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จัดทําโดย

ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คําแนะนําในการใช CITI Program 2019
Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เป น โปรแกรมที่
พัฒ นาขึ้ น จากความร ว มมื อของ 10 สถาบั น วิ จั ย /สถาบัน การศึกษา เมื่อป ค.ศ. 2000 มีวัตถุป ระสงคที่จ ะใหความรู แ ก
ผูเกี่ยวของกับการวิจัยในคน ไดศึกษาดวยตนเอง เพื่อใหทราบกฎเกณฑทางจริยธรรมการวิจัยในคนกอนที่จะเริ่มดําเนินการ
วิจัย โดยเมื่อเริ่มพัฒนานั้นมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานวิจัยทางชีวการแพทยแตเพียงอยางเดียว ตอมาในปค.ศ. 2004 จึงได
เพิ่มเติมเนื้อหาใหเหมาะกับผูดําเนินการวิจัย ทางสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรดวย (Human Subjects Research
Social and Behavioral Researchers: HSR-SBR course)

ในปจจุบันนี้ระบบไดมีเนื้อหากวางขวางครอบคลุมการวิจัยดานอื่นนอกเหนือจากการวิจัยในคน ไดแก
 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)

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

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลซึ่ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ ได
ตระหนักถึงความสําคัญของการใหความรูแกผูเกี่ยวของในงานวิจัย ที่จ ะ
ทราบถึงกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อที่นักวิจัยจะไดนําความรูไปใชในการ
ดําเนินการวิจัย ใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม ตระหนักถึงหนาที่ของตน
ในการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเ ขารว มวิจัยที่เ ปนมนุษย และเพื่อ
ความเป น อยู ที่ ดี ข องสั ต ว ท ดลองที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย รวมถึ ง รั บ ผิ ด ชอบต อ
สิ่งแวดลอมที่จะไมปนเปอนตอเชื้อโรคหรือสารพิษที่ใชในหองปฏิบัติการวิจัย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูแกนกั วิจัยในรูปแบบ
ตางๆ ที่การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในหลายสวนงาน รวมทั้งเปนหนาที่หลักของศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และได
เชาลิขสิทธิ์ CITI online training program จาก CITI Program, BRANY เพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งของนักวิจัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักวิจัย/นักศึกษาตางประเทศ ไดศึกษาดวยตนเอง
โปรแกรมที่บุคลากร (อาจารย/นักวิจัย) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเขามาเลือกศึกษาดวยตนเอง ใหตรงกับ
ความตองการนําไปใช มีดังตอไปนี้
1. Human Subject Research (HSR) Series สําหรับนักวิจัยที่ดําเนินการวิจัยกับคน หรือใชขอมูล/สิ่งสงตรวจที่ระบุ
ชื่อเจาของในการทําวิจัย ซึ่งนักวิจัยที่ทํางานดานชีวการแพทย หรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร จะ
สามารถเขา module ที่แตกตางกัน ที่จะมีเนื้อหาที่ตามความตองการของตน
2. Good Clinical Practice (GCP) สําหรับนักวิจัยดานชีวการแพทย โดยเฉพาะการวิจัยทางคลินิกที่ตองใชยา หรือ
เครื่องมือแพทยในการวิจัย
3. Animal Care and Use (ACU) สําหรับนักวิจัยที่ดําเนินการวิจัยโดยใชสัตวทดลอง
4. Information Privacy and Security (IPS) ใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลสุขภาพสวนบุคคล และ
การปกปองขอมูลดิจิตัลและการใชสื่อสารสนเทศอยางปลอดภัย
5. Responsible Conduct of Research (RCR) ให ข อ มู ล ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย อย า งมี จ รรยาบรรณ เช น data
management, authorship, research misconduct, plagiarism เปนตน
6. Conflicts of Interest (COI) ใหขอมูลในการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ในแตละเรื่องที่เลือกศึกษา ผูเรียนจะตองศึกษาขอมูลในหัวขอยอย 3 ประเภท คือ R, E และ S
R = Required ผูเรียนจะตองศึกษาทุกหัวขอ
E = Elective ผูเรียนจะสามารถเลือกหัวขอตามจํานวนที่กําหนด เชน 1 ใน 2 หัวขอ
** ในการที่จะไดรับประกาศนียบัตร ผูเรียนจะตองศึกษาประเภท R และ E ใหครบถวนตามเงื่อนไข **
S = Supplement เปนเรื่องที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาไดอยางอิสระ ไมมีผลกระทบตอการไดรับประกาศนียบัตร

