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จัดทําโดย

ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยมหิดล

คำแนะนำระบบ MU-HSR Online Training
Mahidol University, Human Subjects Research Online Training
(MU-HSR Online Training) เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั ในคนดวยตนเอง

มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ ไดตระหนัก
ถึงความสำคัญของการใหความรูแกผูเกี่ยวของในงานวิจัย ที่จะทราบ
ถึงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่นักวิจัยจะไดนำความรูไปใชใน
การดำเนินการวิจัย ใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม ตระหนักถึง
หนาที่ของตนในการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมวิจัยที่เปน
มนุษย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตามการ
ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในหลายสวนงาน รวมทั้งเปนหนาที่หลักของศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย จึงไดพัฒนา
ระบบ MU-HSR Online Training เพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั ในคนดวยตนเอง
หลักสูตรที่สามารถเขามาเลือกศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั ในคนดวยตนเอง ใหตรงกับความตองการ
นำไปใช มีดังตอไปนี้
 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยดานชีวการแพทย (The Human Subjects
Research (HSR) – Biomedical Science)
 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (The
Human Subjects Research (HSR) – Social and behavioral Science)
 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยดานวิทยาศาสตรประยุกต (The Human Subjects
Research (HSR) – Applied Science)
** ในการที่จะไดรับประกาศนียบัตร ผูเรียนจะตองศึกษาใหครบถวนตามเงื่อนไข **
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การสมัครเข้ าใช้ โปรแกรม (Registration)
** การสมัครต้องทําผ่านระบบ Internet **
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จากนั้น
พิมพ์ที่ URL: https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/ และกด Enter จะพบหน้าต่างตาม
รู ปภาพที่ 1

รู ปภาพที่ 1
2. กดปุ่ ม Registration ที่แถบสี ดาํ ด้านบนของหน้าจอ ทางด้านขวามือของผูใ้ ช้งาน

รู ปภาพที่ 2
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่ตอ้ งใส่ มีดงั นี้
•
•

Username สําหรับใช้ในการ Log In เข้าใช้งาน
ตั้งค่า Password สําหรับใช้ในการ Log In เข้าใช้งาน และ ใส่ Password ที่ต้งั ไว้ซ้ าํ ให้
ตรงกันเพื่อยืนยัน
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•
•
•
•
•
•

•

ใส่ คาํ นําหน้าชื่อ (Name Prefix) เช่น นาย นาง นางสาว ดร. หรื อตําแหน่งทางวิชาการ ให้
ครบถ้วน
ใส่ ชื่อ (Name) และ นามสกุล (Surname) ให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร
ใส่ ที่อยู่ (Address) ที่สามารถติดต่อได้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ใส่ เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) ที่สามารถติดต่อได้ (กรณี เกิดระบบขัดข้องหรื อติดปั ญหาใดๆ)
ใส่ E-mail ที่ใช้งานจริ ง สําหรับส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข่าวสารการอบรมต่างๆ
ใส่ หน่วยงาน / ส่ วนงาน /สถาบัน / องค์กรที่สังกัด
o สําหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล เลือกใส่ หน่วยงาน / ส่ วนงานที่สังกัด โดย
ระบุในหัวข้อ บุคคลภายนอกเป็ น “ไม่มี”
o สําหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้เลือกใส่ ในหัวข้อ บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น "** ไม่ใช่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล **" และใส่
ข้อมูล สังกัดสถาบัน/องค์กร (Organization/Institution) และ สังกัดหน่วยงาน
(Department/Faculty)
ใส่ สถานะ (Status) *

4. กดปุ่ ม Submit และรอรับอีเมลจากระบบที่จะส่ งไปให้ตามอีเมลที่สมัครไว้
5. เมื่อได้รับ E-Mail ยืนยันจากระบบแล้ว ให้กด Link ที่ระบบส่ งให้ทางอีเมลที่สมัครไว้ เพื่อ
ยืนยันตัวตน เป็ นการเสร็ จสิ้ นการลงทะเบียน

https:// mucerr-online-training.mahidol.ac.th/membership-

รู ปภาพที่ 3
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การเข้ าสู่ ระบบ (Login Here)
1. เปิ ด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็ นต้น จากนั้น
พิมพ์ที่ URL: https:// mucerr-online-training.mahidol.ac.th/ และกด Enter จากนั้นให้เลือกปุ่ ม
Login Here ที่แถบสี ดาํ ด้านบนของหน้าจอ ทางด้านขวามือของผูใ้ ช้งาน

