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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผู้เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย 

 
2. ขอบเขต  

คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นของผู้เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะคณะกรรมการฯจะเลือกผู้เช่ียวชาญใน
สาขานั้นๆ ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ จากรายช่ืออาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ใหช่้วยทบทวนโครงการวิจัยในกรณีท่ีไม่มีผู้เช่ียวชาญในเรื่อง
นั้นๆ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์สามารถเลือกผู้เช่ียวชาญจากภายนอกได้ 

 
3. ความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการฯ สามารถเสนอช่ือผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีต้องการ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาส าหรับโครงการวิจัย และ
น าเสนอช่ือต่อประธานคณะกรรมการฯ  

 
4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ  และผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอน การดําเนินการ ผูรั้บผิดชอบ 

1 การคัดเลือกท่ีปรึกษาส าหรับ 
โครงการวิจัย 

 

คณะกรรมการฯเต็มชุด/ กรรมการ
ผู้ทบทวน 

2 
 

การขอค าปรึกษา ประธานคณะกรรมการฯ/
เลขานุการคณะกรรมการฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ 

3 ให้ค าแนะน า ท่ีปรึกษา 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1 การคัดเลือกท่ีปรึกษา  

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ/ กรรมการผู้ทบทวน เลือกผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยท่ีต้องการ  

2) ประธานคณะกรรมการฯ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อขอให้เป็นท่ี
ปรึกษา  
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3) ประธานคณะกรรมการฯท าบันทึกเสนออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ผ่านรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อมีค าส่ังแต่งต้ังท่ีปรึกษา 

 
5.2 การขอค าปรึกษา  

1) เจ้าหน้าท่ีส านักงานฯ  จัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญท่ีปรึกษาโครงการ พร้อมแบบรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษา และเอกสารการรักษาความลับ  

2) ผู้เช่ียวชาญ สรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของท่ีปรึกษา เพื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ 
น าเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ (AF 02-06) 

3) รายงานของท่ีปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย 
5.3 การส้ินสุดการปรึกษา  

เมื่อส้ินสุดการพิจารณาโครงการวิจัย  ถือว่าสถานภาพการเป็นท่ีปรึกษาของโครงการวิจัยนั้นส้ินสุด  
 

6. คํานิยาม  
ท่ีปรึกษาอิสระ    ผู้เช่ียวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์โครงการวิจัยและใหค้วามเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับสถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้นๆ 
 
7. ภาคผนวก  

7.1 AF01-06 ค ารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของท่ีปรึกษาอิสระ 
7.2  AF 02-06    แบบรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาอิสระ  

 
8. เอกสารอ้างอิง  

8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 

8.2 แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
8.3 รายช่ือคณาจารย์ประจ าคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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AF 01-06/1.0 
 

 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
Uttaradit Rajabhat University Research Ethics Committee 

คํารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ 
ของที่ปรึกษาอิสระ 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า ________________________________________   ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า 
“ผู้ลงนามข้างท้าย” ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีหน้าท่ีประเมินโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
ประเมินโครงการจะด าเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และตามมาตรฐานสูงสุดตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของประเทศ และนโยบายและแนวทางของสถาบัน ดังนี้ 

ในขณะท่ีการแต่งต้ังผู้ลงนามข้างท้ายเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะกระท าบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของบุคคล ไม่ใช่ในฐานะทนาย
หรือผู้แทนของอ าเภอ จังหวัด ชุมชน หรือองค์การใด หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

ในขณะท่ีการแต่งต้ังผู้ลงนามข้างท้ายเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยอิสระท้ังประเด็นวิชาการ และ/หรือ
จริยธรรมของโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และตัดสินพร้อมให้ค าแนะน าอย่างซื่อตรงให้ดีท่ีสุดตามคุณค่า
ของโครงการวิจัยท่ียื่นเสนอพิจารณา 

ในขณะท่ีการแต่งต้ังผู้ลงนามข้างท้ายเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดเพื่อสร้าง
คุณค่ากับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นของชุมชนในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 

