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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
แบบฟอร์มเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

  ---------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานสาขาวิชา 
  การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science) 
  การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
ชื่อนิสิต (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................................................................... ................. 
Name (Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
รหัสประจำตัว (ID. No)............................. โทรศัพท ์(Tel)……………………….. E-mail: ………………………………………….. 
 ปริญญา วท.ม.   การวจิัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science) 
             (M.Sc.)     การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปญัญา (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
 ปริญญา ปร.ด.   การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปญัญา (Research and Statistics in Cognitive Science) 
  (Ph.D.)     การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science) 
เสนอขอจริยธรรมการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการชี้แจงดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
    ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย).............................................................................................. ............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................ ........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก................................................................................... ........................................................... 
     Major adviser……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม............................................................ .................................................................................. 
     Co-adviser………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.............................................................. ................................................................................  
     Co-adviser………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓.  ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เมื่อวันที่............................................................................. 
๔.  ส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงฯ  
     เมื่อวันที่...................................................................................................................................... .................... 
๕.  การยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
       ยื่นเสนอครั้งแรก 
       แก้ไข โดยมเีค้าโครงฯ ที่เสนอไปแล้วครั้งแรก  เมื่อวันที่............................................................................ 
 
 

RMCS ๐๒/๔ พิมพ์และภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์และภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่  
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๖.  ลักษณะของกลุ่มศึกษาในเค้าโครงฯ  
       มนุษย ์(human)  ระบุ (specify)  ................................................................................................................... 
       สัตว ์(animal)     ระบุ (specify)  ................................................................................................................... 
       ไม่ได้ใช้สัตว์ทดลองเป็นกลุ่มศึกษา 
   ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (does not affect to the environment.) 
   มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี เป็นต้น (effect  to the  
                  environment.) 
๗.  ที่มาปัญหาการวิจัย (research rationale)……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๘.  วัตถุประสงค์การวิจัย (objectives) …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๙.  จำนวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง/สัตว์ทดลอง/ตัวอย่างอ่ืน ๆ (amount and characteristics of sample 
groups.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๐. ชว่งเวลาของการเก็บข้อมูล/การทดลอง (time interval for data collection or performing of 
experiments.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๑. สถานที่เก็บข้อมูล (places to perform the experiments.) ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๒. วธิีดำเนินการเก็บข้อมูล/การทดลอง (methods or experimental  design.) ……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๓. ค่าตอบแทนการเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง (payment requires to act as a participant in the study.) 

 ไม่มี (No) 
 มี โปรดระบุ (Yes, specify) …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๔. การถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง เช่น ระบุว่าในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างประสงค์จะขอถอนตัว กลุ่มตัวอย่าง 
จะต้องทำอย่างไร (to withdraw from the sample group, What shall the participant have to do?)………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๕. การบาดเจ็บและอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการวิจัย (ระบุในกรณีท่ีมีอันตรายและบาดเจ็บเกิดข้ึนกับ 
ร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะดำเนินการอย่างไร) (dangerous or defects that may occur during the 
experimental study. Describe the procedure.) ……………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๖. การเก็บรักษาและการประกันมิให้ข้อมูลที่เก็บได้ถูกนำออกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง (ระบุ
วิธีการและระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล) (the method for the confidential protection of the Information, 
specify.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๗. ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านร่างกาย (risk of physical damages.) 
       ไม่มี   (No) 
       มี โปรดระบุ  (Yes, specify)………………………………………………………………………………………………………………. 

การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks.)…………………………………………………….. 
๑๘. ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านจิตใจ (risk of psychological damages.) 
       ไม่มี   (No) 
       มี  โปรดระบุ  (Yes, specify) …………………………………………………………………………………………………………… 

การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks.) …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๙. ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านสังคม (risk of the damage to the society.) 
       ไม่มี   (No) 
       มี  โปรดระบุ  (Yes, specify)……………………………………………………………………………………………………………… 

การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks.) …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒๐. ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านกฎหมาย (risk of the violation of human rights.) 
       ไม่มี   (No) 
       มี  โปรดระบุ  (Yes, specify) …………………………………………………………………………………………………………… 

การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks.) …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
๒๑. ความเสี่ยงของกลุ่มตัวอย่างด้านอื่น ๆ (risk of the sample groups to other relevant factors.) 
       ไม่มี   (No) 
       มี  โปรดระบุ  (Yes, specify) …………………………………………………………………………………………………………… 
     การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks.) …………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒๒. ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมี สารกัมมันตรังสี  โปรดระบุ (risk of exposure to hazardous factors, 
specify.) 
       ไม่มี   (No) 
      มี  โปรดระบุ  (Yes, specify) …………………………………………………………………………………………………………… 
     การเตรียมการเพื่อลดความเสี่ยง (the preparation to avoid risks)…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒๓. การเก็บรักษาและการทำลายสัตว์ทดลอง (กรณีไม่ใช้มนุษย์เป็นกลุ่มตัวอย่าง) (the maintenance and 
eradication of the experimental animals) ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๒๔. ปัญหาและข้อสงสัย 
       ในกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างมีปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อสงสัย จะติดต่อผู้วิจัยดังนี้ (If you have any question relevant 
to this experiment please contact.) 
      โทรศัพท์ (Tel.) ..……………………………………………..โทรสาร (Fax.) ……………………………………………………….……. 
       E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
๒๕. การรับรองของนิสิตและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ : ข้อมูลที่ระบุในเอกสารนี้เป็นความจริง 
      ทุกประการ (I certify that all information are the truth.) 
 
เอกสารที่ใช้ย่ืนการเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
  ๑. แบบฟอร์มเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (RMCS ๐๒/๔) จำนวน ๑ ชุด (พร้อมไฟล์ PDF) 
  ๒. เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับย่อ จำนวน ๑ ชุด (พร้อมไฟล์ PDF ) 
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (พร้อมไฟล์ PDF ) 
  ๔. เอกสารแสดงความยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย (พร้อมไฟล์ PDF) 
  ๕. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (พร้อมไฟล์ PDF) 
 
หมายเหตุ:  ส่งเอกสารทั้งหมด จำนวน ๑ ชุด ที่นักวิชาการศึกษา 
               และไฟล์ PDF ทั้งหมด จัดส่งมาท่ี E-mail: rmcs.ethics@gmail.com  
 
 

ลงนาม.................................................................. 
 (................................................................) 

     นิสิต 
 วันที่............/........................./……………. 
 

 
 

ลงนาม................................................................ 
 (................................................................) 

         อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
 วันที่............/........................./……………. 

 
 
 
 
 

 

รับแบบเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฉบับนี ้
เมื่อวันท่ี       
 

               
                     (    ) 
                               นักวิชาการศึกษา 
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เสนอคณบดีพิจารณา 
 
 
 
 ลงนาม......................................................... 
 (.........................................................) 

ประธานสาขาวิชา 
วันที่................/..................../……...…… 

 
 
 

 ลงนาม......................................................... 
 (.........................................................) 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
วันที่................/..................../……...…… 

 
 
ความคิดเห็นคณบดี 

เสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
 
 

ลงนาม....................................................... 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี) 

 คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
วันที่........../...................../…...…….. 

 
 

 การเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา 
 ๑. รับแบบฟอร์มการเสนอขอจริยธรรมการวิจัย ที่วิทยาลัยฯ หรือดาวน์โหลดที่ www.rmcs.buu.ac.th 
กรอกข้อความตามแบบฟอร์มนำเสนอจริยธรรมการวิจัย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
 ๒. เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ นำแบบฟอร์มการเสนอขอจริยธรรมการวิจัย เข้าพิจารณาในคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะแจ้งผล
การพิจารณาให้นิสิตทราบต่อไป 


