ค ำตอบกรณีลืมรหสัเขำ้ใช ้(Security Answer) 

รหสัส ำหรับเขำ้ใชง้ำนระบบ (Password) ตอ้งประกอบดว้ยตวัอกัษรภำษำองักฤษและตวัเลข ขั้น
ต ่ำ 8 ตวัอกัษร ไม่เกิน 50 ตวัอกัษร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภำพท่ี 4 
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2.4. Country of Residence ใหพ้ิมพ ์Thailand ลงในช่องวำ่ง และเลือกปุ่ม Continue to Step 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพท่ี 5 

2.5.  Are you interested in the option of receiving Continuing Education Unit (CEU) credit for 
completed CITI Program courses? ใหเ้ลือก “No.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภำพท่ี 6 
If you picked “Yes”, please check below the one type of credit you would like to earn ไม่ตอ้งเลือกขอ้ใด 
Can CITI Program contact you at a later date regarding participation in research surveys? ใหเ้ลือก “Not 
sure. Ask me later” และเลือกปุ่ม Continue to Step 6 

 

 

 

 

รูปภำพท่ี 7 
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2.6. Please provide the following information requested by Mahidol University ให้ใส่ข้อมูลองค์กร

หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหำวิทยำลยัมหิดล เพื่อสะดวกในกำรติดต่อ พิมพข์อ้มูลและเลือกปุ่ม 

Continue to Step 7 โดยขอ้มูลท่ีตอ้งพิมพมี์ดงัน้ี 

 Language Preference (ภำษำท่ีใชใ้นระบบ): English 

 Institutional email address (E-Mail ของคุณในองคก์ร): ช่ือ.นำมสกลุ 3 หลกั@mahidol.ac.th 
 Gender (เพศ): Female (ญ.) or Male (ช.) 
 Highest degree (ระดบักำรศึกษำสูงสุด) 
 Employee Number (รหสัพนกังำน): ไม่ตอ้งใส่ 
 Department (สังกดัคณะ / ส่วนงำนในมหำวทิยำลยัมหิดล)  
 Role in research (เก่ียวขอ้งกบักำรท ำวจิยัอยำ่งไร) 
 Address Field 1 (ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 1): หน่วยงำนท่ีคุณสังกดัในมหำวทิยำลยัมหิดลภำษำองักฤษ 
 Address Field 2 (ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 2): ช่ือตึกท่ีคุณอยูเ่ป็นภำษำองักฤษ 

 Address Field 3 (ท่ีอยูบ่รรทดัท่ี 3): Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, 
 City (จงัหวดั): Nakhon Pathom 
 State (รัฐ): ไม่ตอ้งใส่ 
 Zip/Postal Code (รหสัไปรษณีย)์: 73170 
 Country (ประเทศ): Thailand 
 Phone (เบอร์โทรศพัท)์: +662 XXX-XXXX  หรือ +6681 XXX-XXXX   

2.7. เลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งกำร (Select Curriculum) และกดปุ่ม Complete Registration  
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กำรเข้ำสู่ระบบ (Log In) 
1. เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นตน้ จำกนั้นพิมพ ์

https://www.citiprogram.org/  ท่ี URL  และกด Enter จะพบหนำ้ต่ำงตำมรูปภำพดำ้นล่ำง จำกนั้นพิมพ ์

User Name และ Password และกดปุ่ม Log IN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพท่ี 8 

ลมื User Name และ Password (Forgot Username or Password?)  

1. ขอให้ระบบจัดส่ง User Name และ Password ให้ผ่ำน E-Mail 

1.1. หำกจ ำ User Name และ Password ไม่ได ้ใหก้ด Link: Forgot Username or Password? 

