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คานา
วิชาภาคนิพนธ์ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิค
การแพทย์ ) และกายภาพบ าบั ด บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง จั ด ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสศึ ก ษา ค้ น คว้ า และลงมื อ
ปฏิบัติการวิจัยด้วยตัวเอง วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ยังจัดเป็นการ
พัฒนาการเขียนเอกสารทางวิชาการ ที่ทาให้เกิดความงอกงามอย่างไม่หยุดยั้ง สะท้อนให้เห็นถึ ง
คุณภาพและมาตรฐานของนิสิตผู้เรียน อาจารย์ และคณะ คู่มือภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์
เล่มนี้ ปรับปรุงมาจากคู่มือภาคปฏิบัติวิชาโครงงานวิชาชีพและภาคนิพนธ์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
พ.ศ. 2557 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งได้รวมรูปแบบ เนื้อหาต่างๆ ที่สาคัญ
ไว้ ภายในเล่ม ประกอบด้วย 7 บท คือ บทที่ 1 เป็นความหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียน การ
เตรียมตัวในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อแนะนาเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา บทที่ 2 เป็นขั้นตอน
การทาภาคนิพนธ์ บทที่ 3 เป็นองค์ประกอบของโครงร่างภาคนิพนธ์และการเขียนโครงร่ างภาค
นิพนธ์ บทที่ 4 เป็นการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง บทที่ 5 เป็นองค์ประกอบของภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และการเขียนภาคนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ บทที่ 6 การเสนอภาคนิพ นธ์ ภาคโปสเตอร์ บทที่ 7 เป็น การเขีย นเอกสารอ้างอิง และ
สุดท้ายเป็นส่วนของภาคผนวก เป็นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาภาคนิพนธ์ แบบฟอร์มที่
ต้องใช้ประกอบการดาเนินโครงการ รวมถึงตัวอย่างการจัดพิมพ์และการเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์
และรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ทางคณะผู้ จั ด ท าหวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่า คู่ มื อ ภาคปฏิ บั ติ ก ารวิชาภาคนิ พ นธ์ เล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อนิสิตและผู้สนใจตามสมควร หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาขออภัยมา ณ
ที่น้ดี ว้ ย และนิสติ หรือท่านผู้อา่ นสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงครัง้ ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.

ความหมาย
โครงงานวิชาชีพ ภาคนิพ นธ์ หรือสารนิพนธ์ ตามความหมายที่ระบุในพจนานุก รมฉบับ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึ ง “รายงานการค้ น คว้าประจ าภาคเรีย น” ที่ นิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาตรีเรียบเรียงจากหัวข้อที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย จนได้ผลครบถ้วนตามกระบวนการ
แล้วนามาวิเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบจนสมบูรณ์ ซึ่ง ภาคนิพนธ์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีลักษณะสาคัญ คือ
1.1
เป็ น โครงงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ใดหั ว ข้ อ หนึ่ ง ซึ่ ง นิ สิ ต ได้ รั บ อนุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ให้ดาเนินการวิจัย และได้ดาเนินการตามกระบวนการทาง
วิชาการจนเสร็จสมบูรณ์
1.2 เป็นการเขียนทางวิชาการ ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษา โดย
ต้องเขียนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนตามที่กาหนดในคู่มอื ภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์
ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ถือเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ ความประณีตและความวิริยะ
อุตสาหะของนิสิต ในการใฝ่รู้และหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญ หา
ตามหลักวิชาการได้ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งยังเป็น
เสมือนสื่อที่จะถ่ายทอดความคิดของนิสิตไปสู่นักวิชาการ นักวิชาชีพและผูท้ ี่สนใจ จึงควรมีคุณภาพ
และความถูกต้องทางวิชาการ และต้องผ่านความเป็นชอบของคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์จึงจะ
ถือว่าเสร็จสมบูรณ์
2.

การเตรียมตัวทาภาคนิพนธ์
เนื่องจากการทาภาคนิพนธ์เป็นโครงการวิจัยที่มีภาระงานค่อนข้างหนัก ต้องการความตั้งใจ
ความเพียรพยายาม ความรอบรู้ และเวลาของนิสิตกว่าจะบรรลุเป้า หมายตามกระบวนการโดย
สมบูรณ์ ดังนั้นนิสิตจึงควรวางแผนการทางานของตนให้เหมาะสม โดยสิ่งสาคัญประการแรก คือ
นิสติ ควรศึกษาข้อมูลและวางแผนดังต่อไปนี้
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2.1

สิ่งที่ควรรู้ในการทาภาคนิพนธ์
2.1.1 ขั้นตอน
นิสิตควรทาความเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทาภาคนิพนธ์
ให้เข้าใจ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการทาภาคนิพนธ์ให้สาเร็จได้ตามกาหนดเวลา ซึ่ งสามารถ
อ่านและทาความเข้าใจได้จากคู่มอื ภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์นี้
2.1.2 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการวิจัย
1) จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์เป็นงานเขียน
ที่เสนอความคิดเห็นหรือข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการทาการศึกษาวิจัย และในการดาเนิ นการ
วิจัยใดๆ ย่อมมีบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายฝ่าย ตั้ งแต่เริ่มต้นจนการวิจัยเสร็จ
สิ้น รวมถึ งการเขีย นรายงานหรือ เสนอผลงานวิจัย ในรูป แบบต่ างๆ ดั งนั้ น นิ สิต จึงต้ องค านึงถึ ง
จรรยาบรรณที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ ดังแสดงใน “จรรยาบรรณนักวิจัย” ของคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติได้ป ระกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติสาหรับ นัก วิจัยทั่วไป ซึ่งนิสิตสามารถใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติได้ รายละเอียดในภาคผนวก ง
2) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในมนุษย์ คือ การศึกษาใดๆ ที่
กระทาหรือมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้น
นิ สิ ต ที่ ป ระสงค์ จ ะท าการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จึ ง ควรขอความเห็ น ชอบในการท าวิ จั ย นั้ น ๆ จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือภาคปฏิบัติการวิชา
ภาคนิพนธ์นี้
3) จรรยาบรรณการวิ จั ย โดยใช้ สั ต ว์ การวิ จั ย ในสั ต ว์ มี ค วามส าคั ญ
เช่น เดีย วกั บ การวิจัย ในมนุษ ย์ ดั งนั้น นิสิตต้อ งปฏิ บัติ ตามขั้นตอนและหลัก เกณฑ์ ส าหรับ ผู้ ที่ใช้
สั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานวิ จั ย บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม และหลั ก วิ ช าการที่ เหมาะสม
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่ เป็ นที่ย อมรับ โดยทั่วกั น โดยดูรายละเอีย ดได้จากคู่มือ
ภาคปฏิบัติการวิชาภาคนิพนธ์นี้
2.2 การวางแผนการทางาน
การทาภาคนิพนธ์ สามารถดาเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนการสอนปกติได้
และเป็นสิ่งที่นสิ ิตทุกคนต้องทาอยู่แล้ว ดังนัน้ เริ่มคิดเริ่มทาได้เร็วเท่าใดยิ่งดีเท่านั้น โดยอย่างช้าที่สุด
ไม่ควรลงมือช้ากว่าภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้
โครงงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นสาเร็จตามแผนการศึกษาก็คือ การวางแผนการทางานที่ดี โดยแบ่งงาน
ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อดาเนินงานให้แล้วเสร็จทีละส่วน จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ ขนาดและ
ปริมาณงานของทั้งภาคนิพนธ์ และช่วยให้นิสิตมุ่งความสนใจไปยังแต่ละส่วนย่อยของภาคนิพนธ์
สามารถทางานให้สาเร็จลุล่วงต่อเนื่องไปได้ทีละชิน้ จนเสร็จสมบูรณ์
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2.3

ความพร้อมของนิสิตในการลงทะเบียนเรียน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การทาภาคนิพนธ์มีภาระงานค่อนข้างหนัก ต้องการ
ความตั้งใจ ความเพี ยรพยายาม ความรอบรู้และเวลาของนิสิต อย่างมาก กว่าจะบรรลุเป้าหมาย
ตามกระบวนการโดยสมบู ร ณ์ รวมถึ งผลงานที่ เกิ ด ขึ้ น จะต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งทางวิช าการสู ง
เนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงความสามารถ ความประณีตและความวิริยะอุตสาหะของนิสิต ในการ
ใฝ่รู้และหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ที่จะถ่ายทอดความคิดไปสู่นักวิชาการ นักวิชาชีพและผูท้ ี่สนใจ
ดังนัน้ ตัวนิสิตเองจะต้องประเมินความพร้อมของตนเองก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคนิพนธ์
โดยข้อแนะนาจากคณาจารย์ คุณสมบัติของนิสิตที่มีความพร้อมที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาค
นิพนธ์ ซึ่งสามารถมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น นิสิตควรมีผลการเรียน
ผ่านในกระบวนวิชาชีพทุกรายวิชาที่ ต้องผ่านก่อนถึงภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียนเรีย นรายวิชานี้
นอกจากนี้ไม่ควรเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ผลการประเมินไม่ ผ่านในภาคเรียนที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามดุลยพินจิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา
3.

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้ง
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด มีจานวน คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ ดังนี้
3.1 จานวนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ให้นิสิต 1 กลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก
ตามความเหมาะสม
3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (advisor)
3.2.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่นสิ ิตเรียน
3.2.2 มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือกายภาพบาบัด
3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (co-advisor)
เป็นอาจารย์ป ระจาหรือผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ คุณ สมบัติ เช่นเดีย วกับ อาจารย์ที่ปรึก ษา
หลัก ในกรณีที่มีความจาเป็น อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมก็ได้ ทั้งนี้
อาจจะมาจาก ต่างสาขาวิชา ภายนอกคณะ หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
3.4 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้
3.4.1 ให้คาแนะนา ปรับ แต่งประเด็นปัญ หาการท าภาคนิพนธ์ หัวข้อ ภาคนิพนธ์
และแผนดาเนินการ รวมทั้งการตรวจเอกสารโครงร่างภาคนิพนธ์
3.4.2 ช่วยวางแผนงานและการเตรียมตัวปฏิบัติงานวิจัยของนิสิต
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3.4.3 ให้ข้อคิดเห็น วิจารณ์ และอภิปรายผลงานวิจัยเป็นระยะๆ
3.4.4 จั ด สรรเวลาให้ นิ สิ ต เข้า พบอย่ างสม่ าเสมอและสนั บ สนุ น นิ สิ ต ให้ เข้า ร่ว ม
กิ จ กรรมทางวิช าการต่ าง ๆ ของสาขาวิช า เช่น การประชุ ม วิ ชาการ การสั ม มนา หรื อ การส่ ง
บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
3.4.5 ให้คาแนะนา ตรวจ และวิจารณ์ งานเขียนของนิสติ โดยไม่ชักช้า
3.4.6 ดูแล สนับสนุน และผลักดันให้นิสิตทางานให้สาเร็จในเวลาอันสมควร
3.4.7 ประเมินผลความก้าวหน้ าในการท าวิจัย จนกว่าการท าภาคนิ พนธ์ จะแล้ ว
เสร็จ
3.4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบภาคนิพนธ์ของนิสิต
อาจารย์ท่ีป รึก ษาหลั ก และอาจารย์ท่ีป รึก ษาร่วม ควรทาความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ
ต่ างๆ เกี่ ย วกั บ การท าภาคนิ พ นธ์ รวมทั้ งข้ อ ก าหนดและรูป แบบการจั ด พิ ม พ์ เพื่ อ สามารถให้
คาแนะนาที่ถูกต้องกับนิสิต เนื่องจากการไม่พยายามเรียนรู้ข้อกาหนดและให้คาแนะนาตามความ
เข้าใจของตนเอง มักสร้างปัญหาให้นสิ ิตของตนในภายหลังเสมอ
นิสิ ต เมื่ อมี ก ารแต่ งตั้งอาจารย์ที่ ป รึก ษาของตนแล้ว ควรเรีย นรู้และท าความเข้าใจกั บ
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ว หากพบว่าไม่สามารถเข้ากันได้ (ทางานด้วยกันไม่ได้ หรือมีข้อขัดแย้งที่
แตกต่ างกั นโดยสิ้นเชิง) ควรปรึก ษาคณะกรรมการรับ ผิ ดชอบรายวิชาภาคนิ พนธ์ คณะสหเวช
ศาสตร์ (ภาคผนวก ฉ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที หากจาเป็น สามารถเสนอขอเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษา
นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจมีความคิดเห็น แตกต่างกันได้เสมอ ทั้งนี้แสดงว่านิสิตมีความ
คิดเห็นเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีสาหรับงานวิจัยซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์และ
แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามพึงระมัดระวังอย่าให้ความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันนั้นกลายเป็นความ
ขัดแย้งส่วนตัวหรือเป็นปรปักษ์ต่อกัน เมื่ อใดก็ตามที่นิสิตรู้สึกว่าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ตนไม่ได้รับความสนใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา ควรพยายามเข้าพบเพื่อหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทันที หากใช้วิธีนี้แล้วไม่ได้ผล ควรปรึกษาคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาค
นิพนธ์ (ภาคผนวก ฉ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
4.

ข้อแนะนานิสิตทีค่ วรปฏิบัติต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4.1 นั ด อาจารย์ ที่ ป รึก ษาล่ ว งหน้ าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (บั น ทึ ก เล็ ก ๆ) อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง
สัปดาห์ ทุกครั้งก่อนขอพบ เมื่อถึงกาหนดนัดพบควรมารอพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเวลา
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4.2 เตรีย มความพร้อมของตนเอง โดยการกาหนดรายการ ข้อหารือทุก ๆ ข้อที่ต้องการ
ปรึกษา (อาจแนบรายการไปพร้อมกับบันทึกนัดปรึกษาอาจารย์ก็ได้)
4.3 รายงานความก้าวหน้าโครงงานของตนอย่างไม่ปิดบัง โดยอาจจะจัดทาในรูปแบบของ
การส่งรายงานหรือส่งสมุด บันทึกผลการทางาน เพื่อให้มีการตรวจสอบสาเหตุเพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหา
4.4 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ต้องขอความช่วยเหลือทันที
4.5 ขอรับความเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสมอ
4.6 ปฏิบัติตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ได้คุยหรือตกลงกันไว้
4.7 หากไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาภาคนิพนธ์ ให้สอบถามหรือ
หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
4.8 เมื่อมีข้อขัดแย้งใดๆ ต้องรีบแก้ไขอย่างมีกลวิธีที่เหมาะสม ถ้าคิดว่าไม่สามารถลดข้อ
ขัดแย้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ให้รีบหารือคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ (ภาคผนวก
ฉ)
*** นิสิตควรรายงานความก้าวหน้าของตนระหว่างการทาภาคนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างสม่าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงงานวิจัยที่อาจ “หลงทาง” หรือ “ผิดเป้าหมาย” หากเป็นไปได้ควร
กาหนดตารางเวลาขอคาปรึกษาร่วมกับ อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งหรือสองครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ทีปรึกษาที่มภี าระงานมาก ***
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บทที่ 2
ขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์
กระบวนการในการทาภาคนิพนธ์ มีขั้นตอนที่สาคัญที่นิสิตต้องดาเนินการตามลาดับขั้นซึ่ง
ประกอบด้วย (ให้ดูประกอบกับแผนผังขั้นตอนการทาภาคนิพนธ์ในภาคผนวก จ)
1. การเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
3. การจัดทาและเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์
4. การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์
5. การขออนุมัตกิ ารทาวิจัยในมนุษย์และ/หรือสัตว์ทดลอง
6. การดาเนินการวิจัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ว
7. การรายงานผลความก้าวหน้า
8. การขอขยายเวลาภาคนิพนธ์
9. การจัดทา (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. การสอบภาคนิพนธ์
11. การส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
12. การประเมินภาคนิพนธ์
13. การตัดสินผลการสอบ
14. การประเมินคุณภาพของงานวิจัย
1.

การเลือกหัวข้อภาคนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
นิ สิ ต ควรพิ จ ารณาถึ ง ความถนั ด และความสนใจของตนเองในการคิ ด โจทย์ วิ จั ย ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจใน
แขนงวิชาเดียวกัน และร่วมกันคิดโจทย์ปัญหาหรือคาถามการวิจัย เพื่อเสนอเป็นภาคนิพนธ์ และ
เมื่อคิดโจทย์ปัญหาหรือคาถามการวิจัยได้แล้ว ให้นาเสนอโจทย์วิจัยต่ออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ หรืออาจรับหัวข้อจากอาจารย์ประจาในสาขาวิชา
ที่มเี รื่องที่จะวิจัยอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนีจ้ านวนนิสติ ต่อ 1 เรื่องต้องไม่เกิน 3 คน
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โดยการกาหนดความรับผิดชอบภาคนิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสามารถดูแลนิสติ ได้อย่างทั่วถึง จึงมีขอ้ กาหนดดังนี้
1.1 อาจารย์ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 ท่าน จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ได้
ไม่เกิน 4 โครงการ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของสาขาวิชา
1.2 อาจารย์ในสาขาวิชากายภาพบาบัด 1 ท่าน จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ได้ไม่
เกิน 3 โครงการ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของสาขาวิชา
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คนของทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบาบัด จะรับผิดชอบโครงงานของนิสิตได้ไม่เกิน 6 โครงการ
ทั้งนี้การพิจารณารับโจทย์วิจัยจากนิสิต และการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่นั้น
ขึน้ อยู่กับดุลยพินจิ ของอาจารย์ในหลักสูตรแต่ละท่าน
2.

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
เมื่ออาจารย์ได้พิ จารณาโจทย์วิจัย ที่ นิสิต เสนอแล้ ว และเห็ นว่าเหมาะสม หรือแก้ไขให้
เหมาะสมแล้ว และอาจารย์ยินดีที่จะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ลาดับต่อไปให้อาจารย์ที่
ปรึก ษาเสนอชื่อ อาจารย์ที่ ป รึก ษาร่วม (ถ้ ามี ) ซึ่ งอาจจะเป็ นอาจารย์ จากต่ างสาขา คณะ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ ปรึกษา จากนั้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบ โดยมีข้อกาหนดดังนี้
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย
2.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ เป็น ประธานกรรมการสอบ
2.1.2 อาจารย์จากแขนงวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ท่าน เป็น กรรมการสอบ
2.1.3 ผู้เชี่ย วชาญที่ อาจารย์ ที่ป รึก ษาเห็น ว่ าเกี่ ย วข้องหรือเหมาะสมอาจจะเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)
2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสาขาวิชากายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย
2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์เป็น ประธานกรรมการสอบ
2.2.2 อาจารย์จากแขนงวิชาต่างๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม จานวนไม่
น้อยกว่า 2 ท่าน เป็น กรรมการสอบ
2.2.3 ผู้เชี่ย วชาญที่อาจารย์ที่ป รึก ษาเห็นว่าเกี่ย วข้องหรือเหมาะสมอาจจะเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี)
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โดยนิสิตจะต้องเสนอชื่อ ภาคนิพนธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อนิสิตผู้เสนอภาคนิพนธ์
และคณะกรรมการสอบ ตามแบบเสนอชื่อภาคนิพนธ์ (คง. 01) ในภาคผนวก ก โดยให้อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา มีหน้าที่รวบรวมแบบฟอร์ม คง.01 เพื่อเสนอชื่อ
โครงงาน รายนามอาจารย์ที่ป รึก ษา อาจารย์ที่ปรึก ษาร่วม (ถ้ามี) และคณะกรรมการสอบ ต่อ
หัวหน้าสาขาวิชา จากนั้นหัวหน้าสาขาวิชาจัดท าบั นทึก ข้อ ความขอเสนอรายนามอาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์ท่ีป รึกษาร่วมและคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ พร้อมแนบ คง.01 ที่ได้
กรอกข้อความครบถ้วนมายังคณะฯ เพื่อเสนอต่อคณบดี จัดทาประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ อย่างเป็นทางการต่อไป
2.3 ขั้นตอนการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
มีราย
2.3.1 ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา รวบรวมรายชื่อและหน่วยงานที่สังกัด ส่งให้งานวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์
2.3.2 งานวิ ช าการ คณะสหเวชศาสตร์ ท าหนั ง สื อ เชิ ญ และแบบตอบรั บ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ส่งถึงหน่วยงานต้นสังกัดของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
2.3.3 เมื่อได้รับ แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้งานวิชาการจัดท าเป็น
ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
2.3.4 งานวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ส่งคาสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทางไปรษณีย์
3.

การจัดทาและเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์
เมื่อนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แล้ว นิสิตต้องดาเนินการจัดทาโครงร่างภาคนิพนธ์
(proposal) เพื่อเสนอแนวทางการทาวิจัย โดยนิสิตต้องศึกษาวิธีการเขียนให้เข้าใจ และดาเนินการ
เขียนให้ถูกต้องตามแบบเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.02) ในภาคผนวก ก และรายละเอียดใน
บทที่ 3 ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ในทุกหัวข้อ ให้
นิสิตส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ ที่จัดทาขึ้นตาม คง.02 ต่อกรรมการสอบ ภายในเวลาที่กาหนด โดยมี
รายละเอียดในโครงร่างโครงงานดังนี้
3.1 ชื่อเรื่อง ภาคนิพนธ์ ภาษาไทย
3.2 ชื่อเรื่อง ภาคนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ
3.3 คาสาคัญ
3.4 วันที่นาเสนอ โครงร่างภาคนิพนธ์
3.5 ชื่อ ผู้เสนอ ภาคนิพนธ์
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3.6 ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
3.7 ประเภทของการวิจัย
3.8 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
3.9 วัตถุประสงค์
3.10 สมมติฐาน
3.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.12 ขอบเขตการวิจัย
3.13 รูปแบบการวิจัย
3.14 วัสดุและอุปกรณ์
3.15 ขั้นตอนการศึกษา
3.16 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.17 แผนการดาเนินงาน
3.18 งบประมาณ
3.19 เอกสารอ้างอิง
นิสิตต้องจัดทาโครงร่างภาคนิพนธ์และดาเนินตามขั้นตอน จนกระทั่งผ่านการสอบโครงร่าง
ภาคนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อย จึงจะทาการวิจัยได้
4.

การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์
นิ สิ ต ต้ อ งน าเสนอโครงร่า งภาคนิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการสอบ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ประเมินความเหมาะสมของโครงงานในทุกหัวข้อ (รายละเอียดในบทที่ 3) โดยกรรมการสอบจะ
ประเมิน 2 ส่วน คือ 1. การเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ และ 2. การนาเสนอแบบปากเปล่าพร้อมตอบ
ข้อซักถามโดยใช้แบบประเมินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.03) ในภาคผนวก ก ซึ่งการ
นาเสนอแบบปากเปล่าจะต้องมีกรรมการเข้าสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนกรรมการ
ที่ ก าหนดใน คง.01 โดยแนวทางการพิ จ ารณาและขั้ น ตอนการสอบโครงร่ า งภาคนิ พ นธ์ มี
ดังต่อไปนี้
4.1 แนวทางการพิจารณาโครงร่างภาคนิพนธ์ของคณะกรรมการสอบ
เพื่อให้โครงการที่นิสิตนาเสนอ อยู่ในระดับมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ
ประเมินผลจะพิจารณาโครงการ โดยอาศัยหลักสาคัญๆ ดังนี้คอื
4.1.1 ชื่อ ภาคนิ พ นธ์ มี ค วามถู ก ต้ อ ง กะทั ด รัด ได้ ใจความ บ่ งบอกเนื้ อหาส าคั ญ
หรือไม่
4.1.2 วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์ แสดงให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-11-

4.1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงานมีความสัมพันธ์กับที่มาของปัญหาหรือไม่
4.1.4 ภาคนิพนธ์ที่เสนอมีความสาคัญอย่างไร
4.1.5 สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถทดสอบได้หรือไม่
4.1.6 การวางแผนการวิจัย เช่น จานวนและชนิดตัวอย่าง วิธีการที่ใช้ทดลอง การ
วิเคราะห์ ข้อ มู ล แผนงานวิจัย เหมาะสมกั บ งบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนิ น โครงการ
ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่มีหรือไม่
4.1.7 เอกสารอ้างอิงสอดคล้องกับโครงร่างภาคนิพนธ์ ทันสมัย ถูกต้องหรือไม่
4.2 ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ มีลาดับดังนี้
4.2.1 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รวบรวมแบบเสนอชื่อ ภาคนิพนธ์
(คง.01) ตามเวลาที่กาหนด
4.2.2 อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิชาภาคนิ พ นธ์ จัด ท าประกาศก าหนดวัน เวลา
สถานที่การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์
4.2.3 นิสติ ดาเนินการนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ส าเนาโครงร่างภาคนิพ นธ์ ตามแบบ คง.02 ที่ผ่านความเห็ นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
2. แบบประเมินการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.03) ในภาคผนวก ก
จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
นาส่งให้แก่กรรมการสอบแต่ละท่าน อย่างน้อย1 สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบ
หรือตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน
4.2.4 นิ สิ ต น าเสนอโครงร่ างภาคนิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการสอบโครงร่ า งภาค
นิพนธ์ ตามวัน/เวลาที่กาหนดในประกาศตารางการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ โดยแต่ละโครงการ
จะใช้เวลาในการสอบประมาณ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น การนาเสนอ 20 นาที และเวลาสาหรับกรรมการ
และผูเ้ ข้าร่วมฟังการนาเสนอซักถาม 40 นาที
4.2.5 เมื่อนิสิตสอบโครงร่างภาคนิพนธ์แล้ว ให้นิสิตและกรรมการสอบดาเนินการ
ดังนี้
4.2.5.1 กรณี ที่ โครงร่ า งภาคนิ พ นธ์ ไ ดรั บ "ความเห็ น ชอบ" จาก
คณะกรรมการสอบแล้ ว โดยไม่ มี ก ารแก้ ไ ข กรรมการสอบแต่ ล ะท่ า นส่ ง คง.03 ที่ อ าจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา และให้นสิ ิตมอบสาเนาโครงร่างภาคนิพนธ์นั้น ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้
1. กรรมการสอบทุกท่าน เก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. อาจารย์ผู้ จัด การรายวิชา เพื่ อรวบรวมเสนอต่อ คณบดี โดย
จัดทาบันทึกข้อความแจ้งหัวข้อภาคนิพนธ์ เพื่อลงนามรับทราบต่อไป
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4.2.5.2 ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบมีความเห็นให้นิสิต "แกไข" โครง
ร่างภาคนิพนธ์ ให้นิสิตไปดาเนินการแกไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้เรียบร้อย แล้ว
ให้นาส่งโครงร่างภาคนิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบ พิจารณาอีกครั้งภายใน 3 วัน นับจากวันสอบ
เมือ่ ไดรับความเห็นชอบแลว จึงดาเนินการตามข้อ 4.2.5.1
4.2.5.3 ในกรณีที่ โครงร่างภาคนิพนธ์ของนิสิต "ไมผ่าน" ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสอบโครงร่ างภาคนิพนธ์ นิสิต ต้อ งดาเนินการสอบใหม่ ภายในวันและเวลา
ตามที่คณะกรรมการสอบกาหนด ทั้งนี้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันสอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว
จึงดาเนินการตามข้อ 4.2.5.1
5.

การขออนุมัติการทาวิจัยในมนุษย์และ/หรือสัตว์ทดลอง
ภายหลัง โครงร่างภาคนิพนธ์ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบแลว ให้นิสิตแต่
ละกลุ่ม จัด เตรีย มเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นขอรับ รองจริย ธรรมการวิจัย ในมนุษย์ และ/หรือ
จรรยาบรรณการใช้สั ตว์ท ดลอง ทั้งนี้ให้นิสิตดาเนินการศึก ษาข้อมูลว่า โครงร่างภาคนิพ นธ์ ของ
ตนเองว่าเข้าข่ายที่จะต้องขอรับรองในรูปแบบใดได้จาก บทที่ 4 และพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา
5.1 ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการ
5.1.1 นิสิต ดาเนินการจัดทาเอกสาร 1 ชุด ยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม แล้วส่ง
ให้ นักวิชาการศึก ษา ส านัก งานคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อ เสนอ
คณบดีลงนาม
5.1.2 นิสิต รับเอกสารที่คณบดีลงนามแล้ว และจัดทาสาเนาเอกสารจานวน 15 ชุด
พรอมบันทึกข้อมูลเป็น PDF file ลงบนแผ่น CD จานวน 1 แผ่น
5.1.3 นิสิต นาส่งเอกสารข้อ 5.1.2 ด้วยตนเอง ถึง คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย ในมนุษ ย์ และ/หรือ คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สั ตว์ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา งาน
ประสานงานและส่ ง เสริ ม โครงการวิ จั ย กองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ชั้ น 2 ซึ่ ง ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 สั ป ดาห์
หลังจาก โครงร่างภาคนิพนธ์ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
5.1.4 ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ชื่ อ เรื่ อ งภาคนิ พ นธ์ เ ล็ ก น้ อ ย โดยไมมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงสาระส าคั ญ ของการวิ จั ย หลั ง จากผ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองโดยคณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ และ/หรือ จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ มาแลว นิ สิ ต ต้ อ งขออนุ มั ติ
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ เรื่ อ ง ต่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ และ/หรื อ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ด้วย โดยให้ยื่นเรื่องผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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รายวิชาภาคนิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา มายังนักวิชาการศึกษา สานักงานคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3
อาคารคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อรวบรวมเสนอคณบดีฯ ลงนาม (นักวิชาการศึกษาสาเนาเก็บไว้ 1 ชุด
เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน) แล้ ว จึ งส่ งต่ อ ไปยั ง งานประสานงานและส่ งเสริ ม โครงการวิจั ย กองบริ ห าร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี เพื่อดาเนินการ ต่อไป
5.1.5 ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ยนเรื่อง หรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ ของภาคนิพนธ์
นิสติ จะต้องดาเนินการ ขอรับรองจริยธรรมฯ ใหม่ทั้งหมด
6.

การดาเนินการวิจัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ท่สี อบผ่านแล้ว
การด าเนิ น การวิ จั ย ตามโครงร่ า งภาคนิ พ นธ์ จะเริ่ ม ด าเนิ น การไดภายหลั ง จากที่
คณะกรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่หากมีความจาเป็นที่จะดาเนินการ
ก่อน นิสิตสามารถดาเนินการในส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็ นต้น การ
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จะเริ่ม ท าไดก็ ต่อ เมื่ อโครงร่างภาคนิ พ นธ์ ผ่านการรับ รองเชิ งจริย ธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์และ/หรือในสัตว์แลว ทั้งนี้นิสิตต้องดาเนินการ
วิจัยตามที่ไดเสนอไวในโครงร่างภาคนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) หากมีข้อแกไข หรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากคณะกรรมการจริ ยธรรมเกี่ยวกับ
การวิจั ย ในมนุ ษ ย์ แ ละ/หรื อ ในสั ต ว์ นิ สิ ต ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ แกไข หรือ ข้ อ เสนอแนะอย่ า ง
เคร่งครัด
7.

