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ค าน า 

 
 วิชาภาคนิพนธ์ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค

การแพทย์) และกายภาพบ าบัดบัณฑิต ซึ่งจัดให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า และลงมือ

ปฏิบัติการวิจัยด้วยตัวเอง วเิคราะห ์และสรุปผลการวิจัย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ

ท าให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ยังจัดเป็นการ

พัฒนาการเขียนเอกสารทางวิชาการ ที่ท าให้เกิดความงอกงามอย่างไม่หยุดยั้ง สะท้อนให้เห็นถึง

คุณภาพและมาตรฐานของนิสิตผู้เรียน อาจารย์ และคณะ  คู่มือภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์ 

เล่มนี้ ปรับปรุงมาจากคู่มือภาคปฏิบัติวิชาโครงงานวิชาชีพและภาคนิพนธ์  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

พ.ศ. 2557 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งได้รวมรูปแบบ เนื้อหาต่างๆ ที่ส าคัญ

ไว้ ภายในเล่ม ประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่ 1 เป็นความหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียน การ

เตรียมตัวในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อแนะน าเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา  บทที่ 2 เป็นขั้นตอน

การท าภาคนิพนธ์ บทที่ 3 เป็นองค์ประกอบของโครงร่างภาคนิพนธ์และการเขียนโครงร่างภาค

นิพนธ์ บทที่ 4 เป็นการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ทดลอง บทที่ 5  เป็นองค์ประกอบของภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และการเขียนภาคนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ บทที่ 6 การเสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ บทที่ 7 เป็นการเขียนเอกสารอ้างอิง และ

สุดท้ายเป็นส่วนของภาคผนวก เป็นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าภาคนิพนธ์ แบบฟอร์มที่

ต้องใช้ประกอบการด าเนินโครงการ รวมถึงตัวอย่างการจัดพิมพ์และการเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์

และรูปเล่มฉบับสมบูรณ์   

 ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์เล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อนิสิตและผู้สนใจตามสมควร หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ 

ที่นี้ดว้ย และนิสติหรอืท่านผู้อา่นสามารถใหข้้อเสนอแนะได้ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงครัง้ตอ่ไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความหมาย 

 โครงงานวิชาชีพ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “รายงานการค้นคว้าประจ าภาคเรียน” ที่นิสิตระดับ

ปริญญาตรีเรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย จนได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ 

แล้วน ามาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบจนสมบูรณ์ ซึ่งภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีลักษณะส าคัญ คือ 

 1.1 เป็ นโครงงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับหัวข้อ ใดหั วข้อหนึ่ งซึ่ งนิสิต ได้ รับอนุมัติ จาก

คณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ให้ด าเนินการวิจัย และได้ด าเนินการตามกระบวนการทาง

วิชาการจนเสร็จสมบูรณ์ 

 1.2 เป็นการเขียนทางวิชาการ ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษา โดย

ต้องเขียนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนตามที่ก าหนดในคู่มอืภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์ 

 ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ ความประณีตและความวิริยะ

อุตสาหะของนิสิต ในการใฝ่รู้และหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ตามหลักวิชาการได้ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งยังเป็น

เสมือนสื่อที่จะถ่ายทอดความคิดของนิสิตไปสู่นักวิชาการ นักวิชาชีพและผูท้ี่สนใจ จึงควรมีคุณภาพ

และความถูกต้องทางวิชาการ และต้องผ่านความเป็นชอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์จึงจะ

ถือว่าเสร็จสมบูรณ ์

 

2. การเตรยีมตัวท าภาคนิพนธ์ 

 เนื่องจากการท าภาคนิพนธ์เป็นโครงการวิจัยที่มีภาระงานค่อนข้างหนัก ต้องการความตั้งใจ 

ความเพียรพยายาม ความรอบรู้ และเวลาของนิสิตกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามกระบวนการโดย

สมบูรณ์ ดังนั้นนิสิตจึงควรวางแผนการท างานของตนให้เหมาะสม โดยสิ่งส าคัญประการแรก คือ 

นิสติควรศึกษาข้อมูลและวางแผนดังตอ่ไปนี้ 
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2.1 สิ่งท่ีควรรู้ในการท าภาคนิพนธ์ 

  2.1.1 ขั้นตอน 

   นิสิตควรท าความเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท าภาคนิพนธ์

ให้เข้าใจ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการท าภาคนิพนธ์ให้ส าเร็จได้ตามก าหนดเวลา ซึ่งสามารถ

อ่านและท าความเข้าใจได้จากคู่มอืภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์นี ้

  2.1.2 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวจิัย 

   1) จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์เป็นงานเขียน

ที่เสนอความคิดเห็นหรือข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการท าการศึกษาวิจัย และในการด าเนินการ

วิจัยใดๆ ย่อมมีบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายฝ่าย ตั้ งแต่เริ่มต้นจนการวิจัยเสร็จ

สิ้น รวมถึงการเขียนรายงานหรือเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นนิสิตจึงต้องค านึงถึง

จรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ ดังแสดงใน “จรรยาบรรณนักวิจัย” ของคณะกรรมการสภาวิจัย

แห่งชาติได้ประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติส าหรับนักวิจัยทั่วไป ซึ่งนิสิตสามารถใช้เป็น

แนวทางในการประพฤติได้ รายละเอียดในภาคผนวก ง 

   2) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในมนุษย์ คือ การศึกษาใดๆ ที่

กระท าหรือมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้น

นิสิตที่ประสงค์จะท าการวิจัยในมนุษย์จึงควรขอความเห็นชอบในการท าวิจัยนั้นๆ จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือภาคปฏิบัติการวิชา

ภาคนิพนธ์นี ้

   3) จรรยาบรรณการวิจัยโดยใช้สัตว์ การวิจัยในสัตว์มีความส าคัญ

เช่นเดียวกับการวิจัยในมนุษย์ ดังนั้น นิสิตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ส าหรับผู้ที่ใช้

สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม และหลักวิชาการที่ เหมาะสม 

ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือ

ภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์นี ้

 2.2 การวางแผนการท างาน 

  การท าภาคนิพนธ์ สามารถด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนการสอนปกติได้ 

และเป็นสิ่งที่นสิิตทุกคนต้องท าอยู่แล้ว ดังนัน้เริ่มคิดเริ่มท าได้เร็วเท่าใดยิ่งดเีท่านั้น โดยอย่างช้าที่สุด 

ไม่ควรลงมือช้ากว่าภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้

โครงงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นส าเร็จตามแผนการศึกษาก็คือ การวางแผนการท างานที่ดี โดยแบ่งงาน

ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อด าเนินงานให้แล้วเสร็จทีละส่วน จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับขนาดและ

ปริมาณงานของทั้งภาคนิพนธ์ และช่วยให้นิสิตมุ่งความสนใจไปยังแต่ละส่วนย่อยของภาคนิพนธ์ 

สามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงตอ่เนื่องไปได้ทีละชิน้จนเสร็จสมบูรณ์  
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 2.3   ความพร้อมของนิสิตในการลงทะเบียนเรยีน 

  ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การท าภาคนิพนธ์มีภาระงานค่อนข้างหนัก ต้องการ

ความตั้งใจ ความเพียรพยายาม ความรอบรู้และเวลาของนิสิตอย่างมาก กว่าจะบรรลุเป้าหมาย

ตามกระบวนการโดยสมบูรณ์  รวมถึงผลงานที่เกิดขึ้นจะต้องมีความถูกต้องทางวิชาการสูง 

เนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ ความประณีตและความวิริยะอุตสาหะของนิสิต ในการ

ใฝ่รู้และหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ที่จะถ่ายทอดความคิดไปสู่นักวิชาการ นักวิชาชีพและผูท้ี่สนใจ 

ดังนัน้ตัวนิสิตเองจะต้องประเมินความพร้อมของตนเองก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคนิพนธ์

โดยข้อแนะน าจากคณาจารย์ คุณสมบัติของนิสิตที่มีความพร้อมที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาค

นิพนธ์ ซึ่งสามารถมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น  นิสิตควรมีผลการเรียน

ผ่านในกระบวนวิชาชีพทุกรายวิชาที่ต้องผ่านก่อนถึงภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี ้

นอกจากนี้ไม่ควรเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ผลการประเมินไม่ผ่านในภาคเรียนที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้

เป็นไปตามดุลยพินจิของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแตล่ะสาขาวิชา 

 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้ง

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด มีจ านวน คุณสมบัติ และบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

 3.1 จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรกึษาร่วม 

  ให้นิสิต 1 กลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก

ตามความเหมาะสม  

 3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (advisor) 

  3.2.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่นสิิตเรียน  

  3.2.2 มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเอก หรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรอืกายภาพบ าบัด 

 3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (co-advisor) 

  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา

หลัก ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมก็ได้  ทั้งนี้

อาจจะมาจาก ต่างสาขาวิชา ภายนอกคณะ หรอืภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

3.4 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี ้

 3.4.1 ให้ค าแนะน า ปรับแต่งประเด็นปัญหาการท าภาคนิพนธ์ หัวข้อภาคนิพนธ์ 

และแผนด าเนนิการ รวมทั้งการตรวจเอกสารโครงรา่งภาคนิพนธ์ 

 3.4.2 ช่วยวางแผนงานและการเตรียมตัวปฏิบัติงานวิจัยของนสิิต 
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 3.4.3 ให้ข้อคดิเห็น วิจารณ์ และอภปิรายผลงานวิจัยเป็นระยะๆ  

 3.4.4 จัดสรรเวลาให้นิสิตเข้าพบอย่างสม่ าเสมอและสนับสนุนนิสิตให้เข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสาขาวิชา เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนา หรือการส่ง

บทความวชิาการเพื่อการตีพิมพ์ 

 3.4.5 ใหค้ าแนะน า ตรวจ และวิจารณ์ งานเขียนของนิสติโดยไม่ชักช้า 

 3.4.6 ดูแล สนับสนุน และผลักดันให้นสิิตท างานให้ส าเร็จในเวลาอันสมควร 

 3.4.7 ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิจัยจนกว่าการท าภาคนิพนธ์จะแล้ว

เสร็จ 

 3.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบภาคนิพนธ์ของนสิิต 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   ควรท าความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ

ต่างๆ เกี่ยวกับการท าภาคนิพนธ์ รวมทั้งข้อก าหนดและรูปแบบการจัดพิมพ์ เพื่อสามารถให้

ค าแนะน าที่ถูกต้องกับนิสิต เนื่องจากการไม่พยายามเรียนรู้ข้อก าหนดและให้ค าแนะน าตามความ

เข้าใจของตนเอง มักสร้างปัญหาให้นสิิตของตนในภายหลังเสมอ 

 

 นิสิต เมื่อมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของตนแล้ว ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ว หากพบว่าไม่สามารถเข้ากันได้ (ท างานด้วยกันไม่ได้ หรือมีข้อขัดแย้งที่

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง) ควรปรึกษาคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวช

ศาสตร์ (ภาคผนวก ฉ)   เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที หากจ าเป็นสามารถเสนอขอเปลี่ยนอาจารย์ที่

ปรึกษา 

 นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้เสมอ ทั้งนี้แสดงว่านิสิตมีความ

คิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีส าหรับงานวิจัยซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์และ

แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามพึงระมัดระวังอย่าให้ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันนั้นกลายเป็นความ

ขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน เมื่อใดก็ตามที่นิสิตรู้สึกว่าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ตนไม่ได้รับความสนใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา ควรพยายามเข้าพบเพื่อหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาทันที หากใช้วิธีนี้แล้วไม่ได้ผล ควรปรึกษาคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาค

นิพนธ์ (ภาคผนวก ฉ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป  

 

4. ข้อแนะน านิสิตทีค่วรปฏิบัติต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.1 นัดอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (บันทึกเล็กๆ) อย่างน้อยหนึ่ง

สัปดาห์ ทุกครั้งก่อนขอพบ เมื่อถึงก าหนดนัดพบควรมารอพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเวลา 
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 4.2 เตรียมความพร้อมของตนเอง โดยการก าหนดรายการ ข้อหารือทุกๆ ข้อที่ต้องการ

ปรึกษา (อาจแนบรายการไปพร้อมกับบันทึกนัดปรึกษาอาจารย์ก็ได้) 

 4.3 รายงานความก้าวหน้าโครงงานของตนอย่างไม่ปิดบัง โดยอาจจะจัดท าในรูปแบบของ

การส่งรายงานหรือส่งสมุดบันทึกผลการท างาน เพื่อให้มีการตรวจสอบสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไข

ปัญหา 

 4.4 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ต้องขอความช่วยเหลือทันที    

 4.5 ขอรับความเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสมอ 

 4.6 ปฏิบัติตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ได้คุยหรือตกลงกันไว้ 

 4.7 หากไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าภาคนิพนธ์ ให้สอบถามหรือ

หารอืกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแตเ่ริ่มตน้ปฏิบัติงาน 

 4.8 เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ ต้องรีบแก้ไขอย่างมีกลวิธีที่เหมาะสม ถ้าคิดว่าไม่สามารถลดข้อ

ขัดแย้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ให้รีบหารือคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ (ภาคผนวก 

ฉ) 

 

  *** นิสิตควรรายงานความก้าวหน้าของตนระหว่างการท าภาคนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงงานวิจัยที่อาจ “หลงทาง” หรือ “ผิดเป้าหมาย” หากเป็นไปได้ควร

ก าหนดตารางเวลาขอค าปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งหรือสองครั้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ทีปรึกษาที่มภีาระงานมาก *** 
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บทที่ 2 

ขั้นตอนการท าภาคนิพนธ ์

 

 กระบวนการในการท าภาคนิพนธ์ มีขั้นตอนที่ส าคัญที่นิสิตต้องด าเนินการตามล าดับขั้นซึ่ง

ประกอบด้วย (ให้ดูประกอบกับแผนผังข้ันตอนการท าภาคนิพนธ์ในภาคผนวก จ)  

1. การเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ 

3. การจัดท าและเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 

4. การสอบโครงรา่งภาคนิพนธ์ 

5. การขออนุมัตกิารท าวิจัยในมนุษย์และ/หรอืสัตว์ทดลอง 

6. การด าเนินการวจิัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ที่สอบผ่านแลว้ 

7. การรายงานผลความก้าวหน้า 

8. การขอขยายเวลาภาคนิพนธ์ 

 9. การจัดท า (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

10. การสอบภาคนิพนธ์ 

11. การส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

12. การประเมนิภาคนิพนธ์ 

13. การตัดสินผลการสอบ 

14. การประเมนิคุณภาพของงานวิจัย 

 

1. การเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา 

 นิสิตควรพิจารณาถึงความถนัดและความสนใจของตนเองในการคิดโจทย์ วิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ตนเองสนใจ   พร้อมทั้งหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจใน

แขนงวิชาเดียวกัน  และร่วมกันคิดโจทย์ปัญหาหรือค าถามการวิจัย เพื่อเสนอเป็นภาคนิพนธ์  และ

เมื่อคิดโจทย์ปัญหาหรือค าถามการวิจัยได้แล้ว ให้น าเสนอโจทย์วิจัยต่ออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ หรอือาจรับหัวข้อจากอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา

ที่มเีรื่องที่จะวิจัยอยู่แลว้ก็ได้ ทั้งนีจ้ านวนนิสติต่อ 1 เรื่องต้องไม่เกิน 3 คน   
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 โดยการก าหนดความรับผิดชอบภาคนิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสม

และสามารถดูแลนิสติได้อย่างทั่วถึง  จึงมีขอ้ก าหนดดังนี้ 

 1.1 อาจารย์ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 ท่าน จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ได้

ไม่เกิน 4 โครงการ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับดุลยพินจิของสาขาวิชา 

 1.2 อาจารย์ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด 1 ท่าน จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ได้ไม่

เกิน 3 โครงการ  ทั้งนีข้ึน้อยู่กับดุลยพินจิของสาขาวิชา 

 1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คนของทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด จะรับผิดชอบโครงงานของนสิิตได้ไม่เกิน 6 โครงการ 

 ทั้งนี้การพิจารณารับโจทย์วิจัยจากนิสิต และการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่นั้น 

ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของอาจารย์ในหลักสูตรแตล่ะท่าน 

 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 

 เมื่ออาจารย์ได้พิจารณาโจทย์วิจัยที่นิสิตเสนอแล้ว และเห็นว่าเหมาะสม  หรือแก้ไขให้

เหมาะสมแล้ว และอาจารย์ยินดีที่จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ล าดับต่อไปให้อาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์จากต่างสาขา คณะ หรือ

ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นให้

อาจารย์ที่ปรึกษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 

 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย 

  2.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เป็น ประธานกรรมการสอบ   

  2.1.2 อาจารย์จากแขนงวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม จ านวนไม่

น้อยกว่า 2 ท่าน เป็น กรรมการสอบ 

  2.1.3 ผู้เช่ียวชาญที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมอาจจะเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรอืผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)  

 2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสาขาวิชากายภาพบ าบัด  

  แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า  3  ท่าน ประกอบด้วย 

  2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เป็น ประธานกรรมการสอบ 

  2.2.2 อาจารย์จากแขนงวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม จ านวนไม่

น้อยกว่า 2 ท่าน เป็น กรรมการสอบ 

  2.2.3 ผู้เช่ียวชาญที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมอาจจะเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรอืผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) 
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 โดยนิสิตจะต้องเสนอชื่อภาคนิพนธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ช่ือนิสิตผู้เสนอภาคนิพนธ์ 

และคณะกรรมการสอบ ตามแบบเสนอชื่อภาคนิพนธ์ (คง. 01) ในภาคผนวก ก  โดยใหอ้าจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา มีหน้าที่รวบรวมแบบฟอร์ม คง.01 เพื่อเสนอชื่อ

โครงงาน รายนามอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และคณะกรรมการสอบ ต่อ

หัวหน้าสาขาวิชา จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความขอเสนอรายนามอาจารย์ที่

ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ พร้อมแนบ คง.01  ที่ได้

กรอกข้อความครบถ้วนมายังคณะฯ เพื่อเสนอต่อคณบดี จัดท าประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ อย่างเป็นทางการต่อไป   

 2.3 ขั้นตอนการแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

  มีราย 

  2.3.1 ผูร้ับผดิชอบรายวิชา รวบรวมรายชื่อและหนว่ยงานที่สังกัด สง่ให้งานวิชาการ 

คณะสหเวชศาสตร์  

  2.3.2 งานวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ท าหนังสือเชิญและแบบตอบรับเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัดของผูไ้ด้รับการเสนอชื่อ  

  2.3.3 เมื่อได้รับแบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้งานวิชาการจัดท าเป็น

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

  2.3.4 งานวิชาการ  คณะสหเวชศาสตร์ ส่งค าสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ทางไปรษณีย์ 

 

3. การจัดท าและเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ 

 เมื่อนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แล้ว นิสิตต้องด าเนินการจัดท าโครงร่างภาคนิพนธ์ 

(proposal) เพื่อเสนอแนวทางการท าวิจัย  โดยนิสิตต้องศึกษาวิธีการเขียนให้เข้าใจ และด าเนินการ

เขียนใหถู้กต้องตามแบบเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.02) ในภาคผนวก ก และรายละเอียดใน

บทที่  3 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ในทุกหัวข้อ  ให้

นิสิตส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ที่จัดท าขึ้นตาม คง.02 ต่อกรรมการสอบ ภายในเวลาที่ก าหนด โดยมี

รายละเอียดในโครงรา่งโครงงานดังนี้  

 3.1  ชื่อเรื่อง ภาคนิพนธ์ ภาษาไทย 

 3.2 ชื่อเรื่อง ภาคนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ 

 3.3 ค าส าคัญ 

 3.4 วันที่น าเสนอ โครงรา่งภาคนิพนธ์ 

 3.5 ชื่อ ผู้เสนอ ภาคนิพนธ์ 
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 3.6 ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

 3.7 ประเภทของการวิจัย 

 3.8 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 3.9 วัตถุประสงค์ 

 3.10 สมมตฐิาน 

 3.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 3.12 ขอบเขตการวิจัย 

 3.13 รูปแบบการวิจัย 

 3.14  วัสดุและอุปกรณ์ 

 3.15 ขั้นตอนการศกึษา 

 3.16 การวิเคราะหข์้อมูล 

 3.17 แผนการด าเนินงาน 

 3.18 งบประมาณ 

 3.19 เอกสารอ้างองิ 

 นิสิตต้องจัดท าโครงร่างภาคนิพนธ์และด าเนินตามขั้นตอน จนกระทั่งผ่านการสอบโครงร่าง

ภาคนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย จงึจะท าการวิจัยได้ 

  

4. การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 

 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินความเหมาะสมของโครงงานในทุกหัวข้อ (รายละเอียดในบทที่ 3) โดยกรรมการสอบจะ

ประเมิน 2 ส่วน  คือ 1. การเขียนโครงรา่งภาคนิพนธ์ และ 2. การน าเสนอแบบปากเปล่าพร้อมตอบ

ข้อซักถามโดยใช้แบบประเมินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.03) ในภาคผนวก ก ซึ่งการ

น าเสนอแบบปากเปล่าจะต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนกรรมการ

ที่ก าหนดใน คง.01 โดยแนวทางการพิจารณาและขั้นตอนการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ มี

ดังตอ่ไปนี ้

4.1 แนวทางการพิจารณาโครงร่างภาคนิพนธ์ของคณะกรรมการสอบ 

  เพื่อให้โครงการที่นิสิตน าเสนอ อยู่ในระดับมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ

ประเมินผลจะพิจารณาโครงการ โดยอาศัยหลักส าคัญๆ ดังนี้คอื 

  4.1.1 ชื่อภาคนิพนธ์มีความถูกต้อง กะทัดรัด ได้ใจความ บ่งบอกเนื้อหาส าคัญ

หรอืไม่  

  4.1.2 วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ แสดงให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนหรอืไม่ 
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  4.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงานมีความสัมพันธ์กับที่มาของปัญหาหรอืไม่ 

  4.1.4 ภาคนิพนธ์ที่เสนอมคีวามส าคัญอย่างไร 

  4.1.5 สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถทดสอบได้หรอืไม่ 

  4.1.6 การวางแผนการวิจัย เช่น จ านวนและชนิดตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ทดลอง  การ

วิเคราะห์ข้อมูล แผนงานวิจัยเหมาะสมกับงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่มีหรอืไม่ 

  4.1.7 เอกสารอ้างองิสอดคล้องกับโครงรา่งภาคนิพนธ์ ทันสมัย ถูกต้องหรอืไม่ 

 4.2 ข้อก าหนดและขั้นตอนการด าเนินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ มีล าดับดังน้ี  

  4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รวบรวมแบบเสนอชื่อภาคนิพนธ์ 

(คง.01) ตามเวลาที่ก าหนด  

  4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา 

สถานที่การสอบโครงรา่งภาคนิพนธ์   

  4.2.3 นิสติ ด าเนนิการน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ 

   1. ส าเนาโครงร่างภาคนิพนธ์ตามแบบ คง.02 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ  

   2. แบบประเมินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.03) ในภาคผนวก ก 

จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ 

   น าส่งให้แก่กรรมการสอบแต่ละท่าน อย่างน้อย1 สัปดาห์ก่อนถงึวันสอบ 

หรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการเรยีนการสอน  

  4.2.4 นิสิต น าเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างภาค

นิพนธ์ ตามวัน/เวลาที่ก าหนดในประกาศตารางการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์   โดยแต่ละโครงการ

จะใชเ้วลาในการสอบประมาณ 1 ช่ัวโมง แบ่งเป็น การน าเสนอ 20 นาที  และเวลาส าหรับกรรมการ

และผูเ้ข้าร่วมฟังการน าเสนอซักถาม 40 นาที 

  4.2.5 เมื่อนิสิตสอบโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว ให้นิสิตและกรรมการสอบด าเนินการ

ดังนี้ 

   4.2.5.1 กรณี ที่  โครงร่างภาคนิพนธ์ ไดรับ  "ความเห็นชอบ" จาก

คณะกรรมการสอบแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข กรรมการสอบแต่ละท่านส่ง คง.03 ที่อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และให้นสิิตมอบส าเนาโครงรา่งภาคนิพนธ์นั้น ให้กับบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

    1. กรรมการสอบทุกท่าน เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

    2. อาจารย์ผู้จัดการรายวิชา เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณบดี โดย 

จัดท าบันทึกข้อความแจ้งหัวข้อภาคนิพนธ์ เพื่อลงนามรับทราบต่อไป 
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   4.2.5.2 ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบมีความเห็นให้นิสิต "แกไข" โครง

ร่างภาคนิพนธ์ ให้นิสิตไปด าเนินการแกไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้เรียบร้อย    แล้ว

ให้น าส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบ พิจารณาอีกครั้งภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ 

เมือ่ไดรับความเห็นชอบแลว จงึด าเนินการตามข้อ 4.2.5.1  

   4.2.5.3 ในกรณีที่ โครงร่างภาคนิพนธ์ของนิสิต "ไมผ่าน" ความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์  นิสิตต้องด าเนินการสอบใหม่ ภายในวันและเวลา

ตามที่คณะกรรมการสอบก าหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันสอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว 

จงึด าเนินการตามข้อ 4.2.5.1 

 

5. การขออนุมัติการท าวิจัยในมนุษย์และ/หรอืสัตว์ทดลอง 

ภายหลัง โครงร่างภาคนิพนธ์ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบแลว ให้นิสิตแต่

ละกลุ่มจัดเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ/หรือ 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ให้นิสิตด าเนินการศึกษาข้อมูลว่าโครงร่างภาคนิพนธ์ของ

ตนเองว่าเข้าข่ายที่จะต้องขอรับรองในรูปแบบใดได้จาก บทที่ 4 และพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษา  

5.1 ข้อก าหนดและขั้นตอนการด าเนินการ 

 5.1.1 นิสิต ด าเนินการจัดท าเอกสาร 1 ชุด ยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม แล้วส่ง

ให้ นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ช้ัน 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อเสนอ

คณบดีลงนาม  

 5.1.2 นิสิต รับเอกสารที่คณบดีลงนามแล้ว และจัดท าส าเนาเอกสารจ านวน 15 ชุด 

พรอมบันทึกข้อมูลเป็น PDF file ลงบนแผ่น CD จ านวน 1 แผน่  

 5.1.3 นิสิต น าส่งเอกสารข้อ 5.1.2 ด้วยตนเอง ถึง คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ และ/หรือ คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา งาน

ประสานงานและส่งเสริมโครงการวิจัย กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 ซึ่งก าหนดให้นิสิตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 

หลังจาก โครงรา่งภาคนิพนธ์ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ 

  5.1.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์เล็กน้อย โดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของการวิจัย หลังจากผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ/หรือ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ มาแลว นิสิตต้องขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ต่อคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์  และ/หรือ 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ด้วย โดยใหย้ื่นเรื่องผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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รายวิชาภาคนิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา มายังนักวิชาการศึกษา ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ช้ัน 3 

อาคารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อรวบรวมเสนอคณบดีฯ ลงนาม (นักวิชาการศึกษาส าเนาเก็บไว้ 1 ชุด 

เพื่อเป็นหลักฐาน) แล้วจึงส่งต่อไปยังงานประสานงานและส่งเสริมโครงการวิจัย กองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา ส านักงานอธิการบดี เพื่อด าเนนิการ ต่อไป 

  5.1.5 ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนเรื่อง หรือเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของภาคนิพนธ์ 

นิสติจะตอ้งด าเนินการ ขอรับรองจรยิธรรมฯ ใหม่ทั้งหมด 

 

6. การด าเนินการวจิัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ว 

 การด าเนินการวิจัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์  จะเริ่มด าเนินการไดภายหลังจากที่

คณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่หากมีความจ าเป็นที่จะด าเนินการ

ก่อน นิสิตสามารถด าเนินการในส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกีย่วข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น   การ

เก็บรวบรวมข้อมูลจะเริ่มท าไดก็ต่อเมื่อโครงร่างภาคนิพนธ์ ผ่านการรับรองเชิงจริยธรรมจาก

คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์และ/หรือในสัตว์แลว  ทั้งนี้นิสิตต้องด าเนินการ

วิจัยตามที่ไดเสนอไวในโครงร่างภาคนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  หากมีข้อแกไข หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับ

การวิจัยในมนุษย์และ/หรือในสัตว์  นิสิตต้องด าเนินการตามข้อแกไข หรือข้อเสนอแนะอย่าง

เคร่งครัด 

 

7. การรายงานผลความก้าวหน้า 

 หลังจากที่นิสิตได้ด าเนินการวิจัยไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง นิสิตจะต้องรวบรวมการด าเนินงาน

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ด าเนินงานมา น าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อหน้าคณะกรรมการ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามการท าวิจัยของนิสิต ว่ามีความก้าวหน้าในการวิจัย

เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ในโครงร่างภาคนิพนธ์หรือไม่ และมีความก้าวหน้ามากน้อย

เพียงใด ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนิสิตมีความสามารถวิเคราะห์ผลได้มากน้อยเพียงใด โดยจะท าให้

คณะกรรมการฯ สามารถจะติดตามการท าโครงการของนิสิต  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ

นิสิตระหว่างการท าวิจัย รวมทั้งทราบถึงความสามารถและวิธีการแกไขปัญหาของนิสิต เพื่อคณะ

กรรมการฯ จะได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิธีการแกไขปัญหาให้แกนิสิตไดอย่างทันท่วงที อันจะส่งผลให้

นิสิตไมตองเสียเวลาในการท าวิจัยเกินจ าเป็น สามารถส าเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาที่

ก าหนดไว   
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 7.1 ข้อก าหนดและขั้นตอนการด าเนินการรายงานความก้าวหน้า มีล าดับดังน้ี 

  7.1.1 ช่วงเวลาการประเมินความก้าวหน้าของภาคนิพนธ์ คือ ประมาณกลาง

ภาคการศึกษา ที่มรีายวิชาภาคนิพนธ์  

  7.1.2 ผู้พิจารณาและประเมินความก้าวหนาการท าภาคนิพนธ์ของนิสิต  คือ

คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งแบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาค

นิพนธ์ (คง.10) ในภาคผนวก ก ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา 

และคณบดี ตามล าดับ  

  7.1.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ ก าหนดวันส่งแบบประเมินการน าเสนอ

ความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (คง.05) ในภาคผนวก ก และติดประกาศแจ้งให้ทราบ 

  7.1.4 นิสิต ก าหนดวันและเวลาสอบร่วมกับคณะกรรมการสอบ ก่อนก าหนดวัน

ตามข้อ 7.1.3 

  7.1.5 นิสิต จัดท าแบบเสนอรายงานความก้าวหน้า (คง.04) และกรอกข้อมูล

เบื้องต้นในแบบประเมินการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (คง.05) เสนอต่อคณะ

กรรมการฯ ก่อนการน าเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด

ในแผนการจัดการเรยีนการสอน  

  7.1.6 นิสิต น าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อหน้าคณะกรรมการฯ ตามวันและ

เวลาที่ก าหนด โดยก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอ 15-30 นาที ตามความเหมาะสม 

  7.1.7 ผูร้ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รวบรวม คง.05 จากกรรมการสอบ  

  7.1.8 ในกรณีที่ภาคนิพนธ์ของนิสิตได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการเป็น 

“ไมผ่าน” (คะแนนผลการประเมินตาม คง.05 < 5 คะแนน) อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องชี้แจงเหตุผล 

ตอ คณะกรรมการรับผดิชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร ์ซึ่งในกรณีนี้ นิสติอาจจะไดรับ

การพิจารณาให้น าเสนอความก้าวหน้าอีกครั้ง หรอืเปลี่ยนหัวข้อเรื่องภาคนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์

ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบ

รายวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ หากต้องเปลี่ยนหัวข้อเรื่องภาคนิพนธ์ และ/หรือ อาจารย์ที่

