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คู่มือวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ (Term Paper) 
ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ) 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แผนการด าเนินงานวิชา 450 499ภาคนิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 
 

 

 
 

 ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
 ปี 3 ภาคต้น  ปี 3 ภาคปลาย  ปี 4 ภาคต้น  ปี 4 ภาคปลาย 
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.- 

ธ.ค. 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.-

ก.ย. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-

ก.พ. 
มี.ค.-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. 

ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา                
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงร่างภาคนิพนธ์                
นักศึกษาปรึกษาหัวหน้าท่ีโรงพยาบาล/อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อเตรียมโครง
ร่างภาคนิพนธ์ 

               

- อาจารย์ท่ีปรึกษาแจ้งรายละเอียดภาคนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม ภน. 1 

- นักศึกษาน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

               

- นักศึกษาด าเนินการขอจริยธรรมของโรงพยาบาล/ของมข.***และวิจัย
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

               

น าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์                
สอบภาคนิพนธ์                
ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสาร และแผ่น CD                

ฝึกงานในโรงพยาบาล (นอกคณะ)                
ฝึกงานในคณะ                
ส าเร็จการศึกษา                



 
แผนการด าเนินงานวิชา 450 499ภาคนิพนธ์ส าหรับนกัศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2563 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ปี3 ภาคต้น ปี3 ภาคปลาย  ปี4 ภาคต้น ปี 4 ภาคปลาย 

ก.ค.
ส.ค. 

ก.ย. ต.ค. 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. 

เม.ย.-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย. 

 

ต.ค. 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา                   

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงร่างภาค
นิพนธ์ 

                  

นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อเตรียมโครงร่างภาคนิพนธ์                   

- อาจารย์ท่ีปรึกษาแจ้งรายละเอียดภาคนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม 
ภน. 1 

- นักศึกษาน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์และเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

                  

- นักศึกษาด าเนินการขอจริยธรรมของมข.***และวิจัยภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

                  

น าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์                   

สอบภาคนิพนธ์                   

ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสาร และแผ่น CD                   

ฝึกงานในโรงพยาบาล (นอกคณะ)                   

ฝึกงานในคณะ                   

ส าเร็จการศึกษา                   



3 
 

 
 

 
ปฏิทินการด าเนินงานวิชา450 499ภาคนิพนธ ์

ของนักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 
ก าหนดวัน การด าเนินการ 

กันยายน 2562 ชี้แจงรายละเอียดการท าภาคนิพนธ์ 
กันยายน– ธันวาคม2562 นักศึกษาติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่างภาคนิพนธ์ 
มกราคม – มีนาคม 2563 หลังจากนักศึกษาเตรียมโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว 
  คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ของแต่ละเร่ืองก าหนด วัน เวลา สถานที่น าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 

 นักศึกษาส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประเมินผล ก่อนน าเสนอโครงร่าง 1 สัปดาห์ 
 นักศึกษาเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ (30 นาที/โครงการ)  
 หลังจากน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งรายละเอียดภาคนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม ภน. 1 ต่อกรรมการประสานรายวิชาฯ แต่ละกลุ่ม 
2. กรรมการประเมินโครงร่างส่งแบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ์ ภน. 2 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอโครงร่าง อย่างน้อย 5 เร่ือง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน. 3 และให้อาจารย์ที่ปรกึษาหรือ
อาจารย์ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 

 นักศึกษาที่ต้องการเอกสารจากคณะฯ ส าหรับการขอเก็บสิ่งส่งตรวจและการขอใช้ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงาน ให้ส่ง
แบบฟอร์มการขอเก็บตวัอย่าง ภน. 4 และแบบฟอร์มการขอใช้หอ้งปฏิบัตกิาร ภน. 5 ที่เลขานุการคณะกรรมการ
ประสานรายวิชาฯ (คุณตะวัน ส านกังานคณบดีชั้น 2) เพื่อด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติจากหน่วยงานให้นักศึกษา 

 คณะกรรมการประสานรายวิชาฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการประเมินผล
ภาคนิพนธ์ 

  หลังจากมีหนังสือแต่งตั้ง อาจารย์ทีป่รึกษาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุน ภน.6 พร้อมเอกสารขออนุมัติเบิก-จ่าย
เงินทุนสนับสนุนการท าภาคนิพนธ์ก่อนวันปิดภาคต้นปกีารศึกษา 2563ที่ คุณตะวัน 

เมษายน – ตุลาคม 2563 นักศึกษาด าเนินการขอจริยธรรมของโรงพยาบาล/ของมข.***และวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตุลาคม- ธันวาคม 2563 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ 
 นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (20-30 นาที/โครงการ) 
 กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ส่งข้อเสนอแนะ ภน. 7 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงหลังวันเสนอความก้าวหน้า 1 วันท าการ 

มกราคม-กุมภาพันธ์2564  นักศึกษาด าเนินการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
พฤษภาคม-กรกฎาคม2564  สอบภาคนิพนธ์ (1-1 ½ ชั่วโมง/โครงการ) โดยนักศึกษาส่งภาคนิพนธ์ฉบับร่างต่อคณะกรรมการประเมินผล ก่อนสอบ

ภาคนิพนธ์ 1 สัปดาห์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ส าเนา ผ่านกรรมการประสานรายวิชาฯ แต่ละกลุ่ม หลังวัน

สอบภาคนิพนธ์ 1 วันท าการ 
 ใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ฉบับจริง เก็บไว้ที่นักศึกษา เพื่อส่งคุณตะวัน พร้อมเล่มสมบูรณ์ 
 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอสอบภาคนิพนธ์ อย่างน้อย 5 เร่ือง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน.9 และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

หรืออาจารย์ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 
 การส่งเล่มฉบับสมบูรณน์ักศึกษาต้องส่งเอกสารดังนี้  

1. ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณรสรินทร์) ส านักงานคณบดีชั้น 2 
2. ส่งเอกสารต่อไปนี้ที่ คุณตะวัน 
 เล่มสมบูรณ์ ที่คณบดีลงนามแล้ว 1 เล่ม 
 แบบฟอร์ม ภน.3 ภน.8 ภน.9 และ ภน.10 
 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)1 แผ่น  

 วันที่นักศึกษาส่งเอกสารครบสมบูรณ์ถือเป็นวันที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาคนิพนธ์โดยสมบูรณ์ 
 วันสุดท้ายของการส่งเล่มภาคนิพนธ์ 30 กรกฎาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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ปฏิทินการด าเนินงานวิชา 450 499 ภาคนิพนธ ์
ของนักศกึษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ก าหนดวัน การด าเนินการ 
ตุลาคม 2562 ชี้แจงรายละเอียดการท าภาคนิพนธ์  
ตุลาคม– ธันวาคม 2562 นักศึกษาติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่างภาคนิพนธ์ 
มกราคม – พฤษภาคม 2563  หลังจากนักศึกษาเตรียมโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว 
  คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ของแต่ละเร่ืองก าหนด วัน เวลา สถานที่น าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 

 นักศึกษาส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประเมินผล ก่อนน าเสนอโครงร่าง 1 สัปดาห์ 
 นักศึกษาเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ (30 นาที/โครงการ)  
 หลังจากน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว 

1.อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งรายละเอียดภาคนิพนธ์ตามแบบฟอร์ม ภน. 1 ต่อกรรมการประสานรายวิชาฯ แต่ละกลุ่ม  
2.กรรมการประเมินโครงร่างส่งแบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ์ ภน.2 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 

 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอโครงร่าง อย่างน้อย 5 เร่ือง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน. 3 และให้อาจารย์ที่ปรกึษาหรือ
อาจารย์ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 