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

เรื่ อง

สารบัญ

หน้า

1. การสมัครเข้าใช้โปรแกรม (Register)

หน้า 1

2. การเข้าสู่ ระบบ (Log In)

หน้า 7

3. ลืม User Name หรื อ ลืม Password (Forgot Username or Password?)

หน้า 8

4. แนะนําการใช้งาน CITI Program (CITI Program Introduction)

หน้า 10

5. หลักสู ตรสําหรับมหาวิทยาลัยมหิ ดล (Courses for Mahidol University)

หน้า 12

6. การเริ่ มต้นศึกษาเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรที่เลือก (Courses Ready to Begin)

หน้า 14

7. การทําแบบทดสอบ (Take the quiz)

หน้า 17

8. การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Print Certification)

หน้า 19

9. การออกจากระบบ (Log Out)

หน้า 21

10. เพิ่มหลักสู ตรอื่นๆ ที่ตอ้ งการ

หน้า 22

การสมัครเข้ าใช้ โปรแกรม (Registration)
** การสมัครต้องทําผ่านระบบ Internet **
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จากนั้นพิมพ์
https://www.citiprogram.org/ ที่ URL และกด Enter จะพบหน้าต่างตามรู ปภาพที่ 1 จากนั้นให้เลือก
ปุ่ ม Register

รู ปภาพที่ 1
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2. เมื่อเข้ามาหน้า CITI - Learner Registration จะเป็ นขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครเข้าใช้โปรแกรม มี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

Steps: 1 Select Your Organization Affiliation ให้พิมพ์คาํ ว่า “Mahidol University” ลงใน
Textbox หรื อช่องว่าง และเลือกทําสัญลักษณ์ที่กล่อง Checkbox หน้าข้อความดังนี้

 I AGREE to the Terms of Service and Privacy Policy for accessing CITI Program materials.
 I affirm that I am an affiliate of Mahidol University.

และเลือกปุ่ ม Continue to Create Your CITI Program Username/Password

รู ปภาพที่ 2
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Steps: 2 Personal Information ให้พิมพ์ขอ้ มูลลงใน Textbox หรื อช่องว่าง และเลือกปุ่ ม Continue
to Step 3 ข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้
•

ชื่อ (First Name)

•

นามสกุล (Last Name)

•

E-Mail หลัก (E-Mail Address ของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล)

•

ยืนยัน E-Mail หลัก (Verify E-Mail Address ของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล)

•

E-Mail รอง (Secondary E-Mail Address)

•

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

ทั้งนี้ E-Mail หลักและ E-Mail รอง ควรเป็ นคนละ E-Mail เพราะหากเกิดปัญหาที่ E-Mail หลัก
ระบบจะส่ งข้อมูลให้ที่ E-Mail รอง หากท่านไม่มี E-mail รองก็ไม่ตอ้ งกรอก ข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้

รู ปภาพที่ 3
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Steps: 3 Create your Username and Password ให้พิมพ์ขอ้ มูลลงใน Textbox หรื อช่องว่าง และเลือก
ปุ่ ม Continue to Step 4 ข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้
•

ชื่อสําหรับเข้าใช้งานระบบ (User Name)

•

คําถามกรณี ลืมรหัสเข้าใช้ Security Question)

•

รหัสสําหรับเข้าใช้งานระบบ (Password)

•

คําตอบกรณี ลืมรหัสเข้าใช้ (Security Answer)