ปรึกษา กรรมการสอบ  นิสิตต้องเริ่มด าเนินการใหม่ทั้งหมด  ตั้งแต่การจัดท าและเสนอโครงร่าง

ภาคนิพนธ์  การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์  และการท าวิจัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ โดยยื่นแบบค า

ร้องขอเปลี่ยนชื่อภาคนิพนธ์ (คง.11) และ/หรือแบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ

ภาคนิพนธ์ (คง.10) ในภาคผนวก ก เสนอต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 

ตามล าดับ 
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8. การขอขยายเวลาการท าภาคนิพนธ์ 

ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตมีความเห็นรว่มกันว่า การวิจัยไม่สามารถด าเนินการให้

แล้วเสร็จได้ตามแผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในโครงร่างฯ ที่ผ่านการรับรองไปแล้วนั้น นิสิต

จะต้องด าเนินการขอขยายเวลาการท าภาคนิพนธ์ ออกไปอีก ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นสมควร 

โดยใช้แบบขอขยายเวลาภาคนิพนธ์ (คง.12) ในภาคผนวก ก  ถ้าการขอขยายเวลานั้น พ้น

ก าหนดการส่งผลการเรียนตามที่ระบุในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตจะได้รับผลการ

เรียนเป็น "P" หรือ "In Progress" และนิสิตจะต้องท าการวิจัยให้แล้วเสร็จ และด าเนินการขั้นตอน

ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อแก้อักษร P เป็นเกรดตามผลการเรียนที่นิสิตจะได้รับ ในภาคการศึกษาถัดไป 

โดยการขอขยายเวลาด าเนินโครงงานวิชาชีพสามารถกระท าได้สูงสุด 1 คร้ัง ในระยะเวลาไม่เกิน 5 

เดือน นับจากวันสุดท้ายของก าหนดการสอบป้องกัน 

 

9. การจัดท า (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 เมื่อนิสิตด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นตามแผนการด าเนินงานแล้ว และท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่

ไดจากการวิจัยครบตามวัตถุประสงค์ทุกข้อแลว นิสิตต้องจัดท า (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ

โดยมีองค์ประกอบและวิธีการเขียน ตามที่ไดอธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 5 หรือ ดาวน์โหลด 

template ได้ในเว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์ หัวข้อ "วิจัย" (http://ahs.up.ac.th)  และส่งใหแ้ก

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  เพื่อขอรับข้อเสนอแนะต่างๆ  และปรับปรุง  แกไข  

ทั้งนี้นิสิตควรเขาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความรู ความเข้าใจ ความ

ชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิจัยมากขึ้น  นิสิตต้องปรับปรุง แกไข (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ

ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ และส าเนาที่ยังไม่ได้เข้าปกเย็บ

เล่ม (ให้เย็บมุมหรือหนีบด้วยคลิปสีด า) เสนอแกคณะกรรมการสอบฯ ทุกคน  ก่อนการสอบอย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ หรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน 

 

10. การสอบป้องกันภาคนิพนธ์ 

 การสอบป้องกันภาคนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถของนิสิตใจการท า

วิจัย ความสามารถในการเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหา โดย

เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นิสิตท าวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจน

ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบค าถาม โดยการสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอบ

ปากเปล่า และ 2) การน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ 
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 10.1 การสอบปากเปล่า มีข้อก าหนดและขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

  เมื่อนิสิตด าเนินการเขียนร่างภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสร็จแล้ว และผ่านการ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินความพร้อมของนิสิต เมื่อ

เห็นว่านิสิตมีความพร้อมที่จะน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อคณะกรรมการสอบแล้ว  (โดย

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขา ด าเนนิการตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

  10.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา 

และสถานที่สอบปากเปล่า   

  10.1.2 ผู้พิจารณาและประเมินการสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์ของนิสิต  คือ

คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสอบโครงร่ างภาคนิพนธ์หากมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งแบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ์

(คง.10) ในภาคผนวก ก ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี 

ตามล าดับ 

  10.1.3  นิสติ ด าเนนิการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ 

   1. ส าเนารูปเล่ม (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าปกเย็บเล่ม 

(ให้เย็บมุมหรอืหนบีด้วยคลิปสีด า) จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ  

   2. แบบประเมินการสอบภาคนิพนธ์ (คง.06) ในภาคผนวก ก ที่กรอก

ข้อมลูพืน้ฐานแล้ว จ านวนเท่ากับคณะกรรมการสอบเช่นกัน  

   3. แบบประเมินนิสิต (รายบุคคล) ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (คง.07) 

ในภาคผนวก ก ที่กรอกข้อมูลพืน้ฐานแล้ว จ านวนเท่ากับนิสติกลุ่มนั้นๆ  

   โดยส่งให้แก่กรรมการสอบแต่ละท่านอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงวัน

สอบ หรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะแบบฟอร์ม คง.07 ส่งให้

อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น) 

  10.1.4 นิสิต ส าเนาบทคัดย่อภาคนิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อน

ก าหนดวันสอบอย่างน้อย 2 วัน และท าส าเนาเพื่อแจกให้นิสิตร่วมช้ันและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมฟังใน

วันที่สอบปากเปล่าภาคนิพนธ์  

  10.1.5 นิสิต น าเสนอภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ ตามวัน เวลาและสถานที่

ที่ก าหนดในประกาศตารางการสอบภาคนิพนธ์ โดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 1 ช่ัวโมง แบ่งเป็น 

การน าเสนอแบบปากเปล่า 30 นาที  และเวลาส าหรับกรรมการและผู้เข้าร่วมฟังการน าเสนอ

ซักถาม 30 นาที 

  10.1.6 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาภาคนิพนธ์รวบรวม คง.06 จากกรรมการสอบ 

เพื่อด าเนนิการในขั้นตอนการประเมินต่อไป 
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 10.2 การน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ 

  การน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ จัดเป็นการสอบภาคนิพนธ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง

จะท าเมื่อนิสิตผา่นการประเมินผลการสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาภาคนิพนธ์พิจารณาแล้วว่ามีความพร้อมน าเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

  10.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้ง 2 สาขาวิชา และผู้บริหาร

งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัดท าประกาศร่วมกัน เพื่อก าหนดวัน เวลา สถานที่การน าเสนอ

โปสเตอร์ของนิสิต และฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ

เข้าร่วมชมผลงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกคณะสหเวชศาสตร์  และจัดเตรียมฉาก

ติดโปสเตอร์ 

  10.2.2  นิสิต จัดท าโปสเตอร์ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่ระบุในบทที่ 6 และ

ดาวน์ โหลด template โปสเตอร์ ได้ ใน เว็บ ไซต์คณ ะสหเวชศาสตร์  หั วข้อ  "วิจัย " 

(http://www.ahs.up.ac.th)  

  10.2.3 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์จาก

สาขาวิชาที่นสิิตสังกัด หรอืผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกสาขาวิชาตามความเห็นชอบของแต่ละสาขาวิชา 

  10.2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ ส าเนาแบบประเมินภาคนิพนธ์ 

ภาคโปสเตอร์ (คง.08) ในภาคผนวก ก ส่งให้กรรมการในวันที่น าเสนอ 

  10.2.5 นิสติ ต้องอยู่ที่โปสเตอร์ของตนเพื่อตอบข้อซักถามหรอืให้ค าอธิบาย 

  10.2.6 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ส่งแบบฟอร์ม คง.08 ให้แก่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรวบรวมคะแนนทั้งหมดและสรุปผล

การประเมินเฉพาะภาคโปสเตอร์ให้ผู้บริหารงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อด า เนินการตาม

ขั้นตอนของโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิตของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ผลงานภาคนิพนธ์

โปสเตอร์ของนิสิตทุกโครงการมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย หรอืคัดเลือกจากโปสเตอร์

ที่ได้รับรางวัลระดับคณะเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย 

  10.2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบภาคนิพนธ์แต่ละสาขา จัดระบบการเก็บโปสเตอร์ที่

เป็นผลงานของนสิิตตามของตกลงของแต่ละสาขาวิชา  

 

11. การส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 เมื่อนิสิตด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว  และได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบ 

“ผ่าน” นิสิตจะต้องด าเนินการแก้ไขรูปเล่มตามข้อแนะน าของคณะกรรมการสอบ และตรวจทาน

รูปเล่มให้ถูกต้องตามรูปแบบรูปเล่มการเขียนภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณะก าหนด และ
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ด าเนินการส่งเอกสาร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์เสร็จ*  ตามขั้นตอน

ดังนี้ 

 11.1 นิสิต จัดท าต้นฉบับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าเล่ม (ให้หนีบด้วย

คลิปสีด า) จ านวน 1 เล่ม ส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานรายวิชาภาคนิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบรูปแบบ 

 11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานรายวิชาภาคนิพนธ์ตรวจสอบรูปแบบ โดย

หากรูปแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด ให้รีบส่งคืนนิสิตเพื่อน าไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วน ากลับมาส่ง

ใหม่จนกว่าจะถูกต้อง 

 11.3 นิสิต ส่งต้นฉบับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าเล่ม (ให้หนีบด้วยคลิป

สีด า) และมีลายมือชื่อนิสิต ลายมือชื่อคณะกรรมการสอบครบถ้วนแล้ว  จ านวน 1 เล่ม และ แบบ

น าส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (คง.09) จ านวน 1 ชุด ในภาคผนวก ก ให้แก่นักวิชาการศึกษา 

ทีส่ านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์เพื่อน าเสนอ หัวหน้าสาขาวิชา และ

คณบดี พิจารณาลงนามตามล าดับ 

 11.4 นิสิต รับต้นฉบับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีลงนามแล้วคืน (ภายใน 3 

วันท าการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารตามข้อ 11.3 ได้ที่นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์ 

ช้ัน 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์) 

 11.5 เมื่อนสิิตรับเอกสารคืนแล้วให้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อน าส่งคณะฯ ดังนี้ 

  11.5.1 รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตัวจรงิที่เย็บเล่มเรียบร้อยแลว้  จ านวน 1 เล่ม 

  11.5.2 ส าเนารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ที่เย็บเล่มเรียบร้อยแล้วจ านวนเท่าจ านวนนิสิต

ในกลุ่ม  

  11.5.3 แผ่นขอ้มูล (CD) บันทึกเอกสารในรูปแบบ PDF file บรรจุกล่อง CD แบบใส 

จ านวน 2 ชุด  พร้อมจัดท าปกซีดีรายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามภาคผนวก ค ด้วยกระดาษ

สีขาว และบันทึกแยกส่วนตา่งๆ ในรูปแบบ PDF file ดังนี้ 

   11.5.3.1 (ปก ใบรองปก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ใบ

เซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี ชีวประวัต)ิ  บันทึกรวมเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า  “1.ปก.pdf” 

   11.5.3.2 (กิตติกรรมประกาศ ค ารับรอง สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญ

รูป สารบัญค าย่อ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) บันทึกรวมเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า  

“2.ส่วนน า.pdf”      

   11.5.3.3 บทที่ 1   บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า “3.บทที่ 1.pdf”  

   11.5.3.4 บทที่ 2   บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า “4.บทที่ 2.pdf” 

   11.5.3.5 บทที่ 3   บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า “5.บทที่ 3.pdf” 
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   11.5.3.6 บทที่ 4   บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า “6.บทที่ 4.pdf” 

   11.5.3.7 บทที่ 5   บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ช่ือไฟล์ว่า “7.บทที่ 5.pdf” 

   11.5.3.8 เอกสารอ้างองิ ให้ช่ือไฟล์ว่า "8.เอกสารอ้างอิง.pdf " 

   11.5.3.9 ภาคผนวก (ถ้ามี) ให้ช่ือไฟล์ว่า "9.ภาคผนวก.pdf "  

 11.6 นิสติ สง่เอกสารในข้อ 11.5 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารคืน และส่ง CD 

ให้นักวิชาการศกึษาจ านวน 1 แผ่นเพื่อเก็บเข้าหอ้งสมุดคณะ 

 11.7 ให้นิสิ ต  สอบถามอาจารย์ที่ ป รึกษา อาจารย์ที่ ป รึกษาร่วม  (ถ้ ามี ) และ

คณะกรรมการสอบ ว่าประสงค์จะได้รูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบเย็บเล่มหรือ CD 

และให้นสิิตด าเนินการจัดท าเอกสารหรอืแผน่ข้อมูลตามที่กรรมการแต่ละท่านรอ้งขอ  

 11.8 อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้รับรูปเล่มจากนิสิตแล้ว ให้ประเมินและส่งแบบประเมินนิสิต 

(รายบุคคล) ส าหรับอาจารย์ที่ปรกึษา (คง.07) ในภาคผนวก ก ใหแ้ก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาค

นิพนธ์แต่ละสาขาเพื่อท ารายงานสรุปผลการประเมินโดยรวมทุกขั้นตอน น าเสนอต่อที่ประชุม

สาขาวิชา  

 

 * หมายเหตุ : นิสิตกลุ่มใดที่ไม่ส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้ด าเนินการสอบไป

แล้ว หรอื ส่งไม่ทันในวันเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งจะไม่ได้รับการประเมินผล

ในรายวิชานี้ จะต้องด าเนินการสอบใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันก าหนดส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ 

 

 11.9 ข้อก าหนดส าหรับนิสิตที่สอบได้ผลการประเมินเป็น “ไมผ่าน”  

  การประเมินการสอบในครั้งที่มีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่าน” คณะกรรมการจะยังไม่

ประเมินให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ โดยจะอนุญาตให้นิสิตไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่

คณะกรรมการแนะน าและสอบใหม่อีกครั้ง คณะกรรมการจึงจะท าการประเมินให้คะแนน  โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

  11.9.1 นิสิตที่สอบแล้วได้ผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบเป็น  “ไม่ผ่าน”    

นิสิตจะต้องด าเนินการปรับปรุงโครงงานใหม่ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด   

  11.9.2 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไวในข้อ 11.9.1 แล้วให้นิสิตมาขอสอบปาก

เปล่าภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบอีกครั้ง  
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  11.9.3 หากนิสิตไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด นิสิตยื่น

แบบขอขยายเวลาภาคนิพนธ์ (คง.12) ในภาคผนวก ก พร้อมแจ้งเหตุผล และส่งที่ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขา โดยผ่านประธานกรรมการสอบ  มิฉะนั้น  จะถือว่าผลการสอบ

เป็น “ไมผ่าน”  (ได U) นิสติต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่มีการเปิดท าการเรียน

การสอนในรายวิชานี ้

 11.10 ในกรณีที่นิสิตไม่ด าเนินการใดๆ จนถึงก าหนดเวลาสอบ แล้วไม่พร้อมที่จะสอบ 

หรือไม่มาสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่านิสิตสอบ “ไมผ่าน” เช่นกัน และได้รับการ

ประเมินผลการเรียน เป็น "U" นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่อีกครั้ง ในภาคการศกึษาที่มี

การเปิดการเรียนการสอนในรายวิชานี ้ต่อไป 

   

12. การประเมินภาคนิพนธ์ 

 องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของภาคนิพนธ์ มี 6 ส่วน โดยก าหนดสัดส่วน

ตามที่ระบุใน มคอ.3 รายวิชาภาคนิพนธ์ โดยมีหัวดังนี้ 

 12.1 คุณภาพของการสอบและรูปเล่มโครงร่างภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบ

ประเมินโครงรา่งภาคนิพนธ์ (คง.03)  

 12.2 คุณภาพของระดับความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมิน

การน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (คง.05)  

 12.3 คุณภาพของการสอบและรูปเล่มภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมิน

การสอบภาคนิพนธ์(คง.06)  

 12.4 คุณภาพของทักษะและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต ประเมินโดย

ใช้แบบประเมินนิสติ (รายบุคคล) ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (คง.07) 

 12.5 คุณภาพของการเสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประเมินโดยใช้แบบประเมินภาค

นิพนธ์ภาคโปสเตอร์ (คง.08)  

 ทั้งนี้ นิสิตจะต้องเข้ารับการประเมินครบทุกส่วน ห้ามขาดส่วนใดส่วนหน่ึงโดย

เด็ดขาด โดยให้กรรมการหรือผู้รับผิดชอบ ประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และให้ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาภาคนิพนธ์รวบรวมและสรุปผลการประเมิน เพื่อเสนอต่อสาขาวิชา และคณบดีตามล าดับ 

 

13. การตัดสินผลการสอบ 

 ในการตัดสินผลการสอบภาคนิพนธ์ ใชเ้กณฑ ์2 ระดับ คือ  

 "S" หรือ "Satisfactory"   หมายถึง สอบผ่านในรายวิชานี้ โดยมีระดับคะแนนรวมทั้ง

กระบวนวิชา มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 60   
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 "U" หรือ "Unsatisfactory" หมายถึง สอบไม่ผ่านในรายวิชานี้ โดยมีระดับคะแนนรวมทั้ง

กระบวนวิชาน้อยกว่าร้อยละ 60 

 

14.  การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 

 คุณภาพของงานวิจัยจะประเมินเฉพาะในส่วนของงานวิจัย  โดยประเมินจากผลการวิจัย

ทั้งหมดที่นสิิตได้ด าเนินการ 

คุณภาพในระดับดีมาก     หมายถึงผลประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในชว่ง ≥ 80%  

คุณภาพในระดับดี    หมายถึงผลประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในชว่ง 70 – 79 %  

คุณภาพในระดับพอใช้        หมายถึงผลประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในช่วง 60 – 69 % 
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บทที่ 3 

องค์ประกอบของโครงร่างภาคนิพนธ ์

 

 นิสิตต้องด าเนินการเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ภายหลังจากที่นิสิตได้ด าเนินการส่งแบบ

เสนอชื่อภาคนิพนธ์ (คง.01) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ (proposal) 

ส าหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มีรายละเอียดของการเขียนในแต่ละองค์ประกอบ ตาม แบบเสนอ

โครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.02) ในภาคผนวก ก โดยมีค าอธิบายดังตอ่ไปนี ้

 1.  ชื่อเรื่อง  

 2. ค าส าคัญ 

 3. ชื่อ นิสติผูน้ าเสนอ  

 4. ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.  ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

 6. ประเภทของการวิจัย 

 7. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 8. วัตถุประสงค์ 

 9. สมมตฐิาน 

 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 11. ขอบเขตการวิจัย 

 12. รูปแบบการวิจัย 

 13. วัสดุและอุปกรณ์ 

 14. ขั้นตอนการศกึษา 

 15. การวิเคราะหข์้อมูล 

 16. แผนการด าเนินงาน 

 17. งบประมาณ 

 18. เอกสารอ้างองิ 

  

1. ชื่อเรื่อง 

 ประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทย และ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  ซึ่งควรตั้งให้เหมาะสมตรงตาม

เนื้อหา สาระหลัก หรือวัตถุประสงค์งานวิจัย หัวข้อที่เหมาะสมจะต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป สื่อ

ความหมายได้ชัดเจนบ่งบอกทิศทางของการวิจัยได้ โดยทั้งชื่อภาษาไทยและภาษอังกฤษความมี
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ความหมายชัดเจนและสอดคล้องกัน หัวข้อภาษาไทยทุกค าจะต้องเขียนเป็นภาษาไทย หากค าน้ัน

ไม่มีค าแปลหรอืศัพท์บัญญัติก็ให้ใช้ทับศัพท์ โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน หัวข้อ

ภาคนิพนธ์ภาษาอังกฤษให้เขียนอักษรตัวแรกของทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้นค าน าหน้านาม 

(article) ระหว่างค า บุพบท (preposition) และค าสันธาน (coordination conjunctions) 

เชน่  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมิกเอยีนในชาวไทยภูเขาภาคเหนอืตอนบน 

   Polymorphism of MICA Gene in Hill Tribe Upper North Thailand 

 

2. ค าส าคัญ 

 ศัพท์ดรรชนีหรือค าส าคัญ คือ ค าที่แสดงเนื้อหาของงานวิจัย  ช่วยในการสืบค้นเข้าถึง

งานวิจัยเรื่องนั้น วิธีการคือ  ดึงค าหรือแนวคิดที่ปรากฏในชื่อเรื่อง หรือการตั้งชื่อเรื่องควร

ประกอบด้วยค าส าคัญครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงค าศัพท์สามัญที่มีคุณค่าในการ

สืบค้นน้อย เช่น วิธีการ ปัญหา ลักษณะ สภาพ ระบบความแตกต่าง เป็นต้น จ านวนค าส าคัญที่

เหมาะสม คือ 3-5 ค า 

 

3. ชื่อนิสิตผู้น าเสนอภาคนิพนธ์ 

 เป็นชื่อนิสิตทั้งหมดที่รับผิดชอบภาคนิพนธ์นั้นๆ โดยให้เขียนเรียงตามล าดับตัวอักษร

ภาษาไทย ส าหรับการเขียนชื่อผู้เสนอในโครงร่างภาคนิพนธ์ ให้ใส่ ค าน าหน้าชื่อ คือ นาย หรือ 

นางสาว ไว้ดว้ย 

 

4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 เป็นอาจารย์ที่ร่วมสอนในปีการศึกษานั้นๆ และอยู่ ในหลักสูตรที่นิสิตผู้เสนอภาคนิพนธ์

ศกึษาอยู่ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา  โดยระบุ

ชื่อ-สกุล (ให้ใช้ค าน าหน้าชื่อ เป็นคุณวุฒิทางวิชาการ ตามด้วย คุณวุฒิทางวิชาชีพ  เช่น 

อ.กภ. ดร.ทนพ. ผศ.ดร.ทนพ เป็นต้น) และระบุ  แขนงวิชา และอีเมลต์ามล าดับ 

 

5. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ อาจมีหรือไม่ก็ได้ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอาจจะเป็น

อาจารย์ในหลักสูตรเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือต่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นิสิตท าการวิจัย โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค
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นิพนธ์นั้นๆ  โดยให้ระบุชื่อ-สกุล (ให้ใช้ค าน าหน้าชื่อ เป็นคุณวุฒิทางวิชาการ ตามด้วย คุณวุฒิ

ทางวชิาชีพ ตามตัวอย่างที่ระบุในตัวอย่างปก และระบุ สังกัด อีเมลต์ามล าดับ 

 

6. ประเภทของการวิจั ย  (type of research) หมายถึ ง  การวิจั ยและพัฒ นา  (R&D) 

ประกอบด้วย  

6.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น

การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ

ปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ

ความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ 

(laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 

6.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และ

มีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการน าเอาความรู้และ

วิธีการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า 

6.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ท าอย่างเป็นระบบ โดยใช้

ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่ 

เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น 

(อ้างองิจาก: nrct.net 2006/02/11)  

 

7. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

เป็นเนื้อหาที่ได้มาจากการอ่าน ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ปัญหาที่ก าลังจะท าการศึกษา โดยเขียนอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใน

เรื่องที่เราสนใจหรือที่เราต้องการจะท าการศึกษา ขอ้มูลการศึกษาก่อนหน้านีม้ีใครเคยท าการศกึษา

ไว้บ้างแล้วและผลเป็นอย่างไร ยังขาดข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจหรือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้

ต้องมาท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ควรเขียนให้ได้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุด  หัวข้อน้ีถือเป็น

หัวใจส าคัญของการท าวิจัย   

 

8. วัตถปุระสงค ์

บ่งชี้ถึงว่าการท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร หรือต้องการให้ได้ข้อมูลอะไร ซึ่งต้องมี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับความส าคัญและที่มาของปัญหา  โดยหากมีหลายข้อให้เขียนแยก
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เป็นข้อๆ  อย่างชัดเจน โดยเขียนวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเป็นหัวข้อแรกและวัตถุประสงค์

รองหรอืผลอื่นๆที่คาดว่าจะได้รับเป็นข้อถัดลงไป 

 

9. สมมติฐาน 

 คือ ข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยเกี่ยวกับ ค าตอบ ที่จะได้รับจากการด าเนินการวิจัย หรือการ

คาดเดาค าตอบล่วงหน้าส าหรับวัตถุประสงค์วิจัย เป็นการคาดเดาค าตอบไว้อย่างมีเหตุผล โดย

อาศัยทฤษฏี แนวคิด หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการหาค าตอบล่วงหน้า ควรระบุให้ชัดเจน  

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ข้างต้น และหากมีหลายข้อให้ เขียนแยกเป็นข้อๆ 

เชน่เดียวกับวัตถุประสงค์ 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบุถึงสิ่งที่จะได้ออกมาเมื่อท าการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น หรือประโยชน์ที่จะได้ออกมา

จากการศึกษาคืออะไร ซึ่งผลที่จะได้ออกมานั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

และหากมีหลายข้อให้เขียนแยกเป็นข้อๆ  อย่างชัดเจนตามล าดับ แต่ไม่ควรเขียนเพื่อให้ล้อกับ

วัตถุประสงค์เท่านัน้ 

 

11. ขอบเขตการวิจัย 

ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ วิธีการ/เทคนิค ที่จะใช้ในการค้นหา

ค าตอบของประเด็นปัญหาวิจัย  ที่เช่ือมโยงกับปัญหาที่ท าการวิจัย แต่ไม่สามารถก าหนดโดยตรงใน

ชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ ขอบเขตการวิจัยนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรต้อง

เขียนให้ชัดเจน ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ เพราะเป็นส่วนที่ใช้เพื่อพิจารณาว่ามี

ปริมาณงานเหมาะสมหรอืไม่ วิธีที่ใชเ้ป็นไปได้มากเพียงใด เพื่อการอนุมัติ 

 

12. รูปแบบการวจิัย 

ระบุรูปแบบของการวิจัยให้ชัดเจน ตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ก าหนดและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา เช่น เป็นการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงวิเคราะห์ 

การศึกษาแบบไปข้างหน้า การศึกษาแบบย้อนหลัง หรอื อื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการแบ่งรูปแบบการ

วิจัย ว่าแบ่งแบบใดที่จะท าให้ผู้อ่าน/ผู้ประเมินเห็นภาพการด าเนินการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด แต่ต้อง

ไม่ใช่การแบ่งประเภทการวิจัยเช่นเดียวกับข้อ 6 
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13. วัสดุและอุปกรณ์ 

ระบุวัสดุและอุปกรณ์ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องในการท าวิจัย เช่น สารเคมี น้ ายา  และ 

ครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยให้ระบุ ชนิดวัสดุ/อุปกรณ์ ตามด้วยวงเล็บที่ระบุ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทที่ผลิต ชื่อ

ประเทศผู้ผลิต อยู่ภายในวงเล็บ พร้อมระบุจ านวนที่ใชใ้ห้ถูกต้องตามหนว่ยสากล ดังตัวอย่าง  
1. Automated spirometer      จ านวน 1 เครื่อง 

   (KoKo spirometer, PDS Healthcare Products, Inc., USA)  

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงอัตโนมัติ (AX1248, Kokusan, Korea)  จ านวน 1 เครื่อง  

  

14. ขั้นตอนการศึกษา 

อธิบายถึงล าดับขั้นตอนวิธีการท าวิจัย เชน่  การเก็บตัวอย่างหรอืการคัดเลือกตัวอย่างที่จะ

น ามาใช้ในการศึกษา วิธีการเก็บข้อมูล  การก าหนดพื้นที่  ประชากรตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง  

ขั้นตอนและวิธีการที่จะน ามาใช้ในการศกึษา  ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล  รวมทั้งระบุ

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ท าการวิจัยหรอืเก็บข้อมูลใหค้รบถ้วนและชัดเจน 

 

15. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้ออกมาจากการศึกษานี้ จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการ

วิเคราะหอ์ย่างไร  ใชส้ถิตใิดในการวิเคราะห ์ 

 

16. แผนการด าเนินงาน 

ระบุแผนการด าเนินงานว่าจะเริ่มด าเนินอะไรบ้าง ควรระบุให้ละเอียดในแต่ละขั้นตอนของ

การศึกษา พร้อมทั้งระบุ ช่วงเวลา โดยก าหนดเป็นตารางแผนการด าเนินงาน  พร้อมทั้งระบุ

ระยะเวลาในการศกึษา  

 

17. งบประมาณ 

 แสดงรายละเอียดของงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการท าวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ

 17.1 ค่าตอบแทน ได้แก่  ค่ าตอบแทนและค่าจ้ างบุคคลต่างๆ ที่ ท างานให้กั บ

โครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทนนักวิจัย (ไม่เกินควร 10% ของงบประมาณ ทั้งโครงการ) ค่าจ้าง

ผูช่้วยนักวิจัย ค่าจา้งคนงานท าความสะอาด ในโครงการวจิัย เป็นต้น  

 17.2 ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้างเหมาท ากิจกรรม ต่างๆ เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าบันทึกข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน ค่าวิเคราะหข์้อมูล (ถ้ามี) ค่าท ารูปเล่มเอกสารต่างๆ เป็น

ต้น 
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 17.3 ค่าวัสดุ ได้แก่ ที่ใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดหา วัสดุ สารเคมี น้ ายา หรือวัสดุ

สิน้เปลืองต่างๆ ในการวิจัย เช่น ค่ากระดาษ ค่าน้ ายาตรวจ ค่าสารเคมี ค่าเครื่องแก้ว ค่าเครื่องมือ

เล็กๆ น้อยๆ เช่น pipette tips, ice box, parafilm เป็นต้น 

 

18. เอกสารอ้างอิง (ดูรายละเอียดในบทท่ี 7 เพิ่มเติม) 

ให้เขียนเฉพาะเอกสารที่กล่าวอ้างถึงจริงๆ  เท่านัน้  โดยเขียนตามรูปแบบที่ก าหนดดังนี้ 

18.1 การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหา  ให้วงเล็บ  [ ] ตัวเลขด้านท้ายเนื้อหาหรือ

ข้อความที่อ้างองิถึง ซึ่งตรงกับเอกสารอ้างองิท้ายเล่มโดยเรียงล าดับการอา้งองิก่อนหลัง 

18.2 การเขียนเอกสารอ้างองิท้ายเล่ม 

18.2.1 ให้เขียนเอกสารอ้างอิงเรียงล าดับการอ้างอิงก่อนหลังตามหมายเลขที่อ้าง

ถึง 

18.2.2 ค าย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus ถ้าวารสารนั้นไม่ปรากฏใน 

Index Medicus ให้ใชต้ามช่ือย่อในวารสารเล่มนัน้ได้ 

18.2.3 การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ ( Vancouver )  ศึกษา

เพิ่มเติมตามจากการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์ ดังรายละเอียดใน

บทที่ 7 เรื่องการเขียนเอกสารอ้างองิ 

 

การจัดรูปแบบของโครงร่างภาคนิพนธ์ (Proposal) 

1. ให้จัดพิมพ์ด้วยกระดาษหนา  80 แกรมขึ้นไปขนาด A4 โดยก าหนดระยะขอบของกระดาษ

ขอบซ้ายและขอบบนของหน้ากระดาษที่  1.5 นิ้ว (3.17 ซม.)  ระยะขอบขวาและขอบล่าง

ของหนา้กระดาษที ่ 1.0 นิว้ (2.54 ซม.) 