รู ปภาพที่ 4
2. ใส่ Username หรื อ E-Mail จากนั้นใส่ Password และกดปุ่ ม LOGIN เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รู ปภาพที่ 5
3. เมื่อ LOGIN สําเร็ จ จะแสดงชื่อผูใ้ ช้งานที่แถบสี ดาํ ด้านบนของหน้าจอ ทางด้านขวามือของ
ผูใ้ ช้งาน

รู ปภาพที่ 6
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ผู้ใช้ งานที่ลืม Password เข้าระบบ (Forgot Password)

รู ปภาพที่ 7
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าหน้า Password Reset เพื่อใส่ E-Mail ให้ระบบส่ ง Link สําหรับตั้ง
Password ใหม่ให้ ดําเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่
•

หน้า Login Here และ กด Link Forgot Password

รู ปภาพที่ 8
•

หน้าแรกของระบบ เลือกเมนู MEMBER ด้านบนของหน้าจอ ทางด้านขวามือของ
ผูใ้ ช้งาน และเลือกเมนูยอ่ ย Password Reset

รู ปภาพที่ 9
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ งานระบบ (Profile)
1. ผูใ้ ช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลหรื อปรับเปลี่ยนข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นปัจจุบนั ได้
โดยเลือกเมนู Profile ซึ่งอยูท่ ี่แถบสี ดาํ ด้านบนของหน้าจอ ทางด้านขวามือของผูใ้ ช้งาน ตาม
รู ปภาพที่ 10

รู ปภาพที่ 10
2. ปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั และกดปุ่ ม Submit ด้านล่างของแบบฟอร์ม ระบบจะ
แสดงข้อความว่า “Profile Updated” เพือ่ ยืนยันว่าระบบได้ปรับแก้ไขข้อมูลให้เรี ยบร้อยแล้ว

หลักสู ตรอบรมออนไลน์ ทางด้ านจริยธรรมการวิจัยในคน
(HSR Online Training)

รู ปภาพที่ 11
1. ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรอบรมออนไลน์ทางด้านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคนได้ที่หน้าแรกของระบบ มีให้เลือกตามที่ดาํ เนินงานวิจยั จํานวน 3 สาขาวิชา ดังนี้
1.2. หลักสู ตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้ านชีวการแพทย์ (The Human
Subjects Research (HSR) – Biomedical Science)
1.3. หลักสู ตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้ านสั งคมศาสตร์ และพฤติกรรม
ศาสตร์ (The Human Subjects Research (HSR) – Social and behavioral Science)
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1.4. หลักสู ตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ (The
Human Subjects Research (HSR) – Applied Science)
2. ผูใ้ ช้งานสามารถกดปุ่ ม VIEW MORE ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อดูรายละเอียดประกอบการ
เลือกลงทะเบียนเข้าอบรมได้

รู ปภาพที่ 12
3. ในหน้ารายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาของหลักสู ตรอบรมออนไลน์ทางด้านจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
•

Tab: Overview แสดงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของเนื้อหาว่าเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ประเภท
ใด มีหวั ข้อการเรี ยนรู ้และแบบทดสอบจํานวนเท่าไร ผูอ้ บรมควรมีคุณสมบัติอย่างไร มี
ขั้นตอนการศึกษาเรี ยนรู ้และเกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตรอย่างไร

•

Tab: Curriculum แสดงรายการหัวข้อที่ผอู ้ บรมต้องศึกษาเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบหลัง
การเรี ยนรู ้ที่ผอู ้ บรมต้องทําให้ผา่ น ทั้งนี้ ผูอ้ บรมต้องรับชมการบรรยายให้ครบทุกหัวข้อ
และทําแบบทดสอบให้ผา่ นทุกแบบทดสอบ จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

•

Tab: Instructor แสดงรายชื่อผูส้ อน

•

Tab: Reviews แสดงความคิดเห็นของผูท้ ี่เคยผ่านการอบรม
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รายละเอียดในแต่ละสาขาวิชามีดงั นี้
หลักสู ตร-สาขา