•

ยืนยันรหัสสําหรับเข้าใช้งานระบบ (Verify Password)

 ชื่อสําหรับเข้าใช้งานระบบ (User Name) ต้องประกอบด้วย 4 ถึง 50 ตัวอักษร พิมพ์เล็กพิมพ์
ใหญ่ไม่ มคี วามสําคัญ เช่น “A12B34CD” เหมือนกับ “a12b34cd” เป็ นต้น ชื่อนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
รายงานสรุ ปผลต่างๆ
 รหัสสําหรับเข้าใช้งานระบบ (Password) ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข
ขั้นตํ่า 8 ตัวอักษร ไม่เกิน 50 ตัวอักษร พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มคี วามสําคัญ เช่น “A12B34CD” ไม่
เหมือนกับ “a12b34cd” เป็ นต้น

รู ปภาพที่ 4
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Steps: 4 Country of Residence ให้พิมพ์ Thailand ลงในช่องว่าง และเลือกปุ่ ม Continue to Step 5

รู ปภาพที่ 5

Steps: 5 Are you interested in the option of receiving Continuing Education Unit (CEU) credit
for completed CITI Program courses? ให้เลือก “No.” เนื่องจากระบบ CEU ไม่มีที่ใช้ในประเทศ
ไทย

รู ปภาพที่ 6
3

Can CITI Program contact you at a later date regarding participation in research surveys? หากไม่ตอ้ งการ
ตอบคําถามของระบบ CITI ให้เลือก “No” หรื อ “Not sure. Ask me later”

รู ปภาพที่ 7
Can CITI Program contact you at a later date with marketing information? ให้เลือก “No” และเลือกปุ่ ม
Continue to Step 6

รู ปภาพที่ 8
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Steps: 6 Please provide the following information requested by Mahidol University ให้ใส่ ขอ้ มูลองค์กร
หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อการติดต่อ พิมพ์ขอ้ มูลและเลือกปุ่ ม Continue to
Step 7 โดยข้อมูลที่ตอ้ งพิมพ์มีดงั นี้
•

Language Preference (ภาษาที่ใช้ในระบบ): English

•

Institutional email address (E-Mail ของคุณในองค์กร): ชื่อ.นามสกุล 3 หลัก@mahidol.ac.th

•

Gender (เพศ): Female (ญ.) or Male (ช.)

•

Highest degree (ระดับการศึกษาสู งสุ ด)

•

Employee Number (รหัสพนักงานหรื อรหัสนักศึกษา)

•

Department (สังกัดคณะ / ส่ วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล)

•

Role in research (เกี่ยวข้องกับการทําวิจยั อย่างไร): เช่น Student Research – Graduate level

•

Address Field 1 (ที่อยูบ่ รรทัดที่ 1): หน่วยงานที่ท่านสังกัดในมหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาอังกฤษ

•

Address Field 2 (ที่อยูบ่ รรทัดที่ 2): ชื่อตึกที่ท่านทํางาน/เรี ยนเป็ น ภาษาอังกฤษ

•

Address Field 3 (ที่อยูบ่ รรทัดที่ 3): Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya,

•

City (จังหวัด): Nakhon Pathom

•

State (รัฐ): ไม่ตอ้ งใส่

•

Zip/Postal Code (รหัสไปรษณี ย)์ : 73170

•

Country (ประเทศ): Thailand

•

Phone (เบอร์โทรศัพท์): +662 XXX-XXXX หรื อ +6681 XXX-XXXX

5

Steps: 7 เลือกหลักสู ตรที่ตอ้ งการ (Select Curriculum) และกดปุ่ ม Complete Registration จะพบปุ่ ม

Finalize Registration ให้กดปุ่ มเพื่อเข้าสู่ หน้าแนะนําหลักสู ตร ให้เลือกปุ่ ม View Courses ที่ Mahidol
University เพื่อเข้าหน้าหลัก

