
 
 
 

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

------------------------------------- 
ช่ือนักศึกษา  (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….…  รหัส  ………………………………..  เบอร์โทรศัพท์…….…………… 
เป็นนักศึกษาหลักสูตร  ………….……   สาขาวิชา …………………………..…..……….….…ระบบ  (   )  ในเวลาราชการ  (   ) นอกเวลาราชการ 

 ระดับ    (   )  ปริญญาเอก   แผนการเรยีน    (   )  แบบ  1.1     (   )  แบบ  1.2     (   )  แบบ  2.1     (   )  แบบ  2.2      
(   )  ปริญญาโท    แผนการเรยีน    (   )  แผน ก แบบ  ก 1     (   ) แผน ก แบบ  ก 2    (   )  แผน ข 

ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ ์
 

1.  ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 

 (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
         ทัง้นี ้ได้ส่งเค้าโครงวิทยานพินธ์  จ านวน…..…ฉบับ  เพื่อใช้ในการสอบเคา้โครง      

     2.  กรณี งานวิจัยที่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ  
          จะต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการขอรับรองจากคณะกรรมการที่ควบคุมหรือก ากับการด าเนินงาน 
          วิจัยในประเด็นดังกล่าว  (ข้ันตอนดังเอกสารแนบท้าย) 
                 2.1  [    ]  งานวิจัยไม่ต้องผ่านการรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือความปลอดภยัทางชีวภาพ 
                 2.2  [    ]  งานวิจัยต้องผ่านการรับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

                   ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัใน (    ) มนุษย์  (    ) สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์ (    ) ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
   (   )  อยู่ระหว่างการขอรับรอง  
   (   )  ผ่านการรับรอง  เลขท่ีการรับรอง   :  .......................................................... / 25.............. 

วันท่ีรับรอง  :  ……………………………………………. (ระบุ วัน เดือน ปี) 
 วันหมดอายุ  :  ……………………………………………. (ระบุ วัน เดือน ปี)  

 
     ลงช่ือ………………………………………….……………..    นักศึกษา 
                     (………………………….…………..………………….)   วันท่ี………เดือน……………พ.ศ. ……....... 

 

3.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้ว 
 

   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

4.  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ดังนี้  (จ านวน  4-6  คน) 
 

      1.  ………..…………………………………….……………………  ประธานกรรมการสอบ  (อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจ า/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
      2.  …………………………………………………...………………   กรรมการ  (อาจารยร์ะดับบณัฑติศึกษาประจ า) 
      3.  …………………………………………………...………………   กรรมการ  (อาจารยร์ะดับบณัฑติศึกษาประจ า) 
      4.  ………………………………………….……………..…………   กรรมการ  (อาจารยร์ะดับบณัฑติศึกษาประจ า/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    จากสถาบัน/หน่วยงาน………………………………………………………………………..……) 
      5.  ………………………………………………….……..…………   กรรมการ  (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก) 
  6.  ………………………………………………………...…………   กรรมการและเลขานุการ  (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม) 

 

TS 02 



-2- 
 
5.  ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
     ในวันท่ี………….เดือน……………....….พ.ศ.  …………..…….   เวลา………………..…..น.  สถานที/่ห้อง.……………………….………………. 
     อาคาร…………………………………………………………………………….………คณะ………………..…………………….…………………………………. 
 

    ลงช่ือ……………………………………..……………..………………………  ประธานหลักสตูร 
                     (…………………………………..…………..………………………….) 
               วันท่ี………เดือน……………………พ.ศ. ……...…….. 
 

6.  ความเห็นของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
  (   )  ควรอนุมัติ  ตามมติที่ประชุมกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะ ครั้งท่ี ......... วันท่ี………เดือน…………พ.ศ. ....…….. 

(   )  ไม่ควรอนุมัติ  เนื่องจาก……………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 

    ลงช่ือ……………………………………..……………..………………………   
                     (…………………………………..…………..………………………….) 

         วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 
 
7.  ความเห็นของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

 (   )  ควรอนุมัติ 
 (   )  ไม่ควรอนุมัติ  เนื่องจาก……………………..…………………………………………………………………………..…….…………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
  

      ลงช่ือ……………………………………..……………..………………………   
                       (…………………………………..…………..………………………….) 
                                                              รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
               วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 

 
8.  ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  (   )  อนุมัติ 
(   )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………… 
 

     ลงช่ือ……………………………………..……………..………………………   
                     (…………………………………..…………..………………………….) 

                                     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
               วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ. ……...…….. 
 

************************************************************************************************************************* 
เอกสารประกอบ 

1. แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (TS 02) + เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 
2. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (TS 02) (ฉบับเสนออนุมัตลิงนาม) 
3. ใบรายงานผลการเรียนฉบับปัจจุบนั 
4. ใบเสร็จลงทะเบียนรายวิชาวิทยานพินธ์  
5. ใบรับรองอนุมัติจรยิธรรมฯ 
 

     



 
เอกสารแนบท้าย 

 

แนวปฏิบัติ กรณีงานวิจัยท่ีต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่ผ่านการอนุมัติชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ และแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (TS1) แล้ว 
ควรด าเนินการตามแนวปฏิบัต ิดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการขอรับรองจากคณะกรรมการที่ควบคมุหรือก ากับการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นแบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ TS 02 ณ บัณฑิตวิทยาลัย และด าเนินการ
สอบตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ได ้ 

2. กรณไีด้รับการรับรองแล้ว หลังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ TS 02 หรืออยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย : หากมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการวิจัยที่เกีย่วข้องกับจริยธรรมฯ ให้นักศึกษาแจ้งต่อคณะกรรมการที่ควบคุมหรอืก ากับการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการรับรองจริยธรรมอีกครั้ง  

3. นักศึกษาจะต้องผ่านการรับรองจรยิธรรม จึงจะสามารถยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ (TS4) ณ บัณฑิตวิทยาลัย โดยวันยื่นขอ
สอบวิทยานิพนธ์ (TS 04) ต้องยื่นก่อนวันหมดอายุการรับรองจรยิธรรม (กรณี ใบรบัรองจริยธรรมหมดอายุ ก่อนวันยื่น
ขอสอบวิทยานิพนธ์ (TS 04) ให้ผูว้ิจัยยื่นต่ออายุใบรับรองก่อนวันหมดอายุ)  

 

การยื่นโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองคร้ังแรก มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1. เอกสารบันทึกข้อความในการยื่นจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ สตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ หรือ 
     ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยยื่นผ่านคณบด/ีหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าภาควิชาฯ/อาจารย์ที่ปรกึษา   
     (ฉบับจริง 1 ชุด  และส าเนา 2 ชุด) 
2. แบบค าร้องขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ 

โดยยื่นผ่านคณบด/ีหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าภาควิชาฯ/อาจารย์ที่ปรึกษา   
     (ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด)  
3.  ข้อมูลค าอธิบายส าหรับผูเ้ข้ารว่มโครงการวิจยั (Information sheet : AF 04-10/3.0)   
4.  หนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั (consent form : AF 05-10/3.0)   
5.  โครงการวิจัยฉบับเต็ม  (Full Protocol)   (เข้าเล่มแล็คซีนสีน้ าเงิน) 
6.  เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดสแกนเป็น PDF ไฟล์และบนัทึกลง CD   
7.  อื่นๆ 

 

อธิบายเพ่ิมเติม : 
1. ส่งเอกสาร จ านวน 3 ชุด (ยกเวน้ ข้อ 6 ใช้จ านวน 1 ชุด)  และ CD ข้อมูลเอกสารพิจารณา จ านวน 1 แผ่น 
2. จัดเรียงเอกสารเป็นชุดตามล าดบั ข้อ 1-7 
 

*เอกสารไม่ครบ ไม่รับการพิจารณา* 
**ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัตช่ืิอเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอสิระ (TS1/IS1) สามารถยื่นขอการ
รับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการที่ควบคุมหรือก ากับการด าเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก URL : http://rdi.npu.ac.th 
หรือติดต่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ที่ 8 อาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

Tel/Fax : 042-587-290-1  
 
 
 
 