1.2. กรณีจ ำ User Name และ Password ไม่ไดใ้หเ้ลือก Retrieve your CITI Username โดยใส่ E-Mail ท่ี
ตรงกบัตอนสมคัรคร้ังแรกและกดปุ่ม Send My Username เพื่อขอใหร้ะบบจดัส่ง User Name และ 
Password เขำ้ E-Mail  

 

 

 

 

 

รูปภำพท่ี 9 
 

 

https://www.citiprogram.org/
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2. ขอให้ระบบตั้งค่ำ Password ใหม่ 
2.1. กรณีตอ้งกำรตั้งรหสัเขำ้ระบบใหม่ โดยกรอก E-Mail ท่ีตรงกบัท่ีเคยสมคัรไว ้และ User Name 

เดิม ระบบจะจดัส่ง Link ตั้งค่ำรหสัใหม่ใหผ้ำ่น E-Mail 

 

 

 

รูปภำพท่ี 10 

2.2. เขำ้สู่ E-Mail และกด Link ตอบยนืยนักรณีลืมรหสัเขำ้ใช ้Security Question) และใส่รหสัใหม่ 

ยนืยนัรหสัใหม่และกดปุ่ม Reset Password 

 

 

 

รูปภำพท่ี 11 

กำรท ำแบบทดสอบ (Take the quiz) 
1. เลือก Mahidol University Courses จะพบหลกัสูตรท่ีไดเ้ลือกไวใ้นขั้นตอนกำรสมคัร ใหก้ด Link หลกัสูตร

ท่ีไดเ้ลือกไวใ้นขั้นตอนกำรสมคัร ในตวัอยำ่งจะเป็น IRB Staff Biomedical Panel 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภำพท่ี 12 
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2. เม่ือพบหนำ้ต่ำงแนะน ำหลกัสูตร วำ่หลกัสูตรน้ีมีบทเรียนอะไรบำ้ง หำกคุณตอ้งกำรใบประกำศนียบตัรจำก
หลกัสูตรน้ี ตอ้งท ำก่ีบทเรียนอะไรบำ้ง โดยบทเรียนแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 บทเรียนท่ีบงัคบัตอ้งท ำใหค้รบ (Required Modules)  
 บทเรียนตอ้งเลือกท ำใหค้รบตำมจ ำนวนท่ีหลกัสูตรไดใ้หค้  ำแนะน ำไว ้(Elective modules)  
 ส่วนควำมรู้เพิ่มเติม (Supplemental Modules) ท่ีจะท ำหรือไม่ท ำกไ็ด ้ไม่มีผลต่อใบประกำศนียบตัรใดๆ  

ทั้งน้ีหลกัสูตรจะมีเกณฑข์องคะแนนในกำรท ำแบบทดสอบใหท่้ำนทรำบวำ่ตอ้งท ำใหไ้ดก่ี้เปอร์เซ็นตจึ์ง
ผำ่นไดรั้บใบประกำศนียบตัร  

จำกน้ัน กด Link: Complete The Integrity Assurance Statement before beginning the course เพื่ออ่ำน
ขอ้สัญญำในกำรท ำแบบทดสอบ และตดัสินใจวำ่คุณจะยอมรับขอ้ตกลงน้ีหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภำพท่ี 13 

จำกตวัอยำ่ง หลกัสูตร IRB Staff Biomedical Panel มีบทเรียนบงัคบั 7 บท บทเรียนตอ้งเลือกท ำ 1 ใน 5 บท 
และผำ่นเกณฑ ์ท่ี 75% 

3. ท ำแบบทดสอบใหเ้ลือก “I AGREE to the above and the other Terms of Service for accessing CITI 
Program materials.”  