รู ปภาพที่ 9
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การเข้ าสู่ ระบบ (Log In)
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จากนั้นพิมพ์
https://www.citiprogram.org/ ที่ URL และกด Enter จะพบหน้าต่างตามรู ปภาพด้านล่างให้กดปุ่ ม Log In

รู ปภาพที่ 10
2. พิมพ์ User Name และ Password และกดปุ่ ม Log IN

รู ปภาพที่ 11
7

ลืม User Name หรื อ ลืม Password (Forgot Username or Password?)
1. ขอให้ ระบบจัดส่ ง User Name หรื อ Password ให้ ผ่าน E-Mail
กรณี จาํ User Name หรื อ Password ไม่ได้ ให้กด Link: Forgot ? ที่อยูด่ า้ นข้างของกล่องข้อความ

รู ปภาพที่ 12
กรณี จาํ User Name ไม่ได้ ให้ใส่ E-Mail ที่ตรงกับตอนสมัครครั้งแรกและกดปุ่ ม Send My Username เพื่อ
ขอให้ระบบจัดส่ ง User Name และ Password เข้า E-Mail

รู ปภาพที่ 13
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กรณี จาํ Password ไม่ได้ให้ใส่ E-Mail และ Username ที่ตรงกับตอนสมัครครั้งแรกและกดปุ่ ม Reset My
Password เพื่อขอให้ระบบจัดส่ ง Link สําหรับตั้งค่า Password เข้าทาง E-Mail

รู ปภาพที่ 14
2. ตั้งค่ า Password ใหม่
เมื่อระบบจะจัดส่ ง Link ตั้งค่ารหัสใหม่ให้ผา่ น E-Mail ตามที่ร้องขอในข้อ 1.3. ให้กดเข้า Link จะพบ
หน้าต่างตามภาพด้านล่าง ให้ใส่ Password ใหม่ และใส่ ยนื ยัน Password ใหม่ (Verify Password) แล้ว
กดปุ่ ม Reset Password

รู ปภาพที่ 15

9

แนะนําการใช้ งาน CITI Program (CITI Program Introduction)
1. เมนูหลักของ CITI Program
เกี่ยวกับหลักสู ตร

จัดเก็บรายการหลักสู ตร
ที่เคยเข้าศึกษาเรี ยนรู ้

การรับรองเครดิต
การศึกษาเรี ยนรู ้

ค้นหาข้อมูล
ภายใน Website

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ในการใช้งานโปรแกรม

เปลี่ยนภาษา

แสดงรายละเอียด
บัญชีผใู ้ ช้งาน

รู ปภาพที่ 16
2. แสดงข้ อมูลการใช้ งาน CITI Program
• Courses Completed : แสดงจํานวนหลักสู ตรที่สอบผ่าน
• Day of Membership : แสดงจํานวนวันที่เป็ นสมาชิกของโปรแกรม
• Add Institutional Affiliation : เพิ่มคําแนะนําของสถาบันอื่นที่สังกัด
• Register as Independent Learner : ลงทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยนที่ไม่ข้ ึนกับสังกัดใด (ใช้งานโปรแกรม
แบบเลือกหลักสู ตรต่างๆ ได้อย่างอิสระและมีค่าใช้จ่าย)

รู ปภาพที่ 17
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3. แนะนําหลักสู ตร
• Add an affiliation. : เพิ่มสถาบันที่สังกัด
• Remove an affiliation. : ย้ายสถาบันที่สังกัด
• View Courses : แสดงรายละเอียดของหลักสู ตรภายในสังกัดที่สามารถเข้าศึกษาเรี ยนรู ้ได้

รู ปภาพที่ 18
4. การลงทะเบียนเป็ นผู้เรียนทีไ่ ม่ ขนึ้ กับสั งกัดใด (ใช้ งานโปรแกรมแบบเลือกหลักสู ตรต่ างๆ ได้ อย่างอิสระแต่ ต้อง
เสี ยค่าใช้ จ่ายเอง) สํ าหรับผู้เรียนทีเ่ ป็ นพนักงาน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ ต้องลงทะเบียนในส่ วนนี้

