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1.วััตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
2.ขอบเขต
คณะกรรมการฯจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาตางๆเมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรื อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะคณะกรรมการฯจะเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากรายชื่ออาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หรือจากสถาบันในเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาให้ชวยทบทวนโครงการวิจัยในกรณีที่มีผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ภายในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ล สงครามหรื อสถาบันในเครือขายคณะกรรมการฯ สามารถเลื อกผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกได้
3.ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอชอบผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการเพื่อเป็นที่ปรึกษาสาหรับโครงการวิจัยและ
นาเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการฯ
4.แผนภัูมัิขนั้ ตอนการดำเนัินการและผู้รัับผิดชอบ
ขัั้นตอนการดำเนัินการผู้รับผิดชอบ
1
การคัดเลือกที่ปรึกษาสาหรับโครงการวิจัย
คณะกรรมการฯเต็มชุด/กรรมการผู้
ทบทวน
2
การขอคำปรึกษา
ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการ
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3
ให้คำแนะนาที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ
5. หลักการปฏัิบัติ
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษา
1) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ/กรรมการผู้ทบทวนเลือ กผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจัยที่ตอ้ งการ
2) ประธานคณะกรรมการฯและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอให้เป็นที่
ปรึกษา
3) ประธานคณะกรรมการฯทำบั น ท ึก เสนออธ ิก ารบด ีม หาว ิท ยาล ัย ราชภัฏ พิ บู ล สงครามที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายเพิ่มคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

5.2 การขอคำปรึกษา
1) เจ้า หน้า สำนัก งานฯจัด ส่ง โครงการวิจ ัย ให้ผู ้เ ชี่ย วชาญที่ป รึก ษาโครงการพร้อ มแบบรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาและเอกสารการรักษาความลับ
2) ผู้เชี่ยวชาญสรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษาเลขานุการคณะกรรมการฯเขาพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (AF02-06)
3) รายงานของที่ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย
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5.3 การสิ้นสุดการปรึกษา
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงการวิจัยถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุด
6.ัคัานัิยาม
ที่ปรึกษาอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวนวิเคราะห์โครงการวิจัยและให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ

7.ัภาคผนวก
7.1 AF01-06
7.2 AF02-06

คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ
แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ

8.เอกสารอางอัิง
8.1 ICHGoodClinicalPracticeGuideline เวอรชั่นแปลโดยกองควบคุมยาสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขฉบับภาษาไทย พ.ศ.2552
8.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
8.3 รายชื่อคณาจารย์ประจาคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4
AF 01-06/2.0
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University Ethics Committee
คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ

ตามที่ข้าพเจ้า……………………………………………………ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผลงานข้างท้าย”ไดรับการ
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประเมินโครงการจะ ดาเนินไป
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและตามมาตรฐานสูงสุดตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศและนโยบายและ
แนวทางของสถาบันดังนี้
ในขณะที่ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผลงานข้ า งท้ า ยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะกระทาบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของบุคคลไม่ใช่ในฐานะทนาย
หรือผู้แทนของอาเภอจังหวัดชุมชนหรือองค์การใดหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ในขณะที่ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผลงานข้ า งท้ า ยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบูล สงครามจะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยอิส ระตรงประเด็นวิช าการและหรือ
จริ ย ธรรมของโครงการวิจั ย ที่เกี่ย วข้องกับ มนุษย์และพร้อมให้ คาแนะนาอย่างชอบตรงให้ คาตามคุณค่าของ
โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณา
ในขณะที่ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผลงานข้ า งท้ า ยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมาตรฐานจริยธรรมสูงสุ ด เพื่อสร้าง
คุณค่ากับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชนในการปกป้องสุทธิและความเป็นอยู่ทดแทนของอาสาสมัคร
ผลงานข้างท้ายในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามได้รับการคาดหวังว่ามาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติยางจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อตกลงนี้จงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นความลับหรื อเจ้าของที่มอบให้กับผลงนามข้างท้ายในการทา
หน้าที่กรรมการข้อมูลข่าวสารใด้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเป็นความลับมีเจ้าของหรือที่ได้เปรียบต้อง
ได้รับการบ่งบอกตามนั้น
ด้ว ยเหตุน ผลงานข้างท้ายตกลงข้ อมูล ข่าวสารที่ถือว่าเป็ นความลั บ หรือความลั บทางการค่าเพื่อความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นและตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพิจารณาเท่านั้นจะไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือที่
การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ทาซ้าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารที่รับไว้สาหรับทบทวนพิจารณาโดยข้อมูลข่าวสารทุก
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เรื่องร่วมถุงสาเนาบันทึกเป็นสมบัติของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามเพียงผู้เดียว ในการให้ข้อตกลงนี้สมบูรณ์ผลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นความลับของบุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ผลงนามข้างท้ายว่าการทา
ข้อตกลงนี้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันและข้อบังคับตามสัญญาที่สถาบันอาจทาไว้กับบุคคลที่สาม
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์
เป็นที่ทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอแต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประธานจะจัดการประเด็นการขัดแย้ง
เพื่อเกิดผลลัพธ์ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร
เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ว่าไม่ให้ที่
ปรึกษาเข้าร่วมการทบทวนพิจารณาให้ขอคิดเห็นหรือข้อเสนอนี้มาตรการดาเนินการใดๆที่ปรึกษาแผนนี้มีการ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
ผลงนามข้างท้ายจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ทั้งนี้ที่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นหรือที่มีจริงของผลงานข้างท้ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใดๆที่เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ถ้าผู้นี้เสนอโครงการเชื่อว่าที่ปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นที่ปรึกษา
ทานนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้
คาร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งไปที่ประธานคาร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อข้ออ้างที่ว่ามีการขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์กับกรรมการทราบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามอาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว
หากที่ปรึกษามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่ปรึกษาต้องแจ้งประธานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทบทวน
พิจ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ยในมนุ ษย์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พิบูล สงคราม หรือการอนุ มั ติ
เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานร้องขอ
ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้แก่
 ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน
 การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจทาให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
 ที่ปรึกษาทีม่ ีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม
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ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์
โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
แสดงไว้ข้างต้นหนังสือต้นฉบับที่เซ็นลงนามและลงวันที่จะเก็ บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฉบับสาเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน
ระหว่างการปฏิบั ติงานของข้าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ” ตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับตามกฎหมายรวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับต่อบุคคลใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ
และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรอบุคคลที่สามและจะคืนข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับร่วมทั้งรายงานการประชุมหรื อบันทึกที่จัดทาในขณะทาหน้าที่กรรมการต่อประธานหลังสิ้นสุดการ
วาระการดารงตาแหน่ง เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที

ข้าพเจ้า ……………………………………………ได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ใ น
หนังสือฉบับนี้

(.....................................................)
วันที่........./..................../............

(...................................................)
ประธานคณะกรรมการฯวันที่
........./..................../............
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แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ
ชัื่อโครงการวัิจัย(ไทย)
ชัื่อโครงการวัิจัย(อัังกฤษ)
Protocol Code:
ข้อคัิดเหั็นหรือเสนอแนะ:

หมายเหตุ กรณ
ุ าจัดสง่ เอกสารทั้งหมดคืนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมภิ าคมหาวิทยาราชภัฏพิบูล
สงคราม

ลงชื่อ...................................................................
(...........................................................................)
ลงวันที่............../............................./...................