 นักศึกษาที่ต้องการเอกสารจากคณะฯ ส าหรับการขอเก็บสิ่งส่งตรวจและการขอใช้ห้องปฏิบัติการจากหน่วยงาน ให้
ส่งแบบฟอร์มการขอเก็บตัวอยา่ง ภน. 4 และแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ ภน. 5 ที่เลขานุการ
คณะกรรมการประสานรายวิชาฯ (คุณตะวัน ส านกังานคณบดีชั้น 2) เพื่อด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัตจิาก
หน่วยงานให้นกัศึกษา 

 คณะกรรมการประสานรายวิชาฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการ
ประเมินผลภาคนิพนธ ์

 หลังจากมีหนังสือแต่งตั้ง อาจารย์ทีป่รึกษาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุน ภน.6 พร้อมเอกสารขออนุมัติเบิก-
จ่ายเงินทุนสนับสนุนการท าภาคนิพนธ์กอ่นวันปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ที่ คุณตะวัน 

มกราคม – พฤษภาคม2563 นักศึกษาด าเนินการขอจริยธรรมของมข.***และวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
มิถุนายน-กันยายน2563 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์  
 นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (20-30 นาที/โครงการ) 
 กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ส่งข้อเสนอแนะ ภน. 7 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงหลังวันเสนอความก้าวหน้า 1 วันท า

การ 
 นักศึกษาด าเนินการวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ธันวาคม 2563– กุมภาพันธ์ 
2564 
 

 สอบภาคนิพนธ์ (1-1 ½ ชั่วโมง/โครงการ) โดยนักศึกษาส่งภาคนิพนธ์ฉบับร่างต่อคณะกรรมการประเมินผล ก่อน
สอบภาคนิพนธ์ 1 สัปดาห์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ส าเนา ผ่านกรรมการประสานรายวิชาฯ แต่ละกลุ่ม 
หลังวันสอบภาคนิพนธ์ 1 วันท าการ 

 ใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ฉบับจริง เก็บไว้ที่นักศึกษา เพื่อส่งคุณตะวัน พร้อมเล่มสมบูรณ์ 
 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอสอบภาคนิพนธ์ อย่างน้อย 5 เร่ือง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน. 9 และใหอ้าจารย์ที่

ปรึกษาหรืออาจารย์ ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 
 การส่งเล่มฉบับสมบูรณน์ักศึกษาต้องส่งเอกสารดังนี้  

1. ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณรสรินทร์) ส านักงานคณบดีชั้น 2 
2. ส่งเอกสารต่อไปนี้ที่ คุณตะวัน ชั้น 2 
 เล่มสมบูรณ์ ที่คณบดีลงนามแล้ว 1 เล่ม 
 แบบฟอร์ม ภน. 3 ภน. 8 ภน. 9 และ ภน.10 
 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 1 แผ่น  

 วันที่นักศึกษาส่งเอกสารครบสมบูรณ์ถือเป็นวันที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาคนิพนธ์โดยสมบูรณ์ 
 วนัสุดท้ายของการส่งเล่มภาคนิพนธ์ 1 มีนาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
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รายละเอียดวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 
ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกต ิและโครงการพิเศษ) 

 
1. หน่วยกิต:  1 หน่วยกิต (0-4-2) 

2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา: รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์ ประธานกรรมการ 
     ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ 
     ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี กรรมการ   
     อ.ดร.ปิยะพงษ์ สิมทอง กรรมการ 
     นางตะวัน พลทองมาก เลขานุการ 

3. เงื่อนไขรายวิชา: นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรปกติ) 
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 (โครงการพิเศษ) 

4. สังเขปวิชา:  การทดลองศึกษาวิจัยเรื่องสั้นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
   ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5. ประเภทวิชา:  เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 

6. วัตถุประสงค:์  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 
 6.1 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ 

6.2 วางแผนภาคนิพนธ์และด าเนินการวิจัยอย่างอิสระ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 6.3 วิเคราะห์สรุปและน าเสนอข้อมูลที่ได้ท าการวิจัยอย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

7. การจัดการเรียนการสอน: มีขั้นตอนดังนี้ 
7.1 ผู้ประสานงานวิชาชี้แจงรายละเอียดวิชาภาคนิพนธ์แก่นักศึกษา 
7.2 ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

-ภาคปกติ ก าหนดใหน้ักศึกษา 2 คน ต่อ 1 เรื่อง เว้นกรณีที่ไม่ครบคู่ สามารถท าเรื่องละ 1 คนได้ 
-โครงการพิเศษ ก าหนดให้นักศึกษา 1-2 คน ต่อ 1 เรื่อง  

7.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 
-ภาคปกติ อาจารย์ 1 คน รับเป็นที่ปรึกษาได้ 1 เรื่อง กรณีรับมากกว่า 1 เรื่อง ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประสานวิชาฯ   
-โครงการพิเศษ อาจารย์ 1 คน รับเป็นที่ปรึกษาได้ 1 -2 เรื่อง ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด 

7.4 นักศึกษาเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนดดังนี้ 
1. หน้าปก ประกอบด้วย 
 



 
 

โครงร่างภาคนิพนธ์ ปีการศกึษา 2563 
ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาไทย 
ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ (ชื่อต้องสอดคล้องกับชื่อภาษาไทย) 
ชื่อผู้เสนอโครงการ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
ชื่อกรรมการประเมินโครงการ 

2. เนื้อหา ประกอบด้วย 
1. บทน าและท่ีมาของปัญหา 
2. วัตถุประสงค์ 
3. สมมติฐาน (ถ้ามี)  
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5. วิธีวิจัย 

- กลุ่มตัวอย่าง 
- ขั้นตอนการวิจัย 
- วิธีการวิจัยคร่าวๆ ของแต่ละขั้นตอน 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแปลผล 

6. วัสดุและครุภัณฑ์หลัก 
7. สถานที่วิจัย 
8. ปฏิทินการวิจัยหรือแผนการวิจัย 
9. งบประมาณโดยประมาณ 
10. เอกสารอ้างอิง 

 
7.5 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาโครงร่างภาคนิพนธ์ที่นักศึกษาเสนอและเห็นว่าเหมาะสมและ

เป็นไปได้ หรือได้แก้ไขให้เหมาะสมแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
และกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์อีกอย่างน้อย 2 คน (อาจเป็นอาจารย์ชุดเดียวกัน) โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ 

7.6 นักศึกษาส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ให้คณะกรรมการทุกคนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันน าเสนอ
โครงการ 

7.7 นักศึกษาเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประเมินผลโดยภาคนิพนธ์แต่ละเรื่องให้
เวลาในการน าเสนอ 30นาที  และเวลาส าหรับซักถาม 15 นาที รวม 45 นาที 



 
 

7.8 หลังจากน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งรายละเอียดภาคนิพนธ์ตาม
แบบฟอร์ม ภน. 1 ต่อกรรมการประสานรายวิชาฯ แต่ละกลุ่ม และกรรมการประเมินโครงร่าง ส่ง
แบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ์ ภน. 2 ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาโดยตรง 

ภาคนิพนธ์ที่ต้องใช้สิ่งส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการและวิจัยในมนุษย์ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด  ยกเว้นโครงการที่นักศึกษา
ท าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่ขอแล้ว ในกรณีที่หน่วยงานของนักศึกษาไม่มีคณะกรรมการ
จริยธรรมการ วิจั ยในมนุษย์ ให้ ยื่ นขอผ่ านคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจั ย ในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
7.9 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอโครงร่าง อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน. 3 และให้

อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 
7.10 นักศึกษาด าเนินการขอจริยธรรมของโรงพยาบาล/ของมข. และวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
7.11 หลังจากนักศึกษาด าเนินการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ 
7.12 นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (20-30 นาที/โครงการ) 
7.13 กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ส่งข้อเสนอแนะ ภน. 7 ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงหลังวันเสนอ

ความก้าวหน้า 1 วันท าการ 
7.14 นักศึกษาด าเนินการวิจัยต่อจนเสร็จสมบูรณ์และจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจแก้ไข 
7.15 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดวันสอบภาคนิพนธ์ นักศึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ

ประเมินผล ก่อนสอบภาคนิพนธ์ 1 สัปดาห์ 
7.16 นักศึกษาสอบภาคนิพนธ์ (1-1 ½ ชั่วโมง/โครงการ) 
7.17 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ส าเนา ผ่านกรรมการประสานรายวิชา

ฯ แต่ละกลุ่ม หลังวันสอบภาคนิพนธ์ 1 วันท าการ ส่วนใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ ภน. 8 ฉบับ
จริง เก็บไว้ที่นักศึกษา เพ่ือส่งคุณตะวัน พร้อมเล่มสมบูรณ์ต่อไป 

7.18 นักศึกษาต้องเข้าฟังการน าเสนอสอบภาคนิพนธ์ อย่างน้อย 5 เรื่อง โดยใช้แบบฟอร์ม ภน. 9 และ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ ผู้ด าเนินรายการลงนามรับรอง 

7.19 การส่งเล่มฉบับสมบูรณ์นักศึกษาต้องส่งเอกสารดังนี้  
 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ เพ่ือเสนอคณบดีลงนาม ที่ฝ่ายวิชาการ (คุณรสรินทร์) ส านักงาน

คณบดีชั้น 2 

 ส่งเอกสารต่อไปนี้ที่ คุณตะวัน ชั้น 2 
 เล่มสมบูรณ์ ที่คณบดีลงนามแล้ว 1 เล่ม 
 แบบฟอร์ม ภน. 3 ภน. 8 ภน. 9 และ ภน.10 
 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 1 แผ่น  



 
 

7.20 วันที่นักศึกษาส่งเอกสารครบสมบูรณ์ถือเป็นวันที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาคนิพนธ์โดย
สมบูรณ์ 

 

7. รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
มีอาจารย์ที่รับ (จ านวนเรื่องที่รับได้) และไม่รับ (เครื่องหมายX) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ของ

นักศึกษา (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) โดยแบ่งตามลักษณะกลุ่มวิชาดังนี้ 
 

ล าดับที ่ กลุ่มวิชาเคมีคลินิก หลักสูตรปกต ิ โครงการพิเศษ 
1 รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ธรีะเจตกูล 1 1-2 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิ่มทอง พรหมดี 1 1-2 
3 รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวทิยา 1 1 
4 รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง 1 X 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง  1 1 
6 อาจารย์โมลนิ ว่องวัฒนากลุ 1 1 

  
ล าดับที ่ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก หลักสูตรปกต ิ โครงการพิเศษ 

1 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ ลลุิตานนท์ 1 1 
2 รองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์ 1 1 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชิา เจริญศรี 1-2 1-2 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ปิ่นละออ 1 1 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรี ปะการะสังข์ 1 1 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณนี สังกา 1 1 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี ทวชิากรตระกูล 1 1 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน ์ 1 1 
9 อาจารย์อัญชลี เตชะเสน  1 1 

 

 

ล าดับที ่ กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก หลักสูตรปกต ิ โครงการพิเศษ 
1 รองศาสตราจารยน์ันทรัตน์ โฆมานะสิน 1 1 
2 รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 1-2 1 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ เข็มทองหลาง 1 1 
4 อาจารย์วรวรรณ ชุมเปีย 1 1 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี 1 1 
6 อาจารย์หทัยชนก ศรีวรกุล 1 1 



 
 

ล าดับที ่ กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การ
บริการโลหิต 

หลักสูตรปกต ิ โครงการพิเศษ 

1 รองศาสตราจารยช์าญวทิย์ ลลีายุวัฒน์ 1 1 
2 อาจารย์กรรณิการ์ กัวหา 1 1 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ จ าเนียรทรง 1 1 
4 อาจารย์อภิญญา จุ๊สกุล 1 1 
5 อาจารย์ปิยะพงษ์ สิมทอง 1 1 

 
 

 



 
 

ข้อแนะน าในการเขียนภาคนิพนธ์ 
 

การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับรายวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 สามารถเขียนภาคนิพนธ์ 
ไดเ้ป็น  2 รูปแบบ 

1. การเขียนเล่มสมบูรณ์  
2. การเขียนเป็นต้นฉบับบทความวิจัย (manuscript) เพ่ือตีพิมพ์ 

 
1. การเขียนเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ 

การเขียนภาคนิพนธ์ส าหรับรายวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
1. ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรสั้นกะทัดรัดชัดเจนและสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ท าได้ดี 
ชื่อภาษาไทยควรเป็นภาษาไทยล้วนโดยแปลศัพท์ถ้าแปลแล้วสื่อความหมายดี กรณีที่ไม่มีค าแปลให้ใช้เป็น
ภาษาไทยทับศัพท ์

 
2. กิตติกรรมประกาศ 

ควรเขียนให้เกียรติและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนท าให้ภาคนิพนธ์ส าเร็จเป็นรูปเล่มได้ รวมทั้งขอบคุณ
คณะฯ ในการให้ทุนสนับสนุนการท าภาคนิพนธ์ 

 
3. สารบัญ 
 ต้องมีหน้าสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เพ่ือความสะดวกในการ
ค้นหาหัวข้อย่อย 
 
4. บทคัดย่อ 
 ประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดย่อควรให้กระชับและได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์อย่างสังเขปโดยประกอบด้วย 

4.1 ที่มาของปัญหา (background) อย่างสังเขปที่สุด 
4.2 จุดมุ่งหมายในการท าวิจัย 
4.3 การวางแผนการศึกษาและวิธีทดลอง (study design and method) อย่างสังเขป 
4.4 ผลการทดลอง (results) ที่ส าคัญ 
4.5 สรุปผลการศึกษา (conclusion) อย่างสังเขป 
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5. บทน า 
ประกอบด้วย 
5.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
5.2 วัตถุประสงค์ 
5.3 ขอบเขตของการศึกษา 
5.4 สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) 
5.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.6 ทบทวนเอกสาร (literature review) 

 
6. วัสดุและวิธีการศึกษา 

ควรเขียนแยกเป็น 
6.1 วัสดุส าคัญที่ใช้ในการทดลอง ควรบอกให้ชัดเจนที่สุด เช่น ชนิด เกรด ผู้ผลิต หรือ เพศ อายุ เป็น

ต้น 
6.2 วิธีการศึกษาบรรยายวิธีท าทุกขั้นตอนให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือที่ผู้สนใจอ่านแล้วสามารถ

ปฏิบัติตามได้ ในกรณีที่เป็นวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่ได้รับการตีพิมพ์มาแล้วไม่ต้องเขียนรายละเอียดแต่ต้องอ้างอิง
ไว้ในเอกสารอ้างอิงด้วย 
 
7. ผลการศึกษา 

บรรยายถึงผลการทดลองที่ได้ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยแบ่งเป็นหัวข้อที่ท าการศึกษาการเสนอผล
การทดลองในรูปแบบต่างๆ เช่น ตารางและรูปภาพควรเขียนให้กะทัดรัด ชื่อตารางให้เขียนไว้บนตาราง ชื่อรูป
ให้เขียนไว้ใต้รูป หมายเลขของตารางและรูปภาพต้องสอดคล้องกับการเสนอผลการทดลอง 
 
8. วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 

การวิจารณ์ผลการทดลองควรครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุต่างๆที่
ใช้ในการทดลองตลอดจนวิธีการทดลองในแง่ของความสัมพันธ์กับผลการทดลองเสนอหลักการ  (principle) 
ความสัมพันธ์ (relationship) และแนวความคิดทั่วๆไปของผลการทดลอง จับประเด็นส าคัญๆที่ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือไม่เป็นไปตามที่คาดคิดหรือมีข้อยกเว้นขึ้นมาบรรยายเพ่ือชี้ให้เห็นถึงจุดที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
อะไร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทดลองทั้งหมดว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้หรือไม่ แสดงความ
คิดเห็นเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้จากการศึกษากับผลการทดลองของผู้อ่ืนว่ามีความสอดคล้องหรือตรง
ข้ามกับผลงานอ่ืนๆหรือไม่อย่างไร ไม่ควรวิจารณ์ผลการทดลองว่าจะสามารถน าไปประยุกต์ในทางปฏิบัติได้เลย
และไม่ควรแปลผลไปในท านองคาดการณ์ล่วงหน้าโดยไม่มีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ แต่อาจเขียน
เป็นข้อเสนอแนะได้ 
 