การรายงานผลความก้าวหน้า
หลังจากที่นิสิตได้ดาเนินการวิจัยไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง นิสิตจะต้องรวบรวมการดาเนินงาน
ทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ดาเนินงานมา นาเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อหน้าคณะกรรมการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้ติดตามการทาวิจัยของนิสิต ว่ามีความก้าวหน้าในการวิจัย
เป็นไปตามแผนงานที่ ได้ ก าหนดไว้ในโครงร่างภาคนิพ นธ์ ห รือไม่ และมีความก้าวหน้ ามากน้อ ย
เพีย งใด ผลการวิจัยที่เกิ ดขึ้นนิสิตมีความสามารถวิเคราะห์ผลได้มากน้อยเพียงใด โดยจะทาให้
คณะกรรมการฯ สามารถจะติดตามการทาโครงการของนิสิต ทราบถึงปัญ หาและอุปสรรคของ
นิสิตระหว่างการทาวิจัย รวมทั้งทราบถึงความสามารถและวิธีการแกไขปัญหาของนิสิต เพื่อคณะ
กรรมการฯ จะได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะวิธีการแกไขปัญหาให้แกนิสิตไดอย่างทันท่วงที อันจะส่งผลให้
นิสิตไมตองเสียเวลาในการท าวิจัยเกินจาเป็ น สามารถสาเร็จการศึกษาไดตามแผนการศึกษาที่
กาหนดไว
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7.1

ข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการรายงานความก้าวหน้า มีลาดับดังนี้
7.1.1 ช่วงเวลาการประเมินความก้าวหน้าของภาคนิพนธ์ คือ ประมาณกลาง
ภาคการศึกษา ที่มรี ายวิชาภาคนิพนธ์
7.1.2 ผู้พิ จารณาและประเมิน ความก้ าวหนาการท าภาคนิ พ นธ์ ของนิสิ ต คื อ
คณะกรรมการชุ ด เดี ย วกั บ คณะกรรมการสอบโครงร่ า งภาคนิ พ นธ์ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการ อาจารย์ที่ ป รึก ษาจะต้องส่งแบบคาร้อ งขอเปลี่ย นแปลงกรรมการสอบภาค
นิพนธ์ (คง.10) ในภาคผนวก ก ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ หัวหน้าสาขาวิชา
และคณบดี ตามลาดับ
7.1.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ กาหนดวันส่งแบบประเมินการนาเสนอ
ความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (คง.05) ในภาคผนวก ก และติดประกาศแจ้งให้ทราบ
7.1.4 นิสิต กาหนดวันและเวลาสอบร่วมกับคณะกรรมการสอบ ก่อนกาหนดวัน
ตามข้อ 7.1.3
7.1.5 นิสิต จัดทาแบบเสนอรายงานความก้าวหน้า (คง.04) และกรอกข้อมูล
เบื้ อ งต้ น ในแบบประเมิ น การน าเสนอความก้ า วหน้ า ภาคนิ พ นธ์ (คง.05) เสนอต่ อ คณะ
กรรมการฯ ก่อนการนาเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่กาหนด
ในแผนการจัดการเรียนการสอน
7.1.6 นิสิต นาเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อหน้าคณะกรรมการฯ ตามวันและ
เวลาที่กาหนด โดยกาหนดระยะเวลาในการนาเสนอ 15-30 นาที ตามความเหมาะสม
7.1.7 ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ รวบรวม คง.05 จากกรรมการสอบ
7.1.8 ในกรณีที่ภาคนิพนธ์ของนิสิตได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการเป็น
“ไมผ่าน” (คะแนนผลการประเมินตาม คง.05 < 5 คะแนน) อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องชี้แจงเหตุผล
ตอ คณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งในกรณีน้ี นิสติ อาจจะไดรับ
การพิจารณาให้นาเสนอความก้าวหน้าอีกครั้ง หรือเปลี่ยนหัวข้อเรื่องภาคนิพนธ์ และ/หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการรับผิดชอบ
รายวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ หากต้องเปลี่ยนหัวข้อเรื่องภาคนิพนธ์ และ/หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษา กรรมการสอบ นิสิตต้องเริ่มดาเนินการใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดทาและเสนอโครงร่าง
ภาคนิพนธ์ การสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ และการทาวิจัยตามโครงร่างภาคนิพนธ์ โดยยื่นแบบคา
ร้อ งขอเปลี่ยนชื่อ ภาคนิพนธ์ (คง.11) และ/หรือแบบคาร้องขอเปลี่ย นแปลงกรรมการสอบ
ภาคนิพนธ์ (คง.10) ในภาคผนวก ก เสนอต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี
ตามลาดับ
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8.

การขอขยายเวลาการทาภาคนิพนธ์
ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตมีความเห็นร่วมกันว่า การวิจัยไม่สามารถดาเนินการให้
แล้วเสร็จได้ตามแผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในโครงร่างฯ ที่ผ่านการรับรองไปแล้วนั้น นิสิต
จะต้องดาเนินการขอขยายเวลาการทาภาคนิพนธ์ ออกไปอีก ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นสมควร
โดยใช้แบบขอขยายเวลาภาคนิพ นธ์ (คง.12) ในภาคผนวก ก ถ้าการขอขยายเวลานั้น พ้ น
กาหนดการส่งผลการเรียนตามที่ระบุในปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตจะได้รับผลการ
เรียนเป็น "P" หรือ "In Progress" และนิสิตจะต้องทาการวิจัยให้แล้วเสร็จ และดาเนินการขั้นตอน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อแก้อักษร P เป็นเกรดตามผลการเรียนที่นิสิตจะได้รับ ในภาคการศึกษาถัดไป
โดยการขอขยายเวลาดาเนินโครงงานวิชาชีพสามารถกระทาได้สูงสุด 1 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน 5
เดือน นับจากวันสุดท้ายของกาหนดการสอบป้องกัน
9.

การจัดทา (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เมื่อนิสิตดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นตามแผนการดาเนินงานแล้ว และทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ไดจากการวิจัย ครบตามวัตถุประสงค์ทุก ข้อ แลว นิสิตต้องจัดทา (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับ สมบูรณ
โดยมีองค์ประกอบและวิธีการเขียน ตามที่ไดอธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 5 หรือ ดาวน์โหลด
template ได้ในเว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์ หัวข้อ "วิจัย" (http://ahs.up.ac.th) และส่งให้แก
อาจารย์ที่ปรึก ษาและอาจารย์ ที่ปรึกษาร่วม เพื่อขอรับ ข้อเสนอแนะต่างๆ และปรับปรุง แกไข
ทั้งนี้นิสิตควรเขาปรึก ษากั บ อาจารย์ ที่ป รึก ษาด้ วยตนเองเพื่ อให้ เกิดความรู ความเข้าใจ ความ
ชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องที่ทาการวิจัยมากขึ้น นิสิตต้องปรับปรุง แกไข (ร่าง) ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องจัดทาให้แล้วเสร็จ และสาเนาที่ยังไม่ได้เข้าปกเย็บ
เล่ม (ให้เย็บมุมหรือหนีบด้วยคลิปสีดา) เสนอแกคณะกรรมการสอบฯ ทุกคน ก่อนการสอบอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน
10.

การสอบป้องกันภาคนิพนธ์
การสอบป้องกันภาคนิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความสามารถของนิสิตใจการทา
วิจัย ความสามารถในการเสนอผลงาน ทั้งในด้านการพูดและการเขียน ความรอบรู้ในเนื้อหา โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่นิสิตทาวิจัย ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ตลอดจน
ปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคาถาม โดยการสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสอบ
ปากเปล่า และ 2) การนาเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์
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10.1

การสอบปากเปล่า มีข้อกาหนดและขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
เมื่ อ นิ สิ ต ด าเนิ น การเขี ย นร่ า งภาคนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู รณ์ เสร็ จ แล้ ว และผ่ านการ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการประเมินความพร้อมของนิสิต เมื่อ
เห็ น ว่ า นิ สิ ต มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะน าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการสอบแล้ ว (โดย
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขา ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
10.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ จัดทาประกาศกาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบปากเปล่า
10.1.2 ผู้ พิ จ ารณาและประเมิ น การสอบปากเปล่ า ภาคนิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต คื อ
คณะกรรมการชุ ด เดี ย วกั บ คณะกรรมการสอบโครงร่ า งภาคนิ พ นธ์ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งแบบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ์
(คง.10) ในภาคผนวก ก ผ่ า นอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า หั ว หน้ า สาขาวิ ช า และคณบดี
ตามลาดับ
10.1.3 นิสติ ดาเนินการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ส าเนารูปเล่ม (ร่าง) ภาคนิพนธ์ ฉ บับ สมบูรณ์ ที่ยังไม่ได้เข้าปกเย็ บเล่ม
(ให้เย็บมุมหรือหนีบด้วยคลิปสีดา) จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ
2. แบบประเมินการสอบภาคนิพนธ์ (คง.06) ในภาคผนวก ก ที่กรอก
ข้อมูลพืน้ ฐานแล้ว จานวนเท่ากับคณะกรรมการสอบเช่นกัน
3. แบบประเมินนิสิต (รายบุคคล) สาหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา (คง.07)
ในภาคผนวก ก ที่กรอกข้อมูลพืน้ ฐานแล้ว จานวนเท่ากับนิสติ กลุ่มนั้นๆ
โดยส่งให้ แก่ ก รรมการสอบแต่ ละท่ านอย่างน้อ ย 1 สั ป ดาห์ ก่ อ นถึ งวัน
สอบ หรือตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะแบบฟอร์ม คง.07 ส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น)
10.1.4 นิสิต สาเนาบทคัดย่อภาคนิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อน
กาหนดวันสอบอย่างน้อย 2 วัน และทาสาเนาเพื่อแจกให้นิสิตร่วมชั้นและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมฟังใน
วันที่สอบปากเปล่าภาคนิพนธ์
10.1.5 นิสิต นาเสนอภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่กาหนดในประกาศตารางการสอบภาคนิพนธ์ โดยใช้เวลาในการสอบประมาณ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น
การนาเสนอแบบปากเปล่า 30 นาที และเวลาสาหรับ กรรมการและผู้เข้าร่วมฟั งการนาเสนอ
ซักถาม 30 นาที
10.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์รวบรวม คง.06 จากกรรมการสอบ
เพื่อดาเนินการในขั้นตอนการประเมินต่อไป
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10.2 การนาเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์
การนาเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ จัดเป็นการสอบภาคนิพนธ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
จะทาเมื่อนิสิตผ่านการประเมินผลการสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรืออาจารย์ที่
ปรึก ษาภาคนิพ นธ์ พิ จารณาแล้ วว่ามีความพร้อมนาเสนอ ทั้ งนี้เพื่ อให้นิ สิตได้ เรีย นรู้วิธีเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีข้อกาหนดและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
10.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้ง 2 สาขาวิชา และผู้บริหาร
งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัด ท าประกาศร่วมกั น เพื่อก าหนดวัน เวลา สถานที่ ก ารนาเสนอ
โปสเตอร์ของนิสิต และฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจ
เข้าร่วมชมผลงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ และจัดเตรียมฉาก
ติดโปสเตอร์
10.2.2 นิสิต จัด ท าโปสเตอร์ที่ มีเนื้ อหาและรายละเอี ย ดที่ ระบุ ในบทที่ 6 และ
ดาวน์ โหลด template โป สเต อ ร์ ไ ด้ ใ น เว็ บ ไซต์ ค ณ ะสห เวชศาสต ร์ หั วข้ อ "วิ จั ย "
(http://www.ahs.up.ac.th)
10.2.3 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์จาก
สาขาวิชาที่นสิ ิตสังกัด หรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกสาขาวิชาตามความเห็นชอบของแต่ละสาขาวิชา
10.2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ สาเนาแบบประเมินภาคนิพนธ์
ภาคโปสเตอร์ (คง.08) ในภาคผนวก ก ส่งให้กรรมการในวันที่นาเสนอ
10.2.5 นิสติ ต้องอยู่ที่โปสเตอร์ของตนเพื่อตอบข้อซักถามหรือให้คาอธิบาย
10.2.6 คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ส่งแบบฟอร์ม คง.08 ให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรวบรวมคะแนนทั้งหมดและสรุปผล
การประเมิน เฉพาะภาคโปสเตอร์ให้ ผู้บ ริห ารงานวิจั ย คณะสหเวชศาสตร์ เพื่ อด าเนิ นการตาม
ขั้น ตอนของโครงการนิ ท รรศการโครงงานนิ สิ ต ของแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา ทั้ งนี้ ผลงาน ภาคนิ พ นธ์
โปสเตอร์ของนิสิตทุกโครงการมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย หรือคัดเลือกจากโปสเตอร์
ที่ได้รับรางวัลระดับคณะเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย
10.2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบภาคนิพนธ์ แต่ละสาขา จัดระบบการเก็บ โปสเตอร์ที่
เป็นผลงานของนิสิตตามของตกลงของแต่ละสาขาวิชา
11.

การส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เมื่อนิสิตดาเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบ
“ผ่าน” นิสิตจะต้องดาเนินการแก้ไขรูปเล่มตามข้อแนะนาของคณะกรรมการสอบ และตรวจทาน
รู ป เล่ ม ให้ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบรู ป เล่ ม การเขี ย นภาคนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ที่ ค ณะก าหนด และ
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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ดาเนินการส่งเอกสาร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์เสร็จ* ตามขั้นตอน
ดังนี้
11.1 นิสิต จัดทาต้นฉบับรูปเล่ม ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าเล่ม (ให้หนีบด้วย
คลิป สีด า) จานวน 1 เล่ม ส่งให้อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหรือผู้ป ระสานงานรายวิชาภาคนิพนธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบรูปแบบ
11.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานรายวิชาภาคนิพนธ์ตรวจสอบรูปแบบ โดย
หากรูปแบบไม่ถูกต้องตามข้อกาหนด ให้รีบส่งคืนนิสิตเพื่อนาไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วนากลับมาส่ง
ใหม่จนกว่าจะถูกต้อง
11.3 นิสิต ส่งต้นฉบับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าเล่ม (ให้หนีบด้วยคลิป
สีดา) และมีลายมือชื่อนิสิต ลายมือชื่อคณะกรรมการสอบครบถ้วนแล้ว จานวน 1 เล่ม และ แบบ
นาส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (คง.09) จานวน 1 ชุด ในภาคผนวก ก ให้แก่นักวิชาการศึกษา
ทีส่ านักงานคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์เพื่อนาเสนอ หัวหน้าสาขาวิชา และ
คณบดี พิจารณาลงนามตามลาดับ
11.4 นิสิต รับต้นฉบับรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่คณบดีลงนามแล้วคืน (ภายใน 3
วันทาการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารตามข้อ 11.3 ได้ที่นักวิชาการศึกษา สานักงานคณะสหเวชศาสตร์
ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์)
11.5 เมื่อนิสิตรับเอกสารคืนแล้วให้ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนาส่งคณะฯ ดังนี้
11.5.1 รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตัวจริงที่เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว
จานวน 1 เล่ม
11.5.2 สาเนารูปเล่มฉบับ สมบูรณ์ที่เย็บเล่มเรียบร้อยแล้วจานวนเท่าจานวนนิสิต
ในกลุ่ม
11.5.3 แผ่นข้อมูล (CD) บันทึกเอกสารในรูปแบบ PDF file บรรจุกล่อง CD แบบใส
จานวน 2 ชุด พร้อมจัดทาปกซีดีรายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามภาคผนวก ค ด้วยกระดาษ
สีขาว และบันทึกแยกส่วนต่างๆ ในรูปแบบ PDF file ดังนี้
11.5.3.1 (ปก ใบรองปก ปกใน ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ใบ
เซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี ชีวประวัต)ิ บันทึกรวมเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “1.ปก.pdf”
11.5.3.2 (กิตติกรรมประกาศ คารับรอง สารบัญ สารบัญตาราง สารบั ญ
รูป สารบัญคาย่อ บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) บันทึกรวมเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า
“2.ส่วนนา.pdf”
11.5.3.3 บทที่ 1 บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “3.บทที่ 1.pdf”
11.5.3.4 บทที่ 2 บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “4.บทที่ 2.pdf”
11.5.3.5 บทที่ 3 บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “5.บทที่ 3.pdf”
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11.5.3.6 บทที่ 4 บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “6.บทที่ 4.pdf”
11.5.3.7 บทที่ 5 บันทึกเป็น 1 ไฟล์ ให้ชื่อไฟล์ว่า “7.บทที่ 5.pdf”
11.5.3.8 เอกสารอ้างอิง ให้ชื่อไฟล์ว่า "8.เอกสารอ้างอิง.pdf "
11.5.3.9 ภาคผนวก (ถ้ามี) ให้ชื่อไฟล์ว่า "9.ภาคผนวก.pdf "
11.6 นิสติ ส่งเอกสารในข้อ 11.5 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารคืน และส่ง CD
ให้นักวิชาการศึกษาจานวน 1 แผ่นเพื่อเก็บเข้าห้องสมุดคณะ
11.7 ให้ นิ สิ ต สอบ ถามอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาร่ ว ม (ถ้ า มี ) และ
คณะกรรมการสอบ ว่าประสงค์จะได้รูป เล่ม ภาคนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ในรูป แบบเย็บ เล่มหรือ CD
และให้นสิ ิตดาเนินการจัดทาเอกสารหรือแผ่นข้อมูลตามที่กรรมการแต่ละท่านร้องขอ
11.8 อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้รับรูปเล่มจากนิสิตแล้ว ให้ประเมินและส่งแบบประเมินนิสิต
(รายบุคคล) สาหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา (คง.07) ในภาคผนวก ก ให้แก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาค
นิพ นธ์ แต่ ล ะสาขาเพื่ อ ท ารายงานสรุป ผลการประเมินโดยรวมทุ ก ขั้นตอน นาเสนอต่ อ ที่ป ระชุม
สาขาวิชา
* หมายเหตุ : นิสิตกลุ่มใดที่ไม่ส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ ได้ดาเนินการสอบไป
แล้ว หรือ ส่งไม่ทันในวันเวลาที่กาหนด จะถือว่าการสอบนั้นเป็นโมฆะ ซึ่งจะไม่ได้รับการประเมินผล
ในรายวิชานี้ จะต้องดาเนินการสอบใหม่ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันกาหนดส่งรูปเล่มภาคนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
11.9

ข้อกาหนดสาหรับนิสิตที่สอบได้ผลการประเมินเป็น “ไมผ่าน”
การประเมินการสอบในครั้งที่มีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่าน” คณะกรรมการจะยังไม่
ประเมินให้ค ะแนนในการสอบครั้งนี้ โดยจะอนุญ าตให้นิสิตไปดาเนินการปรับ ปรุงแก้ไขในส่วนที่
คณะกรรมการแนะนาและสอบใหม่อีกครั้ง คณะกรรมการจึงจะทาการประเมินให้คะแนน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
11.9.1 นิสิตที่สอบแล้วได้ผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบเป็น “ไม่ผ่าน”
นิ สิ ต จะต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ งโครงงานใหม่ ต ามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
11.9.2 เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาที่กาหนดไวในข้อ 11.9.1 แล้วให้นิสิตมาขอสอบปาก
เปล่าภาคนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบอีกครั้ง
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11.9.3 หากนิสิตไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กาหนด นิสิตยื่น
แบบขอขยายเวลาภาคนิพนธ์ (คง.12) ในภาคผนวก ก พร้อมแจ้งเหตุผล และส่งที่ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาภาคนิพนธ์ของแต่ละสาขา โดยผ่านประธานกรรมการสอบ มิฉะนั้น จะถือว่าผลการสอบ
เป็น “ไมผ่าน” (ได U) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนอีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่มีการเปิดทาการเรียน
การสอนในรายวิชานี้
11.10 ในกรณี ที่นิสิต ไม่ดาเนินการใดๆ จนถึงกาหนดเวลาสอบ แล้วไม่พร้อมที่จะสอบ
หรือไม่มาสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถื อ ว่านิสิต สอบ “ไมผ่ าน” เช่นกั น และได้รับ การ
ประเมินผลการเรียน เป็น "U" นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่อีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่มี
การเปิดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ต่อไป
12.

การประเมินภาคนิพนธ์
องค์ป ระกอบที่ใช้ในการประเมินคุณ ภาพของภาคนิพ นธ์ มี 6 ส่วน โดยก าหนดสัดส่วน
ตามที่ระบุใน มคอ.3 รายวิชาภาคนิพนธ์ โดยมีหัวดังนี้
12.1 คุณภาพของการสอบและรูปเล่มโครงร่างภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินโครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.03)
12.2 คุณภาพของระดับความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การนาเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์ (คง.05)
12.3 คุณภาพของการสอบและรูปเล่ม ภาคนิพนธ์ของนิสิต ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสอบภาคนิพนธ์(คง.06)
12.4 คุณภาพของทักษะและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของนิสิต ประเมินโดย
ใช้แบบประเมินนิสติ (รายบุคคล) สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (คง.07)
12.5 คุณภาพของการเสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ภาค
นิพนธ์ภาคโปสเตอร์ (คง.08)
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต จะต้ อ งเข้ ารั บ การประเมิ น ครบทุ ก ส่ ว น ห้ า มขาดส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง โดย
เด็ ด ขาด โดยให้ก รรมการหรือผู้รับ ผิดชอบ ประเมินในแต่ละองค์ป ระกอบ และให้ผู้รับ ผิดชอบ
รายวิชาภาคนิพนธ์รวบรวมและสรุปผลการประเมิน เพื่อเสนอต่อสาขาวิชา และคณบดีตามลาดับ
13.

การตัดสินผลการสอบ
ในการตัดสินผลการสอบภาคนิพนธ์ ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ
"S" หรือ "Satisfactory" หมายถึ ง สอบผ่ านในรายวิช านี้ โดยมี ระดั บ คะแนนรวมทั้ ง
กระบวนวิชา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
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"U" หรือ "Unsatisfactory" หมายถึง สอบไม่ผ่านในรายวิชานี้ โดยมีระดับคะแนนรวมทั้ง
กระบวนวิชาน้อยกว่าร้อยละ 60
14.

การประเมินคุณภาพของงานวิจัย
คุณภาพของงานวิจัยจะประเมิน เฉพาะในส่วนของงานวิจัย โดยประเมินจากผลการวิจัย
ทั้งหมดที่นสิ ิตได้ดาเนินการ
คุณภาพในระดับดีมาก
หมายถึงผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง ≥ 80%
คุณภาพในระดับดี
หมายถึงผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 70 – 79 %
คุณภาพในระดับพอใช้
หมายถึงผลประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 60 – 69 %
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บทที่ 3
องค์ประกอบของโครงร่างภาคนิพนธ์
นิสิตต้องด าเนิ นการเขีย นโครงร่างภาคนิพนธ์ ภายหลังจากที่นิสิตได้ดาเนินการส่ง แบบ
เสนอชื่อภาคนิพนธ์ (คง.01) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ (proposal)
สาหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มีรายละเอียดของการเขียนในแต่ละองค์ประกอบ ตาม แบบเสนอ
โครงร่างภาคนิพนธ์ (คง.02) ในภาคผนวก ก โดยมีคาอธิบายดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. คาสาคัญ
3. ชื่อ นิสติ ผูน้ าเสนอ
4. ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษา
5. ชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)
6. ประเภทของการวิจัย
7. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
8. วัตถุประสงค์
9. สมมติฐาน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11. ขอบเขตการวิจัย
12. รูปแบบการวิจัย
13. วัสดุและอุปกรณ์
14. ขั้นตอนการศึกษา
15. การวิเคราะห์ข้อมูล
16. แผนการดาเนินงาน
17. งบประมาณ
18. เอกสารอ้างอิง
1.

ชื่อเรื่อง
ประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทย และ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งควรตั้งให้เหมาะสมตรงตาม
เนื้อหา สาระหลั ก หรือวัตถุป ระสงค์งานวิจัย หัวข้อที่เหมาะสมจะต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป สื่อ
ความหมายได้ชัดเจนบ่งบอกทิศทางของการวิจัยได้ โดยทั้งชื่อภาษาไทยและภาษอังกฤษความมี
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ความหมายชัดเจนและสอดคล้องกัน หัวข้อภาษาไทยทุกคาจะต้องเขียนเป็นภาษาไทย หากคานั้น
ไม่มีคาแปลหรือศัพท์บัญญัติก็ให้ใช้ทับศัพท์ โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน หัวข้อ
ภาคนิพ นธ์ภาษาอังกฤษให้เขียนอัก ษรตัวแรกของทุก คาเป็น ตัวพิมพ์ ใหญ่ ย กเว้นคานาหน้านาม
(article) ระหว่างคา บุพบท (preposition) และคาสันธาน (coordination conjunctions)
เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมิกเอยีนในชาวไทยภูเขาภาคเหนือตอนบน
Polymorphism of MICA Gene in Hill Tribe Upper North Thailand
2.

คาสาคัญ
ศัพ ท์ ด รรชนีห รือ ค าส าคั ญ คื อ ค าที่แ สดงเนื้อ หาของงานวิจัย ช่วยในการสืบ ค้ น เข้าถึ ง
งานวิ จั ย เรื่ อ งนั้ น วิ ธี ก ารคื อ ดึ ง ค าหรื อ แนวคิ ด ที่ ป รากฏในชื่ อ เรื่ อ ง หรื อ การตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งควร
ประกอบด้วยคาสาคัญ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ควรหลีกเลี่ยงคาศัพท์สามัญ ที่มีคุณ ค่าในการ
สืบค้นน้อย เช่น วิธีการ ปัญ หา ลักษณะ สภาพ ระบบความแตกต่าง เป็นต้น จานวนคาสาคัญ ที่
เหมาะสม คือ 3-5 คา
3.

ชื่อนิสิตผู้นาเสนอภาคนิพนธ์
เป็นชื่อ นิสิตทั้งหมดที่ รับ ผิด ชอบภาคนิพ นธ์นั้นๆ โดยให้เขีย นเรีย งตามล าดั บ ตัวอัก ษร
ภาษาไทย สาหรับการเขียนชื่อผู้เสนอในโครงร่างภาคนิพนธ์ ให้ใส่ คานาหน้าชื่อ คือ นาย หรือ
นางสาว ไว้ดว้ ย
4.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นอาจารย์ที่ร่วมสอนในปีการศึก ษานั้นๆ และอยู่ ในหลัก สูตรที่นิสิตผู้เสนอภาคนิพนธ์
ศึกษาอยู่ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในบทที่ 1 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา โดยระบุ
ชื่อ -สกุ ล (ให้ ใช้ค าน าหน้ าชื่อ เป็ น คุ ณ วุฒิ ท างวิช าการ ตามด้ วย คุ ณ วุฒิ ท างวิชาชี พ เช่ น
อ.กภ. ดร.ทนพ. ผศ.ดร.ทนพ เป็นต้น) และระบุ แขนงวิชา และอีเมล์ตามลาดับ
5.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาคนิพนธ์ อาจมีหรือไม่ก็ได้ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึก ษาร่วมอาจจะเป็น
อาจารย์ในหลักสูตรเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือต่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นิสิตทาการวิจัย โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาภาค
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นิพนธ์นั้นๆ โดยให้ระบุชื่อ-สกุล (ให้ใช้คานาหน้าชื่อ เป็นคุณวุฒิทางวิชาการ ตามด้วย คุณวุฒิ
ทางวิชาชีพ ตามตัวอย่างที่ระบุในตัวอย่างปก และระบุ สังกัด อีเมล์ตามลาดับ
ป ระเภ ท ข อ งก ารวิ จั ย (type of research) หมายถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา (R&D)
ประกอบด้วย
6.1 การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น
การศึก ษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ สมมติฐ านของ
ปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรือ
ความสั มพั นธ์ ต่างๆ เพื่ อตั้งและทดสอบสมมติ ฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่างๆ
(laws) โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
6.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการนาเอาความรู้และ
วิธีก ารต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย ขั้นพื้ นฐานมาประยุ ก ต์ใช้อีก ต่อหนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ระบุไว้แน่ชัดล่วงหน้า
6.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็นงานที่ทาอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อสร้างวัสดุ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือใหม่
เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น
(อ้างอิงจาก: nrct.net 2006/02/11)
6.

7.

ความสาคัญและที่มาของปัญหา
เป็นเนื้อหาที่ได้มาจากการอ่าน ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาที่กาลังจะทาการศึกษา โดยเขียนอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใน
เรื่องที่เราสนใจหรือที่เราต้องการจะทาการศึกษา ข้อมูลการศึกษาก่อนหน้านีม้ ีใครเคยทาการศึกษา
ไว้บ้างแล้วและผลเป็นอย่างไร ยังขาดข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจหรือเป็นปัญหาที่สาคัญที่ทาให้
ต้องมาทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ควรเขียนให้ได้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุด หัวข้อนี้ถือเป็น
หัวใจสาคัญของการทาวิจัย
8.

วัตถุประสงค์
บ่งชี้ถึ งว่าการท าวิจัยนี้มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ ออะไร หรือต้องการให้ได้ข้อมูลอะไร ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับความสาคัญและที่มาของปัญหา โดยหากมีหลายข้อให้เขียนแยก
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เป็นข้อๆ อย่างชัดเจน โดยเขียนวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเป็นหัวข้อแรกและวัตถุประสงค์
รองหรือผลอื่นๆที่คาดว่าจะได้รับเป็นข้อถัดลงไป
9.

สมมติฐาน
คือ ข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยเกี่ยวกับ คาตอบ ที่จะได้รับจากการดาเนินการวิจัย หรือการ
คาดเดาคาตอบล่วงหน้าสาหรับ วัตถุประสงค์ วิจัย เป็นการคาดเดาคาตอบไว้อย่างมีเหตุผล โดย
อาศัยทฤษฏี แนวคิด หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการหาคาตอบล่วงหน้า ควรระบุให้ชัดเจน
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ข้ า งต้ น และหากมี ห ลายข้ อ ให้ เ ขี ย นแยกเป็ น ข้ อ ๆ
เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์
10.

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
ระบุถึงสิ่งที่จะได้ออกมาเมื่อทาการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น หรือประโยชน์ที่จะได้ออกมา
จากการศึกษาคืออะไร ซึ่งผลที่จะได้ออกมานั้น จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
และหากมี ห ลายข้อให้ เขีย นแยกเป็ นข้ อๆ อย่างชัด เจนตามล าดั บ แต่ ไม่ ค วรเขีย นเพื่ อ ให้ ล้ อ กั บ
วัตถุประสงค์เท่านัน้
11.

ขอบเขตการวิจัย
ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริ มาณ/เชิงคุณภาพ วิธีการ/เทคนิค ที่จะใช้ในการค้นหา
คาตอบของประเด็นปัญหาวิจัย ที่เชื่อมโยงกับปัญหาที่ทาการวิจัย แต่ไม่สามารถกาหนดโดยตรงใน
ชื่อโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ ขอบเขตการวิจัยนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรต้อง
เขียนให้ชัดเจน ต้องสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ เพราะเป็นส่วนที่ใช้เพื่อพิจารณาว่ามี
ปริมาณงานเหมาะสมหรือไม่ วิธีที่ใช้เป็นไปได้มากเพียงใด เพื่อการอนุมัติ
12.

