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คาํนํา 
 

 คู่มอืการเขยีนรายงานผลปญัหาพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
ฉบบันี8ไดจ้ดัพมิพข์ึ8นโดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื+อใชเ้ป็นแนวทางในการเขยีนรายงานปญัหาพเิศษ โดยได้
ทําการปรบัปรุงจากคู่มอืการเขยีนโครงร่างปญัหาพเิศษหลายๆ แหล่ง เพื+อการเขยีนและจดัทําโครงร่าง
ปญัหาพเิศษเป็นไปในแนวทางที+มคีวามเป็นระเบยีบและมาตรฐานเดยีวกนัผูจ้ดัทําหวงัเป็นอย่างยิ+งว่าคู่มอื
การเขยีนรายงานปญัหาพเิศษฉบบันี8จะเป็นประโยชน์แก่คณาจารยแ์ละนักศกึษาตามสมควร อนึ+งคู่มอืการ
เขยีนรายงานปญัหาพเิศษฉบบันี8ไดจ้ดัทาํเป็นครั 8งแรก จงึอาจมคีวามจาํเป็นที+จะต้องปรบัปรุงอกีในอนาคต 
โดยผูจ้ดัทาํยนิดน้ีอมรบัขอ้คดิเหน็เพื+อนําไปปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์ในโอกาสต่อไป 
 
 

       ธชัฎาพร ไชยคุณ 
       ผูจ้ดัทํา 

       มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาํนํา 
การปรบัปรงุครั /งที0 1 

 
 การจดัทาํโครงงานปญัหาพเิศษ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ไดถู้กกําหนดใหน้ักศกึษาชั 8นปีที+ 6 ทุกคน
ตอ้งดาํเนินการจดัทาํก่อนจบการศกึษาอยา่งน้อยคนละ 1 เรื+อง ทั 8งนี8เพื+อใหน้ักศกึษาไดฝึ้กการคน้ควา้ดว้ย
ตวัเอง การคดิและตอบปญัหาดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์รวมไปถงึไดฝึ้กทกัษะการเขยีนและการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ปจัจุบนัรูปแบบวิธีและขั 8นตอน รวมไปถึงข้อกําหนดต่างๆ เกี+ยวกับการ
ดําเนินการจดัทําโครงงานปญัหาพเิศษสําหรบันักศกึษาชั 8นปีที+ 6 ได้มกีารปรบัปรุงเปลี+ยนแปลงมาอย่าง
ต่อเนื+อง เพื+อเปิดช่องทางการจดัทาํใหม้คีวามหลากหลายมากขึ8น และเพื+อใหคู้่มอืการจดัทํารายงานปญัหา
พเิศษสอดคล้องกบัการปรบัปรุงดงักล่าว ผู้จดัทําจงึได้มกีารปรบัปรุงคู่มอืการเขยีนรายงานฯ ให้มคีวาม
ยดืหยุ่นต่อการเขยีนรายงานมากขึ8น พร้อมทั 8งได้สอดแทรกข้อมูลและข้อกําหนดการดําเนินการจดัทํา
รายงานต่างๆ เพิ+มเข้ามาด้วย ผู้จดัทําหวังเป็นอย่างยิ+งว่าการปรบัปรุงคู่มือฯ ในครั 8งนี8จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตวันักศกึษาและผูท้ี+เกี+ยวขอ้งไม่มากกน้็อย ทั 8งนี8คู่มอืดงักล่าวยงัต้องไดร้บัการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื+อง ดงันั 8นหากมขีอ้ผดิพลาดประการใดจากการปรบัปรุงในครั 8งนี8 ผูจ้ดัทําขอน้อมรบัในความผดิพลาด
ไว ้ณ โอกาสนี8และขอขอ้เสนอแนะจากทุกท่านเพื+อนําไปปรบัปรงุใหม้คีวามสมบรูณ์มากขึ8นในโอกาสต่อไป 
 

     อนุสรณ์ จา่แสนชื+น 
     ตุลาคม 2555 

 
 

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

คาํนํา 
การปรบัปรงุครั /งที0 2-3 

 
 การปรบัปรงุครั 8งนี8 ไดเ้พิ+มเนื8อหาบางส่วนใหม้คีวามสมบรูณ์และกระชบัมากขึ8น ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ 
อ.สพ.ญ.ดร.อภริด ีอนิทรพกัตร ์อ.สพ.ญ.ดร.ดานยั แสงทอง อ.น.สพ.วรีะพนัธ ์นกแกว้ อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจติ 
คนึงเพียร และอ.น.สพ.สมจนิต์ สุทธิกาญจน์ ที+ช่วยตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะจนคู่มอืเล่มนี8เสร็จ
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม คู่มอืเล่มนี8ไดก้ําหนดรูปแบบสําหรบัการจดัพมิพ์ต้นฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั หาก
นักศกึษาต้องการจดัพมิพ์ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ให้ปรกึษากรรมการโครงการปญัหาพเิศษดว้ย เพื+อ
ปรบัรปูแบบบางส่วนใหม้คีวามเหมาะสม 
 

