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คูมือวิชา450 499ภาคนิพนธ (Term Paper) 
ปการศึกษา2562 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับ 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (หลักสูตรปกติ) และ 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (โครงการพิเศษ) 
คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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แผนการดาํเนินงานวิชา 450 499  ภาคนิพนธส์าํหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยช์ั้นปีที่ 4 (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

ป3 ภาคตน  ป3 ภาคปลาย  ป4 ภาคตน  ป 4 ภาคปลาย 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. – 

ก.ย. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย

. 
พ.ค. ม.ิย-

กค 
ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา                   
นักศึกษาติดตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือหารือเก่ียวกับโครงราง
ภาคนิพนธ 

                  

- อาจารยท่ีปรึกษาแจงรายละเอียดภาคนิพนธตาม
แบบฟอรม คจ. 1 

- นักศึกษานําเสนอโครงรางภาคนิพนธและเสนอแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา 

                  

นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย
ท่ีปรึกษา 

                  

นําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ                   
สอบภาคนิพนธ                   
สงเลมฉบับสมบูรณ พรอมเอกสาร และแผน CD                   
ฝกงานในโรงพยาบาล (นอกคณะ)                   
ฝกงานในคณะ                   
สําเร็จการศึกษา                   
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แผนการดาํเนินงานวิชา 450 499  ภาคนิพนธ ์สาํหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยช์ั้นปีที่ 4(หลักสูตรปกต)ิปีการศึกษา 2562 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
2561 2562 2563 

ป3 ภาคตน ป 3 ภาค
ปลาย 

ป 3 ภาคฤดู
รอน 

ป 4 ภาคตน ป 4 ภาคปลาย 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-พ.ค. ม.ิย.-ก.ค. ม.ิย. – ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 
 

ช้ีแจงรายละเอียดรายวิชา              
นักศึกษาติดตอหาอาจารยท่ีปรึกษาและปรึกษาหารือ
เก่ียวกับโครงรางภาคนิพนธ 

             

อาจารยท่ีปรึกษาแจงรายละเอียดภาคนิพนธตาม
แบบฟอรม คจ. 1 

             

นําเสนอโครงรางภาคนิพนธและเสนอแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา 

             

นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

             

นําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ              
สอบภาคนิพนธ              
สงเลมฉบับสมบูรณ พรอมเอกสาร และแผน CD              
ฝกงานในโรงพยาบาล (นอกคณะ)              
ฝกงานในคณะ              
สําเร็จการศึกษา              
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ปฏิทินการดําเนินงานวิชา450 499ภาคนิพนธ 

ของนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (โครงการพิเศษ) ปการศึกษา 2562 
กําหนดวัน การดําเนินการ 

กันยายน 2561 ชี้แจงรายละเอียดการทําภาคนิพนธ 
กันยายน 2561 นักศึกษาติดตอหาอาจารยที่ปรึกษาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงรางภาคนิพนธ 
มกราคม – มีนาคม2562 อาจารยที่ปรึกษาแจงรายละเอียดภาคนิพนธตามแบบฟอรม ภน. 1 
  เสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวมและคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 

 เสนอโครงรางภาคนิพนธ (30 นาที/โครงการ) โดยนักศึกษาสงโครงรางภาคนิพนธตอคณะกรรมการ
ประเมินผล กอนนําเสนอโครงราง 1 สัปดาห 

  1 วันหลังจากที่นําเสนอโครงรางภาคนิพนธ กรรมการประเมินฯสงแบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ 
(ภน.2)ตอ อ. ที่ปรึกษาโดยตรง  

 นักศึกษาตองเขาฟงการนําเสนอโครงราง อยางนอย 5 เร่ือง โดยใชแบบฟอรม ภน.3 และใหอาจารยที่ปรึกษา
หรืออาจารย ผูดําเนินรายการลงนามรับรอง 

 นักศึกษาที่ตองการเอกสารจากคณะฯ สําหรับการขอเก็บส่ิงสงตรวจและการขอใชหองปฏิบัติการจาก
หนวยงาน ใหสงแบบฟอรมการขอเก็บตัวอยาง (ภน. 4) และแบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการ (ภน. 5) ที่
เลขานุการคณะกรรมการประสานรายวิชาฯ(คุณโลมใจสํานักงานคณบดีชั้น 2)  เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสาร
ขออนุมัติจากหนวยงานใหนักศึกษา 

 อาจารยที่ปรึกษาสงแบบฟอรมการขอรับทุนสนับสนุน (ภน.6) พรอมเอกสารขออนุมัติเบิก-จายเงินทุน
สนับสนุนการทําภาคนิพนธภายในวันกอนวันปดภาคตนปการศึกษา 2563ที่ คุณโลมใจ 

เมษายน - ธันวาคม2562 นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
ตุลาคม -ธันวาคม 2562 
 

 อาจารยที่ปรึกษาแจงกําหนดการนําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ ผานตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา 
 นําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ (20-30 นาที/โครงการ) 
 กรรมการประเมินผลภาคนิพนธสงขอเสนอแนะ (ภน. 7) ตอ อ. ที่ปรึกษาโดยตรงหลังวันเสนอความกาวหนาภายใน  1 

วันทําการ 
 นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

มกราคม-กุมภาพันธ 2563  สอบภาคนิพนธ (1-1 ½ ชั่วโมง/โครงการ) โดยนักศึกษาสงภาคนิพนธฉบับรางตอคณะกรรมการประเมินผล 
กอนสอบภาคนิพนธ1 สัปดาห 

 นักศึกษาตองเขาฟงการนําเสนอสอบภาคนิพนธ อยางนอย 5 เร่ือง โดยใชแบบฟอรม ภน.9 และใหอาจารยที่
ปรึกษาหรืออาจารย ผูดําเนินรายการลงนามรับรอง 

 อาจารยที่ปรึกษาสงใบแจงผลการการสอบภาคนิพนธ  (ภน.8) ผานตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา  หลังวัน
สอบภาคนิพนธ1 วันทําการ 

 ตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชารวบรวม ภน. 8 สงคุณโลมใจ 
 สงเลมฉบับสมบูรณนักศึกษาตองสงเอกสารดังนี้  

1. สงเลมฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ที่ฝายวิชาการ (คุณรสรินทร) สํานักงานคณบดีชั้น 2 
2. สงเอกสารตอไปนี้ที่ คุณโลมใจชั้น / 
 เลมสมบูรณ ที่คณบดีลงนามแลว 1 เลม 
 แบบฟอรม ภน.3ภน.8ภน.9และภน.10 
 แผนบันทึกขอมูล (CD) 1 แผน  

 วันที่นักศึกษาสงเอกสารครบสมบูรณถือเปนวันที่นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาคนิพนธโดยสมบูรณ 
หมายเหตุ    - ในกรณีภาคนิพนธเรื่องใดไมสามารถดําเนินการตามชวงวนัเวลาที่คณะกรรมการประสานรายวิชาฯจัดไวให ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลภาคนิพนธของแตละเรื่องดําเนินการเอง ในการกําหนด วัน เวลา สถานที่และการติดประกาศโดยใหอาจารยที่ปรึกษาแจงกําหนดการ
ดังกลาวใหกรรมการประสานรายวิชาฯของแตละกลุมวิชาทราบลวงหนาดวย 
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ปฏิทินการดําเนินงานวิชา450 499ภาคนิพนธ 
ของนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (ภาคปกติ) ประจําภาคตน ปการศึกษา 2562 

กําหนดวัน การดําเนินการ 
กันยายน 2561 ชี้แจงรายละเอียดการทําภาคนิพนธ 
กันยายน – ธันวาคม2561 นักศึกษาติดตอหาอาจารยที่ปรึกษาและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงรางภาคนิพนธ 
 อาจารยที่ปรึกษาแจงรายละเอียดภาคนิพนธตามแบบฟอรม ภน. 1 
มกราคม – พฤษภาคม 2562  เสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษารวมและคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 

 เสนอโครงรางภาคนิพนธ (30 นาที/โครงการ) โดยนักศึกษาสงโครงรางภาคนิพนธตอคณะกรรมการ
ประเมินผล กอนนําเสนอโครงราง 1 สัปดาห 

  1 วันหลังจากที่นําเสนอโครงรางภาคนิพนธ กรรมการประเมินฯสงแบบประเมินความเหมาะสมภาค
นิพนธ (ภน.2)ตอ อ. ที่ปรึกษาโดยตรง  

 นักศึกษาตองเขาฟงการนําเสนอโครงราง อยางนอย 5 เร่ือง โดยใชแบบฟอรม ภน.3 และใหอาจารยที่
ปรึกษาหรืออาจารย ผูดําเนินรายการลงนามรับรอง 

 นักศึกษาที่ตองการเอกสารจากคณะฯ สําหรับการขอเก็บส่ิงสงตรวจและการขอใชหองปฏิบัติการจาก
หนวยงาน ใหสงแบบฟอรมการขอเก็บตัวอยาง (ภน. 4) และแบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการ (ภน. 5) 
ที่เลขานุการคณะกรรมการประสานรายวิชาฯ(คุณโลมใจ สํานักงานคณบดีชั้น 2)  เพื่อดําเนินการจัดทํา
เอกสารขออนุมัติจากหนวยงานใหนักศึกษา 