 

 
 

รูปภำพท่ี 14 
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4. เลือกท ำแบบทดสอบแต่ละบทเรียนใหค้รบ โดย Required Modules ใหท้ ำทุกบทเรียน และ Elective 
Modules ใหเ้ลือกท ำใหค้รบตำมจ ำนวนค ำแนะน ำของหลกัสูตร โดยเม่ือท ำแบบทดสอบผำ่นแลว้จะ
แสดงคะแนนและวนัท่ีท ำแบบทดสอบผำ่นแต่ละบทเรียนในหนำ้หลกัของหลกัสูตร 

 
รูปภำพท่ี 15 

5. เม่ือเขำ้สู่บทเรียนจะมีบทควำมใหคุ้ณศึกษำดว้ยตนเอง เม่ือศึกษำเขำ้ใจดีแลว้และพร้อมท ำแบบทดสอบใน
บทเรียนนั้นๆ ใหเ้ลือก “Take the quiz for…….” หำกตอ้งกำรกลบัไปท่ีหนำ้หลกัของหลกัสูตรใหเ้ลือก 
“Return to the module list for this course” 

 
รูปภำพท่ี 16 

6. เม่ือเขำ้สู่หนำ้แบบทดสอบใหท้ ำทุกขอ้ และกดปุ่ม Submit เพื่อส่งค ำตอบ ระบบจะแสดงเฉลย
แบบทดสอบ และจ ำนวนขอ้ท่ีคุณท ำถูกในจ ำนวนขอ้ค ำถำมทั้งหมด และด ำเนินกำรต่อไปดงัน้ี 
 ไม่ผำ่นเกณฑแ์ละตอ้งกำรท ำใหม่อีกคร้ังใหเ้ลือก “View this module again and re-take the quiz” 

ทั้งน้ีหำกคุณตอ้งกำรใบประกำศนียบตัรคุณตอ้งท ำใหผ้ำ่นเกณฑใ์นทุกๆ บทเรียน 
 ผำ่นเกณฑล์ะตอ้งกำรท ำบทเรียนต่อไป ใหเ้ลือก “Take the next required module:….” 
 กลบัไปหนำ้หลกัของหลกัสูตร ใหเ้ลือก “Return to the module list for this course” 
 ส่งขอ้เสนอแนะ ใหเ้ลือก “Submit a comment about this exam” 
 กลบัไปหนำ้หลกัของโปรแกรม ใหเ้ลือก “Go to the Main Menu” 

 
รูปภำพท่ี 17 
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กำรพมิพ์ใบประกำศนียบัตร (Print Certification) 

1. ท ำแบบทดสอบใหค้รบตำมค ำแนะน ำของหลกัสูตรแลว้ ใหเ้ลือกปุ่ม My Report บน Top Menu จะแสดง

เปอร์เซ็นตท่ี์คุณท ำแบบทดสอบไดใ้นหลกัสูตรนั้นๆ วำ่คุณผำ่นเกณฑห์รือไม่  

 
รูปภำพท่ี 18 

2. Print ใบประกำศนียบตัรโดยกด View ท่ี Completion Report  

 
รูปภำพท่ี 19 

3. ดูผลกำรท ำแบบทดสอบแต่ละบทเรียนไดโ้ดย View ท่ี Completed Modules 

 
รูปภำพท่ี 20 
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4. ใบประกำศนียบตัรประกอบไปดว้ย 2 หนำ้ โดยหนำ้แรกแสดงขอ้มูลส่วนบุคคล คะแนน และวนัท่ีท ำ
แบบทดสอบผำ่น หนำ้ท่ี 2 จะแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของ Supplemental Modules (ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัใบ
ประกำศนียบตัร) 

 
รูปภำพท่ี 21 

กำรออกจำกระบบ (Log Out) 
1. กดปุ่ม Log Out มุมซำ้ยบนของหนำ้จอ 

 
รูปภำพท่ี 22 

เปลีย่นสิทธ์ิกำรใช้งำนโปรแกรมภำยใต้กำรดูแลของมหำวทิยำลยัมหิดล 
1. Log In เขำ้ระบบ 
 

 

 

รูปภำพท่ี 23 
 

https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2016/thai-CerCITI.pdf
https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2016/thai-CerCITI.pdf
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2. เลือก Click here to affiliate with another institution 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภำพท่ี 24 

3. พิมพ ์Mahidol University และกดปุ่ม Next 

 

 
 