 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
ให้เขียนเฉพาะเอกสารที่กล่าวอ้างถึงจริงๆ เท่านั้นโดยใช้การอ้างอิงระบบหมายเลขดังนี้ 
9.1 ให้ระบุหมายเลขเรียงล าดับกันไปท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่ใช้อ้างอิงโดยใส่หมายเลขที่ได้

ก ากับไว้ภายในวงเล็บ 
9.2 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบล าดับหมายเลข ดังนั้นหากมีการกล่าวอ้างอิงรายการเดิมซ้ าตามที่

ต่างๆ ให้ใช้หมายเลขเดิมส าหรับการอ้างอิงนั้น 
9.3 การให้หมายเลขก ากับรายการที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาภาคนิพนธ์ ต้องตรงกับหมายเลขของ

รายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
9.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 

9.4.1 ให้เขียนเอกสารอ้างอิงเรียงล าดับตามหมายเลขให้ตรงกับล าดับที่ได้ก ากับไว้ใน
เนื้อหาของภาคนิพนธ์ 

9.4.2 ค าย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus ถ้าวารสารนั้นไม่ปรากฏใน Index 
Medicus ให้ใช้ตามชื่อย่อในวารสารเล่มนั้นได้ 

9.4.3 การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม 
EndNote, Procite หรือ Reference Manager ในการจัดท าได ้

9.4.4 แบบแผนการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 
ก. บทความวารสาร (Journal article) 

1. วารสารภาษาไทย มีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปี พ.ศ.ที่ตีพิมพ์; เล่มที:่ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
ตัวอย่าง: กฤษณา เพ็งสา. โรคติดเชื้อในทารกแรกคลอด. วารสารศูนย์แพทยศาสตร์ 2523; 6: 265-9. 
2. วารสารนานาชาติ มีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น และอักษรย่อชื่อกลาง. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสาร ปี ค.ศ.ที่ตีพิมพ์; เล่มที่: หน้า

แรก-หนา้สุดท้าย. 
2.1 กรณีผู้แต่งมีมากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 6 คนให้ใส่ชื่อทุกคนโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแต่ละ

ชื่อ หลังชื่อสุดท้ายให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ตัวอย่าง: ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสาร ปีค.ศ.; เล่มที:่ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
Lamotte C, Pert C, Synder SH. Opiate receptor binding in primate spinal cord: 

Distribution and changes after dorsal root section. Brain Res 1976; 112: 407-12. 
 2.2 กรณีผู้แต่งมีมากกว่า 6 คนให้ใส่เฉพาะ 6 ชื่อแรก โดยคั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาคตาม
ด้วยค าว่า et al. แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 

ตัวอย่าง: ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น. et al ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสาร ปีค.ศ.; เล่มที่: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M, James LA, Lai LY, et al. Predisposing locus 

for Alzheimer’s disease on chromosome 21. Lancet 1989; 1: 3252-5. 



 
 

ข. หนังสือ (Book) 
 1. ผู้แต่งท่ีเป็นบุคคล 

1.1 หนังสือภาษาไทย มีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ชื่อเมืองที่ตีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์: หน้าแรก-หน้า

สุดท้าย. 
ตัวอย่าง: พรรณี พิเดช. ผลกระทบการตรวจสอบและแปลผลวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก . พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย; 2523: 67-73. 
1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ มีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น และอักษรย่อชื่อกลางของผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ชื่อเมืองที่ตีพิมพ์: 

ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์: หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
โดย ชื่อหนังสือ ให้ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะค าแรกของชื่อหนังสือ นอกนั้นให้ใช้อักษรตัวเล็กหมดยกเว้น

ศัพท์เฉพาะ ครั้งที่พิมพ์ หากเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องลงในรายการอ้างอิง พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไปจึงลงใน
รายการ เลขหน้า ใส่เมื่อต้องการระบุเฉพาะส่วนของหนังสือถ้าใช้ประโยชน์ได้หมดท้ังเล่มไม่ต้องใส่จ านวนหน้า 

ตัวอย่าง: Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: 
St. Paul; 1986. 

2. กรณีหนังสือมีผู้แต่งหลายคนและมีบรรณาธิการ (editor) เป็นเสมือนผู้แต่ง ให้เขียนดังนี้ 
  ชื่อกลุ่มผู้เป็นบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. ชื่อเมืองที่ตีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์: หน้าแรก-
หน้าสุดท้าย. 

ตัวอย่าง: Rhodes AJ, van Rooyan CE, editors. Textbook of virology for students and 
practitioners of medicine and their health sciences. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 
1967. 
 3. การอ้างถึงบางบทหรือบางตอนของหนังสือ ให้เขียนดังนี้ 

ชื่อผู้เขียนบทความของบทที่อ้างอิง. ชื่อบทความที่อ้างอิง. ใน : ชื่อกลุ่มผู้เป็นบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. 
ครั้งที่พิมพ์. ชื่อเมืองที่ตีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

ตัวอย่าง: Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: 
Raven Press; 1995. p. 456-78. 
ค. บทความที่เสนอในการประชุม (Conference paper) ให้เขียนดังนี้ 
 ชื่อผู้เขียนบทความ. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อการประชุม. ครั้งที่ประชุม. วัน 
เดือน ปี (ภาษาไทย) หรือ ปี เดือน วันที่ (ภาษาต่างประเทศ) ที่จัดประชุม; สถานที่ประชุม: ส านักพิมพ์หรือ
ผู้รับผิดชอบการพิมพ์; ปีที่พิมพ์.หน้า. 

ตัวอย่าง: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and 
security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 



 
 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics. 1992 Sep 6-10. 
Geneva, Switzerland; Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5. 
ง. วิทยานิพนธ์ (Thesis or dissertation) ให้เขียนดังนี้ 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. ชื่อวิทยานิพนธ์ [วิทยานิพนธ์ชื่อปริญญา]. สถานที่พิมพ์: คณะ มหาวิทยาลัย; ปี
ที่พิมพ์. 

ตัวอย่าง: Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and 
utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington University; 1995. 
จ. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต มีรูปแบบดังนี้ 

 ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ชื่อประเภทของแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต]. [วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล]. Available 
from: URL: ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล. 

ตัวอย่าง: Henkel J. Attacking AIDS with a ‘Cocktail’ therapy. FDA Cons Mag [serial 
online] 1999 Jul-Aug [cited 1999 Sep 15].  Available from: URL:http://www.fda.gov/fdac/ 
features/1999/499_aids.html. 