รู ปภาพที่ 19
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หลักสู ตรสํ าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (Courses for Mahidol University)
1. หน้ าแรกของหลักสู ตรสํ าหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (The first page of the course for Mahidol University)
ประกอบด้วย
1.1. Active Courses: แสดงหลักสู ตรที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการศึกษาเรี ยนรู ้
1.2. Courses Ready to Begin : แสดงหลักสู ตรที่เลือกและกําลังเริ่ มศึกษาเรี ยนรู ้
1.3. Completed Courses : แสดงหลักสู ตรที่ศึกษาเรี ยนรู ้และผ่านการทดสอบแล้ว
1.4. Learner Tools : แสดงเครื่ องมือในการศึกษาเรี ยนรู ้

รู ปภาพที่ 20
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2. เครื่ องมือเรียนรู้ สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (Learner Tools for Mahidol University) ประกอบด้วย
• Add a Course : เพิ่มหลักสู ตรใหม่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเพิ่มหลักสู ตรอื่นๆ ที่ตอ้ งการ)
• Remove a Course : ลบหลักสู ตร

รู ปภาพที่ 21
• View Previously Completed Coursework : ดูหลักสู ตรที่เรี ยนจบแล้ว

รู ปภาพที่ 22
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• Update Institution Profile : ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลสถาบันในสังกัดให้เป็ นปัจจุบนั
• Remove Affiliation : ลบการติดต่อกับสถาบันที่สังกัด (กรณี มีสังกัดหลายสถาบัน)

รู ปภาพที่ 23

การเริ่มต้ นศึกษาเรียนรู้ ในหลักสู ตรทีเ่ ลือก (Courses Ready to Begin)
1. เมื่อท่าน Log In เข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว ในหน้าแนะนําหลักสู ตรสําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เลือกปุ่ ม View
Courses

รู ปภาพที่ 24
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2. เลื่อน Scrollbar ลงมาด้านล่าง ในหัวข้อ Courses Ready to Begin จะพบรายชื่อหลักสู ตรที่ท่านได้เลือกไว้
ในตอนสมัครสมาชิก ให้กดปุ่ ม Start Now

รู ปภาพที่ 25
3. ในหน้าแสดงคําชี้แจงกฎ กติการการศึกษาเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร ให้ท่านใส่ เครื่ องหมายถูกลงในช่อง
หน้าข้อความ “I AGREE to the above, the Terms of Service, and the Privacy and Cookie Policy, in
order to access CITI Program materials.” ดังภาพด้านล่าง แล้วกดปุ่ ม Submit

รู ปภาพที่ 26
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4. ในหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตร จะประกอบไปด้วย required modules (รายวิชาบังคับ) ที่ตอ้ งทําให้ครบ และ
elective modules (รายวิชาบังคับเลือก) ที่ตอ้ งเลือกทําตามจํานวนที่กาํ หนดในแต่ละหลักสู ตร ซึ่งใน
คําแนะนําหลักสู ตรจะชี้แจงไว้ พร้อมแจ้งเกณฑ์คะแนนในการสอบผ่านการหลักสู ตรที่จะสามารถสัง่ พิมพ์
ใบประกาศนียบัตรต่อไปได้ เช่น ในหลักสู ตร Social & Behavioral & Humanities Researchers สมาชิกที่
จะเข้าศึกษาเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรนี้ตอ้ งเรี ยนรู ้และทําแบบทดสอบในวิชาบังคับ 8 วิชา และวิชาบังคับเลือก 1
วิชา โดยเกณฑ์การผ่านหลักสู ตรคือ 80% ขึ้นไป เป็ นต้น

รู ปภาพที่ 27
ในแต่ละหลักสู ตรจะมี Supplemental Modules (วิชาเลือกเสรี ) แสดงไว้ให้หากท่านต้องการ
ศึกษาเพิ่มเติมตามความสมัครใจ แต่จะไม่คิดคะแนน และไม่เกี่ยวข้องกับการสอบผ่าน
5. ท่านสามารถเลือกได้วา่ จะทําวิชาบังคับหรื อวิชาบังคับเลือกก่อน โดยให้กดปุ่ ม Start ที่หวั ข้อนั้นๆ ดังภาพ
ด้านล่าง

