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1.วััตถุประสงค์ 

เพ ื่อเป็นแนวทางในการเล ือกผู้เช ี่ยวชาญเป็นท ี่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ในการพ ิจารณาโครงการว ิจ ัย 
2.ขอบเขต 

คณะกรรมการฯจะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาตางๆเมื่อคณะกรรมการฯ  พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะคณะกรรมการฯจะเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากรายชื่ออาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หรือจากสถาบันในเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาให้ชวยทบทวนโครงการวิจัยในกรณีที่มีผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือสถาบันในเครือขายคณะกรรมการฯ สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกได ้
3.ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการฯ สามารถเสนอชอบผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการเพ่ือเป็นที่ปรึกษาส าหรับโครงการวิจัยและ
น าเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการฯ 
4.แผนภัูมัิขัน้ตอนการดำเนัินการและผ ู้รัับผดิชอบ 

ขัั้นตอนการดำเนัินการผู้รับผิดชอบ 
1 การค ัดเลือกท ี่ปร ึกษาส าหรับโครงการว ิจ ัย คณะกรรมการฯเต็มช ุด/กรรมการผ ู้

ทบทวน 
2 การขอคำปรึกษา ประธานคณะกรรมการฯ/เลขานุการ

คณะกรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ 
3 ให้คำแนะน าท ี่ปรึกษา คณะกรรมการฯ 

 
5. หลักการปฏัิบัต ิ

5.1 การค ัดเล ือกท ี่ปร ึกษา 
1) ท ี่ประช ุมคณะกรรมการฯ/กรรมการผ ู้ทบทวนเล ือกผู้เช ี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้เป็นท ี่ปรึกษา

โครงการว ิจ ัยท ี่ตอ้งการ 
2) ประธานคณะกรรมการฯและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ติดต่อผ ู้เช ี่ยวชาญเพ ื่อขอให้เป็นที่

ปรึกษา 
3) ประธานคณะกรรมการฯทำบันท ึกเสนออธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยราชภัฏพิบูลสงครามท ี่ได้รับ

มอบหมายเพ ิ่มคำส ั่งแต่งตั้งท ี่ปรึกษา 
 
 

5.2 การขอคำปรึกษา 
1) เจ้าหน้าสำนักงานฯจัดส่งโครงการวิจัยให้ผู ้เชี ่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการพร้อมแบบรายงาน 

ความเหน็ของท ่ีปรึกษาและเอกสารการรักษาความล ับ 
2) ผ ู้เช ี่ยวชาญสรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของท ี่ปรึกษาเลขานุการคณะกรรมการฯเขาพ ิจารณา

ในท ี่ประช ุมคณะกรรมการฯ (AF02-06) 
3) รายงานของท ี่ปรึกษาจะถ ูกเก ็บไว ้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพ ิจารณาโครงการว ิจ ัย 
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5.3 การส ิ้นส ุดการปรึกษา 

เม ื่อส ิ้นส ุดการพ ิจารณาโครงการว ิจ ัยถ ือว่าสถานภาพการเป็นท ี่ปรึกษาของโครงการว ิจ ัยนั้นส ิ้นส ุด 
 

 
6.ัคั านัิยาม 

ท ี่ปรึกษาอ ิสระ ผู้เช ี่ยวชาญซึ่งทบทวนว ิเคราะหโ์ครงการว ิจ ัยและใหค้วามเห็นโดยไม่ม ีส่วนได้ส่วนเส ียก ับ
สถาบันหรือผู้ว ิจ ัยในโครงการว ิจ ัยนั้นๆ 

 

7.ัภาคผนวก 
 
7.1  AF01-06 คำรบัรองในการรักษาข ้อม ูลความล ับของท ี่ปรึกษาอ ิสระ 
7.2  AF02-06 แบบรายงานความเห็นของท ี่ปรึกษาอ ิสระ 

 

8.เอกสารอางอัิง 
8.1 ICHGoodClinicalPracticeGuideline เวอรช ั่นแปลโดยกองควบค ุมยาสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยากระทรวงสาธารณส ุขฉบับภาษาไทย พ.ศ.2552 
8.2 แนวทางจรยิธรรมการทำว ิจ ัยในคนแห่งชาติชมรมจริยธรรมการว ิจ ัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550 
8.3 รายช ื่อคณาจารย์ประจ าคณะมหาว ิทยาล ัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ตามท่ีข้าพเจ้า……………………………………………………ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า “ผลงานข้างท้าย”ไดรับการ
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการประเมินโครงการจะ ด าเนินไป
อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและตามมาตรฐานสูงสุดตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศและนโยบายและ
แนวทางของสถาบันดังนี้ 