Lyman PN. Facing a global AIDS crisis. Washington post [serial online] 1999 August 11 
[cited 1999 Aug 27]. Available from: URL: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate. 
10. ภาคผนวก 
 บทนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ควรประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆที่มิใช่ส่วนส าคัญของเรื่องที่ท า  เช่น
รายละเอียดการเตรียมน้ ายาที่ใช้ทั่วๆไป สูตรเคมีและทฤษฎีที่กล่าวพาดพิงไปถึง 

11. การจัดรูปเล่ม 
11.1 ปกใช้ปกสีเหลืองที่มีตราคณะฯตามแบบที่ก าหนด ดังแสดงในตัวอย่างภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ปกหน้า-หลังเป็นแบบเคลือบมันไม่มีรอยต่อใดๆ 
11.2 การพิมพ์  

11.2.1 กระดาษพิมพ ์ให้ใช้กระดาษ 70 กรัมขนาด A4 ให้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 
11.2.2 การพิมพ์ ให้ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ทั้งหมด 
11.2.3 การพิมพ์ปก ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรขนาด 24 

และพิมพ์ตัวเข้ม ส าหรับชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะค าแรกให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
11.2.4 การพิมพ์เนื้อหา การพิมพ์เนื้อหาแต่ละหน้า ให้เว้นขอบกระดาษด้านบนและขอบซ้าย 

1.5 นิ้ว เว้นขอบขวาและขอบล่างของหน้ากระดาษ 1 นิ้ว การพิมพ์เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ single 
space โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 

11.2.5 การพิมพ์หัวข้อเรื่อง หัวข้อตั้งแต่กิตติกรรมประกาศจนถึงเอกสารอ้างอิงให้พิมพ์ไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ หัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 และพิมพ์ตัวเข้ม
ส าหรับเนื้อหาในเรื่องให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 

http://www.fda.gov/fdac/%20features/1999/499_aids.html
http://www.fda.gov/fdac/%20features/1999/499_aids.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate


 
 

11.2.6 การพิมพ์หมายเลขหน้า ให้พิมพ์หมายเลขหน้าด้วยอักษรขนาด 16 ไว้มุมบนขวาของ
หน้ากระดาษ 

11.3 การเรียงล าดับหน้า ให้เรียงล าดับและใส่เลขหน้าดังต่อไปนี้ 
1. ปก 
2. ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
3. ใบเซ็นชื่อของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
4. ประวัตินักศึกษา (1) ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
5. ประวัตินักศึกษา (2) ไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
6. กิตติกรรมประกาศ    i 
7. สารบัญ      ii 
8. สารบัญตาราง     iii 
9. สารบัญรูป     iv 
10. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี)  v 
11. บทคัดย่อภาษาไทย    vi 
12. Abstract     vii 

 13. บทน า      เริ่มใส่เลขหน้า 
ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา    

 วัตถุประสงค์ 
 ขอบเขตของการศึกษา 
 สมมติฐานของการศึกษา 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 ทบทวนเอกสาร 
14. วัสดุและวิธีการศึกษา 
15. ผลการศึกษา 
16. วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 
17. เอกสารอ้างอิง 
18. ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลภาคนิพนธ์ลงแผ่นซีดี 
1. โปรแกรมและแบบอักษรที่ใช้ 

1.1 บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word (.doc) หรือ (.docx) และ
เปลี่ยนเป็น Acrobat PDF file (.pdf) ด้วย 

1.2 แบบอักษรที่ใช้ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดทุกไฟล์เป็นแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16  
 



 
 

2. การแบ่งเนื้อหาและการตั้งช่ือไฟล์ 

ให้แบ่งเนื้อหาส าหรับการบันทึกข้อมูลและตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ 
 

 
ล าดับการแบ่งเนื้อหา 

การตั้งชื่อไฟล์ 
Microsoft Word 
(.doc) หรือ (.docx) 

Acrobat PDF 
file 

ปก (ปกนอก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาใบเซ็นชื่อของ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์)  

01_cov 01_cov.pdf 

ประวัตินักศึกษา 02_vit 02_vit.pdf 
กิตติกรรมประกาศ 03_ack 03_ack.pdf 
สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป ค าอธิบายสัญลักษณ์ 
และค าย่อ) 

04_tbc 04_tbc.pdf 

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 05_abs 05_abs.pdf 
บทน า  06_intro 06_intro.pdf 
วัสดุและวิธีการศึกษา 07_met 07_met.pdf 
ผลการศึกษา 08_res 08_res.pdf 
วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา 09_dis 09_dis.pdf 
เอกสารอ้างอิง 10_ref 10_ref.pdf 
ภาคผนวก 11_app 11_app.pdf 

 
3. การส่งแผ่นซีดี 

แผ่นซีดีที่น าส่งคณะฯ ต้อง 
 3.1 ผ่านการตรวจสอบและก าจัดไวรัสเรียบร้อย 
 3.2 บรรจุในกล่องซีดีพร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูลดังนี้ 
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(ชื่อ-ชื่อสกุลของนกัศึกษาที่ท าภาคนพินธ์) 

 
 
 
 

ภาคนิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2563 

 
 



 
 

 
ตัวอย่างใบเซ็นชื่อของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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เรื่อง 
(ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ภาษาไทย) 

(ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ) 
 
 

น าเสนอต่อคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือประกอบการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

เมื่อวันที่ …(สอบ)... เดือน…………………...พ.ศ. ………………... 
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  (                                                 )               (                                                            ) 
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ตัวอย่างใบเซ็นชื่อของกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 

 
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ได้อนุมัติให้ 

(ชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาที่สอบภาคนิพนธ์) 
(ชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาที่สอบภาคนิพนธ์) 

 
สอบผ่านในวิชาภาคนิพนธ์เรื่อง 

(ชื่อเรื่องที่สอบภาคนิพนธ์ภาษาไทย) 
(ชื่อเรื่องที่สอบภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ) 
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ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ 

i 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ่มทอง พรหมดี อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าและ

แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าภาคนิพนธ์ ตลอดจนช่วยตรวจทานและแก้ไขภาคนิพนธ์นี้ให้ถูกต้อง
และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์  กังวานตระกูล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  
ปริยชาติกุล  ที่ให้ค าแนะน าต่างๆตลอดจนการแก้ไขภาคนิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณคณะเทคนิคการแพทย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ วัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือและทุน
สนับสนุนการท าภาคนิพนธ์ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ปัสสาวะส าหรับเป็นตัวอย่างในการตรวจวัด 

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บปัสสาวะ และตอบแบบสอบถาม 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้ภาคนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

        นางพิมพร  จินดาค า 
        นางกันยารัตน์  เจนป่า 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

(ให้เรียงภาษาไทย อักษร ก ถึง ฮ ตามด้วยภาษาอังกฤษ อักษร A ถึง Z) 
 
สัญลักษณ์และ/หรือค าย่อ   ความหมายและ/หรือค าเต็ม 
กรัม/ดล.    กรัม/เดซิลิตร 
     Alpha 
     Beta 
-thal shot    Beta-thalassemia shot 
DM     Diabetes mellitus  
Hb     Hemoglobin 
Hb A2     Hemoglobin A2 
Hb Bart’s    Hemoglobin Bart’s 
Hb Con Sp    Hemoglobin Constant Spring 
Hb E     HemoglobinE 
Hb F     Hemoglobin F 
Hb H     Hemoglobin H 
HPLC     High performance liquid chromatography 
mg/dL     Milligram/deciliter 
min     Minute 
mmol/L    Millimole/liter 
NIDDM     Non-insulin dependent diabetes mellitus  
RT     Retention time 
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บทคัดย่อ 

 
โคตินีนเป็นเมทาบอลัยต์ของนิโคติน เมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นโคตินีนและขับออกมาทาง

