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คำแนะนำระบบ MU-HSR Online Training 
Mahidol University, Human Subjects Research Online Training 

(MU-HSR Online Training) เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารย นักวิจัย นักศึกษา 

และบคุลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาเรียนรูเก่ียวกับจริยธรรมการวิจยัในคนดวยตนเอง 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ ไดตระหนัก

ถึงความสำคัญของการใหความรูแกผูเกี่ยวของในงานวิจัย ที่จะทราบ

ถึงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่นักวิจัยจะไดนำความรูไปใชใน

การดำเนินการวิจัย ใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม ตระหนักถึง

หนาท่ีของตนในการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมวิจัยท่ีเปน

มนุษย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ ตามการ

ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในหลายสวนงาน รวมทั้งเปนหนาที่หลักของศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย จึงไดพัฒนา

ระบบ MU-HSR Online Training เพื่อใหเปนทางเลือกหนึ่งของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาเรียนรูเก่ียวกับจริยธรรมการวิจยัในคนดวยตนเอง 

หลักสูตรท่ีสามารถเขามาเลือกศึกษาเรียนรูเก่ียวกับจริยธรรมการวิจยัในคนดวยตนเอง 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) 

** ในการท่ีจะไดรับประกาศนียบัตร ผูเรียนจะตองศึกษาใหครบถวนตามเง่ือนไข ** 



สารบัญ 
 เร่ือง   หนา้ 

1. การสมคัรเขา้ใชร้ะบบ (Registration)  หนา้ 1 

2. การเขา้สู่ระบบ (Log In)  หนา้ 3 

3. ผูใ้ชง้านท่ีลืม Password เขา้ระบบ (Forgot Password)  หนา้ 4 

4. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านระบบ (Profile)  หนา้ 5 

5. หลกัสูตรอบรมออนไลน์ทางดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน  หนา้ 5 

(HSR Online Training) 

6. การอบรมผา่นระบบ MU-HSR Online Training  หนา้ 7 

♦ การลงทะเบียนเขา้รับการอบรม หนา้ 7 

♦ การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และรับชมการบรรยาย หนา้ 8 

♦ การทาํแบบทดสอบ หนา้ 9 

♦ การสาํเร็จการศึกษา หนา้ 11 

7. การดาวน์โหลดใบประกาศนียบตัร หนา้ 12 

8. บนัทึกการเขา้ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (My Records)   หนา้ 13 
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การสมัครเข้าใช้โปรแกรม (Registration) 

** การสมคัรตอ้งทาํผา่นระบบ Internet ** 

1. เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นตน้ จากนั้น

พิมพท่ี์ URL: https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/ และกด Enter จะพบหนา้ต่างตาม

รูปภาพท่ี 1  

 

รูปภาพท่ี 1 

2. กดปุ่ม Registration ท่ีแถบสีดาํดา้นบนของหนา้จอ ทางดา้นขวามือของผูใ้ชง้าน  

 

รูปภาพท่ี 2 

3. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น โดยขอ้มูลท่ีตอ้งใส่มีดงัน้ี 

• Username สาํหรับใชใ้นการ Log In เขา้ใชง้าน 

• ตั้งค่า Password สาํหรับใชใ้นการ Log In เขา้ใชง้าน และ ใส่ Password ท่ีตั้งไวซ้ํ้ าให้

ตรงกนัเพื่อยนืยนั 

https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/
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• ใส่คาํนาํหนา้ช่ือ (Name Prefix) เช่น นาย นาง นางสาว ดร. หรือตาํแหน่งทางวิชาการ ให้

ครบถว้น  

• ใส่ช่ือ (Name) และ นามสกุล (Surname) ใหถู้กตอ้งเพื่อใชใ้นการออกใบประกาศนียบตัร 

• ใส่ท่ีอยู ่(Address) ท่ีสามารถติดต่อได ้ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

• ใส่เบอร์โทรศพัท ์(Tel.) ท่ีสามารถติดต่อได ้(กรณีเกิดระบบขดัขอ้งหรือติดปัญหาใดๆ) 

โดยมีรูปแบบเป็น (+66) แทนเลขศูนยแ์รกของเบอร์โทรศพัท ์เช่น +662-8496223 หรือ 

+6681-1234567 เป็นตน้ 

• ใส่ E-mail ของมหาวิทยาลยัมหิดล หรือ E-Mail ของหน่วยงานความร่วมมือกบัส่วนงาน

ภายใน ม.มหิดล / มหาวิทยาลยัมหิดลเท่านั้น เพื่อใชใ้นการส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ข่าวสารการอบรม 

• ใส่สังกดัวา่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลยัมหิดล หรือ เป็นบุคคลท่ีมาจากหน่วยงานความ