     เกยีรตชิยั โรจนมงคล 
       สงิหาคม 2559 
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การเขียนและจดัทาํเล่มโครงงานปัญหาพิเศษ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร (ปีการศึกษา 2559) 

 
สาขาวชิาคลนิิก ไดก้ําหนดใหน้กัศกึษาที�ลงเรยีนวชิาคลนิิกปฏบิตัแิละปญัหาพเิศษ (ชั 'นปีที� 6) จดัทําปญัหา

พเิศษ โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อใหน้ักศกึษาเกดิทกัษะในการวางแผนการทดลอง และดําเนินงานวจิยัอย่างเป็นระบบ 
สามารถเขยีนรายงานหรอืบทความ รวมถงึนําเสนอผลงานทางวชิาการ ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ และสามารถ
ทํางานรว่มกบัสมาชกิในกลุม่ได ้
 
รปูแบบการจดัทาํปัญหาพิเศษ 
 
 ปญัหาพเิศษที�นักศกึษาจดัทํา ตอ้งอยูใ่นรูปแบบงานวจิยัเท่านั 'น เช่น งานวจิยัเชงิพรรณา หรอืงานวจิยัเชงิ
ทดลอง โดยมเีนื'อหาเกี�ยวขอ้งกบัทางสตัวแพทย์ ซึ�งอาจเป็นการศกึษาในสตัว์ ในฟาร์ม ห้องปฏิบตักิาร หรอืการ
สาํรวจในพื'นที� รวมถงึการศกึษาสิ�งประดษิฐ ์หรอืนวตักรรมที�เป็นประโยชน์ทางสตัวแพทย ์ 

หวัเรื�องปญัหาพเิศษ อาจเป็นสาขาวชิาใดก็ได้ที�นักศึกษาสนใจ (สาขาวชิาสตัวบาลและพื'นฐานวชิาชพี 
สาขาวชิาพรคีลนิิก หรอืสาขาวชิาคลนิิก) และควรเป็นเรื�องที�ไม่ยากจนเกนิไป สมาชกิทุกคนในกลุ่มสามารถเขา้ใจ
และปฏบิตัไิด ้เหมาะสมกบังบประมาณที�ไดร้บั และตระหนักถงึจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื�องานทางวทิยาศาสตรเ์ป็น
สาํคญั  

นักศกึษาสามารถเชญิอาจารยจ์ากสาขาวชิาใดเป็นที�ปรกึษาก็ได้ โดยสอดคล้องกบัความสนใจหรอืความ
เชี�ยวชาญของอาจารยแ์ต่ละท่าน และควรมอีาจารยใ์นสาขาวชิาคลนิิกเป็นที�ปรกึษาอยูด่ว้ย (เป็นที�ปรกึษาหลกัหรอื
รว่มกไ็ด)้ จาํนวนนกัศกึษาในกลุม่กําหนดใหม้ ี5-8 คนต่อกลุ่ม และไม่เกนิ 24 กลุ่มต่อปีการศกึษา กรณีต่างไปจากนี' 
ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการโครงการปญัหาพเิศษทางสตัวแพทยก์่อนเท่านั 'น และผลการพจิารณา
ดงักลา่วถอืเป็นที�สิ'นสุด 

สาํหรบัการใชห้อ้งปฏบิตักิารในคณะฯ นั 'น นกัศกึษาจะตอ้งตดิต่อหวัหน้าหอ้งปฏบิตักิารก่อนเสมอ และตอ้ง
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบที�หอ้งปฏบิตักิารกําหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั และตอ้ง
มอีาจารย์ที�ปรกึษาดูแลอย่างใกล้ชดิ อาจารย์ที�ปรกึษาต้องรบัผดิชอบความเสยีหายที�เกิดขึ'นจากการใช้งานของ
นกัศกึษา 
 
ข้อกาํหนดการจดัทาํปัญหาพิเศษ 

 
1. นักศกึษาที�จะลงเรยีนในภาคการศกึษาที� 1 และ 2 ของปีการศกึษาเดยีวกนั ใหจ้ดัทําปญัหาพเิศษ 1 เรื�อง 

โดยมสีมาชกิตั 'งแต ่5 คนขึ'นไป แตไ่มเ่กนิ 8 คนต่อกลุ่ม กําหนดใหจ้ดัทําโครงร่างงานวจิยัในภาคการศกึษาที� 1 และ
งานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในภาคการศกึษาที� 2 (ต้องมคีะแนนในส่วนระเบยีบวธิวีจิยัผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจงึจะสามารถ
ดาํเนินงานตอ่ในภาคการศกึษาที� 2 ได)้ 