รู ปภาพที่ 28
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การทําแบบทดสอบ (Take the quiz)
1. เมื่อท่านอ่านบทความจบแล้ว ท่านจะต้องทําแบบทดสอบ ให้กดปุ่ ม Take the Quiz ที่อยูด่ า้ นล่างบทความ

รู ปภาพที่ 29
2. เมื่อเข้าสู่ หน้าแบบทดสอบ จะมีคาํ แนะนําในการทําแบบทดสอบ ท่านจะต้องตอบคําถามให้ครบทุกข้อ และ
กดปุ่ ม Submit เพือ่ ส่ งคําตอบ
3. โปรแกรมจะประเมินผลและแสดงผลลัพธ์ให้ผทู ้ าํ แบบทดสอบทราบว่าทําถูกและผิดกี่ขอ้ ผิดเพราะอะไร
และคําตอบที่ถูกคืออะไร ผูท้ าํ แบบทดสอบสามารถทราบคะแนนว่าผ่านเกณฑ์หรื อไม่ และเลือกว่าจะศึกษา
ในหัวข้อถัดไปหรื อทําแบบทดสอบใหม่ ตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้
• Return to Gradebook : ดูสมุดแสดงเกรดรายวิชา
• View the next required Module : ดูหวั ข้ออื่น
• Review Module/Retake Quiz : อ่ า นบทความเดิ ม ใหม่ แ ละกลับ ไปทํา แบบทดสอบใหม่ (หาก
คะแนนที่ท่านทําไว้ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจ)
• Leave feedback for this Module : หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรี ยน เช่นเข้าใจ
ง่าย หรื อยาก หรื อต้องการให้ยกตัวอย่างเพื่อเสริ มความเข้าใจ ฯลฯ ให้เลือกข้อนี้พิมพ์ความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนา
• View Courses : กลับไปหน้าหลักเพื่อดูหลักสู ตรอื่นๆ

รู ปภาพที่ 30
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4. เมื่อท่านได้เรี ยนรู ้จนครบทุกหัวข้อ และทําแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ โปรแกรมจะแสดงข้อความ
“Congratulations! You have completed this Course.” ให้กดปุ่ ม View Post-Course Completion Options
เพื่อเลือกดําเนินการต่อไป

รู ปภาพที่ 31
เมื่อท่านได้เรี ยนรู ้จนจบแล้ว สามารถเลือกดําเนินการได้ดงั นี้
• Access your Completion Records : สั่งพิมพ์หรื อแชร์ Link ใบประกาศนียบัตรรับรองการ
ผ่านการอบรมหลักสู ตร
• Independent Learner Courses : ซื้อหลักสู ตรเพิ่มเติม
• Post-Course Evaluation : ประเมินผลความพึงพอใจหลักสู ตร
• Return to Courses : กลับไปดูรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

รู ปภาพที่ 32
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การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Print Certification)
1. หลังผ่านการอบรมสามารถเลือกดําเนินการได้ทนั ที โดยสัง่ พิมพ์หรื อแชร์ Link ใบประกาศนียบัตรรับรอง
การผ่านการอบรมหลักสู ตรได้ที่ “Access your Completion Records” ดังนี้
• กดลิงค์ “Access your Completion Records”

รู ปภาพที่ 33
• เลือกดูหรื อสั่งพิมพ์ให้กดปุ่ ม View/Print หรื อต้องการคัดลอก Link URL สําหรับนําไปแชร์ ให้
เลือกปุ่ ม Copy Link โดยการแสดงผลมี 2 รู ปแบบ ได้แก่ Completion Report (รายงานผลรายวิชา
ในหลักสู ตร) และ Completion Certificate (ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมของ
หลักสู ตร)