 อาจารยที่ปรึกษาสงแบบฟอรมการขอรับทุนสนับสนุน (ภน.6) พรอมเอกสารขออนุมัติเบิก-จายเงินทุน
สนับสนุนการทําภาคนิพนธภายในวันกอนวันปดภาคตน  ปการศึกษา 2562ที่คุณโลมใจ 

มกราคม–กรกฎาคม 2562 นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
มิถุนายน  - กันยายน 2562 
 

 อาจารยที่ปรึกษาแจงกําหนดการนําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ ผานตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา 
 นําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ (20-30 นาที/โครงการ) 
 กรรมการประเมินผลภาคนิพนธสงขอเสนอแนะ (ภน. 7) ตอ อ. ที่ปรึกษาโดยตรงหลังวันเสนอความกาวหนา

ภายใน  1 วันทําการ 
 นักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

มิถุนายน  - กันยายน 2562 
 

 สอบภาคนิพนธ (1-1 ½ ชั่วโมง/โครงการ) โดยนักศึกษาสงภาคนิพนธฉบับรางตอคณะกรรมการ
ประเมินผล กอนสอบภาคนิพนธ1 สัปดาห 

 นักศึกษาตองเขาฟงการนําเสนอสอบภาคนิพนธ อยางนอย 5 เร่ือง โดยใชแบบฟอรม ภน.9 และให
อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารย ผูดําเนินรายการลงนามรับรอง 

 อาจารยที่ปรึกษาสงใบแจงผลการการสอบภาคนิพนธ (ภน.8) ผานตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา  หลัง
วันสอบภาคนิพนธ1 วันทําการ 

 ตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชารวบรวม ภน. 8 สงคุณโลมใจ 
 สงเลมฉบับสมบูรณนักศึกษาตองสงเอกสารดังนี้  

3. สงเลมฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม ที่ฝายวิชาการ (คุณรสรินทร) สํานักงานคณบดีชั้น 2 
4. สงเอกสารตอไปนี้ที่ คุณโลมใจ ชั้น 2 
 เลมสมบูรณ ที่คณบดีลงนามแลว 1 เลม 
 แบบฟอรม ภน.3 ภน.8 ภน.9และภน.10 
 แผนบันทึกขอมูล (CD) 1 แผน  

 วันที่นักศึกษาสงเอกสารครบสมบูรณถือเปนวันที่นักศึกษาสอบผานรายวิชาภาคนิพนธโดยสมบูรณ 
หมายเหตุ    - ในกรณีภาคนิพนธเรื่องใดไมสามารถดําเนินการตามชวงวนัเวลาที่คณะกรรมการประสานรายวิชาฯจัดไวให ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลภาคนิพนธของแตละเรื่องดําเนินการเอง ในการกําหนด วัน เวลา สถานที่และการติดประกาศโดยใหอาจารยที่ปรึกษาแจงกําหนดการ
ดังกลาวใหกรรมการประสานรายวิชาฯของแตละกลุมวิชาทราบลวงหนาดวย 
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รายละเอียดวิชา450 499ภาคนิพนธ ปการศึกษา2562 
สําหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยช้ันปที่ 4 (หลักสูตรปกต ิและโครงการพิเศษ) 

 
1. หนวยกิต: 1 หนวยกิต (0-4-2) 
 

2. เง่ือนไขรายวิชา:นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (หลักสูตรปกติ) 
 : นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทยชั้นปท่ี 4 (โครงการพิเศษ) 
 

3. สังเขปวิชา: การทดลองศึกษาวิจัยเรื่องสั้นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย  
ภายใตการดูแลและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 

4. ประเภทวิชา: เปนวิชาบังคับในหลักสูตร 
 
5. วัตถุประสงค: เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ 
 5.1 ศึกษาคนควาดวยตนเองอยางอิสระ 

5.2 วางแผนภาคนิพนธและดําเนินการวิจัยอยางอิสระ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 5.3 วิเคราะหสรุปและนําเสนอขอมูลท่ีไดทําการวิจัยอยางเหมาะสมและถูกตอง 
 

6. การจัดการเรียนการสอน: มีข้ันตอนดังนี้ 
6.1 ผูประสานงานวิชาชี้แจงรายละเอียดวิชาภาคนิพนธแกนักศึกษา 
6.2 ใหนักศึกษาหาอาจารยท่ีปรึกษาและเขียนรางภาคนิพนธตามแบบท่ีกําหนด 

โดยภาคปกติ กําหนดใหนักศึกษา 2 คน ตอ 1 เรื่อง เวนกรณีท่ีไมครบคู สามารถทําเรื่องละ 1 คนได 
6.3 อาจารย 1 คน รับเปนท่ีปรึกษาได 1 เรื่อง  กรณีรับมากกวา 1 เรื่อง ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประสานวิชาฯ   โครงการพิเศษ กําหนดใหนักศึกษา 1-2 คน ตอ 1 เรื่อง ท้ังนี้ตาม
ความเหมาะสมของหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัด 

6.4 เม่ืออาจารยท่ีปรึกษาไดพิจารณารางภาคนิพนธท่ีนักศึกษาเสนอแลวและเห็นวาเหมาะสมและ
เปนไปได หรือไดแกไขใหเหมาะสมแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษารวม(ถามี)
และกรรมการประเมินผลภาคนิพนธอีกอยางนอย 2 คน (อาจเปนอาจารยชุดเดียวกัน ) โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการและใหนักศึกษาสงรายละเอียดภาคนิพนธ  (ตาม
แบบภน. 1) ท่ีตัวแทนคณะกรรมการประสานงานรายวิชาฯท่ีระบุในแบบ ภน. 1 ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

6.5 เม่ือโครงรางภาคนิพนธของนักศึกษาผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา แลว นักศึกษาเสนอ
ตอคณะกรรมการประเมินผล ภาคนิพนธแตละเรื่อง คนละ  1 ฉบับโดยนักศึกษาจะต องสงโครงราง
อยางนอย 1 สัปดาหกอนวันนําเสนอโครงการ 
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โครงรางภาคนิพนธท่ีเขียนเสนอนั้นควรประกอบดวย 
 ชื่อภาคนิพนธภาษาไทย 
ชื่อภาคนิพนธภาษาอังกฤษ(ชื่อตรงสอดคลองกับชื่อภาษาไทย) 
ชื่อผูเสนอโครงการ 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษารวม 
บทนําและ (หรือ) ท่ีมาของปญหา 
วัตถุประสงค 
สมมติฐาน (ถามี)  
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สถานท่ีวิจัย 
การวิจัย 

- กลุมตัวอยาง 
- ข้ันตอนการวิจัย 
- วิธีการวิจัยคราวๆของแตละข้ันตอน 
- การวิเคราะหขอมูล 
- การแปลผล 
- วัสดุและครุภัณฑหลัก 
- งบประมาณโดยประมาณ 
- ปฏิทินการวิจัยหรือแผนการวิจัย 
- เอกสารอางอิง 
 

ภาคนิพนธท่ีทําการทดลองท่ีตองใชสิ่งสงตรวจจากหองปฏิบัติการและวิจัยในมนุษย ตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัด  ยกเวน
โครงการท่ีนักศึกษาทําเปนสวนหนึ่งของโครงการใหญท่ีขอแลว ในกรณีท่ีหนวยงานของนักศึกษาไมมี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหย่ืนขอผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูดําเนินการ 
 

6.6 การนําเสนอโครงรางภาคนิพนธกําหนดใหมีข้ึนในชวงภาคปลาย ป การศึกษา 2561 ถึงภาคตน 
ปการศึกษา 2562 นักศึกษาตองเสนอโครงรางตอคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธตามชวงเวลาท่ี
ทางคณะฯได  กําหนดไว โดยภาคนิพนธ แตละเรื่อง ใหเวลาในการ นําเสนอ30นาทีและเวลาสําหรับ
ซักถาม 15 นาทีรวม45นาที 
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7. รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 
มีอาจารยท่ีรับ (เครื่องหมาย ) และไมรับ ( เครื่องหมาย) เปนอาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธของ

นักศึกษา (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) โดยแบงตามลักษณะกลุมวิชาดังนี้ 
ลําดับท่ี กลุมวิชาเคมีคลินิก หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ 

1 รองศาสตราจารยเยาวลักษณ ธีระเจตกูล 1 1 
2 ผูชวยศาสตราจารยลิ่มทอง พรหมดี 1 1 
3 รองศาสตราจารยพัชรี เจียรนัยกูร - - 
4 รองศาสตราจารยศิริพร ปรุงวิทยา 1 1 
5 รองศาสตราจารยจุรีรัตน ดาดวง 1 1 
6 อาจารยอัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง  1 1 
 
 

 