ในขณะที่การแต่งตั้งผลงานข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะกระท าบนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถของบุคคลไม่ใช่ในฐานะทนาย
หรือผู้แทนของอ าเภอจังหวัดชุมชนหรือองค์การใดหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ในขณะที่การแต่งตั้งผลงานข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยอิสระตรงประเด็นวิชาการและหรือ
จริยธรรมของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และพร้อมให้ค าแนะน าอย่างชอบตรงให้ค าตามคุณค่าของ
โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณา 

ในขณะที่การแต่งตั้งผลงานข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมาตรฐานจริยธรรมสูงสุ ด เพ่ือสร้าง
คุณค่ากับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชนในการปกป้องสุทธิและความเป็นอยู่ทดแทนของอาสาสมัคร 

ผลงานข้างท้ายในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามได้รับการคาดหวังว่ามาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติยางจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อตกลงนี้จงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นความลับหรือเจ้าของที่มอบให้กับผลงนามข้างท้ายในการท า
หน้าที่กรรมการข้อมูลข่าวสารใด้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเป็นความลับมีเจ้าของหรือที่ได้เปรียบต้อง
ได้รับการบ่งบอกตามนั้น 

ด้วยเหตุนผลงานข้างท้ายตกลงข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับหรือความลับทางการค่าเพ่ือความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นและตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพิจารณาเท่านั้นจะไม่น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์หรือที่
การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ท าซ้ าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารที่รับไว้ส าหรับทบทวนพิจารณาโดยข้อมูลข่าวสารทุก

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
Pibulsongkram Rajabhat University Ethics Committee 

ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ 
 

AF 01-06/2.0 



 
5 

 

 

เรื่องร่วมถุงส าเนาบันทึกเป็นสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามเพียงผู้เดียว ในการให้ข้อตกลงนี้สมบูรณ์ผลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นความลับของบุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ผลงนามข้างท้ายว่าการท า
ข้อตกลงนี้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันและข้อบังคับตามสัญญาที่สถาบันอาจท าไว้กับบุคคลที่สาม 

การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

เป็นที่ทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอแต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและประธานจะจัดการประเด็นการขัดแย้ง
เพ่ือเกิดผลลัพธ์ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร 

เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ว่าไม่ให้ที่
ปรึกษาเข้าร่วมการทบทวนพิจารณาให้ขอคิดเห็นหรือข้อเสนอนี้มาตรการด าเนินการใดๆที่ปรึกษาแผนนี้มีการ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

ผลงนามข้างท้ายจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ทั้งนี้ที่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นหรือที่มีจริงของผลงานข้างท้ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใดๆที่เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ถ้าผู้นี้เสนอโครงการเชื่อว่าที่ปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นที่ปรึกษา
ทานนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้ 

ค าร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและสิ่งไปท่ีประธานค าร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อข้ออ้างที่ว่ามีการขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์กับกรรมการทราบคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาคมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามอาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว 

หากที่ปรึกษามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่ปรึกษาต้องแจ้งประธานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทบทวน
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือการอนุมัติ
เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานร้องขอ 

ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้แก่ 

 ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน 
 การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจท าให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม  
 ที่ปรึกษาที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม 
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ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตาม
แสดงไว้ข้างต้นหนังสือต้นฉบับที่เซ็นลงนามและลงวันที่จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฉบับส าเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน 

ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ” ตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับตามกฎหมายรวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับต่อบุคคลใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ
และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรอบุคคลที่สามและจะคืนข้อมูลข่าวสารที่
เป็นความลับร่วมทั้งรายงานการประชุมหรือบันทึกที่จัดท าในขณะท าหน้าที่กรรมการต่อประธานหลังสิ้นสุดการ
วาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที 

 

ข้าพเจ้า ……………………………………………ได้อ่านและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ใน
หนังสือฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(.....................................................) 

วันที่........./..................../............ 

(...................................................) 

ประธานคณะกรรมการฯวันที่
........./..................../............ 
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แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 

ชัื่อโครงการวัิจัย(ไทย)  

ชัื่อโครงการวัิจัย(อัังกฤษ)  

Protocol Code:  

ข ้อคัิดเหั็นหรอืเสนอแนะ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โปรดใช ้หน ้าเพิ่มเติมหากพัื้นทัี่ไมเพียงพอ) 

หมายเหตุ  กร ุณาจัดส ่งเอกสารท ั้งหมดคืนคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจัยในมน ุษยเ์คร ือข ่ายภูม ิภาคมหาว ิทยาราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 

 

ลงช ื่อ................................................................... 
(...........................................................................) 
ลงว ันท ี่............../............................./................... 

 
 

AF 02-06/2.0 