ผู้ลงนามข้างท้ายในฐานะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ได้รับการคาดหวังว่ามีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ข้อตกลงนี้จึงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดท่ีเป็นความลับ หรือมีเจ้าของ ท่ีมอบให้กับผู้ลงนามข้างท้ายใน
การท าหน้าท่ีกรรมการ ข้อมูลข่าวสารใดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีมีลักษณะเป็นความลับ มีเจ้าของ หรือท่ี
ได้เปรียบต้องได้รับการบ่งบอกตามนั้น  

ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงข้อมูลข่าวสารท่ีถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพื่อ
ความไว้วางใจและเช่ือมั่น และตกลงว่าจะใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพิจารณาเท่านั้น จะไม่น าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น หรือท าการเปิดเผยต่อบุคคลท่ีสาม ไม่ท าซ้ าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารท่ีรับไว้ส าหรับทบทวน
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พิจารณา โดยข้อมูลข่าวสารทุกเรื่อง (รวมถึงส าเนา บันทึก) เป็นสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แต่เพียงผู้เดียว 

ในการให้ข้อตกลงนี้สมบูรณ์ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของบุคคลท่ีสามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายยืนยันว่าการท า
ข้อตกลงนี้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันละข้อบังคับตามสัญญาท่ีสถาบันอาจท าไว้กับบุคคลท่ีสาม 
 
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

เป็นท่ีทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอแต่เช่ือได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และประธานจะจัดการประเด็นการขัดแย้งเพื่อเกิดผลลัพธ์
ท้ายสุดคือการปกป้องอาสาสมัคร  

เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ท่ีว่าไม่ให้ท่ี
ปรึกษาเข้าร่วมการทบทวนพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินอนุมัติการด าเนินการใดๆ ท่ีท่ีปรึกษาผู้นั้นมีการ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ร้องขอ 

ผู้ลงนามข้างท้ายจะเปิดเผยต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ทันทีถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ังท่ีมีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นหรือท่ีมีจริงของผู้ลงนามข้าง
ท้ายท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใดๆ ท่ีเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเช่ือว่าท่ีปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นท่ี
ปรึกษาท่านนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้ 

ค าร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปท่ีประธาน ค าร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อยืนยันข้ออ้างท่ีว่ามี
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับกรรมการท่ีระบุ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ ์อาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว 

หากท่ีปรึกษามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาต้องแจ้งประธานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทบทวน
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือการอนุมัติ 
เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามท่ีประธานร้องขอ  

ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่ 

 ท่ีปรึกษามีโครงการวิจัยท่ีอาจแข่งขันกัน 

 การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจท าให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม 

 ท่ีปรึกษาท่ีมีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม 
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ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 
โปรดเซ็นลงนามและลงวันท่ีในข้อตกลงฉบับนี้หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขตาม

แสดงไว้ข้างต้น หนังสือต้นฉบับ (ท่ีเซ็นลงนามและลงวันท่ี) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ฉบับส าเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน 
 

ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับและเอกสารท้ังหลาย (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า “ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับ”) ตกลงท่ีจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ความลับ ตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าท่ีท่ีได้รับใน
ฐานะกรรมการ และโดยเฉพาะในลักษณะท่ีจะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลท่ีสาม และจะ
คืนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับ (รวมท้ังรายงานการประชุม หรือบันทึกท่ีจัดท าในขณะท าหน้าท่ีกรรมการ) ต่อ
ประธานหลังส้ินสุดการวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
เมื่อใดท่ีข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที  
 
ข้าพเจ้า _______________  ได้อ่านและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้นท่ีระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ 
 
 
_____________________________ 
(.....................................................) 
วันท่ี........./..................../............ 
 
 
____________________________ 
 (...................................................) 
ประธานคณะกรรมการฯ 
วันท่ี........./..................../............ 
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AF 02-06/1.0 

 

แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ 
 

ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)  

ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ)  

Protocol Code:  

ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(โปรดใช้หน้าเพิ่มเติมหากพื้นที่ไม่เพียงพอ) 
หมายเหตุกรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ลงช่ือ................................................................... 
(...........................................................................) 
ลงวันท่ี................................................................ 

 
 
 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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