ร่วมมือกบัส่วนงานภายใน ม.มหิดล / มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ใส่หน่วยงาน / ส่วนงานท่ีสังกดั หรือ คณะท่ีใหค้วามร่วมมือ   

• ใส่สถานะ (Status) * 

4.  กดปุ่ม Submit และรอรับอีเมลจากระบบท่ีจะส่งไปใหต้ามอีเมลท่ีสมคัรไว ้ 

5. เม่ือไดรั้บ E-Mail ยนืยนัจากระบบแลว้ ใหก้ด Link ท่ีระบบส่งใหท้างอีเมลท่ีสมคัรไว ้เพื่อ

ยนืยนัตวัตน เป็นการเสร็จส้ินการลงทะเบียน 

 

รูปภาพท่ี 3 

https:// mucerr-online-training.mahidol.ac.th/membership-
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การเข้าสู่ระบบ (Login Here) 

1. เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox เป็นตน้ จากนั้น

พิมพท่ี์ URL: https:// mucerr-online-training.mahidol.ac.th/ และกด Enter จากนั้นใหเ้ลือกปุ่ม 

Login Here ท่ีแถบสีดาํดา้นบนของหนา้จอ ทางดา้นขวามือของผูใ้ชง้าน 

 

รูปภาพท่ี 4 

2. ใส่ Username หรือ E-Mail จากนั้นใส่ Password และกดปุ่ม LOGIN เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

 

รูปภาพท่ี 5 

3. เม่ือ LOGIN สาํเร็จ จะแสดงช่ือผูใ้ชง้านท่ีแถบสีดาํดา้นบนของหนา้จอ ทางดา้นขวามือของ

ผูใ้ชง้าน 

 

รูปภาพท่ี 6 
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ผู้ใช้งานที่ลืม Password เข้าระบบ (Forgot Password) 

 

รูปภาพท่ี 7 

ผูใ้ชง้านสามารถเขา้หนา้ Password Reset เพื่อใส่ E-Mail ใหร้ะบบส่ง Link สาํหรับตั้ง 

Password ใหม่ให ้ดาํเนินการได ้2 วิธี ไดแ้ก่ 

• หนา้ Login Here และ กด Link Forgot Password 

 

รูปภาพท่ี 8 

• หนา้แรกของระบบ เลือกเมนู MEMBER ดา้นบนของหนา้จอ ทางดา้นขวามือของ

ผูใ้ชง้าน และเลือกเมนูยอ่ย Password Reset  

 

รูปภาพท่ี 9 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ (Profile) 

1. ผูใ้ชง้านสามารถดูรายละเอียดขอ้มูลหรือปรับเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัได ้

โดยเลือกเมนู Profile ซ่ึงอยูท่ี่แถบสีดาํดา้นบนของหนา้จอ ทางดา้นขวามือของผูใ้ชง้าน ตาม

รูปภาพท่ี 10  

 

รูปภาพท่ี 10 

2. ปรับแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั และกดปุ่ม Submit ดา้นล่างของแบบฟอร์ม ระบบจะ

แสดงขอ้ความวา่ “Profile Updated” เพือ่ยนืยนัวา่ระบบไดป้รับแกไ้ขขอ้มลูใหเ้รียบร้อยแลว้ 

หลกัสูตรอบรมออนไลน์ทางด้านจริยธรรมการวจิัยในคน  

(HSR Online Training) 

 

รูปภาพท่ี 11 

1. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรอบรมออนไลน์ทางดา้นจริยธรรมการ

วิจยัในคนไดท่ี้หนา้แรกของระบบ มีใหเ้ลือกตามท่ีดาํเนินงานวิจยัจาํนวน 3 สาขาวิชา ดงัน้ี 

1.2. หลกัสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้านชีวการแพทย์ (The Human 

Subjects Research (HSR) – Biomedical Science)  

1.3. หลกัสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤตกิรรม

ศาสตร์ (The Human Subjects Research (HSR) – Social and behavioral Science) 
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1.4. หลกัสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน สําหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The 

Human Subjects Research (HSR) – Applied Science) 

2. ผูใ้ชง้านสามารถกดปุ่ม VIEW MORE ในแต่ละสาขาวิชาเพื่อดูรายละเอียดประกอบการ

เลือกลงทะเบียนเขา้อบรมได ้

 

รูปภาพท่ี 12 

3. ในหนา้รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาของหลกัสูตรอบรมออนไลน์ทางดา้นจริยธรรมการ

วิจยัในคน ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี 

• Tab: Overview แสดงวตัถุประสงค ์ขอบเขตของเน้ือหาวา่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัประเภท

ใด มีหวัขอ้การเรียนรู้และแบบทดสอบจาํนวนเท่าไร ผูอ้บรมควรมีคุณสมบติัอยา่งไร มี

ขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้และเกณฑก์ารไดรั้บใบประกาศนียบตัรอยา่งไร 