2. นักศึกษาที�เคยเรยีนวชิาคลนิิกปฏิบตัมิาแล้ว และต้องการลงเรยีนในปีการศึกษานี'อีก 1 ภาคการศึกษา 
เพื�อใหค้รบหลกัสูตร โดยไดจ้ดัทํางานวจิยัฉบบัสมบูรณ์มาแลว้ในภาคการศกึษาก่อน ไม่ตอ้งทําปญัหาพเิศษในภาค
การศกึษานี'อกี  

3. นกัศกึษาที�จะลงเรยีนในภาคการศกึษาที� 2 ของปีการศกึษานี' และภาคการศกึษาที� 1 ของปีการศกึษาถดัไป 
ใหจ้ดัทําโครงรา่งงานวจิยั ในภาคการศกึษาแรกที�นกัศกึษาลงเรยีน และอนุญาตใหม้สีมาชกิในกลุม่ไดไ้มเ่กนิ 5 คน 
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รายละเอียดของเล่มปัญหาพิเศษ 
 

เลม่ปญัหาพเิศษ ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกั เรยีงตามลาํดบั ดงันี' 
1. สว่นนํา (preliminary) 
2. ภาคเนื'อหา (text) 
3. ภาคเอกสารอา้งองิ (literature cited) 
4. ภาคผนวก (appendix) (มหีรอืไมม่กีไ็ดแ้ลว้แตค่วามจาํเป็นและเหมาะสม) 
 

โดยแตล่ะหวัขอ้นั 'นมกีารจดัเรยีงลาํดบั ดงันี' โดยเครื�องหมาย � หมายถงึตอ้งม ี
 

ลาํดบั หวัข้อหลกั หวัข้อย่อย 
โครงร่างปัญหาพิเศษ 

(ภาคการศึกษาที. 1) 

ปัญหาพิเศษฉบบัเตม็ 

(ภาคการศึกษาที. 2) 

1 สว่นนํา ปกหน้า � � 
2  กระดาษรองปก � � 
3  ปกใน � � 
4  บทคดัยอ่ภาษาไทย - � 
5  บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ - � 
6  สารบญั � � 
7  สารบญัรปู � � 
8  สารบญัตาราง � � 
9 ภาคเนื'อหา บทที� 1 บทนํา*                   � � 
10  บทที� 2 ทบทวนวรรณกรรม � � 
11  บทที� 3 อุปกรณ์และวธิกีาร#                           �                

(3.1-3.9) 
�                  

(3.1-3.5) 
12  บทที� 4 ผลการศกึษา - � 
13  บทที� 5 วจิารณ์ - � 
14  บทที� 6 สรุป - � 
15  บทที� 7 กติตกิรรมประกาศ - � 

16 ภาคเอกสารอา้งองิ  � � 

17 ภาคผนวก  �
§ �

§ 
18  กระดาษรองปกหลงั � � 
19  ปกหลงั � � 

 
* บทที� 1 บทนํา ประกอบดว้ย 1.1 ที�มาและความสาํคญั (ของปญัหา), 1.2 วตัถุประสงค,์ 1.3 สมมตฐิานงานวจิยั, 1.4 กรอบแนวคดิ 
# บทที� 3 อุปกรณ์และวธิกีารทดลอง ประกอบดว้ย 3.1 รปูแบบงานวจิยั, 3.2 สถานที�ทดลอง, 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง, 3.4 วธิกีาร
ทดลอง, 3.5 วธิกีารวเิคราะหผ์ล, 3.6 ระยะเวลาในการทาํวจิยั, 3.7 งบประมาณงานวจิยั, 3.8 แผนการดาํเนินงาน, 3.9 ประโยชน์ที�คาดว่าจะ
ไดร้บั 
§ ใหใ้ส่มาดว้ยถา้ม ี
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ข้อกาํหนดในการพิมพเ์ล่มปัญหาพิเศษ 
 

นักศกึษาตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในการพมิพแ์ละการจดัรูปแบบ (format) อยา่งเคร่งครดั เพื�อความเป็น
ระเบยีบที�เหมอืนกนั ดงันี' (แนะนําใหใ้ช ้template ตามที�สาขาวชิาคลนิิกกําหนด เพื�อใหง้า่ยแก่การจดัรปูแบบ) 

 
1. ใชก้ระดาษขนาด A4 สขีาว ชนิดไมต่ํ�ากวา่ 70 แกรม จดัพมิพเ์พยีงหน้าเดยีว ใหม้คีวามคมชดัเหมาะแก่

การอ่าน สาํหรบักระดาษหน้าปกจะใชส้แีตกตา่งกนัไป ซึ�งจะประกาศใหท้ราบเป็นรายปีการศกึษา 
2. เขา้เลม่แบบเยบ็สนัหรอืใสกาวดา้นซา้ยเท่านั 'น (หา้มเขา้เลม่แบบเยบ็มุมหรอืรอ้ยหว่ง)  
3. การตั 'งค่าหน้ากระดาษ ให้จดัเหมอืนกนัตลอดทั 'งเล่ม คอื ขอบบน (top) ขอบล่าง (bottom) ด้านซ้าย 