2. การพิมพ์หัวเรื่อง ค าว่า "แบบเสนอภาคนิพนธ์" และค าว่า "หมายเลข ......." ก าหนดให้ใช้

ตัวอักษร  TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวเข้ม 

3. การพิมพ์ เนื้อหาภายใน ให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16  ทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยหัวข้อเรื่องทั้งหมดให้พิมพ์เป็นตัวเข้ม 

4. การเว้นระยะการพิมพ์ระหว่างบรรทัด ให้ก าหนดเป็นหนึ่งช่วงบรรทัด (ระยะห่างระหว่าง

บรรทัด 1 เท่า) การย่อหน้าให้เว้นระยะพิมพ์ 1 tab เท่ากับ 1.27 เซ็นติเมตร และห้าม

มีที่ว่างระหว่างย่อหน้า (ระวัง! เพราะโปรแกรม MS Word จะตั้งไว้เป็นอัตโนมัติ ให้ยกเลิก

ค าสั่งนีเ้สมอ) 

5. การใส่เลขหน้า  ให้ใส่ไว้ต าแหน่งมุมบนด้านขวา ใช้อักษร TH Niramit AS ขนาด 14  โดย

หนา้แรกไม่ต้องแสดงหมายเลขหนา้ แตใ่ห้ปรากฏเลขหนา้ในหน้าที่ 2 เป็นต้นไป  
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6. หากมีการแทรกตาราง (table) ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ล าดับที่

ตาราง" (เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อตาราง" โดย "ล าดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัว

เข้ม)  ส่วน "ชื่อตาราง" พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ไว้ด้านบนของตารางนั้นๆ โดยเรียง

ตามล าดับก่อนหลัง  ดังตัวอย่าง   

 ตารางท่ี 1  การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  

             และผูป้่วยโรคหัวใจ      

7. หากมีการแทรกรูป (figure) ให้จัดอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ล าดับที่รูป" (เว้น 2 

เคาะ) ตามด้วย "ชื่อรูป" โดย "ล าดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัวเข้ม)  ส่วน "ชื่อรูป" 

พิมพ์ดว้ยตัวอักษรปกติ  ไว้ด้านล่างของรปูนั้นๆ โดยเรียงตามล าดับก่อนหลัง  ดังตัวอย่าง   

รูปที่ 1  วิธีการวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพปอดแบบอัตโนมัติ    

(spirometer) 

8. การอ้างอิงรูปภาพหรือตารางจากแหล่งอ้างอิง เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร หรือบทความ

ทางวิชาการ เป็นต้น ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 ข้อที่ 3 หน้า 86-87 
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บทที่ 4 

การขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

และการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

 

วิวัฒนาการของจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

Nuremberg Code 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลทหารได้พิจารณาอาชญากรสงครามที่ เมืองนูเรมเบอร์ก 

ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1945-1946 ในกลุ่มอาชญากรสงครามมีแพทย์อยู่ด้วยและถูกกล่าวหา

ว่าท าการทดลองในเชลยสงครามโดยไม่มีเมตตา มีการทดลองหลายโครงการ โดย ผู้ถูกวิจัยเป็นผู้

อยู่ในค่ายกักกัน (รวมถึงพระ) ก่อนเข้าโครงการผู้วิจัยไม่บอกผู้ถูกวิจัยว่าจะท าอะไร ไม่ได้ขอความ

ยนิยอมและผู้ถูกวิจัยไม่ได้สมัครใจอย่างแท้จริง ผู้ถูกวิจัยเข้าร่วมโครงการเพราะหวังว่าจะได้อาหาร

ที่ด ีได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีตลอดจนงานไม่หนักเช่นเดิม เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วผูถู้กวิจัย

กลับพบว่าไม่เป็นดังที่หวังไว้ นอกจากร่างกายถูกทดลองในการวิจัยแล้ว เมื่อผู้ถูกวิจัยทนสภาพที่

ทรมานเหล่านั้นไม่ไหว ผู้ถูกวิจัยก็ไม่ได้รับการตอบสนองต่อการร้องขอให้หยุดทดลองจากผู้วิจัย

เยี่ยงมนุษย์ ในการตัดสินของศาลครั้งนี้ยังถือก าเนิด กฎ 10 ข้อ เกี่ยวกับการทดลองทางการแพทย์

ในมนุษย์ ซึ่งเน้นหลักการของการขอค ายินยอมและให้ค ายินยอมโดยสมัครใจ สัดส่วนความเสี่ยง

และประโยชน์ที่จะได้รับ ความรู้ความช านาญของแพทย์ผูว้ิจัย แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในกรณี

ผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิัยเป็นผู้ป่วย กฎ 10 ข้อ ดังกล่าวเขียนในเชงิกฎหมาย 

Declaration of Helsinki 

ในปี ค.ศ. 1964 สมาคมแพทย์โลก (World Medical Association) ออกประกาศ Declaration 

of Helsinki เพิ่มรายละเอียด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันแรกของการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 

และเป็นครั้งแรกที่มีการแนะน าให้ใช้ใบยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (written informed consent) 

Declaration ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง ฉบับล่าสุดคือฉบับ ค.ศ. 2000 ประกาศนี้นับว่าจัดท าขึ้น

โดยแพทย์เพื่อวงการแพทย์ ที่น่าสนใจคือ ข้อ 5 ที่ว่า "การวิจัยในคนนั้น สวัสดิภาพผู้เข้าร่วมการ

วิจัยเป็นสิ่งพึงค านึงก่อนประโยชน์ตอ่วิชาการและสังคม" 

Tuskegee Syphilis Study 

ปี ค.ศ. 1972 เกิดข่าวเสื่อมเสียเกี่ยวกับการทดลองศึกษาโรคซิฟิลิสในสหรัฐอเมริกา 

เรียกว่า Tuskegee Syphilis Study ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1932 นิวยอร์กไทม์ใช้ประโยคว่า 

"เป็นการทดลองที่ไม่มีการใหย้ารักษา ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์" การศกึษานี้

ด าเนินการในชายผิวด าที่ยากจนใน Macon County เมืองชนบทในมลรัฐอลาบามา แบ่งเป็นโรค
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ซิฟิลิสระยะแฝงจ านวน 400 คน กลุ่มควบคุมที่ไม่เป็นโรค 200 คนโดยเฝ้าติดตามดูการด าเนินโรค

ซิฟิลิส ทั้งๆ ที่มีการค้นพบยาเพนิซิลลินที่รักษาได้แล้วในช่วงปี ค.ศ. 1950 ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่ม

ความเสี่ยงโดยไม่จ าเป็น และมีการกระจายภาระไม่เป็นธรรมโดยเลือกแต่ชาวผิวด าในพื้นที่ยากจน 

ต่อมาในปี  ค .ศ . 1996  Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee ได้ ป ระชุมที่  Tuskegee 

University เพื่อศึกษาหนทางว่ารัฐบาลและประเทศควรรับผิดชอบต่อสาธารณชนได้อย่างไร และ

รายงานเสนอให้ประธานาธิบดีแถลงขอโทษต่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังมีชีวิตอยู่ หรอืครอบครัว และ

ชุมชน และเสนอให้ดูแลชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากโครงการวิจัย ในปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่ยังมีชีวิต

อยู่ได้เข้าท าเนียบขาวเพื่อรับฟังค ากล่าวขออภัยจากประธานาธิบดีคลินตัน 

Belmont Report 

ปี ค.ศ. 1974 สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมายการวิจัยแห่งชาติ จึงมีการแต่งตั้ง "กรรมาธิการ

พิทักษ์สทิธิ์มนุษย์ในการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (National Commission for the 

Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research) ตามกฎหมาย มีหน้าที่

หนึ่งคือหาหลักจริยธรรมพื้นฐานในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และสร้างแนว

ปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าการท าการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมพื้นฐานดังกล่าว การประชุมเป็นไป

อย่างเข้มข้นที่ สถาบันสมิธโซเนียน Belmont Conference Center 4 วัน ถกรายละเอียดต่ออีก 4 ปี 

จึงได้สรุปเสนอในปี ค.ศ. 1978 เอกสารรายงาน The Belmont Report: Ethical Principles and 

Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research เอกสารนี้ได้เสนอหัวใจจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ไว้ 3 ขอ้ คือ  

(1) Respect for person - เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(2) Beneficence - ให้คุณประโยชน์ 

(3) Justice – มีความเป็นธรรม 

ปี ค.ศ. 1974 มีการประกาศใช้กฏระเบียบปกป้องอาสาสมัครที่ เข้าร่วมวิจัยได้ ใน

สหรัฐอเมริกาโดย Department of Health Education and Welfare (DHEW, ต่อมาเปลี่ ยนเป็น 

Department of Health and Human Service, DHHS) โดยเริ่มให้มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

เป็นกลไกหนึ่งเพื่อปกป้องอาสาสมัคร เมื่อมี Belmont Report ทาง DHHS และ FDA จึงปรับปรุง

ระเบียบใหม่และประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1981 ระเบียบนี้ปรากฏใน Code of Federal Regulations Title 

45 Part 46 (จึงย่อสั้น ๆ ว่า 45CFR46) และมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ ครั้งสุดท้ายเป็นฉบับ ค.ศ. 

2001 ในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ร่วมกันจัดท านโยบายกลาง เรียกว่า 

"Common Rules" เพื่อให้เป็นระเบียบปฏิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐ มีข้อก าหนดใหโ้ครงการวิจัยต้อง

ได้รับอนุมัตจิากกรรมการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ก่อน มใีบยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว การ

สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นธรรม มีการปกป้องผู้อ่อนด้อย (vulnerable group) เป็น
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พิเศษ และมีการทบทวนพิจารณาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้ได้น ามาใส่ใน 45CFR46 และ

เป็นพืน้ฐานใหห้นว่ยงานของรัฐปฏิบัติตาม 

 

CIOMS International Guideline 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 Council for International Organizations of Medical Science (CIOMS) 

ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกพัฒนาแนวทาง (guideline) จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

โดยอาศัยหัวใจ 3 ประการข้างต้น และเผยแพร่ขอรับข้อคิดเห็นในปี ค.ศ. 1982 จนกระทั่งปรับปรุง

แก้ไขและตีพิมพ์ในชื่อ "Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects" ใน

ปี ค.ศ. 1993 นับว่าเป็นแนวปฏิบัตินานาชาติฉบับแรก ประกอบด้วยแนวทาง 15 แนวทาง พร้อม

ค าอธิบาย หัวข้อหลักได้แก่ (1) การให้ค ายินยอม (2) การวิจัยในประเทศที่ก าลังพัฒนา (3) การ

ปกป้องผู้อ่อนด้อย (4) การกระจายภาระและประโยชน์ (5) บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย ฉบับนี้มีการปรับปรุงและเสนอขอข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ ในปี ค.ศ. 2000 และเสร็จใน

เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ก าลังเสนอขอความเห็นชอบ ซึ่งฉบับใหม่ครอบคลุ ม guideline 

ทั้งหมด 21 ขอ้ 

International Conference on Harmonization 

ในช่วงปี ค.ศ. 1960 และ 1970 หลายประเทศออกระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการ

รายงานและการประเมินข้อมูลความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ทาง

การแพทย์ ต่อมาผู้แทนหน่วยงานของรัฐและสมาคมอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ

ยุโรป จัดตั้ง International Conference on Harmonisation เรียกสั้นๆ ว่า ICH โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ

สร้างมาตรฐานการผลิตยา ทดสอบยา และการน ายาเข้าตลาด ซึ่ง ICH ได้ออก Guideline for Good 

Clinical Practice (GCP) ในปี ค.ศ. 1996 ที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษคือความรับผิดชอบของนักวิจัย 

และผู้สนับสนุนทุน ในปัจจุบัน ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์มักใช้ ICH GCP เป็นแนวทางในการทดลองยาทาง

คลินิก 

NBAC 

ในประเทศสหรัฐฯ National Bioethics Advisory Committee (NBAC) มีหน้าที่ให้ค าแนะน า

ต่อประธานาธิบดีในเรื่องการวิจัยในมนุษย์ ในปี ค.ศ. 2001 NBAC ตีพิมพ์รายงานซึ่งมีข้อก าหนดว่า

การวิจัยทุกโครงการในประเทศที่ก าลังพัฒนา ต้องแสดงความจ าเป็นด้านสุขภาพเฉพาะแห่ง และ

ให้มีการน าผู้แทนชุมชนและอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการ มาร่วมพิจารณาตลอดการด าเนินการ

วิจัย การใช้ placebo ต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้น และกลุ่มควบคุมจะต้องได้รับยารักษาที่มาตรฐานแม้ว่า

จะไม่มีขาย ณ แห่งนั้นก็ตาม ผู้วิจัยและผู้สนับสนุนต้องดูด้วยว่าประชาชนแห่งนั้นสามารถเข้าถึง

ประโยชน์ และการให้ค ายินยอมโดยบอกกล่าวเหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้น ๆ 
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FERCIT 

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ของรัฐ 9 แห่ง ได้มีการ

ประชุมสัมมนาขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครั้ง และร่วมกันจัดตั้งเป็น

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT, Forum for Ethical Review Committees in 

Thailand) เมื่อ 26 เมษายน 2543 เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแผนงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 

และได้จัดตั้งคณะท างานขึ้น เพื่อร่างหลักเกณฑ์แนวทางการท าวิจัยในคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ระดับชาติ โดยได้น าเอาแนวทางการท าวิจัยตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมแห่งโลก แนว

ทางการด าเนินการส าหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมขององค์การอนามัยโลก สภาองค์กร

นานาชาติด้ านวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์  (Council for International Organizations of Medical 

Science, CIOMS) แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคนของประเทศแคนาดา (Ethical 

Conduct for Research Involving Humans) และอื่นๆ มาประกอบการร่าง และมีการประชุม

ระดับชาติเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจนได้ตีพิมพ์ "แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคน

แหง่ชาติ" พ.ศ. 2545 ขึน้  

หลายประเทศมีเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยของชาติและถือเป็นสากลแล้วว่าการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะด าเนินการได้ ก็ต่อเมื่อมีการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว เท่านั้น 

วารสารทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งจะรับเรื่องตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อ ผู้นิพนธ์ยืนยันว่าได้ผ่านการอนุมัติ

แล้ว ในขณะเดียวกัน การสร้างมาตรฐานของการพิจารณาเชงิจรยิธรรมก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จึง

ต้องมีการฝึกอบรมคณะกรรมการอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีระบบประกันคุณภาพการ

พิจารณาเชิงจริยธรรมของ Office for Human Research Protections (OHRP) และ การรับรอง

ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  Association for the Accreditation of Human Research Protection Program 

(AAHRPP) ในสหรัฐอเมรกิา  

 

หลักการพจิารณารับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การพิจารณารับรองแบบยกเว้น (exemption categories) 

 โครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาประเภทนี้เป็นงานวิจัยที่คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความ

เสี่ยงต่ า (minimal risk) โดยยกเว้นการพจิารณางานวิจัยที่มลีักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. งานวิจัยที่ท าในสถานศึกษาที่ เป็นที่ยอมรับกันทั่ วไป  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเรียนการสอนตามปกติ เชน่ 

(ก) งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้ความรู้ 

(ข) งานวิจัยประสิทธิผลหรือเปรียบเทียบระหว่างวิธีการให้ความรู้ หลักสูตร หรอืการ

จัดหอ้งเรียนแบบต่างๆ 
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบทางการศึกษา (วัดความรู้ วัดความส าเร็จ) 

กระบวนการส ารวจ กระบวนการสัมภาษณ์ หรือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในที่

สาธารณะ 

ยกเว้น 

(ก) ข้อมูลที่ได้มานั้นจะสามารถน าไปใช้ชี้ตัวผู้ให้ข้อมูลได้ในภายหลัง ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม และ 

(ข) การเปิดเผยค าตอบของผู้ให้ข้อมูล อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพันธุกรรมด้าน

อาญาหรือแพ่ง หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อฐานะทางการเงิน การงาน หรือชื่อเสียง

ของบุคคลนั้น 

3. งานวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ หรอืส ารวจผู้เยาว์ ไม่สามารถขอแบบยกเว้นได้ 

4. กระบวนการสัมภาษณ์ หรือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในที่สาธารณะ งานวิจัยนั้น ไม่

สามารถขอยกเว้นได้ หาก 

(ก) อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้ง หรืออยู่

ในระหวา่งการเลอืกตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เป็น public officer หรอื 

(ข) มีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้เก็บข้อมูลของบุคคลนั้น เป็นความลับระหว่างการวิจัย

และหลังจากสิน้สุดการวิจัย 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บันทึก ชิ้นตัวอย่างทางพยาธิ

วิท ย า  (pathological specimens) หรือ ชิ้ นตั วอย่ าง เพื่ อ ก ารวินิ จฉั ย  (diagnostic 

specimens) ที่มอียู่แล้ว หากสิ่งดังกล่าวได้มาจากแหล่งสาธารณะ หรือข้อมูลได้รับการ

บันทึกในลักษณะที่ ผู้วิจัยไม่สามารถระบุตัวอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

6. งานวิจัยหรือโครงการสาธิตใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งได้

ออกแบบมาเพื่อศกึษา ประเมิน หรอืตรวจสอบ 

(ก) สวัสดกิารสาธารณะหรอืโครงการให้บริการตา่งๆ 

(ข) กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรอืบริการจากโครงการเหล่านั้น 

(ค) การเปลี่ยนแปลงหรอืการปรับปรุงแก้ไขโครงการหรอืกระบวนการเหล่านั้น หรอื 

(ง) การเปลี่ยนแปลงในวิธีการ หรือระดับการให้ประโยชน์ หรือบริการของโครงการ

เหล่านัน้ 

7. การชิมรสและการประเมินคุณภาพอาหาร และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 

โดยที่ 
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(ก) อาหารนั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารเติมแต่ง หรือ ไม่เป็นอาหารหรือสูตร

อาหารที่คิดค้นใหม่โดยผู้วจิัย 

(ข) อาหารนั้นมีสารอาหารอยู่ ในปริมาณที่ก าหนดว่าปลอดภัยโดยส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

การพิจารณารับรองแบบเร่งรัด (expedited review) 

 พิจารณาแบบเร่งรัด คือ การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่

ทราบผลภายใน 1 เดือน 

 คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ จะตัดสินว่างานวิจัยนั้นสามารถขอรับ

การพิจารณาแบบเร่งรัดได้ หากงานวิจัยนั้นมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่

เกินความเสี่ยงต่ า และการวิจัยนั้นอยู่ในประเภทต่อไปนี้ 

1. การทดลองทางคลินิกของยาหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์ตามเงื่อนไข (ก) หรอื (ข)  

(ก) การวิจัยเกี่ยวกับยา ที่ไม่ต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียนยาใหม่ที่ อยู่ระหว่างการวิจัย 

(investigational new drugs) 

[หมายเหตุ : การวิจัยเกี่ยวกับยาที่วางตลาดแล้วที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมี

นัยส าคัญหรอืลดการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ยานั้นๆ ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ

พิจารณาแบบเร่งรัด] 

(ข) การวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่  (i) ไม่ต้องการยื่นขอยกเว้นอุปกรณ์ 

หรือ (ii) อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองให้น าไปจ าหน่ายและใช้ตาม

ฉลาก 

2. การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะจากปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู หรือจากหลอดเลือดด า

ที่แขน ดังนี้ 

(ก) จากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่สุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ์ ที่มี

น้ าหนักอย่างต่ า 45 กิโลกรัม โดยปริมาณเลือดที่เก็บต้องไม่เกิน 450 มิลลิลิตรใน

ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และความถี่ในการเก็บต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห ์หรอื 

(ข) จากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่หรอืผู้เยาว์ อื่นๆ ทั้งนี้ค านึงถึง

อายุ น้ าหนักตัว ภาวะสุขภาพ วิธีเก็บตัวอย่างเลือด และความถี่ของการเก็บ โดย

ปริมาตรเลือดที่เก็บไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือคิดเป็นสัดส่วน 3 มิลลิลิตรต่อ

น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และความถี่ในการเก็บต้องไม่เกิน 

2 ครั้งต่อสัปดาห ์

3. การเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างชีวภาพ (biological specimens) ส าหรับการวิจัยโดยใช้วิธีที่ไม่

รุกล้ า (noninvasive means) ตัวอย่างเชน่ 
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(ก) การตัดเส้นผมและเล็บโดยไม่ท าใหเ้สียโฉม 

(ข) ฟันน้ านมที่เปลี่ยนเมื่อถึงคราว หรือหากมีการตรวจบ่งชี้ถึงความจ าเป็นในการ

ถอนฟัน 

(ค) ฟันแท้ หากมีการตรวจบ่งช้ีถึงความจ าเป็นในการถอนฟัน 

(ง) สิ่งขับถ่ายหรอืสารคัดหลั่งภายนอกร่างกาย รวมถึงเหงื่อ 

(จ) น้ าลายที่เก็บแบบธรรมดาในรูปแบบที่ไม่มีการกระตุ้นการหลั่ง หรอืมีการกระตุ้น

โดยเคี้ยวหมากฝรั่ง หรอืขีผ้ึ้ง หรอืใช้กรดอะซิตกิเจอืจางป้ายลิ้น 

(ฉ) สายรกหลังคลอด 

(ช) น้ าคร่ าที่เกิดจากถุงน้ าคร่ าที่แตกก่อนก าหนดคลอดหรือระหว่างคลอด 

(ซ) คราบฟันและหินปูน โดยที่วิธีเก็บไม่เข้าลึกกว่าการขูดหินปูนเพื่อสุขภาพและเป็น

วิธีที่ยอมรับทั่วไป 

(ฌ) เซลล์ผวิหนังหรอืเยื่อบุ โดยการป้ายหรอืขูดเยื่อบุช่องปาก หรอืการบ้วนปาก ทั้งนี้

ต้องไม่ใช้ในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 1 เดือน 

(ญ) เสมหะที่เก็บโดยพ่นฝอยละอองน้ าเกลือ (nebulization) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีที่ไม่รุกล้ า (ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสลบหรือยานอน

หลับ) ที่ใช้ประจ าในเวชปฏิบัติ ทั้งนี้ไม่รวมเอกซ์เรย์ และไมโครเวฟ หากมีการใช้

อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์นั้นต้องผา่นการรับรองให้จ าหนา่ยแล้ว 

[หมายเหตุ : โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัย และประสิทธิผลของ

อุปกรณ์การแพทย์จะไม่มีสทิธิ์ใช้กระบวนการพิจารณาแบบเร่งรัด ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองแลว้ แตต่้องการศกึษาเพื่อใช้ในแง่ใหม่] 

ตัวอย่างเช่น 

(ก) อุปกรณ์ตรวจร่างกายที่ใช้ทาบผิวกาย หรือห่างผิว และไม่ปล่อยพลังงาน ใน

ระดับส าคัญเข้าสู่รา่งกาย 

(ข) ประเมินความไวของการรับความรูส้ึก 

(ค) Magnetic resonance imaging 

(ง) Electrocardiography, electroencephalography, thermography, การตรวจหาสาร

กัมมันตรังสีในธรรมชาติ, electroretinography, อัลตราซาวด์, diagnostic infrared 

imaging, doppler blood flow และ echocardiography 

(จ) การออกก าลังระดับปานกลาง การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การ

ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย การทดสอบความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับอายุ 

น้ าหนัก และสุขภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย 
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5. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (ข้อมูล เอกสาร รายงาน หรือตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ) ซึ่งเก็บ

รวบรวมไว้แล้ว หรือก าลังจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การวิจัยเท่านั้น เช่น เพื่อ

ท าการวินิจฉัยหรือรักษา และสามารถทราบถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งระเบียบ

วิธีวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงตัวตนเจ้าของขอ้มูลได้ 

6. การเก็บข้อมูลจากเสียง วีดีทัศน ์ดจิติอล และภาพ ที่บันทึกเพื่อการวิจัย 

7. การวิจัยพฤติกรรมบุคคลหรือพฤติกรรมกลุ่ม การศึกษาการรับรู้ (perception) 

สติปัญญ า (cognition) แรงจู งใจ  (motivation) ลักษณ ะบุคคล ( identity) ภาษา 

(language) การสื่อสาร (communication) ความเชื่อหรือพิธีกรรมทางวัฒนธรรม 

(cultural beliefs or practices) และพฤติกรรมสังคม (social behavior) หรือการวิจัยเชิง

ส ารวจ สัมภาษณ์ซักประวัติ สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (focus group) การประเมินโครงการ 

การประเมนิบุคคล (human actors evaluation) หรอืการประกันคุณภาพ 

8. การพิจารณาโครงการวิจัยตอ่เนื่อง ที่เคยได้รับการอนุมัต ิจากคณะกรรมการฯ แล้ว 

(ก) เมื่อ (i) งานวิจัยนั้นไม่มีการเปิดรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ่มเติม (ii) 

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดได้รับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว และ (iii) งานวิจัยนั้นคงเหลือแต่กระบวนการติดตาม (follow-up) 

อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวจิัยในระยะยาว หรอื 

(ข) เมื่อไม่มีการเปิดรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ่มเติม และไม่พบว่ามี

ความเสี่ยงใดๆ เพิ่มเติม หรอื 

(ค) เมื่องานวิจัยนั้นคงเหลอืแตก่ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การพิจารณารับรองแบบเต็มรูปแบบ (full review) 

 โครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบเป็นงานวิจัยที่คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง (high 

risk) เป็นงานวิจัยประเภทต่อไปนี้ 

1. การทดลองทางคลินิกของยาใหม่ (new drug) อาจเป็นยาที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่าน

การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

2. การชิมรสอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

3. ผลติภัณฑ์เพื่อการอุปโภคที่ไม่ผ่านการรับรองจากส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

4. เครื่องส าอาง ทั้งประเภทควบคุมพิเศษ ควบคุม และทั่วไป 

5. อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคนิคทางการแพทย์ที่ใช้ในการทดสอบรักษา ที่มีการรุกล้ า 

(invasive) ต่อร่างกาย และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือเป็นอันตรายต่อตัว

ผูป้่วย/อาสาสมัคร 
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6. การใช้สารพันธุกรรม สารกัมมันตรังสี ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบ

หรอืเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม 

7. การรักษาทางการแพทย์ที่มกีารรุกล้ าต่อรา่งกาย 

 ** ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.draeqa.up.ac.th และผู้ยื่น

จะต้องศึกษาคูมือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ พ.ศ. 2554 และ

ขั้นตอนการขอรับการพจิารณารับรองฯ อย่างถ่ีถ้วน ก่อนยื่นเอกสาร ** 

 

หลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง 

การใช้สัตว์ทดลองโดยตรงหรือโดยอ้อมตามภารกิจต่างๆ เช่น การเรียนการสอน งานวิจัย 

เป็นต้น สิ่งส าคัญที่สุดในการใช้สัตว์ทดลอง คือ การทดลองเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แม่นย า 

เพราะหากการวิจัยใดๆ ก็ตาม แม้จะส าเร็จและได้ผลการทดลองมาแล้ว ทว่าหากขาดความแม่นย า 

การลงทุนลงแรง และเสียชีวิตของสัตว์ทดลองก็จะไร้ค่า ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ได้ ก็จะไม่เป็น

ที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักส าคัญในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ที่นักวิจัยควร

ยึดถือ คือ การเลี้ยงให้สัตว์อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด และไม่ติดเชื้อ อีกทั้ง ต้องมีวัสดุ

อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ที่ดี ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความช านาญ ตลอดจนถึงการ

กระท าอย่างมีจรรยาบรรณต่อสัตว์ และการป้องกันการแพร่เชื้อหรือสารพิษที่น ามาใช้งาน ซึ่งหาก

ท าได้อย่างนี้ การเลีย้งและใช้สัตวท์ดลองก็จะได้มาตรฐานสากล 

"จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง" ถูกจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับ

ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทุกสาขา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

จริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ ที่เหมาะสม อันจะท าให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ 

โดยทั่วไปสัตว์หลายชนิดจ านวนมากได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ และงานสอนด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ความจ าเป็นที่

จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆ กรณียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะน ามาใช้

ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า อย่างไรก็ตามผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่น้อย ละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่

ค านึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้

เกิดความทรมาน และสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูก

กักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่ค านึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ที่ถูกน าออกจากป่ามาใช้โดย ไม่มี

การเพาะขยายพันธุ์เพิ่ม กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมายจึงก าหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งออกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมาย

เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2419 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 
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จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมการใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวด

ที่สุด 

การใชส้ัตว์ทดลองในการวิจัยควรพิจารณา องค์ประกอบหลัก 3 R ได้แก่  

การทดแทน (replacement)  

การลดการใช้ (reduction) และ  

ความละเอียดรอบคอบเมื่อต้องใช้งานสัตว์ทดลอง (refinement)  

องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(Council for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุม

ระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลอง และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 

พ.ศ. 2528 และได้จัดท าข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลาย

ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

จรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้

น าไปสู่มาตรฐานต่างๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ขึ้นอย่างหลากหลาย และน าไปสู่การใช้

พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น 

จรรยาบรรณนีย้ังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์

แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการ

ทางด้านคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อ

ลดจ านวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้

ทุกกรณี 

นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน

การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการ

นานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ( International Committee on Laboratory Animal 

Science, ICLAS) ได้แนะน าให้นักวิจัยรายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย 

และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการ รับตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่ เสนอ

รายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยกเลิกการ

ให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว

ได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหลง่ทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี 

ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้

สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับใน

ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภา
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วิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์" ขึ้น เพื่อใหน้ักวิจัยและนักวิชาการ ได้ใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป แนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ถูกต้อง มี

คุณภาพและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึก

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุก

ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การขนส่งสัตว์ การขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ จะต้องให้สัตว์ได้รับความปลอดภัย

มากที่สุด โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องการติดเชือ้ ภาชนะ

ที่แข็งแรง มั่นคง ป้องกันสัตว์หลบหนีได้ มีพื้นที่ส าหรับให้สัตว์เคลื่อนไหว หรอืวิ่งเล่นได้ 

ตามมาตรฐานสากล 

2. การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ระบบระบายอากาศ อุณหภูมิ แสง เสียง 

ความหนาแนน่ และอื่นๆ 

3. วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ กรง หรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรง ป้องกันสัตว์หลบหนีได้ 

วัสดุรองนอน ต้องเหมาะสม ไม่มีพิษ เชื้อโรค และไม่เปื่อยยุ่ย ส่วนอาหารและน้ าต้อง

เพียงพอ มสีารอาหารแร่ธาตุครบถ้วน ตามแตล่ะชนิดสัตว์ และปราศจากเชื้อโรค เชือ้รา

ที่มากับอาหารที่เกิดจากความชื้น อาหารสัตว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีอายุแค่ 3 เดือน ซึ่ง

ถ้าพน้วันหมดอายุแล้ว อาจเกิดเชื้อราขึน้และเป็นอันตรายต่อสัตว์ ซึ่งมผีลต่องานวิจัยท า

ให้ผิดพลาดได้ 

4. การจัดการ ต้องมีสัตวแพทย์ หรือนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน

สัตว์ทดลอง และมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน มีข้อมูล

แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันสัตว์ติดเชื้อ พร้อมทั้ง

อุปกรณ์ส ารอง การซ่อมบ ารุง โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง ต้องมีการเรียนรู้เทคนิคในการจับบังคับสัตว์ การท าเครื่องหมาย

บนตัวสัตว์ การแยกเพศ การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ การท าให้

สัตว์สงบ การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ตามมาตรฐานสากล  ต้องมีมาตรการก าจัดซาก

สัตว์ทุกชนิดดว้ยวิธีการเผาเท่านั้นและตอ้งก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอืไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม

เท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และ

ศีลธรรมตามหลักศาสนา ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูลหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน

นั้นอย่างถี่ถ้วนและน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษาทดลอง เพื่อให้การใช้สัตว์มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ควรตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ผู้ใช้สัตว์
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ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้ พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและ

ประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือ ความก้าวหน้าทาง

วิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผล ที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทน

ได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น กรณีที่ผู้ใช้สัตว์ต้องการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องรับผิดชอบ

เลี้ยงดูสัตว์เอง โดยไม่ใช้สถานที่และทรัพย์สินขององค์กร และหากมีการปล่อยสัตว์กับคืนสู่

ธรรมชาติ หรอืมีการเลี้ยงดูสัตว์ต่อไป ต้องพิจารณาถึงปัญหาอื่นๆ เช่น การแพร่กระจายขยายพันธุ์ 

การแพรก่ระจายโรค และการขาดประสบการณท์ี่จะอยู่รอดตามธรรมชาติของสัตว์ 

ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรม และระบบการเลี้ยงที่มีอยู่ในแหล่ง

เพาะขยายพันธุ์อย่างรอบคอบก่อนการใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิด และสายพันธุ์ของสัตว์ที่มี