• Tab: Curriculum แสดงรายการหวัขอ้ท่ีผูอ้บรมตอ้งศึกษาเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงั

การเรียนรู้ท่ีผูอ้บรมตอ้งทาํใหผ้า่น ทั้งน้ี ผูอ้บรมตอ้งรับชมการบรรยายใหค้รบทุกหัวขอ้

และทาํแบบทดสอบใหผ้า่นทุกแบบทดสอบ จึงจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร 

• Tab: Instructor แสดงรายช่ือผูส้อน 

• Tab: Reviews แสดงความคิดเห็นของผูท่ี้เคยผา่นการอบรม 
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รายละเอียดในแต่ละสาขาวิชามีดงัน้ี 

หลกัสูตร-สาขา 
หัวข้อการ

เรียนรู้ 
แบบทดสอบ เกณฑ์การได้รับใบประกาศนียบัตร 

HSR-Biomedical Science 15 15  

รับชมการบรรยายใหค้รบทุกหวัขอ้และ

ทาํแบบทดสอบใหผ้า่น 80% ข้ึนไปใน

ทุกแบบทดสอบ 

HSR-Social and 

behavioral Science 
14 14  

รับชมการบรรยายใหค้รบทุกหวัขอ้และ

ทาํแบบทดสอบใหผ้า่น 80% ข้ึนไปใน

ทุกแบบทดสอบ 

HSR-Applied Science 14 14  

รับชมการบรรยายใหค้รบทุกหวัขอ้และ

ทาํแบบทดสอบใหผ้า่น 80% ข้ึนไปใน

ทุกแบบทดสอบ 

การอบรมผ่านระบบ MU-HSR Online Training 

 การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

1. ผูอ้บรมสามารถลงทะเบียนเขา้รับการอบรมไดโ้ดยกดปุ่ม START NOW 

 

รูปภาพท่ี 13 
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 การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม และรับชมการบรรยาย 

1. ผูอ้บรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมไดท่ี้ดา้นล่างของวีดีโอ และศึกษา

เรียนรู้ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด โดยรับชมวีดีโอการบรรยาย  

 

รูปภาพท่ี 14 

2. เม่ือรับชมการบรรยายเสร็จส้ินจนเขา้ใจดีแลว้ กดปุ่ม CLICK WHEN COMPLETE จะมี

หนา้ต่าง Complete lesson ปรากฎ ใหผู้อ้บรมกดปุ่ม “Yes” เพื่อบนัทึกการดาํเนินการและ

ยนืยนัวา่ไดรั้บชมการบรรยายในหวัขอ้นั้นๆ เสร็จส้ินแลว้ 

 

รูปภาพท่ี 15 
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3. ระบบจะแสดงสัญลกัษณ์ ท่ีทา้ยรายการ ดงัรูปภาพท่ี 16    

 

รูปภาพท่ี 16 

 การทําแบบทดสอบ  

1. ในทุกหวัขอ้การอบรมจะมีแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ใหผู้อ้บรมทาํ จาํนวน 5 ขอ้ ผูอ้บรม

ตอ้งทาํใหค้รบทุกขอ้ ใหไ้ดค้ะแนนผา่นเกณฑ ์80% ใหผู้อ้บรมกดปุ่ม Start เพื่อเร่ิมทาํ

แบบทดสอบ 

 

รูปภาพท่ี 17 

2. ผูอ้บรมสามารถเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียง 1 คาํตอบ จะมีเคร่ืองหมายถูกสีเขียวท่ีหนา้

คาํตอบท่ีเลือก  

3. ผูอ้บรมสามารถคลิกหมายเลขขอ้ท่ีตอ้งการทาํดา้นล่างหนา้จอ โดยสามารถเลือกทาํแบบไม่

เรียงขอ้ได ้แต่ตอ้งทาํใหค้รบทั้ง 5 ขอ้ 

4. เม่ือตอบคาํถามครบทุกขอ้แลว้ ใหก้ดปุ่ม Finish Quiz เพื่อส่งคาํตอบเขา้ระบบประเมินผล 

จะปรากฏหนา้ต่างสอบถามยนืยนัการดาํเนินการให้กดปุ่ม OK 

 

รูปภาพท่ี 18 
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5. ระบบจะแสดงผลการทาํแบบทดสอบใหผู้อ้บรมทราบ หากยงัทาํแบบทดสอบไม่ผา่น ผู ้

อบรมสามารถเรียนรู้จากแบบทดสอบได ้โดยกดปุ่ม Review ระบบจะแสดงคาํตอบท่ี

ถูกตอ้งของแต่ละขอ้ใหผู้อ้บรมไดศึ้กษาเรียนรู้ 
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6. ผูอ้บรมท่ีทาํแบบทดสอบไม่ผา่น สามารถทาํแบบทดสอบซํ้าไดโ้ดยกดปุ่ม Retake โดยผู ้