ปัสสาวะ การตรวจวัดโคตินีนในปัสสาวะจึงสามารถประเมินการสูบบุหรี่ได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
ความชุกการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ชุดตรวจโคตินีนในปัสสาวะ (DBA kit 
set) ผลการศึกษาพบว่าในตัวอย่างปัสสาวะผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเวียงสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งหมด 187 ราย ปี พ.ศ. 2559 
พบว่าจากแบบสอบถามมีผู้สูบบุหรี่ 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.80 ไม่สูบบุหรี่ 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.90 
และสัมผัสบุหรี่ 54 รายคิดเป็นร้อยละ 28.3  เมื่อน าตัวอย่างปัสสาวะทั้งหมดมาตรวจวัดด้วยวิธี DBA พบว่าให้
ผลบวก 49 รายคิดเป็นร้อยละ 26.20 ให้ผล DBAลบ 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.80 คิดเป็นสัดส่วนจ านวน
จากการสูบบุหรี่ที่ได้จากการตรวจวัดวิธีด้วย DBA และแบบสอบถามเป็น 49:22 หรือคิดเป็นการตรวจวัดด้วย
วิธี DBA ให้ผลบวกมากกว่าแบบสอบถามคิดเป็น 2.23 เท่าจากผลการศึกษาการตรวจวัดทั้ง 2 วิธีพบว่าความ
สอดคล้องของผลการสูบบุหรี่ ที่ได้จากแบบสอบถามและตรวจวัดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ค่า kappa 0.55 
หรือมีความสอดคล้องระดับปานกลาง (moderate agreement) ผลการศึกษาพบว่า Body mass index 
(BMI) และไตรกลีเซอไรด์กลุ่มที่ให้ผล DBA บวกมีค่าต่างจากกลุ่มที่ให้ผล DBA ลบอย่างมีนัยส าคัญ (p = 
0.011 และ p = 0.047 ตามล าดับ) และพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการพบ DBA 
บวก โดยมี OR 2.14 (p = 0.027) จากผลการศึกษาเห็นได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่เข้ารับ
การรักษายังสูบบุหรี่เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้ป่วยได้รับสารพิษจากการสูบบุหรี่และท าให้การรักษา
ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้ลดละเลิกบุหรี่เพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด 
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Abstract 
 
Cotinine is a metabolite of nicotine excreted in the urine. Urinary cotinine can be 

used to assess smoking status. This study aimed to determine prevalence of smoking in 
patients with diabetes and hypertension using a DBA kit set. The study was performed in 187 
diabetic and hypertension patients who visit for health check-up at Wiang Sa Hospital, Nan 
province in year 2016. According to questionnaires, there were 22 smokers (11.8%), 112 non-
smokers (59.9%) and 54 passive-smokers (28.3%). However, urinary cotinine determined by 
DBA kit gave 49 cases (26.2%) positively, and 138 cases (73.8%) negatively. Therefore, the 
proportion of smoking from DBA was higher than that from questionnaires, 49:22 (2.2). Both 
methods showed moderate agreement with kappa of 0.55. In addition, body mass index 
(BMI) and triglyceride with DBA positive were different from those of DBA negative, p = 0.011 
and p = 0.047, respectively. This study also showed the association of alcohol consumption 
and risk of positive DBA with OR 2.14 (p = 0.027). The present study reveals high prevalence 
of smokers with diabetes/hypertension determined by the DBA kit. Harmful of smoking during 
admission may result in less effective treatment in patients with chronic diseases. Therefore, 
quit smoking should be advised in these patients for effective treatment.  
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2. การแบ่งเนื้อหาและการตั้งช่ือไฟล์ 

ให้แบ่งเนื้อหาส าหรับการบันทึกข้อมูลและตั้งชื่อไฟล์ ดังนี้ 
 

ล าดับการแบ่งเนื้อหา 
การตั้งชื่อไฟล์ 

Microsoft Word 
(.doc) หรือ (.docx) 

Acrobat PDF 
file 

ปก (ปกนอก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาใบเซ็นชื่อของ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์)  

01_cov 01_cov.pdf 

ประวัตินักศึกษา 02_vit 02_vit.pdf 
ต้นฉบับบทความวิจัยตามรูปแบบที่วารสารนั้นๆ ก าหนด 03_ms 03_ms.pdf 
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3. การส่งแผ่นซีดี 
แผ่นซีดีที่น าส่งคณะฯต้อง 

 3.1 ผ่านการตรวจสอบและก าจัดไวรัสเรียบร้อย 
 3.2 บรรจุในกล่องซีดีพร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูลดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือนักศึกษา.................................................................รหัส...................................................... 

ช่ือนักศกึษา................................................................ รหสั...................................................... 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย) ……………………..…………………... 

.................................................................................................................................................. 

ช่ือภาคนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)……………..………………………... 

.................................................................................................................................................. 

ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................................................. 

ปี พ.ศ. ของภาคนิพนธ์.............................................................................. 



 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ในวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 
 

แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม 
ภน. 1 ใบแจ้งชื่อภาคนิพนธ์ 
ภน.2 แบบประเมินความเหมาะสมของภาคนิพนธ์ 
ภน.3 แบบฟอร์มการเข้าร่วมฟังการน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 
ภน.4 แบบฟอร์มการขอเก็บตัวอย่าง 
ภน.5 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการส าหรับภาคนิพนธ์ 
ภน. 6 แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการท าภาคนิพนธ์ และแบบฟอร์มแสดงแผนการใช้เงินทุน 
ภน.7 ข้อเสนอแนะหลังการฟังการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ 
ภน.8 ใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ 
ภน.9 แบบฟอร์มการเข้าร่วมฟังการสอบภาคนิพนธ์ 
ภน. 10 แบบประเมินรายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภน. 1 

(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 
ใบแจ้งชื่อภาคนิพนธ์ 

 
ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาไทย................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. .......................................... 
ชื่อภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ............................................................................................... ............................... 
.................................................................................................................... ................................................... 
นักศึกษาผู้เสนอภาคนิพนธ์ 
  1.  .......................................................................................  
  2.  ............................................................................... ........ 
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์........................................................................................... ............................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ............................................................................. ............................................... 
  ............................................................................................................................  
 
คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ 
 
..............................…..…..............ลายเซ็น 
(............................................…..) ประธานกรรมการ 
.................................……............ลายเซ็น 
(............................................…..) กรรมการ 
.................................……............ลายเซ็น 
(............................................…..) กรรมการ 
.................................……............ลายเซ็น 
(............................................…..) กรรมการ 
 
หมายเหตุ   หลังจากท่ีประธานกรรมการและกรรมการไดเ้ซ็นชื่อแล้วให้นักศึกษาสง่แบบฟอร์มนี้แก่กรรมการประสานรายวิชาฯ

แต่ละกลุ่ม เพื่อรวบรวมและท าหนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการ
ประเมินผลภาคนิพนธ์ต่อไป 

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี  เคมีคลินิก 
รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์ จุลชีววิทยาคลินิก 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี จุลทรรศน์คลินิก 
อ.ดร.ปิยะพงษ์ สิมทอง ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ 

 



 
 

ภน. 2 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

แบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ ์
 
ชื่อภาคนิพนธ์ 
............................................................................................................................. ............................................. 
ชื่อนักศึกษา 1.................................................................   2...................................................................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ..................................................................................................................................…  
ค าชี้แจง ขีดเครื่องหมายถูก ( / ) ในวงเล็บหน้าหัวข้อหรือประเด็นที่ประเมินซ่ึงท่านเห็นว่า เหมาะสมแล้ว และหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอัน

จะ เป็ นประ โ ยชน์ ต่ อนั ก ศึกษา  กรุณา เขี ย น ในหั วข้ อ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ก รรมกา รประสานงานวิ ชา จะ ได้ ร วบรวม 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ด าเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

 

1.  ปัญหาวิจัยหรือค าถามวิจัยหรือวัตถุประสงค์ 
หัวข้อประเมิน ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

1.1 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ (   ) ชัดเจน  (   ) ไม่ชัดเจน  
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสัมพันธ์กับท่ีมาของปัญหาหรือไม่ (   ) มี        (   ) ไม่มี  
1.3 โครงการที่เสนอมีความส าคัญเพียงพอที่จะให้นักศึกษาท าภาคนิพนธ์
หรือไม่ 

(   ) ส าคัญเพียงพอ 
(   ) ไม่ส าคัญพอ 

 

1.4 สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถทดสอบได้หรือไม่ (กรณีที่มี) (   ) ทดสอบได้ 
(   ) ทดสอบไม่ได้ 

 

1.5 ความเหมาะสมของการวางแผนการวิจัย 
1.5.1  จ านวนและชนิดตัวอย่าง 
1.5.2  วิธีการที่ใช้ทดลอง 
1.5.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
1.5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
(  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไม่เหมาะสม 

 

2. ความเหมาะสมของชื่อเร่ือง   
(   ) เหมาะสม (   ) ควรแก้ไข เพราะ  .................................................................................................................................. 
 