รูปภำพท่ี 25 

4. กรอกขอ้มูลองคก์รใหค้รบถว้น และกดปุ่ม Next  

5. เลือกแบบทดสอบท่ีตอ้งกำร และกดปุ่ม Submit  

6. กลบัมำท่ีหนำ้หลกัของโปรแกรม ใหเ้ลือกท ำแบบทดสอบใน Mahidol University Courses 
 

เพิม่หลกัสูตรอื่นๆ ที่ต้องกำร 
1. Log In เขำ้ระบบ 

 

 

 

รูปภำพท่ี 26 
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2. เลือก Mahidol University Courses  

3. ดำ้นล่ำงจะพบกลุ่มเคร่ืองมือส ำหรับผูเ้รียน (My Learner Tools for Mahidol University) ดงัน้ี 

 Add a Course or Update Learner Groups เพิ่มหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำร 

 View Previously Completed Coursework ดูหลกัสูตรก่อนหนำ้น้ีท่ีสอบผำ่น 

 Update Institution Profile ปรับปรุงขอ้มูลองคก์ร 

 Remove Affiliation ลบสถำบนัท่ีเขำ้ใชน้ี้ 

 

 

 
 

รูปภำพท่ี 27 
4. ใหเ้ลือก Add a Course or Update Learner Groups  

Question 1: Human Subjects Research (กำรวิจยัในคน) เลือกเพียง 1 ขอ้ ระบบจะท ำกำรเลือกบทเรียนท่ีตรงตำมท่ี
ท่ำนเลือกใหอ้ตัโนมติั แต่ละหวัขอ้มีจ ำนวนรำยละเอียดบทเรียนไม่เท่ำกนั เพ่ือใหเ้หมำะกบักำรท่ีผูเ้รียนจะน ำไปใช ้และประกำศนียบตัร 
(Coursework Requirement Report) ท่ีไดรั้บหลงัเรียนจบสำมำรถน ำไปประกอบกำรขอรับกำรรับรองโครงกำรวจิยัในคนจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยัในคนได ้

 

หัวข้อ (Learner Group) สถำนะผู้ใช้งำนระบบ 
Biomedical Researchers  ส ำหรับนกัวจิยัท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นชีวกำรแพทย ์
Social & Behavioral & Humanities Researchers  ส ำหรับนกัวจิยัท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ 
CRC & CRA  ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของศูนยว์จิยัคลินิก* 
IRB Staff Biomedical Panel  ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี IRB ท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นชีวกำรแพทย ์
IRB Staff Social, Behavioral & Humanity Panel  ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี IRB ท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ 
Student Biomedical Research  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นชีวกำรแพทย ์
Student Social, Behavioral & Humanity Research  ส ำหรับนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ 
IRB Biomedical Panel  ส ำหรับกรรมกำร IRB ท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นชีวกำรแพทย ์
IRB Social, Behavioral & Humanity Panel  ส ำหรับกรรมกำร IRB ท่ีตอ้งกำรเรียนรู้ทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ 
Not at this time.  ไม่อยูใ่นสถำนะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

*กำรวจิยัทำงคลินิกหมำยถึงกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรรักษำพยำบำลและสร้ำงเสริมสุขภำพ ซ่ึงรวมถึงกำรวจิยัเพ่ือกำรวนิิจฉยัโรค กำรรักษำ

โรค กำรฟ้ืนฟสุูขภำพภำยหลงักำรเจบ็ป่วย และกำรป้องกนัโรค ซ่ึงอำจตอ้งใชย้ำ ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรแพทย ์หรือวธีิกำรรักษำอยำ่งอ่ืน เช่น 
กำรผำ่ตดั กำรท ำกำยภำพบ ำบดั กำรรักษำทำงเลือกอ่ืนๆ  
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Question 2: Good Clinical Practice (GCP) เลือกเพยีง 1 ขอ้ ระบบจะท ำกำรเลือกบทเรียนท่ีตรงตำมท่ีท่ำนเลือกให้
อตัโนมติั แต่ละหวัขอ้มีจ ำนวนรำยละเอียดบทเรียนไม่เท่ำกนั เพ่ือใหเ้หมำะกบักำรท่ีผูเ้รียนจะน ำไปใช ้และประกำศนียบตัร (Coursework 
Requirement Report) ท่ีไดรั้บหลงัเรียนจบสำมำรถน ำไปประกอบกำรขอรับกำรรับรองโครงกำรวจิยัในคนจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวจิยัในคนได ้