อบรมตอ้งทาํทุกแบบทดสอบใหผ้า่นทั้งหมดจึงจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร 

7. เม่ือส่งคาํตอบ และผา่นแบบทดสอบเรียบร้อยแลว้ จะมีหนา้ต่างปรากฎ ระบบจะแสดง

สัญลกัษณ์  ท่ีทา้ยรายการ ดงัรูปภาพท่ี 20   
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8. ผูเ้ขา้อบรมกดปุ่ม “Next” ท่ีมุมขวามือ ดา้นล่างของหนา้จอ เพื่อไปรับชมการบรรยายใน

หวัขอ้ถดัไป หรือกดปุ่ม “Prev” ท่ีมุมซา้ยมือ ดา้นล่างของหนา้จอ เพื่อยอ้นกลบัไปรับชมการ

บรรยายในหวัขอ้ก่อนหนา้น้ี 

 การสําเร็จการศึกษา 

เม่ือผูอ้บรมรับชมการบรรยายและทาํแบบทดสอบผ่านครบทุกแบบทดสอบแลว้ หรือ

ปรากฏสัญลกัษณ์ ท่ีทา้ยรายการของทุกรายการแลว้ จะมีปุ่ม “Finish Course” ปรากฏ

ท่ีมุมขวามือ ด้านบนบริเวณแถบสีเหลือง ตามรูปภาพท่ี 21 ผู ้อบรมเลือกกดปุ่ม “Finish 

Course” เพื่อส้ินสุดการอบรม ระบบจะแสดงหนา้ต่างให้ยืนยนัการดาํเนินการ ให้ผูอ้บรมกด

ปุ่ม “Yes”  ระบบจะแสดงหน้าต่างใบประกาศนียบตัรรับรองการอบรมให้ผูส้ําเร็จการศึกษา

ดาวน์โหลดเก็บไวใ้ชอ้า้งอิงต่อไป 
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การดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร 

เม่ือผูอ้บรมสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรท่ีเขา้อบรมเรียบร้อยแลว้ สามารถดาวน์โหลดใบ

ประกาศนียบตัรรับรองการอบรมไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 

วธีิที่ 1 ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรผ่านหน้าหลกัสูตร 

1. ผูอ้บรม Log In เขา้ใชง้านระบบ 

2. เขา้หลกัสูตรท่ีตอ้งการดาวน์โหลดใบประกาศนียบตัร 
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3. กดปุ่ม CERTIFICATE จะปรากฏหนา้ต่างแสดงภาพใบประกาศนียบตัรใหด้าวน์โหลด 

4. เล่ือน Scroll bar มาท่ีดา้นล่างสุดของหนา้ต่าง จะพบปุ่ม  ใหก้ดเพื่อดาวน์โหลด  

วธีิที่ 2 ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรจากหน้า My Records 

1. ผูอ้บรม Log In เขา้ใชง้านระบบ 

2. เลือกเมนู MEMBER ท่ีอยูด่า้นบนของหนา้จอ และเลือกเมนูยอ่ย My Records 
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3. เลือกเมนู Certificates ดา้นขา้ง ระบบจะแสดงรูปใบประกาศนียบตัรของหลกัสูตรต่างๆ ท่ีผู ้

อบรมสาํเร็จการศึกษาแลว้ ใหเ้ลือกดาวน์โหลด 

4. กดท่ีช่ือหลกัสูตรใตรู้ปใบประกาศนียบตัร หรือท่ีรูปใบประกาศนียบตัรในหลกัสูตรท่ี

ตอ้งการดาวน์โหลด จะปรากฏหนา้ต่างแสดงภาพใบประกาศนียบตัร 

5. เล่ือน Scroll bar มาท่ีดา้นล่างสุด จะพบปุ่ม  ใหก้ดเพื่อดาวน์โหลด 

บันทึกการเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (My Records) 

บนัทึกการเขา้ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง (My Records) เป็นหน้าสําหรับให้ผูใ้ช้งานระบบ

สามารถเขา้ดูรายละเอียดการเขา้ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองยอ้นหลงัได ้ว่าไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรใดแลว้

บ้าง และหลกัสูตรท่ีเขา้อบรมอยู่ในสถานะใด โดยผูใ้ช้งานระบบสามารถเลือกดาวน์โหลดใบ

ประกาศนียบตัรรับรองการอบรมในหลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ได ้
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จาํนวนหลกัสูตร
ท่ีเขา้อบรม 

จาํนวนหลกัสูตรท่ี
อยูร่ะหว่างการ

 

จาํนวนหลกัสูตรท่ี
อบรมเสร็จส้ินแลว้ 

แสดงหลกัสูตรท่ีเขา้อบรมและสถานะการอบรม 