รูปแบบการวิจัย
ระบุรูป แบบของการวิจัยให้ชัดเจน ตามระเบีย บวิธีก ารวิจัย ที่ก าหนดและสอดคล้องกั บ
วัตถุ ป ระสงค์ก ารศึก ษา เช่น เป็นการวิจัย เชิงทดลอง การวิจัย เชิงสารวจ การวิจัย เชิงวิเคราะห์
การศึกษาแบบไปข้างหน้า การศึกษาแบบย้อนหลัง หรือ อื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการแบ่งรูปแบบการ
วิจัย ว่าแบ่งแบบใดที่จะทาให้ผู้อ่าน/ผู้ประเมินเห็นภาพการดาเนินการวิจัยได้ชัดเจนที่สุด แต่ต้อง
ไม่ใช่การแบ่งประเภทการวิจัยเช่นเดียวกับข้อ 6
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13.

วัสดุและอุปกรณ์
ระบุ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ และเกี่ ย วข้ อ งในการท าวิ จั ย เช่ น สารเคมี น้ ายา และ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยให้ระบุ ชนิดวัสดุ/อุปกรณ์ ตามด้วยวงเล็บที่ระบุ ชื่อรุ่น ชื่อบริษัทที่ผลิต ชื่อ
ประเทศผู้ผลิต อยู่ภายในวงเล็บ พร้อมระบุจานวนที่ใช้ให้ถูกต้องตามหน่วยสากล ดังตัวอย่าง
1. Automated spirometer
จานวน 1 เครื่อง
(KoKo spirometer, PDS Healthcare Products, Inc., USA)
2. เครื่องปั่นเหวี่ยงอัตโนมัติ (AX1248, Kokusan, Korea)
จานวน 1 เครื่อง
14.

ขั้นตอนการศึกษา
อธิบายถึงลาดับขั้นตอนวิธีการทาวิจัย เช่น การเก็บตัวอย่างหรือการคัดเลือกตัวอย่างที่จะ
นามาใช้ในการศึก ษา วิธีก ารเก็ บ ข้อมูล การก าหนดพื้นที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนและวิธีการที่จะนามาใช้ในการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ งระบุ
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทาการวิจัยหรือเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน
15.

การวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องระบุ ให้ ชัด เจนว่าข้อมูล ที่ได้ ออกมาจากการศึ ก ษานี้ จะนาข้อ มูลเหล่านั้ น มาท าการ
วิเคราะห์อย่างไร ใช้สถิตใิ ดในการวิเคราะห์
16.

แผนการดาเนินงาน
ระบุแผนการดาเนินงานว่าจะเริ่มดาเนินอะไรบ้าง ควรระบุให้ละเอียดในแต่ละขั้นตอนของ
การศึ ก ษา พร้ อ มทั้ งระบุ ช่ ว งเวลา โดยก าหนดเป็ น ตารางแผนการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง ระบุ
ระยะเวลาในการศึกษา
17.

งบประมาณ
แสดงรายละเอียดของงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในการทาวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ
17.1 ค่ า ตอบแทน ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนและค่ า จ้ า งบุ ค คลต่ า งๆ ที่ ท างานให้ กั บ
โครงการวิจัย เช่น ค่าตอบแทนนัก วิจัย (ไม่เกินควร 10% ของงบประมาณ ทั้งโครงการ) ค่าจ้าง
ผูช้ ่วยนักวิจัย ค่าจ้างคนงานทาความสะอาด ในโครงการวิจัย เป็นต้น
17.2 ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจ้ างเหมาทากิจกรรม ต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าบันทึกข้อมูล ค่าพิมพ์รายงาน ค่าวิเคราะห์ข้อมูล (ถ้ามี) ค่าทารูปเล่มเอกสารต่างๆ เป็น
ต้น
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17.3 ค่ าวั ส ดุ ได้ แก่ ที่ ใช้ จ่ ายในการจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด หา วัส ดุ สารเคมี น้ ายา หรือ วัส ดุ
สิน้ เปลืองต่างๆ ในการวิจัย เช่น ค่ากระดาษ ค่าน้ายาตรวจ ค่าสารเคมี ค่าเครื่องแก้ว ค่าเครื่องมือ
เล็กๆ น้อยๆ เช่น pipette tips, ice box, parafilm เป็นต้น
18.

เอกสารอ้างอิง (ดูรายละเอียดในบทที่ 7 เพิ่มเติม)
ให้เขียนเฉพาะเอกสารที่กล่าวอ้างถึงจริงๆ เท่านัน้ โดยเขียนตามรูปแบบที่กาหนดดังนี้
18.1 การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หา ให้ ว งเล็ บ [ ] ตั ว เลขด้ า นท้ า ยเนื้ อ หาหรื อ
ข้อความที่อ้างอิงถึง ซึ่งตรงกับเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มโดยเรียงลาดับการอ้างอิงก่อนหลัง
18.2 การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
18.2.1 ให้เขียนเอกสารอ้างอิงเรียงลาดับการอ้างอิงก่อนหลังตามหมายเลขที่อ้า ง
ถึง
18.2.2 คาย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus ถ้าวารสารนั้นไม่ปรากฏใน
Index Medicus ให้ใช้ตามชื่อย่อในวารสารเล่มนัน้ ได้
18.2.3 การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ให้ ใ ช้ ร ะบบแวนคู เวอร์ ( Vancouver ) ศึ ก ษา
เพิ่มเติมตามจากการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบแวนคูเวอร์ ดังรายละเอียดใน
บทที่ 7 เรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิง

การจัดรูปแบบของโครงร่างภาคนิพนธ์ (Proposal)
1. ให้จัดพิมพ์ด้วยกระดาษหนา 80 แกรมขึ้นไปขนาด A4 โดยกาหนดระยะขอบของกระดาษ
ขอบซ้ายและขอบบนของหน้ากระดาษที่ 1.5 นิ้ว (3.17 ซม.) ระยะขอบขวาและขอบล่าง
ของหน้ากระดาษที่ 1.0 นิว้ (2.54 ซม.)
2. การพิมพ์หัวเรื่อง คาว่า "แบบเสนอภาคนิพนธ์" และคาว่า "หมายเลข ......." กาหนดให้ใช้
ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20 ตัวเข้ม
3. การพิ ม พ์ เ นื้ อ หาภายใน ให้ ใ ช้ ตั ว อั ก ษร TH Niramit AS ขนาด 16 ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหัวข้อเรื่องทั้งหมดให้พิมพ์เป็นตัวเข้ม
4. การเว้นระยะการพิมพ์ระหว่างบรรทัด ให้กาหนดเป็น หนึ่งช่วงบรรทัด (ระยะห่างระหว่าง
บรรทัด 1 เท่า) การย่อหน้าให้เว้นระยะพิมพ์ 1 tab เท่ากับ 1.27 เซ็นติเมตร และห้าม
มีท่ีว่างระหว่างย่อหน้า (ระวัง! เพราะโปรแกรม MS Word จะตั้งไว้เป็นอัตโนมัติ ให้ยกเลิก
คาสั่งนีเ้ สมอ)
5. การใส่เลขหน้า ให้ใส่ ไว้ตาแหน่งมุมบนด้านขวา ใช้อัก ษร TH Niramit AS ขนาด 14 โดย
หน้าแรกไม่ต้องแสดงหมายเลขหน้า แต่ให้ปรากฏเลขหน้าในหน้าที่ 2 เป็นต้นไป
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6. หากมีก ารแทรกตาราง (table) ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ลาดับ ที่
ตาราง" (เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อตาราง" โดย "ลาดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัว
เข้ ม ) ส่ ว น "ชื่ อ ตาราง" พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษรปกติ ไว้ ด้ า นบนของตารางนั้ น ๆ โดยเรี ย ง
ตามลาดับก่อนหลัง ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
และผูป้ ่วยโรคหัวใจ
7. หากมีการแทรกรูป (figure) ให้จัดอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ลาดับที่รูป " (เว้น 2
เคาะ) ตามด้วย "ชื่อรูป" โดย "ลาดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัวเข้ม) ส่วน "ชื่อรูป"
พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรปกติ ไว้ด้านล่างของรูปนั้นๆ โดยเรียงตามลาดับก่อนหลัง ดังตัวอย่าง
รูปที่ 1 วิธีการวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพปอดแบบอัตโนมัติ
(spirometer)
8. การอ้างอิงรูปภาพหรือตารางจากแหล่งอ้างอิง เช่น หนังสือ ตารา วารสาร หรือบทความ
ทางวิชาการ เป็นต้น ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 ข้อที่ 3 หน้า 86-87
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บทที่ 4
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Nuremberg Code
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลทหารได้พิจารณาอาชญากรสงครามที่ เมืองนูเรมเบอร์ก
ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1945-1946 ในกลุ่มอาชญากรสงครามมีแพทย์อยู่ด้วยและถูกกล่าวหา
ว่าทาการทดลองในเชลยสงครามโดยไม่มีเมตตา มีการทดลองหลายโครงการ โดย ผู้ถูกวิจัยเป็นผู้
อยู่ในค่ายกักกัน (รวมถึงพระ) ก่อนเข้าโครงการผู้วิจัยไม่บอกผู้ถูกวิจัยว่าจะทาอะไร ไม่ได้ขอความ
ยินยอมและผู้ถูกวิจัยไม่ได้สมัครใจอย่างแท้จริง ผู้ถูกวิจัยเข้าร่วมโครงการเพราะหวังว่าจะได้อาหาร
ที่ดี ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีตลอดจนงานไม่หนักเช่นเดิม เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วผูถ้ ูกวิจัย
กลับพบว่าไม่เป็นดังที่หวังไว้ นอกจากร่างกายถูกทดลองในการวิจัยแล้ว เมื่ อผู้ถูกวิจัยทนสภาพที่
ทรมานเหล่านั้นไม่ไหว ผู้ถูกวิจัยก็ไม่ได้รับการตอบสนองต่อการร้องขอให้หยุดทดลองจากผู้วิจัย
เยี่ยงมนุษย์ ในการตัดสินของศาลครั้งนี้ยังถือกาเนิด กฎ 10 ข้อ เกี่ยวกับการทดลองทางการแพทย์
ในมนุษย์ ซึ่งเน้นหลักการของการขอคายินยอมและให้คายินยอมโดยสมัครใจ สัดส่วนความเสี่ยง
และประโยชน์ที่จะได้รับ ความรู้ความชานาญของแพทย์ผวู้ ิจัย แต่ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในกรณี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ป่วย กฎ 10 ข้อ ดังกล่าวเขียนในเชิงกฎหมาย
Declaration of Helsinki
ในปี ค.ศ. 1964 สมาคมแพทย์โลก (World Medical Association) ออกประกาศ Declaration
of Helsinki เพิ่มรายละเอียด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันแรกของการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
และเป็นครั้งแรกที่มีการแนะนาให้ใช้ใบยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (written informed consent)
Declaration ได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง ฉบับล่าสุดคือฉบับ ค.ศ. 2000 ประกาศนี้นับว่าจัดทาขึ้น
โดยแพทย์เพื่อวงการแพทย์ ที่น่าสนใจคือ ข้อ 5 ที่ว่า "การวิจัยในคนนั้น สวัสดิภาพผู้เข้าร่วมการ
วิจัยเป็นสิ่งพึงคานึงก่อนประโยชน์ตอ่ วิชาการและสังคม"
Tuskegee Syphilis Study
ปี ค.ศ. 1972 เกิ ด ข่ าวเสื่ อ มเสี ย เกี่ ย วกั บ การทดลองศึ ก ษาโรคซิ ฟิ ลิ ส ในสหรัฐ อเมริก า
เรียกว่า Tuskegee Syphilis Study ซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1932 นิวยอร์กไทม์ใช้ประโยคว่า
"เป็นการทดลองที่ไม่มีการให้ยารักษา ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์" การศึกษานี้
ด าเนินการในชายผิวด าที่ ย ากจนใน Macon County เมืองชนบทในมลรัฐอลาบามา แบ่งเป็ นโรค
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ซิฟิลิสระยะแฝงจานวน 400 คน กลุ่มควบคุมที่ไม่เป็นโรค 200 คนโดยเฝ้าติดตามดูการดาเนินโรค
ซิฟิลิส ทั้งๆ ที่มีการค้นพบยาเพนิซิลลินที่รักษาได้แล้วในช่วงปี ค.ศ. 1950 ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงโดยไม่จาเป็น และมีการกระจายภาระไม่เป็นธรรมโดยเลือกแต่ชาวผิวดาในพื้นที่ยากจน
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1996 Tuskegee Syphilis Study Legacy Committee ได้ ป ระชุ ม ที่ Tuskegee
University เพื่อศึกษาหนทางว่ารัฐบาลและประเทศควรรับผิดชอบต่อสาธารณชนได้อย่างไร และ
รายงานเสนอให้ประธานาธิบดีแถลงขอโทษต่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือครอบครัว และ
ชุมชน และเสนอให้ดูแลชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากโครงการวิจัย ในปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่ยังมีชีวิต
อยู่ได้เข้าทาเนียบขาวเพื่อรับฟังคากล่าวขออภัยจากประธานาธิบดีคลินตัน
Belmont Report
ปี ค.ศ. 1974 สหรัฐ ฯ ได้ ออกกฎหมายการวิจัย แห่ งชาติ จึงมีก ารแต่ งตั้ง "กรรมาธิก าร
พิทักษ์สทิ ธิ์มนุษย์ในการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (National Commission for the
Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research) ตามกฎหมาย มี ห น้ า ที่
หนึ่งคือหาหลักจริยธรรมพื้นฐานในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และสร้างแนว
ปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าการทาการวิจัยเป็นไปตามหลักจริยธรรมพื้นฐานดังกล่าว การประชุมเป็นไป
อย่างเข้มข้นที่ สถาบันสมิธโซเนียน Belmont Conference Center 4 วัน ถกรายละเอียดต่ออีก 4 ปี
จึ ง ได้ ส รุ ป เสนอในปี ค.ศ. 1978 เอกสารรายงาน The Belmont Report: Ethical Principles and
Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research เอกสารนี้ ได้ เสนอหั ว ใจจริย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์ไว้ 3 ข้อ คือ
(1) Respect for person - เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(2) Beneficence - ให้คุณประโยชน์
(3) Justice – มีความเป็นธรรม
ปี ค.ศ. 1974 มี ก ารประกาศใช้ ก ฏระเบี ย บปกป้ อ งอาสาสมั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ได้ ใ น
สหรั ฐ อเมริ ก าโดย Department of Health Education and Welfare (DHEW, ต่ อ มาเปลี่ ย นเป็ น
Department of Health and Human Service, DHHS) โดยเริ่มให้มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เป็ นกลไกหนึ่งเพื่อปกป้องอาสาสมัคร เมื่อมี Belmont Report ทาง DHHS และ FDA จึงปรับ ปรุง
ระเบียบใหม่และประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1981 ระเบียบนี้ปรากฏใน Code of Federal Regulations Title
45 Part 46 (จึงย่อสั้น ๆ ว่า 45CFR46) และมีการปรับปรุงเป็ นระยะๆ ครั้งสุดท้ายเป็นฉบับ ค.ศ.
2001 ในขณะเดี ย วกั น หน่ ว ยงานรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก า ร่ ว มกั น จั ด ท านโยบายกลาง เรี ย กว่ า
"Common Rules" เพื่อให้เป็นระเบียบปฏิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐ มีข้อกาหนดให้โครงการวิจัยต้อง
ได้รับอนุมัตจิ ากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อน มีใบยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว การ
สรรหาผู้เข้าร่ว มโครงการวิจัย อย่างเป็นธรรม มีก ารปกป้องผู้อ่อนด้อย (vulnerable group) เป็ น
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พิเศษ และมีการทบทวนพิจารณาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้ได้นามาใส่ใน 45CFR46 และ
เป็นพืน้ ฐานให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
CIOMS International Guideline
ในช่ว งปี 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
คาอธิบาย หัวข้อหลักได้แก่ (1) การให้คายินยอม (2) การวิจัยในประเทศที่กาลังพัฒนา (3) การ
ปกป้องผู้อ่อนด้อย (4) การกระจายภาระและประโยชน์ (5) บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย ฉบับนี้มีการปรับปรุงและเสนอขอข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ ในปี ค.ศ. 2000 และเสร็จใน
เดื อ น กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ก าลั งเสนอขอความเห็ น ชอบ ซึ่ ง ฉบั บ ใหม่ ค รอบคลุ ม guideline
ทั้งหมด 21 ข้อ
International Conference on Harmonization
ในช่ว งปี ค.ศ. 1960 และ 1970 หลายประเทศออกระเบี ย บและกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
รายงานและการประเมินข้อมูลความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ทาง
การแพทย์ ต่อมาผู้แทนหน่วยงานของรัฐและสมาคมอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
ยุโรป จัดตั้ง International Conference on Harmonisation เรียกสั้นๆ ว่า ICH โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
สร้างมาตรฐานการผลิตยา ทดสอบยา และการนายาเข้าตลาด ซึ่ง ICH ได้ออก Guideline for Good
Clinical Practice (GCP) ในปี ค.ศ. 1996 ที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษคือความรับผิดชอบของนักวิจัย
และผู้สนับสนุนทุน ในปัจจุบัน ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์มักใช้ ICH GCP เป็นแนวทางในการทดลองยาทาง
คลินิก
NBAC
ในประเทศสหรัฐ ฯ National Bioethics Advisory Committee (NBAC) มี หน้ าที่ ให้ คาแนะน า
ต่อประธานาธิบดีในเรื่องการวิจัยในมนุษย์ ในปี ค.ศ. 2001 NBAC ตีพิมพ์รายงานซึ่งมีข้อกาหนดว่า
การวิจัยทุกโครงการในประเทศที่กาลังพัฒนา ต้องแสดงความจาเป็นด้านสุขภาพเฉพาะแห่ง และ
ให้มีการนาผู้แทนชุมชนและอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการ มาร่วมพิจารณาตลอดการดาเนินการ
วิจัย การใช้ placebo ต้องมีเหตุผลที่ฟังขึ้น และกลุ่มควบคุมจะต้องได้รับยารักษาที่มาตรฐานแม้ว่า
จะไม่มีขาย ณ แห่งนั้นก็ตาม ผู้วิจัยและผู้สนับสนุนต้องดูด้วยว่าประชาชนแห่งนั้นสามารถเข้าถึง
ประโยชน์ และการให้คายินยอมโดยบอกกล่าวเหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้น ๆ
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FERCIT
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะแพทยศาสตร์ข องรัฐ 9 แห่ ง ได้ มี ก าร
ประชุมสัมมนาขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครั้ง และร่วมกันจัดตั้งเป็น
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT, Forum for Ethical Review Committees in
Thailand) เมื่อ 26 เมษายน 2543 เพื่อทาหน้าที่กาหนดแผนงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
และได้จัดตั้งคณะทางานขึ้น เพื่อร่างหลักเกณฑ์แนวทางการทาวิจัยในคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ระดับชาติ โดยได้นาเอาแนวทางการทาวิจัยตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมแห่งโลก แนว
ทางการด าเนิ นการส าหรับ คณะกรรมการด้ านจริย ธรรมขององค์ ก ารอนามั ย โลก สภาองค์ ก ร
นานาชาติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพ ท ย์ (Council for International Organizations of Medical
Science, CIOMS) แนวทางจริ ย ธรรมการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนของประเทศแคนาดา (Ethical
Conduct for Research Involving Humans) และอื่ น ๆ มาประกอบการร่ า ง และมี ก ารประชุ ม
ระดับ ชาติเพื่อรับฟั งข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจนได้ตีพิมพ์ "แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคน
แห่งชาติ" พ.ศ. 2545 ขึน้
หลายประเทศมีเกณฑ์ จ ริย ธรรมการวิจั ย ของชาติ และถือ เป็ นสากลแล้ วว่าการวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะดาเนินการได้ ก็ต่อเมื่อมีการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว เท่านั้น
วารสารทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งจะรับเรื่องตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อ ผู้นิพนธ์ยืนยันว่าได้ผ่านการอนุมัติ
แล้ว ในขณะเดียวกัน การสร้างมาตรฐานของการพิจารณาเชิงจริยธรรมก็มีความจาเป็นอย่างยิ่ง จึง
ต้องมีการฝึกอบรมคณะกรรมการอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยัง มีระบบประกันคุณภาพการ
พิ จ ารณาเชิ ง จริ ย ธรรมของ Office for Human Research Protections (OHRP) และ การรั บ รอง
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง Association for the Accreditation of Human Research Protection Program
(AAHRPP) ในสหรัฐอเมริกา
หลักการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การพิจารณารับรองแบบยกเว้น (exemption categories)
โครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาประเภทนี้เป็นงานวิจัยที่คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความ
เสี่ยงต่า (minimal risk) โดยยกเว้นการพิจารณางานวิจัยที่มลี ักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. งานวิ จั ย ที่ ท าในสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ ว ไป งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนการสอนตามปกติ เช่น
(ก) งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การให้ความรู้
(ข) งานวิจัยประสิทธิผลหรือเปรียบเทียบระหว่างวิธีการให้ความรู้ หลักสูตร หรือการ
จัดห้องเรียนแบบต่างๆ
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบทางการศึกษา (วัดความรู้ วัดความสาเร็จ)
กระบวนการส ารวจ กระบวนการสั ม ภาษณ์ หรื อ การเฝ้ า สั ง เกตพฤติ ก รรมในที่
สาธารณะ
ยกเว้น
(ก) ข้อมู ล ที่ได้มานั้ นจะสามารถนาไปใช้ชี้ตัวผู้ให้ข้อมูลได้ในภายหลั ง ไม่ ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และ
(ข) การเปิดเผยคาตอบของผู้ ให้ข้อมูล อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพันธุกรรมด้าน
อาญาหรือแพ่ง หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อฐานะทางการเงิน การงาน หรือชื่อเสียง
ของบุคคลนั้น
3. งานวิจัยที่เป็นการสัมภาษณ์ หรือสารวจผู้เยาว์ ไม่สามารถขอแบบยกเว้นได้
4. กระบวนการสัมภาษณ์ หรือการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในที่ สาธารณะ งานวิจัยนั้น ไม่
สามารถขอยกเว้นได้ หาก
(ก) อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้ง หรืออยู่
ในระหว่างการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งที่เป็น public officer หรือ
(ข) มีกฎหมายอื่นใดกาหนดให้เก็บข้อมูลของบุคคลนั้น เป็นความลับระหว่างการวิจัย
และหลังจากสิน้ สุดการวิจัย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร บันทึก ชิ้นตัวอย่างทางพยาธิ
วิ ท ย า (pathological specimens) ห รื อ ชิ้ น ตั วอ ย่ างเพื่ อ ก ารวิ นิ จ ฉั ย (diagnostic
specimens) ที่มอี ยู่แล้ว หากสิ่งดังกล่าวได้มาจากแหล่งสาธารณะ หรือข้อมูลได้รับการ
บันทึกในลักษณะที่ ผู้วิจัยไม่สามารถระบุตัวอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6. งานวิจัย หรือโครงการสาธิตใดๆ ที่ได้รับ การอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งได้
ออกแบบมาเพื่อศึกษา ประเมิน หรือตรวจสอบ
(ก) สวัสดิการสาธารณะหรือโครงการให้บริการต่างๆ
(ข) กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือบริการจากโครงการเหล่านั้น
(ค) การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือกระบวนการเหล่านั้น หรือ
(ง) การเปลี่ยนแปลงในวิธีการ หรือระดับการให้ประโยชน์ หรือบริการของโครงการ
เหล่านัน้
7. การชิมรสและการประเมินคุณ ภาพอาหาร และการศึก ษาการยอมรับ ของผู้บ ริโภค
โดยที่
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(ก) อาหารนั้นเป็นอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารเติมแต่ง หรือ ไม่เป็นอาหารหรือสูตร
อาหารที่คิดค้นใหม่โดยผู้วจิ ัย
(ข) อาหารนั้ น มี ส ารอาหารอยู่ ใ นปริ ม าณที่ ก าหนดว่ า ปลอดภั ย โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
การพิจารณารับรองแบบเร่งรัด (expedited review)
พิจารณาแบบเร่งรัด คือ การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่
ทราบผลภายใน 1 เดือน
คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ จะตัดสินว่างานวิจัยนั้นสามารถขอรับ
การพิจารณาแบบเร่งรัดได้ หากงานวิจัยนั้นมีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่
เกินความเสี่ยงต่า และการวิจัยนั้นอยู่ในประเภทต่อไปนี้
1. การทดลองทางคลินิกของยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามเงื่อนไข (ก) หรือ (ข)
(ก) การวิจัยเกี่ยวกับยา ที่ไม่ต้องการยื่นขอขึ้นทะเบียนยาใหม่ที่ อยู่ระหว่างการวิจัย
(investigational new drugs)
[หมายเหตุ : การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ยาที่ ว างตลาดแล้ ว ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งอย่ า งมี
นัยสาคัญหรือลดการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ยานั้นๆ ไม่มีสิทธิ์ยื่นขอ
พิจารณาแบบเร่งรัด]
(ข) การวิจัยเกี่ ยวกั บ อุป กรณ์ ท างการแพทย์ที่ (i) ไม่ต้องการยื่นขอยกเว้นอุป กรณ์
หรือ (ii) อุป กรณ์ ทางการแพทย์ที่ได้รับ การรับ รองให้นาไปจาหน่ายและใช้ตาม
ฉลาก
2. การเก็บตัวอย่างเลือดโดยการเจาะจากปลายนิ้ว ส้นเท้า ใบหู หรือจากหลอดเลือดดา
ที่แขน ดังนี้
(ก) จากอาสาสมั ค รผู้ เข้าร่วมโครงการวิจั ย ที่ เป็ น ผู้ใหญ่ สุ ข ภาพดี ไม่ตั้ งครรภ์ ที่ มี
น้าหนักอย่างต่า 45 กิโลกรัม โดยปริมาณเลือดที่เก็บต้องไม่เกิน 450 มิลลิลิตรใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และความถี่ในการเก็บต้องไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ
(ข) จากอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ อื่นๆ ทั้งนี้คานึ งถึง
อายุ น้าหนักตัว ภาวะสุขภาพ วิธีเก็บตัวอย่างเลือด และความถี่ของการเก็บ โดย
ปริม าตรเลื อ ดที่ เก็ บ ไม่ เกิ น 50 มิ ล ลิ ลิ ต ร หรือ คิ ด เป็ น สั ด ส่ วน 3 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ
น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และความถี่ในการเก็บต้องไม่เกิน
2 ครั้งต่อสัปดาห์
3. การเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างชีวภาพ (biological specimens) สาหรับการวิจัยโดยใช้วิธีที่ไม่
รุกล้า (noninvasive means) ตัวอย่างเช่น
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(ก) การตัดเส้นผมและเล็บโดยไม่ทาให้เสียโฉม
(ข) ฟันน้านมที่เปลี่ยนเมื่อถึงคราว หรือหากมีการตรวจบ่งชี้ถึงความจาเป็นในการ
ถอนฟัน
(ค) ฟันแท้ หากมีการตรวจบ่งชีถ้ ึงความจาเป็นในการถอนฟัน
(ง) สิ่งขับถ่ายหรือสารคัดหลั่งภายนอกร่างกาย รวมถึงเหงื่อ
(จ) น้าลายที่เก็บแบบธรรมดาในรูปแบบที่ไม่มีการกระตุ้นการหลั่ง หรือมีการกระตุ้น
โดยเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือขีผ้ ้งึ หรือใช้กรดอะซิตกิ เจือจางป้ายลิ้น
(ฉ) สายรกหลังคลอด
(ช) น้าคร่าที่เกิดจากถุงน้าคร่าที่แตกก่อนกาหนดคลอดหรือระหว่างคลอด
(ซ) คราบฟันและหินปูน โดยที่วิธีเก็บไม่เข้าลึกกว่าการขูดหินปูนเพื่อสุขภาพและเป็น
วิธีที่ยอมรับทั่วไป
(ฌ) เซลล์ผวิ หนังหรือเยื่อบุ โดยการป้ายหรือขูดเยื่อบุช่องปาก หรือการบ้วนปาก ทั้งนี้
ต้องไม่ใช้ในเด็กที่มีอายุต่ากว่า 1 เดือน
(ญ) เสมหะที่เก็บโดยพ่นฝอยละอองน้าเกลือ (nebulization)
4. การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยวิธีที่ไม่รุก ล้า (ไม่เกี่ยวข้องกั บการใช้ยาสลบหรือยานอน
หลั บ ) ที่ ใช้ป ระจ าในเวชปฏิ บั ติ ทั้ งนี้ ไม่ รวมเอกซ์ เรย์ และไมโครเวฟ หากมี ก ารใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์นั้นต้องผ่านการรับรองให้จาหน่ายแล้ว
[หมายเหตุ : โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาเพื่อประเมินความปลอดภัย และประสิทธิผลของ
อุปกรณ์การแพทย์จะไม่มีสทิ ธิ์ใช้กระบวนการพิจารณาแบบเร่งรัด ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว แต่ต้องการศึกษาเพื่อใช้ในแง่ใหม่]
ตัวอย่างเช่น
(ก) อุป กรณ์ ตรวจร่างกายที่ ใช้ท าบผิวกาย หรือห่ างผิว และไม่ป ล่ อยพลังงาน ใน
ระดับสาคัญเข้าสู่รา่ งกาย
(ข) ประเมินความไวของการรับความรูส้ ึก
(ค) Magnetic resonance imaging
(ง) Electrocardiography, electroencephalography, thermography, การตรวจหาสาร
กัมมันตรังสีในธรรมชาติ, electroretinography, อัลตราซาวด์, diagnostic infrared
imaging, doppler blood flow และ echocardiography
(จ) การออกก าลั งระดั บ ปานกลาง การทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื้ อ การ
ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย การทดสอบความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับอายุ
น้าหนัก และสุขภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
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5. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ (ข้อมูล เอกสาร รายงาน หรือตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ) ซึ่งเก็บ
รวบรวมไว้แล้ว หรือกาลังจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การวิจัยเท่านั้น เช่น เพื่อ
ทาการวินิจฉัยหรือรักษา และสามารถทราบถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งระเบียบ
วิธีวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงตัวตนเจ้าของข้อมูลได้
6. การเก็บข้อมูลจากเสียง วีดีทัศน์ ดิจติ อล และภาพ ที่บันทึกเพื่อการวิจัย
7. การวิ จั ย พฤติ ก รรมบุ ค คลหรื อ พฤติ ก รรมกลุ่ ม การศึ ก ษาการรั บ รู้ (perception)
สติ ปั ญ ญ า (cognition) แรงจู ง ใจ (motivation) ลั ก ษ ณ ะบุ ค คล (identity) ภาษ า
(language) การสื่ อ สาร (communication) ความเชื่ อ หรื อ พิ ธี ก รรมทางวั ฒ นธรรม
(cultural beliefs or practices) และพฤติกรรมสังคม (social behavior) หรือการวิจัยเชิง
สารวจ สัมภาษณ์ซักประวัติ สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (focus group) การประเมินโครงการ
การประเมินบุคคล (human actors evaluation) หรือการประกันคุณภาพ
8. การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง ที่เคยได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการฯ แล้ว
(ก) เมื่อ (i) งานวิจัยนั้นไม่มีการเปิดรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจั ยเพิ่มเติม (ii)
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดได้รับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และ (iii) งานวิจัยนั้นคงเหลือแต่กระบวนการติดตาม (follow-up)
อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในระยะยาว หรือ
(ข) เมื่อไม่มีก ารเปิดรับ อาสาสมัครผู้เ ข้าร่วมโครงการวิจัย เพิ่ มเติม และไม่พบว่ามี
ความเสี่ยงใดๆ เพิ่มเติม หรือ
(ค) เมื่องานวิจัยนั้นคงเหลือแต่กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การพิจารณารับรองแบบเต็มรูปแบบ (full review)
โครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบเป็นงานวิจัยที่คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง (high
risk) เป็นงานวิจัยประเภทต่อไปนี้
1. การทดลองทางคลินิกของยาใหม่ (new drug) อาจเป็นยาที่ผ่านการรับรองและไม่ผ่าน
การรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2. การชิมรสอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคที่ไม่ผ่านการรับรองจากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
4. เครื่องสาอาง ทั้งประเภทควบคุมพิเศษ ควบคุม และทั่วไป
5. อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเทคนิคทางการแพทย์ที่ใช้ในการทดสอบรักษา ที่มีการรุกล้า
(invasive) ต่อร่างกาย และมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือเป็นอันตรายต่อตัว
ผูป้ ่วย/อาสาสมัคร
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6. การใช้สารพันธุกรรม สารกัมมันตรังสี ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบ
หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
7. การรักษาทางการแพทย์ที่มกี ารรุกล้าต่อร่างกาย
** ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.draeqa.up.ac.th และผู้ยื่น
จะต้องศึกษาคูมือจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ พ.ศ. 2554 และ
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณารับรองฯ อย่างถี่ถ้วน ก่อนยื่นเอกสาร **
หลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
การใช้สัตว์ทดลองโดยตรงหรือโดยอ้อมตามภารกิจต่างๆ เช่น การเรียนการสอน งานวิจัย
เป็น ต้น สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด ในการใช้สั ต ว์ท ดลอง คื อ การทดลองเพื่ อให้ได้ ผลการทดลองที่แม่ นย า
เพราะหากการวิจัยใดๆ ก็ตาม แม้จะสาเร็จและได้ผลการทดลองมาแล้ว ทว่าหากขาดความแม่นยา
การลงทุนลงแรง และเสียชีวิตของสัตว์ทดลองก็จะไร้ค่า ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ที่ได้ ก็จะไม่เป็น
ที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสาคัญในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ที่นักวิจัยควร
ยึ ด ถื อ คื อ การเลี้ ย งให้ สั ต ว์อ ยู่ ดี กิ น ดี มี สุ ข ภาพดี ไม่ เครีย ด และไม่ ติ ด เชื้อ อี ก ทั้ ง ต้ อ งมี วัส ดุ
อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ที่ดี ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความชานาญ ตลอดจนถึงการ
กระทาอย่างมีจรรยาบรรณต่อสัตว์ และการป้องกันการแพร่เชื้อหรือสารพิษที่นามาใช้งาน ซึ่งหาก
ทาได้อย่างนี้ การเลีย้ งและใช้สัตว์ทดลองก็จะได้มาตรฐานสากล
"จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง" ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติสาหรับ
ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกสาขา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ ที่เหมาะสม อันจะทาให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่ ว ไปสั ต ว์ ห ลายชนิ ด จ านวนมากได้ ถู ก น ามาใช้ในงานวิจั ย งานทดสอบ และงานสอนด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ความจาเป็นที่
จะต้องใช้สั ตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆ กรณี ยังไม่มีวิธี การอื่นใดที่จะนามาใช้
ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า อย่างไรก็ตามผู้ใช้สัตว์จานวนไม่น้อย ละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่
คานึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คานึงว่าวิธีการที่นามาใช้จะทาให้
เกิดความทรมาน และสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์ ไม่คานึง ถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูก
กักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่คานึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า ที่ถูกนาออกจากป่ามาใช้โดย ไม่มี
การเพาะขยายพั นธุ์ เพิ่ม กลุ่มผู้ใช้สั ตว์และผู้รักษากฎหมายจึงก าหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งออกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2419 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529
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จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมการใช้สัตว์ในงานวิจัยที่เข้มงวด
ที่สุด
การใช้สัตว์ทดลองในการวิจัยควรพิจารณา องค์ประกอบหลัก 3 R ได้แก่
การทดแทน (replacement)
การลดการใช้ (reduction) และ
ความละเอียดรอบคอบเมื่อต้องใช้งานสัตว์ทดลอง (refinement)
องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Council for International Organization of Medical Science หรื อ CIOMS) ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลอง และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ
พ.ศ. 2528 และได้จัดทาข้อสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลาย
ประเทศ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา ออสเตรเลี ย ได้ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนด
จรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ท ดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้
นาไปสู่มาตรฐานต่างๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ขึ้นอย่างหลากหลาย และนาไปสู่การใช้
พันธุวิศวกรรมในการผลิตสั ตว์เพื่อแก้ไขปัญ หาโรคต่างๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น
จรรยาบรรณนีย้ ังได้นาไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์
แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่ อลดความทรมานสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะนาวิธีการ
ทางด้านคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อ
ลดจานวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้
ทุกกรณี
นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่สาคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการ
นานาชาติ ว่ า ด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ สั ต ว์ ท ดลอง (International Committee on Laboratory Animal
Science, ICLAS) ได้แนะนาให้นักวิจัยรายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย
และได้ เรี ย กร้ อ งให้ ว ารสารที่ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ทางวิ ช าการ รั บ ตี พิ ม พ์ เฉพาะผลงานที่ เสนอ
รายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยกเลิกการ
ให้ทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี
ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้
สั ต ว์ ใ นงานวิ จั ย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ เป็ น จ านวนมาก เช่ น เดี ย วกั บ ใน
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภา
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วิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรกาหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์" ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการ ได้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษ ย์และสั ตว์ อย่างแท้จริงต่อไป แนวทางการปฏิบัติในการเลี้ย งสัตว์ท ดลองที่ถู ก ต้อง มี
คุณภาพและไม่ขัดต่อจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สัตว์มีความรู้สึกเจ็บ ปวดและมีความรู้สึก
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดีย วกั บ มนุษ ย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุ ก
ขั้นตอน ดังนี้
1. การขนส่งสัตว์ การขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ จะต้องให้สัตว์ได้รับความปลอดภัย
มากที่สุด โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องการติดเชือ้ ภาชนะ
ที่แข็งแรง มั่นคง ป้องกันสัตว์หลบหนีได้ มีพื้นที่สาหรับให้สัตว์เคลื่อนไหว หรือวิ่งเล่นได้
ตามมาตรฐานสากล
2. การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ระบบระบายอากาศ อุณหภูมิ แสง เสียง
ความหนาแน่น และอื่นๆ
3. วัสดุ อุปกรณ์ เลี้ย งสั ตว์ กรง หรือคอกเลี้ย งสัตว์ ต้องแข็งแรง ป้องกันสัตว์หลบหนีได้
วัสดุรองนอน ต้องเหมาะสม ไม่มีพิษ เชื้อโรค และไม่เปื่อยยุ่ย ส่วนอาหารและน้าต้อง
เพียงพอ มีสารอาหารแร่ธาตุครบถ้วน ตามแต่ละชนิดสัตว์ และปราศจากเชื้อโรค เชือ้ รา
ที่มากับอาหารที่เกิดจากความชื้น อาหารสัตว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีอายุแค่ 3 เดือน ซึ่ง
ถ้าพ้นวันหมดอายุแล้ว อาจเกิดเชื้อราขึน้ และเป็นอันตรายต่อสัตว์ ซึ่งมีผลต่องานวิจัยทา
ให้ผิดพลาดได้
4. การจั ด การ ต้ อ งมี สั ต วแพทย์ หรื อ นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า น
สัตว์ทดลอง และมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน มีข้อมูล
แหล่ งที่ ม าของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ใ นการเลี้ ย งสั ต ว์ การป้ อ งกั น สั ต ว์ติ ด เชื้ อ พร้ อ มทั้ ง
อุปกรณ์สารอง การซ่อมบารุง โดยได้รับงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าวอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง ต้องมีการเรียนรู้เทคนิคในการจับบังคับสัตว์ การทาเครื่องหมาย
บนตัวสั ตว์ การแยกเพศ การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้ นเนื้อ การท าให้
สัตว์สงบ การทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ ตามมาตรฐานสากล ต้องมีมาตรการกาจัดซาก
สัตว์ทุกชนิดด้วยวิธีการเผาเท่านั้นและต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้เฉพาะในกรณีที่จาเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่าเพรื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และ
ศีลธรรมตามหลักศาสนา ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน
นั้นอย่างถี่ถ้วนและนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษาทดลอง เพื่อให้การใช้สัตว์มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด ผู้ใช้สัตว์
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ต้องนาเสนอโครงการที่ แสดงถึ งแผนงานและขั้น ตอนการใช้ พร้อ มทั้ งเหตุ ผลความจาเป็ นและ
ประโยชน์ ที่ จ ะมี ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของมนุ ษ ย์ ห รือ สั ต ว์ และ/หรื อ ความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผล ที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทดแทน
ได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น กรณีที่ผู้ใช้สัตว์ต้องการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องรับผิดชอบ
เลี้ ย งดู สั ต ว์ เอง โดยไม่ ใ ช้ ส ถานที่ แ ละทรัพ ย์ สิ น ขององค์ ก ร และหากมี ก ารปล่ อ ยสั ต ว์ กั บ คื น สู่
ธรรมชาติ หรือมีการเลี้ยงดูสัตว์ต่อไป ต้องพิจารณาถึงปัญหาอื่นๆ เช่น การแพร่กระจายขยายพันธุ์
การแพร่กระจายโรค และการขาดประสบการณ์ที่จะอยู่รอดตามธรรมชาติของสัตว์
ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรม และระบบการเลี้ยงที่ มีอยู่ในแหล่ง
เพาะขยายพั น ธุ์ อ ย่ า งรอบคอบก่ อ นการใช้ สั ต ว์ ควรเลื อ กใช้ ช นิ ด และสายพั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ที่ มี
คุณสมบัติทางพันธุกรรม ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จานวนน้อย
ที่สุดที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยา และเป็นที่ยอมรับ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัต ว์จากแหล่งเพาะ
ขยายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติท างพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และ
พร้อมที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิดสายพันธุ์ เพศ อายุ น้าหนัก และจานวนสัตว์ ควรเลือกใช้
สัตว์จากแหล่งที่มีก ารเลี้ยงสั ตว์ด้ว ยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Strict Hygienic Conventional
Specified Pathogen Free หรือ Germ Free การนาสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาเฉพาะกรณี ที่มีความ
จาเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้นจะต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า เท่านั้น
หลักการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิท ยาลัย พะเยา (Animal Ethics Committee
University of Phayao) มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน
และงานผลิตชีววัตถุ ที่มีผู้เสนอทั้ งที่ต้องการจะดาเนินการภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้ อ งกั บ จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ แ ละติ ด ตามก ากั บ ดู แ ล การใช้ สั ต ว์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณการใช้สั ตว์ รวมทั้งจัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดาเนินการอย่างมีมาตรฐาน ตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ประเภทของการขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์
แบบยกเว้น (2) หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้สัตว์
โดยตรง หรือใช้ชิ้นตัวอย่างจากสัตว์ โดยดาเนินการ ณ สถาบันอื่นตลอดระยะเวลาของโครงการ ใช้
ฟอร์ม UP-AE03
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แบบยกเว้น (1) หมายถึ ง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้ชิ้น
ตัวอย่างนั้นได้ หรือเป็นชิ้นตัวอย่างจากโครงการที่ผ่านการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์แล้ว ใช้
ฟอร์ม UP-AE02
แบบเต็มรูปแบบ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ที่ใช้สัตว์
โดยตรง โดยมีการใช้สัตว์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ ณ สถาบันอื่นแต่มีการดาเนินงานบางส่วนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ฟอร์ม UP-AE01
** ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.draeqa.up.ac.th และผู้ยื่น
จะต้ อ งศึ ก ษาคู่ มื อ จรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ฉบั บ พ.ศ. 2555 และ
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณารับรองฯ อย่างถี่ถ้วน ก่อนยื่นเอกสาร **
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บทที่ 5
องค์ประกอบของรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ คือ
1.
ส่วนนา (preliminaries) ประกอบด้วย
1.1 ปก (cover) ประกอบด้วยปกหน้า สันปก และปกหลัง
1.2 ใบรองปก (fly leaf) เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดีย วกับ กระดาษที่ใช้พิมพ์ ภาคนิพนธ์
โดยต้องรองทั้งปกหน้า และปกหลังด้านละหนึ่งแผ่น
1.3 หน้าปกใน (title page) เป็นหน้าที่มขี ้อความหน้าแรกของภาคนิพนธ์
1.4 หน้าอนุมั ติ (approval page) เป็ นหน้าที่จัดไว้สาหรับ กรรมการสอบภาคนิพนธ์ล ง
นามรับรองหรืออนุมัตภิ าคนิพนธ์
1.5 หน้าชีวประวัติ
1.6 หน้ากิตติกรรมประกาศ (acknowledgement page) เป็นส่วนที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์
แสดงความขอบคุณผูท้ ี่ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและจัดทาภาคนิพนธ์
1.7 คารับรอง
1.8 สารบัญ (table of contents) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุ
ชื่อบทพร้อมหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในภาคนิพนธ์
1.9 สารบัญตาราง (list of tables) เป็นบัญชีตารางพร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏในภาค
นิพนธ์ใช้สาหรับเรื่องที่มตี ารางประกอบหลายๆ ตาราง
1.10 สารบัญรูป (list of figures) เป็นบัญชีภาพประกอบเนื้อเรื่องพร้อมหมายเลขหน้าที่
ปรากฏใช้สาหรับภาคนิพนธ์ที่มภี าพประกอบหลายๆ ภาพ
1.11 อักษรย่อและสัญ ลัก ษณ์ (abbreviations and symbols) เป็นการนาเสนออักษร
ย่อและสัญลักษณ์ที่มผี กู้ าหนดไว้แล้วหรือผูเ้ ขียนกาหนดขึ้นใช้ในภาคนิพนธ์
1.12 บทคัด ย่อ (abstract) เป็ นการย่อสาระสาคัญ ของภาคนิพนธ์ ความยาวไม่ เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 โดยนับรวมคาสาคัญด้วย
2.

