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ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 
การขอสอบเค�าโครง “โครงงานทางจุลชีววิทยา” 

 
1. ข�อมูลเก่ียวกับนิสิต 
 ช่ือ     รหัสประจําตัวนิสิต     
 
2. ข�อมูลเก่ียวกับโครงงานทางจุลชีววิทยา  
 ช่ือเรื่องภาษาไทย          
            
 ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ          
            
 อาจารย�ท่ีปรึกษาหลัก        
 อาจารย�ท่ีปรึกษาร วม (ถ$ามี)       
 
3. บันทึกเก่ียวกับการขอสอบ 

3.1 วันสอบ   วันท่ี เดือน   พ.ศ.  เวลา   
สถานท่ี           
3.2 ไม,เสร็จตามกําหนด  

 
คณะกรรมการสอบ 
  1)      อาจารย�ท่ีปรึกษา 
  2)      กรรมการ / อาจารย�ท่ีปรึกษาร วม 
  3)      กรรมการ 
 
ลงช่ือนิสิต     

(    ) 
     วันท่ี เดือน  พ.ศ.   
 
หมายเหตุ 1. นิสิตเป/นผู$กรอกรายละเอียดต าง ๆ ในแบบฟอร�มทั้งหมด  
   2. ในกรณีที่นิสิตจัดทํารูปเล มเสร็จเรียบร$อยแล$วภายในกําหนดเวลา แต ไม สามารถนัดวัน-เวลา สอบได$  
                ให$ส งรูปเล มที่อาจารย�ที่ปรึกษา และบันทึกในช องรอสอบ 
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ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา  
การขอสอบโครงงานทางจุลชวีวิทยา 

 
1. ข�อมูลเก่ียวกับนิสิต 
 ช่ือ     รหัสประจําตัวนิสิต     
 

2. ข�อมูลเก่ียวกับโครงงานทางจุลชีววิทยา  
 ช่ือเรื่องภาษาไทย          
            
 ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ          
            
 อาจารย�ท่ีปรึกษาหลัก          
 อาจารย�ท่ีปรึกษาร วม (ถ$ามี)       
 

3. บันทึกเก่ียวกับการขอสอบ 
วันสอบ   วันที่  เดือน   พ.ศ.  เวลา  สถานท่ี  
         

 คณะกรรมการสอบ 
  1)     อาจารย�ท่ีปรึกษา 
  2)     กรรมการ / อาจารย�ท่ีปรึกษาร วม 
  3)     กรรมการ 
 

ลงช่ือนิสิต             ลงช่ืออาจารย�ท่ีปรึกษา ....................................................... 
              (    )                                     (…….………………………...) 
วันท่ี เดือน  พ.ศ.                      วันที่ เดือน  พ.ศ.   
 
หมายเหตุ 1. นิสิตต$องได$วัน-เวลาสอบท่ีแน นอนโดยผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบท้ัง 3 ท านมาแล$ว   
                จากน้ันนิสิตเป/นผู$กรอกรายละเอียดต างๆ ในแบบฟอร�ม และให$อาจารย�ท่ีปรึกษาเซ็น ก อนนําส งภาควิชา 
                พร$อมเล มสอบ 
    2. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันสอบ ให$บันทึกลงในหมายเหตุ 2 ระบุเหตุผล พร$อมเซ็นช่ือกํากับด$วย 
หมายเหตุ 2   
................................................. .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
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การประเมินผลวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา ป2การศึกษา....................   

 
รหัสนิสิต....................ช่ือนิสิต.......................................................วันที่สอบ...................................................... 
ผู$ประเมิน ................................................... 
 

หัวข$อประเมิน เกรดที่ได�รับ 
อาจารย�ที่ปรึกษา 
(สัดส วนภาระงาน

.....%) 

อาจารย�ที่ปรึกษา
ร,วม (ภาระงาน

..........%) 

กรรมการ
สอบ 

1. การปฏิบัติงาน  
      1.1 กระบวนการทําโครงงานฯ  
(มีความซ่ือสัตย� มีวินัย และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน, 
สามารถนําความรู$ไปใช$และแก$ปCญหาได$อย างเหมาะสม, ปฏิบัติงาน
ร วมกับผู$อื่นได$เป/นอย างดี, มีภาวะผู$นํา เคารพสิทธิผู$อื่น, มีความ
รับผิดชอบต อตนเอง) 

   

      1.2 ความรู�-ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
(มีความรู$ความเข$าใจในหลักการ, สามารถบูรณาการความรู$จาก
ศาสตร�อื่นกับการปฏิบัติงานได$, เข$าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร�, 
มีความใฝGรู$ สามารถคิดวิเคราะห� และเช่ือมโยงข$อมูลได$) 

   

2. การสอบ   
(มีความรู$ความเข$าใจในงานที่ทาํเป/นอย างดี, นําความรู$ทางสถิติและ
คณิตศาสตร� รวมทั้งจากการค$นคว$าโดยใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ มา
วิเคราะห� เช่ือมโยงและนําเสนอข$อมูลได$ถูกต$องและมีประสิทธิภาพ, 
ใช$ภาษาไทยในการนําเสนอและตอบคําถามได$อย างถูกต$องและ
เหมาะสม, มีวินัยและตรงต อเวลา) 

   

3. รูปเล,ม 
       3.1 คุณภาพของเน้ือหา  
(มีความซ่ือสัตย�สุจริตและมีจรรยาบรรณในการเขียนรูปเล ม, เนื้อหา 
ภาษา และรูปแบบที่ใช$เขียนถูกต$อง, ใช$ข$อมูลที่ใหม และทันสมัยใน
การเขียน, วิเคราะห� เช่ือมโยงและนาํเสนอข$อมูลได$ถูกต$องและมี
ประสิทธิภาพ)  