คุณสมบัติทางพันธุกรรม ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จ านวนน้อย

ที่สุดที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะ

ขยายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และ

พร้อมที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิดสายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนสัตว์ ควรเลือกใช้

สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Strict Hygienic Conventional 

Specified Pathogen Free หรือ Germ Free การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความ

จ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้นจะต้อง

ไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า เท่านั้น 

 

หลักการพจิารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

 คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Animal Ethics Committee 

University of Phayao) มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน 

และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะด าเนินการภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ให้

สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์และติดตามก ากับ ดูแล การใช้สัตว์ ให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ รวมทั้งจัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน ตาม

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ 

ประเภทของการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 

 แบบยกเว้น (2) หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้สัตว์

โดยตรง หรอืใช้ช้ินตัวอย่างจากสัตว์ โดยด าเนินการ ณ สถาบันอื่นตลอดระยะเวลาของโครงการ ใช้

ฟอร์ม UP-AE03 
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 แบบยกเว้น (1) หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้ชิ้น

ตัวอย่างนั้นได้ หรือเป็นชิ้นตัวอย่างจากโครงการที่ผ่านการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์แล้ว ใช้

ฟอร์ม UP-AE02  

 แบบเต็มรูปแบบ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้สัตว์

โดยตรง โดยมีการใช้สัตว์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ณ สถาบันอื่นแต่มีการด าเนินงานบางส่วนที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ฟอรม์ UP-AE01 

  

 ** ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.draeqa.up.ac.th และผู้ยื่น

จะต้องศึกษาคู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ พ.ศ. 2555 และ

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณารับรองฯ อย่างถ่ีถ้วน ก่อนยื่นเอกสาร ** 
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บทที่ 5 

องค์ประกอบของรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

 
ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ 

1. ส่วนน า (preliminaries) ประกอบด้วย  

1.1 ปก (cover) ประกอบด้วยปกหน้า สันปก และปกหลัง 

1.2 ใบรองปก (fly leaf) เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาคนิพนธ์ 

โดยต้องรองทั้งปกหน้า และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น 

1.3 หน้าปกใน (title page) เป็นหนา้ที่มขี้อความหนา้แรกของภาคนิพนธ์ 

1.4 หน้าอนุมัติ (approval page) เป็นหน้าที่จัดไว้ส าหรับกรรมการสอบภาคนิพนธ์ลง

นามรับรองหรอือนุมัตภิาคนิพนธ์ 

1.5 หน้าชีวประวัติ 

1.6 หน้ากิตติกรรมประกาศ (acknowledgement page) เป็นส่วนที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์

แสดงความขอบคุณผูท้ี่ได้ให้ความช่วยเหลือในการศกึษาค้นคว้าและจัดท าภาคนิพนธ์ 

1.7 ค ารับรอง 

1.8 สารบัญ (table of contents) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุ

ชื่อบทพร้อมหมายเลขหนา้ ตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์ 

1.9 สารบัญตาราง (list of tables) เป็นบัญชีตารางพร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏในภาค

นิพนธ์ใช้ส าหรับเรื่องที่มตีารางประกอบหลายๆ ตาราง 

1.10 สารบัญรูป (list of figures) เป็นบัญชีภาพประกอบเนื้อเรื่องพร้อมหมายเลขหน้าที่

ปรากฏใช้ส าหรับภาคนิพนธ์ที่มภีาพประกอบหลายๆ ภาพ 

1.11 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (abbreviations and symbols) เป็นการน าเสนออักษร

ย่อและสัญลักษณ์ที่มผีูก้ าหนดไว้แลว้หรอืผูเ้ขียนก าหนดขึ้นใชใ้นภาคนิพนธ์ 

1.12 บทคัดย่อ (abstract) เป็นการย่อสาระส าคัญของภาคนิพนธ์ ความยาวไม่เกิน 1 

หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมค าส าคัญด้วย 

 

2. ส่วนเนื้อความ (text) ประกอบด้วย 

 2.1 บทน า (introduction) เป็นตอนที่ผู้เขียนอาจกล่าวถึง 

 2.1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่น าไปสู่การค้นคว้าวิจัย  (atatement and 

significance of the problem) 
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 2.1.2 สรุปสาระส าคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) เป็นส่วนที่ให้

ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการค้นคว้าวิจัย 

 2.1.3 หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมุติฐาน (principle, models, 

rationale, or hypothesis) 

 2.1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives) 

 2.1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย (scope of study) 

 2.1.6 นิยามศัพท์  (definitions) ส าหรับ เสนอค าศัพท์ที่ ได้ก าหนดขึ้น  และมี

ความหมายในการค้นคว้าวิจัยนัน้ๆ โดยเฉพาะ 

 2.2 ตัวเรื่อง (body of the text) เนื่องจากในแต่ละสาขาวิชามีแบบฉบับของตนในการ

แบ่งเนื้อหาวิชาและวิธีการค้นคว้าวิจัย ดังนั้นเนื้อหาและวิธีการน าเสนอเนื้อหาในตอนนี้จึงควร

ด าเนินตามแบบแผนซึ่งเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชา อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ผู้วิจัยจะน าเสนอ

ในตอนนี ้ได้แก่ 

 2.2.1 วิธีด าเนนิการวิจัย (research designs and methods) 

 2.2.2 ผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการตา่งๆ 

 2.2.3 การวิจารณ์หรือการอภิปรายผลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือ

หลายๆ ข้อ คือ 

  (1) ให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความสัมพันธ์ของหลักการหรอืกฎเกณฑอ์ันเป็น

ผลของการค้นคว้าวิจัย 

  (2) ให้ผู้อ่านเห็นความส าคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้าน

สมมุตฐิานที่มผีูเ้สนอมาก่อนหรอืที่ผู้เขียนสร้างขึ้น 

  (3)   เปรียบเทียบผลการค้นคว้าวิจัยของตนกับของบุคคลอื่นโดยเน้น

ปัญหาหรอืข้อโต้แย้งในสาระส าคัญของเรื่อง 

  (4)   ชีใ้ห้เห็นขอ้ดีขอ้เสียของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ใช ้

  (5)   ชีใ้ห้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย 

  (6)   ชีใ้ห้เห็นลู่ทางที่จะน าผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 

  (7)   เสนอค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ได้

จากการค้นคว้าวิจัย 

  (8) เสนอแนวความคิด ปัญหา หรือ หัวข้อใหม่ ส าหรับการค้นคว้าวิจัย

ต่อไป การวิจารณ์จะต้องอ้างถึงข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจน รูป ตารางที่มีใน

ผลการศกึษาทดลอง และจะต้องมีการใชเ้อกสารมาสนับสนุนเท่าที่จ าเป็น 
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 2.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นตอนที่น าเสนอผลการค้นคว้าวิจัย โดยสรุปประเด็นส าคัญ 

สาระส าคัญ หรอื ประจักษ์พยานผลของการศึกษาวิจัย 

 

3. ส่วนเอกสารอ้างอิงหรอืบรรณานุกรม (references or bibliography) 

เป็นตอนที่ผู้ เขียนแสดงรายชื่อหนังสือ  เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และวัสดุต่างๆ เช่น 

ภาพยนตร ์แผ่นเสียง วีดทีัศน์ ฯลฯ ที่ผู้เขียนใชใ้นการค้นคว้า และที่ได้อ้างถึง 

 3.1 การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหา  ให้วงเล็บตัวเลขด้านท้าย  [ ] และตรงกับ

เอกสารอ้างองิท้ายเล่มโดยเรียงล าดับการอา้งองิก่อนหลัง 

 3.2 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มให้เขียนเอกสารอ้างอิงเรียงล าดับการอ้างอิง

ก่อนหลังตามหมายเลขที่อา้งถึง 

  3.2.1 ค าย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus ถ้าวารสารนั้นไม่ปรากฏใน 

Index   Medicus ให้ใชต้ามช่ือย่อในวารสารเล่มนัน้ได้ 

 3.2.2.  การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์  (Vancouver)   โดย

คณะกรรมการ บรรณาธิการวารสารทางการแพทย์นานาชาติ  (International Committee of 

Medical Journal Editors, ICMJE)  ตามรูปแบบทั้งล าดับข้อความและเครื่องหมายวรรคตอน  (ศึกษา

เพิ่มเติมในบทที่ 7) 

 

4. ภาคผนวก (appendix) 

เป็นส่วนที่ผู้เขียนน าเสนอข้อมูลและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของภาคนิพนธ์ดียิ่งขึ้น 

(จะมีหรือไม่ก็ได้) เชน่ 

4.1 ข้อมูลเพิ่มเตมิบางสว่นที่ได้ใช้ไปแล้วในส่วนเนือ้เรื่อง 

4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี 

(case study) การวิเคราะหเ์นือ้หา (content analysis) ฯลฯ 

4.3 ส าเนาเอกสารหายาก 

4.4 ค าอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตการณ ์

การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 

4.5 แบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (questionnaire) แบบส ารวจ 

(inventory) แบบตรวจสอบ (check list) แบบทดสอบ (test) ฯลฯ 

4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นภาคนิพนธ์ 

4.7 ค าอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอน หรือวิธีการท าภาพประกอบ  การสร้างเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ 
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4.8 นามานุกรม (directory) บุคคลที่อา้งถึงในภาคนิพนธ์ 

ภาคผนวก อาจมีมากกว่าหนึ่งภาคก็ได้ กรณีที่มีมากกว่าหนึ่งภาคให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค 

 

5. ประวัติผู้เขียน (curriculum vitae หรอื vita) 

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการท างานของผู้เขียน ตามล าดับดังนี้ 

5.1 ชื่อ นามสกุล พร้อมค าน าหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ราชทิน

นาม สมณศักดิ ์ก็ใหใ้ส่ไว้ด้วย พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และสถานที่เกิด 

5.2 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่

ส าเร็จการศกึษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศกึษาเฉพาะที่ส าคัญ 

(ถ้ามี) 

5.3 ต าแหน่งและสถานที่ท างานของผู้เขียน (ถ้ามี) 

 

6. การจัดรูปเล่ม 

6.1  ปก 

  ให้ใช้ปกที่มีตราคณะตามแบบที่ก าหนดซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ

คณะและสีของกระดาษปกใหเ้ป็นสีม่วง   

6.2 การพิมพ์ 

   ให้ใช้กระดาษหนา  80  แกรมขึ้นไป  ขนาด  A4  โดยพิมพ์ให้เว้นห่างจากขอบซ้าย

และขอบบนหน้ากระดาษ  1.5  นิ้ว (3.17 ซม.) ห่างจากขอบขวาและขอบล่างของหน้ากระดาษ  1  

นิว้ (2.54 ซม.)  การพิมพใ์ห้ใช้ตัวอักษรแบบ  TH Niramit AS ทั้งหมด   

6.3  การพิมพ์ปก 

   ชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวขนาด  24  และพิมพ์ตัว

เข้ม ความยาวของแต่ละภาษาไม่เกิน 3 บรรทัด หากยาวเกิน 3 บรรทัด ให้ปรับขนาดตัวอักษรให้

เล็กลงได้ตามความสวยงาม เป็นระเบียบ และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ จัดรูปแบบชื่อเป็นรูป

สามเหลี่ยมหัวกลับ 

6.4 การพิมพ์ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต 

 ให้ใช้อักษรแบบ TH Niramit AS ขนาด 18 ตัวเข้มทั้งหมด   โดยจัดอยู่ตรง

กึ่งกลางหน้ากระดาษ จัดรูปแบบชื่อภาคนิพนธ์เชน่เดียวกับ 
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6.5 การพิมพ์ใบเซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี 

 ให้ใชอ้ักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งหมดขนาด 18 พิมพ์ตัวเข้ม 

6.6 การพิมพ์เนื้อหา 

 การพิมพ์หัวข้อเรื่องตั้งแต่  "ชีวประวัติ" จนถึง "เอกสารอ้างอิง" และค าว่า "บทที่" 

ตั้งแต่ บทที่ 1 – บทที่ 5 ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน  ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่  ให้

ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด  20 และพิมพ์ตัวเข้ม ส่วนชื่อของบททั้ง 5 ตั้งแต่ค าว่า "บทน า" 

จนถึง "วิจารณ์ผลการศึกษา"   ให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด  18 และพิมพ์ตัวเข้ม  ส าหรับ

เน้ือหาในเรื่องให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด  16 ตัวพิมพ์ปกติ ยกเว้นหัวข้อให้ใช้ตัวหนา (ตัว

เข้ม) 

6.7 การพิมพ์หมายเลขหน้า 

   ให้พิมพ์หมายเลขหน้าด้วยตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด  14  ไว้มุมบนขวาของ

หน้ากระดาษโดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้  ให้พิมพ์ค าว่า "คณะสหเวชศาสตร์" ไว้มุมบนด้านซ้ายของ

หน้ากระดาษ  และ "สาขาวิชา.............." ไว้มุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษ แล้วตามด้วยเลขหน้า 

(ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด  14 เหมือนกัน)  โดยเริ่มใส่ตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศเป็น

ต้นไป จนถงึหน้าสุดท้ายของเล่ม (ศกึษาล าดับการใส่ล าดับหนา้ ข้อ 6.11) ตัวอย่างหัวกระดาษ 

 
 

6.8 การพิมพ์ย่อหน้าและเว้นบรรทัด 

 - การเว้นทีย่่อหนา้ 8 เคาะ 

 - การเว้นบรรทัดระยะหา่งระหว่างหัวข้อให้ใช้ เว้น 1 บรรทัด 

 - การตัง้ระยะความห่างระหว่างบรรทัดให้เอาค าสั่งที่ว่างระหว่างบรรทัดออก 

 6.9  การพิมพ์แทรกตาราง 

   หากมีการแทรกตาราง ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ล าดับที่

ตาราง" (เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อตาราง" โดย "ล าดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัว

เข้ม)  ส่วน "ชื่อตาราง" พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ไว้ด้านบนของตารางนั้นๆ โดยเรียง

ตามล าดับก่อนหลัง  ดังตัวอย่าง   

 ตารางท่ี 1  การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  

             และผูป้่วยโรคหัวใจ      

   ส่วนการอา้งองิตารางจากแหล่งอา้งองิ ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 หนา้ 86-87 



    

   -48- 

คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 6.10 การพิมพ์แทรกรูปภาพ 

   หากมีการแทรกรูป  ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ล าดับที่รูป" 

(เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อรูป" โดย "ล าดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัวเข้ม)  ส่วน 

"ชื่อรูป" พิมพ์ตัวอักษรปกติ  ไว้ด้านล่างของรูปนั้นๆ โดยเรียงตามล าดับก่อนหลัง  ตัวอย่าง   

 รูปที่ 1  วิธีการวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพปอดแบบอัตโนมัติ   

  (spirometer)  

   ส่วนการอา้งองิรูปภาพจากแหล่งอ้างองิ ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 หนา้ 86-87 

6.11 การเรียงล าดับหน้า  ให้เรียงล าดับและใส่เลขหน้าดังต่อไปนี้ 

1. ปก  

2. ใบรองปก (กระดาษขาวหนา 80 แกรมขึน้ไป) 

3. ปกใน 

4. ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติ  ไม่ต้องใส่เลขหนา้ก ากับ 

5. ใบเซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี  ไม่ต้องใส่เลขหนา้ก ากับ 

6. ชีวประวัต ิ      ไม่ต้องใส่เลขหนา้ก ากับ 

7. ชีวประวัต ิ      ไม่ต้องใส่เลขหนา้ก ากับ 

8. ชีวประวัต ิ      ไม่ต้องใส่เลขหนา้ก ากับ 

9. กิตติกรรมประกาศ      i 

10. ค ารับรอง       ii 

11. สารบัญ       iii 

12. สารบัญตาราง      iv 

13. สารบัญรูป       v 

14. สารบัญค าย่อ       vi 

15. บทคัดย่อภาษาไทย      vii 

16. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ     viii 

17. บทที่ 1       เริ่มใส่เลขหน้า 1 

18. บทที่ 2 

19. บทที่ 3 

20. บทที่ 4 

21. บทที่ 5 

22. เอกสารอ้างองิ 

23. ภาคผนวก (ถ้ามี) 



    

   -49- 

คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

ตัวอย่างหน้าปกติ 

 
1.5  น้ิว หรอื 3.17 ซม.  
 
 
 
 
 
 
 
     1.5 น้ิว                                                                                                                             1 น้ิว 

        หรอื                  หรอื  

   3.17 ซม.                2.54 ซม. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  1 น้ิว หรอื 2.54 ซม. 
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โดยมีข้อเสนอแนะและรายละเอียดการเขียนรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ดังตอ่ไปนี้ 

1. ก่อนลงมือเขียน 

นิสิตควรเรียนรู้และฝึกหัดใช้ word processing package เช่น Microsoft Word หรือ Word 

Perfect หรืออื่น ๆ และควรเรียนรู้การใช้ database programs เช่น Microsoft Access หรือ Excel 

เพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูล ผลการศกึษาวิจัย และเพื่อการเขียนภาคนิพนธ์ ในระหว่างการท า

วิจัยนิสิตอาจทดลองเขียน และส่งบางส่วนของผลการค้นคว้าเพื่อตีพิมพ์  โดยเฉพาะนิสิตใน

หลักสูตรที่ท าเฉพาะภาคนิพนธ์และหลักสูตรระดับปริญญาเอก การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ นอกจาก

จะเป็นการฝึกหัดเขียนส่วนของงานภาคนิพนธ์ของตนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบความ

คิดเห็น (feedback) เกี่ยวกับผลงานของตน (จากทั้ง thesis advisor[s] และบรรณาธิการของวารสาร

ที่ส่งไปให้ตีพิมพ์) ว่ามีเนื้อหาเหมาะสมและสไตล์การเขียนที่ดีหรือไม่อย่างไรอีกด้วย  การมีโอกาส

ฝกึหัดเขียน จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้และวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการเขียนภาคนิพนธ์ที่เหมาะสมกับตน

เป็นอย่างไร เช่น บางคนอาจพบว่า ก่อนลงมือเขียนเป็นเรื่องเป็นราว ต้องวางเค้าโครง (outline) 

และระบุประเด็นต่าง ๆ เป็นล าดับที่จะเขียนถึงให้เรียบร้อยเสียก่อน  ไม่เช่นนั้นจะเขียนไม่ออก 

ในขณะที่บางคนชอบที่จะเขียนไปด้วยคิดไปด้วย หรือต้องลงมือเขียนเป็นตัวอักษรแล้วความคิดถึง

จะแล่น ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการพยายามตีพิมพ์บางส่วนของงานวิจัยในระหว่างการท า

ภาคนิพนธ์ก็คือ เมื่องานค้นคว้าวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการแล้ว นิสิตจะมี “เชือ้” ที่จะเขียน

ขยายต่อออกไปเป็นภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้ที่รอใหท้ างานวิจัยเสร็จแล้วจึงลงมือเขียนภาคนิพนธ์ 

อาจประสบปัญหา “เขียนไม่ออก” ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี เช่นเดียวกับที่แม้แต่นักเขียนมือ

อาชีพบางคนเคยประสพและกล่าวไว้ว่า ในงานเขียนใด ๆ ส่วนที่ยากที่สุดคือประโยคเริ่มต้น 

หากนิสิต เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลการท าภาคนิพนธ์ อาจบันทึกสาระส าคัญของ

เอกสารอ้างอิงที่ได้ทบทวนมาแล้ว และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในการเขียนภาคนิพนธ์ โดยควรแยก

เป็นแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาในอนาคต  ข้อแนะน าในการบันทึกข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ ควรบันทึกข้อความเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แทนที่จะใช้ค าย่อหรือสัญลักษณ์ เพราะ

เมื่อลงมือเขียนภาคนิพนธ์จะสามารถน าไปใช้ได้ทันที แทนที่จะต้องถอดความ แล้วเรียบเรียงใหม่ 

เมื่อบันทึกข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเอกสารใด ๆ อาจใช้เครื่องหมาย “..........” พร้อมระบุ references 

ไว้ดว้ยกัน เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 

 ในส่วนของเอกสาร ส าเนาเอกสาร ข้อมูลที่บันทึกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษ ฯลฯ ควรจัด

บรรจุลง แฟ้มหรือจัดระเบียบโดยแยกเรื่อง/หัวข้อให้ชัดเจน การจัดระเบียบเอกสารที่ดีช่วยให้การ

ค้นหาภายหลังท าได้ง่ายและช่วยลดการท างานซ้ าซ้อนเนื่องจากเอกสารสูญหายหรือค้นหาไม่พบ

ระหว่างการเตรียมต้นฉบับภาคนิพนธ์ อาจสร้างแฟ้มเอกสารชนิด loose-leaf folder เพื่อความ

สะดวกในการเพิ่ม/ลด หรือสับเปลี่ยนข้อความที่เขียนตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้เห็นภาพหรือเค้า
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โครงของภาคนิพนธ์ไปพร้อม ๆ กับความคืบหน้าของงานอย่างเป็นรูปธรรมการเริ่มเขียนสารบาญ 

(table of contents) ช่วยให้มองเห็นองค์ประกอบของภาคนิพนธ์ ได้ชัดเจนขึน้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของ

การเขียน ทั้งยังใช้เป็นบัญชีตรวจสอบสถานภาพของการเขียนภาคนิพนธ์ไปด้วยในตัว ว่าหัวข้อใด

บทใดที่เขียนเสร็จแลว้ ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแล้วเป็นครั้งที่เท่าไร เป็นต้น 

 

2. การเตรยีมตัวเขียน 

ก่อนเขียนภาคนิพนธ์ ควรวางโครงเรื่อง (outline) ซึ่งอาจท าเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

I) รวบรวมความรู้ ความคิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนจากที่จดบันทึกไว้ระหว่างการ

ค้นคว้าวิจัยและจากข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนีย้ังไม่ต้องค านงึถึงล าดับหรอืความส าคัญ 

II) จัดหมวดหมู่ของสิ่งที่รวบรวมไว้ พิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งหมวดหมู่ อาจจะ

แบ่งตามล าดับเหตุการณ์ (เวลา) ขนาด ระยะทาง ต าแหน่ง ความส าคัญของประเด็น ความยาง่าย 

ตามเหตุและผล ฯลฯ 

III) จัดล าดับ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผูอ้่านสามารถติดตามเรื่องราว เข้าใจได้ง่ายและ แจ่มแจ้ง 

โดยแบ่งออกเป็น บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หรอืหัวข้อย่อย 

IV) ทบทวนเค้าโครงรา่งที่วางไว้ และปรับปรุงแก้ไขหากจ าเป็น 

 

การเขียน น่าจะก าหนดไว้ได้เลยว่าต้องมีการร่าง และปรับปรุงแก้ไขอีกมากกว่าหน่ึงคร้ัง 

 2.1 ร่างครั้งแรก 

 เขียนตามล าดับ บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ที่วางโครงเรื่องไว้แล้ว บางบท บาง

หัวข้อ อาจต้องเขียนภายหลังก็ได้ เช่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการเขียนในขั้นตอนนี้ เน้นเนื้อหา

และความถูกต้องของข้อมูลที่น าเสนอ ยังไม่ต้องกังวลเรื่องความสละสลวยของภาษา หรือการ

เลือกใช้ค าควรเขียนเว้นบรรทัดห่าง ๆ และเว้นที่ว่างรอบ ๆ หน้ากระดาษที่เขียนให้มากเพื่อไว้ใส่

ข้อความเพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อความในภายหลัง ควรอ้างอิงให้ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นนี้ และ

ตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสับสน การค้นหาหลักฐานอ้างอิงภายหลังจะยุ่งยาก

กว่ามาก 

 2.2 แก้ไขร่างครั้งแรก 

 ระหว่างเขียนร่างครั้งแรก  ถ้าพบข้อบกพร่อง เช่นที่เกี่ยวกับเนื้อหา หลักฐาน 

เหตุผล หรอืข้อมูลควรท าหมายเหตุบันทึกไว้ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่ควรแก้ไขในทันทีที่

พบ เพราะจะท าให้ความคิด(ในการเขียน) ขาดความต่อเนื่อง ไม่ไหลลื่น เมื่อเขียนร่างครั้งแรกเสร็จ

แล้ว จงึค่อยแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมรา่งครัง้แรกนั้น 
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 2.3 แก้ไขร่างครั้งที่สอง 

 อาจแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหา หรือรายละเอียดเนื้อความบทต่าง ๆ เพิ่มจากการแก้ไข

ครั้งแรกควรแก้ไข ปรับปรุงภาษา ความสละสลวย พร้อมกันไปด้วย โดยเน้นความชัดเจน น้ าหนัก

ค า การสื่อความหมาย การเรียงล าดับค าในประโยค ต าแหน่งของค าขยาย ให้แน่ใจว่าอ่านเข้าใจได้

งา่ยพยายามตัดถ้อยค าฟุ่มเฟือย ทุกค าที่เขียน ต้องอธิบายได้วา่เขียนไว้ท าไม ทุกค าต้องมีประโยชน์ 

 

3. การเขียนอย่างมีคุณภาพ 

3.1 หลักการพื้นฐานของงานเขียนท่ีดี 

“ซื่อสัตย ์ชัดเจน ไม่ลวดลาย แตห่ลายหลาก” 

ซื่อสัตย์ คือ ข้อมูล สิ่งที่ค้นพบ ที่น าเสนอ ต้องเป็นจริงไม่ใช่ มั่ว โมเม หรือ เขียนด้วย

เจตนาลวง 

ชัดเจน คือ ถูกต้องแนน่อน ประจักษ์แจง้ ไม่ ผดิเพีย้น คลุมเครอื ต้องตีความ หรอืท าให้งง 

ไม่ลวดลาย คือ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา ไม่ เยิ่นเย้อ หรอื “น้ าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง” 

หลายหลาก คือ เขียนให้น่าอ่าน โดยเลือกค า ข้อความ ประโยค ที่แตกต่างกันบ้างในการ

สื่อความ ไม่เขียนด้วยถ้อยค า วลี รูปประโยค ซ้ า ๆ ซาก ๆ ที่ท าให้น่าเบื่ออย่าถึงกับให้ใคร ๆ บอก

ว่า งานเขียนนีเ้หมาะส าหรับ :“เอาไว้อ่าน เวลานอนไม่หลับ” 

3.2 กฎ กติกา มารยาท 

3.2.1 พึงละเว้น 

การลอกเลียน ขโมยความคิดของผู้อื่นมาน าเสนอเป็นของตน  ไม่ว่าจะ

โดยตรง โดยดัดแปลงแต่งเติม หรือเสริมความ พึงอ้างอิง ระบุให้ ชัดเจนถึง

แหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด สิ่งที่ค้นพบหรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะได้มาโดยตรง หรือ

โดยอ้อม 

3.2.2 พึงแสดงความขอบคุณ 

ต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในการ

ด าเนินงาน  ค้นคว้า วิจัย ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวก  ให้ยืมข้อมูล 

เครื่องมืออุปกรณ์ชว่ยพิมพ์ เขียนรูปหรอืสนับสนุนด้านอื่น ๆ 

3.2.3 พึงยกย่อง ให้เกียรติเจ้าของผลงาน 

โดยระบุชื่อ ผู้ผลิต ภาพถ่าย แผนภาพประกอบ และอื่น ๆ ที่ยืมมาใช้ ภาพ

ที่แสดงหรือน าเสนอโดยมิได้ระบุที่มาหรือเจ้าของผลงาน ย่อมสันนิษฐานได้ว่าเป็น

ฝมีอืของผู้เขียนรายงานนั้น 
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3.2.4 พึงตรงต่อเวลา 

โดยส่ง “ร่าง” งานเขียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดหรือก่อนก าหนด

โดยส่งตน้ฉบับ จัดพิมพ ์ท ารูปเล่ม ให้แลว้เสร็จทันเวลาที่ก าหนดของรายวิชา 

3.2.5 พึงรายงานผล เสนอข้อสรุป แสดงความคิดเห็น 

ตามความเป็นจริงด้วยเจตนาบริสุทธิ์  โดยเฉพาะในกรณีที่ผลการวิจัย

ขัดแย้งหรือแตกต่างจากที่ผู้อื่นเคยท ามาแล้ว ไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะมีชื่อเสียงในวงการ

มากแค่ไหน ไม่ต้องกลัวความขัดแย้งทางวิชาการ เพราะ “คนแคระที่ยืนอยู่บน

บ่าของยักษ์ ย่อมมองเห็นได้กว้างไกลกว่า ยักษ์ตนน้ัน” 

3.3 ข้อเตือนใจ 

ภาคนิพนธ์ ไม่ใช่ กวีนิพนธ์ บทละคร หรือ นวนิยาย ต้องเขียนจากข้อมูลที่เป็นจริง 

จากการทดลอง ค้นคว้า วิจัย ไม่ใช่ จากที่คิด แต่งขึน้เอง หรอืจากจินตนาการ ต้องเขียนให้

ชัดเจน เชิงบรรยาย สื่อความตรงไปตรงมา แบบร้อยแก้ว ไม่ใช่ เขียนเชิงพรรณนา พร่ า

ร าพัน ออดอ้อน ส าบัดส านวน แบบร้อยกรอง จะเขียนให้ได้ดี ต้องเข้าใจประเด็นหลักของ

เรื่องที่เราจะเขียนอย่างกระจา่งแจ้ง ทะลุปรุโปร่ง และมีความคิดที่แจม่ชัด จะเข้าใจประเด็น

แจ่มชัด งานภาคนิพนธ์นั้นต้องลงมอืท าด้วยตนเอง 

3.4 คุณภาพท่ีดสีี่ประการของงานเขียน ต้องม ี

- ความถูกต้อง 

- ความชัดแจง้และเรยีบงา่ย 

- ความกระชับ 

- เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ 

  3.4.1 ความถูกต้อง 

การเขียนรายงานที่ถูกต้อง เป็นจริง ถือเป็นพันธภาระของผู้เขียน แสดงถึง

ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันดีงาม 

อย่า : เลือกน าเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่สนับสนุน/สอดคล้องกับข้อสรุปหรือทฤษฎี

ที่เรายึดถืออยู่ 

อย่า : ละเว้น/ไม่น าเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อสรุปของเรา 

อย่า : หลอกตัวเองและผู้อา่น 

ความน่าเชื่อถือของภาคนิพนธ์ทั้งฉบับ ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อเขียน 

นิสิตมีหน้าที่ตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของศัพท์ทุกค าและตัวเลขทุกตัวค าผิดที่

ตรวจพบยากที่สุด คือตัวเลข และทิศทางหรือต าแหน่งทางภูมิศาสตร์สิ่งที่ควร

ตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่ ตัวเลข ศัพท์เทคนิค และศัพท์ชื่อเฉพาะ ผลลัพธ์ของ
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การค านวณ ต าแหน่งของจุดทศนิยม สูตรเคมี มาตราส่วนบนแผนที่ และภาพถ่าย 

ชื่อทางภูมศิาสตร์ 

3.4.2 ความชัดแจ้งและเรยีบง่าย 

 รายงานที่ดี ต้องเขียนให้อ่านง่าย และเข้าใจง่าย จะเขียนให้ได้ชัดเจน 

 ความคิดตอ้งแจ่มชัด 

 

บันได 12 ขั้น สู่งานเขียนท่ีชัดเจน 

ขั้นที ่1 เขียนใหก้ระชับ รัดกุม อย่าใช้ค าฟุ่มเฟือย 

ขั้นที่ 2 เลือกใช้ค าที่ เหมาะ สื่อความหมายตรงตามต้องการที่สุด  ถ้าต้องเลือกค าที่

ความหมายคล้ายคลึงกัน เลือกค าที่สั้นกว่า เมื่อมีขอ้สงสัย ใช้พจนานุกรม (ราชบัณฑติยสถาน) 

ขั้นที่ 3 อย่าเขียนโดยใช้ค า วลี หรือข้อความแสดงความคิดเห็นซ้ ากันบ่อย เว้นแต่เพื่อให้