ส่วนเนื้อความ (text) ประกอบด้วย
2.1 บทนา (introduction) เป็นตอนที่ผู้เขียนอาจกล่าวถึง
2.1.1 ที่ มาและความสาคัญ ของปัญ หาที่นาไปสู่การค้นคว้าวิจัย (atatement and
significance of the problem)
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2.1.2 สรุป สาระส าคั ญ จากเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง (literature review) เป็ นส่ วนที่ ให้
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะทาการค้นคว้าวิจัย
2.1.3 หลั ก การ ทฤษฎี ตั วแบบ แนวเหตุ ผล หรือ สมมุ ติ ฐ าน (principle, models,
rationale, or hypothesis)
2.1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (objectives)
2.1.5 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย (scope of study)
2.1.6 นิ ย ามศั พ ท์ (definitions) ส าหรั บ เสนอค าศั พ ท์ ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้ น และมี
ความหมายในการค้นคว้าวิจัยนัน้ ๆ โดยเฉพาะ
2.2 ตัวเรื่อง (body of the text) เนื่องจากในแต่ละสาขาวิชามีแบบฉบับของตนในการ
แบ่งเนื้อหาวิชาและวิธี ก ารค้นคว้าวิจัย ดังนั้นเนื้อหาและวิธีก ารนาเสนอเนื้อหาในตอนนี้จึงควร
ดาเนินตามแบบแผนซึ่งเป็นที่ย อมรับ ในแต่ละสาขาวิชา อย่างไรก็ ตามข้อมูลที่ผู้วิจัย จะนาเสนอ
ในตอนนี้ ได้แก่
2.2.1 วิธีดาเนินการวิจัย (research designs and methods)
2.2.2 ผลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ
2.2.3 การวิจารณ์หรือการอภิปรายผลเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้อใดข้อหนึ่ง หรือ
หลายๆ ข้อ คือ
(1) ให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามความสัมพันธ์ของหลักการหรือกฎเกณฑ์อันเป็น
ผลของการค้นคว้าวิจัย
(2) ให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้าน
สมมุตฐิ านที่มผี เู้ สนอมาก่อนหรือที่ผู้เขียนสร้างขึ้น
(3) เปรี ย บเที ย บผลการค้ น คว้ าวิ จั ย ของตนกั บ ของบุ ค คลอื่ น โดยเน้ น
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสาคัญของเรื่อง
(4) ชีใ้ ห้เห็นข้อดีขอ้ เสียของวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้
(5) ชีใ้ ห้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย
(6) ชีใ้ ห้เห็นลู่ทางที่จะนาผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
(7) เสนอคาแนะนาสาหรับการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ได้
จากการค้นคว้าวิจัย
(8) เสนอแนวความคิด ปัญ หา หรือ หัวข้อใหม่ สาหรับ การค้นคว้าวิจัย
ต่อไป การวิจารณ์จะต้องอ้างถึงข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยของตนเอง ตลอดจน รูป ตารางที่มีใน
ผลการศึกษาทดลอง และจะต้องมีการใช้เอกสารมาสนับสนุนเท่าที่จาเป็น
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2.3 บทสรุป (Conclusion) เป็นตอนที่นาเสนอผลการค้นคว้าวิจัย โดยสรุปประเด็นสาคัญ
สาระสาคัญ หรือ ประจักษ์พยานผลของการศึกษาวิจัย
3.

ส่วนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (references or bibliography)
เป็ น ตอนที่ ผู้ เ ขี ย นแสดงรายชื่ อ หนั ง สื อ เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ บุ ค คล และวั ส ดุ ต่ า งๆ เช่ น
ภาพยนตร์ แผ่นเสียง วีดที ัศน์ ฯลฯ ที่ผู้เขียนใช้ในการค้นคว้า และที่ได้อ้างถึง
3.1 การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หา ให้ ว งเล็ บ ตั ว เลขด้ า นท้ า ย [ ] และตรงกั บ
เอกสารอ้างอิงท้ายเล่มโดยเรียงลาดับการอ้างอิงก่อนหลัง
3.2 การเขีย นเอกสารอ้ างอิ งท้ ายเล่ ม ให้ เขีย นเอกสารอ้ างอิ งเรีย งล าดั บ การอ้ างอิ ง
ก่อนหลังตามหมายเลขที่อา้ งถึง
3.2.1 ค าย่ อของวารสารให้ ใช้ต าม Index Medicus ถ้ าวารสารนั้ นไม่ ป รากฏใน
Index Medicus ให้ใช้ตามชื่อย่อในวารสารเล่มนัน้ ได้
3.2.2. การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ งให้ ใช้ ร ะบบแวนคู เ วอร์ (Vancouver) โดย
คณะกรรมการ บรรณ าธิ ก ารวารสารทางการแพทย์ น านาชาติ (International Committee of
Medical Journal Editors, ICMJE) ตามรูปแบบทั้งลาดับข้อความและเครื่องหมายวรรคตอน (ศึกษา
เพิ่มเติมในบทที่ 7)
4.

ภาคผนวก (appendix)
เป็นส่วนที่ผู้เขียนนาเสนอข้อมูลและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของภาคนิพนธ์ดียิ่งขึ้น
(จะมีหรือไม่ก็ได้) เช่น
4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนที่ได้ใช้ไปแล้วในส่วนเนือ้ เรื่อง
4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี
(case study) การวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) ฯลฯ
4.3 สาเนาเอกสารหายาก
4.4 คาอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกตการณ์
การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ
4.5 แบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสารวจ
(inventory) แบบตรวจสอบ (check list) แบบทดสอบ (test) ฯลฯ
4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภาคนิพนธ์
4.7 ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน หรื อ วิ ธี ก ารท าภาพประกอบ การสร้า งเครื่ อ งมื อ หรื อ
อุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ
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4.8 นามานุกรม (directory) บุคคลที่อา้ งถึงในภาคนิพนธ์
ภาคผนวก อาจมีมากกว่าหนึ่งภาคก็ได้ กรณี ที่มีมากกว่าหนึ่งภาคให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค
5.

ประวัติผู้เขียน (curriculum vitae หรือ vita)
เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทางานของผู้เขียน ตามลาดับดังนี้
5.1 ชื่อ นามสกุล พร้อมคานาหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ บรรดาศักดิ์ ราชทิน
นาม สมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และสถานที่เกิด
5.2 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญ ญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษา และ พ.ศ. ที่
สาเร็จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สาคัญ
(ถ้ามี)
5.3 ตาแหน่งและสถานที่ทางานของผู้เขียน (ถ้ามี)
6.

การจัดรูปเล่ม
6.1
ปก
ให้ใช้ป กที่มีตราคณะตามแบบที่ ก าหนดซึ่งสามารถดาวน์โ หลดได้ที่ เว็บ ไซต์ข อง
คณะและสีของกระดาษปกให้เป็นสีม่วง
6.2 การพิมพ์
ให้ใช้กระดาษหนา 80 แกรมขึ้นไป ขนาด A4 โดยพิมพ์ให้เว้นห่างจากขอบซ้าย
และขอบบนหน้ากระดาษ 1.5 นิ้ว (3.17 ซม.) ห่างจากขอบขวาและขอบล่างของหน้ากระดาษ 1
นิว้ (2.54 ซม.) การพิมพ์ให้ใช้ตัวอักษรแบบ 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
ให้ ใ ช้ อั ก ษรแบบ TH Niramit AS ขนาด 18 ตั ว เข้ ม ทั้ ง หมด โดยจั ด อยู่ ต รง
กึ่งกลางหน้ากระดาษ จัดรูปแบบชื่อภาคนิพนธ์เช่นเดียวกับ
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6.5

การพิมพ์ใบเซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี
ให้ใช้อักษรแบบ TH Niramit AS ทั้งหมดขนาด 18 พิมพ์ตัวเข้ม
6.6 การพิมพ์เนื้อหา
การพิมพ์หัวข้อเรื่องตั้งแต่ "ชีวประวัติ" จนถึง "เอกสารอ้างอิง" และคาว่า "บทที่"
ตั้งแต่ บทที่ 1 – บทที่ 5 ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ ให้
ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 20 และพิมพ์ตัวเข้ม ส่วนชื่อของบททั้ง 5 ตั้งแต่คาว่า "บทนา"
จนถึง "วิจารณ์ผลการศึกษา" ให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 18 และพิมพ์ตัวเข้ม สาหรับ
เนื้อหาในเรื่องให้ใช้ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 ตัวพิมพ์ปกติ ยกเว้นหัวข้อให้ใช้ตัวหนา (ตัว
เข้ม)
6.7 การพิมพ์หมายเลขหน้า
ให้พิมพ์หมายเลขหน้าด้วยตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 ไว้มุมบนขวาของ
หน้ากระดาษโดยกาหนดเงื่อนไขดังนี้ ให้พิมพ์คาว่า "คณะสหเวชศาสตร์ " ไว้มุมบนด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ และ "สาขาวิชา.............." ไว้มุมบนด้านขวาของหน้ากระดาษ แล้วตามด้วยเลขหน้า
(ตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 เหมือนกัน) โดยเริ่มใส่ตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศเป็น
ต้นไป จนถึงหน้าสุดท้ายของเล่ม (ศึกษาลาดับการใส่ลาดับหน้า ข้อ 6.11) ตัวอย่างหัวกระดาษ

6.8

การพิมพ์ย่อหน้าและเว้นบรรทัด
- การเว้นทีย่ ่อหน้า 8 เคาะ
- การเว้นบรรทัดระยะห่างระหว่างหัวข้อให้ใช้ เว้น 1 บรรทัด
- การตัง้ ระยะความห่างระหว่างบรรทัดให้เอาคาสั่งที่ว่างระหว่างบรรทัดออก
6.9 การพิมพ์แทรกตาราง
หากมีการแทรกตาราง ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ลาดับที่
ตาราง" (เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อตาราง" โดย "ลาดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัว
เข้ ม ) ส่ ว น "ชื่ อ ตาราง" พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษรปกติ ไว้ ด้ า นบนของตารางนั้ น ๆ โดยเรี ย ง
ตามลาดับก่อนหลัง ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
และผูป้ ่วยโรคหัวใจ
ส่วนการอ้างอิงตารางจากแหล่งอ้างอิง ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 หน้า 86-87
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6.10

การพิมพ์แทรกรูปภาพ
หากมีการแทรกรูป ให้จัดตารางอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และให้ใส่ "ลาดับที่รูป"
(เว้น 2 เคาะ) ตามด้วย "ชื่อรูป" โดย "ลาดับที่" พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบหนา (ตัวเข้ม) ส่วน
"ชื่อรูป" พิมพ์ตัวอักษรปกติ ไว้ด้านล่างของรูปนั้นๆ โดยเรียงตามลาดับก่อนหลัง ตัวอย่าง
รูปที่ 1 วิธีการวัดสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพปอดแบบอัตโนมัติ
(spirometer)
ส่วนการอ้างอิงรูปภาพจากแหล่งอ้างอิง ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7 หน้า 86-87
6.11 การเรียงลาดับหน้า ให้เรียงลาดับและใส่เลขหน้าดังต่อไปนี้
1. ปก
2. ใบรองปก (กระดาษขาวหนา 80 แกรมขึน้ ไป)
3. ปกใน
4. ใบเซ็นชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสติ
ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
5. ใบเซ็นชื่อของกรรมการสอบและคณบดี
ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
6. ชีวประวัติ
ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
7. ชีวประวัติ
ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
8. ชีวประวัติ
ไม่ต้องใส่เลขหน้ากากับ
9. กิตติกรรมประกาศ
i
10. คารับรอง
ii
11. สารบัญ
iii
12. สารบัญตาราง
iv
13. สารบัญรูป
v
14. สารบัญคาย่อ
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. เอกสารอ้างอิง
23. ภาคผนวก (ถ้ามี)
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ตัวอย่างหน้าปกติ
1.5 นิ้ว หรือ 3.17 ซม.

1.5 นิ้ว
หรือ
3.17 ซม.

1 นิ้ว
หรือ
2.54 ซม.

1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
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โดยมีข้อเสนอแนะและรายละเอียดการเขียนรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ดังต่อไปนี้
1.
ก่อนลงมือเขียน
นิสิ ต ควรเรีย นรู้และฝึ ก หั ด ใช้ word processing package เช่น Microsoft Word หรือ Word
Perfect หรื อ อื่ น ๆ และควรเรีย นรู้ ก ารใช้ database programs เช่ น Microsoft Access หรื อ Excel
เพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย และเพื่อการเขียนภาคนิพนธ์ ในระหว่างการทา
วิจั ย นิ สิ ต อาจทดลองเขี ย น และส่ งบางส่ ว นของผลการค้ น คว้ าเพื่ อ ตี พิ ม พ์ โดยเฉพาะนิ สิ ต ใน
หลักสูตรที่ทาเฉพาะภาคนิพนธ์และหลักสูตรระดับปริญญาเอก การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ นอกจาก
จะเป็ นการฝึก หัด เขีย นส่ว นของงานภาคนิพ นธ์ของตนแล้ว ยั งเป็ นโอกาสที่จะได้รับ ทราบความ
คิดเห็น (feedback) เกี่ยวกับผลงานของตน (จากทั้ง thesis advisor[s] และบรรณาธิการของวารสาร
ที่ส่งไปให้ตีพิมพ์) ว่ามีเนื้อหาเหมาะสมและสไตล์การเขียนที่ดีหรือไม่อย่างไรอีกด้วย การมีโอกาส
ฝึกหัดเขียน จะช่วยให้นิสิตเรียนรู้และวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนการเขียนภาคนิพนธ์ที่เหมาะสมกับตน
เป็นอย่างไร เช่น บางคนอาจพบว่า ก่อนลงมือเขีย นเป็นเรื่องเป็นราว ต้องวางเค้าโครง (outline)
และระบุ ป ระเด็ น ต่ าง ๆ เป็ นล าดั บ ที่ จะเขีย นถึงให้ เรีย บร้อยเสี ย ก่ อ น ไม่ เช่น นั้ นจะเขีย นไม่ อ อก
ในขณะที่บางคนชอบที่จะเขียนไปด้วยคิดไปด้วย หรือต้องลงมือเขียนเป็นตัวอักษรแล้วความคิดถึง
จะแล่น ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการพยายามตีพิมพ์บางส่วนของงานวิจัยในระหว่างการทา
ภาคนิพนธ์ก็คือ เมื่องานค้นคว้าวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามกระบวนการแล้ว นิสิตจะมี “เชือ้ ” ที่จะเขียน
ขยายต่อออกไปเป็นภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้ที่รอให้ทางานวิจัยเสร็จแล้วจึงลงมือเขียนภาคนิพนธ์
อาจประสบปัญ หา “เขียนไม่ออก” ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไรดี เช่นเดียวกับที่แม้แต่นักเขียนมือ
อาชีพบางคนเคยประสพและกล่าวไว้ว่า ในงานเขียนใด ๆ ส่วนที่ยากที่สุดคือประโยคเริ่มต้น
หากนิสิต เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลการทาภาคนิพนธ์ อาจบันทึกสาระสาคัญของ
เอกสารอ้างอิงที่ได้ทบทวนมาแล้ว และคาดว่าจะใช้ประโยชน์ในการเขียนภาคนิพนธ์ โดยควรแยก
เป็ น แฟ้ ม ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ สะดวกในการค้ น หาในอนาคต ข้ อ แนะน าในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์ ควรบันทึกข้อความเป็นประโยคที่สมบูรณ์ แทนที่จะใช้คาย่อหรือสัญลักษณ์ เพราะ
เมื่อลงมือเขียนภาคนิพนธ์จะสามารถนาไปใช้ได้ทันที แทนที่จะต้องถอดความ แล้วเรียบเรียงใหม่
เมื่อบันทึกข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเอกสารใด ๆ อาจใช้เครื่องหมาย “..........” พร้อมระบุ references
ไว้ดว้ ยกัน เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
ในส่วนของเอกสาร สาเนาเอกสาร ข้อมูลที่บันทึกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษ ฯลฯ ควรจัด
บรรจุลง แฟ้มหรือจัดระเบียบโดยแยกเรื่อง/หัวข้อให้ชัดเจน การจัดระเบียบเอกสารที่ดีช่วยให้การ
ค้นหาภายหลังทาได้ง่ายและช่วยลดการทางานซ้าซ้อนเนื่องจากเอกสารสูญหายหรือค้นหาไม่พบ
ระหว่างการเตรีย มต้ นฉบับ ภาคนิพ นธ์ อาจสร้างแฟ้ มเอกสารชนิด loose-leaf folder เพื่ อความ
สะดวกในการเพิ่ม/ลด หรือสับเปลี่ยนข้อความที่เขียนตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้เห็นภาพหรือเค้า
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โครงของภาคนิพนธ์ไปพร้อม ๆ กับความคืบหน้าของงานอย่างเป็นรูปธรรมการเริ่มเขียนสารบาญ
(table of contents) ช่วยให้มองเห็นองค์ประกอบของภาคนิพนธ์ ได้ชัดเจนขึน้ ตั้งแต่ระยะแรก ๆ ของ
การเขียน ทั้งยังใช้เป็นบัญชีตรวจสอบสถานภาพของการเขียนภาคนิพนธ์ไปด้วยในตัว ว่าหัวข้อใด
บทใดที่เขียนเสร็จแล้ว ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแล้วเป็นครั้งที่เท่าไร เป็นต้น
2.