 

หัวข้อ (Learner Group) สถำนะผู้ใช้งำนระบบ 
Researcher Drug ส ำหรับนกัวจิยัท่ีตอ้งใชย้ำในกำรวจิยัทำงคลินิก 
Researcher Biological ส ำหรับนกัวจิยัท่ีตอ้งใช ้Biologic Product ในกำรวจิยัทำงคลินิก 
Researcher Device ส ำหรับนกัวจิยัท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือทำงกำรแพทยใ์นกำรวจิยัทำงคลินิก 
CRC & CRA ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของศูนยว์จิยัคลินิก 
Monitor, IRB Member ส ำหรับกรรมกำร IRB  
Auditor, IRB Chair ส ำหรับประธำน IRB 
Not at this time. ไม่อยูใ่นสถำนะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

Question 3: Information Privacy Security (IPS) ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลสุขภำพส่วนบุคคล และ 

กำรปกป้องขอ้มูลดิจิตลัและกำรใชส่ื้อสำรสนเทศอยำ่งปลอดภยั (ควำมรู้เสริมส ำหรับ Question 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อกำรขอกำร
รับรองทำงจริยธรรมกำรวจิยัในคน) 

 

หัวข้อ (Learner Group) สถำนะผู้ใช้งำนระบบ 
IPS for Clinicians ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของศูนยว์จิยัคลินิก 
IPS for Researchers ส ำหรับนกัวจิยั 
IPS for Students and Instructors ส ำหรับนกัศึกษำและอำจำรย ์
IPS for Fundraisers ส ำหรับผูใ้หทุ้นท ำวจิยั 
IPS for Marketers ส ำหรับนกักำรตลำด 
I am not required to complete the IPS course at this time. ไม่อยูใ่นสถำนะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

Question 4: Responsible Conduct of Research ให้ข้อ มูลในกำรด ำเนินกำรวิจัยอย่ำงมีจรรยำบรรณ  เช่น  data 
management, authorship, research misconduct, plagiarism เป็นตน้ (ควำมรู้เสริมส ำหรับ Question 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อกำรขอ
กำรรับรองทำงจริยธรรมกำรวจิยัในคน) 

 

หัวข้อ (Learner Group) สถำนะผู้ใช้งำนระบบ 
Biomedical Responsible Conduct of Research Course ส ำหรับกำรวจิยัทำงดำ้นชีวกำรแพทย ์
Social and Behavioral Responsible Conduct of Research Course ส ำหรับกำรวจิยัทำงดำ้นสงัคมศำสตร์ 
Physical Science Responsible Conduct of Research Course ส ำหรับกำรวจิยัทำงดำ้นวทิยำศำสตร์กำยภำพ 
Humanities Responsible Conduct of Research Course ส ำหรับกำรวจิยัทำงดำ้นมนุษยศำสตร์ 
Responsible Conduct of Research for Engineers ส ำหรับกำรวจิยัทำงดำ้นวศิวกรรมศำสตร์ 
Responsible Conduct of Research for Administrators ส ำหรับนกัวจิยัท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
Not at this time. ไม่อยูใ่นสถำนะดงักล่ำวขำ้งตน้ 

Question 5: Laboratory Animal Research ส ำหรับผู้วจิัยทีต้่องใช้สัตว์ทดลองในกำรวจิัย  
5. ใหก้ดปุ่ม Submit จะกลบัไปท่ีหนำ้หลกั โดยมีหวัขอ้ท่ีระบบไดท้ ำกำรเลือกใหป้รำกฏอยูใ่นคอลมัภ ์Course 