ลําดับท่ี กลุมวิชาจุลชีววิทยาคลินิก หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ 
1 ผูชวยศาสตราจารยอรุณนี สังกา 1 1 
2 ผูชวยศาสตราจารยนิชา เจริญศร ี 1 - 
3 รองศาสตราจารยอรุณลักษณ ลุลิตานนท 1 - 
4 ผูชวยศาสตราจารยไมตรี ปะการะสังข 1 1 
5 ผูชวยศาสตราจารยราตรี ทวิชากรตระกูล  1 1 
6 อาจารยพัชราภรณ ทิพยวัฒน  1 1-2 
7 อาจารยอัญชลี เตชะเสน  1 1 
8 ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย ปนละออ 1 1 
9 รองศาสตราจารยอรุณวดี ชนะวงศ 1 1 
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ลําดับท่ี กลุมวิชาจุลทรรศนคลินิก หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ 
1 ผูชวยศาสตราจารยนพมาศ เข็มทองหลาง 1  
2 รองศาสตราจารยนันทรัตน โฆมานะสิน  1  
3 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี แยมศรี  1 1 
4 อาจารยวรวรรณ ชุมเปย 1  
5 รองศาสตราจารยณัฐยา แซอ้ึง 1  
6 รองศาสตราจารยกนกวรรณ แสนไชยสุริยา 1  
7 อาจารยหทัยชนก ศรีวรกุล 1 1 

 

 

 

ลําดับท่ี กลุมวิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร
การบริการโลหิต 

หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ 

1 รองศาสตราจารยชาญวิทย ลีลายุวัฒน  1-2  
2 ผูชวยศาสตราจารยอมรรัตน จําเนียรทรง  1  
3 อาจารยอภิญญา จุสกุล  1  
4 ผูชวยศาสตราจารยธนกร ปรุงวิทยา 1  
5 อาจารยกรรณิการ กัวหา 1  
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ขอแนะนําในการเขียนภาคนิพนธ 
 

การเขียนภาคนิพนธสําหรับรายวิชา450 499ภาคนิพนธ ปการศึกษา 2562 สามารถเขียนภาคนิพนธ 
ไดเปน  2 รูปแบบ 

1. การเขียนเลมสมบูรณ 
2. การเขียนเปนตนฉบับบทความวิจัย (manuscript)เพ่ือตีพิมพ 

 
1. การเขียนเปนเลมฉบับสมบูรณ 

การเขียนภาคนิพนธสําหรับรายวิชา 450 499ภาคนิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย
ตองประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

 
1. ช่ือเรื่อง 

ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรสั้นกะทัดรัดชัดเจนและสื่อความหมายเก่ียวกับเรื่องท่ีทําไดดี 
ชื่อภาษาไทยควรเปนภาษาไทยลวนโดยแปลศัพทถาแปลแลวสื่อความหมายดี กรณีท่ีไมมีคําแปลใหใชเปน
ภาษาไทยทับศัพท 

 
2. กิตติกรรมประกาศ 

ควรเขียนใหเกียรติและขอบคุณทุกๆทานท่ีมีสวนทําใหภาคนิพนธสําเร็จเปนรูปเลมได รวมท้ังขอบคุณ
คณะฯในการใหทุนสนับสนุนการทําภาคนิพนธ 

 
3. สารบัญ 
 ตองมีหนาสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูป คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ เพ่ือความสะดวกในการ
คนหาหัวขอยอย 
 
4. บทคัดยอ 
 ประกอบดวยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทคัดยอควรใหกระชับและไดใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของภาคนิพนธฉบับสมบูรณอยางสังเขปโดยควรประกอบดวย 

4.1 ท่ีมาของปญหา (background) อยางสังเขปท่ีสุด 
4.2 จุดมุงหมายในการทําวิจัย 
4.3 การวางแผนการศึกษาและวิธีทดลอง (study design and method) อยางสังเขป 
4.4 ผลการทดลอง (results) ท่ีสําคัญ 
4.5 สรุปผลการศึกษา (conclusion) อยางสังเขป 
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5. บทนํา 
ประกอบดวย 
5.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
5.2 วัตถุประสงค 
5.3 ขอบเขตของการศึกษา 
5.4 สมมติฐานของการศึกษา (ถามี) 
5.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.6 ทบทวนเอกสาร (literature review) 

6. วัสดุและวิธีการศึกษา 
ควรเขียนแยกเปน 
6.1 วัสดุสําคัญท่ีใชในการทดลองควรบอกใหชัดเจนท่ีสุด เชนชนิด เกรด ผูผลิตหรือ เพศ อายุ เปนตน 
6.2 วิธีการศึกษาบรรยายวิธีทําทุกข้ันตอนใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือท่ีผูสนใจอานแลวสามารถ

ปฏิบัติตามไดในกรณีท่ีเปนวิธีมาตรฐานหรือวิธีท่ีไดรับการตีพิมพมาแลวไมตองเขียนรายละเอียดแตตองอางอิง
ไวในเอกสารอางอิงดวย 
7. ผลการศึกษา 

บรรยายถึงผลการทดลองท่ีไดใหชัดเจนและเขาใจงายโดยแบงเปนหัวขอท่ีทําการศึกษาการเสนอผล
การทดลองในรูปแบบตางๆ เชนตารางและรูปภาพควรเขียนใหกะทัดรัดชื่อตารางใหเขียนไวบนตารางชื่อรูปให
เขียนไวใตรูปหมายเลขของตารางและรูปภาพตองสอดคลองกับการเสนอผลการทดลอง 
8. วิจารณและสรุปผลการศึกษา 

การวิจารณผลการทดลองควรครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวัสดุตางๆท่ี
ใชในการทดลองตลอดจนวิธีการทดลองในแงของความสัมพันธกับผลการทดลองเสนอหลักการ  (principle) 
ความสัมพันธ  (relationship) และแนวความคิดท่ัวๆไปของผลการทดลองจับประเด็นสําคัญๆท่ีไมมี
ความสัมพันธหรือไมเปนไปตามท่ีคาดคิดหรือมีขอยกเวนข้ึนมาบรรยายเพ่ือชี้ใหเห็นถึงจุดท่ีเปนเชนนั้นเพราะ
อะไรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทดลองท้ังหมดวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไมแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบผลการทดลองท่ีไดจากการศึกษากับผลการทดลองของผูอ่ืนวามีความสอดคลองหรือตรงขามกับ
ผลงานอ่ืนๆหรือไมอยางไรไมควรวิจารณผลการทดลองวาจะสามารถนําไปประยุกตในทางปฏิบัติไดเลยและไม
ควรแปลผลไปในทํานองคาดการณลวงหนาโดยไมมีเหตุผลและขอมูลสนับสนุนเพียงพอแตอาจเขียนเปน
ขอเสนอแนะได 
9. เอกสารอางอิง 

ใหเขียนเฉพาะเอกสารท่ีกลาวอางถึงจริงๆเทานั้นโดยใชการอางอิงระบบหมายเลขดังนี้ 
9.1 ใหระบุหมายเลขเรียงลําดับกันไปทายขอความหรือชื่อบุคคลท่ีใชอางอิงโดยใสหมายเลขท่ีได

กํากับไวภายในวงเล็บ 



11 
 

 

 

9.2 การอางอิงเอกสารใชระบบลําดับหมายเลข ดังนั้นหากมีการกลาวอางอิงรายการเดิมซํ้าตามท่ี
ตางๆใหใชหมายเลขเดิมสําหรับการอางอิงนั้น 

9.3 การใหหมายเลขกํากับรายการท่ีใชอางอิงในเนื้อหาภาคนิพนธ ตองตรงกับหมายเลขของ
รายการอางอิงทายเลม 

9.4 การเขียนเอกสารอางอิงทายเลม 
9.4.1 ใหเขียนเอกสารอางอิงเรียงลําดับตามหมายเลขใหตรงกับลําดับท่ีไดกํากับไวใน

เนื้อหาของภาคนิพนธ 
9.4.2 คํายอของวารสารใหใชตาม  Index Medicus ถาวารสารนั้นไมปรากฏใน  Index 

Medicus ใหใชตามชื่อยอในวารสารเลมนั้นได 
9.4.3 การเขียนเอกสารอางอิงใหใชระบบแวนคูเวอร (Vancouver) ซ่ึงสามารถใชโปรแกรม 

EndNote, Procite หรือ Reference Manager ในการจัดทําได 
9.4.4 แบบแผนการเขียนเอกสารอางอิงมีดังนี้ 

ก. บทความวารสาร (Journal article) 
1. วารสารภาษาไทยมีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อชื่อสกุล. ชื่อบทความ. ชื่อวารสารปพ.ศ.; เลมท่ี (ฉบับยอยท่ี): หนาแรก-หนาสุดทาย. 
ตัวอยาง: 
กฤษณาเพ็งสา. โรคติดเชื้อในทารกแรกคลอด. วารสารศูนยแพทยศาสตร 2523; 6(5): 265-9. 

2. วารสารภาษาอังกฤษมีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อสกุลอักษรยอชื่อตนและอักษรยอชื่อกลาง . ชื่อเรื่อง . ชื่อยอวารสารปค .ศ.; เลมท่ี :  

หนาแรก-หนาสุดทาย. 
2.1 กรณีผูแตงมีมากกวา  1 คนแตไมเกิน  6 คนใหใสชื่อทุกคนโดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) 

ค่ันแตละชื่อหลังชื่อสุดทายใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) 
ตัวอยาง: 
ชื่อสกุล อักษรยอชื่อตน. ชื่อเรื่อง. ชื่อยอวารสาร ปค.ศ.; เลมท่ี: หนาแรก – หนาสุดทาย. 
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 กรณีผูแตงมีมากกวา 6 คนใหใสเฉพาะ 6 ชื่อแรกโดยค่ันแตละชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค
ตามดวยคําวา et al. แลวตามดวยเครื่องหมายมหัพภาค 

ตัวอยาง: 
ชื่อสกุล อักษรยอชื่อตน. et alชื่อเรื่อง. ชื่อยอวารสาร ปค.ศ.; เลมท่ี: หนาแรก – หนาสุดทาย. 
Goate AM, HaynesAR, 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. ผูแตงท่ีเปนบุคคล 

 1.1 หนังสือภาษาไทยมีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อชื่อสกุลผูแตง . ชื่อหนังสือ . ครั้งท่ีพิมพ . ชื่อเมืองท่ีตีพิมพ : สํานักพิมพ ; ปท่ีพิมพ: หนา

แรก-หนาสุดทาย. 
ตัวอยาง: 



 

 
 

พรรณีพิเดช . ผลกระทบการตรวจสอบและแปลผลวิเคราะหทางเคมีคลินิก . พิมพครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสมัย; 2523: 67-73. 

1.2 หนังสือภาษาอังกฤษมีรูปแบบดังนี้ 
ชื่อสกุลอักษรยอชื่อตนและอักษรยอชื่อกลางของผูแตง . ชื่อหนังสือ . ครั้งท่ีพิมพ . ชื่อเมืองท่ี

ตีพิมพ: สํานักพิมพ; ปท่ีพิมพ: หนาแรก-หนาสุดทาย. 
โดย ช่ือหนังสือ ใหใชอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรกของชื่อหนังสือนอกนั้นใหใชอักษรตัว

เล็กหมดยกเวนศัพทเฉพาะ ครั้งท่ีพิมพหากเปนการพิมพครั้งท่ี  1 ไมตองลงในรายการอางอิงครั้งท่ี  2 ข้ึนไปจึง
ลงในรายการ เลขหนาใสเม่ือตองการระบุเฉพาะสวนของหนังสือถาใชประโยชนไดหมดท้ังเลมไมตองใสจํานวน
หนา 

 ตัวอยาง : 
 Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. 

Paul; 1986. 
2. กรณีหนังสือมีผูแตงหลายคนและมีบรรณาธิการ (editor) เปนเสมือนผูแตง ใหเขียนดังนี้ 

   ชื่อกลุมผูเปนบรรณาธิการ . ชื่อหนังสือ . ครั้งท่ีพิมพ . ชื่อเมืองท่ีตีพิมพ : สํานักพิมพ ; ปท่ีพิมพ: 
หนาแรก-หนาสุดทาย. 

ตัวอยาง: 
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. การอางถึงบางบทหรือบางตอนของหนังสือใหเขียนดังนี้ 

 ชื่อผูเขียนบทความของบทท่ีอางอิง. ชื่อบทความท่ีอางอิง. ใน :ชื่อกลุมผูเปนบรรณาธิการ . ชื่อ
หนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. ชื่อเมืองท่ีตีพิมพ: สํานักพิมพ; ปท่ีพิมพ. หนาแรก-หนาสุดทาย. 

ตัวอยาง: 
  Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, 
editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New 
York:RavenPress;1995.p456-78. 
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ค. บทความท่ีเสนอในการประชุม (Conference paper)ใหเขียนดังนี้ 
 ชื่อผูเขียนบทความ. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ , บรรณาธิการ. ชื่อการประชุม. ครั้งท่ีประชุม. วัน 
เดือน ป (ภาษาไทย) หรือ ป เดือน วันท่ี (ภาษาตางประเทศ) ท่ีจัดประชุม ; สถานท่ีประชุม : สํานักพิมพหรือ
ผูรับผิดชอบการพิมพ; ปท่ีพิมพ.หนา. 

ตัวอยาง: 
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. วิทยานิพนธ (Thesis or dissertation)ใหเขียนดังนี้ 

ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. ชื่อวิทยานิพนธ [วิทยานิพนธชื่อปริญญา]. สถานท่ีพิมพ: คณะ มหาวิทยาลัย ; ป
ท่ีพิมพ. 

ตัวอยาง: 
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization 

[dissertation]. St. Louis (MO): WashingtonUniversity; 1995. 
จ. ขอมูลจากอินเตอรเน็ตมีรูปแบบดังนี้ 

 ชื่อผูแตง . ชื่อเรื่อง [ชื่อประเภทของแหลงขอมูลบนอินเตอรเน็ต ]. [วันเดือนปท่ีคนขอมูล ]. Available 
from: URL: ท่ีอยูของแหลงขอมูล. 

ตัวอยาง:  
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 
 จะมีหรือไมก็ไดท้ังนี้ควรประกอบดวยรายละเอียดตางๆท่ีมิใชสวนสําคัญของเรื่องท่ีทําเชนรายละเอียด
การเตรียมน้ํายาท่ีใชท่ัวๆไปสูตรเคมีและทฤษฎีท่ีกลาวพาดพิงไปถึง 

11. การจัดรูปเลม 
11.1 ปกใชปกสีเหลืองท่ีมีตราคณะฯตามแบบท่ีกําหนด ดังแสดงในตัวอยางภาคนิพนธฉบับสมบูรณ

ปกหนา-หลังเปนแบบเคลือบมันไมมีรอยตอใดๆ 
 

http://www.fda.gov/fdac/features/1999/499_aids.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate
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11.2 การพิมพ  
11.2.1 กระดาษพิมพ ใหใชกระดาษ70 กรัมขนาดA4 ใหพิมพเพียงหนาเดียว 
11.2.2 การพิมพ ใหใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ท้ังหมด 
11.2.3การพิมพปกชื่อเรื่องภาคนิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรขนาด  24 

และพิมพตัวเขม สําหรับชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะคําแรกใหข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญยกเวนชื่อเฉพาะ 
11.2.4การพิมพเนื้อหา การพิมพเนื้อหาแตละหนา ใหเวนขอบกระดาษดานบนและขอบซาย 

1.5 นิ้ว เวนขอบขวาและขอบลางของหนากระดาษ 1 นิ้วการพิมพเวนระยะหางระหวางบรรทัดแบบ single 
spaces โดยใชตัวอักษรแบบTH SarabunPSKขนาด 16 

11.2.5การพิมพหัวขอเรื่อง  หัวขอตั้งแตกิตติกรรมประกาศจนถึงเอกสารอางอิงใหพิมพไว
ก่ึงกลางหนากระดาษตอนบน ข้ึนหนาใหมเม่ือข้ึนหัวขอใหมหัวขอใหใชตัวอักษรขนาด  20 และพิมพตัวเขม
สําหรับเนื้อหาในเรื่องใหใชตัวอักษรขนาด 16 
 11.2.6การพิมพหมายเลขหนา ใหพิมพหมายเลขหนาดวยอักษรขนาด  16 ไวมุมบนขวาของ
หนากระดาษ 

11.3 การเรียงลําดับหนาใหเรียงลําดับและใสเลขหนาดังตอไปนี้ 
1. ปก 
2. ใบเซ็นชื่อของอาจารยท่ีปรึกษาไมตองใสเลขหนากํากับ 
3. ใบเซ็นชื่อของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ ไมตองใสเลขหนากํากับ 
4. ประวัตินักศึกษา (1) ไมตองใสเลขหนากํากับ 
5. ประวัตินักศึกษา (2) ไมตองใสเลขหนากํากับ 
6. กิตติกรรมประกาศ    i 
7. สารบัญ      ii 
8. สารบัญตาราง     iii 
9. สารบัญรูป     iv 
10. คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ (ถามี)  v 
11. บทคัดยอภาษาไทย    vi 
12. Abstract     vii 

 13. บทนํา      เริ่มใสเลขหนา  
ความสําคัญและท่ีมาของปญหา    

 วัตถุประสงค 
  ขอบเขตของการศึกษา   
สมมติฐานของการศึกษา 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

 ทบทวนเอกสาร  
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14. วัสดุและวิธีการศึกษา 
15. ผลการศึกษา 
16. วิจารณและสรุปผลการศึกษา 
17. เอกสารอางอิง 
18. ภาคผนวก (ถามี) 

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกขอมูลภาคนิพนธลงแผนซีดี 
1. โปรแกรมและแบบอักษรท่ีใช 

1.1 บันทึกขอมูลในรูปของไฟลเอกสาร โดยใชโปรแกรม  Microsoft Word (.doc) หรือ (.docx)และ
เปลี่ยนเปนAcrobat PDF file (.pdf) ดวย 

1.2 แบบอักษรท่ีใชใหเปนแบบเดียวกันท้ังหมดทุกไฟลเปนแบบ TH SarabunPSKขนาด 16  
2. การแบงเนื้อหาและการตั้งช่ือไฟล 

ใหแบงเนื้อหาสําหรับการบันทึกขอมูลและตั้งชื่อไฟล ดังนี้ 
 

ลําดับการแบงเนื้อหา 
การตั้งช่ือไฟล 

Microsoft Word 
(.doc) หรือ (.docx) 

Acrobat PDF 
file 

ปก (ปกนอก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารยท่ีปรึกษาใบเซ็นชื่อของ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ)  

01_cov 01_cov.pdf 

ประวัตินักศึกษา 02_vit 02_vit.pdf 
กิตติกรรมประกาศ 03_ack 03_ack.pdf 
สารบัญ (สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปคําอธิบายสัญลักษณ 
และคํายอ) 

04_tbc 04_tbc.pdf 

บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 05_abs 05_abs.pdf 
บทนํา  06_intro 06_intro.pdf 
วัสดุและวิธีการศึกษา 07_met 07_met.pdf 
ผลการศึกษา 08_res 08_res.pdf 
วิจารณและสรุปผลการศึกษา 09_dis 09_dis.pdf 
เอกสารอางอิง 10_ref 10_ref.pdf 
ภาคผนวก 11_app 11_app.pdf 

 
3. การสงแผนซีดี 

แผนซีดีท่ีนําสงคณะฯตอง 
 3.1 ผานการตรวจสอบและกําจัดไวรัสเรียบรอย 
 3.2 บรรจุในกลองซีดีพรอมท้ังปกซีดีท่ีมีขอมูลดังนี้ 
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ช่ือนักศึกษา.................................................................รหัส...................................................... 