(left) และดา้นขวา (right) เป็น 2 เซนตเิมตร โดยมขีอบเยบ็ (gutter) เป็น 0.8 เซนตเิมตร และเพื�อไม่ใหเ้ลขหน้าชดิ
ขอ้ความบรรทดัแรกมากเกนิไป อาจจดัใหส้่วนหวักระดาษ (header) ห่างจากขอบบน 1 เซนตเิมตร โดยใหข้อ้ความ
บรรทดัแรกหา่งจากขอบบนตามเดมิ  

4. รปูแบบตวัอกัษร  
 4.1   ใหพ้มิพด์ว้ยตวัอกัษร (font type) ชนิด Browallia New ขนาด 16 ตวัธรรมดา และจดัแนวโดยใช้
การกระจายแบบไทย (Thai distribution) โดยเลอืกที� 
  (ยกเวน้ปกหน้า คาํที�เป็นหวัเรื�อง หวัขอ้หลกั และหวัขอ้ยอ่ย ที�มขีนาดและการจดัแนวตา่งไปจากนี') 
 4.2   ตวัอกัษรสญัลกัษณ์พเิศษใหใ้ชต้วัอกัษรชนิด Symbol และใชข้นาดตวัอกัษรที�เหมาะสม โดยใหต้วั
สญัลกัษณ์มคีวามสูงพอเหมาะกบัตวัอกัษรอื�นๆ ในบรรทดั (แนะนําขนาด 11-12) ในกรณีสญัลกัษณ์หรอืตวัพมิพ์
พเิศษซึ�งเครื�องพมิพไ์มม่ ีใหเ้ขยีนดว้ยหมกึสดีาํอยา่งประณีต 

5. ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั ตั 'งค่าเป็น 1 เท่าระยะบรรทดัพมิพ ์หรอื single line สําหรบัตน้ฉบบัภาษาไทย 
กรณีตนัฉบบัภาษาองักฤษใหใ้ชร้ะยะหา่ง 1.5 line  

6. หวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ย 
 6.1 คําที�เป็นหวัเรื�อง ได่แก่ ชื�อบทต่างๆ ในภาคเนื'อหา เช่น บทนํา ทบทวนวรรณกรรม อุปกรณ์และ
วธิกีาร เป็นตน้ ใหพ้มิพต์วัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา ไมข่ดีเสน้ใต ้จดัอยูก่ลางหน้ากระดาษ  
 6.2  หวัขอ้หลกั ให้จดัชดิดา้นซ้าย โดยจะมตีวัอกัษรหรอืตวัเลขกํากบัหวัขอ้หรอืไม่ ขึ'นอยู่กบัความ
เหมาะสม ใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา ไมข่ดีเสน้ใต ้
 6.3 หวัขอ้ยอ่ย จะมตีวัอกัษรหรอืตวัเลขกํากบัหวัขอ้หรอืไม ่ขึ'นอยูก่บัความเหมาะสม ใชต้วัอกัษรขนาด 
16 ตวัหนา ไมข่ดีเสน้ใต ้ถดัไปทางดา้นขวาจากตําแหน่งหวัขอ้หลกั (กรณีใชต้วัเลขหรอืตวัอกัษรบอกลําดบัในหวัขอ้
หลกัและหวัขอ้ยอ่ย ใหเ้ลอืกใชใ้หเ้ป็นระบบเดยีวกนัตลอดทั 'งเลม่ เชน่ 1. หรอื 1.1 หรอื 1) หรอื ก. เป็นตน้)  

7. การใส่เลขหน้า ให้เริ�มหน้า 1 ตั 'งแต่บทที� 1 เป็นต้นไป โดยจดัให้อยู่ด้านบนหวักระดาษชดิขวา ใช้
รปูแบบตวัอกัษรชนิด Browallia New ขนาด 14 ตวัธรรมดา ยกเวน้สว่นนํา (เชน่ ปกหน้า) ไมต่อ้งใสเ่ลขหน้า  

8. ตาราง  
 8.1 ลําดบัที�และชื�อตาราง ให้จดัชดิดา้นซ้ายและอยู่บนสุดของตาราง โดยพมิพ์ดว้ยตวัหนา ใช้คําว่า 
“ตารางที.” ตามดว้ยเลขลําดบัของตาราง จากนั 'นพมิพช์ื�อตารางดว้ยตวัธรรมดาต่อจากเลขลําดบัของตาราง กรณีชื�อ
ตารางมคีวามยาวเกนิกว่า 1 บรรทดั ใหพ้มิพบ์รรทดัถดัไปชดิดา้นซ้าย กรณีตารางที�ยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้า
เดยีวได ้ใหพ้มิพใ์นหน้าถดัไป โดยมคีาํวา่ (ตอ่) หลงัเลขลาํดบัตาราง สว่นตารางที�มคีวามกวา้งจนไม่สามารถบรรจุใน
หน้ากระดาษเดยีวได ้ใหพ้มิพต์ารางแนวนอน โดยหนัหวัตารางเขา้สนัปก ตารางที�มคีวามจําเป็นต่อเนื'อหาน้อยให้
แสดงไวใ้นภาคผนวกเพื�อกระชบัเนื'อหา 
 8.2  เนื'อหาตารางเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษก็ได้ ขนาดของตวัอกัษรแล้วแต่ความเหมาะสม และจดั
ตารางใหอ้ยูภ่ายในระยะขอบที�ตั 'งไวโ้ดยไมต่อ้งมเีสน้แนวตั 'ง ยกเวน้กรณีที�จาํเป็น  