เกิดความชัดเจน 

ขั้นที่ 4 เลือกใช้ประโยคแบบกรรตุวาจก (active voice) หลีกเลี่ยงประโยคแบบกรรมวาจก 

(passive voice) เว้นเสียแต่ว่าเป็นรูปแบบที่นยิมเขียนในสาขาวิชานั้นๆ 

ขั้นที่ 5 เขียนให้ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา คิดหรอืต้องการสื่อความอย่างไร เขียนอย่างนั้น 

อย่าอ้อมคอ้ม เยิ่นเย้อ เลือกใช้ค าที่มนี้ าหนัก 

ขั้นที ่6 เลี่ยงประโยคที่มีค าขยายยาว ๆ เชน่ กริยาวิเศษณ์วลี หรือ กริยาวิเศษณานุประโยค

และระวังค าขยายที่อยู่ผิดที่ พยายามให้อยู่ใกล้ ๆ ค าทีต่้องการขยายมากที่สุด 

ขั้นที ่7 เลือกใช้ประโยคบอกเล่า เลี่ยงประโยคปฏิเสธ 

ขั้นที ่8 เลี่ยงการใชค้ าหรอืวลี ที่รูค้วามหมายกันเฉพาะในกลุ่ม หรอืวงการแคบ ๆ 

ขั้นที่ 9 เมื่อจ าเป็นต้องใช้วลี หรือข้อความในวงเล็บ เพื่อขยายความต้องระวังการวาง

ต าแหน่งโดยเฉพาะการวางสอดไว้กลางประโยค 

ขั้นที ่10 หลีกเลี่ยงการเขียนที่เปลี่ยนประเด็น เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวาจก แบบทันที 

ทันใด 

ขั้นที่ 11 ใช้การแต่งประโยค (การเรียงค า, การลงน้ าหนัก, การวางส่วนขยาย) รูปแบบ

เดียวกัน เมื่อตอ้งการสื่อความท านองเดียวกันหรือสอดคล้องกัน 

ขั้นที่ 12 จัดล าดับความคิดตามเหตุผล และเขียนตามล าดับนั้น ๆ อาจเริ่มจากเรื่องราวที่

งา่ยหรือธรรมดาที่สุด แล้วค่อย ๆ ยากหรอื ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ 
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  3.4.3 ความกระชับ 

  การเขียนให้กระชับ กะทัดรัด ท าให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย และประหยัด (ค่า

พิมพ์) ในประโยคหนึ่งไม่ควรมีค าที่ไม่จ าเป็น  และในย่อหน้าหนึ่งก็ไม่ควรมีประโยคที่ไม่จ าเป็น 

เปรียบเสมือนแผนภาพที่ไม่ควรมีเส้นที่ไม่จ าเป็น เกะกะ รุงรัง หรอืเครื่องยนต์ที่ไม่ควรมีช้ินส่วนที่ไร้

ประโยชน์ เมื่อเขียนเสร็จ ตรวจทาน อ่านทุกค าทุกประโยค ถามตัวเองไปด้วยว่า ค านี ้วลีนี ้ประโยค

นี ้จ าเป็นต้องมีอยู่หรอืไม่ 

  3.4.4 เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ 

 เอกภาพ ได้จากความคิดที่สมบูรณ์  ทะลุปรุโปร่ง เมื่อถ่ายทอดเป็นประโยค 

ประโยคนั้นอาจเป็นประโยคสามัญ ประโยคเชิงประกอบ หรือประโยคเชิงซ้อน แต่ทุก ๆ ค า ทุก ๆ 

วลี และทุก ๆ อนุประโยค ต่างก็มุ่งเสริมความคิดนั้น ความในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องมีประเด็นส าคัญ

เพียงเรื่องเดียว และทุก ๆ ประโยคในย่อหน้านั้นเป็นส่วนขยาย หรอื ชักน าผูอ้่านไปสู่ใจความส าคัญ

ของประเด็นนัน้ 

 สัมพันธภาพ ได้จากการจัดวางค า เรียบเรียงประโยค ผูกข้อความและโยงเรื่องเข้า

ด้วยกัน ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การน าเสนอทุกส่วนของรายงานหรือภาคนิพนธ์ต่อเนื่อง 

เป็นไปตามล าดับอย่างสมเหตุสมผล จากค า น าไปสู่วลี อนุประโยคและประโยค จากประโยค

เชื่อมโยงกันเป็นย่อหน้า ซึ่งรวมกลุ่มอยู่ภายใต้หัวข้อย่อย หัวข้อใหญ่จนถึงบทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออก

ตามล าดับอย่างสืบเนื่องกันการสร้างความต่อเนื่องหรือสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มประโยค และย่อ

หน้าต่าง ๆ มักใช้ประโยคน า หรือประโยคสาระส าคัญ เป็นตัวเชื่อมโยง ซึ่งส่วนใหญ่จัดไว้ตอนต้น

ของย่อหน้า ในบางกรณีอาจจัดไว้ตอนท้ายของย่อหน้า โดยท าหน้าที่เป็นประโยคสรุป หรือเกริ่นน า

สาระเพื่อเชื่อมโยงกับย่อหนา้ถัดไป 

 สารัตถภาพ คือการเน้นสาระหรือใจความส าคัญตรงที่ควรเน้น อาจท าได้โดย

อักขรวิธี เช่นเปลี่ยนวาจก ผูกประโยคให้มีความยาวหรือมีโครงสร้างต่างกัน หรือเลือกใช้ค าที่

เหมาะสม 

 

4. หลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการเขียน 

การเขียนภาคนิพนธ์ ไม่วา่จะใช้ภาษาใดก็ตาม ต้องยึดหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องของภาษานั้น ๆ 

หากมีข้อสงสัยใด ๆ พึงตรวจสอบกับผู้รู้ หรือ เอกสารที่อ้างอิงได้ เช่น พจนานุกรม ในหัวข้อนี้ จะ

กล่าวถึงหลักเกณฑ์บางประการที่นิยมใช้ ในการเขียนรายงานทางวิชาการทั่ว ๆ ไป 

 4.1 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และเคร่ืองหมายอื่น ๆ (punctuations) 

 4.1.1  เนื่องจากคนไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ดังนั้นนิสิต

จงึควรเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามความจ าเป็นเพื่อให้การแบ่งข้อความต่าง ๆ ในภาคนิพนธ์
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ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดในเรื่องนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ทั้งนี้ให้ยึด

หลักเกณฑ์การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ราชบัณฑติยสถานก าหนดไว้ 

  4.1.2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษให้ยึดตามหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 

 4.1.3 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆกับสูตร สัญลักษณ์ ค า

ย่อ อักษรย่อ ฯลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

 4.2 การใช้ตัวเลขในข้อความบรรยาย (numbers in sentences) 

 4.2.1 เมื่อต้องการแสดงจ านวนโดยใช้เลขหลักหน่วย (เลข 1-9) อาจสะกดออกมา

เป็นตัว หนังสือส่วนเลขหลักสิบ (เลข 10) ขึ้นไปให้ใช้ตัวเลข เมื่อใช้ตัวเลขตั้งแต่หกหน่วยขึ้นไปให้

เขียนตัวอักษรก ากับไว้ในวงเล็บ ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

 4.2.2 การแสดงตัวเลขสองจ านวนควรเขียนตัวเลขจ านวนที่สองเป็นจ านวนเต็ม

ด้วย เชน่ ประมาณ 120-125 คน; ค.ศ. 1931-1939; หนา้ 251-257 

 4.3 การสะกดค า (spelling) 

 4.3.1 การสะกดค าภาษาไทยต้องใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน เป็นเกณฑ์ 

ส่วนการสะกดค าภาษาต่างประเทศควรใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ใน

กรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษ ควรสะกดค าแบบอังกฤษทั้งหมด หรือหากใช้การสะกดค าแบบอเมริกันก็

ควรใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม 

 4.3.2 การเขียนทับศัพท์ค าภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ซึ่งไม่ปรากฏใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ตรวจสอบการสะกดค าดังกล่าวในประกาศของ

ราชบัณฑิตยสถาน หรือแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีที่เป็นชื่อบุคคลและชื่อ

ภูมิศาสตร์ที่เป็นภาษาต่างประเทศอาจเขียนตามต้นฉบับภาษาเดิมโดยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย 

ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

 4.4 ตาราง (tables) 

   4.4.1  ตารางที่น าเสนอในภาคนิพนธ์จะเป็นตารางที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์จัดท าขึ้น

หรอืคัดลอกจากที่อื่นก็ได้ ในกรณีที่คัดลอกจากแหล่งอื่นให้ระบุแหลง่ที่มา (อ้างถึง) ด้วย 

   4.4.2 การอ้างอิงตารางให้อ้างหมายเลขตารางว่า ตามตาราง... ไม่ควรอ้างว่า

ตามตารางขา้งบนหรอืตามตารางข้างล่าง หรอื ตามตารางตอ่ไป หรอืตามตารางหน้า... 

   4.4.3 ทุกตารางที่ปรากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ  
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 4.5 ภาพ (Figures) 

  4.5.1  ภาพ คือภาพหรือรูปที่ผู้เขียนน ามาเสนอเพื่อประกอบเนื้อเรื่องในภาค

นิพนธ์ 

   4.5.2  ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพหรือรูปที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์จัดท าขึ้นเองหรือ

น ามาจากแหล่งอื่น การจัดท าหรือการเลือกใช้ภาพประกอบให้ค านึงถึงความถูกต้อง  ความ

เหมาะสม ความชัดเจน ความสะอาดเรียบร้อย ความสวยงามและการสื่อความหมาย ถ้าเป็น

ภาพประกอบที่น ามาจากที่อื่นให้ระบุแหลง่ที่มาด้วย 

   4.5.3 ภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาอ้างอิงอาจใช้ภาพถ่ายส าเนา

โดยใช้เครื่องถ่ายส าเนา ภาพถ่ายส าเนาโดยใช้กล้องถ่ายรูป  หรือ ภาพกฤตภาคก็ได้ ให้ระบุ

แหลง่ที่มา 

   4.5.4  ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรง 

  1) ถ้าเป็นภาพถ่ายให้ใช้ภาพถ่ายจริง (ไม่ใช่ภาพถ่ายส าเนา) ซึ่งจะเป็น

ภาพสี หรอืขาวด าก็ได้ 

  2) ถ้าเป็นภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ และกราฟอาจใช้ปากกาสีด า

อย่างดีเขียนภาพในกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาคนิพนธ์ หรือเขียนภาพแล้วถ่ายส าเนาก็ได้ รายละเอียดใน

เรื่องนีใ้ห้อยู่ในดุลพินจิของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

 4.5.5 ทุกภาพที่ปรากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ  

 

5. การเขียนบทสรุปและบทคัดย่อ 

 5.1  บทสรุป 

 ในระหว่างการเขียนเนื้อความของภาคนิพนธ์ เมื่อเขียนจบแต่ละหัวข้อใหญ่หรือ

อย่างน้อยเมื่อเขียนจบแต่ละบทควรมีข้อสรุปของหัวข้อหรือบทนั้น  ๆ ซึ่งนิยมเขียนเป็นย่อหน้าส่ง

ท้าย เพื่อกระชับให้แน่ชัดว่าสาระส าคัญที่เขียนมาของหัวข้อหรือบทนั้น  ๆ คืออะไร อาจขมวดปม

หรือเปิดประเด็นเพิ่ม (ในกรณีที่ต้องการเขียนเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อหรือบทถัดไป ) เพื่อน าผู้อ่านสู่

เนือ้หาตอนต่อไปถ้าในการเขียนส่วนเนื้อความทุกบทมีการเขียนข้อสรุปท้ายบทไว้ การเขียนบทสรุป 

(บทสุดท้ายของภาคนิพนธ์) ก็ง่ายขึ้น โดยรวบรวมข้อสรุปของบทต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน 

(summary of conclusions) เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพและสื่อความให้ผู้อ่านทราบอย่างแจ่มชัดว่า

งานค้นคว้าวิจัยนี้ค้นพบความรู้ใหม่อะไรสอดคล้องกับสมมติฐานหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานหรือข้อก าหนดเดิม หรือมีความแปลกแยกไป

บ้าง ควรอภิปรายหรือวจิารณ์ผลและอาจมีขอ้เสนอแนะส าหรับการศกึษาค้นคว้าต่อไปก็ได้ 
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 5.2 บทคัดย่อ 

 อาจกล่าวได้ว่า บทคัดย่อเป็นส่วนส าคัญที่สุดของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรอืของ

ภาคนิพนธ์ เพราะเป็นส่วนของสาระของงานวิจัยนั้น ที่น าเสนอไว้ก่อนส่วนอื่น ๆ แต่เป็นส่วนที่ต้อง

เขียนในล าดับท้ายสุดของงานเขียนภาคนิพนธ์ความส าคัญของบทคัดย่ออยู่ที่หน้าที่ของบทคัดย่อ 

ผูส้นใจที่ได้เห็นหัวข้อหรอืชื่อเรื่อง รายงานการค้นคว้าวิจัยหรอืภาคนิพนธ์ เมื่อได้อ่านบทคัดย่อของ

งานวิจัยนั้นควรทราบได้ทันทีว่า งานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไร ท าอย่างไร ได้ผลหรือ ค้นพบอะไรบ้าง

บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระส าคัญของภาคนิพนธ์ทั้งฉบับคือ ความย่อของประเด็นส าคัญ ของ

รายงานหรอืภาคนิพนธ์ที่คัดเลือกแล้ว คัด เอามา ย่อ 

 

ลักษณะของบทคัดย่อที่ดี 

มีความหมายสมบูรณ์โดยตัวเอง (ผู้อ่านไม่ต้องเปิดดูรายละเอียดก็รู้ว่าท าอะไร ได้ผล

อย่างไร) ชัดเจน กระชับ มีสาระส าคัญของงาน และข้อสรุป ต้องไม่มี การอ้างอิง (citation) การ

ยกตัวอย่าง ข้อความ สมการ ภาพ ค าวจิารณ ์ค าฟุ่มเฟือย 
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บทที่ 6 

การเสนอภาคนิพนธภ์าคโปสเตอร์ 

 
 ผลงานการวิจัยหลายงาน หากได้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์

และน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง คณะสหเวชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่

ผลงานวิจัย จึงก าหนดให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ที่ผ่านการประเมินผลการสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว เสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์อีกหนึ่งช้ินงาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ผง

งานทางวิชาการในรูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งเป็นรูปแบบที่งา่ยต่อการจัดการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การประเมนิผลการเรียนรู้ของนิสติในรายวิชาภาคนิพนธ์ 

 นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ในการ

ส่งผลงานเข้าประกวดในงานนิทรรศการระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีน

โนบายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่ภาค

นิพนธ์ของตนเองที่ได้ศึกษาค้นคว้าไว้ก่อนจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งงานนิทรรศการภาคนิพนธ์ของ

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะคัดเลือกภาคนิพนธ์ที่อยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม ส่งเข้าประกวดในภาคนิพนธ์รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติตอ่ไป 

 

1. ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้ง 2 สาขาวิชา และผู้บริหารงานวิจัย 

คณะสหเวชศาสตร์ จัดท าประกาศร่วมกัน เพื่อก าหนดวัน เวลา สถานที่การน าเสนอโปสเตอร์ของ

นิสิต และฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมชม

ผลงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ และจัดเตรียมฉากติดโปสเตอร์ 

 1.2  นิสติ จัดท าโปสเตอร์ที่มีเนื้อหาภายในโปสเตอร์ ดังตอ่ไปนี้ 

  1.2.1 เนื้อหาภายในโปสเตอร์ ให้ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ อย่างใด

อย่างหนึ่ง 

  1.2.2 ล าดับหัวข้อ มีดังต่อไปนี้ 

   ชื่อภาคนิพนธ์ แสดงเป็นภาษาไทยอยู่บรรทัดบน และภาษาอังกฤษอยู่

บรรทัดล่าง ใต้ ชื่อภาคนิพนธ์ เป็นชื่อผู้ท าวิจัยตามด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  แสดง

รายละเอียดดังข้อ 1.3  
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   บทคัดย่อ ให้ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหลัก

ใช้ภาษาใด) และอาจย่อจากที่เขียนในรูปเล่มภาคนิพนธ์ได้อกี 

   ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน(ถ้ามี) บอกให้ทราบว่า การ

วิจัยนี้จะท าอะไร เพราะเหตุใด 

   วิธีการศึกษา ระบุวิธีการศึกษาโดยสรุป อาจเป็นรูปภาพ แผนผัง หรือ

บรรยายก็ได้ ตามความเหมาะสม 

   ผลการศึกษา ควรน าเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือภาพประกอบ 

โดยจะต้องมีค าอธิบายสั้นๆ ประกอบ และบอกผลที่ได้จากการวิจัย 

   สรุปและวิจารณ์ บอกให้ทราบว่าผลการวิจัยที่พบมีความหมายว่าอะไร 

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร และมีขอ้จ ากัดอย่างไร  

   เอกสารอ้างอิง น าเสนอเฉพาะที่ส าคัญและทันสมัย  

   กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  

 ** นิสิตสามารถดาวน์โหลด template โปสเตอร์ได้ในเว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์ 

หัวข้อ "วิจัย" (http://www.ahs.up.ac.th) ** 

 

 
รูปที่ 1  ตัวอย่างแบบฟอร์มของโปสเตอร์ 

80 x 120 เซนติเมตร 
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 1.3 พืน้ที่หัวเรื่อง ส าหรับแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 **  หมายเหต ุไม่มคี าน าหนา้ชื่อ นาย นาง นางสาว ดร. อาจารย์ นพ. ผศ. รศ. หรอื ศ. 

 

 1.4 ตัวอักษรในส่วนเนื้อหา ใช้แบบอักษรและขนาดใดก็ได้ โดยควรมีขนาดใหญ่พอที่

ผู้อ่านสามารถอ่านได้ชัดภายในระยะห่างจากฉากไม่เกิน 2 เมตร ภาพ ตาราง หรือกราฟประกอบ 

ควรมีขนาดพอดี จัดต าแหน่งให้สมดุลและต่อเนื่องกับเนือ้หา 

 1.5 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์จาก

สาขาวิชาที่นสิิตสังกัด (ตามข้อตกลงของแตล่ะสาขาวิชา)  

 1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ ส าเนาแบบประเมินภาคนิพนธ์ ภาค

โปสเตอร์ (คง.08) ในภาคผนวก ก ส่งให้กรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ในวันที่น าเสนอ 

 1.7 นิสติ ต้องอยู่ประจ าโปสเตอร์ของตนเพื่อตอบข้อซักถามหรอืให้ค าอธิบาย 

 1.8 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ส่งแบบฟอร์ม คง.08 แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรวบรวมคะแนนทั้งหมดและสรุปผลการ

ประเมินเฉพาะภาคโปสเตอร์ให้ผู้บริหารงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน

ของโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิตของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ผลงานภาคนิพนธ์โปสเตอร์ของ

นิสติทุกภาคนิพนธ์มีสทิธิ์ส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย 

 1.9 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบภาคนิพนธ์แต่ละสาขา จัดระบบการเก็บโปสเตอร์ที่เป็นผลงานของ

นิสติตามของตกลงของแต่ละสาขาวิชา  

 

 

 

ผลของหมอกควันไฟป่าต่อสมรรถภาพปอดในคนปกติสุขภาพดี 

Impact of Wildfire Smog on Pulmonary Function in Healthy People 
สุชาดา ม่ันเขตกร1 สุทธชัย ใจบาล1 สุนสิา สายเทพ1 อนุรักษ์ ฟองจันทร์ตา1  

และ ทัศวิญา พดัเกาะ1* ชุลี โจนส์ 2 

 
1สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 

2ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 

*Corresponding author. E-mail address: mjz_tad@yahoo.com  
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บทที่ 7 
การเขียนเอกสารอ้างอิง 

 

การอ้างอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นิสิตน ามาใช้อ้างอิงใน

การเขียนภาคนิพนธ์ เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญที่จะท าให้ภาคนิพนธ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เป็น

การให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นๆไว้ก่อนแล้ว และแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของ

นิสิตว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง รวมทั้ งเป็น

จรรยาบรรณในทางวิชาการ ดังนั้นนิสิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอ้างอิงเอกสารในภาคนิพนธ์

ของตน 

 การอา้งองิในภาคนิพนธ์ ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบ าบัดในคู่มือ

เล่มนี้ใช้หลักเกณฑ์ของ Vancouver Style และ Vancouver Reference โดย David Wells ซึ่งเป็น

รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนยิมอย่างกว้างขวางทั่วโลก 

 โดยในการเขียนอ้างอิงในภาคนิพนธ์ จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วน คือ “ส่วนเนื้อ

เรื่อง” และ “ส่วนท้ายเรื่องหรือท้ายเล่ม” ในรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์

และสาขาวิชากายภาพบ าบัดก าหนดให้ใช้นิสิตต้องใช้การอ้างอิงตามขั้นตอนดังน้ีคือ “การ

อ้างอิงในส่วนเน้ือเรื่อง” แบบตัวเลขชนิดที่เป็น cited-order number (ให้ท าตามข้อ 1.2.1) 

ต้อง “อ้างอิงส่วนท้ายเล่ม” แบบเรียงตามล าดับการอ้างในเน้ือเรื่อง (ให้ท าตามข้อ 2.3.2 

ข้อย่อยที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังการอธิบายดังต่อไปนี้ 

 

1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (in-text citations) 

 คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง ท าให้ทราบว่า

ข้อความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด นิสิตสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบใด

แบบหนึ่งได้จาก 2 แบบ คอื การอ้างองิแบบชื่อ-ปี และ การอา้งองิแบบตัวเลข ดังตอ่ไปนี้ 

 1.1 การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี (name-year style) 

  เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือหลัง

ข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารที่อา้ง 

ด้วยก็ได้หากต้องการ ดังมรีูปแบบดังตอ่ไปนี้ 

ก. การอ้างไว้หน้าข้อความ ใช้ในกรณีที่นิสิตต้องการเน้นชื่อผู้แต่งที่เป็น

เจ้าของข้อความหรอืแนวคิด โดยอ้างช่ือผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและปีใส่ไว้ในวงเล็บตามด้วยข้อความ

ที่อา้ง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
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  ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ)์.................................................................... 

  หรอื ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์: เลขหน้า)............................................. 

ข. อ้างไว้ข้างหลังข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่

น ามาอ้างองิ โดยอ้างทั้งช่ือผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

  .................................................................... (ชือ่ผู้แต่ง, ปีพิมพ์) 

  หรอื ............................................. (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์: เลขหน้า) 

 

หลักการเขียนการอ้างอิงแบบชื่อ-ปี มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1.1 ผู้แต่ง 1 คน แบ่งได้ดังตอ่ไปนี ้

  1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ดังตัวอย่าง 

   ทัดดาว ลออโรจนว์งศ ์(2541) กล่าวว่า.............................. 

   หรอื ................................ (ทดัดาว ลออโรจน์วงศ,์ 2541) 

  2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ดังตัวอย่าง 

   Hyatt (1983) ระบุว่า........................................................ 

   หรอื .......................................................... (Hyatt, 1983) 

3) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง 

   Maranetra (1997) รายงานว่า........................................... 

   หรอื ................................................... (Maranetra, 1997) 

1.1.2 ผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ า (comma) 

ตามด้วยชื่อผูแ้ตง่คนที่ 2 ดังตัวอย่าง  

ทัดดาว ลออโรจนว์งศ,์ พัฒนา กิติอาษา (2545)....................................... 

 หรอื ............................. (ทดัดาว ลออโรจน์วงศ,์ พัฒนา กิติอาษา, 2545) 

 Hyatt, Maltais (2005)............................................................................ 

 หรอื .................................................................... (Hyatt, Maltais, 2005) 

1.1.3 ผู้แต่งมากกว่า 2 คนขึ้นไป การอ้างทุกครั้งใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งคนที่ 1 ตามด้วย

ค าวา่ และคณะ หรอื et al. ดังตัวอย่าง 

 ทัดดาว ลออโรจนว์งศ ์และคณะ (2545)................................................. 

 หรอื ........................................ (ทดัดาว ลออโรจน์วงศ์ และคณะ, 2545) 

 Hyatt et al. (2005)..................””.......................................................... 

 หรอื ........................................................................ (Hyatt et al., 2005) 
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1.1.4 ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิตบิุคคลนั้นๆ เป็นชื่อผู้แต่ง 

  1)  กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่เฉพาะ

ชื่อหน่วยงานย่อยที่ระบุเป็นชื่อแรกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีการอ้างช่ือหน่วยงานย่อยซ้ ากัน แต่สังกัด

หนว่ยงานใหญ่ตา่งกัน ให้ใส่ช่ือหน่วยงานใหญ่ถัดไปด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ดังตัวอย่าง 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี(2550)............................................... 

หรอื .....................................(ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร,ี 2550) 

  2) กรณีที่ชื่อหน่วยงานยาวมาก การอ้างครั้งแรกให้อ้างชื่อเต็ม 

ส่วนการอา้งครัง้ตอ่ไปสามารถตัดใหส้ั้นลงได้โดยใช้เครื่องหมาย ... โดยแบ่งเป็น 

  -  การอ้างคร้ังแรก ดังตัวอย่าง 

 ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว งก า รพั ฒ น าสั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ งม นุ ษ ย์ 

(2550)............................. หรือ ....................(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, 2550) 

-  การอ้างคร้ังต่อๆไป ดังตัวอย่าง 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม... (2550)................................. ..........หรือ 

........................................................(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม..., 2550) 

  3) กรณีที่หน่วยงานมีชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป การอ้างครั้งแรกให้

อ้างช่ือเต็มและใส่ช่ือย่อไว้ในเครื่องหมาย [ ] ส่วนการอา้งครัง้ตอ่ไปใส่เฉพาะชื่อย่อ ดังตัวอย่าง 

-  การอ้างคร้ังแรก ดังตัวอย่าง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ส านักงาน ก.พ.ร.] (2550) ...............................

หรอื.......................(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[ส านักงาน ก.พ.ร.], 2550) 

 

World Health Organization [WHO] (2007).............................................................................. 

หรอื .................................................................... (World Health Organization [WHO], 2007) 

-  การอ้างคร้ังต่อๆไป ดังตัวอย่าง 

ส านักงาน ก.พ.ร. (2550)......................................................................................................... 

หรอื .............................................................................................. (ส านักงาน ก.พ.ร., 2550) 

WHO (2007).......................................................................................................................... 

หรอื ................................................................................................................. (WHO, 2007) 
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1.1.5 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง โดยอาจใส่ชื่อ

เรื่องสมบูรณ์หรือตัดให้สั้นลงตามด้วยเครื่องหมาย ... ก็ ได้  ในกรณีที่อ้ างไว้ข้าง

หนา้ข้อความ ให้ใส่ชื่อเรื่องไว้ในเครื่องหมาย “..........................” ดังตัวอย่าง 

ในบทความเรื่อง “โรคธาลัสซีเมยีในภาคอีสาน....” (2552).............................. 

หรอื ................................................... (โรคธาลัสซีเมียในภาคอีสาน..., 2552) 

 1.1.6 ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. หรอื n.d. แทนปีพิมพ ์ดังตัวอย่าง 

 สายสุนีย์ กิจพาณชิย์ (ม.ป.ป.)......................................................................... 

 หรอื ................................................................(สายสุนีย์ กิจพาณชิย์, ม.ป.ป.) 

 Maranetra (n.d.)............................................................................................. 

 หรอื .................................................................................. (Maranetra, n.d.) 

 1.1.7 อยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ ระหว่างตีพิมพ์ หรือ in press แทนปีพิมพ์ 

ดังตัวอย่าง 

 สายสุนีย์ กิจพาณชิย์ (ระหว่างตพีิมพ์)............................................................. 

 หรอื ................................................... (สายสุนีย์ กิจพาณิชย์, ระหว่างตีพิมพ์) 

 Maranetra (in press)...................................................................................... 

 หรอื ............................................................................ (Maranetra, in press) 

 1.1.8 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลซ้ ากัน ให้ใส่ชื่อสกุล และอักษรย่อชื่อ

ต้นและช่ือกลางด้วย เพื่อป้องกันการสับสน ดังตัวอย่าง 

 CJ Marry (1997)............................................................................................ 

 หรอื................................................................................... (CJ Marry, 1997) 

 1.1.9 เอกสารหลายชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งปีพิมพ์ซ้ ากัน ตามปกติ ใน

รายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มจะต้องระบุตัวอักษร ก ข ค... หรือ a b c... ตามล าดับ ต่อท้ายปี

พิมพ์ใหท้ราบว่าไม่ใช่เอกสารช้ินเดียวกัน 

ตัวอย่างที่ 1  

ประเวศ วสี (2547ก)....................................................................................... 

 ประเวศ วสี (2547ข)....................................................................................... 

 หรอื ............................................................................ (ประเวศ วลี, 2547ก) 

 .................................................................................... (ประเวศ วสี, 2547ข) 

 Marry (1997a)............................................................................................... 

ตัวอย่างที่ 2  

Marry (1997b)............................................................................................. 
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หรอื ..................................................................................... (Marry, 1997a) 

.......................................................................................... (Marry, 1997b) 

 1.1.10 การอ้างอิงเอกสารที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารอื่น  กรณีที่เอกสารที่

ต้องการอ้างถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารอื่น หากไม่สามารถหาต้นฉบับของเอกสารที่ถูกน าไปอ้าง ก็

สามารถอ้างอิงได้ด้วยวิธีการอ้างอิงเอกสารซ้อน โดยให้ใส่ช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ ตามด้วยค าว่า 

อ้างอิงใน หรือ cited in แล้วตามด้วยชื่อผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง เช่น ต้องการอ้างอิง

เอกสารของ Marry ที่ถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารของทัศวิญา พัดเกาะ ให้อ้างดังนี้ 

 Marry (1997 อ้างองิใน ทัศวิญา พัดเกาะ, 2552)............................................ 

 หรอื  ................................ (Marry, 1997 อ้างองิใน ทัศวิญา พัดเกาะ, 2552) 

 1.1.11 การอ้างอิงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ้ ากัน กรณี

ที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้น ส าหรับข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายกรณี เช่น 

นักวิจัยหลายคนอาจท าการศึกษาเรื่องเดียวกันหรืออาจค้นพบผลวิจัยใกล้เคียงกันหรือสอดคล้อง

กัน ให้อ้างองิดังตัวอย่าง  

ตัวอย่างที่ 1  

ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541), วัลลภ ปายะนันทน์ (2542) ศกึษาพบว่า.................. 

หรอื ............................ (ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2541; วัลลภ ปายะนันทน์, 2542) 

ตัวอย่างที่ 2  

Marry (1997), Spahija (1997)........................................................................ 

หรอื ............................................................... (Marry, 1997; Spahija, 1997) 

  

1.2 การอ้างอิงแบบตัวเลข (number style) 

 การอ้างอิงแบบตัวเลข เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้าง

ไว้ท้ายข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น การใส่หมายเลข อาจใส่เป็นหมายเลขโดด เช่น 

1 2 3... หรอืใส่หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [ ] เชน่ [1] [2] [3] ... ก็ได้ ดังตัวอย่าง 

 

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปอเมริกา

กลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย เกาหลี 

ญี่ปุ่น ลาว และไทย1 ส าหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีตพบเฉพาะ

ในภาคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนอื และมักจ ากัดในกลุ่มชายชนบทที่มฐีานะยากจน2 ... 

 หรอื 
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วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปอเมริกา

กลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย เกาหลี 

ญี่ปุ่น ลาว และไทย [1] ส าหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีตพบ

เฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจ ากัดในกลุ่มชายชนบทที่มีฐานะ

ยากจน [2] ... 