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

ช่ือภาคนิพนธ  (ภาษาไทย) ……………………..…………………... 

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

ช่ือภาคนิพนธ  (ภาษาอังกฤษ)……………..………………………... 

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

ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................................................. 

ป พ.ศ. ของภาคนิพนธ  ....................................................................... ................................................. ....... 
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ตัวอยางการเขียนภาคนิพนธฉบับสมบูรณ 
ตัวอยางปก 

 
 

(ชื่อเรื่องภาคนิพนธภาษาไทย) 
(ชื่อเรื่องภาคนิพนธภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 

(ชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาที่ทําภาคนิพนธ) 
(ชื่อ-ชื่อสกุลของนักศึกษาที่ทําภาคนิพนธ) 

 
 
 
 

ภาคนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
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ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ลิ่มทอง พรหมดี อาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหคําแนะนําและ
แกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทําโครงงานวิจัยทางการแพทย ตลอดจนชวยตรวจทานและแกไข
โครงงานวิจัยทางการแพทยใหถูกตองและสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยวิสุทธิ์ กังวานตระกูล และ รองศาสตราจารย ดร.จุฬารัตน  
ปริยชาติกุล ท่ีใหคําแนะนําตางๆตลอดจนการแกไขภาคนิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณภาควิชาเคมีคลินิกและคณะเทคนิคการแพทยท่ีใหความอนุเคราะห วัสดุ สารเคมี อุปกรณ 
เครื่องมือและทุนสําหรับการทําภาคนิพนธ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกลุมงานเทคนิคทางการแพทย โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนานท่ีใหความ
อนุเคราะหปสสาวะสําหรับเปนตัวอยางในการตรวจวัด 

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บปสสาวะ และตอบแบบสอบถาม 
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหภาคนิพนธสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

        นางพิมพร  จินดาคํา  
        นางกันยารัตน  เจนปา  

         27 กรกฎาคม 2560 
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 ตัวอยางคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
(ใหเรียงภาษาไทย อักษร ก ถึง ฮ ตามดวยภาษาอังกฤษ อักษร A ถึง Z) 
 
สัญลักษณและ/หรือคํายอ   ความหมายและ/หรือคําเต็ม 
กรัม/ดล.    กรัม/เดซิลิตร  
α     Alpha 
β     Beta 
β-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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   vi 
พิมพร จินดาคํา, กันยารัตน เจนปา.2560. ความชุกการสูบบุหรี่ในผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ท่ีโรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน ท่ีตรวจหาโคตินีนในปสสาวะดวยชุดทดสอบ DBAภาคนิพนธ ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
อาจารยท่ีปรึกษา: ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี 
อาจารยท่ีปรึกษารวม: ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล, รศ.ดร. จุฬารัตน ปริยชาติกุล 
 

บทคัดยอ 

 
โคตินีนเปนเมทาบอลัยตของนิโคติน เม่ือนิโคตินเขาสูรางกายจะเปลี่ยนเปนโคตินีนและขับออกมาทาง

ปสสาวะ การตรวจวัดโคตินีนในปสสาวะจึงสามารถประเมินการสูบบุหรี่ได การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหา
ความชุกการสูบบุหรี่ในผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใชชุดตรวจโคตินีนในปสสาวะ ( DBA kit 
set) ผลการศึกษาพบวาในตัวอยางปสสาวะผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ
ท่ีกลุมงานเทคนิคการแพทยโรงพยาบาลเวียงสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ท้ังหมด 187 ราย ป พ .ศ. 2559 
พบวาจากแบบสอบถาม มีผูสูบบุหรี่ 22 ราย คิดเปนรอยละ 11.80 ไมสูบบุหรี่ 112 ราย คิดเปนรอยละ 59.90 
และสัมผัสบุหรี่ 54 รายคิดเปนรอยละ 28.3  เม่ือนําตัวอยางปสสาวะท้ังหมดมาตรวจวัดดวยวิธี DBAพบวาให
ผลบวก 49 รายคิดเปนรอยละ 26.20 ใหผล DBAลบ 138 ราย คิดเปนรอยละ 73.80 คิดเปนสัดสวนจํานวน
จากการสูบบุหรี่ท่ีไดจากการตรวจวัดวิธีดวย DBA และแบบสอบถามเปน 49:22 หรือคิดเปนการตรวจวัดดวย
วิธี DBA ใหผลบวกมากกวาแบบสอบถามคิดเปน  2.23 เทาจากผลการศึกษาการตรวจวัดท้ัง 2 วิธีพบวาความ
สอดคลองของผลการสูบบุหรี่ ท่ีไดจากแบบสอบถามและตรวจวัดในกลุมตัวอยางท้ังหมดไดคา kappa 0.55 
หรือมีความสอดคลองระดับปานกลาง ( moderate agreement) ผลการศึกษาพบวา BMI และไตรกลีเซอไรด
กลุมท่ีใหผล DBA บวกมีคาตางจากกลุมท่ีใหผล DBA ลบอยางมีนัยสําคัญ  (p = 0.011 และ p = 0.047 
ตามลําดับ) และพบวาการดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับความเสี่ยงตอการพบ DBA บวก โดยมี OR 2.14 (p 
= 0.027) จากผลการศึกษาเห็นไดวาผูปวยโรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูงท่ีเขารับการรักษายังสูบบุหรี่เปน
จํานวนมาก ซ่ึงอาจเปนผลใหผูปวยไดรับสารพิษจากการสูบบุหรี่และทําใหการรักษาไดผลไมดีเทาท่ีควรใน
ผูปวยโรคเรื้อรัง ดังนั้นจึงควรรณรงคใหลดละเลิกบุหรี่เพ่ือใหการรักษาไดผลดีท่ีสุด 
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Pimporn Jindakum, Kunyarat Jenpa. 2017. Prevalence of smoking status in 
diabetes/hypertension patient at Wiang Sa hospital, Nan province determined by 
urinary cotinine level using DBA kit. Medical Technology Research Project for the Degree of 
Bachelor of Sciences in Medical Technology.Faculty of Associated Medical Sciences, Khon 
Kean University. 
Advisor: Assist. Prof. Limthong  Promdee 
Co-advisors: Assist. Prof.  Wisut Kangwantrakul, Assoc. Prof. Chularut  Prariyachatigul 
 

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 patients (11.80%) of 
smokers, 112 (59.90%) of non-smokers and 54 (28.3%) of passive-smokers. However, urinary 
cotinine determined by DBA kit gave 49 cases (26.20%) positively, and 138 cases (73.80%) 
negatively. Therefore, the proportion of smoking from DBA was higher than that from 
questionnaires, 49:22 (2.23). Both methods showed moderate agreement with kappa of 0.55. 
In addition, 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 withchronic 
diseases. Therefore, quit smoking should be advised in these patients for effective treatment.  
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2. การเขียนเปนตนฉบับบทความวิจัย(manuscript)เพ่ือการตีพิมพ 
 

การเขียนภาคนิพนธสําหรับรายวิชา450 499ภาคนิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย ท่ี
เตรียมเปนตนฉบับบทความวิจัย (manuscript) เพ่ือการตีพิมพรูปแบบการเขียน ข้ึนกับ วารสาร ท่ีตองการ
ตีพิมพ ดังนั้นอาจารยท่ีปรึกษาควรแนะนํานักศึกษาใหเขียนตามขอกําหนดของวารสารท่ีตองการตีพิมพ กลาว
โดยรวมการเขียนตนฉบับบทความวิจัยประกอบดวย 

1. ชื่อเรื่อง (Title) 
2. ชื่อ/คณะผูวิจัย 
3. สถานท่ีทํางาน/ท่ีอยู 
4. บทคัดยอ (Abstract) 

- เริ่มตนดวยการกลาวถึงท่ีมาของการศึกษาวิจัยอยางสั้นๆ  
- วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
- วิธีการศึกษาวิจัย 
- สรุปผลการศึกษา 
- ปดทายดวยประโยชนและการประยุกตใชจากงานวิจัย 
- ใหระบุคําสําคัญ (Keywords)ในบรรทัดสุดทายของบทคัดยอ 