4 

 8.3 คาํยอ่หรอืคาํอื�นๆ ที�ตอ้งการขยายความหมายที�ใชใ้นตาราง ใหอ้ธบิายไวท้า้ยตารางดา้นล่างสุด ซึ�ง
ถา้มหีลายคาํควรใชว้ธิกีารระบุสญัลกัษณ์เป็นตวัยกไวใ้นตาราง แลว้อธบิายดา้นลา่งตาราง 

9. รปูภาพตา่งๆ เชน่ แผนภูม ิแผนผงั รปูเขยีน ภาพถ่าย กราฟ 
 9.1   จดัวางรูปภาพใหอ้ยูก่ึ�งกลางในระยะขอบที�ตั 'งไว้ หรอืตามความเหมาะสม หากเป็นกราฟ แผนที� 

แผนผงั หรอืรปูเขยีนใดๆ กต็าม จะตอ้งทําใหอ้่านไดช้ดัเจน 
 9.2   ลําดบัที�และชื�อรูปภาพ ใหว้างไวใ้ตรู้ปภาพ โดยจดัชดิดา้นซ้าย ใชค้ําว่า “รปูที.” พมิพ์ดว้ยตวัหนา 

ตามดว้ยเลขลาํดบัของรปูภาพ จากนั 'นพมิพช์ื�อรปูภาพดว้ยตวัธรรมดาตอ่จากเลขลาํดบั  
 9.3   หากจําเป็นตอ้งตดิรูปภาพ ควรตดิรูปภาพใหเ้รยีบรอ้ยและถาวรที�สุด รูปภาพที�ใชเ้ป็นกระดาษอดั

ภาพ ซึ�งไมไ่ดร้วมอยูใ่นไฟลเ์นื'อหา ใหส้ง่ไฟลส์แกนรปูดงักลา่วมาดว้ย 
10. ตวัเลขที�ใชบ้รรยายในเนื'อหา 
 10.1   หากมหีลายชุดตวัเลข ใหเ้วน้ระหว่างชุดตวัเลข 2 ครั 'ง โดยไม่ตอ้งมเีครื�องหมายจุลภาค (,) คั �น 

เช่น พนัธุ ์ก ข ค และ ง มนํี'าหนักสดโดยเฉลี�ย 20.60  21.40  32.80 และ 20.10 กรมั ตามลําดบั (ถ้า / คอืเวน้ 1 
เคาะ นั �นคอื 20.60 / / 21.40 / / 32.80 / และ / 20.10 / กรมั / ตามลาํดบั) 

 10.2   การพมิพ์ตวัเลขตั 'งแต่หลกัพนัขึ'นไป ใหใ้ช้เครื�องหมาย (,) คั �นหน้าหลกัร้อย หลกัแสน เช่น 
1,000 หรอื 25,675,910 กรณีมทีศนิยมใหใ้ชท้ศนิยม 2 ตาํแหน่ง ยกเวน้เป็นตวัเลขที�มคีวามจาํเพาะตอ่งานวจิยั 

11. การพมิพส์ตูรหรอืสมการ ใหพ้มิพอ์ยูก่ลางหน้ากระดาษ และเวน้ 1 เท่าระยะบรรทดัพมิพ ์
12. กรณีตวั ๆ  ฯ  %  :  ;  , หรอื . ใหพ้มิพต์ดิกบัตวัอกัษรตวัสุดทา้ยของขอ้ความดา้นหน้า จากนั 'นจงึเวน้

วรรคก่อนพมิพต์วัอกัษรของขอ้ความถดัไป เชน่ ตา่งๆ โครงงานฯ ของนกัศกึษา ที�มา: และ 100% เป็นตน้ 
13. ในกรณีที�มชีื�อวทิยาศาสตรข์องสิ�งมชีวีติตอ้งเขยีนใหถู้กตอ้ง โดยเลอืกใช ้ตวัเอยีง แทนขดีเสน้ใต ้เช่น 

Escherichia coli หรอื E. coli และ Salmonella Pullorum หรอื S. Pullorum สําหรบัตวั “p” ใน P-value ใหใ้ช้
ตวัพมิพใ์หญ่และเอยีง เชน่ P≤0.01 หรอื P>0.05 สว่นคาํวา่ in vivo, in vitro หรอืคาํอื�นที�คลา้ยกนัใหใ้ช ้ตวัเอยีง 