การเตรียมตัวเขียน
ก่อนเขียนภาคนิพนธ์ ควรวางโครงเรื่อง (outline) ซึ่งอาจทาเป็นขั้นตอน ดังนี้
I) รวบรวมความรู้ ความคิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนจากที่จดบันทึกไว้ระหว่างการ
ค้นคว้าวิจัยและจากข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนีย้ ังไม่ต้องคานึงถึงลาดับหรือความสาคัญ
II) จัดหมวดหมู่ของสิ่งที่รวบรวมไว้ พิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งหมวดหมู่ อาจจะ
แบ่งตามลาดับเหตุการณ์ (เวลา) ขนาด ระยะทาง ตาแหน่ง ความสาคัญของประเด็น ความยาง่าย
ตามเหตุและผล ฯลฯ
III) จัดลาดับ ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถติดตามเรื่องราว เข้าใจได้ง่ายและ แจ่มแจ้ง
โดยแบ่งออกเป็น บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อย
IV) ทบทวนเค้าโครงร่างที่วางไว้ และปรับปรุงแก้ไขหากจาเป็น
การเขียน น่าจะกาหนดไว้ได้เลยว่าต้องมีการร่าง และปรับปรุงแก้ไขอีกมากกว่าหนึ่งครั้ง
2.1 ร่างครั้งแรก
เขีย นตามล าดับ บท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ที่วางโครงเรื่องไว้แล้ว บางบท บาง
หัวข้อ อาจต้องเขียนภายหลังก็ได้ เช่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการเขียนในขั้นตอนนี้ เน้นเนื้อหา
และความถู กต้องของข้อมูล ที่นาเสนอ ยั งไม่ต้องกังวลเรื่องความสละสลวยของภาษา หรือการ
เลือกใช้คาควรเขียนเว้นบรรทัดห่าง ๆ และเว้นที่ว่างรอบ ๆ หน้ากระดาษที่เขียนให้มากเพื่อไว้ใส่
ข้อความเพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อความในภายหลัง ควรอ้างอิงให้ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นนี้ และ
ตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสับสน การค้นหาหลักฐานอ้างอิงภายหลังจะยุ่งยาก
กว่ามาก
2.2 แก้ไขร่างครั้งแรก
ระหว่ า งเขี ย นร่ า งครั้ งแรก ถ้ า พบข้ อ บกพร่ อ ง เช่ น ที่ เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หา หลั ก ฐาน
เหตุผล หรือข้อมูลควรทาหมายเหตุบันทึกไว้ว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่ควรแก้ไขในทันทีที่
พบ เพราะจะทาให้ความคิด(ในการเขียน) ขาดความต่อเนื่อง ไม่ไหลลื่น เมื่อเขียนร่างครั้งแรกเสร็จ
แล้ว จึงค่อยแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมร่างครัง้ แรกนั้น
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2.3

แก้ไขร่างครั้งที่สอง
อาจแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหา หรือรายละเอียดเนื้อความบทต่าง ๆ เพิ่มจากการแก้ไข
ครั้งแรกควรแก้ไข ปรับปรุงภาษา ความสละสลวย พร้อมกันไปด้วย โดยเน้นความชัดเจน น้าหนัก
คา การสื่อความหมาย การเรียงลาดับคาในประโยค ตาแหน่งของคาขยาย ให้แน่ใจว่าอ่านเข้าใจได้
ง่ายพยายามตัดถ้อยคาฟุ่มเฟือย ทุกคาที่เขียน ต้องอธิบายได้วา่ เขียนไว้ทาไม ทุกคาต้องมีประโยชน์
3.

การเขียนอย่างมีคุณภาพ
3.1 หลักการพื้นฐานของงานเขียนที่ดี
“ซื่อสัตย์ ชัดเจน ไม่ลวดลาย แต่หลายหลาก”
ซื่อ สั ต ย์ คือ ข้อมู ล สิ่งที่ ค้ นพบ ที่ นาเสนอ ต้อ งเป็ นจริงไม่ ใช่ มั่ว โมเม หรือ เขีย นด้ วย
เจตนาลวง
ชัดเจน คือ ถูกต้องแน่นอน ประจักษ์แจ้ง ไม่ ผิดเพีย้ น คลุมเครือ ต้องตีความ หรือทาให้งง
ไม่ลวดลาย คือ กะทัดรัด ตรงไปตรงมา ไม่ เยิ่นเย้อ หรือ “น้าท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง”
หลายหลาก คือ เขียนให้น่าอ่าน โดยเลือกคา ข้อความ ประโยค ที่แตกต่างกันบ้างในการ
สื่อความ ไม่เขียนด้วยถ้อยคา วลี รูปประโยค ซ้า ๆ ซาก ๆ ที่ทาให้น่าเบื่ออย่าถึงกับให้ใคร ๆ บอก
ว่า งานเขียนนีเ้ หมาะสาหรับ :“เอาไว้อ่าน เวลานอนไม่หลับ”
3.2 กฎ กติกา มารยาท
3.2.1 พึงละเว้น
การลอกเลี ย น ขโมยความคิ ด ของผู้ อื่น มาน าเสนอเป็ น ของตน ไม่ว่าจะ
โดยตรง โดยดั ด แปลงแต่ ง เติ ม หรื อ เสริ ม ความ พึ ง อ้ า งอิ ง ระบุ ใ ห้ ชั ด เจนถึ ง
แหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด สิ่งที่ค้นพบหรืออื่น ๆ ไม่ว่าจะได้มาโดยตรง หรือ
โดยอ้อม
3.2.2 พึงแสดงความขอบคุณ
ต่อองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคล ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือในการ
ด าเนิ น งาน ค้ น คว้ า วิ จั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น การอ านวยความสะดวก ให้ ยื ม ข้ อ มู ล
เครื่องมืออุปกรณ์ชว่ ยพิมพ์ เขียนรูปหรือสนับสนุนด้านอื่น ๆ
3.2.3 พึงยกย่อง ให้เกียรติเจ้าของผลงาน
โดยระบุชื่อ ผู้ผลิต ภาพถ่าย แผนภาพประกอบ และอื่น ๆ ที่ยืมมาใช้ ภาพ
ที่แสดงหรือนาเสนอโดยมิได้ระบุที่มาหรือเจ้าของผลงาน ย่อมสันนิษฐานได้ว่าเป็น
ฝีมอื ของผู้เขียนรายงานนั้น
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3.2.4 พึงตรงต่อเวลา
โดยส่ง “ร่าง” งานเขียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามกาหนดหรือก่อนกาหนด
โดยส่งต้นฉบับ จัดพิมพ์ ทารูปเล่ม ให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กาหนดของรายวิชา
3.2.5 พึงรายงานผล เสนอข้อสรุป แสดงความคิดเห็น
ตามความเป็น จริงด้วยเจตนาบริสุท ธิ์ โดยเฉพาะในกรณี ที่ผลการวิจัย
ขัดแย้งหรือแตกต่างจากที่ผู้อื่นเคยทามาแล้ว ไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะมีชื่อเสียงในวงการ
มากแค่ไหน ไม่ต้องกลัวความขัดแย้งทางวิชาการ เพราะ “คนแคระที่ยืนอยู่บน
บ่าของยักษ์ ย่อมมองเห็นได้กว้างไกลกว่า ยักษ์ตนนั้น”
3.3 ข้อเตือนใจ
ภาคนิพนธ์ ไม่ใช่ กวีนิพนธ์ บทละคร หรือ นวนิยาย ต้องเขียนจากข้อมูลที่เป็นจริง
จากการทดลอง ค้นคว้า วิจัย ไม่ใช่ จากที่คิด แต่งขึน้ เอง หรือจากจินตนาการ ต้องเขียนให้
ชัด เจน เชิงบรรยาย สื่อความตรงไปตรงมา แบบร้อยแก้ว ไม่ใช่ เขียนเชิงพรรณนา พร่า
ราพัน ออดอ้อน สาบัดสานวน แบบร้อยกรอง จะเขียนให้ได้ดี ต้องเข้าใจประเด็นหลักของ
เรื่องที่เราจะเขียนอย่างกระจ่างแจ้ง ทะลุปรุโปร่ง และมีความคิดที่แจ่มชัด จะเข้าใจประเด็น
แจ่มชัด งานภาคนิพนธ์นั้นต้องลงมือทาด้วยตนเอง
3.4 คุณภาพที่ดสี ี่ประการของงานเขียน ต้องมี
- ความถูกต้อง
- ความชัดแจ้งและเรียบง่าย
- ความกระชับ
- เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
3.4.1 ความถูกต้อง
การเขียนรายงานที่ถูกต้อง เป็นจริง ถือเป็นพันธภาระของผู้เขียน แสดงถึง
ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันดีงาม
อย่า : เลือกนาเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่สนับสนุน /สอดคล้องกับข้อสรุปหรือทฤษฎี
ที่เรายึดถืออยู่
อย่า : ละเว้น/ไม่นาเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อสรุปของเรา
อย่า : หลอกตัวเองและผู้อา่ น
ความน่าเชื่อถือของภาคนิพนธ์ทั้งฉบับ ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อเขียน
นิสิต มีห น้าที่ ตรวจพิสู จน์ ความถู ก ต้ องของศัพ ท์ทุ ก คาและตัวเลขทุ ก ตัวคาผิด ที่
ตรวจพบยากที่ สุ ด คื อตัวเลข และทิศ ทางหรือตาแหน่ งทางภูมิศ าสตร์สิ่งที่ ควร
ตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่ ตัวเลข ศัพท์เทคนิค และศัพท์ชื่อเฉพาะ ผลลัพธ์ของ
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การคานวณ ตาแหน่งของจุดทศนิยม สูตรเคมี มาตราส่วนบนแผนที่ และภาพถ่าย
ชื่อทางภูมศิ าสตร์
3.4.2 ความชัดแจ้งและเรียบง่าย
รายงานที่ ดี ต้ อ งเขี ย นให้ อ่ า นง่า ย และเข้ า ใจง่า ย จะเขี ย นให้ ไ ด้ ชั ด เจน
ความคิดต้องแจ่มชัด
บันได 12 ขั้น สู่งานเขียนที่ชัดเจน
ขั้นที่ 1 เขียนให้กระชับ รัดกุม อย่าใช้คาฟุ่มเฟือย
ขั้ น ที่ 2 เลื อ กใช้ ค าที่ เหมาะ สื่ อ ความหมายตรงตามต้ อ งการที่ สุ ด ถ้ า ต้ อ งเลื อ กค าที่
ความหมายคล้ายคลึงกัน เลือกคาที่สั้นกว่า เมื่อมีขอ้ สงสัย ใช้พจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน)
ขั้นที่ 3 อย่าเขียนโดยใช้คา วลี หรือข้อความแสดงความคิดเห็นซ้ากันบ่อย เว้นแต่เพื่อให้
เกิดความชัดเจน
ขั้นที่ 4 เลือกใช้ประโยคแบบกรรตุวาจก (active voice) หลีกเลี่ยงประโยคแบบกรรมวาจก
(passive voice) เว้นเสียแต่ว่าเป็นรูปแบบที่นยิ มเขียนในสาขาวิชานั้นๆ
ขั้นที่ 5 เขียนให้ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา คิดหรือต้องการสื่อความอย่างไร เขียนอย่างนั้น
อย่าอ้อมค้อม เยิ่นเย้อ เลือกใช้คาที่มนี ้าหนัก
ขั้นที่ 6 เลี่ยงประโยคที่มีคาขยายยาว ๆ เช่น กริยาวิเศษณ์วลี หรือ กริยาวิเศษณานุประโยค
และระวังคาขยายที่อยู่ผิดที่ พยายามให้อยู่ใกล้ ๆ คาทีต่ ้องการขยายมากที่สุด
ขั้นที่ 7 เลือกใช้ประโยคบอกเล่า เลี่ยงประโยคปฏิเสธ
ขั้นที่ 8 เลี่ยงการใช้คาหรือวลี ที่รคู้ วามหมายกันเฉพาะในกลุ่ม หรือวงการแคบ ๆ
ขั้น ที่ 9 เมื่ อ จาเป็ น ต้ อ งใช้ ว ลี หรือ ข้อ ความในวงเล็ บ เพื่ อ ขยายความต้ อ งระวังการวาง
ตาแหน่งโดยเฉพาะการวางสอดไว้กลางประโยค
ขั้นที่ 10 หลีกเลี่ยงการเขียนที่เปลี่ยนประเด็น เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวาจก แบบทันที
ทันใด
ขั้น ที่ 11 ใช้ก ารแต่งประโยค (การเรีย งค า, การลงน้าหนัก , การวางส่วนขยาย) รูป แบบ
เดียวกัน เมื่อต้องการสื่อความทานองเดียวกันหรือสอดคล้องกัน
ขั้นที่ 12 จัดลาดับความคิดตามเหตุผล และเขียนตามลาดับนั้น ๆ อาจเริ่มจากเรื่องราวที่
ง่ายหรือธรรมดาที่สุด แล้วค่อย ๆ ยากหรือ ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ
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3.4.3 ความกระชับ
การเขียนให้กระชับ กะทัดรัด ทาให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย และประหยัด (ค่า
พิ มพ์ ) ในประโยคหนึ่ งไม่ค วรมี ค าที่ ไม่จาเป็ น และในย่ อหน้าหนึ่งก็ ไม่ค วรมี ป ระโยคที่ไม่ จาเป็ น
เปรียบเสมือนแผนภาพที่ไม่ควรมีเส้นที่ไม่จาเป็น เกะกะ รุงรัง หรือเครื่องยนต์ที่ไม่ควรมีชิ้นส่วนที่ไร้
ประโยชน์ เมื่อเขียนเสร็จ ตรวจทาน อ่านทุกคาทุกประโยค ถามตัวเองไปด้วยว่า คานี้ วลีนี้ ประโยค
นี้ จาเป็นต้องมีอยู่หรือไม่
3.4.4 เอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
เอกภาพ ได้ จ ากความคิ ด ที่ ส มบู ร ณ์ ทะลุ ป รุ โปร่ ง เมื่ อ ถ่ า ยทอดเป็ น ประโยค
ประโยคนั้นอาจเป็นประโยคสามัญ ประโยคเชิงประกอบ หรือประโยคเชิงซ้อน แต่ทุก ๆ คา ทุก ๆ
วลี และทุก ๆ อนุประโยค ต่างก็มุ่งเสริมความคิดนั้น ความในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ต้องมีประเด็นสาคัญ
เพียงเรื่องเดียว และทุก ๆ ประโยคในย่อหน้านั้นเป็นส่วนขยาย หรือ ชักนาผูอ้ ่านไปสู่ใจความสาคัญ
ของประเด็นนัน้
สัมพันธภาพ ได้จากการจัดวางคา เรียบเรียงประโยค ผูกข้อความและโยงเรื่องเข้า
ด้วยกัน ด้วยความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ การนาเสนอทุก ส่วนของรายงานหรือ ภาคนิพนธ์ ต่อเนื่อง
เป็น ไปตามล าดั บ อย่างสมเหตุ ส มผล จากค า น าไปสู่ วลี อนุ ป ระโยคและประโยค จากประโยค
เชื่อมโยงกันเป็นย่อหน้า ซึ่งรวมกลุ่มอยู่ภายใต้หัวข้อย่อย หัวข้อใหญ่จนถึงบทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออก
ตามลาดับอย่างสืบเนื่องกันการสร้างความต่อเนื่องหรือสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มประโยค และย่อ
หน้าต่าง ๆ มักใช้ประโยคนา หรือประโยคสาระสาคัญ เป็นตัวเชื่อมโยง ซึ่งส่วนใหญ่จัดไว้ตอนต้น
ของย่อหน้า ในบางกรณีอาจจัดไว้ตอนท้ายของย่อหน้า โดยทาหน้าที่เป็นประโยคสรุป หรือเกริ่นนา
สาระเพื่อเชื่อมโยงกับย่อหน้าถัดไป
สารัต ถภาพ คือการเน้น สาระหรือใจความสาคัญ ตรงที่ควรเน้น อาจท าได้โดย
อัก ขรวิธี เช่นเปลี่ย นวาจก ผูก ประโยคให้มี ความยาวหรือมีโครงสร้างต่างกั น หรือเลือกใช้คาที่
เหมาะสม
4.

หลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการเขียน
การเขียนภาคนิพนธ์ ไม่วา่ จะใช้ภาษาใดก็ตาม ต้องยึดหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องของภาษานั้น ๆ
หากมีข้อสงสัยใด ๆ พึงตรวจสอบกับผู้รู้ หรือ เอกสารที่อ้างอิงได้ เช่น พจนานุกรม ในหัวข้อนี้ จะ
กล่าวถึงหลักเกณฑ์บางประการที่นิยมใช้ ในการเขียนรายงานทางวิชาการทั่ว ๆ ไป
4.1 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ (punctuations)
4.1.1 เนื่องจากคนไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ดังนั้นนิสิต
จึงควรเลือกใช้เครื่องหมายวรรคตอนตามความจาเป็นเพื่อให้การแบ่งข้อความต่าง ๆ ในภาคนิพนธ์
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ชัด เจนยิ่งขึ้น รายละเอีย ดในเรื่องนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ป รึก ษาภาคนิพนธ์ ทั้งนี้ให้ยึด
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ราชบัณฑิตยสถานกาหนดไว้
4.1.2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษให้ยึดตามหลัก ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
4.1.3 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆกับสูตร สัญลักษณ์ คา
ย่อ อักษรย่อ ฯลฯ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
4.2 การใช้ตัวเลขในข้อความบรรยาย (numbers in sentences)
4.2.1 เมื่อต้องการแสดงจานวนโดยใช้เลขหลักหน่วย (เลข 1-9) อาจสะกดออกมา
เป็นตัว หนังสือส่วนเลขหลักสิบ (เลข 10) ขึ้นไปให้ใช้ตัวเลข เมื่อใช้ตัวเลขตั้งแต่หกหน่วยขึ้นไปให้
เขียนตัวอักษรกากับไว้ในวงเล็บ ทั้งนีใ้ ห้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
4.2.2 การแสดงตัวเลขสองจานวนควรเขียนตัวเลขจานวนที่สองเป็นจานวนเต็ม
ด้วย เช่น ประมาณ 120-125 คน; ค.ศ. 1931-1939; หน้า 251-257
4.3 การสะกดคา (spelling)
4.3.1 การสะกดคาภาษาไทยต้องใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นเกณฑ์
ส่วนการสะกดคาภาษาต่างประเทศควรใช้พจนานุกรมฉบับมาตรฐานในภาษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ใน
กรณีที่ใช้ภาษาอังกฤษ ควรสะกดคาแบบอังกฤษทั้งหมด หรือหากใช้การสะกดคาแบบอเมริกันก็
ควรใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
4.3.2 การเขี ย นทั บ ศั พ ท์ ค าภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย ซึ่ ง ไม่ ป รากฏใน
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให้ ต รวจสอบการสะกดค าดั ง กล่ า วในประกาศของ
ราชบัณฑิตยสถาน หรือแหล่งอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ในกรณีที่เป็นชื่อบุคคลและชื่อ
ภูมิศาสตร์ที่เป็นภาษาต่างประเทศอาจเขียนตามต้นฉบับภาษาเดิ มโดยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย
ทั้งนีใ้ ห้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
4.4 ตาราง (tables)
4.4.1 ตารางที่นาเสนอในภาคนิพนธ์จะเป็นตารางที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์จัดทาขึ้น
หรือคัดลอกจากที่อ่นื ก็ได้ ในกรณีที่คัดลอกจากแหล่งอื่นให้ระบุแหล่งที่มา (อ้างถึง) ด้วย
4.4.2 การอ้างอิงตารางให้อ้างหมายเลขตารางว่า ตามตาราง... ไม่ควรอ้างว่า
ตามตารางข้างบนหรือตามตารางข้างล่าง หรือ ตามตารางต่อไป หรือตามตารางหน้า...
4.4.3 ทุกตารางที่ปรากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีการกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอ
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4.5

ภาพ (Figures)
4.5.1 ภาพ คื อ ภาพหรื อรู ป ที่ ผู้ เขี ย นน ามาเสนอเพื่ อ ประกอบเนื้ อ เรื่อ งในภาค
นิพนธ์
4.5.2 ภาพประกอบอาจจะเป็นภาพหรือรูปที่ผู้เขียนภาคนิพนธ์จัดทาขึ้นเองหรือ
น ามาจากแหล่ ง อื่ น การจั ด ท าหรื อ การเลื อ กใช้ ภ าพประกอบให้ ค านึ งถึ งความถู ก ต้ อ ง ความ
เหมาะสม ความชัด เจน ความสะอาดเรีย บร้อย ความสวยงามและการสื่อ ความหมาย ถ้ าเป็ น
ภาพประกอบที่นามาจากที่อ่นื ให้ระบุแหล่งที่มาด้วย
4.5.3 ภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาอ้างอิงอาจใช้ภาพถ่ายสาเนา
โดยใช้ เครื่ อ งถ่ า ยส าเนา ภาพถ่ า ยส าเนาโดยใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยรู ป หรื อ ภาพกฤตภาคก็ ได้ ให้ ร ะบุ
แหล่งที่มา
4.5.4 ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรง
1) ถ้ าเป็ น ภาพถ่ ายให้ ใช้ ภ าพถ่ ายจริง (ไม่ ใช่ ภ าพถ่ ายส าเนา) ซึ่ งจะเป็ น
ภาพสี หรือขาวดาก็ได้
2) ถ้าเป็นภาพวาด แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ และกราฟอาจใช้ปากกาสีดา
อย่างดีเขียนภาพในกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาคนิพนธ์ หรือเขียนภาพแล้วถ่ายสาเนาก็ได้ รายละเอียดใน
เรื่องนีใ้ ห้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
4.5.5 ทุก ภาพที่ป รากฏในภาคนิพนธ์จะต้องมีก ารกล่าวถึงในส่วนของเนื้อความ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนาเสนอ
5.

การเขียนบทสรุปและบทคัดย่อ
5.1 บทสรุป
ในระหว่างการเขียนเนื้อความของภาคนิพนธ์ เมื่อเขียนจบแต่ละหัวข้อใหญ่ หรือ
อย่างน้อยเมื่อเขียนจบแต่ละบทควรมีข้อสรุปของหัวข้อหรือบทนั้น ๆ ซึ่งนิยมเขียนเป็นย่อหน้าส่ง
ท้าย เพื่อกระชับให้แน่ชัดว่าสาระสาคัญที่เขียนมาของหัวข้อหรือบทนั้น ๆ คืออะไร อาจขมวดปม
หรือเปิด ประเด็นเพิ่ม (ในกรณี ที่ต้องการเขีย นเชื่อมโยงไปสู่หัวข้อหรือบทถั ดไป) เพื่อนาผู้อ่านสู่
เนือ้ หาตอนต่อไปถ้าในการเขียนส่วนเนื้อความทุกบทมีการเขียนข้อสรุปท้ายบทไว้ การเขียนบทสรุป
(บทสุ ด ท้ ายของภาคนิ พ นธ์ ) ก็ ง่า ยขึ้ น โดยรวบรวมข้ อ สรุป ของบทต่ าง ๆ เหล่ า นั้ น เข้ า ด้ ว ยกั น
(summary of conclusions) เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพและสื่อความให้ผู้อ่านทราบอย่างแจ่มชัดว่า
งานค้น คว้าวิจั ย นี้ ค้ นพบความรู้ใหม่ อ ะไรสอดคล้ องกั บ สมมติฐ านหรือตรงตามวัตถุ ป ระสงค์ ที่
กาหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานหรือข้อกาหนดเดิม หรือมีความแปลกแยกไป
บ้าง ควรอภิปรายหรือวิจารณ์ผลและอาจมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไปก็ได้
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5.2

บทคัดย่อ
อาจกล่าวได้ว่า บทคัดย่อเป็นส่วนสาคัญที่สุดของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือของ
ภาคนิพนธ์ เพราะเป็นส่วนของสาระของงานวิจัยนั้น ที่นาเสนอไว้ก่อนส่วนอื่น ๆ แต่เป็นส่วนที่ต้อง
เขียนในลาดับท้ายสุดของงานเขียนภาคนิพนธ์ความสาคัญของบทคัดย่ออยู่ที่หน้าที่ของบทคัดย่อ
ผูส้ นใจที่ได้เห็นหัวข้อหรือชื่อเรื่อง รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือภาคนิพนธ์ เมื่อได้อ่านบทคัดย่อของ
งานวิจัยนั้นควรทราบได้ทันทีว่า งานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไร ทาอย่างไร ได้ผลหรือ ค้นพบอะไรบ้าง
บทคัดย่อคือตัวแทนของสาระสาคัญของภาคนิพนธ์ทั้งฉบับคือ ความย่อของประเด็นสาคัญ ของ
รายงานหรือภาคนิพนธ์ที่คัดเลือกแล้ว คัด เอามา ย่อ
ลักษณะของบทคัดย่อที่ดี
มี ค วามหมายสมบู รณ์ โดยตั ว เอง (ผู้ อ่ านไม่ ต้ อ งเปิ ด ดู ร ายละเอี ย ดก็ รู้ ว่าท าอะไร ได้ ผ ล
อย่างไร) ชัด เจน กระชับ มีสาระสาคัญ ของงาน และข้อสรุป ต้องไม่มี การอ้างอิง (citation) การ
ยกตัวอย่าง ข้อความ สมการ ภาพ คาวิจารณ์ คาฟุ่มเฟือย
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บทที่ 6
การเสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์
ผลงานการวิจัยหลายงาน หากได้มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์
และนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง คณะสหเวชศาสตร์ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการเผยแพร่
ผลงานวิจัย จึงกาหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการประเมินผลการสอบปากเปล่า ภาคนิพนธ์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เสนอภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์อีกหนึ่งชิ้นงาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีการเผยแพร่ผง
งานทางวิชาการในรูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งเป็นรูปแบบที่งา่ ยต่อการจัดการ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ในรายวิชาภาคนิพนธ์
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ในการ
ส่งผลงานเข้าประกวดในงานนิทรรศการระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีน
โนบายมุ่งส่งเสริมและสนับ สนุนงานวิจัยในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้เผยแพร่ ภาค
นิพ นธ์ของตนเองที่ได้ศึกษาค้นคว้าไว้ก่อนจะสาเร็จการศึกษา ซึ่งงานนิทรรศการภาคนิพนธ์ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดเป็นประจาทุ กปีการศึกษา โดยมุ่งหวังที่จะคัดเลือกภาคนิพนธ์ที่อยู่ใน
ระดั บ ยอดเยี่ย ม ส่ งเข้าประกวดในภาคนิพ นธ์ รางวัลนวัตกรรมแห่ งประเทศไทย ระดับ ภู มิภ าค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติตอ่ ไป
1.

ข้อกาหนดและแนวปฏิบัติ
1.1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้ง 2 สาขาวิชา และผู้บริหารงานวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จัดทาประกาศร่วมกัน เพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่การนาเสนอโปสเตอร์ของ
นิสิต และฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมชม
ผลงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกคณะสหเวชศาสตร์ และจัดเตรียมฉากติดโปสเตอร์
1.2
นิสติ จัดทาโปสเตอร์ที่มีเนื้อหาภายในโปสเตอร์ ดังต่อไปนี้
1.2.1 เนื้อหาภายในโปสเตอร์ ให้ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง
1.2.2 ลาดับหัวข้อ มีดังต่อไปนี้
ชื่อ ภาคนิพ นธ์ แสดงเป็นภาษาไทยอยู่บ รรทัดบน และภาษาอังกฤษอยู่
บรรทั ด ล่ า ง ใต้ ชื่ อ ภาคนิ พ นธ์ เ ป็ น ชื่ อ ผู้ ท าวิ จั ย ตามด้ ว ยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาภาคนิ พ นธ์ แสดง
รายละเอียดดังข้อ 1.3
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บทคัดย่อ ให้ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหลัก
ใช้ภาษาใด) และอาจย่อจากที่เขียนในรูปเล่มภาคนิพนธ์ได้อกี
ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน(ถ้ามี) บอกให้ทราบว่า การ
วิจัยนี้จะทาอะไร เพราะเหตุใด
วิธีก ารศึก ษา ระบุวิธีก ารศึก ษาโดยสรุป อาจเป็นรูป ภาพ แผนผัง หรือ
บรรยายก็ได้ ตามความเหมาะสม
ผลการศึกษา ควรนาเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ กราฟ หรือภาพประกอบ
โดยจะต้องมีคาอธิบายสั้นๆ ประกอบ และบอกผลที่ได้จากการวิจัย
สรุปและวิจารณ์ บอกให้ทราบว่าผลการวิจัยที่พบมีความหมายว่าอะไร
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร และมีขอ้ จากัดอย่างไร
เอกสารอ้างอิง นาเสนอเฉพาะที่สาคัญและทันสมัย
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
** นิสิต สามารถดาวน์ โหลด template โปสเตอร์ได้ในเว็บ ไซต์คณะสหเวชศาสตร์
หัวข้อ "วิจัย" (http://www.ahs.up.ac.th) **

80 x 120 เซนติเมตร

รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มของโปสเตอร์
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1.3

พืน้ ที่หัวเรื่อง สาหรับแสดงรายละเอียด ดังนี้

ผลของหมอกควันไฟป่าต่อสมรรถภาพปอดในคนปกติสุขภาพดี
Impact of Wildfire Smog on Pulmonary Function in Healthy People
สุชาดา มัน่ เขตกร1 สุทธชัย ใจบาล1 สุนสิ า สายเทพ1 อนุรักษ์ ฟองจันทร์ตา1
และ ทัศวิญา พัดเกาะ1* ชุลี โจนส์ 2
1สาขาวิชากายภาพบาบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
*Corresponding author. E-mail address: mjz_tad@yahoo.com

2ภาควิชากายภาพบาบัด

** หมายเหตุ ไม่มคี านาหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว ดร. อาจารย์ นพ. ผศ. รศ. หรือ ศ.
1.4 ตัวอักษรในส่วนเนื้อหา ใช้แบบอักษรและขนาดใดก็ได้ โดยควรมีขนาดใหญ่พอที่
ผู้อ่านสามารถอ่านได้ชัดภายในระยะห่างจากฉากไม่เกิน 2 เมตร ภาพ ตาราง หรือกราฟประกอบ
ควรมีขนาดพอดี จัดตาแหน่งให้สมดุลและต่อเนื่องกับเนือ้ หา
1.5 คณะกรรมการสอบภาคนิ พ นธ์ ภ าคโปสเตอร์ ประกอบด้ ว ยคณาจารย์ จ าก
สาขาวิชาที่นสิ ิตสังกัด (ตามข้อตกลงของแต่ละสาขาวิชา)
1.6 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าภาคนิ พ นธ์ ส าเนาแบบประเมิ น ภาคนิ พ นธ์ ภาค
โปสเตอร์ (คง.08) ในภาคผนวก ก ส่งให้กรรมการสอบภาคนิพนธ์ภาคโปสเตอร์ในวันที่นาเสนอ
1.7 นิสติ ต้องอยู่ประจาโปสเตอร์ของตนเพื่อตอบข้อซักถามหรือให้คาอธิบาย
1.8 คณะกรรมการสอบภาคนิ พ นธ์ ภ าคโปสเตอร์ ส่ ง แบบฟอร์ ม คง.08 แก่ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาภาคนิพนธ์ ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อรวบรวมคะแนนทั้งหมดและสรุปผลการ
ประเมินเฉพาะภาคโปสเตอร์ให้ผู้บริหารงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
ของโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิตของแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ผลงานภาคนิพนธ์โปสเตอร์ของ
นิสติ ทุกภาคนิพนธ์มีสทิ ธิ์ส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย
1.9 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบภาคนิพนธ์แต่ละสาขา จัดระบบการเก็บโปสเตอร์ที่เป็นผลงานของ
นิสติ ตามของตกลงของแต่ละสาขาวิชา
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บทที่ 7
การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสาร (citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่นิสิตนามาใช้อ้างอิงใน
การเขียนภาคนิพนธ์ เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้ ภาคนิพนธ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เป็น
การให้เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นๆไว้ก่อนแล้ว และแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของ
นิ สิ ต ว่ า ไม่ ไ ด้ ข โมยความคิ ด หรื อ ลอกเลี ย นข้ อ มู ล ของผู้ อื่ น โดยไม่ มี ก ารอ้ า งอิ ง รวมทั้ ง เป็ น
จรรยาบรรณในทางวิชาการ ดังนั้นนิสิตจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอ้างอิงเอกสารในภาคนิพนธ์
ของตน
การอ้างอิงในภาคนิพนธ์ ทั้งสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบาบัดในคู่มือ
เล่ ม นี้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ข อง Vancouver Style และ Vancouver Reference โดย David Wells ซึ่ ง เป็ น
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก
โดยในการเขียนอ้างอิงในภาคนิพนธ์ จาเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วน คือ “ส่วนเนื้อ
เรื่อง” และ “ส่วนท้ายเรื่องหรือท้ายเล่ม” ในรายวิชาภาคนิพนธ์ของทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์
และสาขาวิชากายภาพบาบัดกาหนดให้ใช้นิสิตต้องใช้การอ้างอิงตามขั้นตอนดังนี้คือ “การ
อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง” แบบตัวเลขชนิดที่เป็น cited-order number (ให้ทาตามข้อ 1.2.1)
ต้อง “อ้างอิงส่วนท้ายเล่ม ” แบบเรียงตามลาดับการอ้างในเนื้อเรื่อง (ให้ทาตามข้อ 2.3.2
ข้อย่อยที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังการอธิบายดังต่อไปนี้
1.

การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (in-text citations)
คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อ มูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง ท าให้ท ราบว่า
ข้อความในส่วนนั้นนามาจากแหล่งใด นิสิตสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบใด
แบบหนึ่งได้จาก 2 แบบ คือ การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี และ การอ้างอิงแบบตัวเลข ดังต่อไปนี้
1.1 การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี (name-year style)
เป็ น การอ้ า งอิ งโดยระบุ ชื่ อ ผู้ แต่ งและปี พิ ม พ์ ของเอกสาร ไว้ ข้ างหน้ า หรื อ หลั ง
ข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารที่อา้ ง
ด้วยก็ได้หากต้องการ ดังมีรูปแบบดังต่อไปนี้
ก.
การอ้ างไว้ ห น้ าข้ อ ความ ใช้ในกรณี ที่ นิสิ ต ต้อ งการเน้ น ชื่อผู้ แต่ งที่ เป็ น
เจ้าของข้อความหรือแนวคิด โดยอ้างชื่อผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและปีใส่ไว้ในวงเล็บตามด้วยข้อความ
ที่อา้ ง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
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ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์)....................................................................
หรือ ชื่อผู้แต่ง (ปีพิมพ์: เลขหน้า).............................................
ข.
อ้างไว้ข้างหลังข้อ ความ ใช้ในกรณี ต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่
นามาอ้างอิง โดยอ้างทั้งชื่อผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
.................................................................... (ชือ่ ผู้แต่ง, ปีพิมพ์)
หรือ ............................................. (ชื่อผู้แต่ง, ปีพิมพ์: เลขหน้า)
หลักการเขียนการอ้างอิงแบบชื่อ-ปี มีรายละเอียดดังนี้
1.1.1 ผู้แต่ง 1 คน แบ่งได้ดังต่อไปนี้
1)
ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ดังตัวอย่าง
ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์ (2541) กล่าวว่า..............................
หรือ ................................ (ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, 2541)
2)
ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
Hyatt (1983) ระบุว่า........................................................
หรือ .......................................................... (Hyatt, 1983)
3)
ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
Maranetra (1997) รายงานว่า...........................................
หรือ ................................................... (Maranetra, 1997)
1.1.2 ผู้แต่ ง 2 คน ให้ใส่ชื่อผู้ แต่งคนที่ 1 คั่ นด้วยเครื่องหมายลูก น้า (comma)
ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 2 ดังตัวอย่าง
ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, พัฒนา กิติอาษา (2545).......................................
หรือ ............................. (ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, พัฒนา กิติอาษา, 2545)
Hyatt, Maltais (2005)............................................................................
หรือ .................................................................... (Hyatt, Maltais, 2005)
1.1.3 ผู้แต่งมากกว่า 2 คนขึ้นไป การอ้างทุกครั้งให้ใส่ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1 ตามด้วย
คาว่า และคณะ หรือ et al. ดังตัวอย่าง
ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์ และคณะ (2545).................................................
หรือ ........................................ (ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์ และคณะ, 2545)
Hyatt et al. (2005)..................””..........................................................
หรือ ........................................................................ (Hyatt et al., 2005)
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1.1.4 ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้ใส่ช่อื นิตบิ ุคคลนั้นๆ เป็นชื่อผู้แต่ง
1)
กรณีท่ีมีทั้งชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่เฉพาะ
ชื่อหน่วยงานย่อยที่ระบุเป็นชื่อแรกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีการอ้างชื่อหน่วยงานย่อยซ้ากัน แต่สังกัด
หน่วยงานใหญ่ตา่ งกัน ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่ถัดไปด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ดังตัวอย่าง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)...............................................
หรือ .....................................(สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550)
2)
กรณี ท่ี ชื่ อ หน่ วยงานยาวมาก การอ้ างครั้งแรกให้ อ้ างชื่ อเต็ ม
ส่วนการอ้างครัง้ ต่อไปสามารถตัดให้สั้นลงได้โดยใช้เครื่องหมาย ... โดยแบ่งเป็น
- การอ้างครั้งแรก ดังตัวอย่าง
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์
(2550)............................. หรือ ....................(สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2550)
- การอ้างครั้งต่อๆไป ดังตัวอย่าง
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม... (2550)...........................................หรื อ
........................................................(สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม..., 2550)
3)
กรณีท่ีหน่วยงานมีชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป การอ้างครั้งแรกให้
อ้างชื่อเต็มและใส่ชื่อย่อไว้ในเครื่องหมาย [ ] ส่วนการอ้างครัง้ ต่อไปใส่เฉพาะชื่อย่อ ดังตัวอย่าง
- การอ้างครั้งแรก ดังตัวอย่าง
สานัก งานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ [สานักงาน ก.พ.ร.] (2550) ...............................
หรือ.......................(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[สานักงาน ก.พ.ร.], 2550)
World Health Organization [WHO] (2007)..............................................................................
หรือ .................................................................... (World Health Organization [WHO], 2007)
- การอ้างครั้งต่อๆไป ดังตัวอย่าง
สานักงาน ก.พ.ร. (2550).........................................................................................................
หรือ .............................................................................................. (สานักงาน ก.พ.ร., 2550)
WHO (2007)..........................................................................................................................
หรือ ................................................................................................................. (WHO, 2007)
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1.1.5 ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อเรื่องของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง โดยอาจใส่ชื่อ
เรื่ อ งสมบู ร ณ์ ห รื อ ตั ด ให้ สั้ น ลงตามด้ ว ยเครื่ อ งหมาย ... ก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ อ้ า งไว้ ข้ า ง
หน้าข้อความ ให้ใส่ช่อื เรื่องไว้ในเครื่องหมาย “..........................” ดังตัวอย่าง
ในบทความเรื่อง “โรคธาลัสซีเมียในภาคอีสาน....” (2552)..............................
หรือ ................................................... (โรคธาลัสซีเมียในภาคอีสาน..., 2552)
1.1.6 ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง
สายสุนีย์ กิจพาณิชย์ (ม.ป.ป.).........................................................................
หรือ ................................................................(สายสุนีย์ กิจพาณิชย์, ม.ป.ป.)
Maranetra (n.d.).............................................................................................
หรือ .................................................................................. (Maranetra, n.d.)
1.1.7 อยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ ระหว่างตีพิมพ์ หรือ in press แทนปีพิมพ์
ดังตัวอย่าง
สายสุนีย์ กิจพาณิชย์ (ระหว่างตีพิมพ์).............................................................
หรือ ................................................... (สายสุนีย์ กิจพาณิชย์, ระหว่างตีพิมพ์)
Maranetra (in press)......................................................................................
หรือ ............................................................................ (Maranetra, in press)
1.1.8 ผู้แต่งชาวต่างประเทศที่มีชื่อสกุลซ้ากัน ให้ใส่ชื่อสกุล และอักษรย่อชื่อ
ต้นและชื่อกลางด้วย เพื่อป้องกันการสับสน ดังตัวอย่าง
CJ Marry (1997)............................................................................................
หรือ................................................................................... (CJ Marry, 1997)
1.1.9 เอกสารหลายชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกัน ซึ่งปีพิมพ์ซ้ากัน ตามปกติ ใน
รายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มจะต้องระบุตัวอักษร ก ข ค... หรือ a b c... ตามลาดับ ต่อท้ายปี
พิมพ์ให้ทราบว่าไม่ใช่เอกสารชิน้ เดียวกัน
ตัวอย่างที่ 1
ประเวศ วสี (2547ก).......................................................................................
ประเวศ วสี (2547ข).......................................................................................
หรือ ............................................................................ (ประเวศ วลี, 2547ก)
.................................................................................... (ประเวศ วสี, 2547ข)
Marry (1997a)...............................................................................................
ตัวอย่างที่ 2
Marry (1997b).............................................................................................
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หรือ ..................................................................................... (Marry, 1997a)
.......................................................................................... (Marry, 1997b)
1.1.10 การอ้ างอิ งเอกสารที่ ถู ก อ้ า งอิ งอยู่ ในเอกสารอื่ น กรณี ที่ เอกสารที่
ต้องการอ้างถูกนาไปอ้างไว้ในเอกสารอื่น หากไม่สามารถหาต้นฉบับของเอกสารที่ถูกนาไปอ้าง ก็
สามารถอ้างอิงได้ด้วยวิธีการอ้างอิงเอกสารซ้อน โดยให้ใส่ชื่อผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ ตามด้วยคาว่า
อ้างอิ งใน หรือ cited in แล้ว ตามด้วยชื่อผู้ แต่งเอกสารที่ นาข้อมู ล ไปอ้าง เช่น ต้ องการอ้ างอิ ง
เอกสารของ Marry ที่ถูกนาไปอ้างไว้ในเอกสารของทัศวิญา พัดเกาะ ให้อ้างดังนี้
Marry (1997 อ้างอิงใน ทัศวิญา พัดเกาะ, 2552)............................................
หรือ ................................ (Marry, 1997 อ้างอิงใน ทัศวิญา พัดเกาะ, 2552)
1.1.11 การอ้างอิงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ้ากัน กรณี
ที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้น สาหรับ ข้อมูลเดีย วกั น ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายกรณี เช่น
นักวิจัยหลายคนอาจทาการศึกษาเรื่องเดียวกันหรืออาจค้นพบผลวิจัยใกล้เคียงกันหรือสอดคล้อง
กัน ให้อ้างอิงดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541), วัลลภ ปายะนันทน์ (2542) ศึกษาพบว่า..................
หรือ ............................ (ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2541; วัลลภ ปายะนันทน์, 2542)
ตัวอย่างที่ 2
Marry (1997), Spahija (1997)........................................................................
หรือ ............................................................... (Marry, 1997; Spahija, 1997)
1.2

การอ้างอิงแบบตัวเลข (number style)
การอ้างอิงแบบตัวเลข เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้าง
ไว้ท้ายข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น การใส่หมายเลข อาจใส่เป็นหมายเลขโดด เช่น
1 2 3... หรือใส่หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [ ] เช่น [1] [2] [3] ... ก็ได้ ดังตัวอย่าง
วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปอเมริกา
กลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย เกาหลี
ญี่ปุ่น ลาว และไทย 1 สาหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีตพบเฉพาะ
ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจากัดในกลุ่มชายชนบทที่มฐี านะยากจน2 ...
หรือ
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วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปอเมริกา
กลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย เกาหลี
ญี่ ปุ่ น ลาว และไทย [1] ส าหรับ วัฒ นธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดี ตพบ
เฉพาะในภาคเหนือ และตะวั นออกเฉีย งเหนื อ และมัก จากั ดในกลุ่ม ชายชนบทที่ มีฐ านะ
ยากจน [2] ...
ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นสาหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลข
ของเอกสารที่ อ้ า งนั้ น ตามล าดั บ โดยคั่ น แต่ ล ะหมายเลขด้ ว ยเครื่ อ งหมายลู ก น้ า (Comma) ดั ง
ตัวอย่าง
....................................................................................................... 1, 2, 3
....................................................................................................... [1, 2, 3]
การอ้างอิงแบบตัวเลข มี 2 วิธี นิสิตอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ดังนี้
1.2.1 การอ้ างอิ งโดยใส่ ตั ว เลขตามล าดั บ ที่ อ้ างในเนื้ อ เรื่อ ง(cited-order
number) วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามลาดับการอ้างในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข 1 2 3... ไป
ตามลาดับจนจบเล่ม หากมีการอ้างซ้าก็ให้ใส่หมายเลขเดิมซ้าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
ก็จะจัดเรียงตามลาดับการอ้างในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่จาเป็นต้องจัดเรียงตามลาดับอักษร
ของชื่อผู้แต่ง ดังตัวอย่าง
- การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีป
อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกาและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย
เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว และไทย [1] สาหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีต
พบเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจากัดในกลุ่มชายชนบทที่มีฐานะ
ยากจน [2] ……………..............................................................................
......................................[3] ............................................................[1].......................
- ลาดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (ไม่เรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง)
1. อาจินต์ รัตนพันธุ์. ........................................................................................................
2. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา. .......................................................................................................
3. Chen LH. .....................................................................................................................
1.2.2 การอ้ า งอิ ง โดยใส่ ตั ว เลขตามล าดั บ รายการท้ า ยเล่ ม (referenceorder number) วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามลาดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้
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แต่งที่รวบรวมไว้ท้ายเล่ม ดังนั้น หมายเลขที่อ้างในเนื้อเรื่องจะต้องเป็ นไปตามลาดับของรายการ
เอกสารท้ายเรื่อง ไม่จาเป็นต้องเริ่มจากหมายเลข 1 2 3... ไปตามลาดับ และหากมีการอ้างซ้าก็ให้
ใส่หมายเลขเดิมซ้าได้อกี ดังตัวอย่าง
- การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
วัฒนธรรมการบริโภคแมลงพบในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีป
อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริก าและเอเชีย เช่น เม็กซิโก เปรู ไนจีเรีย โมรอคโค อินเดีย
เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว และไทย [2] สาหรับวัฒนธรรมการบริโภคแมลงในประเทศไทย ในอดีต
พบเฉพาะในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และมักจากัดในกลุ่มชายชนบทที่มีฐานะ
ยากจน [1]............................................................................................
......................................[3] ............................................................[2]......................
- ลาดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (ไม่เรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง)
1. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา.................................................................................................
2. อาจินต์ รัตนพันธุ์..................................................................................................
3. Chen LH.......................................................................................................
2.

การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม (reference citations)
การอ้างอิงในส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่นิสิตได้ใช้อ้างอิงใน
การเขียนภาคนิพนธ์ การรวบรวมรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ท้ายเล่มตามแบบ Vancouver style ให้
จัดทาเป็นรายการเอกสารอ้างอิง (reference) คือรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงไว้
จริงในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่นาเอกสารที่ไม่ได้อ้างมารวบรวมไว้ ดังนั้นรายการเอกสารที่อ้างอิงใน
ส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจานวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
ในคู่มอื ภาคนิพนธ์เล่มนี้ได้แบ่งการอธิบายการเขียนรายงานเอกสารอ้างอิงเป็น 3 หัวข้อคือ
หลักเกณฑ์ทั่วไป รูปแบบการเขียนรายงานอ้างอิง และการจัดเรียงรายการอ้างอิง ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 หลักทั่วไป
2.1.1 ชื่อผู้แต่ง
1)
ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อและนามสกุ ล
ตามลาดับ โดยไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ (เช่น นาย นาง นางสาว) ยศ (เช่น พ.ต.ท. ร.อ.) ตาแหน่ง
(เช่น ผศ. ศ.) หรือคุ ณ วุฒิ (เช่น นพ. ดร.) ยกเว้นผู้แต่งมีฐานันดรศัก ดิ์หรือบรรดาศัก ดิ์ ให้ก ลับ
ข้อความที่ระบุฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์นั้นไปไว้ข้างท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
ส่วนชื่อผู้แต่งที่เป็นสมณศักดิ์ให้เขียนตามปกติ ดังตัวอย่าง
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ประเวศ วะสี.
อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.
พระราชวรมณี (ประยุทธ์ ปยุตโต).
2)
ผู้แต่งชาวต่างประเทศหรือ ผู้แต่ งคนไทยที่ แต่งเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ช่อื สกุล ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง ดังตัวอย่าง
Ageno W.
O’Donnell DE.
Mutirangura P.
3)
ผู้ แ ต่ งที่ เป็ น บรรณาธิ ก าร (editor) ให้ ใส่ ค าว่ า บรรณาธิ ก าร
หรือ editor หรือ editors ต่อท้ายชื่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวม
(complier) ให้ใส่คาว่า ผูร้ วบรวม หรือ complier หรือ compliers ดังตัวอย่าง
มัทนา หาญวนิชย์, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ.
Wormser GP, editor.
Merigan Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors.
บุญมี สถาปัตยวงศ์, ผูร้ วบรวม.
Fathey JL, Flemming DS, compliers.
4)
ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ใ ส่ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลตามที่ ป รากฏใน
เอกสาร โดยเริ่มจากหน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามลาดับ 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
(,) ตามด้วยชื่อผู้แต่ งคนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ
ตามลาดับ แต่ไม่เกิน 6 คน ดังตัวอย่าง
กฤษ เฉยไสย, ประสงค์ เสาร์แก้ว
กุลนภา ฟู่เจริญ , กนกวรรณ แสนไชยสุริยา, ดวงฤดี จังตระกูล, ณัฐยา แซ่อึ้ง, ยศสมบัติ
จังตระกูล, สุพรรณ ฟู่เจริญ.
Lovatt HC, McClelland ML, Turner MJ.
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6)
ผู้ แ ต่ ง มากกว่ า 6 คนขึ้ น ไป ให้ ใ ส่ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง คนที่ 1 คั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยชื่อผู้แต่ง
คนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามลาดับจนถึงคนที่ 6 แล้วตามด้วยคาว่า และคณะ หรือ et al. ดังตัวอย่าง
ชมพูนุท สุวรรณศรี, นิลวิศาล สกุลจันทร์, สุรเชษฐ์ ลีลาขรกิจ, วาสนา ปลูกผลงาม, เยาว
ภา ใจรักดี, รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์, และคณะ.
Armstrong L, Balady GL, Berry MJ, Davis SE, Davy BM, Davy KP, et al.
2.1.2 ชื่อเรื่อง
1)
ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์และชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิ พ์
ให้ใส่ชื่อเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร สาหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคาแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนคาอื่นๆ ให้ขนึ้ ต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น
กรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ
ก รณี ที่ มี ชื่ อ เรื่ อ งย่ อ ย (sub-title ห รื อ two-part title) ให้ ใส่
เครื่องหมายโคลอน ( : ) คั่นระหว่างชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อยนั้น
การพิมพ์ชื่อหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัว
ดาหนา (bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ ได้ ส่วนการพิมพ์ชื่อบทความและชื่อเอกสารที่
ไม่ได้ตีพิมพ์ (เช่น จุลสาร เอกสารอัดสาเนา) ให้พิมพ์ตัวปกติ (normal)
ตัวอย่างชื่อหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์
การพยาบาลผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
AIDS in Africa: a manual for physicians
ตัวอย่างชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิ พ์
แนวทางการรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบัน
Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS
2)
ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุมหรือสัมมนา
- ชื่อวารสารให้ใส่ชื่อย่อ ส่วนชื่อสารานุกรมและชื่อการประชุม/สัมมนาให้
ใส่ชื่อเต็มตามที่ป รากฏในเอกสาร ส าหรับ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของคา
สาคัญทุกคาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
การพิมพ์ชื่อวารสาร/สารานุกรม ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวดา
หนา (bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ชื่อการประชุม/สัมมนา ให้พิมพ์ตัว
ปกติ (normal) ยกเว้นชื่อการประชุมนัน้ เป็นชื่อของหนังสือด้วย ให้พิมพ์เน้นเหมือนชื่อหนังสือ
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ตัวอย่างชื่อสารสาร ชื่อสารานุกรรม
ว. เทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด
สารานุกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
N Engl J Med
Int J Syst Bacteriol
ตัวอย่างชื่อการประชุมหรือสัมมนา
เอกสารการประชุมวิชาการกายภาพบาบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1.
Proceedings of the Sixth Pan-Pacific Conference on Rehabilitation
2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์
1)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ
ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป หากมีข้อความ
ระบุการปรับปรุงแก้ไข (revised) หรือแก้ไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ให้ใส่ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
2nd ed.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
2nd rev. ed.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
2nd rev. & enl. ed.
สถานที่พิม พ์ ให้ใส่ชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่พิมพ์
ตามที่ปรากฏในหนังสือ หากในหนังสือบอกชื่อเมืองไว้หลายชื่อ ให้ใส่ชื่อแรกเท่านั้น ในกรณีที่ต้อง
ระบุชื่อรัฐหรือเขตหรือแคว้นต่อจากชื่อเมือง ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย ( ) โดยอาจใส่เป็นชื่อย่อหรือ
ชื่อเต็มก็ได้ กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสถานที่พิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] ดังตัวอย่าง
กรุงเทพฯ
New York
Scarborough (Ontario)
สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามที่
ปรากฏในหนังสือ หากมีทั้งชื่อสานักพิมพ์และชื่อโรงพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสานักพิมพ์ กรณีที่สานักพิมพ์
เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นสานักพิมพ์ กรณีที่ไม่ปรากฏ
ชื่อสานักพิมพ์ให้ใส่ [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] ดังตัวอย่าง
นาอักษรการพิมพ์
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
สถานบันวิจัยประชากรและสังคม
Churchill Livingstone
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CABI publishing
ปีพิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นต่อ
จากสานักพิมพ์โดยคั่นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใส่ [ม.ป.ป.] หรือ
[n.d.] ดังตัวอย่าง
นาอักษรการพิมพ์; 2552
Churchill Livingstone; 2002
2)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร
ใส่ ข้ อ มู ล ปี พิ ม พ์ ปี ที่ (volume) ฉบั บ ที่ (number) และเลขหน้ า
ตามลาดับดับดังต่อไปนี้ ปีพิมพ์; ปีท่(ี 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 บทความอยู่ในระหว่างตีพิม พ์ ให้ใส่
ข้อความ ระหว่างตีพิมพ์ หรือ In press ต่อท้ายชื่อวารสาร ดังตัวอย่าง
...ว. วิจัย มข. ระหว่างตีพิมพ์
...N Engl J Med. In press.
3)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของสารานุกรม
ใส่ข้อมูลระบุครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สานัก พิมพ์ ปีพิมพ์ เล่มที่
(volume) และเลขหน้า ตามลาดับดังนี้
ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์. เล่มที่; เลขหน้า.
ดังตัวอย่าง
International Unified ed. Westport (CT): HS Stuttman; 1981. Vol.22;
p.358-67.
4)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์
ใส่ข้อมูลระบุระดับของวิทยานิพนธ์และสาขาวิชาไว้ในเครื่องหมาย
[ ] ตามด้วยสถานที่พิมพ์ ชื่อมหาวิทยาลัย และปีพิมพ์ ตามดาลับดังนี้
[วิทยานิพ นธ์ปริญ ญา...สาขาวิชา...]. สถานที่พิมพ์ : ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย ; ปี
พิมพ์.
ดังตัวอย่าง
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[วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด ].
ขอนแก่น: บัณฑิต: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
[Ph.D. Thesis in Public Health]. Queensland: University of Queensland; 2001.
5)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารที่ไม่ได้ตีพมิ พ์ (Unpublished)
ให้ ใ ส่ ข้ อ ความระบุ ลั ก ษณะของเอกสารไว้ ใ นเครื่ อ งหมาย [ ]
ต่อ ท้ ายชื่อ เรื่อ ง ส่ว นสถานที่ พิ ม พ์ ส านั ก พิ ม พ์ ปี พิ ม พ์ ให้ ใส่ ต ามวิธีก ารใส่ ข้อมู ล การพิ ม พ์ ของ
หนังสือ ดังตัวอย่าง
ชื่อ เรื่ อ ง [เอกสารอั ด ส าเนา]. กรุ งเทพฯ: มู ล นิ ธิ โกมลคี ม ทอง;
2540.
Title [Unpublish]. Texas: Texas University; [n.d.].
6)
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารอินเตอร์เน็ต
ให้ใส่ข้อมูลต่อจากชื่อเรื่องตามลาดับดังนี้
ชื่ อ เรื่ อ ง [ออนไลน์ หรื อ online]. ปี พิ ม พ์ ข องข้ อ มู ล [cited วั น เดื อ น ปี ที่ อ้ า ง].
Available from: URL ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล.
ในกรณี ที่เป็นบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็ก ทรอนิกส์ (ejournal) ให้ใส่ข้อความ [วารสารออนไลน์] หรือ [serial online] ต่อจากชื่อวารสารหรือหนังสือพิมพ์
ดังตัวอย่าง
...มี น้ าใช้ ใ นสวนทั้ ง ปี ด้ ว ยวิ ธี ร ะบบฉี ด ฝอย : ไทยรั ฐ [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: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-73-

ประเสริฐ ทองเจริญ. เอดส์: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย; 2531.
พงษ์ธารา วิจติ รเวชไพศาล. 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: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
พงษ์ธารา วิจติ รเวชไพศาล. การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด & Interactive Multimedia CD-ROM.
พิมพ์ครัง้ ที่ 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, ชื่อผู้แต่งคนที่ 2. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
ประคอง วิทยาศัย, วิชาญ วิท ยาศัย. แพทย์ไทย ต้านภั ยเอดส์ . 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

ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 1, ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 2, ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 3, ... , ชื่อผูแ้ ต่งคนที่ 6. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.
สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, มยุรี กลั บ วงษ์, อุษ า ชูชาติ, ประเวช ตั นติวัฒ นสกุ ล, เยาวมาลย์ รันทระ.
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2537. กรุงเทพฯ: ส่วน
วิจัยและพัฒนา สานักงานพัฒนาสุขภาพจิต 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: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-74-

ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, สาอาง สืบสมาน, เมธ ปียะคุณ, ภัท รฤดี ครองชนม์, วิศิษฎ์ ลออโรจน์วงศ์,
เยาวลักษณ์ ดวงเนตร, และคณะ. ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วย
เอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม. เชียงใหม่: [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. ครัง้ ที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
มั ท นา หาญวณิ ชย์ , อุ ษ า ทิ ส ยากร, บรรณาธิ ก าร. เอดส์ : การดู แ ลรั ก ษา. พิ ม พ์ ค รั้งที่ 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

ชื่อนิตบิ ุคคล. ชื่อหนังสือ. ครัง้ ที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
หน่วยควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คู่มือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์สาหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์. 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: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
Aids and third world. Philadelphia: New Society Publishing; 1989.
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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9)
ชื่อผู้แต่ง.
ชื่อผู้แต่ง.
ชื่อผู้แต่ง.
ชื่อผู้แต่ง.
ชื่อผู้แต่ง.

ชื่อหนังสือ.
ชื่อหนังสือ.
ชื่อหนังสือ.
ชื่อหนังสือ.
ชื่อหนังสือ.

ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปีพิมพ์

ครั้งที่พิมพ์.
ครั้งที่พิมพ์.
ครั้งที่พิมพ์.
ครั้งที่พิมพ์.
ครั้งที่พิมพ์.

[ม.ป.ท.]: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
สถานที่พิมพ์: [ม.ป.พ.]; ปีพิมพ์.
สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; [ม.ป.ป.].
[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]; ปีพิมพ์.
[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.].