   

        3.2 กระบวนการจัดทํารูปเล,ม 
(มีความซ่ือสัตย�และมีวินัย, มีความรู$ความเข$าใจในงาน, สามารถ
วิเคราะห� เช่ือมโยงและนําเสนอข$อมูลได$ถูกต$องและมีประสิทธิภาพ, 
มีภาวะผู$นํา เคารพสิทธิผู$อื่น, มีความรับผิดชอบต อตนเอง, นาํความรู$
ทางสถิติ คณิตศาสตร� และจากการค$นคว$ามาใช$วิเคราะห� อภิปราย 
และสรุปผลการปฏิบัติงานได$) 
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หนังสืออนุญาตให�เผยแพร,โครงงานทางจุลชีววิทยา 
 
ช่ือเรื่องโครงงานฯ (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
ช่ือนิสิต.............................................................รหัส.................................................................. 
อาจารย�ท่ีปรึกษา...................................................................................................................... 
ทําเคร่ืองหมายลงในช องที่ต$องการ 
� อนุญาตให$เผยแพร บทคัดย อผ านคณะวิทยาศาสตร� 
� อนุญาตให$เผยแพร ผ านสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย โดยส งแผ น CD 
� อนุญาตให$เผยแพร ผ านสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัย โดยให$ส งรูปเล มไป scan 
� ไม อนุญาตให$เผยแพร  
 
    ลงช่ือ.......................................................อาจารย�ที่ปรึกษา 
                          (.......................................................) 
    วันท่ี...............เดือน....................................พ.ศ. ................. 
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การส,งคืนอุปกรณ�และบริเวณท่ีใช�ทําโครงงาน 
 
ช่ือนิสิต.............................................................รหัส.................................................................. 
ช่ือเรื่องโครงงานฯ (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
อาจารย�ท่ีปรึกษา...................................................................................................................... 
 
 ข$าพเจ$าขอรับรองว าได$ส งคืนอุปกรณ�ท้ังหมดให$กับภาควิชาเรียบร$อยแล$ว และได$ทําความสะอาดบริเวณท่ี
ใช$ในการทําโครงงานคือ ห$อง ............................. โตOะที่........................ ลําดับท่ี............................... เรียบร$อยแล$ว 
 
      ลงช่ือ ..................................................... 
              (...................................................) 
                       วันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ............. 
 
 
ตรวจสอบแล$ว 
 
ลงช่ือ....................................................... หัวหน$าห$องปฏิบัติการ/รับผิดชอบวิชาโครงงานฯ 
      (.......................................................) 
วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 
ลงช่ือ.......................................................อาจารย�ที่ปรึกษา 
      (.......................................................) 
วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 

ลงช่ือ.......................................................อาจารย�ที่ดูแลห$องปฏิบัติการ 
      (.......................................................) 
วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
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เว้น  1  บรรทัด 

   

 

              สาขาวิชา: ....................................; วท.บ. (....................................) 

           คาํสาํคญั:               .................................../ ................................/ ................................................. 

                                        รหัสนิสิต ชื�อ – นามสกุลนิสิต: ชื�อเรื�องภาษาไทย .......................................(ชื�อเรื�อง   

           ภาษาองักฤษ………………..................................): อาจารยที์�ปรึกษา............................................;  

           อาจารยที์�ปรึกษาร่วม (ถา้มี). …………………….…….. จาํนวน....หนา้.  ปีการศึกษา -../. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

 

  

บทคดัย่อภาษาไทย 
ตั�ง Tab ที�ระยะ 1 นิ�ว 
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เว้น  1  บรรทัด 

 

 
 

                                       MAJOR: ........................................................; B.Sc. (……………………………)     

            KEYWORDS:  .................................../ ................................/ ................................................. 

                         รหสันิสิต ชื&อ – นามสกลุนิสิตภาษาองักฤษ: ชื&อเรื&องภาษาองักฤษ..................................  

            ....................................................................: ADVISOR ............................................; CO-ADVISOR  

            (ถา้มี) ............................... จาํนวน........... P.  Academic Year 2017.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ตั�ง Tab ที�ระยะ 1 นิ�ว 



 B

คาํชี�แจงแบบฟอร์มบทคดัย่อโครงงาน/ปัญหาพเิศษ 
 

สาขาวิชา : ระบุสาขาวิชาของนิสิต ; วท.บ. (จุลชีววทิยา) 

คาํสําคัญ : ระบุคาํสาํคญัในการสืบคน้ 

รหัสนิสิต : ใส่ตวัเลขรหสันิสิต 

ชื�อ-นามสกุลนิสิต : ระบุชื�อ-นามสกุล (ไม่ตอ้งมีคาํนาํหน้าว่านายหรือนางสาว) 

ชื�อเรื�องภาษาไทย : ระบุชื�อเรื�องของโครงงาน/ปัญหาพิเศษ 

ชื�อเรื�องภาษาองักฤษ : ระบุชื�อเรื�องของโครงงาน/ปัญหาพิเศษที�เป็นภาษาองักฤษ 

อาจารย์ที�ปรึกษา : ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ (เช่น ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย)์ คุณวุฒิ 

ชื�อและนามสกุลของอาจารยที์�ปรึกษา  

อาจารย์ที�ปรึกษาร่วม : ระบุชื�ออาจารยที์�ปรึกษาร่วมของนิสิต (ถา้มี) 

จํานวนหน้า : ระบุตวัเลขที�เป็นจาํนวนหนา้ของโครงงาน/ปัญหาพิเศษในรูปเล่ม (เช่น <. หนา้ หรือ <. P.) 

ปีการศึกษา : ระบุปีการศึกษาที&นิสิตจบการศึกษา (ปีการศึกษา ���K / Academic Year 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