14. ให้เว้นวรรคก่อนเปิดและหลงัปิดวงเล็บ ส่วนขอ้ความขา้งในไม่ต้องเว้นจากเครื�องหมายวงเล็บอีก 
ยกเวน้การพมิพเ์ลขฉบบัในสว่นของเอกสารอา้งองิที�เป็นวารสาร (ดใูนสว่น การจดัพมิพภ์าคเอกสารอา้งองิ) 
 

การจดัพิมพส่์วนนํา (preliminary) 
 

1. การจดัพมิพป์กหน้า ใหร้ะบุรหสัปญัหาพเิศษ ไวท้ี�หวักระดาษดา้นขวา โดยใชต้วัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา 
ถดัมาใหใ้สต่ราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร ขนาด 3 x 3 เซนตเิมตร และพมิพข์อ้ความดา้นล่าง โดย
ใชต้วัอกัษรขนาด 24 ตวัหนา จดักึ�งกลาง โดยใชค้ําว่า “โครงร่างปัญหาพิเศษ” สําหรบัการจดัพมิพเ์ล่มโครงร่างฯ 
และ “ปัญหาพิเศษ” สาํหรบัการจดัพมิพเ์ลม่ปญัหาพเิศษฉบบัเตม็ 
 เว้นบรรทดั แล้วพิมพ์ชื�อเรื�องภาษาไทยก่อน แล้วขึ'นบรรทัดใหม่ตามด้วยชื�อเรื�องภาษาองักฤษ ใช้
ตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักึ�งกลาง ชื�อเรื�องภาษาองักฤษทุกคําขึ'นตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ (ยกเวน้คําที�เป็นคําหน้า
นามบุพบทและสนัธาน) ทา้ยชื�อเรื�องภาษาองักฤษไมต่อ้งมมีหพัภาค (.)  
 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ชื�ออาจารย์ที�ปรกึษา หากมอีาจารย์ที�ปรึกษาร่วม ให้เว้นบรรทดัแล้วพิมพ์ชื�อ
อาจารยท์ี�ปรกึษารว่ม โดยใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา 
 เวน้บรรทดั แลว้พมิพช์ื�อนกัศกึษาผูจ้ดัทํา โดยใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา มคีาํนําหน้าเป็น “นาย” หรอื 
“นางสาว” ไว้หน้าชื�อผู้แต่งเท่านั 'น (ยกเวน้กรณีที�ผูแ้ต่งมฐีานันดรศกัดิ r บรรดาศกัดิ r และสมณศกัดิ r หรอืมยีศ ให้ใช้
เกณฑต์ามราชบณัฑติยสถาน) 
 สว่นทา้ยสุด ใหพ้มิพช์ื�อคณะและมหาวทิยาลยั ตามดว้ยภาคการศกึษา และปีการศกึษา ในบรรทดัถดัไป 
โดยใชต้วัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา จดักึ�งกลาง 
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2. คาํที�เป็นหวัเรื�อง เชน่ บทคดัยอ่ สารบญั เป็นตน้ ใหพ้มิพต์วัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา ไม่ขดีเสน้ใต ้จดัอยู่
กลางหน้ากระดาษ 

3. การพมิพบ์ทคดัยอ่ (abstract) จดัใหม้เีนื'อหาประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์อุปกรณ์และวธิกีาร ผลการศกึษา 
วิจารณ์และสรุปผล โดยข้อความทั 'งหมดควรอยู่ในย่อหน้าเดียว มีความยาวไม่เกิน 250 คํา หรือไม่เกินหนึ�ง
หน้ากระดาษ ประกอบด้วยบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเนื'อหาในเล่มปญัหาพิเศษจะพมิพ์ด้วย
ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกต็าม 
 บทคดัยอ่ใหเ้ริ�มตน้ดว้ยชื�อเรื�อง จดักึ�งกลาง ใชต้วัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา สาํหรบับทคดัยอ่ภาษาองักฤษ
ชื�อเรื�องทุกคาํจะตอ้งขึ'นตน้ดว้ยตวัพมิพใ์หญ่ ยกเวน้ที�เป็นคาํหน้านาม คาํสนัธาน และคาํบุพบท 

 เว้นบรรทดั แล้วพมิพ์ชื�อผู้แต่งและผู้ร่วมแต่ง โดยใช้ชื�อและนามสกุลเป็นภาษาไทย ไม่ต้องแสดงคํา
นําหน้า จดัไวก้ึ�งกลาง พรอ้มทั 'งแสดงตวัยกเพื�อระบุสถานที�ทํางานหรอืหน่วยงานที�สงักดัอยู ่ใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวั
ธรรมดา 

 เวน้บรรทดั แล้วพมิพค์ําว่า “บทคดัยอ่” สําหรบับทคดัยอ่ภาษาไทย หรอื “Abstract” สําหรบับทคดัย่อ
ภาษาองักฤษ ดว้ยตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา จดัไวก้ึ�งกลาง 