ดารุณี แดงหาญ, เกสร แถวโนนงิ้ว, ทัศนีย์วรรณ บุญ ญวงศ์. การสร้างเครือข่ายการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเขต 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 ชื่อผูแ้ ปล. ครัง้ ที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์
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 รายงานการวิจัยหรือรายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ชื่อชุด. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้างของแรงจูงใจ
ภายใน: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน. รายงานการวิจัยฉบับที่ 76. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; 2543.
Nash G, Said JW, editors. Pathology of AIDS and HIV infection. Major problems in
pathology, v.26. Philadelphia: Saunders; 1992.
12) หนั ง สื อ ราย งานการประชุ ม เอกสารประชุ ม วิ ช าการ
(Conference proceedings)
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิ การ. ชื่อหนังสือ . ชื่อการประชุม ; วันเดือนปีที่จัดประชุม ; สถานที่
ประชุม. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
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สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ. รวมบทบรรยายการสัมมนาเรื่องโรคเอดส์แห่งชาติ .
เอกสารการสั ม มนาโรคเอดส์ แห่ งชาติ ครั้งที่ 4; 27-28 กรกฎาคม 2537; กรุงเทพฯ.
กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ 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. ชื่อบทความ. ใน: ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์; ปีพิมพ์. หน้า.
พระแดนไพร รัตนญาณโณ, พระครูสมอุทัย กิตติโต. ประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อและผูป้ ่วยโรค
เอดส์โดยองค์กรศาสนา. ใน: รายงานการสัมมนาการพัฒ นาเครือข่ายการทางาน
เกี่ยวกับเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ขอนแก่น: ศูนย์ประสานงานการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2539. หน้า 257.
ชวลิต มังคละวิรัช. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์. ใน: สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ. รวมบทความบรรยายสัมมนา
โรคเอดส์ ร ะดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ 4. กรุ ง เทพฯ: กองโรคเอดส์ กรมควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ
กระทรวงสาธารณสุข; 2538. หน้า 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/เอกสารที่ น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ (conference
papers)
1)กรณีท่รี วมจัดพิมพ์เป็นเล่มมีหัวข้อการประชุมและชื่อการประชุม
ชื่อผู้เขียน. ชื่อบทความ/เอกสาร. ใน: ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหัวข้อหรือเรื่องการประชุม. ชื่อการ
ประชุม; วันเดือนปีที่จัดประชุม ; สถานที่จัดประชุม. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์; ปีพิพม์.
หน้า.
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บุญ ส่ง พั จนสุนทร. ภาวช็อก: การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค. ใน: พลากร สุรกุลประภา,
บรรณ าธิ ก าร. Medicine in the evidence-based area. การป ระชุ ม วิ ช าการ
ประจ าปี 2544 คณะแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครั้งที่ 17; 16-19 ตุ ล าคม
2544; ขอนแก่น. ขอนแก่น: แพทย์ศาสตร์; 2544. หน้า 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)กรณีเป็นเอกสารเสนอในการประชุมที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ...; วันเดือนปีที่จัดประชุม; สถานที่
จัดประชุม.
ผกายมาศ ปิณฑะดิษ, สุกัญญา โชตศุภการย์, อุมาพร อุดมทรัพทยากุล, วีระศักดิ์ ศาสนกุล, อาไพ
วรรณ จวนสัมฤทธิ์. การเปรียบเทียบคุณภาพและความคงสภาพของพลาสมาคน
ปกติ ส าหรั บ การทดสอบความแข็ งตั ว ของเลื อ ด. เอกสารประกอบการประชุ ม
วิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติครั้งที่ 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. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีพิมพ์; ปีที่(ฉบับที่): เลขหน้า.
สิทธิชัย ปัญญาใส, รูฮานี สานิง, ลัดดาวรรณ หนูเกลี้ยง, ฮัฟเซาะ บูเดีย. การศึกษาเบื้องต้นของ
ความคงตัวของตัวอย่างเลือดต่อการทดสอบความเปราะของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอด
เดี ยวเพื่อการคั ด กรองภาหะธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง. ว.เทคนิ คการแพทย์เชีย งใหม่
2551; 41(2): 94-102.
ทัศวิญา พัดเกาะ, วัชรา บุญสวัสดิ์, ชุลี โจนส์. อุปกรณ์ก่อแรงดันบวกรูปกรวยแบบใหม่สามารถ
ลดภาวะหอบเหนื่อยและพลวัตการโป่งพองของปอดขณะออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังระดับปานกลาง. ว.กายภาพบาบัด ม.ค.-เม.ย. 2552; 31(1): 18-28.
บุรฉัตร ฉัตรวีระ, วัชรากร วงศ์คาจันทร์. พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกรบละเอียด.
ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. ระหว่างตีพิมพ์.
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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. ชื่อเรื่อง [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. ชื่อบทความ. 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
พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์. เล่มที่; หน้า.
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
ชื่อผู้เขีย น. ชื่ อ วิท ยานิ พ นธ์ [วิท ยานิพ นธ์ป ริญ ญา...สาขาวิชา...]. สถานที่ พิ มพ์ : ชื่อสถาบั น /
มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์.
กฤษณา วงศ์ชู. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว
กับ พฤติก รรมการดู แลตนเองของผู้ติดเชื้อและผู้ป่ วยเอดส์ [วิทยานิพนธ์ปริญ ญา
พยาบาล
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการพยาบาลครอบครัว ]. ขอนแก่ น : บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2541.
ประนม คาลาภ. พืชป่ าที่นามาใช้เป็ นอาหารของชาวเขาและคนท้อ งถิ่นในบางท้อ งที่ของ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ [วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ]. เชี ย งใหม่ :
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 เอกสารอัดสาเนา)
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเอกสาร [จุลสาร]. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. ชือ่ เอกสาร [เอกสารอัดสาเนา]. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
โดยให้ ใ ส่ ค าว่ า ไม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ หรื อ Unpublished, จุ ล สาร หรื อ Pamphlet, แผ่ น พั บ หรื อ
Brochure, เอกสารอัด ส าเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied ไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ต่อท้ายชื่อเอกสาร
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. ชนชั้นกลางไทย พลวัตและศักยภาพ [ไม่ได้ตีพิมพ์]. เอกสารประกอบ
การบรรยาย วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2539. รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย:
มหาวิทยาลัยเจมส์ดุก; 2539.
Research and Training Center. Guideline for research report writing [Brochure]. Bangkok:
RTC; 1996.

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-80-

2.2.10 บทคัดย่อ
1)
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคั ดย่อ]. [วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญา...สาขาวิชา...]. สถานที่พิมพ์ : ชื่อ
สถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์. ใน: ชื่อสิ่งพิมพ์รวมบทความย่อ; ปีพิมพ์. หน้า.
ธาริณี เพชรัตน์. ความต้องการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์
ในครอบครัว [บทคัดย่อ]. [วิทยานิพนธ์ป ริญ ญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลครอบครัว ]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; 2541. ใน:
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2540; 2542. หน้า 107-8.
2)
บทคั ด ย่ อ จากเอกสารประกอบการน าเสนอในที่ ป ระชุ ม
วิชาการ
ชื่อผู้เขียนบทความ. ชื่อบทความ [บทคัดย่อ]. ชื่อการประชุมวิชาการ; วันเดือนปีที่จัดประชุม ;
สถานที่จัดประชุม; ปีพิมพ์. 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. ชื่อบทความ [บทคัดย่อ]. ชื่อวารสาร ปีพิมพ์; ปีที่ (ฉบับที่): เลขหน้า. [cited
วันเดือนปีที่อา้ ง]. 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 [บทคั ดย่อ]. [วิท ยานิพนธ์ป ริญ ญา...สาขาวิชา...]. สถานที่พิมพ์ : ชื่อ
สถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์. [cited วันเดือนปีที่อ้าง]. Available from: ชื่อฐานข้อมูล
ซีดรี อม/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/B971745223.
2.2.11 การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1)
บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยที่วารสารนั้นมี
ฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ (printed version) อยู่ด้วย ไม่ต้องใส่วันที่สืบค้น และ URL
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. 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)
บทความวารสารเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีฉบับที่
เป็นสิ่งพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อ วารสาร [วารสารออนไลน์ ] ปีพิ มพ์ [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
ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง . ชื่ อ เรื่ อ ง. ชื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ [วารสารออนไลน์ ] ปี พิ ม พ์ [cited วั น เดื อ นปี ที่ อ้ า ง].
Available from: URL.
เพ็ ญ พิชญา แซ่เตีย ว. มีน้าใช้ในสวนทั้งปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย. 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] ปีพิมพ์ [cited วันเดือนปีที่อา้ ง]. Available from: URL
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สานัก งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจัดลาดับ อัต รา
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)
ข้ อ มู ล จาก web site ของบุ ค คล ไม่ ระบุ แ หล่ ง/หน่ ว ยงานที่
สังกัด
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ออนไลน์] ปีพิมพ์ [cited วันเดือนปีที่อา้ ง]. 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.fuberlin.de/~paslaru/
paper/swcase2005.pdf.
6)
การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. หัวข้อการสัมภาษณ์ [สัมภาษณ์]. ตาแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด/ที่อยู่: วันเดือนปี
ที่สัมภาษณ์.
สมัย โสกนาดี. ความรูเ้ รื่องโรคเอดส์ของชาวบ้าน [สัมภาษณ์]. 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
ให้เขีย นรายงานอ้างอิงตามวิธีก ารอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท โดยใน
คู่มือภาคนิพนธ์ภาคนิพนธ์นี้กาหนดให้เริ่มจากรายการอ้างอิงดั้งเดิมก่อน ตามด้วยคาว่า อ้างถึงใน
หรือ cited in แล้วตามด้วยเอกสารที่นาข้อมูลไปอ้าง 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

การจัดเรียงและการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม
2.3.1 รายงานเอกสารทุก ชิ้นที่ถู กอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องให้นามารวบรวมไว้ใน
ส่วนท้ายเรื่อง ภายใต้หัวข้อว่า เอกสารอ้างอิง
2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี้
1)
เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง สาหรับกรณีที่ได้ใช้วิธีอ้างอิงใน
เนื้อเรื่องแบบชื่อ -ปี หรือแบบตัวเลขชนิดที่เป็น reference-order number โดยมีหลักการเรียง คือ
เรียงตามตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงรายการ
เอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมดแล้วจึงเรียงรายการเอกสารภาษาอังกฤษ
2)
เรี ย งตามล าดั บ การอ้ า งในเนื้ อ เรื่ อ ง ส าหรั บ กรณี ที่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี
อ้ า งอิ งในเนื้ อ เรื่ อ งแบบตั ว เลขชนิ ด ที่ เป็ น cited-order number ต้ อ งใส่ ห มายเลขก ากั บ ข้ างหน้ า
รายการเอกสารแต่ละรายการ ให้ตรงกับที่อา้ งอิงไว้ในเนื้อเรื่อง
2.3.3 หลักการพิมพ์ที่ควรทราบ
1) พิมพ์เครื่องหมายใดๆ ต่อท้ายข้อความได้เลยโดยไม่ต้องเว้น และหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ให้เว้น 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 ให้ย่อหน้าล้า
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.
ย่อหน้า

หรือกรณีที่มหี มายเลขลาดับรายการ ให้ย่อหน้าตรงกับชื่อผูแ้ ต่ง 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.
ย่อหน้าตรงกัน

3) ควรคานึงถึงความถูกต้องทางภาษาและหลักการพิมพ์มากกว่าความ
สวยงาม ไม่จาเป็นต้องจัดขอบความให้ตรงกันเพื่อความสวยงาม โดยยอมตัดคาหรือพิมพ์แบบผิดๆ
ดังตัวอย่าง
ชวลิต มังคละวิรัช. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์. ใน: สมบัติ แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.
รวมบทความบรรยายสัมมนาโรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:
กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข; 2538. หน้า 20427.
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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: สมบั ติ แทนประเสริ ฐ สุ ข , บรรณาธิ ก าร. รวม
บทความบรรยายสัมมนาโรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: กองโรค
เอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข; 2538. หน้า 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. การอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปและตาราง
3.1 การอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปหรือตารางที่นามาจากบทความ หรือ หนังสือ ให้อ้างอิง
ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
และผูป้ ่วยโรคหัวใจ [1]

รูปที่ 1 การต่ออุปกรณ์การวัดขณะนั่งตัวตรง [1]
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3.2 การอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปหรือตารางที่นามาจากเว็บไซต์ให้อ้างอิง ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การระบุระดับคะแนนความหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
และผูป้ ่วยโรคหัวใจ

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

[อ้างเมื่อ 21 เมษายน 2554] จาก: http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5.
รูปที่ 1 การต่ออุปกรณ์การวัดขณะนั่งตัวตรง
จัดกึ่งกลาง
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มต่างๆ
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รหัสนิสิต .............................. E-mail……………………….……………….
3. นาย........................................ ........................................
รหัสนิสิต .............................. E-mail………………………….………………
อาจารย์ท่ปี รึกษาภาคนิพนธ์
อาจารย์ .................. ........................................
แขนงวิชา ........................................................
E-mail ……………………………………………………………

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม (ถ้ามี)
หากไม่มี ให้ตัดหัวข้อนีอ้ อก
1. อาจารย์ ............................ ...................................
สังกัด......................................................................
E-mail……………………………………………………………………..
2. อาจารย์ ............................. .....................................
สังกัด......................................................................
E-mail………………………………………………………………………
ดูนิยามในบทที่ 3
ประเภทของการวิจัย
 วิจัยพืน้ ฐาน
 วิจัยประยุกต์
 การพัฒนาทดลอง

ความสาคัญและที่มาของปัญหา จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ระบุในบทที่ 3
.....................................................[1] ...............................................................[2]............
.....................................................................................................................................................
..................................................................................[3]...............................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................[2-4]
.................................................................................................[5]....................................
.........................................................................................................................................[1-3, 6]
วัตถุประสงค์
1. ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................
.....................................................................................................................................................
สมมติฐาน
1. ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................
.....................................................................................................................................................
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………...........
ขอบเขตการวิจัย
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
รูปแบบการวิจัย
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
วัสดุและอุปกรณ์
1. ......................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………................
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………................
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………................
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ขั้นตอนการศึกษา
1. ......................................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..............
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..............
การวิเคราะห์ข้อมูล
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ (เดือนที่)
1
2
3
4
5

กิจกรรม

6

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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งบประมาณ
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์
หมวดค่าใช้สอย
รวม
* โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
เอกสารอ้างอิง
1. ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………............……….…………
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. ……………………………………………………………………………………………………….............………….……………
......................................................................................................................................
4. ………………………………………………………………………………………………………………….............…………….
5. ......................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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นาเสนอโดย
ลงชื่อ....................................................
(……………........…………………….…………)
นิสติ ผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์

ลงชื่อ....................................................
(…………….......…………………….…………)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ....................................................
(……………….......………………….…………)
นิสติ ผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์

ลงชื่อ....................................................
(……………………….......………….…………)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

ลงชื่อ....................................................
(…………….......…………………….…………)
นิสติ ผูน้ าเสนอภาคนิพนธ์
อย่าลืม! นากล่องข้อความ (สีแดง) ออกด้วย!

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

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................
วันที่สอบ …………………………………………..

คง.03

แบบประเมินการสอบภาคนิพนธ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ชื่อเรื่อง (ไทย)....………………………………………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ)

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

ดีมาก
ดี
(5)
(4)
คุณภาพการเขียน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

ชื่อเรื่อง
1.1 การใช้ภาษาและความชัดเจนของชือ่ เรื่อง (0.5)
1.2 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความสาคัญและที่มา (1)
วัตถุประสงค์การศึกษา ชัดเจนและตรงประเด็นปัญหา (2)
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
3.1 ความสมบูรณ์ของเนือ้ หา (1.5)
3.2 ความชัดเจนของประเด็นปัญหา โจทย์คาถามการวิจัย (1.5)
ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้ (1)
4.2 ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ (1)
จัดพิมพ์ได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด (0.5)
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิง (0.5)
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของโครงร่างภาคนิพนธ์ (0.5)

พอใช้
(3)

อ่อน
(2)

อ่อนมาก
(1)

ต้องปรับปรุง
(0)

0.5
1.0
2.0

0.4
0.8
1.6

0.3
0.6
1.2

0.2
0.4
0.8

0.1
0.2
0.4

0
0
0

1.5
1.5

1.2
1.2

0.9
0.9

0.6
0.6

0.3
0.3

0
0

1.0
1.0
0.5
0.5
0.5

0.8
0.8
0.4
0.4
0.4

0.6
0.6
0.3
0.3
0.3

0.4
0.4
0.2
0.2
0.2

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1

0
0
0
0
0

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.4
0.4

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

คุณภาพการสอบการนาเสนอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การแต่งกายและบุคลิกภาพในการนาเสนอ (1)
การใช้ภาษาสื่อสารและมารยาทการนาเสนอและตอบคาถาม (1)
ขั้นตอนและวิธีการนาเสนอ (1)
ความถูกต้องของเนือ้ หาที่นาเสนอ (1)
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเนือ้ หา (1)
ความสามารถในการนาเสนอและอธิบายเนือ้ หา (1)
ไหวพริบและความสามารถในการตอบคาถาม (2)
องค์ความรู้ในเรือ่ งที่นาเสนอของกลุ่ม (1)
ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ (1)

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.6
0.8
0.8

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.2
0.6
0.6

รวมคะแนน (20 คะแนน)

ลงชื่อ……………………………………………………………
(……………………………………………………)
กรรมการสอบ
กรรมการสอบทุกท่านนาส่ง คง.03 ที่ประธานกรรมการสอบ/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ภายในวันที่นสิ ิตนาเสนอภาคนิพนธ์
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.04

แบบเสนอรายงานความก้าวหน้าภาคนิพนธ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของภาคนิพนธ์
ผลการดาเนินงาน
 ได้ดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
 ได้ดาเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
 ได้เปลี่ยนแปลงแผนงานที่วางไว้ ดังนี้ ...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สรุปรายละเอียดของผลการดาเนินงาน ตามแผนที่ระบุไว้ในโครงร่างภาคนิพนธ์ (โดยสรุป)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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5. ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานตามที่เสนอไว้ในโครงร่างภาคนิพนธ์คิดเป็นร้อยละ
..........................
6. รายละเอียดเพิ่มเติมกับผลการวิจัยที่ได้ดาเนินการไปแล้ว พร้อมให้แนบบทความ ผลงาน
ความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดาเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
แล้ว หรือบทความที่จะนาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)

7. รายละเอียดของการดาเนินงานตามแผนงานภาคนิพนธ์ที่จะดาเนินการต่อไป
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8. พบปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างดาเนินภาคนิพนธ์หรือไม่  ไม่มี
 มี
(สรุปรายละเอียด)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
9. คาดว่าภาคนิพนธ์จะดาเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
 เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
 ขยายเวลาดาเนินงาน (ให้ยื่นแบบขยายเวลาดาเนินงานภาคนิพนธ์ (คง.12))
ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ......................................
(………………………………………)
(………………………………………)
(………………………………………)
นิสติ
นิสติ
นิสติ
วันที่......../............./...........
วันที่......../............./...........
วันที่......../............./...........

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(……………………………………………………………)
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
วันที่......../............./..........

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.05

แบบประเมินการนาเสนอความก้าวหน้าภาคนิพนธ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
วันที่นาเสนอ......……………………............. เวลา................................ ห้อง......................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)....……………………….……………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงานตามแผน (ตั้งแต่เริ่มงาน ถึงวันประเมินความก้าวหน้า)
ระดับความก้าวหน้า
เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ)

1. ความก้าวหน้าของงานวิจัย (5)
1.1 การปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานที่ระบุในโครงร่าง (2)
1.2 การออกแบบการวิจัย การศึกษานาร่อง การเตรียมอุปกรณ์ และกลุ่ม
ตัวอย่าง (1.5)
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล (1.5)
2. การนาเสนอ (5)
2.1 ความสามารถในการอธิบาย ตอบคาถาม ให้เหตุผล ค้นคว้าเพิ่มเติม (2)
2.2 ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา (2.5)
2.3 ความเหมาะสมของสื่อและเวลาในการนาเสนอ (0.5)
รวมคะแนน (10 คะแนน)

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

พอใช้
(3)

อ่อน
(2)

อ่อนมาก
(1)

ต้อง
ปรับปรุง
(0)

2.0
1.5

1.6
1.2

1.2
0.9

0.8
0.6

0.4
0.3

0
0

1.5

1.2

0.9

0.6

0.3

0

2.0
2.5
0.5

1.6
2.0
0.4

1.2
1.5
0.3

0.8
1.0
0.2

0.4
0.5
0.1

0
0
0

ลงชื่อ……………………………………………………………
(……………………………………………………)
กรรมการสอบ
กรรมการสอบทุกท่านนาส่ง คง.05 ที่ประธานกรรมการสอบ/ ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ภายในวันที่
กาหนดในประกาศของแต่ละสาขาวิชา
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.06

แบบประเมินการสอบป้องกันภาคนิพนธ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
วันที่นาเสนอ......…………………….................................... เวลา................................ ห้อง......................................
ชื่อภาคนิพนธ์ (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ)
1. ความรู้ความสามารถ (20 คะแนน)
1.1 การแต่งกาย บุคลิกภาพและมารยาทการนาเสนอและการตอบคาถาม (0.5)
1.2 การใช้ภาษาและการสื่อสาร (0.5)
1.3 ขัน้ ตอน, วิธีการและสื่อในการนาเสนอ (0.5)
1.4 ความสมบูรณ์และครบถ้วนของเนือ้ หาที่นาเสนอ (1.5)
1.5 ความถูกต้องทางหลักวิชาการของเนือ้ หาทุกส่วน ที่นาเสนอ (3)
1.6 ความสามารถในการอธิบายผลการทดลอง (1.5)
1.7 ความสามารถในการวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง (1.5)
1.8 ความสามารถการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (1.5)
1.9 องค์ความรู้และความเข้าใจในเนื้องานและผลงาน (5)
1.10 ไหวพริบและความสามารถในการตอบคาถาม (4)
1.11 จรรยาบรรณของการทาวิจัย (0.5)
2. คุณภาพการเขียนรูปเล่มภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (10 คะแนน)
2.1 ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของเนือ้ หา (1)
2.2 รูปแบบการจัดพิมพ์ (1)
2.3 การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย (1)
2.4 การทบทวนวรรณกรรม (2)
2.5 การเขียนระเบียบวิธวี ิจัย (1)
2.6 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล (2)
2.7 การวิจารณ์ผลการวิจัย (1.5)
2.8 การสรุปผลการวิจัย (0.5)
รวมคะแนน (30 คะแนน)

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

พอใช้
(3)

อ่อน
(2)

อ่อนมาก
(1)

ต้อง
ปรับปรุง
(0)

0.5
0.5
0.5
1.5
3
1.5
1.5
1.5
5
4
0.5

0.4
0.4
0.4
1.2
2.4
1.2
1.2
1.2
4
3.2
0.4

0.3
0.3
0.3
0.9
1.8
0.9
0.9
0.9
3
2.4
0.3

0.2
0.2
0.2
0.6
1.2
0.6
0.6
0.6
2
1.6
0.2

0.1
0.1
0.1
0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
1
0.8
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
2
1.5
0.5

0.8
0.8
0.8
1.6
0.8
1.6
1.2
0.4

0.6
0.6
0.6
1.2
0.6
1.2
0.9
0.3

0.4
0.4
0.4
0.8
0.4
0.8
0.6
0.2

0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.4
0.3
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0

ลงชื่อ………………………………………..........
(………........……………………………)
กรรมการสอบ
กรรมการสอบนาส่ง คง.06 ที่ประธานกรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายวิชา ภายในวันที่นิสติ สอบ

(พลิกด้านหลัง)
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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สรุปผลการประเมิน
 "ผ่าน" แบบไม่มเี งื่อนไข
 "ผ่าน" โดยมีเงื่อนไขคือ ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
 "ไม่ผ่าน" เนื่องจาก .....................................................................................................
.........................................................................................................................................

ลงชื่อ………………………………………..........
(………........……………………………)
กรรมการสอบ

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.07

แบบประเมินภาควิชาภาคนิพนธ์ (รายบุคคล)
สาหรับอาจารย์ท่ปี รึกษา สาขาวิชาวิชากายภาพบาบัด
ชื่อภาคนิพนธ์(ภาษาไทย)..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อ- สกุล นิสิต................................................................................. รหัสนิสิต.................................................
เกณฑ์การพิจารณา (ตัวคูณ 0.5)
1. เจตคติ
1.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ความสม่าเสมอในการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 ความเหมาะสมในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.4 ความพร้อมเพรียงในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5 การตรงต่อเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.6 ความใฝ่รู้และเอาใจใส่ต่องาน
1.7 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ลักษณะการทางาน
2.1 มีการกาหนดและวางแผนงานล่วงหน้า (1)
2.2 มีการกาหนดหน้าทีแ่ ละแบ่งงานในกลุ่ม
2.3 ความสม่าเสมอในการทางาน
2.4 การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
2.5 การรักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการ/สถานทีเ่ ก็บข้อมูล
2.6 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทางาน
3. ความรู้ความสามารถ
3.1 ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล
3.2 ความสามารถในการทางานเป็นทีม
3.3 ความสามารถในการอภิปรายและให้เหตุผล
3.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา
3.5 ความเข้าใจในเนื้องาน
3.6 องค์ความรูท้ างวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยที่ทา
รวมคะแนน (10 คะแนน)

ดีมาก
(5)

ดี
(4)

พอใช้
(3)

อ่อน
(2)

อ่อนมาก
(1)

ต้องปรับปรุง
(0)

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

0.3
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

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0
0

1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

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
0
0
0
0
0

ลงชื่อ………………………………………..............
(………………...……………..........………)
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาส่งคืนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ภายใน 7 วันหลังสอบ
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.08

แบบประเมินภาคนิพนธ์ ภาคโปสเตอร์
รายวิชาภาคนิพนธ์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ใน โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ประจาปีการศึกษา ......................
วัน.................... ที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ........................
หัวข้อประเมิน

คะแนน

1.เนื้อหา/ข้อมูล
1.1 ความเหมาะสมของชื่อเรื่อง (5 คะแนน)
1.2 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (5 คะแนน)
1.3 ความแปลกใหม่/ความคิดสร้างสรรค์ (สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กิจกรรมใหม่) (5 คะแนน)
1.4 การจัดเรียงข้อมูล รูปแบบการนาเสนอ และปริมาณข้อมูลเหมาะสม (5 คะแนน)
1.5 การอธิบายผลการศึกษา (5 คะแนน)
1.6 การใช้ภาษา (5 คะแนน)
2. ลักษณะของโปสเตอร์
2.1 ความชัดเจนของตัวอักษร รูปภาพ สีพนื้ (5 คะแนน)
2.2 ความสวยงาม ดึงดูดใจ (5 คะแนน)
3. ผู้นาเสนอ
3.1 ความเข้าใจในเนื้อหา (5 คะแนน)
3.2 ความกระตือรือร้นในการนาเสนอ (5 คะแนน)
รวม (50 คะแนน)
หมายเหตุ: ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 =ดี 3 = พอใช้ 2 = ควรปรับปรุง 1 =ต้องปรับปรุง

ลงชื่อ..........................................................
(อาจารย์ / นักกายภาพบาบัด / นักเทคนิคการแพทย์) (............................................................)
กรรมการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.09

แบบฟอร์มนาส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์
สาขาวิชากายภาพบาบัด
ข้าพเจ้า 1. ชื่อ – สกุล .......................................................................................................
2. ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………......………………….
3. ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………………......……………….
ได้สอบผ่านภาคนิพนธ์เรื่อง............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
เมื่อวันที่................................................................ และได้ดาเนินการแก้ไขรูปเล่มภาคนิพนธ์ตาม
ข้อแนะนาของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว ดังคารับรองจากคณะกรรมการสอบท้ายบันทึก
ข้อความนี้
ข้าพเจ้าจึงขอนาส่งภาคนิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ จานวน 1 ฉบับ เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา และ
คณบดีเพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
................................................
(……………………………………………..)
นิสติ ผูจ้ ัดทาภาคนิพนธ์

................................................
(………………………..……………………..)
นิสติ ผูจ้ ัดทาภาคนิพนธ์

................................................
(…………...…………………………………..)
นิสติ ผูจ้ ัดทาภาคนิพนธ์
(พลิกด้านหลัง)
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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(สาหรับนักวิชาการศึกษา ให้เก็บ คง.09 ไว้ตั้งแต่นิสติ ยืน่ เรื่องในข้อ 2 จนถึง นิสติ ส่งเอกสารครบ
ตามที่ระบุไว้ ข้อ 4 และลงนามตามที่ปฏิบัตจิ ริง)
1. คารับรอง
รูปเล่ม รายงานการวิจัยภาคนิพนธ์ ฉบับนี้ ผ่านการสอบ
และได้แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสอบฯ
แล้ว

3. นิสิต ได้รับต้นฉบับที่หวั หน้าสาขาฯและคณบดีฯ
ลงนามแล้ว เมื่อ
วันที…่ …………….......................................
เวลา.................น.

ลงชื่อ........................................................
(……………………………………….........………..)
อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการสอบฯ

ลงชื่อ........................................................
(……………………............……………………)
นิสิตผู้จัดทาภาคนิพนธ์

2. งานบริการการศึกษา ได้รบั ต้นฉบับ ไว้แล้ว เมื่อ
วันที่.............................................................
เวลา...........................น.

4. งานบริการการศึกษา ได้รบั
1) รูปเล่ม 2 เล่ม (ต้นฉบับ 1 เล่ม + สาเนา 1 เล่ม)
2) Electronic file 2 ชุด ไว้แล้ว เมื่อ
วันที่.............................................................
เวลา..........................น.
ลงชื่อ..................................................นักวิชาการศึกษา
(.................................................)

ลงชื่อ....................................................นักวิชาการศึกษา
(..................................................)

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

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.10

แบบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. ....................
เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงกรรมการสอบภาคนิพนธ์
เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ด้วยข้าพเจ้า..................................................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์เรื่อง(ภาษาไทย).............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
โดยมีนสิ ิตที่ทาภาคนิพนธ์ คือ นาย/นางสาว...................................................................................
นาย/นางสาว..................................................... และนาย/นางสาว.................................................
นิสติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา......................................... มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบ  ความก้าวหน้าภาคนิพนธ์  ภาคนิพนธ์ ดังต่อไปนี้
(โปรดพิมพ์และ/หรือเขียนตาแหน่งทางวิชาการ ถ้าบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงมีตาแหน่งทางวิชาการ)

กรรมการเดิม

กรรมการใหม่

1. ลงชื่อ............................................................... 1.ลงชื่อ...............................................................
(……...............................................)
(……...............................................)
2. ลงชื่อ..............................................................
(....................................................)

2. ลงชื่อ..............................................................
(....................................................)

3. ลงชื่อ..............................................................
(....................................................)
ลงนามเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนแปลง

3. ลงชือ่ ..............................................................
(....................................................)
ลงนามเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนแปลง

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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ทั้งนี้ เนื่องจาก
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ.......................................................
(..................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

1. ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจาก
..........................................................................
..........................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่......... / ................ / ............

3. งานวิชาการคณะ
ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามคุณสมบัติว่าด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

2. หัวหน้าสาขาวิชา
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจาก
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
หัวหน้าสาขาวิชา................
วันที่......... / ................ / ............
4. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.............................................
................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ผู้ตรวจสอบ
วันที่......... / ................ / ............

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
คณบดี
วันที่......... / ................ / ............

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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หมายเลข : ........................................

คง.11

แบบคาร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. ....................
เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ์
เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................................................
นาย/นางสาว........................................................ และนาย/นางสาว..............................................
นิสติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา.........................................ขออนุมัตเิ ปลี่ยนชื่อเรื่องภาคนิพนธ์
จากเดิม
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
เป็น
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(พลิกด้านหลัง)
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เนื่องจาก
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ…………………………………. ลงชื่อ………………………………….. ลงชื่อ………………..………………….
(……………………..…………….)
(…...………………………………)
(………...……………………………)
นิสติ
นิสติ
นิสติ
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจาก
................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
อาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก
วันที่......... / ................ / ............
3. หัวหน้าสาขาวิชา
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจาก
.................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
หัวหน้าสาขาวิขา...............
วันที่......... / ................ / ............

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนือ่ งจาก
.................................................................................
................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่......... / ................ / ............
4. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.............................................
................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
คณบดี
วันที่......... / ................ / ............
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หมายเลข : ........................................

คง.12

แบบขอขยายเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่.............. เดือน................................ พ.ศ. ....................
เรื่อง
เรียน

ขออนุมัติขยายเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาภาคนิพนธ์ สาขาวิชา.........................................

ด้วยข้าพเจ้า 1. นาย/นางสาว.................................................................................................................
2. นาย/นางสาว.................................................................................................................
3. นาย/นางสาว.................................................................................................................
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา..............................................................................................................อยู่ใน
ระหว่างการดาเนินภาคนิพนธ์ ปีการศึกษา ........................ หมายเลขโครงการ....................................... เรือ่ ง
(ภาษาไทย)..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความจาเป็นต้องขอขยายเวลา การดาเนิน ภาคนิพนธ์ ออกไปอีก เป็นเวลา.........เดือน นับตั้งแต่วัน
สุดท้ายของการสอบป้องกันโครงภาคนิพนธ์ เนื่องจาก
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ…………………………….......….….
(………………………..........…………)

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

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

(พลิกด้านหลัง)
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1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
...............................................................................................
...............................................................................................

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน รายวิชา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
..............................................................................
..............................................................................

ลงชื่อ...............................................
(....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
วันที่......... / ................ / ............

ลงชื่อ...............................................
(..................................................)
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน รายวิชา
วันที.่ ........ / ................ / ............