HSR-Biomedical Science

HSR-Social and
behavioral Science

HSR-Applied Science

หัวข้ อการ
แบบทดสอบ
เรียนรู้
15

14

14

เกณฑ์ การได้ รับใบประกาศนียบัตร

15

รับชมการบรรยายให้ครบทุกหัวข้อและ
ทําแบบทดสอบให้ผา่ น 80% ขึ้นไปใน
ทุกแบบทดสอบ

14

รับชมการบรรยายให้ครบทุกหัวข้อและ
ทําแบบทดสอบให้ผา่ น 80% ขึ้นไปใน
ทุกแบบทดสอบ

14

รับชมการบรรยายให้ครบทุกหัวข้อและ
ทําแบบทดสอบให้ผา่ น 80% ขึ้นไปใน
ทุกแบบทดสอบ

การอบรมผ่ านระบบ MU-HSR Online Training
 การลงทะเบียนเข้ ารับการอบรม
1. ผูอ้ บรมสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้โดยกดปุ่ ม START NOW

รู ปภาพที่ 13
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 การดาวน์ โหลดเอกสารประกอบการอบรม และรับชมการบรรยาย
1. ผูอ้ บรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ดา้ นล่างของวีดีโอ และศึกษา
เรี ยนรู ้ตามหัวข้อที่กาํ หนด โดยรับชมวีดีโอการบรรยาย

รู ปภาพที่ 14
2. เมื่อรับชมการบรรยายเสร็ จสิ้ นจนเข้าใจดีแล้ว กดปุ่ ม CLICK WHEN COMPLETE จะมี
หน้าต่าง Complete lesson ปรากฎ ให้ผอู ้ บรมกดปุ่ ม “Yes” เพื่อบันทึกการดําเนินการและ
ยืนยันว่าได้รับชมการบรรยายในหัวข้อนั้นๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว

รู ปภาพที่ 15
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3. ระบบจะแสดงสัญลักษณ์

ที่ทา้ ยรายการ ดังรู ปภาพที่ 16

รู ปภาพที่ 16

 การทําแบบทดสอบ
1. ในทุกหัวข้อการอบรมจะมีแบบทดสอบหลังการเรี ยนรู ้ให้ผอู ้ บรมทํา จํานวน 5 ข้อ ผูอ้ บรม
ต้องทําให้ครบทุกข้อ ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ให้ผอู ้ บรมกดปุ่ ม Start เพื่อเริ่ มทํา
แบบทดสอบ

รู ปภาพที่ 17
2. ผูอ้ บรมสามารถเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คําตอบ จะมีเครื่ องหมายถูกสี เขียวที่หน้า
คําตอบที่เลือก
3. ผูอ้ บรมสามารถคลิกหมายเลขข้อที่ตอ้ งการทําด้านล่างหน้าจอ โดยสามารถเลือกทําแบบไม่
เรี ยงข้อได้ แต่ตอ้ งทําให้ครบทั้ง 5 ข้อ
4. เมื่อตอบคําถามครบทุกข้อแล้ว ให้กดปุ่ ม Finish Quiz เพื่อส่ งคําตอบเข้าระบบประเมินผล
จะปรากฏหน้าต่างสอบถามยืนยันการดําเนินการให้กดปุ่ ม OK

รู ปภาพที่ 18
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5. ระบบจะแสดงผลการทําแบบทดสอบให้ผอู ้ บรมทราบ หากยังทําแบบทดสอบไม่ผา่ น ผู ้
อบรมสามารถเรี ยนรู ้จากแบบทดสอบได้ โดยกดปุ่ ม Review ระบบจะแสดงคําตอบที่
ถูกต้องของแต่ละข้อให้ผอู ้ บรมได้ศึกษาเรี ยนรู ้

รู ปภาพที่ 19
6. ผูอ้ บรมที่ทาํ แบบทดสอบไม่ผา่ น สามารถทําแบบทดสอบซํ้าได้โดยกดปุ่ ม Retake โดยผู ้
อบรมต้องทําทุกแบบทดสอบให้ผา่ นทั้งหมดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร
7. เมื่อส่ งคําตอบ และผ่านแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างปรากฎ ระบบจะแสดง
สัญลักษณ์