 เวน้บรรทดั แลว้เป็นเนื'อหาของบทคดัยอ่ ใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา 
 เวน้บรรทดั แลว้พมิพค์าํวา่ “คาํสาํคญั:” สําหรบับทคดัยอ่ภาษาไทย หรอื “Keywords:” สําหรบับทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ โดยจดัชดิด้านซ้าย ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา แล้วตามด้วยคําสําคญัของปญัหาพเิศษ โดยใช้
ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา คําสําคญัเป็นคําหรอืขอ้ความสั 'นๆ ที�ระบุถงึงานวจิยั นําไปสู่การสบืคน้และอ้างองิได ้
รวมกนัแลว้ไมเ่กนิ 5 คาํ  
 เชงิอรรถ (footnote) ใหใ้สไ่วด้า้นลา่งสุดของหน้า และจดัใหช้ดิซา้ย ใชเ้สน้ขดียาวตลอดช่วงของขอ้ความ
ที�ดา้นบนเหนือเชงิอรรถ โดยเชงิอรรถเป็นการแสดงสถานที�ทํางานหรอืหน่วยงานที�สงักดัอยูข่องผูแ้ต่งและผูร้่วมแต่ง 
ใชต้วัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา กรณีนักศกึษาใหร้ะบุว่า “นักศกึษาชั 'นปีที� 6 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร” สําหรบัภาษาไทย หรอื “Sixth Year Student, Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn 
University of Technology, Thailand” สาํหรบัภาษาองักฤษ 

4. สารบญั เป็นหน้าที�บอกให้ทราบถงึลําดบัเนื'อหาในเล่มปญัหาพเิศษ โดยพมิพ์ “สารบญั” ดว้ยตวัอกัษร
ขนาด 18 ตวัหนา จดัไวก้ึ�งกลาง เวน้บรรทดั แลว้พมิพ ์“เรื.อง” จดัชดิซา้ย และ “หน้า” จดัชดิขวา ดว้ยตวัอกัษรขนาด 
16 ตวัหนา จากนั 'นบรรทดัตอ่มาจงึใสห่วัขอ้เรื�องและเลขหน้าเรยีงตอ่ไปตามลาํดบั ดว้ยตวัอกัษรขนาด 16 ตวัธรรมดา 
กรณีสารบญัมมีากกวา่ 1 หน้า ใหจ้ดัพมิพห์น้าถดัไปโดยมคีาํวา่ (ตอ่) หลงัคาํวา่ สารบญั 

สารบญัรูปและสารบญัตาราง เป็นหน้าที�บอกให้ทราบว่ารูปภาพหรอืตารางที�ใชป้ระกอบนั 'นอยูส่่วนใดของ
เนื'อหา มรีูปแบบการเขยีนเช่นเดยีวกบัสารบญัเนื'อหา แต่ต้องระบุเลขที�ลําดบัรูปภาพหรอืลําดบัตารางที�ใช้ในเล่ม
ปญัหาพเิศษดว้ย โดยสารบญัรปู ใหเ้ปลี�ยนจากคาํวา่ เรื�อง เป็น “รปูที.” ส่วนสารบญัตาราง ใหเ้ปลี�ยนเป็น “ตารางที.” 
กรณีรูปภาพหรอืตารางในภาคผนวก เช่น ภาคผนวก ก. ควรระบุใหเ้ป็น รูปที� ก-1 หรอืตารางที� ก-1 เป็นตน้ เพื�อ
แยกลาํดบัออกจากรปูภาพหรอืตารางที�อยูใ่นสว่นเนื'อหา 

5. คําอธบิายสญัลกัษณ์ คํายอ่ และอกัษรยอ่ เป็นส่วนที�อธบิายถงึสญัลกัษณ์และคํายอ่ต่างๆ จะมหีรอืไม่ก็
ไดแ้ลว้แตค่วามจาํเป็น แตส่ญัลกัษณ์และคาํยอ่ใหม้คีวามหมายเดยีวกนัตลอดทั 'งเลม่ 

 
 
    �Tip  นกัศกึษาสามารถตรวจสอบการพมิพไ์ดโ้ดยเลอืก ¶ ที� 
  ซึ�งจะแสดงสญัลกัษณ์เพื�อบอกจาํนวนการเคาะหรอืเวน้วรรค (•)  
  การเวน้บรรทดัหรอื enter (¶) และการเยื'องหรอื tab (����) เป็นตน้ 
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การจดัพิมพภ์าคเนื>อหา (text) 
 

ภาคเนื'อหา ประกอบดว้ย 
 

- บทที� 1 บทนํา (introduction) 
- บทที� 2 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 
- บทที� 3 อุปกรณ์และวธิกีาร (material and method) 
- บทที� 4 ผลการศกึษา (result) 
- บทที� 5 วจิารณ์ผล (discussion) 
- บทที� 6 สรุปผล (conclusion) 
- บทที� 7 กติตกิรรมประกาศ (acknowledgement) 