5. บทนํา (Introduction) 
  ระบุประเด็นปญหาของการวิจัยใหชัดเจนและปรากฏการณโดยสังเขป ในสวนทายของบทนําให 
ระบุวัตถุประสงคของการวิจัย 

6. วิธีการทดลอง (Materials and Methods)ประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยางเครื่องมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

7. ผลการทดลอง และวิจารณผลการทดลอง (Results and Discussion)  
ควรมีขอมูลเชิงประจักษ ไดแก การวิเคราะหและผลการวิเคราะหในรูปตารางท่ีนําเสนออยาง
กะทัดรัด ( Concise)บางวารสารกําหนดใหเขียนผลการทดลองและวิจารณผลการทดลองแยกกัน 
บางวารสารใหเขียนไปพรอมๆ กันไดดังนั้นจําเปนตองศึกษารูปแบบการเขียนกอนเริ่มเขียน 

8. คําขอบคุณ (Acknowledgements)ระบุแหลงทุน หรือผูมีสวนสนับสนุนในการทําวิจัย 
9. เอกสารอางอิง(References)แตละวารสารมีวิธีการเขียนเอกสารอางอิงท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้นนักศึกษาตองเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบท่ี วารสารนั้น กําหนดและใสเอกสารอางอิงให
ครบตามท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง 

10. ผูรวมวิจัยท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมตนฉบับบทความสําหรับการตีพิมพ(Corresponding author) 
11. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
12. ใบนําสงเอกสาร/บทความทางวิชาการ (Cover letter)  

หมายเหตุ ในการจัดเตรียมตนฉบับบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาควรศึกษา
รูปแบบการเขียนจากวารสารท่ีตองการ สงเพ่ือ ตีพิมพเอง เนื่องจากวารสารแตละชนิดมีรูปแบบการเขียน
แตกตางกัน  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดรูปเลม 
1.ปกใชปกสีเหลืองท่ีมีตราคณะฯตามแบบท่ีกําหนด ดังแสดงในตัวอยางภาคนิพนธฉบับสมบูรณ  ปก

หนา-หลังเปนแบบเคลือบมันไมมีรอยตอใดๆ 
2.การพิมพ  

2.1 กระดาษพิมพ ใหใชกระดาษ 70 กรัม ขนาด A4 ใหพิมพเพียงหนาเดียว 
2.2 การพิมพ ใหใชตัวอักษรแบบ  TH SarabunPSK ท้ังหมดยกเวนตนฉบับบทความวิจัยใหใช

อักษรตามรูปแบบท่ีวารสารนั้นๆ กําหนด 
2.3 การพิมพปกชื่อเรื่องภาคนิพนธท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรขนาด  24 และ

พิมพตัวเขม สําหรับชื่อภาษาอังกฤษเฉพาะคําแรกใหข้ึนตนดวยอักษรตัวใหญ 
3.การเรียงลําดับหนาใหเรียงลําดับและใสเลขหนาดังตอไปนี้ 



 

 
 

3.1ปก 
3.2ใบเซ็นชื่อของอาจารยท่ีปรึกษา ไมตองใสเลขหนากํากับ 
3.3ใบเซ็นชื่อของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ ไมตองใสเลขหนากํากับ 
3.4ประวัตินักศึกษา (1) ไมตองใสเลขหนากํากับ 
3.5ประวัตินักศึกษา (2) ไมตองใสเลขหนากํากับ 
3.6 ตนฉบับบทความวิจัยตามรูปแบบท่ีวารสารนั้นๆ กําหนด 

 
แนวปฏิบัติในการบันทึกขอมูลภาคนิพนธลงแผนซีดี 
1. โปรแกรมและแบบอักษรท่ีใช 

1.1 บันทึกขอมูลในรูปของไฟลเอกสาร โดยใชโปรแกรม  Microsoft Word (.doc) หรือ (.docx)และ
เปลี่ยนเปน Acrobat PDF file (.pdf) ดวย 

1.2 แบบอักษรท่ีใชใหเปนแบบเดียวกันท้ังหมดทุกไฟลเปนแบบ TH SarabunPSKขนาด 16 
ยกเวนตนฉบับบทความวิจัยใหใชอักษรตามรูปแบบท่ีวารสารนั้นๆ กําหนด 

2. การแบงเนื้อหาและการตั้งช่ือไฟล 

ใหแบงเนื้อหาสําหรับการบันทึกขอมูลและตั้งชื่อไฟล ดังนี้ 
 

ลําดับการแบงเนื้อหา 
การตั้งช่ือไฟล 

Microsoft Word 
(.doc) หรือ (.docx) 

Acrobat PDF 
file 

ปก (ปกนอก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารยท่ีปรึกษาใบเซ็นชื่อของ
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ)  

01_cov 01_cov.pdf 

ประวัตินักศึกษา 02_vit 02_vit.pdf 
ตนฉบับบทความวิจัยตามรูปแบบท่ีวารสารนั้นๆ กําหนด 03_ms 03_ms.pdf 

3. การสงแผนซีดี 
แผนซีดีท่ีนําสงคณะฯตอง 

 3.1 ผานการตรวจสอบและกําจัดไวรัสเรียบรอย 
 3.2 บรรจุในกลองซีดีพรอมท้ังปกซีดีท่ีมีขอมูลดังนี้ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

ช่ือภาคนิพนธ (ภาษาไทย) ……………………..…………………... 

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

ช่ือภาคนิพนธ (ภาษาอังกฤษ)……………..………………………... 

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

ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ................................................................................................................. 

ป พ.ศ. ของภาคนิพนธ.............................................................................. 



 

 
 

แบบฟอรมที่ใชใน วิชา 450 499ภาคนิพนธปการศึกษา 2562 

แบบฟอรม ช่ือแบบฟอรม 
ภน. 1 ใบแจงภาคนิพนธ 
ภน.2 แบบประเมินความเหมาะสมของภาคนิพนธ 
ภน.3 แบบฟอรมการเขารวมฟงการนําเสนอโครงรางภาคนิพนธ 
ภน.4 แบบฟอรมการขอเก็บตัวอยาง 
ภน.5 แบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการสําหรับงานภาคนิพนธ 
ภน. 6 แบบฟอรมการขอรับทุนสนับสนุนการทําภาคนิพนธ และแบบฟอรมแสดงแผนการใชเงินทุน 
ภน.7 ขอเสนอแนะหลังการฟงการนําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ 
ภน.8 ใบแจงผลการสอบภาคนิพนธ 
ภน.9 แบบฟอรมการเขารวมฟงการสอบภาคนิพนธ 

ภน. 10 แบบประเมินรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

ภน. 1 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

ใบแจงช่ือภาคนิพนธ 
ชื่อภาคนิพนธภาษาไทย.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ชื่อภาคนิพนธภาษาอังกฤษ .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
นักศึกษาผูเสนอภาคนิพนธ 
  1.  ....................................................................................... 
  2.  ....................................................................................... 
อาจารยท่ีปรึกษาภาคนิพนธ.......................................................................................................................... 
อาจารยท่ีปรึกษารวม  ............................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................ 
  คณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 

 
..............................…..…...... ลายเซ็น  

 (............................................…..)  ประธานกรรมการ  
    .................................……......  ลายเซ็น  
      (............................................…..)  กรรมการ  
    .................................……......  ลายเซ็น  
      (............................................…..)  กรรมการ  
    .................................……......  ลายเซ็น  
      (............................................…..)  กรรมการ  
หมายเหตุ   หลังจากท่ีประธานกรรมการและกรรมการไดเซ็นช่ือแลวใหนักศึกษา สงแบบฟอรมน้ีแกตัวแทนคณาจารยแตละ

กลุมวิชาตามกําหนดเวลาท่ีระบุในปฏิทินการดําเนินงาน 
ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี  เคมีคลินิก 
รศ. ดร. อรุณวดี ชนะวงศ  จุลชีววิทยาคลินิก  
ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี  จุลทรรศนคลินิก  
ผศ.ดร.ธนกรปรุงวิทยา ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกฯ  

 
  



 

 
 

ภน. 2 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

แบบประเมินความเหมาะสมภาคนิพนธ 
ชื่อภาคนิพนธ 
.......................................................................................................................................................................... 
ชื่อนักศึกษา 1.................................................................   2................................................................... 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา  ..................................................................................................................................… 
คําชี้แจงใหขีดเคร่ืองหมายถูก ( / ) ในวงเล็บหนาหัวขอหรือประเด็นที่ประเมินซ่ึงทานเห็นวา เหมาะสมแลว และหากมีขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น

อันจะเปนประโยชนตอนักศึกษา กรุณาเขียนในหัวขอขอเสนอแนะเพื่อกรรมการประสานงานวิชาจะไดรวบรวม 
ใหอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม 

 

1.  ปญหาวิจัยหรือคําถามวิจัยหรือวัตถุประสงค 
หัวขอประเมิน ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ 