         ..........................................……….…   ลายเซ็น 
       (..............................................................) 
            กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ 
 
หมายเหตุ 1. กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์แต่ละท่าน กรุณาส่งแบบประเมินนี้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 1 วันหลังการน าเสนอ 

2. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดเกี่ยวกับโครงการ (ชื่อเร่ือง หรือคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์หรือกรณีอื่นๆ) 
ขอความกรุณาอาจารย์ที่ปรึกษากรุณาแจ้งที่กรรมการประสานรายวิชาฯแต่ละกลุ่มด้วย เพื่อเสนอคณะฯ ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป
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ภน. 3 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 
แบบฟอร์มการเข้าร่วมฟังการน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 

 
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………….………………………………....... 
ได้เข้าร่วมฟังการน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ดังนี้ 
1. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………

……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานที่………………………...……วันที่…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

2. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานที่………………………...……วันที่…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

3. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานที่………………………...……วันที่…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

4. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานที่………………………...……วันที่…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

5. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานที่………………………...……วันที่…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

 
หมายเหตุ ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มนี้มาด้วยทุกครั้งที่เข้าฟังการสอบเพ่ือให้อาจารย์ที่ด าเนินรายการ  
เซ็นก ากับและส่งแบบฟอร์มท่ีสมบูรณ์พร้อมกับวันส่งรูปเล่มสมบูรณ์ที่ธุรการ ชั้น 2 (คุณตะวัน) 

 



 
 

ภน. 4 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

แบบฟอร์มการขอเก็บตัวอย่าง 
 

  วันที่................................................................ 
ชื่อภาคนิพนธ์ 
........................................................... ............................................................................. ............................... 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................  2...................................................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .......................................................................... .........………………………….......... 
มีความประสงค์จะเก็บตัวอย่างส าหรับท าภาคนิพนธ์จาก  
(  ) คลังเลือด (  ) หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก (  ) หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย (  ) หน่วยเคมีคลินิก 
(  ) ห้องปฏิบัติการชุมชน (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………...…… 
ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่...................................................ในช่วงเวลา .......................... 
ลักษณะของตัวอย่างที่ต้องการเก็บ 
(  ) Clotted blood   (  ) Anticoagulated blood (  ) เชื้อจุลชีพ  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………....…….  
ปริมาตรของตัวอย่างที่ต้องการเก็บรายละ................ มล. (โปรดระบุปริมาตรตามท่ีต้องการใช้จริง) 
จ านวนทั้งหมด ............. ราย 
ส่วนของตัวอย่างที่ต้องการน าไปใช้ 
(  ) Serum  (  ) Plasma  (  ) Cell  (  ) Whole blood  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ………………..…....…… 
รายละเอียดอ่ืนๆ (ถ้ามี) ........................................................................ ........................................................ 
 

ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา ..........................……….............   
             (......................................……….) 

     วันที่………………………..…………. 
หมายเหตุ 
1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการขอเก็บตัวอย่างและให้อาจารย์ที่ปรกึษาเซ็นชื่อก ากับแล้วส่งให้กรรมการประสานรายวิชาฯ แต่
ละกลุม่ ภายใน 1 วันหลังจากผ่านการน าเสนอโครงการแล้ว 

ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี  เคมีคลินิก 
รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์ จุลชีววิทยาคลินิก 
ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี จุลทรรศน์คลินิก 
อ.ดร.ปิยะพงษ์ สิมทอง ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ 

2. กรณีที่ต้องการใช้ตัวอย่างจากหลายที่ ให้เขียนแยกใบ 
3. กรณีที่สามารถใช้ตัวอย่างร่วมกนัได้ให้เขียนระบุในแผ่นเดียวกัน 



 
 

ภน. 5 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการส าหรับงานภาคนิพนธ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับผู้ดแูลห้อง 
ภน.5 

แบบฟอร์มการขอใช้หอ้งปฏิบัติการส าหรับภาคนิพนธ ์
วันที่............................................... 
(1) ชื่อภาคนิพนธ์...................................................................................... 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ชื่อนักศึกษา  
1.............................................................................................                    
2............................................................................................ 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..................................... ……....…………………..… 
มีความประสงค์จะขอใช้หอ้ง..................................................................... 
ส าหรับท าภาคนิพนธ์ตั้งแตว่ันที่ ............................................................. 
ถึงวันที่ .................................ในช่วงเวลา ...........................................…… 
 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา         ......................................……….. 
                                   (.................................................……..) 
 
(2) เรียน ผู้ดูแลห้อง............................................................................... 
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร  
(  )  อนุญาต       (  ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
ลายเซ็นตัวแทนกลุ่มวิชา    .........................................……………… 

     (..................................................……..) 
 
(3) เรียน อาจารย์ที่ปรกึษา 
(  )  อนุญาตให้ใช้ห้อง................................................................. 
ระหว่างวันที่....................................ถึงวันที่............................................. 
(  )  ไม่อนุญาต เนื่องจาก
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
ลายเซ็นผู้ดูแลห้อง             ..........................................……….. 
                                 (.................................................……..) 
 
หมายเหตุ    นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องและให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเซ็นชื่อก ากับแลว้ส่งให้ตัวแทนคณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา  
ภายใน 1 วันหลังจากผ่านการน าเสนอโครงการแล้ว  
 

ส่งคืนอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภน.5 

แบบฟอร์มการขอใช้หอ้งปฏิบัติการส าหรับภาคนิพนธ ์
วันที่............................................... 
(1) ภาคนิพนธ์......................................................................................... 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ชื่อนักศึกษา  
1. ......................................................................................... 
2........................................................................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..............................................…....………………… 
มีความประสงค์จะขอใช้หอ้ง..................................................................... 
ส าหรับท าภาคนิพนธ์ตั้งแตว่ันที่ ............................................................. 
ถึงวันที่ .................................ในช่วงเวลา ................................................. 
 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา         ......................................………..  
                                     (.................................................……..) 
 
(2) เรียน ผู้ดูแลห้อง............................................................................... 
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร  
(  )  อนุญาต       (  ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
ลายเซ็นตัวแทนกลุ่มวิชา    .........................................……….. 

                 (..................................................……..) 
 
(3) เรียน อาจารย์ที่ปรกึษา 
(  )  อนุญาตให้ใช้ห้อง................................................................. 
ระหว่างวันที่....................................ถึงวันที่............................................... 
 (  )  ไม่อนุญาต เนื่องจาก
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
ลายเซ็นผู้ดูแลห้อง             ..........................................……….. 
                                 (.................................................……..) 
 
หมายเหตุ    นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องและให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาเซ็นชื่อก ากับแลว้ส่งให้ตัวแทนคณาจารย์แต่ละกลุ่มวิชา  
ภายใน 1 วันหลังจากผ่านการน าเสนอโครงการแล้ว  
 



 
 

ภน. 6 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการท าภาคนิพนธ ์
 
ชื่อภาคนิพนธ์........................................................................................................................ 
........................................................... ................................................................................................. .................. 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.........................................................................รหัส .................................................. 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.........................................................................รหัส .................................................. 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต     [   ]  หลักสูตรปกติ  [   ]  โครงการพิเศษ 
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก...................................................................................................................... 
สังกัดกลุ่มวิชา  [   ] เคมีคลินิก  [   ] จุลชีววิทยาคลินิก  [   ] จุลทรรศน์คลินิก  [   ] ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ 
จ านวนเงินที่ขอรับทุน ...............................................บาท (……………………………………………………………….) 
พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้เงินทุนและโครงการภาคนิพนธ์มาด้วยแล้ว 
 
ลงชื่อ....................................……….. นักศึกษา  ลงชื่อ............................………..……นักศึกษา 
      (......................................……….)                           (......................................………) 
 
                                ลงชื่อ...............................…………….….…..อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
                  (......................................…………..) 
            วันที่………/……………./…………… 
 