ที่ทา้ ยรายการ ดังรู ปภาพที่ 20

รู ปภาพที่ 20
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8. ผูเ้ ข้าอบรมกดปุ่ ม “Next” ที่มุมขวามือ ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อไปรับชมการบรรยายใน
หัวข้อถัดไป หรื อกดปุ่ ม “Prev” ที่มุมซ้ายมือ ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อย้อนกลับไปรับชมการ
บรรยายในหัวข้อก่อนหน้านี้

 การสําเร็จการศึกษา
เมื่อผูอ้ บรมรับชมการบรรยายและทําแบบทดสอบผ่านครบทุกแบบทดสอบแล้ว หรื อ
ปรากฏสัญลักษณ์
ที่ทา้ ยรายการของทุกรายการแล้ว จะมีปุ่ม “Finish Course” ปรากฏ
ที่ มุ ม ขวามื อ ด้า นบนบริ เ วณแถบสี เ หลื อ ง ตามรู ป ภาพที่ 21 ผู ้อ บรมเลื อ กกดปุ่ ม “Finish
Course” เพื่อสิ้ นสุ ดการอบรม ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการดําเนิ นการ ให้ผูอ้ บรมกด
ปุ่ ม “Yes” ระบบจะแสดงหน้าต่างใบประกาศนี ยบัตรรับรองการอบรมให้ผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้อา้ งอิงต่อไป

รู ปภาพที่ 21
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การดาวน์ โหลดใบประกาศนียบัตร
เมื่อผูอ้ บรมสําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรที่เข้าอบรมเรี ยบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมได้หลายวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ดาวน์ โหลดใบประกาศนียบัตรผ่านหน้ าหลักสู ตร
1. ผูอ้ บรม Log In เข้าใช้งานระบบ
2. เข้าหลักสู ตรที่ตอ้ งการดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

รู ปภาพที่ 23
3. กดปุ่ ม CERTIFICATE จะปรากฏหน้าต่างแสดงภาพใบประกาศนียบัตรให้ดาวน์โหลด
4. เลื่อน Scroll bar มาที่ดา้ นล่างสุ ดของหน้าต่าง จะพบปุ่ ม

ให้กดเพื่อดาวน์โหลด

วิธีที่ 2 ดาวน์ โหลดใบประกาศนียบัตรจากหน้ า My Records
1. ผูอ้ บรม Log In เข้าใช้งานระบบ
2. เลือกเมนู MEMBER ที่อยูด่ า้ นบนของหน้าจอ และเลือกเมนูยอ่ ย My Records

รู ปภาพที่ 24
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3. เลือกเมนู Certificates ด้านข้าง ระบบจะแสดงรู ปใบประกาศนียบัตรของหลักสู ตรต่างๆ ที่ผู ้
อบรมสําเร็ จการศึกษาแล้ว ให้เลือกดาวน์โหลด
4. กดที่ชื่อหลักสู ตรใต้รูปใบประกาศนียบัตร หรื อที่รูปใบประกาศนียบัตรในหลักสู ตรที่
ต้องการดาวน์โหลด จะปรากฏหน้าต่างแสดงภาพใบประกาศนียบัตร
5. เลื่อน Scroll bar มาที่ดา้ นล่างสุ ด จะพบปุ่ ม

ให้กดเพื่อดาวน์โหลด

บันทึกการเข้ าศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง (My Records)
บันทึกการเข้าศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (My Records) เป็ นหน้าสําหรับให้ผูใ้ ช้งานระบบ
สามารถเข้าดูรายละเอียดการเข้าศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองย้อนหลังได้ ว่าได้เข้าอบรมหลักสู ตรใดแล้ว
บ้าง และหลักสู ตรที่ เข้าอบรมอยู่ในสถานะใด โดยผูใ้ ช้งานระบบสามารถเลื อกดาวน์โหลดใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมในหลักสู ตรที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้วได้
จํานวนหลักสู ตร
ที่เข้าอบรม

แสดงหลักสู ตรที่เข้าอบรมและสถานะการอบรม

รู ปภาพที่ 25

รู ปภาพที่ 26

จํานวนหลักสู ตรที่
อยูร่ ะหว่างการ

จํานวนหลักสู ตรที่
อบรมเสร็ จสิ้นแล้ว