1.1 โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคชัดเจนหรือไม (   ) ชัดเจน  (   ) ไมชัดเจน  
1.2 วัตถุประสงคของโครงการมีความสัมพันธกับท่ีมาของปญหาหรือไม (   ) มี        (   ) ไมมี  
1.3 โครงการท่ีเสนอมีความสําคัญเพียงพอท่ีจะใหนักศึกษาทําภาคนิพนธ
หรือไม 

(   ) สําคัญเพียงพอ 
(   ) ไมสําคัญพอ 

 

1.4 สมมติฐานท่ีตั้งไวสามารถทดสอบไดหรือไม (กรณีท่ีมี) (   ) ทดสอบได 
(   ) ทดสอบไมได 

 

1.5 ความเหมาะสมของการวางแผนการวิจัย 
1.5.1  จํานวนและชนิดตัวอยาง 
1.5.2  วิธีการท่ีใชทดลอง 
1.5.3  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
1.5.4  การวิเคราะหขอมูล 

 
(  ) เหมาะสม (  ) ไมเหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไมเหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไมเหมาะสม 
(  ) เหมาะสม (  ) ไมเหมาะสม 

 

2. ความเหมาะสมของชื่อเร่ือง   
(   ) เหมาะสม(   ) ควรแกไข เพราะ  .................................................................................................................................. 
         ..........................................……….…   ลายเซ็น 
       (..............................................................) 
      กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ  
 
หมายเหต ุ   1. กรรมการประเมินผลภาคนิพนธแตละทาน กรุณาสงแบบประเมินนี้แกอาจารยที่ปรึกษา 
ภายใน 1 วันหลังการนําเสนอ 
 2. หากมีการเปล่ียนแปลงใดเกี่ยวกับโครงการ (ชื่อเร่ือง หรือคณะกรรมการประเมินผลภาคนิพนธหรือกรณีอื่นๆ 

ขอความกรุณาอาจารยที่ปรึกษากรุณาแจงที่ตัวแทนกลุมวิชาดวย เพื่อที่จะเสนอคณะฯออกคําส่ังเปล่ียนแปลงตอไป  

  



 

 
 

ภน. 3 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 
แบบฟอรมการเขารวมฟงการนําเสนอโครงรางภาคนิพนธ 

 
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………….………………………………....... 
ไดเขารวมฟงการนําเสนอโครงรางภาคนิพนธดังนี้ 
1. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………

……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานท่ี………………………...……วันท่ี…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

2. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานท่ี………………………...……วันท่ี…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

3. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานท่ี………………………...……วันท่ี…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

4. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานท่ี………………………...……วันท่ี…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

5. เรื่อง……………………………………………….……………………………………………………………………………….……………
……….…………………………….………………….…………………………………………………………………………………………
สถานท่ี………………………...……วันท่ี…….…………….…………เวลา……………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ………….…………………………………………………………. 

 
หมายเหตุ ใหนักศึกษานําแบบฟอรมนี้มาดวยทุกครั้งท่ีเขาฟงการสอบเพ่ือใหอาจารยท่ีดําเนินรายการ 
เซ็นกํากับและสงแบบฟอรมท่ีสมบูรณพรอมกับวันสงรูปเลมสมบูรณท่ีธุรการ ช้ัน 2(คุณโลมใจ) 

  



 

 
 

ภน. 4 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

แบบฟอรมการขอเก็บตัวอยาง 
 

  วันท่ี................................................................ 
ชื่อภาคนิพนธ 
....................................................................................................................................................................... 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................  2...................................................................... 
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ...................................................................................………………………….......... 
มีความประสงคจะเก็บตัวอยางสําหรับทําภาคนิพนธจาก  
() คลังเลือด (  ) หนวยจุลชีววิทยาคลินิก (  ) หนวยจุลทรรศนวินจิฉัย (  ) หนวยเคมีคลินิก 
(  ) หองปฎิบัติการชุมชน (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………………………...…… 
ตั้งแตวันท่ี..............................................ถึงวันท่ี.......................................................ใน
ชวงเวลา ................................ 
ลักษณะของตัวอยางท่ีตองการเก็บ 
(  ) Clotted blood   (  ) Anticoagulated blood (  ) เชื้อจุลชีพ  (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ………....…….  
ปริมาตรของตัวอยางท่ีตองการเก็บรายละ................ มล. (โปรดระบุปริมาตรตามท่ีตองการใชจริง) 
จํานวนท้ังหมด ............. ราย 
สวนของตัวอยางท่ีตองการนําไปใช 
(  ) Serum  (  ) Plasma  (  ) Cell  (  ) Whole blood  (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ………………..…....…… 
รายละเอียดอ่ืนๆ (ถามี) ................................................................................................................................ 
 

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

     วันท่ี………………………..…………. 
 
หมายเหต ุ
1. นักศึกษากรอกแบบฟอรมการขอเก็บตัวอยางและใหอาจารยท่ีปรึกษาเซ็นช่ือกํากับแลวสงใหอาจารยท่ีเก่ียวของ ภายใน 1 
วันหลังจากผานการนําเสนอโครงการแลว 

ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี เคมีคลินิก 
รศ. ดร. อรุณวดี ชนะวงศ จุลชีววิทยาคลินิก  
ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศรี จุลทรรศนคลินิก  
ผศ. ดร. ธนกร ปรุงวิทยาภูมิคุมกันวิทยาคลินิกฯ 

2.กรณีท่ีตองการใชตัวอยางจากหลายท่ี ใหเขียนแยกใบ 
3. กรณีท่ีสามารถใชตัวอยางรวมกันไดใหเขียนระบุในแผนเดียวกัน 
 

 

  



 

 
 

ภน.5 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

แบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการสําหรับงานภาคนิพนธ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สําหรับผูดูแลหอง 
ภน.5 

แบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการสําหรับภาคนิพนธ 
วันที่...............................................  
(1) ชื่อภาคนิพนธ...................................................................................... 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ชื่อนักศึกษา  
1.............................................................................................                    
2............................................................................................ 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ..................................... ……....…………………..… 
มีความประสงคจะขอใชหอง.....................................................................  
สําหรับทําภาคนิพนธต้ังแตวันที่ ............................................................. 
ถึงวันที่ .................................ในชวงเวลา ........................................... …… 
 
ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา         ......................................……….. 
(.................................................……..) 
 
(2) เรียน ผูดูแลหอง...............................................................................  
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร  
(  )  อนุญาต       (  ) ไมอนุญาต เนื่องจาก
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
ลายเซ็นตัวแทนกลุมวิชา    .........................................……………… 

     (..................................................……..) 
 
(3) เรียน อาจารยที่ปรึกษา 
(  )  อนุญาตใหใชหอง.................................................................  
ระหวางวันที่....................................ถึงวันที่.............................................  
(  )  ไมอนุญาต เนื่องจาก
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
 
ลายเซ็นผูดูแลหอง             ..........................................……….. 
(.................................................……..) 
 
หมายเหตุ    นักศึกษากรอกแบบฟอรมการขอใชหองและใหอาจารย 
ที่ปรึกษาเซ็นชื่อกํากับแลวสงใหตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา  
ภายใน 1 วันหลังจากผานการนําเสนอโครงการแลว  
 

สงคืนอาจารยที่ปรึกษา 
ภน.5 

แบบฟอรมการขอใชหองปฏิบัติการสําหรับภาคนิพนธ 
วันที่...............................................  
(1) ภาคนิพนธ......................................................................................... 
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
ชื่อนักศึกษา  
1. ......................................................................................... 
2........................................................................................... 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา ..............................................…....………………… 
มีความประสงคจะขอใชหอง.....................................................................  
สําหรับทําภาคนิพนธต้ังแตวันที่ ............................................................. 
ถึงวันที่ .................................ในชวงเวลา ........................................... ...... 
 
ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา         ......................................………..  
                                     (.................................................……..) 
 
(2) เรียน ผูดูแลหอง...............................................................................  
เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควร  
(  )  อนุญาต       (  ) ไมอนุญาต เนื่องจาก
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
ลายเซ็นตัวแทนกลุมวิชา    .........................................……….. 

                     (..................................................……..) 
 
(3) เรียน อาจารยที่ปรึกษา 
(  )  อนุญาตใหใชหอง.................................................................  
ระหวางวันที่....................................ถึงวันที่...............................................  
 (  )  ไมอนุญาต เนื่องจาก
..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 
 
ลายเซ็นผูดูแลหอง             ..........................................……….. 
                                         (.................................................……..) 
 