*หมายเหตุ :การขอขยายเวลาดาเนินภาคนิพนธ์สามารถกระทาได้สูงสุด 1 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน
5 เดือน นับจากวันสุดท้ายของกาหนดการสอบป้องกัน
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างการจัดพิมพ์รายงานภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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ความชุกของการเกิดภาวะอ้วนในนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Prevalence of Obesity in Students, School of Allied
Health Science, University of Phayao

โดย
ไกรรินทร์
ปัทมาปทุมวดี
อมรรัตน์

กันธิยะ
รุ่นบาง
จุฑามณีศรีสมุทร

ภาคนิพนธ์น้เี ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญากายภาพบาบัดบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2558
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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ภาคนิพนธ์ เรื่อง
ความชุกของการเกิดภาวะอ้วนในนิสติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Prevalence of Obesity in Students, School of Allied
Health Science, University of Phayao

นาเสนอต่อ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อประกอบการศึกษา
ระดับปริญญากายภาพบาบัดบัณฑิต
เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

....................................................
(นางสาวไกรรินทร์ กันธิยะ)
นิสติ

.....................................................
(อาจารย์รชั กลอย ดอยอ่างขาง)
อาจารย์ที่ปรึกษา

....................................................
(นายปัทมาปทุมวดี รุ่นบาง)
นิสติ

.....................................................
(อาจารย์รชั นก อินทนนท์)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

....................................................
(นางสาวอมรรัตน์ จุฑามณีศรีสมุทร)
นิสติ
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คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์ได้อนุมัติให้
ไกรรินทร์
กันธิยะ
ปัทมาปทุมวดี
รุ่นบาง
อมรรัตน์
จุฑามณีศรีสมุทร
สอบผ่านในรายวิชาภาคนิพนธ์ เรื่อง
ความชุกของการเกิดภาวะอ้วนในนิสติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Prevalence of Obesity in Students, School of Allied
Health Science, University of Phayao
เมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
....................................................
(อาจารย์รชั กลอย ดอยอ่างขาง)
ประธานกรรมการ

.....................................................
(อาจารย์รชั นก อินทนนท์)
กรรมการ

....................................................
(อาจารย์วิศรุต ดอยวาวี)
กรรมการ

.....................................................
(อาจารย์มะม่วง น้าปลาหวาน)
กรรมการ

....................................................
(อาจารย์อรุณีย์ พรหมศรี)
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบาบัด

....................................................
(รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
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ชีวประวัติ
ชื่อ - สกุล ภาษาไทย
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ประวัติการศึกษา

นางสาวไกรรินทร์ กันธิยะ
Miss Krairin Kantiya
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532
จังหวัดพะเยา
22 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
E-mail: krairin.ieie@hotmail.com
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
ปัจจุบันเป็นนิสติ (กายภาพบาบัด)
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
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คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบาบัด i

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ อ.ดร.ทนพญ.รั ช กลอย ดอยอ่ า งขาง ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
คาแนะนาตลอดจนดูแลเป็นอย่างดีจนทาให้ภาคนิพนธ์สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมถึง อ.ทนพญ.รัชนา
กรณ์ อินทนนท์ อ.ทนพ.วิศรุต ดอยวาวี และศ.ดร.นพ.สรายุทธ มั่งมียงค์ คณะกรรมการสอบภาค
นิ พ นธ์ คณบดี ค ณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าสาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือในการทาภาคนิพนธ์ ขอบพระคุณ
อาสาสมัครที่ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จนการศึกษาสาเร็จไปได้
ด้วยดี จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี
ไกรรินทร์
กันธิยะ
ปัทมาปทุมวดี
รุ่นบาง
อมรรัตน์
จุฑามณีศรีสมุทร
10 พฤษภาคม 2558
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สาขาวิชากายภาพบาบัด ii

คณะสหเวชศาสตร์

คารับรอง
ข้ า พเจ้ านางสาวไกรริ น ทร์ กั น ธิ ย ะ นายปั ท มาปทุ ม วดี รุ่ น บาง และนางสาวอมรรั ต น์
จุฑามณีศรีสมุทร นิสิตสาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับรอง
ว่าภาคนิพ นธ์ เรื่อง ผลของการนวดแผนไทยต่อระดั บ ความเครีย ดในนิ สิตระดั บ ปริญ ญาตรีที่ มี
ความเครีย ดระดั บ ปาลกลาง-สู งมาก (Effect of Traditional Thai Massage on Moderate to High
Stress Level in Undergraduated Students) เป็ นผลการศึก ษาซึ่งเกิดจากการศึก ษาจริงโดยมิได้
คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผลการศึกษาของผู้อื่นที่เคยศึกษาก่อนหน้านีแ้ ต่อย่างใด
ไกรรินทร์
กันธิยะ
ปัทมาปทุมวดี
รุ่นบาง
อมรรัตน์
จุฑามณีศรีสมุทร
10 พฤษภาคม 2558
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คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบาบัด iii

สารบัญ
หน้า
i
ii
iii
v
vi
vii
viii
ix
1
1
2
2
3
4
4
18
21
24
27
27
27
29
34

กิตติกรรมประกาศ
คารับรอง
สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง
สารบัญคาย่อ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทที่ 1 บทนา
ที่มาและความสาคัญ
วัตถุประสงค์
สมมติฐาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
ประวัติความเป็นมา
ประโยชน์ทางสรีรวิทยาของการนวดไทย
กลไกการปวดศีรษะจากความเครียด
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
เครื่องมือและอุปกรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการดาเนินการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
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คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบาบัด iv

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
37
37
38
no.
41
41
44
44
45

บทที่ 4 ผลการศึกษา
การคัดเข้าและกลุ่มอาสาสมัคร
การเปลี่ยนแปลงความเครียด
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
บทที่ 5 วิจารณ์ผลการศึกษา
สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก (ถ้ามี)
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สาขาวิชากายภาพบาบัด v

คณะสหเวชศาสตร์

สารบัญรูป
รูป
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

แสดงขัน้ ตอนการคัดอาสาสมัครและการศึกษา
แสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน
แสดงการยืดกล้ามเนือ้ รอมบอยด์ (rhomboid muscle)
แสดงการยืดกล้ามเนือ้ ไตรเซ็ป (triceps brachii muscle)
แสดงการยืดกล้ามเนือ้ ทราปีเซียส (trapezius muscle)

หน้า
34
36
37
38
39

หมายเหตุ : เรียงตามลาดับเลขที่รูป
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สาขาวิชากายภาพบาบัด vi

สารบัญตาราง
ตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3

หน้า
37
38

ลักษณะพืน้ ฐานทั่วไปของอาสาสมัคร
แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนความเครียด (Score of stress)
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการนวดแผนไทยและกลุ่มควบคุม
จานวนอาสาสมัครที่มรี ะดับคะแนนความเครียด
38
จากระดับสูงกว่าปกติมากของกลุ่มนวดแผนไทยและกลุ่มควบคุม

หมายเหตุ : เรียงตามลาดับเลขที่ตาราง
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สารบัญคาย่อ
ESO
TTM
กพอ.
สปช.

=
=
=
=

Essential Oil
Traditional Thai Massage
การงานพืน้ ฐานอาชีพ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ

หมายเหตุ เรียงจาก ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) และตัวอักษรภาษาไทย (ก-ฉ) ตามลาดับ
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สาขาวิชากายภาพบาบัด viii

บทคัดย่อ
ความเครียดเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญของนักเรียน นักศึกษาซึ่ งก่อให้เกิดอารมณ์ด้านลบ
สมาธิสั้น การปวดกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ บ่า และไหล่ การนวดแผนไทยเป็นวิธีการหนึ่ง
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพื่อผ่อนคลายอาการปวดกล้ามเนื้อและความเครียด แต่อย่างไรก็
ตามการศึกษาผลของการนวดแผนไทยต่อการเปลี่ยนแปลงความเครียดยั งมีน้อย ดังนั้น การศึกษา
เชิ ง ทดลองแบบสุ่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการนวดแผนไทยต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ความเครียดในผู้ที่มีปัญหาความเครียดระดับสูงกว่าระดับปานกลาง-สูงมาก อาสาสมัครจานวน
40 คน เป็นนิสิตสาขาวิชากายภาพบาบัด มีอายุเฉลี่ย 20.53 ปี ใช้วิธีการสุ่มเข้ากลุ่มการนวดแผน
ไทย (n=20) และกลุ่ม ควบคุ ม (n=20) กลุ่ มนวดแผนไทยได้รับ การนวดบริเวณศีรษะ บ่ า ไหล่
ร่วมกับฟังเพลง เป็นเวลา 30 นาที ขณะที่กลุ่มควบคุมรับการนอนพักร่วมกับการฟังเพลง ตัวแปร
ความเครียดของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินโดยแบบประเมินความเครีย ดก่อนและ
หลั ง การรั ก ษาทั น ที ใช้ ส ถิ ติ Wilcoxon Matched pair Signed Ranks Test และ Mann-Whitney U
Test เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งภายในกลุ่ ม และระหว่ า งกลุ่ ม โดยก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ที่
p<0.05 ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม นวดแผนไทยและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ก ารมี ล ดลงของค่ า คะแนน
ความเครีย ดหลังการรักษาเมื่อเทียบกับก่อนการรักษาอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p=0.000 และ
p=0.000) และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มนวดแผนไทยและกลุ่มควบคุม
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p=0.048) ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการรักษาด้วย
การนวดแผนไทยสามารถลดระดับความเครียดในนิสิตระดับปริญญาตรีได้ ดังนั้นอาจประยุกต์การ
นวดแผนไทยไปใช้ในการรักษาความเครียดในผู้ที่มภี าวะความเครียดได้
คาสาคัญ: 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
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อย่าลืม !! แทรกหัวกระดาษตัง้ แต่หน้าแรกของบทที่ 1 ด้วยเลขอารบิก เป็นต้นไป

บทที่ 1

ขนาด 20 แบบเข้ม

บทนา

ขนาด 18 แบบเข้ม

เว้น 1 บรรทัด

ความสาคัญและที่มาของปัญหา
อาการปวด ถื อ เป็ น อาการส าคั ญ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ที่ ผู้ ป่ ว ยมาพบนั ก กายภาพบ าบั ด
โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณต้นคอ บ่า และไหล่ เนื่องจากการดารงชีวิตประจาวันส่วนใหญ่ของ
มนุษย์ ศีรษะต้องอยู่ในท่าตั้งตรง (upright posture) เป็นเหตุให้กระดูกบริเวณคอต้องรับน้าหนักมาก
อีกทั้งกล้ามเนื้อรอบๆ คอต้องทางานหนัก มีการหดตัวซ้าๆ เพื่อช่วยในการทรงท่า [1] โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง ลั ก ษณะการท างานในท่ า ทางที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น การใช้งานคอมพิ ว เตอร์ (computer)
โน้ตบุ๊ก (note book) แท็บเล็ต (tablet) เป็นต้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งซึ่งทาให้กล้ามเนื้อ
คอเกิดการทางานที่มากเกินไป (over use) เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดเกร็งตามมา [1-2] โดยกลไก
ของการเกิดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณคอนี้มักเกิดจากจุดกดเจ็บ (trigger point) กล่าวคือ
เมื่อกล้ามเนื้อมีการหดตัวซ้าๆ หรือมีการใช้งานของกล้ามเนื้อมากเกินไป จนกระทั่งกล้ามเนื้อเกิด
การบาดเจ็บ จะเกิดการฉีกขาดของ sarcoplasmic reticulum ทาให้แคลเซียมรั่วออกมา (Ca2+) และ
เข้าจับ กับ adenosine triphosphate (ATP) [3] ผลให้ก ล้ามเนื้อเกิดการหดตัวคงค้างอย่างต่อเนื่อง
จนกล้ามเนื้อเหล่านั้นขาดเลือดมาเลี้ยงและหดเกร็งเป็นก้อน (taut band) ลักษณะแข็งตึงเป็นลา
บริเวณกล้ามเนื้อนั้นในที่สุ ด เกิ ด เป็น trigger point ที่มีอาการปวดร้าวตามแบบแผน (refer pain
pattern) โดยอาการเหล่ า นี้ เรี ย กว่ า กลุ่ ม อาการปวดกล้ า มเนื้ อ และพั ง ผื ด (Myofacial Pain
Syndrome, MPS) [1, 3-4]
อย่างไรก็ตามการออกกาลังกายแบบ stabilization ของข้อไหล่ยังสามารถทาในรูปแบบที่
มีการเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว (static
closed chain) ได้อกี ด้วย กล่าวคือเป็นการออกกาลังกายที่เคลื่อนไหวรยางค์ส่วนปลายมีการยึดตรึง
กับพื้นผิว ซึ่งการออกกาลังกายรูปแบบนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และช่วยเพิ่ม
หรือ เร่งการซ่ อมแซมของเนื้ อ เยื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ดการเพิ่ ม สมรรถภาพการท ากิ จวัต รประจ าวั นและ
นันทนาการ [5] แต่ที่ผ่านมายังไม่พ บการรายงานการศึก ษาถึงผลของการออกก าลังกาย (static
close chain stabilization)ในผู้ป่วย MPS บริเวณกล้ามเนือ้ ทราพีเซียสส่วนบน
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงแบบคงที่ที่มี
การเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายปิดเข้าสู่แกนกลางลาตัว (static close chain
stabilization exercise) ต่อระดั บ ความเจ็บ ปวดและระดับ ความกลั้นความเจ็บ ปวดในผู้ป่ วย MPS
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บริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้
การออกกาลังกายเพื่อการบาบัดรักษา MPS ต่อไป

วัตถุประสงค์ (ขนาด 16 แบบเข้ม)
1. เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการเคลื่อนไหวจาก
ปลายรยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
และพังผืดบริเวณกล้ามเนือ้ ทราพีเซียสส่วนบน
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เว้ น 1 บรรทัด

สมมติฐาน (ขนาด 16 แบบเข้ม)
การออกกาลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการเคลื่อนไหวจากปลายรยางค์
แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว (static close chain stabilization exercise)
สามารถเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดและความอดกลั้นต่อความเจ็บปวดในผู้ที่มีอาการปวด
กล้ามเนือ้ และพังผืดบริเวณกล้ามเนือ้ ทราพีเซียส ส่วนบนได้
เว้ น 1 บรรทัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ขนาด 16 แบบเข้ม)
1. ทราบผลการรัก ษาด้วยการออกกาลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ที่มีการ
เคลื่อนไหวจากปลายรยางค์ แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว (static close
stabilization exercise) ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ ความเจ็บปวดและระดับความอดกลั้นต่อความ
เจ็ บ ปวดในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม อาการปวดกล้ า มเนื้ อ และพั ง ผื ด (myofascial pain syndrome) บริ เ วณ
กล้ามเนือ้ ทราพีเซียส ส่วนบน
2. หากการออกกาลังกายแบบเพิ่มความมั่นคงแบบคงที่ ที่มีการเคลื่อนไหวจากปลาย
รยางค์แบบไม่อิสระหรือปลายรยางค์ปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว (static close stabilization exercise)
สามารถลดระดับความเจ็บปวดและเพิ่มระดับความอดกลั้นต่อความเจ็บปวดได้ การออกกาลังกาย
รูป แบบนี้อาจจะเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งในการรัก ษาผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณ
กล้ามเนื้อทราพิเซียส ส่วนบนได้ ส่งผลให้ลดการใช้ยาซึ่งอาจมีผลข้างเคียงในการรักษา และอาจ
ช่วยป้องกันการกลับมาเจ็บปวดซ้าได้อกี ด้วย
หมายเหตุ : หัวข้อในแต่ละบทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-128-

สาขาวิชากายภาพบาบัด 3

คณะสหเวชศาสตร์

บทที่ 2

ขนาด 20 แบบเข้ม

ทบทวนวรรณกรรม

ขนาด 18 แบบเข้ม

เว้ น 1 บรรทัด

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
กลุ่ ม อาการปวดกล้ ามเนื้ อ และพั งผื ด หรือ Myofascial Pain Syndrome (MPS) เป็ น กลุ่ ม
อาการที่พบได้บ่อย ซึ่งเป็นทั้งสาเหตุของอาการปวดโดยตรง มักพบร่วมกับสาเหตุอื่นๆ อย่างไรก็
ตาม MPS [8] เป็นกลุ่มอาการรักษาได้ไม่ยาก หากได้รับการวินจิ ฉัยอย่างถูกต้อง [9]
1. ความเป็นมา
1.1 MPS เป็นกลุ่มอาการปวดที่ได้บันทึกไว้ ในวงการแพทย์มากว่าศตวรรษ ในลักษณะ
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (4-5, 7) แต่ยังไม่ทราบสาเหตุและ
กลไกที่แน่ชัด ดังนัน้ จึงมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ดังนี้
เว้น 2 ตัวอักษร
เว้น 2 ตัวอักษร
1.1.1 Alder (ค.ศ.1900) เรียกว่า Muscular rheumatism
1.1.2 Gowers (ค.ศ.1904) เรียกว่า Fibrositis
1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เคาะ space bar จานวน 2 ครั้ง
2. ความหมาย
2.1 MPS เป็นกลุ่มอาการปวดร้าว (referred pain ) และ/หรืออาการและการแสดงของ
ระบบประสาทออโตโนมิ ค (autonomic phenomenon) เนื่ อ งจากมี จุ ด ปวดที่ เรี ย กว่ า Myofacial
trigger point (Trp) ในกล้ามเนือ้ และเนือ้ เยื่อพังผืด
2.1.1 Myofacial trigger point (Trp) เป็นจุดที่ไวต่อการกระตุ้น (hyperirritable spot)
อยู่ในกล้ามเนือ้ หรือเนือ้ เยือ้ พังผืด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) Active Trp
2) Latent Trp
เว้ น 1 บรรทัด

อาการปวดและหลักการประเมิน
อาการปวด นอกจากจะเป็นลักษณะอาการสาคัญ ทางคลินิกของผู้ป่วย MPS แล้ว ยัง
เป็นปั ญ หาอั นดั บ ต้ นที่ผู้ ป่ วยมั ก เข้ามารับ การรัก ษาจากแพทย์หรือ นัก กายภาพบ าบัด โดย The
International Association for the Study of Pain (IASP) ได้ให้นยิ ามความปวดว่า เป็นประสบการณ์
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คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบาบัด 10

บทที่ 3

ขนาด 20 แบบเข้ม

วัสดุและอุปกรณ์

ขนาด 18 แบบเข้ม

เว้น 1 บรรทัด

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ งทดลองแบบสุ่ ม (Experimental Research, A randomized
controlled trial, Single-blinded tester) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการออกก าลั ง กายแบบคงที่ ที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวจากปลายรยางค์ ไม่อิสระหรือปลายปิด เข้าสู่แกนกลางลาตัว ในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด
กล้ามเนื้อและพังผืดต่ออาการปวดและระดับความอดกลั้นต่ออาการปวด โดยในบทนี้จะกล่าวถึ ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา อาสาสมัคร และขั้นตอนการดาเนินงานโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หลักการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ การย่อหน้า การใส่ลาดับเลข เช่นเดียวกับตัวอย่าง
เว้น 1 บรรทัด

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (หน้า 126)

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการศึกษา
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา
1.2 แบบทดสอบท่าทางการใช้คอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
2.1 หมอน
2.2 นาฬิกาจับเวลา

จานวน
จานวน

28 เล่ม
100 แผ่น

จานวน
จานวน

2
1

ใบ
เครื่อง

เว้น 1 บรรทัด

อาสาสมัคร
การคานวณขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้ คานวณขนาดตัวอย่างจากการคานวณของ
Jung-Ho Lee และคณะ [1] โดยใช้โปรแกรมการคานวณกลุ่มตัวอย่างทางสถิตขิ องมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ด (Harvard University) [2] โดยกาหนดค่าต่างๆ ดังนี้
Significance level (%)
= 0.05 (2 sided)
S.D.
= 1.08
Power
= 0.8
µ
= 2.31
~ 10
ดั ง นั้ น จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ คื อ 10 คน/กลุ่ ม (n=10) ดั ง แสดงใน
ภาคผนวก ก และกาหนดให้เปอร์เซ็นต์การถอนตัวจากการทดลองเท่ากับ 20% ซึ่งเป็นจานวน 4
คน โดยในการศึกษาครั้งนีจ้ ะใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม นั่นคือกลุ่มทดลอง (n=12) และกลุ่มควบคุม
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบาบัด 36

บทที่ 4

ขนาด 20 แบบเข้ม

ผลการศึกษา

ขนาด 18 แบบเข้ม

เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีปลาย
รยางค์ปิดแบบคงที่ (static close chain stabilization exercise) ในนิสิตที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและ
พั งผื ด บริเวณกล้ามเนื้ อ ทราพี เซี ย สส่ วนบน มหาวิท ยาลัย พะเยา ด้ วยการประเมิ นระดั บ ความ
เจ็ บ ปวด (Visual Analog Scale, VAS) และความกลั้ น ความเจ็ บ ปวด (Pressure Pain Threshold,
PPT) โดยข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร และการเปรียบเทียบผลของการออกกาลังกายเพื่อความ
มั่นคงที่มแี บบปลายรยางค์ปิดแบบคงที่ต่อการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวด แสดงรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ
และพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน ได้รับการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมการศึกษา
นี้ มีจานวนทั้งหมด 25 คน โดยมีอาสาสมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า 1 คน ดังนั้นอาสาสมัครที่เข้า
ร่ว มการศึ ก ษาครั้ งนี้ ทั้ งสิ้ น 24 คน เพศชาย 4 คน (ร้ อ ยละ 16) เพศหญิ ง 21 คน (ร้ อ ยละ 84)
อาสาสมัค รได้รับการสุ่มเพื่อเข้ากลุ่ม นั่นคือ กลุ่ม ออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีแบบปลาย
รยางค์ปิดแบบคงที่ และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร
ลักษณะพื้นฐาน

กลุ่มออกกาลังกาย (n=11) กลุ่มควบคุม (n=12) p-value

อายุ (ปี)#
21.5 ± 0.90
ส่วนสูง (เซนติเมตร)#
159.42 ± 5.90
น้าหนัก (กิโลกรัม)#
51.83 ± 12.31
ข้างที่มอี าการปวด (ขวา/ซ้าย)$
9/3
เพศ (ชาย/หญิง)$
2/10

20.5 ± 1
158.08 ± 7.62
50.5 ± 10.25
11/1
2/10

0.445
0.550
0.813
-

# รายงานด้วยค่าเฉลี่ย

(Mean) + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
$ รายงานด้วยจานวนอาสาสมัคร (คน)
หลักการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ การย่อหน้า การใส่ลาดับเลข
เช่นเดียวกับตัวอย่างบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (หน้า 126)
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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คณะสหเวชศาสตร์
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บทที่ 5

ขนาด 20 แบบเข้ม

วิจารณ์ผลการศึกษา

ขนาด 18 แบบเข้ม

เว้น 1 บรรทัด

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงที่มี
ปลายรยางค์ปิด แบบคงที่ต่ออาการปวด โดยใช้ Visual Analog Scale (VAS) ประเมินระดับความ
เจ็บปวด และ Pressure Pain Threshold (PPT) ประเมินระดับความอดกลั้นต่อความเจ็บปวด ในนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน จานวน
24 คน (เพศชาย 4 คน และเพศหญิ ง 20 คน) ซึ่งได้รับการสุ่มแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออก
กาลังกาย (ออกกาลังกายเพื่อความมั่นคงที่มีปลายรยางค์ปิดแบบคงที่ บริเวณกล้ามเนื้อทราพีเซีย
สส่วนบน) และกลุ่มควบคุม (ดาเนินชีวิตตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายและการรักษา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนือ้ ทราพิเซียสและข้อไหล่)
พบว่ากลุ่มออกกาลังกายมีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.002) แต่ไม่
พบการเปลี่ยนแปลงค่า PPT หลังเข้าร่วมการออกกาลังกาย 4 สัปดาห์ ในขณะที่ไม่พบการเปลี่ยน
เปลี่ยนของค่า VAS ในกลุ่มควบคุม แต่พบการลดลงของ PPT อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติในกลุ่ม
ควบคุ ม (p=0.001) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ากลุ่มออกกาลังกายมีค่า VAS
ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ (p=0.003) อีกทั้งมีค่า PPT ลดลงมากกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ยังไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ข้อจากัดในการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. การศึ ก ษานี้ มี ก ารประเมิ น ความเจ็ บ ปวด ด้ ว ย VAS และ PPT เท่ า นั้ น หากมี ก าร
ประเมิ น ด้ ว ยตั ว แปรอื่ น เช่ น Constant murley scale (CMS) และ Neck disability index (NDI) ซึ่ ง
เป็นการประเมินการทางานของข้อไหล่และคอ ตามลาดับอาจจะช่วยให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง
จากการออกกาลังกายได้มากยิ่งขึน้
2. การกาหนดช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างแคบเกินไป เนื่องจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
และพั งผื ด ส่ ว นใหญ่ เกิ ด ในช่ว งกลุ่ ม คนวั ย กลางคนหรือ วั ย ท างาน หากขยายช่ วงอายุ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษานี้ไปให้กว้างขึ้น หรือผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดมากในระดับรุนแรง
อาจจะทาให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดทั้งสองตัวแปรได้ชัดเจนมากขึ้น
หลักการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ การย่อหน้า การใส่ลาดับเลข
เช่นเดียวกับตัวอย่างบทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม (หน้า 126)
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
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คาสาคัญสาหรับสืบค้น ................. , .................... , .................... , ........................ , ..............

------------------------------------------------------------------ภาคนิพนธ์นี้ข้าพเจ้าได้ศกึ ษา ค้นคว้า ทดลอง ด้วยตนเอง
และได้แก้ไขเอกสารตามที่คณะกรรมการสอบแนะนาเรียบร้อยแล้ว
เหมือนฉบับเล่มจริงที่ส่งให้กับคณะสหเวชศาสตร์ทุกประการ
ลงนาม 1. ................................................... นิสิตผู้ทาภาคนิพนธ์
(..................ตัวพิมพ์....................)
2. ................................................... นิสิตผู้ทาภาคนิพนธ์
(..................ตัวพิมพ์....................)
3. ................................................... นิสิตผู้ทาภาคนิพนธ์
(..................ตัวพิมพ์....................)
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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ภาคผนวก ง
จรรยาบรรณนักวิจัย
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จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นมา
ปัจจุบันนี้ผลการวิจัย มีค วามสาคัญ ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หาก
งานวิจัย ที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างแท้จริง ก็จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้
ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมี คุณภาพ จาเป็นต้องมีส่วนประกอบสาคัญหลายประการ นอกจากการดาเนิน
ตามระเบียบวิธีก ารวิจัย อย่างมีคุณ ภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัย
สาคัญยิ่งประการหนึ่ง
คณ ะกรรมการสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ สาขาสั ง คมวิ ท ยาตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
จรรยาบรรณ นักวิจัยดังกล่าว จึงได้ริเริ่มดาเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิ จัยเพื่อเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาวิชาการต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดย
ผ่านกระบวนการขอรับ ความคิดเห็นจากนักวิจัย ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ และได้ปรับปรุงให้
เหมาะสมรัดกุมชัดเจน จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
ประกาศให้เป็นหลักเกณฑ์ควร ประพฤติของนักวิจัยทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็นแนวทางในการประพฤติป ฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลัก ษณะเป็นข้อพึงสังวร
มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนาไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
นิยาม
นักวิจัย หมายถึง ผูท้ ี่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดย มีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์
และวิธีการที่ใช้ ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ใน การประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วิชาชีพนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
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จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การ ดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐาน ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสามศักดิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจยั : แนวทางปฏิบัติ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ลอกเลียนงาน
ของผูอ้ ื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรง
ต่อการแสวงหาทุน วิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่น
• นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือก
เรื่องที่จะทาวิจัย การ เลือกผูเ้ ข้าร่วมทาวิจัย การดาเนินการวิจัย ตลอดจนการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
• นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อ่นื โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นามาใช้ ในงานวิจัย
1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
• นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ ขอรับทุน
• นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุนซ้าซ้อน
1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
• นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้รว่ มวิจัยอย่างยุติธรรม
• นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่นาผลงานของผู้อ่ืนมาอ้างว่า
เป็นของตน
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย ตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน
อุทิศ เวลาทางานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุดและเป็นไปตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงาน
ระหว่างดาเนินการ
คู่มือภาคปฏิบัตกิ ารวิชาภาคนิพนธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

-138-

แนวทางปฏิบัติ
2.1 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัย
• นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
• นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
2.2 นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทางานวิจัย
• นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ความสามารถและเวลาให้กับการทางานวิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพ และเป็นประโยชน์
2.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทาวิจัย
• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิง้ งานโดยไม่มเี หตุผลอันควร และส่งงานตาม
กาหนดเวลา ไม่ทาผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
• นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้ผลอันเกิดจาก การวิจัยได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
นัก วิจัย ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพีย งพอและมีความรู้ความ
ชานาญหรือ มีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาวิจัย เพื่อนาไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อ
ป้องกันปัญหาการ วิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
3.1 นักวิจัยต้องมีพืน้ ฐานความรู้ความชานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัย
อย่างเพียงพอเพื่อ นาไปสู่งานวิจัยที่มคี ุณภาพ
1.2 นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวติ หรือไม่มีชวี ิต
นั ก วิ จั ย ต้ อ งด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และเที่ ย งตรงในการท าวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกและปณิธานที่จะ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
4.1 การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทาในกรณีที่ไม่มที างเลือกอื่นเท่านั้น
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4.2 นักวิจัยต้องดาเนินการวิจัยโดยมีจติ สานึกที่จะไม่ก่อความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
4.3 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
และสังคม
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิศรี
ของเพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยไม่ หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
5.1 นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความ
ยินยอมก่อนทาการวิจัย
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติตอ่ มนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา
ไม่คานึงถึงแต่ผลประโยชน์ทาง วิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลอง
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
นั ก วิจั ย ต้ อ งมี อิ ส ระทางความคิ ด ต้ อ งตระหนั ก ว่า อคติ ส่ ว นตนหรือ ความล าเอี ย งทาง
วิชาการ อาจ ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย
ต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
6.1 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทางานวิจัยด้วยความเกรงใจ
6.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง
6.3 นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์สว่ น ตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่นื

ข้อ 7 นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
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นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจน
เกิดความ เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
7.1 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.2 นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม
ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกิน ความเป็นจริงโดยเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนเป็นที่ตั้ง
7.3 นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบ ยืนยัน ในทางวิชาการ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็น
และ เหตุผลทางวิชาการของผู้อ่นื และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ
8.1 นักวิจัยพึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ในงานวิจัยกับเพื่อน ร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
8.2 นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนาที่ดี
เพื่อสร้างความรู้ที่ ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยมีจิตสานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อความ เจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
แนวทางปฏิบัติ
9.1 นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาการวิจัยด้วยจิตสานึก
ที่จะอุทิศกาลัง ปัญญาของตนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของ
สถาบันและประโยชน์สุขต่อสังคม
9.2 นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทา
การวิจัยที่ขัดกับ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
9.3 นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ และอุทิศเวลา น้าใจ กระทา
การส่งเสริมพัฒนา ความรู ้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีสว่ นสร้างสรรค์
ความรูแ้ ก่สังคมสืบไป
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ภาคผนวก จ
แผนภูมิขนั้ ตอนการทาภาคนิพนธ์
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ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาภาคนิพนธ์
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