 

ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ช้ินส าหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลข

ของเอกสารที่อ้างนั้นตามล าดับ โดยคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมายลูกน้ า (Comma) ดัง

ตัวอย่าง 

....................................................................................................... 1, 2, 3 

....................................................................................................... [1, 2, 3] 

 

การอ้างอิงแบบตัวเลข มี 2 วิธี นสิิตอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึงก็ได้ ดังน้ี 

1.2.1 การอ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล าดับที่อ้างในเน้ือเรื่อง(cited-order 

number) วิธีการนี ้ให้ใส่หมายเลขตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข 1 2 3... ไป

ตามล าดับจนจบเล่ม หากมีการอ้างซ้ าก็ใหใ้ส่หมายเลขเดิมซ้ าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

ก็จะจัดเรียงตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเรียงตามล าดับอักษร

ของช่ือผู้แต่ง ดังตัวอย่าง 

- การอ้างอิงในเน้ือเรื่อง 

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีป

อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย 

เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว และไทย [1] ส าหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีต

พบเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจ ากัดในกลุ่มชายชนบทที่มีฐานะ

ยากจน [2] …………….............................................................................. 

 ......................................[3] ............................................................[1]....................... 

 - ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (ไม่เรยีงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง) 

 1. อาจนิต์ รัตนพันธุ์. ........................................................................................................ 

 2. ทัศนยี์ แจ่มจรรยา. ....................................................................................................... 

 3. Chen LH. ..................................................................................................................... 

1.2.2 การอ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล าดับรายการท้ายเล่ม(reference-

order number) วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามล าดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้
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แต่งที่รวบรวมไว้ท้ายเล่ม ดังนั้น หมายเลขที่อ้างในเนื้อเรื่องจะต้องเป็นไปตามล าดับของรายการ

เอกสารท้ายเรื่อง ไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากหมายเลข 1 2 3... ไปตามล าดับ และหากมีการอ้างซ้ าก็ให้

ใส่หมายเลขเดิมซ้ าได้อกี ดังตัวอย่าง 

- การอ้างอิงในเน้ือเรื่อง 

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีป

อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย 

เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว และไทย [2] ส าหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีต

พบเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจ ากัดในกลุ่มชายชนบทที่มีฐานะ

ยากจน [1]............................................................................................ 

 ......................................[3] ............................................................[2]...................... 

 - ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (ไม่เรยีงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง) 

 1. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา................................................................................................. 

2. อาจนิต์ รัตนพันธุ์.................................................................................................. 

3. Chen LH....................................................................................................... 

 

2. การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม (reference citations) 

 การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่นิสิตได้ใช้อ้างอิงใน

การเขียนภาคนิพนธ์ การรวบรวมรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ท้ายเล่มตามแบบ Vancouver style ให้

จัดท าเป็นรายการเอกสารอ้างอิง (reference) คือรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงไว้

จรงิในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่น าเอกสารที่ไม่ได้อ้างมารวบรวมไว้ ดังนั้นรายการเอกสารที่อ้างอิงใน

ส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจ านวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างองิไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง  

ในคู่มอืภาคนิพนธ์เล่มนี้ได้แบ่งการอธิบายการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิงเป็น 3 หัวข้อคือ 

หลักเกณฑท์ั่วไป รูปแบบการเขียนรายงานอ้างอิง และการจัดเรียงรายการอ้างอิง ดังมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้

 2.1 หลักทั่วไป 

  2.1.1 ชื่อผู้แต่ง 

   1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุล

ตามล าดับ โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ (เช่น นาย นาง นางสาว) ยศ (เช่น พ.ต.ท. ร.อ.) ต าแหน่ง 

(เช่น ผศ. ศ.) หรือคุณวุฒิ (เช่น นพ. ดร.) ยกเว้นผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์ ให้กลับ

ข้อความที่ระบุฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์นั้นไปไว้ข้างท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

ส่วนช่ือผู้แต่งที่เป็นสมณศักดิ์ให้เขียนตามปกติ ดังตัวอย่าง 
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     ประเวศ วะส.ี 

     อคิน รพีพัฒน,์ ม.ร.ว. 

     พระราชวรมณี (ประยุทธ์ ปยุตโต). 

   2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศหรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุล ตามด้วยอักษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง ดังตัวอย่าง 

     Ageno W. 

     O’Donnell DE. 

     Mutirangura P. 

   3) ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ (editor) ให้ใส่ค าว่า บรรณาธิการ 

หรือ editor หรอื editors ต่อท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวม 

(complier) ให้ใส่ค าว่า ผูร้วบรวม หรอื complier หรอื compliers ดังตัวอย่าง 

     มัทนา หาญวนิชย์, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ. 

     Wormser GP, editor. 

     Merigan Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors. 

     บุญมี สถาปัตยวงศ์, ผูร้วบรวม. 

     Fathey JL, Flemming DS, compliers. 

   4) ชื่อผู้แต่งที่ เป็นนิติบุคคล  ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏใน

เอกสาร โดยเริ่มจากหน่วยงานย่อยไปหาหนว่ยงานใหญ่ ตามล าดับ ตังตัวอย่าง 

     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

     กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

Division of Research Administration and Educational 

Quality Assurance, University of Phayao. 

World Health Organization. 

   5) ผู้แต่ง 2-6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค 

(,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ 

ตามล าดับ แตไ่ม่เกิน 6 คน ดังตัวอย่าง 

 กฤษ เฉยไสย, ประสงค์ เสาร์แก้ว 

กุลนภา ฟู่เจริญ, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา, ดวงฤดี จังตระกูล, ณัฐยา แซ่อึ้ง, ยศสมบัติ 

จังตระกูล, สุพรรณ ฟู่เจรญิ.  

 Lovatt HC, McClelland ML, Turner MJ. 
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   6) ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป  ให้ ใส่ ชื่อผู้แต่งคนที่  1 คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่ง

คนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามล าดับจนถึงคนที่ 6 แล้วตามด้วยค าว่า และคณะ หรอื et al. ดังตัวอย่าง 

ชมพูนุท สุวรรณศรี, นิลวิศาล สกุลจันทร์, สุรเชษฐ์ ลีลาขรกิจ, วาสนา ปลูกผลงาม, เยาว

ภา ใจรักดี, รัชนีวรรณ อดิศัยเผา่พันธุ์, และคณะ. 

Armstrong L, Balady GL, Berry MJ, Davis SE, Davy BM, Davy KP, et al. 

 

2.1.2 ชื่อเรื่อง 

  1) ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์และชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์ 

    - ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าอื่นๆ ให้ขึน้ต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น

กรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ 

    - กรณี ที่ มี ชื่ อ เรื่ อ งย่ อ ย  (sub-title หรือ  two-part title) ให้ ใส่

เครื่องหมายโคลอน ( : ) คั่นระหว่างช่ือเรื่องและช่ือเรื่องย่อยนั้น 

    - การพิมพ์ชื่อหนังสือ ช่ือวิทยานิพนธ์ ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัว

ด าหนา (bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ชื่อบทความและชื่อเอกสารที่

ไม่ได้ตีพิมพ์ (เชน่ จุลสาร เอกสารอัดส าเนา) ให้พิมพต์ัวปกติ (normal) 

    ตัวอย่างช่ือหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ 

     การพยาบาลผู้ตดิเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 

     AIDS in Africa: a manual for physicians 

    ตัวอย่างช่ือบทความ ชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์ 

     แนวทางการรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบัน 

     Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS 

  2) ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุมหรือสัมมนา 

    -  ชื่อวารสารใหใ้ส่ช่ือย่อ ส่วนชื่อสารานุกรมและชื่อการประชุม/สัมมนาให้

ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของค า

ส าคัญทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

    - การพิมพ์ชื่อวารสาร/สารานุกรม ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวด า

หนา (bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ชื่อการประชุม/สัมมนา ให้พิมพ์ตัว

ปกติ (normal) ยกเว้นชื่อการประชุมนัน้เป็นชื่อของหนังสอืด้วย ให้พิมพเ์น้นเหมอืนชื่อหนังสอื 
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     ตัวอย่างช่ือสารสาร ชื่อสารานุกรรม 

      ว. เทคนิคการแพทย์และกายภาพบ าบัด 

      สารานุกรรมไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน 

      N Engl J Med 

      Int J Syst Bacteriol 

     ตัวอย่างช่ือการประชุมหรือสัมมนา 

 เอกสารการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแหง่ชาติ ครั้งที่ 1. 

Proceedings of the Sixth Pan-Pacific Conference on Rehabilitation 

  

 2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 

  1) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ 

   - ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีข้อความ

ระบุการปรับปรุงแก้ไข (revised) หรอืแก้ไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ใหใ้ส่ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 

    พิมพ์ครัง้ที่ 2    2nd ed. 

    พิมพ์ครัง้ที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข  2nd rev. ed. 

    พิมพ์ครัง้ที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม  2nd rev. & enl. ed. 

- สถานที่พิมพ์ ให้ใส่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่พิมพ์

ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไว้หลายชื่อ ให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น ในกรณีที่ต้อง

ระบุชื่อรัฐหรือเขตหรือแคว้นต่อจากชื่อเมือง ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย (   ) โดยอาจใส่เป็นชื่อย่อหรือ

ชื่อเต็มก็ได้ กรณีที่ไม่ปรากฏช่ือสถานที่พิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรอื [n.p.] ดังตัวอย่าง 

  กรุงเทพฯ  

New York  

Scarborough (Ontario) 

- ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามที่

ปรากฏในหนังสือ หากมีทั้งชื่อส านักพิมพ์และชื่อโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ์ กรณีที่ส านักพิมพ์

เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นส านักพิมพ์ กรณีที่ไม่ปรากฏ

ชื่อส านักพิมพใ์ห้ใส่ [ม.ป.พ.] หรอื [n.p.] ดังตัวอย่าง 

  น าอักษรการพิมพ์ 

  โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 

  สถานบันวิจัยประชากรและสังคม 

  Churchill Livingstone 
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CABI publishing 

   - ปีพิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นต่อ

จากส านักพิมพ์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใส่ [ม.ป.ป.] หรือ 

[n.d.] ดังตัวอย่าง 

น าอักษรการพิมพ์; 2552 

Churchill Livingstone; 2002 

  2) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร  

   - ใส่ข้อมูลปีพิมพ์  ปีที่  (volume) ฉบับที่  (number) และเลขหน้า 

ตามล าดับดับดังตอ่ไปนี ้ปีพิมพ;์ ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า ดังตัวอย่าง 

    2552; 19(4): 249-70. 

    ม.ค.-เม.ย. 2552; 31(1): 18-28. [กรณีระบุเดือนด้วย] 

    2002; 40(11): 3879-80. 

    1998 Sep; 31(1-2): 39-46.  [กรณีระบุเดือนด้วย] 

    1998; 12 Suppl B: 551-8.  [กรณีเป็นฉบับเพิ่มเติม] 

   - วารสารยังไม่ออกเผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่

ข้อความ ระหว่างตพีิมพ์ หรอื In press ต่อท้ายชื่อวารสาร ดังตัวอย่าง 

    ...ว. วิจัย มข. ระหว่างตพีิมพ์ 

    ...N Engl J Med. In press. 

  3) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของสารานุกรม 

   - ใส่ข้อมูลระบุครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ เล่มที่ 

(volume) และเลขหน้า ตามล าดับดังนี้  

ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์  เล่มที่; เลขหน้า.   

ดังตัวอย่าง 

International Unified ed.  Westport (CT): HS Stuttman; 1981.  Vol.22; 

p.358-67. 

  4) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ 

   - ใส่ข้อมูลระบุระดับของวิทยานิพนธ์และสาขาวิชาไว้ในเครื่องหมาย 

[ ] ตามด้วยสถานที่พิมพ์ ชื่อมหาวิทยาลัย และปีพิมพ ์ตามด าลับดังนี้ 

  [วิทยานิพนธ์ปริญญา...สาขาวิชา...]. สถานที่พิมพ์: ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปี

พิมพ์.  

ดังตัวอย่าง 
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[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ].  

ขอนแก่น: บัณฑติ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551. 

[Ph.D. Thesis in Public Health].  Queensland: University of Queensland; 2001. 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิพ์ (Unpublished) 

 - ให้ใส่ข้อความระบุลักษณะของเอกสารไว้ในเครื่องหมาย [  ] 

ต่อท้ายชื่อเรื่อง ส่วนสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ข้อมูลการพิมพ์ของ

หนังสือ ดังตัวอย่าง 

  ชื่อเรื่อง [เอกสารอัดส าเนา].  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง; 

2540. 

  Title [Unpublish]. Texas: Texas University; [n.d.]. 

6) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารอินเตอร์เน็ต 

 - ให้ใส่ข้อมูลตอ่จากชื่อเรื่องตามล าดับดังนี้ 

ชื่อเรื่อง [ออนไลน์ หรือ online].  ปีพิมพ์ของข้อมูล [cited วัน เดือน ปีที่อ้าง ].  

Available from: URL ที่อยู่ของแหลง่ขอ้มูล.  

 ในกรณีที่เป็นบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

journal) ให้ใส่ข้อความ [วารสารออนไลน์] หรือ [serial online] ต่อจากชื่อวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 

ดังตัวอย่าง 

...มีน้ าใช้ในสวนทั้ งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย : ไทยรัฐ [วารสารออนไลน์ ] 24 

ก ร ก ฎ า ค ม  2545 [อ้ า ง เ มื่ อ  25 ก ร ก ฎ า ค ม  2545]. จ า ก : 

http://www.avantgo.com/magzine/news/thairath/ 

agricult/agrl.html 

...Statistical considerations for clinical trials and scientific 

experiments. [online]. 1998 [cited 2007 Sep 20]. Available from: 

http://hedwig.mgh. 

harvard.edu/sample_size/size.html 

 

2.2 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและตัวอย่าง 

  2.2.1 ชื่อผู้แต่ง 

   1) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์ครั้งแรก 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์  
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ประเสริฐ ทองเจรญิ.  เอดส์: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย; 2531. 

พงษ์ธารา วิจติรเวชไพศาล.  การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด & Interactive Multimedia CD-ROM.  

กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง; 2532. 

Lane NE.  AIDS allergy and rheumatology.  Totowa (NJ): Humana Press; 1997. 

 

   2) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

พงษ์ธารา วิจติรเวชไพศาล.  การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด & Interactive Multimedia CD-ROM. 

พิมพ์ครัง้ที่ 2.  กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง; 2540. 

Lavy JA.  HIV and pathology of AIDS. 2nd ed.  Washington, D.C.: ASM Press; 1998. 

 

   3) ผู้แต่ง 2 คน 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, ช่ือผู้แต่งคนที่ 2.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

ประคอง วิทยาศัย, วิชาญ วิทยาศัย.  แพทย์ไทย ต้านภัยเอดส์.  กรุงเทพฯ:  มูลนิธิเกื้อดรุณ; 

2537. 

Nevid JS, Gotfried F.  201 things you should know about AIDS and other sexually 

transmitted disease.  Boston: Allyn and Bacon; 1993. 

 

    4) ผู้แต่ง 3-6 คน 

ชื่อผูแ้ต่งคนที่ 1, ชื่อผูแ้ต่งคนที่ 2, ชื่อผูแ้ต่งคนที่ 3, ... , ชื่อผูแ้ต่งคนที่ 6.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  

สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, มยุรี กลับวงษ์, อุษา ชูชาติ, ประเวช ตันติวัฒนสกุล, เยาวมาลย์ รันทระ.  

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2537.  กรุงเทพฯ: ส่วน

วิจัยและพัฒนา ส านักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2537. 

Zumla A, Johnson M, Miller R.  AIDS and respiratory medicine.  London: Chapman & Hall; 

1997. 

 

    5) ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1, ชื่อผู้แต่งคนที่ 2, ชื่อผู้แต่งคนที่ 3, ... , ชื่อผู้แต่งคนที่ 6, และคณะ.  ชื่อหนังสือ.   

ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 
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ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, ส าอาง สืบสมาน, เมธ ปียะคุณ, ภัทรฤดี ครองชนม์, วศิิษฎ์ ลออโรจน์วงศ์, 

เยาวลักษณ์ ดวงเนตร, และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วย

เอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม.  เชียงใหม:่ [ม.ป.พ.]; 2541. 

Richardson J, Letts L, Wishart L, Stewart DA, Law M, Wojkowski S, et al. Rehabilitation in 

primary care national and international examples and training requirements. 

Ontario: School of rehabilitation sciences McMaster university; 2006. 

 

    6) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผู้รวบรวม (complier) 

ชื่อบรรณาธิการ.  บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครัง้ที่พิมพ.์  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

มัทนา หาญวณิชย์, อุษา ทิสยากร,  บรรณาธิการ.  เอดส์: การดูแลรักษา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพฯ:  ดีไซร์; 2535. 

Tisi GM, editor.  Pulmonary physiology in clinical medicine.  London: William & Wilkins; 

1982. 

Miller RD, Miller ED, Reves G, editors.  Anesthesia.  5th ed.  New York: Churchill Livingstone; 

2000. 

Fathy JL, Flemming DS, compliers.  AID/HIV reference guide for medical professionals. 

4th ed. Baltimore: William & Wilkins; 1997. 

 

    7) ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล 

ชื่อนิตบิุคคล.  ชื่อหนังสือ.  ครัง้ที่พิมพ.์  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

หนว่ยควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  คู่มือ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรนีครินทร์.  ขอนแก่น: 

โรงพยาบาล; 2539. 

Ministry of Public Health.  Guidelines for the clinical management of HIV infection in 

children/adult. 5th ed. Nonthaburi: The Ministry; 1997. 

 

    8) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

Aids and third world.  Philadelphia: New Society Publishing; 1989. 
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   9) ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  [ม.ป.ท.]: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: [ม.ป.พ.]; ปีพิมพ.์ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; [ม.ป.ป.]. 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]; ปีพิมพ.์ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.]. 

ดารุณี แดงหาญ, เกสร แถวโนนงิ้ว, ทัศนีย์วรรณ บุญญวงศ์.  การสร้างเครือข่ายการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเขต 6 ปี 2540.  

กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]; 2540. 

Viravaidya M.  Economic and social HIV/AIDS prevention strategies for northern Thai 

women: operations research. [n.p.]; 1994. 

 

   10) หนังสือแปล 

ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม.  ชื่อหนังสือ.  แปลโดย ชื่อผูแ้ปล.  ครัง้ที่พิมพ.์  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ ์

รีด อี.  เอชไอวี/เอดส์: การระบาดที่ไร้พรมแดน.  แปลโดย ประสาน ต่างใจ.  กรุงเทพฯ: คบไฟ; 

2538. 

Trotot PM.  Imaging of AIDS.  Translated by Champe GG. Philadelphia: Decker; 1991. 

   11) หนังสือ รายงานการวจิัยหรอืรายงานทางเทคนิคท่ีมีช่ือชุด 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ชื่อชุด.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์.  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจ

ภายใน: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน.  รายงานการวิจัยฉบับที่ 76.  กรุงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2543. 

Nash G, Said JW, editors.  Pathology of AIDS and HIV infection.  Major problems in 

pathology, v.26.  Philadelphia: Saunders; 1992. 

 

   12) หนังสือรายงานการประชุม  เอกสารประชุมวิชาการ 

(Conference proceedings) 

ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ชื่อการประชุม; วันเดือนปีที่จัดประชุม; สถานที่

ประชุม.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 
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สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  รวมบทบรรยายการสัมมนาเรื่องโรคเอดส์แห่งชาติ .  

เอกสารการสัมมนาโรคเอดส์แห่งชาติ ครั้งที่ 4; 27-28 กรกฎาคม 2537; กรุงเทพฯ.  

กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดตอ่ กระทรวงสาธารณสุข; 2538. 

Kimura J, Shibasaki H, editors.  Recent advances in clinical neurophysiology.  

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 

1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.  Amsterdam: Elesevier; 1996. 

 

  2.2.2 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเรื่อง ผู้แต่งหลายคน) 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: 

ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์  หนา้. 

พระแดนไพร รัตนญาณโณ, พระครูสมอุทัย กิตติโต.  ประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อและผูป้่วยโรค

เอดส์โดยองค์กรศาสนา.  ใน: รายงานการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายการท างาน

เกี่ยวกับเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแก่น: ศูนย์ประสานงานการป้องกัน

และควบคุมโรคเอดส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2539.  หน้า 25-

7. 

ชวลิต มังคละวิรัช.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคเอดส์.  ใน: สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ. รวมบทความบรรยายสัมมนา

โรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่  4.  กรุงเทพฯ : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ 

กระทรวงสาธารณสุข; 2538.  หนา้ 204-27. 

Ward JW, Drotman DP.  Epidemiology of HIV and AIDS.  In: Wormser GP, editor.  AIDS and 

other manifestations of HIV infection. 3rd ed.  Philadelphia: Limppincott-Raven 

Publishers; 1998.  p. 1-16. 

 

  2.2.3 บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (conference 

papers) 

   1)กรณทีี่รวมจัดพมิพ์เป็นเล่มมีหัวข้อการประชุมและชื่อการประชุม 

ชื่อผู้เขียน.  ชื่อบทความ/เอกสาร.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อหัวข้อหรอืเรื่องการประชุม.  ชื่อการ

ประชุม; วันเดือนปีที่จัดประชุม; สถานที่จัดประชุม.  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิพม์.  

หนา้. 
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บุญส่ง พัจนสุนทร.  ภาวช็อก: การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค.  ใน: พลากร สุรกุลประภา, 

บรรณ าธิการ.  Medicine in the evidence-based area.  การประชุมวิชาการ

ประจ าปี 2544 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17; 16-19 ตุลาคม 

2544; ขอนแก่น.  ขอนแก่น: แพทย์ศาสตร;์ 2544.  หนา้ 195-208. 

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. 

2)กรณเีป็นเอกสารเสนอในการประชุมที่ไม่ได้จัดพมิพ์เป็นเล่ม 

ชื่อผู้เขียน.  ชื่อเอกสาร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ...; วันเดือนปีที่จัดประชุม; สถานที่

จัดประชุม. 

ผกายมาศ ปิณฑะดิษ, สุกัญญา โชตศุภการย์, อุมาพร อุดมทรัพทยากุล, วีระศักดิ์ ศาสนกุล, อ าไพ

วรรณ จวนสัมฤทธิ์.  การเปรียบเทียบคุณภาพและความคงสภาพของพลาสมาคน

ปกติ ส าหรับการทดสอบความแข็งตัวของเลือด .  เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการโรคมะเร็งแหง่ชาติครั้งที่ 5; 20-21 ตุลาคม 2542; กรุงเทพฯ. 

Yamamotu T. Fishery regulation adopted for coastal and off shore fisheries in Japan.  

Paper presented at the Symposium on the Exploitation and Management of Marine 

Fishery Resources in Southeast Asia; 1987 Sep 14-16; Darwin, Australia. 

 

  2.2.4 บทความในวารสาร 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร ปีพิมพ;์ ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า. 

สิทธิชัย ปัญญาใส, รูฮานี สานิง, ลัดดาวรรณ หนูเกลี้ยง, ฮัฟเซาะ บูเดีย.  การศึกษาเบื้องต้นของ

ความคงตัวของตัวอย่างเลือดต่อการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอด

เดียวเพื่อการคัดกรองภาหะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง.  ว.เทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 

2551; 41(2): 94-102. 

ทัศวิญา พัดเกาะ, วัชรา บุญสวัสดิ์, ชุลี โจนส์.  อุปกรณ์ก่อแรงดันบวกรูปกรวยแบบใหม่สามารถ

ลดภาวะหอบเหนื่อยและพลวัตการโป่งพองของปอดขณะออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังระดับปานกลาง.  ว.กายภาพบ าบัด ม.ค.-เม.ย. 2552; 31(1): 18-28. 

บุรฉัตร ฉัตรวีระ, วัชรากร วงศค์ าจันทร์.  พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกรบละเอียด.   

ว.วจิัยและพัฒนา มจธ.  ระหว่างตพีิมพ์. 
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Dejsomritrutai W, Nana A, Maranetra KN, Chuaychoo B, Maneechotesuwan K, Wongsurakiat 

P, et al.  Reference spirometric values for healthy lifetime nonsmokers in Thailand.  J 

Med Assoc Thai 2000; 83(5): 457-66. 

Buda AJ, Pinsky MR, Ingels NB, Daughters GT, Stinson EB, Alderman EL.  Effect of 

intrathoracic pressure on left ventricular performance.  N Engl J Med 1979; 301: 

453-9. 

Cooper CB.  The connection between chronic obstructive pulmonary disease symptoms and 

hyperinflation and its impact on exercise and function.  Am J Med 2006; 119 Suppl 

1: 21-31. 

Leshner AI.  Molecular mechanism of cocaine addiction.  N Engl J Med.  In press. 

 

2.2.5 จดหมาย บทบรรณาธิการในวารสาร 

ชื่อผู้เขียน.  ช่ือเรื่อง [ประเภทของงาน].  ชื่อวารสาร ปีพิมพ์; ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า. 

Graziano FM, Katschinski DM, Robins HI.  Hyperthermia and AIDS: a critical review [Letter].  

Int J Hyperthermia 1998 Jul-Aug; 14(4): 417-9. 

Liumbruno GM, AuBuchon JP. Old blood, new blood or better stored blood? [Editorial].  Blood 

Transfus 2010 Oct; 8(4): 217-9. 

 

  2.2.6 บทความในหนังสือพิมพ์ 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์ ปีพิมพ์; ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า. 

แง่มุมลึกชีวิต ดร.เชลดอน ผู้ค้นพบทฤษฎีเอดส์ใหม่.  ประชาชาติธุรกิจ 11-13 เม.ย.2534; 2216:    

 42. 

Lee G.  Hospitalization tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually.  

The Washington Post 1996; 164: 282-4. 

  2.2.7 บทความในหนังสือสารานุกรม 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ.  ชื่อสารานุกรม.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่

พิมพ:์ ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์  เล่มที่; หนา้. 

Levy JA. Viruses.  In: Fishbein J, editor.  Fishbein’s Illustrated Medical and Health 

Encyclopedia.  Westport (CT): HS Stuttman; 1981.  Vol. 22; p. 358-67. 
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  2.2.8 วิทยานิพนธ์ 

ชื่อผู้เขียน.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญา...สาขาวิชา...].  สถานที่พิมพ์: ชื่อสถาบัน/

มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ.์ 

กฤษณา วงศ์ชู.  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ [วิทยานิพนธ์ปริญญา

พยาบาล 

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว ].  ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2541. 

ประนม ค าลาภ.  พืชป่าที่น ามาใช้เป็นอาหารของชาวเขาและคนท้องถิ่นในบางท้องที่ของ

จังหวัดเชียงใหม่  [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ].  เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2530. 

Wongchoo K.  The relationship between self-concept, basic personal and family 

factors with self-care behaviors of HIV and AIDS person [Master Thesis in 

Family Nursing].  Khon Kaen: The Graduate School, Khon Kaen University; 1998. 

Songathana P.  Kinship, Karma, comparison and care: domiciliary and community 

based care of AIDS patients in Southern Thailand [Ph.D. Thesis in Nursing].  

Queensland: University of Queensland; 1998. 

 

  2.2.9 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์ (เช่น จุลสาร เอกสารอัดส าเนา) 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเอกสาร [จุลสาร].  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเอกสาร [เอกสารอัดส าเนา].  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

โดยให้ใส่ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์  หรือ Unpublished, จุลสาร หรือ Pamphlet, แผ่นพับ  หรือ 

Brochure, เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied ไว้ในเครื่องหมาย [ ] 

ต่อท้ายชื่อเอกสาร 

สมเกียรต ิพงษ์ไพบูลย์.  ชนชั้นกลางไทย พลวัตและศักยภาพ [ไม่ได้ตีพิมพ์]. เอกสารประกอบ 

การบรรยาย วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2539.  รัฐควีนส์แลนด ์ออสเตรเลีย:  

มหาวิทยาลัยเจมสด์ุก; 2539. 

Research and Training Center.  Guideline for research report writing [Brochure].  Bangkok: 

RTC; 1996. 
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  2.2.10 บทคัดย่อ 

   1) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ].  [วิทยานิพนธ์ปริญญา...สาขาวิชา...].  สถานที่พิมพ์: ชื่อ

สถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ.์  ใน: ชื่อสิ่งพมิพ์รวมบทความย่อ; ปีพิมพ.์  หนา้. 

ธาริณี เพชรัตน์.  ความต้องการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์

ในครอบครัว [บทคัดย่อ]. [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพยาบาลครอบครัว].  ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2541. ใน: 

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2540; 2542.  หนา้ 107-8. 

   2) บทคัดย่อจากเอกสารประกอบการน าเสนอในที่ประชุม

วิชาการ 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความ [บทคัดย่อ].  ชื่อการประชุมวิชาการ; วันเดือนปีที่จัดประชุม; 

สถานที่จัดประชุม; ปีพิมพ.์ เลขหน้า. 

Padkao T, Jones CU, Boonsawat W.  The effects of a new positive expiratory pressure device 

on dynamic hyperinflation in a patient with COPD: a controlled case study [Abstract]. 

The 6th Pan-Pacific conference on rehabilitation (PPCR); 2008 October 4-5; 

Department of Rehabilitation Sciences, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong; 

2008. 79. 

3) บทคัดย่อจากบทความวารสาร จากฐานข้อมูลซีดีรอม 

ชื่อผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ [บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร ปีพิมพ์; ปีที่ (ฉบับที่): เลขหน้า.  [cited 

วันเดือนปีที่อา้ง].  Available from: ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม/หมายเลขบทคัดย่อ. 

Usher AD.  After the forest: AIDS as ecological collapse in Thailand [Abstract].  Development 

Dialogue 1992; (1-2): 12-49.  [cited 2002 May 16].  Available from: ERIC/210875. 

4) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลซีดีรอม 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคัดย่อ]. [วิทยานิพนธ์ปริญญา...สาขาวิชา...]. สถานที่พิมพ์: ชื่อ

สถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์.  [cited วันเดือนปีที่อ้าง].  Available from: ชื่อฐานข้อมูล

ซีดรีอม/หมายเลขบทคัดย่อ. 

Chaowalit A.  Development and psychometric evaluation of the ethical issues scale 

(EIS) for HIV/AIDS patient care in Thailand [Abstract].  [Ph.D. Thesis in Nursing].  
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Boston: Boston College; 1997.  [cited 1999 Mar 12].  Available from: DAO/B97-

1745223. 

 

2.2.11 การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

   1) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยที่วารสารน้ันมี

ฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ (printed version) อยู่ด้วย ไม่ต้องใส่วันที่สืบค้น และ URL 

ชื่อผู้แต่ง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน์] ปีพิมพ์; ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า. 

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.  Plasma and urine salic acid in non-insulin dependent 

diabetes mellitus.  Ann Clin Biochem [serial online] 1995; (Pt 3): 303-6. 

Tseng YH, Lin CJ, Lin YI.  Text mining techniques for patent analysis.  Information 

Processing & Management [serial online] 2007; 43(5): 1216-47. 

   2) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน ไม่มีฉบับที่

เป็นสิ่งพิมพ ์

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน์] ปีพิมพ์ [cited วันเดือนปีที่อ้าง].  Available 

from: URL. 

Morse SS.  Factors in the emergence of infectious disease.  Emerg Infect Dis [serial online] 

1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5].  Available from: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.html. 

   3) บทความหนังสือพิมพ์บนอินเตอร์เน็ต 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์  [วารสารออนไลน์ ] ปีพิมพ์  [cited วันเดือนปีที่อ้าง ].  

Available from: URL. 

เพ็ญพิชญา แซ่เตียว.  มีน้ าใช้ในสวนทั้งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ [วารสารออนไลน์] 24 

กรกฎาคม 2545 [อ้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545].  จาก http://www.avantgothai.com/ 

magazinego/news/thairath/agicult/agrl.html.  