รู ปภาพที่ 34
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2. กรณี สั่งพิมพ์ภายหลัง สามารถ Log In เข้าสู่ โปรแกรมและเลือกเมนู Record ที่บนของโปรแกรม จะพบ
รายการหลักสู ตรที่ผา่ นการอบรมแล้วแสดงเป็ นตาราง สามารถดูเกรดรายวิชาที่หวั ข้อ Gradebook และ
สามารถสัง่ พิมพ์หรื อแชร์ใบประกาศนียบัตรได้ที่ Completion Record

รู ปภาพที่ 35
3. ใบแสดงเกรดรายวิชาประกอบไปด้วย 2 หน้า โดยหน้าแรกแสดงข้อมูลส่ วนบุคคล คะแนน และวันที่ทาํ
แบบทดสอบผ่าน หน้าที่ 2 จะแสดงข้อมูลเพิม่ เติมในส่ วนของ Supplemental Modules (คําแนะนําเกี่ยวกับ
ใบประกาศนียบัตร)

รู ปภาพที่ 36
20

4. ใบประกาศนียบัตรประกอบไปด้วยข้อมูลรหัสใบประกาศนียบัตร ชื่อ-นามสกุลผูผ้ า่ นการอบรม ชื่อ
หลักสู ตร วันที่ผา่ นการอบรมและวันหมดอายุของใบประกาศนียบัตร สถาบันที่ให้การรับรอง ตามภาพ
ด้านล่าง

รู ปภาพที่ 37

การออกจากระบบ (Log Out)
มุมซ้ายบนของหน้าจอ เลือกหัวลูกศรด้านข้างข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้งาน และกดปุ่ ม Log Out

รู ปภาพที่ 38
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เพิม่ หลักสู ตรอื่นๆ ทีต่ ้ องการ (Add another module)
1. Log In เข้าระบบ เลือก View Courses สําหรับ Mahidol University Courses
2. เลือกเมนู Add a Course ใน Learner Tools for Mahidol University
3. เลือกหลักสู ตร
Option 1: Human Subjects Research (การวิจยั ในคน) เลือกเพียง 1 ข้อ ระบบจะทําการเลือกบทเรี ยนที่
ตรงตามที่ท่านเลือกให้อตั โนมัติ แต่ละหัวข้อมีจาํ นวนรายละเอียดบทเรี ยนไม่เท่ากัน เพื่อให้เหมาะกับการที่
ผูเ้ รี ยนจะนําไปใช้ และประกาศนี ยบัตร (Coursework Requirement Report) ที่ได้รับหลังเรี ยนจบสามารถ
นําไปประกอบการขอรับการรับรองโครงการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนได้
หัวข้ อ (Learner Group)

คุณสมบัตขิ องผู้เรียน

Biomedical Researchers

นักวิจยั ที่ผทู ้ าํ การศึกษาด้านชีวการแพทย์

Social & Behavioral & Humanities Researchers

นักวิจยั ที่ผทู ้ าํ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

CRC & CRA

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วจิ ยั คลินิกและผูช้ ่วยวิจยั งานวิจยั ด้านชีวการแพทย์*

IRB Staff Biomedical Panel

เจ้าหน้าที่ IRB ที่ดูแลงานวิจยั ด้านชีวการแพทย์

IRB Staff Social, Behavioral & Humanity Panel

เจ้าหน้าที่ IRB ที่ดูแลงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์

Student Biomedical Research

นักศึกษาที่มีส่วนร่ วมในการวิจยั ด้านชีวการแพทย์

Student Social, Behavioral & Humanity Research

นักศึกษาที่มีส่วนร่ วมในการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์

IRB Biomedical Panel

กรรมการ IRB ผูพ้ จิ ารณาโครงการวิจยั ด้านชีวการแพทย์

IRB Social, Behavioral & Humanity Panel

กรรมการ IRB ผูพ้ จิ ารณาโครงการวิจยั ด้านสังคมศาสตร์

Not at this time.

ยังไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ในขณะนี้

*การวิจยั ทางคลินิกหมายถึงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและสร้างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งรวมถึงการ
วิจยั เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การฟื้ นฟูสุขภาพภายหลังการเจ็บป่ วย และการป้องกันโรค ซึ่งอาจต้อง
ใช้ยา ใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ หรื อวิธีการรักษาอย่างอื่น เช่ น การผ่าตัด การทํากายภาพบําบัด การรักษา
ทางเลือกอื่นๆ
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Option 2: Good Clinical Practice (GCP) เลือกเพียง 1 ข้อ ระบบจะทําการเลือกบทเรี ยนที่ตรงตามที่ท่าน
เลือกให้อตั โนมัติ แต่ละหัวข้อมีจาํ นวนรายละเอี ยดบทเรี ยนไม่ เท่ากัน เพื่อให้เหมาะกับการที่ผูเ้ รี ยนจะ
นํา ไปใช้ และประกาศนี ยบัต ร (Coursework Requirement Report) ที่ ไ ด้รั บ หลัง เรี ย นจบสามารถนํา ไป
ประกอบการขอรับการรับรองโครงการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนได้
หัวข้ อ (Learner Group)

คุณสมบัตขิ องผู้เรียน

Researcher Drug

นักวิจยั ที่ตอ้ งใช้ยาในการวิจยั ทางคลินิก

Researcher Biological

นักวิจยั ที่ตอ้ งใช้ Biologic Product ในการวิจยั ทางคลินิก

Researcher Device

นักวิจยั ที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ในการวิจยั ทางคลินิก

CRC & CRA

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วจิ ยั คลินิกและผูช้ ่วยวิจยั งานวิจยั ด้านชีวการแพทย์

Monitor, IRB Member

กรรมการ IRB

Auditor, IRB Chair

ประธาน IRB

Not at this time.

ยังไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ในขณะนี้

Option 3: Information Privacy Security (IPS) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลสุ ขภาพ
ส่ วนบุคคล และ การปกป้ องข้อมูลดิจิตลั และการใช้สื่อสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ความรู ้เสริ มสําหรับ
Question 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการขอการรับรองทางจริ ยธรรมการวิจยั ในคน)
หัวข้ อ (Learner Group)

คุณสมบัตขิ องผู้เรียน

IPS for Clinicians

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

IPS for Researchers

นักวิจยั

IPS for Students and Instructors

นักศึกษาและอาจารย์

IPS for Fundraisers

สําหรับผูใ้ ห้ทุนทําวิจยั

IPS for Marketers

ผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

I am not required to complete the IPS course at this time.

ไม่อยูใ่ นสถานะดังกล่าวข้างต้น
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Option 4: Responsible Conduct of Research ให้ขอ้ มูลในการดําเนิ นการวิจยั อย่างมีจรรยาบรรณ เช่ น
data management, authorship, research misconduct, plagiarism เป็ นต้น (ความรู ้เสริ มสําหรับ Question 1
และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการขอการรับรองทางจริ ยธรรมการวิจยั ในคน)
หัวข้ อ (Learner Group)

คุณสมบัตขิ องผู้เรียน

Biomedical Responsible Conduct of Research Course

นักวิจยั ทางด้านชีวการแพทย์

Social and Behavioral Responsible Conduct of Research Course

นักวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์

Physical Science Responsible Conduct of Research Course

นักวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ

Humanities Responsible Conduct of Research Course

นักวิจยั ทางด้านมนุษยศาสตร์

Responsible Conduct of Research for Engineers

นักวิจยั ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

Responsible Conduct of Research for Administrators

ผูบ้ ริ หารสถาบันวิจยั

Not at this time.

ยังไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ในขณะนี้

Option 5: Laboratory Animal Research สํ าหรับผู้วจิ ัยทีต่ ้ องใช้ สัตว์ ทดลองในการวิจัย
4. ให้กดปุ่ ม Submit จะกลับไปที่หน้าหลัก โดยมีหวั ข้อที่ระบบได้ทาํ การเลือกให้ปรากฏอยูใ่ นคอลัมน์ Course
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