หมายเหตุ    นักศึกษากรอกแบบฟอรมการขอใชหองและใหอาจารย 
ที่ปรึกษาเซ็นชื่อกํากับแลวสงใหตัวแทนคณาจารยแตละกลุมวิชา  
ภายใน 1 วันหลังจากผานการนําเสนอโครงการแลว  
 



 

 
 

ภน. 6 

(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 
แบบฟอรมการขอรับทุนสนับสนุนการทําภาคนิพนธ 

 
ชื่อภาคนิพนธ........................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.........................................................................รหัส .................................................. 
ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา.........................................................................รหัส .................................................. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     [   ]  หลักสูตรปกติ [   ]  โครงการพิเศษ 
ชื่อ-นามสกุลอาจารยท่ีปรึกษา
หลัก............................................................................................................................. 
สังกัดกลุมวิชา  [   ] เคมีคลินิก  [   ] จุลชีววิทยาคลินิก  [   ] จุลทรรศนคลินิก  [   ] ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกฯ 
จํานวนเงินท่ีขอรับทุน ...............................................บาท (……………………………………………………………….) 
พรอมนี้ไดแนบแผนการใชเงินทุนและโครงการภาคนิพนธมาดวยแลว 
ลงชื่อ....................................……….. นักศึกษา  ลงชื่อ ............................………..……นักศึกษา 
      (......................................……….)                           (......................................………) 
                                ลงชื่อ...............................…………….….…..อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
  (......................................…………..) 
   วันท่ี ………/……………./…………… 
คณะกรรมการภาคนิพนธ 
อนุมัติโครงการในคราวประชุมครั้งท่ี..../2562วันท่ี .................2562 
ลงช่ือ...................………..….……….ผูประสานงานวิชาภาคนิพนธ 
(ผศ. ดร. ธนกร ปรุงวิทยา) 
วันท่ี………/……………./…………… 
 

อนุมัติเงินทุนจํานวน 5,000 บาท(หาพันบาทถวน) 
ลงช่ือ................................……..….….รองคณบดีฝายวิชาการและการตางประเทศ 
(รศ.ดร.ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน) 
วันท่ี………/……………./…………… 
กรุณาแนบเอกสารดังนี้ 
1.ใบสําคัญรับเงินจํานวนเงิน 5,000 บาท   2. สําเนา บัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรขาราชการ อาจารยท่ีปรึกษา 
3.สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา    4. หนังสืออนุมัติจัดทําโครงการ 
5.โครงรางงานวิจัยท่ีผานคณะกรรมการประเมินและแกไขเรียบรอยแลว 6. แบบฟอรมแสดงแผนการใชเงินทุน 
 



 

 
 

แบบฟอรมแสดงแผนการใชเงินทุน 
 
ชื่อภาคนิพนธ............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
1. คาวัสดุวิทยาศาสตร 

……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 

2. คาวัสดุสํานักงาน 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 
……………………………....…………จํานวน..............................เปนเงิน.........................บาท 

3. คาใชสอย 
3.1 คาตอบแทนอาสาสมัคร   จํานวน................ คน เปนเงิน........................บาท  
3.2 คาจางเก็บขอมูลท่ีไมสามารถทําเองได จํานวน................ คน  เปนเงิน........................บาท  
3.3 คาจางวิเคราะหขอมูลท่ีซับซอนมาก จํานวน................ คน เปนเงิน........................บาท  
3.4 คาถายเอกสารประกอบการทําภาคนิพนธ จํานวน..............................แผน   

เปนเงิน.....................................บาท (............................................................................................) 
3.5 อ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการทําภาคนิพนธ 
 3.5.1 ……………………….............… จํานวน.............................เปนเงิน...........................บาท 
 3.5.2 ………………………...…….…... จํานวน..............................เปนเงิน...........................บาท 
 

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

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

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

  



 

 
 

 
ภน. 7 

(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

ขอเสนอแนะหลังการฟงการนําเสนอความกาวหนาภาคนิพนธ 
 
ชื่อภาคนิพนธ.................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................2.........................................................................  
ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา ...........................................................................................……..…………….................. 
วันท่ีนําเสนอ ...........................................................................................................................................….. 
มีขอเสนอแนะดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ............................………………..  

      (...............................………..............) 
     กรรมการประเมินผลภาคนิพนธ 
      วันท่ี ................................................ 
 

หมายเหตุกรรมการประเมินผลภาคนิพนธทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
กรณุาบันทึกในแบบฟอรมและสงคืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาหลังการนําเสนอ 1 วันทําการ 

 
 
 
 

 
   
  



 

 
 

ภน.8 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

ใบแจงผลการสอบภาคนิพนธ 
 
ชื่อภาคนิพนธ............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ชื่อนักศึกษา 1......................................................................2........................................................................ 
วันท่ีสอบ ….................................................................................................................................................. 
ผลการสอบภาคนิพนธ 
      (  ) ผาน 
      (  ) ผานโดยมีเง่ือนไขคือ........................................................................…............................................ 
(  ) ไมผานเนื่องจาก..............................................................................................…..…........………..... 
 
............................................................ (ลายเซ็น)               ............................................................. (ลายเซ็น) 
(............................................................)               (............................................................) 
ประธานกรรมการประเมินผลภาคนิพนธ     กรรมการ 
 
........................................................... (ลายเซ็น)              ........................................................... (ลายเซ็น) 
(...........................................................)                (............................................................) 

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

กรรมการ       กรรมการ  
 
หมายเหตุประธานกรรมการประเมินผลภาคนิพนธสงใบแจงผลการสอบภาคนิพนธให อาจารยท่ีเกี่ยวของ ภายใน 1 วันหลัง
การสอบสิ้นสุด 

ผศ. ลิ่มทอง พรหมด ี เคมีคลินิก 
รศ. ดร. อรุณวดี ชนะวงศ จุลชีววิทยาคลินิก  
ผศ.ดร.สุภาวดี แยมศร ีจุลทรรศนคลินิก  
ผศ. ดร. ธนกร ปรุงวิทยา      ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกฯ 

โปรดสงแบบประเมินนี้คืนท่ีเลขาคณะกรรมการประสานวิชาฯ (คุณโลมใจชั้น 2)ภายใน 1 สัปดาห หลังจากนักศึกษาสอบ
ภาคนิพนธเสร็จสิ้นแลว จักขอบคุณย่ิง 

 
  



 

 
 

ภน. 9 
(สําหรับหลักสูตรปกติ/ โครงการพิเศษ ปการศึกษา 2562) 

แบบฟอรมการเขารวมฟงการสอบภาคนิพนธ 
 
ชื่อนักศึกษา……………………………….…………………………………………………………........ 
ไดเขารวมฟงการสอบภาคนิพนธดังนี้ 
1. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................................
สถานท่ี…………………………..………วันท่ี……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

2. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
.....................................................................................................................................................................
สถานท่ี…………………………..………วันท่ี……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

3. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
.....................................................................................................................................................................
สถานท่ี…………………………..………วันท่ี……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

4. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
.....................................................................................................................................................................
สถานท่ี…………………………..………วันท่ี……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

5. เรื่อง……….………………………….….……………...……………………………………………………………………………….. 
.....................................................................................................................................................................
สถานท่ี…………………………..………วันท่ี……………………………เวลา…………………… 
ลายเซ็นอาจารยท่ีดําเนินรายการ…………………..…………………………………………………. 

 
หมายเหตุใหนักศึกษานําแบบฟอรมนี้มาดวยทุกครั้งท่ีเขาฟงการสอบเพ่ือใหอาจารยท่ีดําเนินรายการเซ็นกํากับและสง

แบบฟอรมท่ีสมบูรณแลวนี้พรอม  
     1)เลมสมบูรณ ท่ีคณบดีลงนามแลว 1 เลม 
2)  แบบฟอรม ภน.3, ภน.8,ภน.9,และภน.10 
3)  แผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน1 แผน  

4)  แบบแจงหนี้สินการทําภาคนิพนธ 
 สงท่ีเลขานุการคณะกรรมการประสานรายวิชาฯ (คุณโลมใจชั้น 2) 
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ภน. 10 

แบบประเมินรายวิชา 450 499 ภาคนิพนธสําหรับปการศึกษา 2562 
 

คําช้ีแจง ขอใหนักศึกษาประเมินรายวิชาโดยทําเครื่องหมาย X ในหัวขอตางๆ ตอไปนี้ 
  โดย 5 = มากท่ีสุด  1 = นอยท่ีสุด  และ  0 = ประเมินไมได 
 

หัวขอ  5 4 3 2 1 0 ความเห็นเพ่ิมเติม 

1. ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตนําเสนอโครงรางภาคนิพนธ
จนกระท่ังสงรูปเลม 

       

2. สิ่งสนับสนุนการทําวิจัยเชน สถานท่ีทําวิจัย ทุนสนับสนุน 
เครื่องมือฯ 

       

3. นักศึกษาไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารยท่ี
ปรึกษา 

       

4. การสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางวิชาการท่ีไดรับการพัฒนา 

       

5. นักศึกษาไดทักษะการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมข้ึน        
6. นักศึกษาไดทักษะการเขียนเพ่ิมข้ึน        
7. นักศึกษาไดทักษะการนําเสนอเพ่ิมข้ึน        
8. คุณธรรมและจริยธรรมท่ีไดรับการพัฒนา        
9. นักศึกษามีความมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการวิจัยเล็กๆ ได

ดวยตัวเองหลังจบการศึกษา 
       

10.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคลเพ่ิมข้ึน        
11.  นักศึกษามีทักษะในการทํางานเปนทีมเพ่ิมข้ึน        
12.  นักศึกษามีทักษะการคิดแบบมวิีจารณญาณ (Critical 

Thinking) 
       

13.  นักศึกษามีความยืดหยุนในการทํางานเพ่ิมข้ึน        
14.  นักศึกษามีทักษะทางสังคมเพ่ิมข้ึน        
15. นักศึกษาไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากงานธุรการท่ี

เก่ียวของ 
       

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
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