Lyman PN.  Facing a global AIDS crisis.  Washington Post [serial online] 1999 Aug 11 [cited 

1999 Aug 27].  Available from: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/Wplate. 

    

4) ข้อมูลจาก web site ของหน่วยงานต่างๆ 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง [ออนไลน์] ปีพิมพ ์[cited วันเดือนปีที่อา้ง].  Available from: URL 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  การจัดล าดับอัตรา

ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 กลุ่มแรก ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวม 

ก ท ม .) พ .ศ . 2552 [อ อ น ไล น์ ] 2554 [อ้ า ง เมื่ อ  21 เม ษ า ย น  2554].  จ า ก : 

http://bps.ops.moph.go.th/ 

index.php?mod=bps&doc=5. 

U.S. General Accounting Office.  Telemedicine: Federal strategy is needed to guide 

investments [online] 1997 [cited 2000 Sep 15].  Available from: 

http://www.access.gpo.gov/su_docs/aces/aces160.shtml?/gao/index.html. 

   5) ข้อมูลจาก web site ของบุคคล ไม่ระบุแหล่ง/หน่วยงานที่

สังกัด 

ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง [ออนไลน์] ปีพิมพ ์[cited วันเดือนปีที่อา้ง].  Available from: URL. 

ชนิดา จรรยาเพศ แบบฟอร์ด.  โลกาภิวัตน์กับความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภค [ออนไลน์] 

ม . ป . ป .  [อ้ า ง เ มื่ อ  23 ก ร ก ฎ า ค ม  2545].  จ า ก 

http://www.focusweb.org/publications/Thai/ 

2002/logapiwat.html. 

Bontas EP.  Practical experiences in building Ontology-based retrieval systems  

[Online] 2005 [cited 2006 Jan 20] Available from: http://userpage.fu-

berlin.de/~paslaru/ 

paper/swcase2005.pdf. 

   6) การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์.  หัวข้อการสัมภาษณ์ [สัมภาษณ์].  ต าแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด/ที่อยู่: วันเดือนปี

ที่สัมภาษณ์. 

สมัย โสกนาดี.  ความรูเ้รื่องโรคเอดส์ของชาวบ้าน [สัมภาษณ]์.  ราษฎรหมู่บ้านโนนตุ่น อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น; 11 กันยายน 2542. 

Tapparangsi K.  AIDS situation in Thailand [Interview]. The Mininter, Ministry of Public Health; 

17 July 1999. 
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  2.2.14 การอ้างอิงเอกสารซ้อนเอกสาร 

   ให้เขียนรายงานอ้างอิงตามวิธีการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท โดยใน

คู่มือภาคนิพนธ์ภาคนิพนธ์นี้ก าหนดให้เริ่มจากรายการอ้างอิงดั้งเดิมก่อน ตามด้วยค าว่า อ้างถึงใน 

หรอื cited in แล้วตามด้วยเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง ดังตัวอย่าง 

Martin JG, de Troyer A.  The thorax and control of functional residual capacity. In: The 

Thorax, edited by Roussos C and Macklem PT. New York: Dekker, 1985, vol. 29, pt. 

B, p. 899-921 (Lung Biol. Health Dis Ser) cited in Babb TG, Viggiano R, Hurley B, 

Staats B, & Rodarte J.  Effect of mild-to-moderate airflow limitation on exercise 

capacity.  J Appl Physiol 1991; 70(1): 223-30 

Milic-Emili J.  Provocative hypothesis: does mechanical injury of the peripheral airway play a 

role in the genesis of COPD in smokers? COPD: J Chron Obstruc Pulm Dis 2004; 

1: 1-8. cited in Calverley PMA, Koulouris NG.  Flow limitation and dynamic 

hyperinflation: key concept in modern respiratory physiology.  Eur Respir J 2005; 

25: 186-99. 

 

 2.3 การจัดเรยีงและการพมิพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม 

  2.3.1 รายงานเอกสารทุกชิ้นที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องให้น ามารวบรวมไว้ใน

ส่วนท้ายเรื่อง ภายใต้หัวข้อว่า เอกสารอ้างอิง 

  2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี้ 

   1) เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ส าหรับกรณีที่ได้ใช้วิธีอ้างอิงใน

เนื้อเรื่องแบบชื่อ-ปี หรือแบบตัวเลขชนิดที่เป็น reference-order number โดยมีหลักการเรียง คือ 

เรียงตามตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงรายการ

เอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมดแลว้จึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ 

2) เรียงตามล าดับการอ้างในเน้ือเรื่อง ส าหรับกรณีที่ได้ใช้วิธี

อ้างอิงในเนื้อเรื่องแบบตัวเลขชนิดที่เป็น cited-order number ต้องใส่หมายเลขก ากับข้างหน้า

รายการเอกสารแตล่ะรายการ ให้ตรงกับที่อา้งองิไว้ในเนื้อเรื่อง 

  2.3.3 หลักการพิมพท์ี่ควรทราบ 

   1) พิมพ์เครื่องหมายใดๆ ต่อท้ายข้อความได้เลยโดยไม่ต้องเว้น และหลัง

เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ใหเ้ว้น 2 (เคาะ space bar 2 ครั้ง) ส่วนหลังเครื่องหมายจุลภาค ( , ) โค

ลอน ( : ) เซมิโคลอน ( ; ) ให้เว้น 1 (เคาะ space bar 1 ครั้ง) ดังตัวอย่าง 
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  ชวลิต มังคละวิรัช.  การเปลี่ยนแปลง... 

 Philadelphia: Limppincott-Raven Publishers; 1998. 

 1979; 301: 453-9. 

 Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.  Plasma and urine salic acid in... 

  ชวลิต มังคละวิรัช  .  การเปลี่ยนแปลง... 

  Philadelphia : Limppincott-Raven Publishers ; 1998. 

  1979 ; 301 : 453-9. 

  Ozben T , Nacitarhan S , Tuncer N .  Plasma and urine salic acid in... 

 

  2) หากพิมพ์ข้อความไม่พอใน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ย่อหน้าล้ า

เข้าไป (indent) ประมาณ 4-8 ตัวอักษร (เคาะ space bar 4-8 ครั้ง) ดังตัวอย่าง 

Buda AJ, Pinsky MR, Ingels NB, Daughters GT, Stinson EB, Alderman EL.  Effect of 

intrathoracic pressure on left ventricular performance.  N Engl J Med 1979; 

301: 453-9. 

     

หรอืกรณีที่มหีมายเลขล าดับรายการ ให้ย่อหนา้ตรงกับชื่อผูแ้ตง่ ดังตัวอย่าง 

1. Buda AJ, Pinsky MR, Ingels NB, Daughters GT, Stinson EB, Alderman EL.  

Effect of intrathoracic pressure on left ventricular performance.  N Engl J Med 

1979; 301: 453-9. 

 

 

   3) ควรค านึงถึงความถูกต้องทางภาษาและหลักการพิมพ์มากกว่าความ

สวยงาม ไม่จ าเป็นต้องจัดขอบความใหต้รงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดค าหรือพิมพ์แบบผิดๆ 

ดังตัวอย่าง 

ชวลิต มังคละวิรัช.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปัญหา 

การแพรร่ะบาดของโรคเอดส์.  ใน: สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  

รวมบทความบรรยายสัมมนาโรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:  

กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข; 2538.  หน้า 204-

27. 

ย่อหน้า 

ย่อหน้าตรงกัน 
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Ward JW, Drotman DP.  Epidemiology of HIV and AIDS.  In: Wormser GP, editor.  

AIDS and other manifestations of HIV infection. 3rd ed. Philadelphia:  

Limppincott-Raven Publishers; 1998.  p. 1-16. 

ชวลิต มังคละวิรัช.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคเอดส์.  ใน : สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ. รวม

บทความบรรยายสัมมนาโรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: กองโรค

เอดส์ กรมควบคุมโรคติดตอ่ กระทรวงสาธารณสุข; 2538.  หนา้ 204-27. 

Ward JW, Drotman DP.  Epidemiology of HIV and AIDS.  In: Wormser GP, editor.  

AIDS and other manifestations of HIV infection. 3rd ed. Philadelphia: 

Limppincott - Raven Publishers; 1998.  p. 1-16. 

 

3. การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของรูปและตาราง 

 3.1 การอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปหรือตารางที่น ามาจากบทความ หรือ หนังสือ ให้อ้างอิง

ดังตวัอย่าง 

ตารางท่ี 1  การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ         

      และผูป้่วยโรคหัวใจ [1]     

  

  

  

  

 

 
รูปที่ 1  การตอ่อุปกรณ์การวัดขณะนั่งตัวตรง [1] 
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 3.2 การอา้งองิแหล่งที่มาของรูปหรอืตารางที่น ามาจากเว็บไซต์ให้อ้างอิง ดังตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1  การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ         

      และผูป้่วยโรคหัวใจ  

  

  

  

  

[อ้างเมื่อ 21 เมษายน 2554] จาก: http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5. 

 

 
[อ้างเมื่อ 21 เมษายน 2554] จาก: http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5. 

รูปที่ 1  การตอ่อุปกรณ์การวัดขณะนั่งตัวตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกึ่งกลาง 

จัดกึ่งกลาง 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มต่างๆ 
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ค าส าคัญ .............. ............... ................ ................. ......................... 

Keywords .............. ............... ................ ................. ......................... 

 

เสนอเมื่อวันท่ี ............................................. 

 

ชื่อนสิิตผู้เสนอภาคนิพนธ์  

1. นางสาว...................................  ......................................  

รหสันิสติ .............................. E-mail……………………………….………. 

2. นาย.........................................  .......................................   

รหัสนสิิต .............................. E-mail……………………….………………. 

3. นาย........................................  ........................................   

รหัสนสิิต .............................. E-mail………………………….……………… 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  

อาจารย์  ..................  ........................................ 

 แขนงวิชา ........................................................ 

 E-mail …………………………………………………………… 

 

 

(ใชตั้วอักษร TH NIRAMIT ขนาด 16 ตัวหนา)   

 (ใชตั้วอักษร TH NIRAMIT ขนาด 16 ตัวปกติ)   

 

ระบุ 3-5 ค า  

 

เรียงล าดับชื่อตามตัวอักษรภาษาไทย 

 

คง.02 

(ใชตั้วอักษร TH NIRAMIT ขนาด 20 ตัวหนา) 

   

 

หมายเลข : ........................................ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  

1. อาจารย์ ............................  ................................... 

สังกัด...................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………….. 

2. อาจารย์ .............................  ..................................... 

สังกัด...................................................................... 

E-mail……………………………………………………………………… 

 

ประเภทของการวิจัย  

  วิจัยพืน้ฐาน 

  วิจัยประยุกต์ 

  การพัฒนาทดลอง 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

.....................................................[1] ...............................................................[2]............ 

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

..................................................................................[3]............................................................... 

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

........................................................................................................................................[2-4] 

 .................................................................................................[5].................................... 

.........................................................................................................................................[1-3, 6] 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ...................................................................................................................................... 

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

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

 

สมมติฐาน 

1. ...................................................................................................................................... 

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

หากไมม่ ีให้ตัดหัวข้อนีอ้อก 

 

จัดพิมพต์ามรูปแบบที่ระบุในบทที่ 3 

 

ดูนิยามในบทที่ 3 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ...................................................................................................................................... 

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

ขอบเขตการวิจัย 

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

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

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

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

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

 

รูปแบบการวิจัย

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

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

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

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

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

 

วัสดุและอุปกรณ์  

1. ...................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………................ 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

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

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

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

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ...................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

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

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

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

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

 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือนที่) 

1 2 3 4 5 6 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

งบประมาณ 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

หมวดค่าตอบแทน  

หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์  

หมวดค่าใช้สอย  

รวม  

* โปรดระบุรายละเอียดใหชั้ดเจน 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ...................................................................................................................................... 

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

2. ……………………………………………………………………………………………………………............……….………… 

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

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

3. ……………………………………………………………………………………………………….............………….…………… 

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………….............……………. 

5. ...................................................................................................................................... 

6. ...................................................................................................................................... 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

น าเสนอโดย 

 

ลงช่ือ....................................................  ลงช่ือ.................................................... 

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

           นิสติผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์        อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ลงช่ือ....................................................  ลงช่ือ.................................................... 

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

            นิสติผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์          อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 

 

ลงช่ือ....................................................   

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

            นิสติผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์                       

 

 

 

 

-------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าลืม! น ากล่องข้อความ (สีแดง) ออกด้วย! 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 
แบบประเมินการสอบภาคนิพนธ ์ 

สาขาวชิากายภาพบ าบัด 
ชื่อเร่ือง (ไทย)....………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

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

เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ) 
ดีมาก 

(5) 

ด ี

(4) 

พอใช ้

(3) 

อ่อน 

(2) 

อ่อนมาก 

(1) 

ต้องปรับปรุง 

(0) 

คุณภาพการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1. ชื่อเรื่อง  

1.1 การใชภ้าษาและความชัดเจนของชือ่เรื่อง (0.5) 

1.2 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความส าคัญและท่ีมา (1) 

 

0.5 

1.0 

 

0.4 

0.8 

 

0.3 

0.6 

 

0.2 

0.4 

 

0.1 

0.2 

 

0 

0 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา ชัดเจนและตรงประเด็นปัญหา (2) 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0 

3. ความส าคัญและท่ีมาของปญัหา 

3.1 ความสมบูรณ์ของเน้ือหา (1.5) 

3.2 ความชัดเจนของประเด็นปัญหา โจทยค์ าถามการวจิัย (1.5) 

 

1.5 

1.5 

 

1.2 

1.2 

 

0.9 

0.9 

 

0.6 

0.6 

 

0.3 

0.3 

 

0 

0 

4. ระเบยีบวธิีวิจัย 

4.1 ความเหมาะสมของระเบยีบวธิีวิจัยท่ีเลือกใช้ (1) 

4.2 ความถูกต้องของวธิีการวเิคราะหข์้อมูลและการใชส้ถติิ (1) 

 

1.0 

1.0 

 

0.8 

0.8 

 

0.6 

0.6 

 

0.4 

0.4 

 

0.2 

0.2 

 

0 

0 

5. จัดพิมพไ์ด้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด (0.5) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

6. การจัดพิมพเ์อกสารอ้างอิง (0.5) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

7. ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของโครงร่างภาคนิพนธ์ (0.5) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

คุณภาพการสอบการน าเสนอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1. การแต่งกายและบุคลิกภาพในการน าเสนอ  (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

2. การใชภ้าษาส่ือสารและมารยาทการน าเสนอและตอบค าถาม (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

3. ขั้นตอนและวธิีการน าเสนอ (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

4. ความถูกต้องของเน้ือหาที่น าเสนอ (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

5. ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเน้ือหา (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

6. ความสามารถในการน าเสนอและอธิบายเน้ือหา (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

7. ไหวพริบและความสามารถในการตอบค าถาม (2) 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0 

8. องค์ความรู้ในเรือ่งที่น าเสนอของกลุ่ม (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

9. ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ (1) 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 

รวมคะแนน (20 คะแนน)  
 

      ลงช่ือ…………………………………………………………… 

                                                                               (……………………………………………………) 

                กรรมการสอบ 
กรรมการสอบทุกท่านน าส่ง คง.03 ที่ประธานกรรมการสอบ/ผู้รับผดิชอบรายวิชา ภายในวันที่นสิิตน าเสนอภาคนิพนธ ์

คง.03 หมายเลข : ........................................ 

วันที่สอบ ………………………………………….. 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 

 

แบบเสนอรายงานความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย) 

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

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

 

2. วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ 

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

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

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

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

 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของภาคนิพนธ์ 

 ผลการด าเนินงาน  

    ได้ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

    ได้ด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 

    ได้เปลี่ยนแปลงแผนงานที่วางไว้ ดังนี้ ................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. สรุปรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ตามแผนที่ระบุไว้ในโครงรา่งภาคนิพนธ์ (โดยสรุป) 

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

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

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

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

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

 

 

คง.04 หมายเลข : ........................................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

5. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานตามที่เสนอไว้ในโครงรา่งภาคนิพนธ์คิดเป็นรอ้ยละ

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

 

6. รายละเอียดเพิ่มเติมกับผลการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมให้แนบบทความ  ผลงาน

ความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างด าเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ

แล้ว หรอืบทความที่จะน าเผยแพรท่างสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี) 

 

 

7. รายละเอียดของการด าเนินงานตามแผนงานภาคนิพนธ์ที่จะด าเนนิการตอ่ไป 

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

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

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

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

 

8. พบปัญหาหรอือุปสรรคในระหว่างด าเนินภาคนิพนธ์หรอืไม่   ไม่ม ี   ม ี

(สรุปรายละเอียด) 

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

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

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

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

 

9. คาดว่าภาคนิพนธ์จะด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานหรอืระยะเวลาที่ก าหนดหรอืไม่ 

  เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ขยายเวลาด าเนินงาน (ใหย้ื่นแบบขยายเวลาด าเนินงานภาคนิพนธ์ (คง.12)) 

 

ลงช่ือ......................................      

(………………………………………) 

นิสติ 

วันที่......../............./........... 

ลงช่ือ......................................      

(………………………………………) 

นิสติ 

วันที่......../............./........... 

ลงช่ือ......................................      

(………………………………………) 

นิสติ 

วันที่......../............./........... 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

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

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

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

ลงช่ือ........................................................       

  (……………………………………………………………) 

            อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

                                           วันที่......../............./.......... 
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แบบประเมินการน าเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์  
สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

 

วันท่ีน าเสนอ......……………………............. เวลา................................ ห้อง...................................... 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....……………………….…………………………………………………………………………………………… 

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

ผลการด าเนินงานตามแผน (ตั้งแต่เริ่มงาน ถึงวันประเมินความก้าวหน้า) 

เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ) 

ระดับความก้าวหน้า 

ดีมาก 

(5) 

ด ี

(4) 

พอใช ้

(3) 

อ่อน 

(2) 

อ่อนมาก 

(1) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(0) 

1. ความก้าวหน้าของงานวิจัย (5)       

1.1 การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานที่ระบุในโครงร่าง (2) 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0 

1.2 การออกแบบการวิจัย การศึกษาน ารอ่ง การเตรยีมอุปกรณ์ และกลุ่ม

ตัวอย่าง (1.5) 

1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมลู (1.5) 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0 

2. การน าเสนอ (5)       

2.1 ความสามารถในการอธิบาย ตอบค าถาม ให้เหตุผล ค้นคว้าเพิ่มเติม (2) 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0 

2.2 ความสามารถในการแก้ปญัหา (2.5) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 

2.3 ความเหมาะสมของสื่อและเวลาในการน าเสนอ (0.5) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 

รวมคะแนน  (10 คะแนน)  

 

 

      ลงช่ือ…………………………………………………………… 

                                                                      (……………………………………………………) 

                 กรรมการสอบ 

 

กรรมการสอบทุกท่านน าส่ง คง.05 ที่ประธานกรรมการสอบ/ ผูร้ับผิดชอบรายวิชา ภายในวันที่

ก าหนดในประกาศของแต่ละสาขาวิชา  

คง.05 หมายเลข : ........................................ 
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แบบประเมินการสอบป้องกันภาคนิพนธ ์
สาขาวชิากายภาพบ าบัด 

วันท่ีน าเสนอ......…………………….................................... เวลา................................ ห้อง...................................... 

ชื่อภาคนิพนธ์  (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................. 

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

เกณฑ์การพิจารณา (ตวัคูณ) 
ดีมาก 

(5) 

ด ี

(4) 

พอใช ้

(3) 

อ่อน 

(2) 

อ่อนมาก 

(1) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(0) 

1.  ความรู้ความสามารถ (20 คะแนน) 

1.1 การแต่งกาย บุคลิกภาพและมารยาทการน าเสนอและการตอบค าถาม (0.5) 

1.2 การใช้ภาษาและการสื่อสาร (0.5) 

1.3 ขัน้ตอน, วิธีการและสื่อในการน าเสนอ (0.5) 

1.4 ความสมบูรณ์และครบถ้วนของเนือ้หาที่น าเสนอ (1.5) 

1.5 ความถูกต้องทางหลักวิชาการของเนือ้หาทุกส่วน ที่น าเสนอ (3) 

1.6 ความสามารถในการอธิบายผลการทดลอง (1.5) 

1.7 ความสามารถในการวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง (1.5) 

1.8 ความสามารถการแสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ (1.5) 

1.9 องค์ความรู้และความเขา้ใจในเนื้องานและผลงาน (5) 

1.10 ไหวพริบและความสามารถในการตอบค าถาม (4) 

1.11 จรรยาบรรณของการท าวิจัย (0.5)                                                                                                                                                                               

2. คุณภาพการเขียนรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน) 

2.1 ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเนือ้หา (1) 

2.2 รูปแบบการจัดพิมพ์ (1)  

2.3 การเขยีนบทคัดย่อภาษาไทย (1) 

2.4 การทบทวนวรรณกรรม (2) 

2.5 การเขยีนระเบยีบวิธวีิจัย (1) 

2.6 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูล (2)  

2.7 การวิจารณ์ผลการวิจัย  (1.5) 

2.8 การสรุปผลการวิจัย  (0.5) 

 

0.5 

0.5 

0.5 

1.5 

3 

1.5 

1.5 

1.5 

5 

4 

0.5 

 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1.5 

0.5 

 

0.4 

0.4 

0.4 

1.2 

2.4 

1.2 

1.2 

1.2 

4 

3.2 

0.4 

 

0.8 

0.8 

0.8 

1.6 

0.8 

1.6 

1.2 

0.4 

 

0.3 

0.3 

0.3 

0.9 

1.8 

0.9 

0.9 

0.9 

3 

2.4 

0.3 

 

0.6 

0.6 

0.6 

1.2 

0.6 

1.2 

0.9 

0.3 

 

0.2 

0.2 

0.2 

0.6 

1.2 

0.6 

0.6 

0.6 

2 

1.6 

0.2 

 

0.4 

0.4 

0.4 

0.8 

0.4 

0.8 

0.6 

0.2 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

1 

0.8 

0.1 

 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

                                                 รวมคะแนน  (30 คะแนน)  

  
                                  ลงช่ือ……………………………………….......... 

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

                                                                                        กรรมการสอบ 

 

กรรมการสอบน าส่ง คง.06 ท่ีประธานกรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายวชิา ภายในวันท่ีนิสติสอบ 

(พลิกด้านหลัง) 

คง.06 หมายเลข : ........................................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

สรุปผลการประเมิน 

  "ผ่าน" แบบไม่มเีงื่อนไข 

  "ผ่าน" โดยมีเงื่อนไขคือ ............................................................................................... 

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

  "ไม่ผ่าน" เนื่องจาก ..................................................................................................... 

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

 

 
                              ลงช่ือ……………………………………….......... 

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

         กรรมการสอบ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 
แบบประเมินภาควิชาภาคนิพนธ์ (รายบุคคล) 

 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิชากายภาพบ าบดั 

ชื่อภาคนพินธ์(ภาษาไทย).................................................................................................................................. 

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

ชื่อ- สกุล นสิิต................................................................................. รหัสนิสิต................................................. 

เกณฑ์การพิจารณา  (ตัวคูณ 0.5) 
ดมีาก 

(5) 

ด ี

(4) 

พอใช ้

(3) 

อ่อน 

(2) 

อ่อนมาก 

(1) 

ต้องปรบัปรุง 

(0) 

1.  เจตคติ   

1.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานที่ไดรั้บมอบหมาย   

1.2 ความสม่ าเสมอในการปรกึษาอาจารย์ที่ปรึกษา  

1.3 ความเหมาะสมในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

1.4 ความพร้อมเพรียงในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

1.5 การตรงต่อเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.6 ความใฝ่รู้และเอาใจใส่ต่องาน  

1.7 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

2.  ลักษณะการท างาน 

2.1  มีการก าหนดและวางแผนงานลว่งหน้า (1)  

2.2  มีการก าหนดหน้าทีแ่ละแบ่งงานในกลุ่ม   

2.3  ความสม่ าเสมอในการท างาน   

2.4  การดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  

2.5  การรักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ/สถานทีเ่ก็บข้อมูล   

2.6  ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในการท างาน   

3. ความรู้ความสามารถ 

3.1 ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล  

3.2 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 

3.3 ความสามารถในการอภิปรายและให้เหตุผล 

3.4 ความสามารถในการแกป้ัญหา  

3.5 ความเข้าใจในเนื้องาน 

3.6 องค์ความรูท้างวิชาการเกี่ยวกับงานวจิัยที่ท า 
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0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 

0.6 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

รวมคะแนน  (10 คะแนน)  
 

                                                   ลงชื่อ……………………………………….............. 

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

                                                                                                     อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาส่งคืนอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ภายใน 7 วันหลังสอบ   

คง.07 หมายเลข : ........................................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 

แบบประเมินภาคนพินธ์ ภาคโปสเตอร ์ 
รายวิชาภาคนิพนธ์ 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ใน โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ประจ าปีการศึกษา ...................... 

วัน.................... ที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ........................ 

หัวข้อประเมิน คะแนน 

1.เนื้อหา/ข้อมูล 

1.1 ความเหมาะสมของช่ือเร่ือง (5 คะแนน)  

1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)  

1.3 ความแปลกใหม/่ความคิดสร้างสรรค์ (สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กิจกรรมใหม่) (5 คะแนน)  

1.4 การจัดเรียงข้อมูล รูปแบบการน าเสนอ และปริมาณข้อมูลเหมาะสม (5 คะแนน)  

1.5 การอธิบายผลการศึกษา (5 คะแนน)  

1.6 การใช้ภาษา (5 คะแนน)  

2. ลักษณะของโปสเตอร ์

2.1 ความชัดเจนของตัวอักษร รูปภาพ สีพืน้ (5 คะแนน)  

2.2 ความสวยงาม ดึงดูดใจ (5 คะแนน)  

3. ผู้น าเสนอ 

3.1 ความเข้าใจในเนื้อหา (5 คะแนน)  

3.2 ความกระตอืรือร้นในการน าเสนอ (5 คะแนน)  

รวม (50 คะแนน)  

หมายเหต:ุ ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 =ด ี3 = พอใช ้2 = ควรปรับปรุง 1 =ตอ้งปรับปรุง 

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(อาจารย์ / นักกายภาพบ าบัด / นักเทคนิคการแพทย์) (............................................................) 

         กรรมการ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

คง.08 หมายเลข : ........................................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 

แบบฟอร์มน าสง่ภาคนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

        
ข้าพเจ้า 1. ชื่อ – สกุล ....................................................................................................... 

2. ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………......…………………. 

3. ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………......………………. 

ได้สอบผา่นภาคนิพนธ์เรื่อง............................................................................................................ 

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

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

เมื่อวันที่................................................................ และได้ด าเนินการแก้ไขรูปเล่มภาคนิพนธ์ตาม

ข้อแนะน าของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแลว้ ดังค ารับรองจากคณะกรรมการสอบท้ายบันทึก

ข้อความนี้  

 

 ข้าพเจ้าจงึขอน าส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 ฉบับ เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา และ

คณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามตอ่ไป 

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

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

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

       นิสติผูจ้ัดท าภาคนิพนธ์         นิสติผูจ้ัดท าภาคนิพนธ์ 

 

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

    (…………...…………………………………..)    

                นิสติผูจ้ัดท าภาคนิพนธ์          

                    (พลิกดา้นหลัง) 

คง.09 หมายเลข : ........................................ 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

(ส าหรับนักวิชาการศึกษา ใหเ้ก็บ คง.09 ไว้ตั้งแต่นิสติยืน่เรื่องในข้อ 2  จนถงึ นิสติส่งเอกสารครบ

ตามท่ีระบุไว้ ข้อ 4 และลงนามตามท่ีปฏิบัตจิริง) 

1. ค ารับรอง 

รูปเล่ม รายงานการวิจัยภาคนพินธ์ ฉบับนี้ ผ่านการสอบ

และได้แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะ ของคณะกรรมการสอบฯ 

แลว้ 

 

ลงช่ือ........................................................ 

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

   อาจารย์ท่ีปรึกษา/ประธานกรรมการสอบฯ 

 

3. นิสิต ได้รับต้นฉบับที่หวัหนา้สาขาฯและคณบดีฯ 

ลงนามแลว้ เมื่อ 

วันท่ี………………....................................... 

เวลา.................น. 

 

ลงช่ือ........................................................ 

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

            นสิิตผู้จัดท าภาคนพินธ์ 

 

2. งานบริการการศกึษา ได้รบั ต้นฉบับ ไว้แลว้ เมื่อ 

วันท่ี.............................................................  

เวลา...........................น. 

 

ลงช่ือ....................................................นักวชิาการศึกษา 

       (..................................................)  

4. งานบริการการศกึษา ได้รบั  

1) รูปเล่ม 2 เล่ม (ต้นฉบบั 1 เล่ม + ส าเนา 1 เล่ม)  

2) Electronic file 2 ชุด ไว้แลว้ เมื่อ 

วันท่ี.............................................................  

เวลา..........................น. 

ลงช่ือ..................................................นักวชิาการศึกษา 

       (.................................................) 

 

 

 

 

 

............................................. 
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คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

 

แบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ ์
คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .................... 
 

เรื่อง ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ์ 

เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 

 ด้วยข้าพเจ้า..................................................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาคนิพนธ์เรื่อง(ภาษาไทย)............................................................................................................. 

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

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

โดยมีนสิิตที่ท าภาคนิพนธ์ คือ นาย/นางสาว................................................................................... 

นาย/นางสาว..................................................... และนาย/นางสาว................................................. 

นิสติระดับปริญญาตร ีสาขาวิชา......................................... มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ  ความก้าวหน้าภาคนิพนธ์  ภาคนิพนธ์  ดังตอ่ไปนี้ 

 
(โปรดพิมพ์และ/หรือเขียนต าแหน่งทางวิชาการ ถ้าบคุคลที่ขอเปลี่ยนแปลงมีต าแหน่งทางวิชาการ) 

กรรมการเดิม กรรมการใหม่ 

 

1. ลงช่ือ............................................................... 

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

 

2. ลงช่ือ.............................................................. 

               (....................................................) 

 
3. ลงช่ือ.............................................................. 

               (....................................................) 

ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

1.ลงช่ือ............................................................... 

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

 

2. ลงช่ือ.............................................................. 

               (....................................................) 

 
3. ลงช่ือ.............................................................. 

               (....................................................) 

ลงนามเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนแปลง 

คง.10 หมายเลข : ........................................ 
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ทั้งนี ้เนื่องจาก

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

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

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

  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

      ลงช่ือ....................................................... 

             (..................................................)  

     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา 2. หัวหน้าสาขาวชิา 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก

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

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

 

ลงชื่อ............................................... 

       (.............................................) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่......... / ................ / ............ 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก

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

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

 

ลงชื่อ............................................... 

      (.............................................) 

หัวหน้าสาขาวิชา................ 

วันที่......... / ................ / ............ 

3. งานวชิาการคณะ 4. คณบดคีณะสหเวชศาสตร์ 

ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามคุณสมบัติว่าด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

 

ลงชื่อ............................................... 

       (.............................................) 

ผู้ตรวจสอบ 

วันที่......... / ................ / ............ 

 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก............................................. 

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

 

ลงชื่อ............................................... 

       (.............................................) 

คณบดี 

วันที่......... / ................ / ............ 
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แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ ์
 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. .................... 

 

เรื่อง ขออนุมัตเิปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ 

เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 

 ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว................................................................................................. 

นาย/นางสาว........................................................ และนาย/นางสาว.............................................. 

นิสติระดับปริญญาตร ีสาขาวิชา.........................................ขออนุมัตเิปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ์ 

จากเดิม 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 

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

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

(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................

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

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

เป็น   

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................... 

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

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

(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................

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

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

(พลิกด้านหลงั) 

คง.11 หมายเลข : ........................................ 
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เนื่องจาก

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

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

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

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

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

ลงช่ือ…………………………………. ลงช่ือ………………………………….. ลงช่ือ………………..…………………. 

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

                 นิสติ                                นิสติ                                นิสติ 

 

1. อาจารย์ท่ีปรกึษาหลัก 2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก

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

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

ลงชื่อ............................................... 