คณะกรรมการภาคนิพนธ ์
อนุมัติโครงการในคราวประชุมครัง้ที่........./256… วันท่ี .......................256… 
ลงช่ือ...................………..….……….ผู้ประสานงานวิชาภาคนิพนธ์ 
(รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์) 
วันที…่……/……………./…………… 
 

อนุมัติเงินทุนจ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ลงช่ือ................................……..….….รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา 
(อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง) 
วันท่ี………/……………./…………… 
 
กรุณาแนบเอกสารดังนี้ 
1. ใบส าคัญรับเงินจ านวนเงิน 5,000 บาท    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา     4. หนังสืออนุมัติจัดท าโครงการ 
5. โครงร่างภาคนิพนธท่ี์ผ่านคณะกรรมการประเมินและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 6. แบบฟอร์มแสดงแผนการใช้เงินทุน 
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แบบฟอร์มแสดงแผนการใช้เงินทุน 
 
ชื่อภาคนิพนธ์............................................................................................................................. .................. 
........................................................................................... ............................................................................  
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 

……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน.........................บาท  
……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน...... ...................บาท 
……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน.........................บาท  
……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน.........................บาท  

2. ค่าวัสดุส านักงาน 
……………………………....…………จ านวน..............................เปน็เงิน.........................บาท 
……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน.........................บาท  
……………………………....…………จ านวน..............................เป็นเงิน.........................บาท  

3. ค่าใช้สอย 
3.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   จ านวน................ คน เป็นเงิน........................บาท 
3.2 ค่าจ้างเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถท าเองได้ จ านวน................ คน  เป็นเงิน........................บาท 
3.3 ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมาก จ านวน................ คน เป็นเงิน........................บาท 
3.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการท าภาคนิพนธ์   จ านวน.................แผ่น    เป็นเงิน..........................บาท 
3.5 อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการท าภาคนิพนธ์ 
 3.5.1 ……………………….............… จ านวน.............................เป็นเงิน...........................บาท 
 3.5.2 ………………………...…….…... จ านวน..............................เป็นเงิน...........................บาท 
 
  รวมเป็นเงิน............................บาท (......................................................................)  
  
 

ลงชื่อ     ....................………..………....  นักศึกษา 
(.........................................……..) 

 
ลงชื่อ     ...................…..……..………....  นักศึกษา 

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

 



 
 

ภน. 7 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

ข้อเสนอแนะหลังการฟังการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ 
 
ชื่อภาคนิพนธ์.......................................................................................................... ........................................ 
....................................................................................................................................................................... .. 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................2............................................... ..........................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ...........................................................................................……..……………............. ..... 
วันที่น าเสนอ ........................................................................... ................................................................….. 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. ............................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
      ลงชื่อ............................………………..  

      (...............................………..............) 
                  กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ 
      วันที่ ................................................ 
 

หมายเหตุ กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ทีม่ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาบันทึกในแบบฟอร์มและส่งคืนที่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลังการน าเสนอ 1 วันท าการ 

 
   
 



 
 

ภน. 8 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

ใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ 
 
ชื่อภาคนิพนธ์..........................................................................................................  ..................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................2..................................................... ................... 
วันที่สอบ …..................................................................................................................................................  
ผลการสอบภาคนิพนธ์ 
      (  ) ผ่าน 
      (  ) ผ่านโดยมีเงื่อนไขคือ........................................................................…....................... ..................... 
      (  ) ไม่ผ่านเนื่องจาก..............................................................................................…..…........……….....  
 
............................................................ (ลายเซ็น)               ............................................................. (ลายเซ็น) 

(............................................................)               (............................................................) 
ประธานกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ ์     กรรมการ 
 
........................................................... (ลายเซ็น)              ........................................................... (ลายเซ็น) 
(...........................................................)                (............................................................) 

กรรมการ       กรรมการ 
 
...........................................................(ลายเซ็น)               ........................................................... (ลายเซ็น) 
(.........................................................)                (............................................................) 

กรรมการ       กรรมการ 
 
หมายเหตุ ประธานกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ์ส่งส าเนาใบแจ้งผลการสอบภาคนิพนธ์ให้กรรมการประสานรายวิชาฯ แต่
ละกลุ่ม ภายใน 1 วันหลังการสอบสิ้นสุด 

ผศ.ลิม่ทองพรหมด ี  เคมีคลินิก 
รศ.ดร.อรณุวดี ชนะวงศ์ จุลชีววิทยาคลินิก 
ผศ.ดร.สภุาวดี แย้มศรี จุลทรรศน์คลินิก 
อ.ดร.ปิยะพงษ์ สิมทอง ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ 

แบบประเมินนี้ ฉบับจริง นักศึกษาต้องส่งพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เลขานุการคณะกรรมการประสานรายวิชาฯ (คุณ
ตะวันชั้น 2) 

 
 



 
 

ภน. 9 
(ส าหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2563) 

แบบฟอร์มการเข้าร่วมฟังการสอบภาคนิพนธ์ 
 
ชื่อนักศึกษา……………………………….…………………………………………………………........ 
ได้เข้าร่วมฟังการสอบภาคนิพนธ์ดังนี้ 
1. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................. ........................................
สถานที่…………………………..………วันที่……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

2. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ........................................

สถานที่…………………………..………วันที่……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

3. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
................................................................................... ..................................................................................

สถานที่…………………………..………วันที่……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

4. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ........................................

สถานที่…………………………..………วันที่……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

5. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ........................................

สถานที่…………………………..………วันที่……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารย์ที่ด าเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มนี้มาด้วยทุกครั้งที่เข้าฟังการสอบเพื่อให้อาจารย์ที่ด าเนินรายการเซ็นก ากับและ
ส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วนี้ พร้อม  

1. เล่มสมบูรณ์ ที่คณบดีลงนามแล้ว 1 เล่ม 
2. แบบฟอร์ม ภน. 3, ภน. 8, ภน. 9 และ ภน. 10 
3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จ านวน 1 แผ่น  
4. แบบแจง้หนี้สนิการท าภาคนพินธ์ 
ส่งที่เลขานกุารคณะกรรมการประสานรายวิชาฯ (คุณตะวัน ชั้น 2)



0 
 

 
 

ภน. 10 
แบบประเมินรายวิชา 450 499 ภาคนิพนธ์ส าหรับปีการศึกษา 2563 

 
ค าชี้แจง ขอให้นักศึกษาประเมินรายวิชาโดยท าเครื่องหมาย X ในหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ 
  โดย 5 = เหมาะสม/มากที่สุด  1 = น้อยที่สุด  และ  0 = ประเมินไม่ได้ 
 

หัวข้อ  5 4 3 2 1 0 ความเห็นเพ่ิมเติม 
1. ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่น าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์

จนกระทั่งสง่รูปเล่ม 
       

2. สิ่งสนับสนุนการท าวิจัยเช่น สถานที่ท าวิจัย ทุนสนับสนุน 
เครื่องมือฯ 

       

3. นักศึกษาได้รบัค าแนะน าและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 

       

4. การสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ทางวิชาการที่ได้รับการพัฒนา 

       

5. นักศึกษาได้ทกัษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น        
6. นักศึกษาได้ทักษะการเขียนเพิม่ขึ้น        
7. นักศึกษาได้ทักษะการน าเสนอเพิม่ขึ้น        
8. คุณธรรมและจรยิธรรมที่ได้รับการพัฒนา        
9. นักศึกษามีความมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินการวิจยัเล็กๆ ได้

ด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา 
       

10.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น        
11.  นักศึกษามีทักษะในการท างานเปน็ทีมเพิ่มขึ้น        
12.  นักศึกษามีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) 
       

13.  นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการท างานเพิ่มขึ้น        
14.  นักศึกษามีทักษะทางสังคมเพิ่มขึน้        
15. นักศึกษาได้รบัค าแนะน าและความช่วยเหลือจากงานธุรการที่

เกี่ยวข้อง 
       

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 