     (.............................................) 

อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 

วันที่......... / ................ / ............ 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก

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

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

ลงชื่อ............................................... 

       (.............................................) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่......... / ................ / ............ 

3. หัวหน้าสาขาวิชา 4. คณบดคีณะสหเวชศาสตร์ 

 เห็นชอบ 

 ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก

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

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

ลงชื่อ............................................... 

      (.............................................) 

หัวหน้าสาขาวิขา............... 

วันที่......... / ................ / ............ 

 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมัต ิเนื่องจาก............................................. 

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

ลงชื่อ............................................... 

       (.............................................) 

คณบดี 

วันที่......... / ................ / ............ 
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แบบขอขยายเวลาด าเนินภาคนิพนธ ์
คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

วันท่ี.............. เดอืน................................ พ.ศ. .................... 

 

เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาด าเนนิภาคนพินธ์ 

เรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวชิาภาคนพินธ์ สาขาวิชา......................................... 

 

 ด้วยขา้พเจ้า 1. นาย/นางสาว................................................................................................................. 

      2. นาย/นางสาว................................................................................................................. 

      3. นาย/นางสาว................................................................................................................. 

นสิิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา..............................................................................................................อยู่ใน

ระหวา่งการด าเนนิภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา ........................ หมายเลขโครงการ....................................... เร่ือง

(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 

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

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 มีความจ าเป็นต้องขอขยายเวลา การด าเนินภาคนิพนธ์ ออกไปอีก เป็นเวลา.........เดือน นับตั้งแต่วัน

สุดท้ายของการสอบป้องกันโครงภาคนพินธ์ เนื่องจาก  

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

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

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

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัต ิ 

 

ลงช่ือ…………………………….......….….   ลงช่ือ……………….....………………….. 

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

 

ลงช่ือ……….......……....………………….…. 

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

 

คง.12 หมายเลข : ........................................ 
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1. อาจารยท์ี่ปรกึษาหลัก 2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ผู้ประสานงาน รายวิชา 

อนุมัต ิ

 ไมอ่นุมัต ิเนื่องจาก 

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

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

 

ลงช่ือ............................................... 

     (....................................................) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

วันท่ี......... / ................ / ............ 

 อนุมัต ิ

 ไมอ่นุมัต ิเนื่องจาก

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

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

 

ลงช่ือ............................................... 

       (..................................................) 

     ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน รายวชิา 

วันท่ี......... / ................ / ............ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*หมายเหตุ :การขอขยายเวลาด าเนินภาคนิพนธ์สามารถกระท าได้สูงสุด 1 คร้ัง ในระยะเวลาไม่เกิน 

5 เดือน นับจากวันสุดท้ายของก าหนดการสอบป้องกัน 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการจัดพิมพ์รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
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ความชุกของการเกิดภาวะอ้วนในนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Prevalence of Obesity in Students, School of Allied 

Health Science, University of Phayao 

 

 

โดย 

ไกรรินทร์  กันธิยะ 

ปัทมาปทุมวดี  รุ่นบาง 

อมรรัตน์  จุฑามณศีรีสมุทร 

 

 

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตร 

ปริญญากายภาพบ าบัดบัณฑิต  

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปกีารศึกษา 2558 
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ภาคนิพนธ ์เรื่อง 

ความชุกของการเกดิภาวะอ้วนในนิสติคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Prevalence of Obesity in Students, School of Allied  

Health Science, University of Phayao 

 

 

น าเสนอต่อ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อประกอบการศึกษา  

ระดับปริญญากายภาพบ าบัดบัณฑิต 

เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 

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

(นางสาวไกรรินทร ์กนัธิยะ) 

นิสติ 

  

 

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

(อาจารย์รชักลอย ดอยอ่างขาง) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

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

(นายปัทมาปทุมวดี รุ่นบาง) 

นิสติ 

  

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

(อาจารย์รชันก อนิทนนท์) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

 

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

(นางสาวอมรรัตน์ จุฑามณีศรีสมุทร) 

นิสติ 
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คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ได้อนุมัติให้ 

ไกรรินทร ์  กันธิยะ 

ปัทมาปทุมวดี  รุ่นบาง 

อมรรัตน ์  จุฑามณีศรีสมุทร 

 

สอบผ่านในรายวิชาภาคนิพนธ์ เรื่อง 

ความชุกของการเกดิภาวะอ้วนในนิสติคณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Prevalence of Obesity in Students, School of Allied  

Health Science, University of Phayao 

 

เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

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

(อาจารย์รชักลอย ดอยอ่างขาง) 

ประธานกรรมการ 

  

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

(อาจารย์รชันก อนิทนนท์) 

กรรมการ 

 

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

(อาจารย์วิศรุต ดอยวาวี) 

กรรมการ 

  

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

(อาจารย์มะม่วง น้ าปลาหวาน) 

กรรมการ 

 

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

(อาจารย์อรุณีย ์พรหมศรี) 

หัวหน้าสาขาวชิากายภาพบ าบัด 

  

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

(รองศาสตราจารย์ มาลนิี ธนารุณ) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 

 



    

   -117- 

คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

ชีวประวัต ิ

 
ชื่อ - สกุล ภาษาไทย  นางสาวไกรรินทร์ กันธิยะ 

ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ Miss Krairin Kantiya 

วัน เดือน ปี เกิด   วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 

สถานที่เกิด   จังหวัดพะเยา 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  22 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

    E-mail: krairin.ieie@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา  ประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนตน้ ปีการศกึษา 2549 

    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

    ประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2552 

    โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา 

    ปัจจุบันเป็นนิสติ (กายภาพบ าบัด) 

    คณะสหเวชศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยพะเยา 

    จังหวัดพะเยา 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอ.ดร.ทนพญ.รัชกลอย ดอยอ่างขาง ที่ให้ค าปรึกษาและ

ค าแนะน าตลอดจนดูแลเป็นอย่างดีจนท าให้ภาคนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึง อ.ทนพญ.รัชนา

กรณ์ อินทนนท์ อ.ทนพ.วิศรุต ดอยวาวี และศ.ดร.นพ.สรายุทธ มั่งมียงค์ คณะกรรมการสอบภาค

นิพนธ์  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการท าภาคนิพนธ์ ขอบพระคุณ

อาสาสมัครที่ใหค้วามร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จนการศกึษาส าเร็จไปได้

ด้วยดี จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

 

 ไกรรินทร์  กันธิยะ 

 ปัทมาปทุมวดี  รุ่นบาง 

 อมรรัตน์  จุฑามณีศรีสมุทร 

                                                               10 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด i 



    

   -119- 

คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

ค ารับรอง 

 
 ข้าพเจ้านางสาวไกรรินทร์ กันธิยะ นายปัทมาปทุมวดี รุ่นบาง และนางสาวอมรรัตน์ 

จุฑามณีศรีสมุทร นิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับรอง

ว่าภาคนิพนธ์เรื่อง ผลของการนวดแผนไทยต่อระดับความเครียดในนิสิตระดับปริญญาตรีที่มี

ความเครียดระดับปาลกลาง-สูงมาก (Effect of Traditional Thai Massage on Moderate to High 

Stress Level in Undergraduated  Students) เป็นผลการศึกษาซึ่งเกิดจากการศึกษาจริงโดยมิได้
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บทคัดย่อ 
 

  ความเครียดเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญของนักเรียน นักศึกษาซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์ด้านลบ 

สมาธิสั้น การปวดกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะบริเวณศรีษะ บ่า และไหล่ การนวดแผนไทยเป็นวิธีการหนึ่ง

ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อผ่อนคลายอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียด แต่อย่างไรก็

ตามการศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อการเปลี่ยนแปลงความเครียดยังมีน้อย ดังนั้น การศึกษา

เชิงทดลองแบบสุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อการเปลี่ยนแปลง

ความเครียดในผู้ที่มีปัญหาความเครียดระดับสูงกว่าระดับปานกลาง-สูงมาก อาสาสมัครจ านวน 

40 คน เป็นนิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัด มีอายุเฉลี่ย 20.53 ปี ใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่มการนวดแผน

ไทย (n=20)  และกลุ่มควบคุม (n=20)  กลุ่มนวดแผนไทยได้รับการนวดบริเวณศีรษะ บ่า ไหล่

ร่วมกับฟังเพลง เป็นเวลา 30 นาที ขณะที่กลุ่มควบคุมรับการนอนพักร่วมกับการฟังเพลง ตัวแปร

ความเครียดของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินโดยแบบประเมินความเครียดก่อนและ

หลังการรักษาทันที ใช้สถิติ Wilcoxon Matched pair Signed Ranks Test และ Mann-Whitney U 

Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 

p<0.05 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนวดแผนไทยและกลุ่มควบคุมมีการมีลดลงของค่าคะแนน

ความเครียดหลังการรักษาเมื่อเทียบกับก่อนการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000 และ 

p=0.000) และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มนวดแผนไทยและกลุ่มควบคุม

พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.048) ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการรักษาด้วย

การนวดแผนไทยสามารถลดระดับความเครียดในนิสิตระดับปริญญาตรีได้ ดังนั้นอาจประยุกต์การ

นวดแผนไทยไปใช้ในการรักษาความเครียดในผู้ที่มภีาวะความเครียดได้ 

 

ค าส าคัญ: การนวดไทย ความเครียด ผลทันที 
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Abstract 

 
Stress is one of the major problems of the student causes negative emotions, attention 

deficit disorder and muscle pain (especially, the head and shoulder). Thai massage is one 

method which has been popular for relieve pain and stress. However, the evidence about 

effect of Traditional Thai Massages on stress level is less. Thus, this randomized control trial 

aimed to investigate the effect of Traditional Thai Massage on moderate to high stress level in 

undergraduated student. Forty participants who were physical therapy students aged 

20.53±1.30 years. They were randomly allocated into Traditional Thai Massage (TTM group, n 

= 20) or control group (n = 20). TTM group received a Thai massage at head and shoulder 

regions with listen to the music for 30 minutes while the control group was rest with listen to 

the music. Stress level of both groups was assessed by the stress questionnaire before and 

after immediate treatment. Wilcoxon Matched pair Signed Ranks Test and Mann-Whitney U 

Test were used to analyze the statistical difference within and between group. P-value of 

0.05 considered as significant. The results showed significantly decreasing of stress score in 

both groups  (p = 0.000 and p = 0.000). When comparing  between TTM and control group 

showed a statistically significant difference (p = 0.048). This study indicated that TTM can 

reduce stress levels in undergraduated students. So, TTM may be applied to decrease the 

stress in people with stress. 

 

Keywords: Traditional Thai Massage, Stress, Immediate effect 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด ix 



    

   -127- 

คู่มือภาคปฏิบัตกิารวิชาภาคนิพนธ์  คณะสหเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558 

บทที่ 1 

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

อาการปวด ถือเป็นอาการส าคัญที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ป่วยมาพบนักกายภาพบ าบัด 

โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณต้นคอ บ่า และไหล่ เนื่องจากการด ารงชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ของ

มนุษย์ ศรีษะต้องอยู่ในท่าตั้งตรง (upright posture) เป็นเหตุให้กระดูกบริเวณคอต้องรับน้ าหนักมาก 

อีกทั้งกล้ามเนื้อรอบๆ คอต้องท างานหนัก มีการหดตัวซ้ าๆ เพื่อช่วยในการทรงท่า [1] โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งลักษณะการท างานในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ (computer) 

โน้ตบุ๊ก (note book) แท็บเล็ต (tablet) เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งซึ่งท าให้กล้ามเนื้อ

คอเกิดการท างานที่มากเกินไป (over use) เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดเกร็งตามมา [1-2] โดยกลไก

ของการเกิดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคอนี้มักเกิดจากจุดกดเจ็บ (trigger point) กล่าวคือ 

เมื่อกล้ามเนื้อมีการหดตัวซ้ าๆ หรือมีการใช้งานของกล้ามเนื้อมากเกินไป จนกระทั่งกล้ามเนื้อเกิด

การบาดเจ็บ จะเกิดการฉีกขาดของ sarcoplasmic reticulum ท าให้แคลเซียมรั่วออกมา (Ca2+) และ

เข้าจับกับ adenosine triphosphate (ATP) [3] ผลให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวคงค้างอย่างต่อเนื่อง 

จนกล้ามเนื้อเหล่านั้นขาดเลือดมาเลี้ยงและหดเกร็งเป็นก้อน (taut band) ลักษณะแข็งตึงเป็นล า

บริเวณกล้ามเนื้อนั้นในที่สุด เกิดเป็น trigger point ที่มีอาการปวดร้าวตามแบบแผน (refer pain 

pattern) โดยอาการเหล่านี้  เรียกว่า กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด  (Myofacial Pain 

Syndrome, MPS) [1, 3-4] 

อย่างไรก็ตามการออกก าลังกายแบบ stabilization ของขอ้ไหล่ยังสามารถท าในรูปแบบที่

มีการเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว (static 

closed chain) ได้อกีด้วย กล่าวคือเป็นการออกก าลังกายที่เคลื่อนไหวรยางค์ส่วนปลายมีการยึดตรึง

กับพื้นผิว ซึ่งการออกก าลังกายรูปแบบนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และช่วยเพิ่ม

หรือเร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ก่อให้เกิดการเพิ่มสมรรถภาพการท ากิจวัตรประจ าวันและ

นันทนาการ [5] แต่ที่ผ่านมายังไม่พบการรายงานการศึกษาถึงผลของการออกก าลังกาย (static 

close chain stabilization)ในผู้ป่วย MPS บริเวณกล้ามเนือ้ทราพีเซียสส่วนบน  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการออกก าลังกายเพื่อความมั่นคงแบบคงที่ที่มี

การเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว (static close chain 

stabilization exercise) ต่อระดับความเจ็บปวดและระดับความกลั้นความเจ็บปวดในผู้ป่วย MPS 

ขนาด 20 แบบเข้ม 

ขนาด 18 แบบเข้ม 

เวน้ 1 บรรทัด 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 1 

อย่าลมื !! แทรกหัวกระดาษตัง้แตห่นา้แรกของบทท่ี 1 ด้วยเลขอารบิก เป็นต้นไป 
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บริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้

การออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดรักษา MPS ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ (ขนาด 16 แบบเข้ม) 

1. เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการเคลื่อนไหวจาก

ปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

และพังผืดบริเวณกล้ามเนือ้ทราพีเซียสส่วนบน 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

สมมตฐิาน (ขนาด 16 แบบเข้ม) 

การออกก าลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์

แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว (static close chain stabilization exercise) 

สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดและความอดกลั้นต่อความเจ็บปวดในผู้ที่มีอาการปวด

กล้ามเนือ้และพังผืดบริเวณกล้ามเนือ้ทราพีเซียส ส่วนบนได้ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (ขนาด 16 แบบเข้ม) 

1. ทราบผลการรักษาด้วยการออกก าลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการ

เคลื่อนไหวจากปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว (static close 

stabilization exercise) ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดและระดับความอดกลั้นต่อความ

เจ็บปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofascial pain syndrome) บริเวณ

กล้ามเนือ้ทราพีเซียส ส่วนบน 

2. หากการออกก าลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ ที่มีการเคลื่อนไหวจากปลาย

รยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัว (static close stabilization exercise) 

สามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มระดับความอดกลั้นต่อความเจ็บปวดได้ การออกก าลังกาย

รูปแบบนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณ

กล้ามเนื้อทราพิเซียส ส่วนบนได้ ส่งผลให้ลดการใช้ยาซึ่งอาจมีผลข้างเคียงในการรักษา และอาจ

ช่วยป้องกันการกลับมาเจ็บปวดซ้ าได้อกีด้วย 

 

 

เว้น 1 บรรทดั 

หมายเหตุ : หัวข้อในแต่ละบทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เว้น 1 บรรทดั 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 2 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

กลุ่มอาการปวดกล้ามเน้ือและพังผืด 

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด หรือ Myofascial Pain Syndrome (MPS) เป็นกลุ่ม

อาการที่พบได้บ่อย ซึ่งเป็นทั้งสาเหตุของอาการปวดโดยตรง มักพบร่วมกับสาเหตุอื่นๆ อย่างไรก็

ตาม MPS [8] เป็นกลุ่มอาการรักษาได้ไม่ยาก หากได้รับการวินจิฉัยอย่างถูกต้อง [9] 

 1.   ความเป็นมา  

      1.1 MPS เป็นกลุ่มอาการปวดที่ได้บันทึกไว้ในวงการแพทย์มากว่าศตวรรษ ในลักษณะ

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  (4-5, 7) แต่ยังไม่ทราบสาเหตุและ

กลไกที่แน่ชัด ดังนัน้จงึมชืี่อเรียกต่างๆ กัน ดังนี้ 

1.1.1  Alder (ค.ศ.1900) เรียกว่า Muscular rheumatism 

1.1.2  Gowers (ค.ศ.1904) เรียกว่า Fibrositis  

          1)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          2)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 2.  ความหมาย 

  2.1 MPS เป็นกลุ่มอาการปวดร้าว (referred pain ) และ/หรืออาการและการแสดงของ

ระบบประสาทออโตโนมิค  (autonomic phenomenon) เนื่องจากมีจุดปวดที่ เรียกว่า Myofacial 

trigger point (Trp) ในกล้ามเนือ้และเนือ้เยื่อพังผดื 

  2.1.1  Myofacial trigger point (Trp) เป็นจุดที่ไวต่อการกระตุ้น (hyperirritable spot) 

อยู่ในกล้ามเนือ้หรอืเนือ้เยือ้พังผืด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

          1)  Active Trp 

          2) Latent Trp 

 

อาการปวดและหลักการประเมิน 

 อาการปวด นอกจากจะเป็นลักษณะอาการส าคัญทางคลินิกของผู้ป่วย MPS แล้ว ยัง

เป็นปัญหาอันดับต้นที่ผู้ป่วยมักเข้ามารับการรักษาจากแพทย์หรือนักกายภาพบ าบัด โดย  The 

International Association for the Study of Pain (IASP) ได้ให้นยิามความปวดว่า เป็นประสบการณ์ 

ขนาด 20 แบบเข้ม 

ขนาด 18 แบบเข้ม 

เว้น 1 บรรทดั 

เว้น 2 ตัวอักษร   
เวน้ 2 ตัวอักษร  

เคาะ space bar จ านวน 2 ครั้ง  

เว้น 1 บรรทดั 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด 3 คณะสหเวชศาสตร์ 
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บทที่ 3 

วัสดุและอุปกรณ ์

 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม (Experimental Research, A randomized 

controlled trial, Single-blinded tester) เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังกายแบบคงที่ที่มีการ

เคลื่อนไหวจากปลายรยางค์ไม่อิสระหรือปลายปิดเข้าสู่แกนกลางล าตัวในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด

กล้ามเนื้อและพังผืดต่ออาการปวดและระดับความอดกลั้นต่ออาการปวด โดยในบทนี้จะกล่าวถึง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา อาสาสมัคร และขั้นตอนการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา 

1.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1  ใบยินยอมเข้าร่วมการศกึษา   จ านวน  28    เล่ม 

1.2  แบบทดสอบท่าทางการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน  100   แผ่น 

 2.  อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทดลอง 

       2.1  หมอน      จ านวน  2      ใบ 

     2.2 นาฬิกาจับเวลา     จ านวน  1       เครื่อง 

 
อาสาสมัคร 

การค านวณขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้ ค านวณขนาดตัวอย่างจากการค านวณของ 

Jung-Ho Lee และคณะ [1] โดยใช้โปรแกรมการค านวณกลุ่มตัวอย่างทางสถิตขิองมหาวิทยาลัยฮาร์

วารด์ (Harvard University) [2] โดยก าหนดค่าต่างๆ ดังนี้ 

Significance level (%)  = 0.05 (2 sided) 

  S.D.    = 1.08 

  Power    = 0.8 

  µ    = 2.31 

      ~ 10 

  ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษานี้คือ 10 คน /กลุ่ม (n=10) ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก และก าหนดให้เปอร์เซ็นต์การถอนตัวจากการทดลองเท่ากับ  20% ซึ่งเป็นจ านวน 4 

คน โดยในการศกึษาครั้งนีจ้ะใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม นั่นคือกลุ่มทดลอง (n=12) และกลุ่มควบคุม 

ขนาด 20 แบบเข้ม 

ขนาด 18 แบบเข้ม 

เวน้ 1 บรรทัด 

เวน้ 1 บรรทัด 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 10 

หลักการ การจัดรูปแบบการพมิพ ์การย่อหนา้ การใส่ล าดับเลข เช่นเดียวกับตัวอยา่ง

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (หนา้ 126) เวน้ 1 บรรทัด 
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บทที่ 4 

ผลการศกึษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของออกก าลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีปลาย

รยางค์ปิดแบบคงที่ (static close chain stabilization exercise) ในนิสิตที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและ

พังผืดบริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการประเมินระดับความ

เจ็บปวด (Visual Analog Scale, VAS) และความกลั้นความเจ็บปวด (Pressure Pain Threshold, 

PPT) โดยข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร และการเปรียบเทียบผลของการออกก าลังกายเพื่อความ

มั่นคงที่มแีบบปลายรยางค์ปิดแบบคงที่ต่อการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวด แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ

และพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน ได้รับการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมการศึกษา

นี ้มีจ านวนทั้งหมด 25 คน โดยมีอาสาสมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า 1 คน ดังนั้นอาสาสมัครที่เข้า

ร่วมการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 24 คน เพศชาย 4 คน (ร้อยละ 16) เพศหญิง 21 คน (ร้อยละ 84) 

อาสาสมัครได้รับการสุ่มเพื่อเข้ากลุ่ม นั่นคือ กลุ่มออกก าลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีแบบปลาย

รยางค์ปิดแบบคงที่ และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร 
 

ลักษณะพื้นฐาน                   กลุ่มออกก าลังกาย (n=11)    กลุ่มควบคุม (n=12)    p-value 

 

อายุ (ป)ี#                                  21.5 ± 0.90            20.5 ± 1                 0.445 

ส่วนสูง (เซนติเมตร)#                 159.42 ± 5.90                  158.08 ± 7.62           0.550 

น้ าหนัก (กิโลกรัม)#     51.83 ± 12.31                     50.5 ± 10.25          0.813 

ข้างที่มอีาการปวด (ขวา/ซ้าย)$            9/3                            11/1                   - 

เพศ (ชาย/หญิง)$                    2/10         2/10                 - 
 

# รายงานด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
$ รายงานด้วยจ านวนอาสาสมัคร (คน) 

 

ขนาด 20 แบบเข้ม 

ขนาด 18 แบบเข้ม 

เวน้ 1 บรรทัด 

หลักการ การจัดรูปแบบการพมิพ ์การย่อหนา้ การใส่ล าดับเลข 

เชน่เดียวกับตัวอยา่งบทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (หนา้ 126) 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 36 
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บทที่ 5 

วจิารณ์ผลการศกึษา 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกก าลังกายเพื่อความมั่นคงที่มี

ปลายรยางค์ปิดแบบคงที่ต่ออาการปวด โดยใช้ Visual Analog Scale (VAS) ประเมินระดับความ

เจ็บปวด และ Pressure Pain Threshold (PPT) ประเมินระดับความอดกลั้นต่อความเจ็บปวด ในนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน จ านวน 

24 คน (เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 20 คน) ซึ่งได้รับการสุ่มแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออก

ก าลังกาย (ออกก าลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีปลายรยางค์ปิดแบบคงที่ บริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซีย

สส่วนบน) และกลุ่มควบคุม (ด าเนินชีวิตตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายและการรักษา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนือ้ทราพิเซียสและข้อไหล่) 

พบว่ากลุ่มออกก าลังกายมีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) แต่ไม่

พบการเปลี่ยนแปลงค่า PPT หลังเข้าร่วมการออกก าลังกาย 4 สัปดาห์ ในขณะที่ไม่พบการเปลี่ยน

เปลี่ยนของค่า VAS ในกลุ่มควบคุม แต่พบการลดลงของ PPT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่ม

ควบคุม (p=0.001) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มออกก าลังกายมีค่า VAS 

ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.003) อีกทั้งมีค่า PPT ลดลงมากกว่า

กลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ยังไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ  

 

ข้อจ ากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.  การศึกษานี้มีการประเมินความเจ็บปวด ด้วย VAS และ PPT เท่านั้น หากมีการ

ประเมินด้วยตัวแปรอื่น เช่น Constant murley scale  (CMS) และ Neck disability index (NDI) ซึ่ง

เป็นการประเมินการท างานของข้อไหล่และคอ ตามล าดับอาจจะช่วยให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง

จากการออกก าลังกายได้มากยิ่งขึน้ 

2.  การก าหนดช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างแคบเกินไป เนื่องจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ

และพังผืดส่วนใหญ่เกิดในช่วงกลุ่มคนวัยกลางคนหรือวัยท างาน หากขยายช่วงอายุของกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษานี้ไปให้กว้างขึ้น หรือผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดมากในระดับรุนแรง 

อาจจะท าให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดทั้งสองตัวแปรได้ชัดเจนมากขึ้น 

   

  

 

ขนาด 20 แบบเข้ม 

ขนาด 18 แบบเข้ม 

เวน้ 1 บรรทัด 

หลักการ การจัดรูปแบบการพมิพ ์การย่อหน้า การใส่ล าดับเลข 

เชน่เดียวกับตัวอยา่งบทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (หนา้ 126) 
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จรรยาบรรณนักวจิัย 

 

ความเป็นมา 

ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หาก

งานวิจัย ที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างแท้จริง ก็จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้

ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี คุณภาพ จ าเป็นต้องมสี่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนิน

ตามระเบียบวิธีการวิจัย อย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัย

ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาสังคมวิทยาตระหนักถึงความส าคัญของ

จรรยาบรรณ นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มด าเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดย

ผา่นกระบวนการขอรับ ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้

เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 

ประกาศให้เป็นหลักเกณฑค์วร ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป  

 

วัตถุประสงค ์ 

 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป  โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวร 

มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะน าไปสู่การเสรมิสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป  

 

นิยาม  

 นักวิจัย หมายถึง ผูท้ี่ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย 

โดย มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ 

และวิธีการที่ใช ้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล  

 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

ใน การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา

วิชาชีพนัน้ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและสง่เสริมเกียรตคิุณของสาขาวิชาชีพของตน  
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 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้

การ ด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสามศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย  

 

จรรยาบรรณนักวิจยั : แนวทางปฏิบัติ  

ข้อ 1   นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ  

 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงาน

ของผูอ้ื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง

ต่อการแสวงหาทุน วิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 นักวิจัยต้องมคีวามซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น  

     • นักวิจัยต้องมคีวามซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตก่ารเลือก 

       เรื่องที่จะท าวิจัย การ เลือกผูเ้ข้าร่วมท าวจิัย การด าเนินการวจิัย ตลอดจนการน า 

       ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

    • นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรอืแหลง่ที่มาของขอ้มูลและ 

      ความคิดเห็นที่น ามาใช้ ในงานวิจัย  

 1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย  

     • นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ 

       โครงการวิจัยเพื่อ ขอรับทุน  

    • นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ ้าซ้อน  

 1.3 นักวิจัยต้องมคีวามเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  

     • นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้รว่มวิจัยอย่างยุติธรรม  

    • นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่น าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่า 

      เป็นของตน  

 

ข้อ 2   นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

 สนับสนุน การวจิัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  

 นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน  

อุทิศ เวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน

ระหว่างด าเนินการ  
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แนวทางปฏิบัติ 

2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย  

     • นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจา้ของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ  

       เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  

    • นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน  

2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาท างานวิจัย  

     • นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลาใหก้ับการท างานวิจัย  

       เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ และเป็นประโยชน์  

2.3 นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบในการท าวิจัย  

     • นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบ ไม่ละทิง้งานโดยไม่มเีหตุผลอันควร และส่งงานตาม 

       ก าหนดเวลา ไม่ท าผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย  

    • นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบในการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

      เพื่อให้ผลอันเกิดจาก การวิจัยได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 

ข้อ 3   นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  

 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความ

ช านาญหรือ มีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าวิจัย เพื่อน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ

ป้องกันปัญหาการ วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่องานวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ 

3.1 นักวิจัยต้องมพีืน้ฐานความรู้ความช านาญหรอืประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวจิัย 

    อย่างเพียงพอเพื่อ น าไปสู่งานวิจัยที่มคีุณภาพ  

1.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกัน

ความเสียหายต่อวงการวชิาการ  

 

ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวจิัย ไม่ว่าเป็นสิ่งท่ีมีชีวติหรอืไม่มีชวีิต  

 นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและปณิธานที่จะ

อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางปฏิบัติ 

4.1 การใชค้นหรอืสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องท าในกรณีที่ไม่มทีางเลือกอื่นเท่านั้น 
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4.2 นักวิจัยต้องด าเนินการวจิัยโดยมีจติส านึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช  

     ศลิปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

4.3 นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 

     และสังคม  

 

ข้อ 5  นักวิจัยต้องเคารพศักดิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวจิัย 

 นักวิจัยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรี

ของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยไม่ หลอกลวงหรอืบีบบังคับ และไม่ละเมดิสิทธิส่วนบุคคล  

แนวทางปฏิบัติ  

5.1 นักวิจัยต้องมคีวามเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใชใ้นการทดลองโดยต้องได้รับความ 

     ยินยอมก่อนท าการวิจัย  

5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่มนุษย์และสัตวท์ี่ใชใ้นการทดลองด้วยความเมตตา  

     ไม่ค านงึถึงแต่ผลประโยชน์ทาง วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อใหเ้กิด 

     ความขัดแย้ง  

5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชนแ์ละรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

      ในการทดลอง  

 

ข้อ 6  นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทกุขั้นตอนของการท าวิจัย  

 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความล าเอียงทาง

วิชาการ อาจ ส่งผลใหม้ีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย

ต่องานวิจัย  

แนวทางปฏิบัติ 

6.1 นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด ไม่ท างานวิจัยด้วยความเกรงใจ  

6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑแ์ละไม่มอีคติมาเกี่ยวข้อง  

6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย  

     โดยหวังผลประโยชน์สว่น ตน หรอืต้องการสรา้งความเสียหายแก่ผู้อื่น 

 

 

ข้อ 7  นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  
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 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจน

เกิดความ เป็นจรงิ และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมชิอบ  

แนวทางปฏิบัติ 

7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม  

     ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิน ความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นที่ตั้ง  

7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจรงิไม่ขยายผลข้อคน้พบโดยปราศจาก 

     การตรวจสอบ ยืนยัน ในทางวิชาการ  
 

ข้อ 8  นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น  

 นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็น

และ เหตุผลทางวชิาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง  

แนวทางปฏิบัติ 

8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ 

     ในงานวิจัยกับเพื่อน ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ  

8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการท าวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามขอ้แนะน าที่ดี  

               เพื่อสร้างความรู้ที่ ถูกต้องและสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ข้อ 9  นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  

 นักวิจัยมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลังสติปัญญาในการท าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

เพื่อความ เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ  

แนวทางปฏิบัติ 

 9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและท าการวิจัยด้วยจติส านึก 

     ที่จะอุทิศก าลัง ปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจรญิของ 

     สถาบันและประโยชน์สุขตอ่สังคม  

 9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการเพื่อความเจรญิของสังคม ไม่ท า 

     การวิจัยที่ขัดกับ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดขีองประชาชน  

9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนใหเ้กิดประโยชน์ยิ่งขึน้และอุทิศเวลา น ้าใจ กระท า 

     การส่งเสริมพัฒนา ความร ู ้ จติใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ใหม้ีสว่นสร้างสรรค์ 

     ความรูแ้ก่สังคมสบืไป  
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ภาคผนวก จ 

แผนภูมิขัน้ตอนการท าภาคนิพนธ ์
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ภาคผนวก ฉ 

ข้อบังคับและประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาภาคนิพนธ ์
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