 
 การใชศ้พัท์เฉพาะในทางวชิาการ หากเป็นคําที�มใีช้เป็นภาษาไทยอยู่แลว้ ให้เขยีนเป็นภาษาไทย ตาม
หลกัเกณฑก์ารเขยีนในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานเลม่ลา่สุด โดยในครั 'งแรกใหเ้ขยีนเป็นภาษาไทยแลว้แสดง
ภาษาองักฤษไวใ้นวงเลบ็ดา้นหลงัคํานั 'น เมื�อจะใชต้่อไปใหต้ดัวงเลบ็ภาษาองักฤษออก ยกเวน้คําที�ใชภ้าษาองักฤษ
แลว้สื�อความหมายไดง้า่ยกวา่ อนุโลมใหท้บัศพัทห์รอืยอ่ได ้เชน่ 

ใชค้รั 'งแรก      ใชค้รั 'งตอ่ไป 
การขม่เกนิ (overdominance)    การขม่เกนิ 
คอรป์สัลเูตยีม (corpus luteum)   คอรป์สัลเูตยีม 
ปฏกิริยิาลกูโซ่พอลเิมอเรส หรอืพซีอีาร ์                  พซีอีาร ์หรอื PCR 
(polymerase chain reaction; PCR) 
 

คาํแนะนําการจดัพิมพเ์นื>อหาในส่วนต่างๆ 
กรณีจดัพมิพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ไม่ต้องวงเล็บชื�อบทเป็นภาษาอังกฤษ กรณีจดัพิมพ์ต้นฉบับเป็น

ภาษาองักฤษ ใหป้รกึษาคณะกรรมการโครงการปญัหาพเิศษดว้ย  
 

บทที. 1 บทนํา (introduction) 
  เป็นส่วนที�อธบิายถงึปญัหาและเหตุผลที�ทําการวจิยั โดยเน้นให้เหน็ถงึความสําคญัของงานที�ทํา 
รวมไปถึงสมมตฐิานของงานวจิยัและวตัถุประสงค์ ซึ�งต้องอธบิายถึงจุดมุ่งหมายของการทําวิจยัให้ชดัเจนและมี
ขอบเขตที�แน่นอน ในกรณีที�มวีตัถุประสงค์หลายอยา่งใหแ้ยกเป็นขอ้ๆ อาจมหีรอืไม่มกีารอ้างองิกไ็ด ้ และมกีาร
ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะสว่นที�สาํคญัหรอืเกี�ยวขอ้งอยา่งมากกบังานที�ทํา โดยในบทที� 1 นี' มเีนื'อหาประกอบไปดว้ย 

1.1 ที�มาและความสาํคญั 
  อธบิายใหเ้หน็ถงึความสําคญัของปญัหาที�ตอ้งการศกึษา โดยเริ�มจากภาพรวมหรอืสภาพ

ปจัจุบนัของสิ�งที�จะศกึษา แล้วระบุปญัหาที�เกดิขึ'นโดยมขีอ้มูลตามความจรงิ จากนั 'นจงึสรุปเหตุผลที�ผูว้จิยัต้องการ
ศกึษา รวมถงึแนวทางแกไ้ขหรอืผลที�ไดจ้ากการวจิยั ทั 'งนี'ควรเขยีนใหต้รงประเดน็และมคีวามตอ่เนื�อง 

1.2 วตัถุประสงค ์ 
  การเขยีนวตัถุประสงคใ์หร้ะบุอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการศกึษาอะไร กบัใคร ที�ไหน ดว้ยภาษา

ที�เขา้ใจงา่ย ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัชื�อเรื�องงานวจิยั โดยอาจเขยีนในลกัษณะบรรยาย หรอืรูปของการเปรยีบเทยีบ 
หรอืความสมัพนัธ์กไ็ด้ ถ้างานวจิยัเกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรหลายตวั ควรเขยีนวตัถุประสงคแ์ยกเป็นขอ้ ๆ วตัถุประสงค์
สามารถแบ่งออกเป็น วตัถุประสงคห์ลกั (หรอืวตัถุประสงคท์ั �วไป) และวตัถุประสงคจ์าํเพาะ 
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1.3 สมมตฐิานงานวจิยั 
  เป็นขอ้สนันิษฐานของผู้วจิยัเกี�ยวกบัคําตอบที�จะได้รบัจากการดําเนินงานวจิยั หรอืการ

คาดคะเนคาํตอบลว่งหน้าสาํหรบัปญัหาที�ศกึษาอยา่งมเีหตุผล โดยอาศยัทฤษฎ ีแนวคดิ หรอืงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งเป็น
ฐาน อาจมสีมมตฐิานทางสถติปิระกอบดว้ย 

1.4 ขอบเขตงานวจิยั (มหีรอืไมม่กีไ็ด)้ 
  เป็นการกล่าวถงึขอบเขตของประเด็นปญัหาที�ศกึษา หรอืขดีวงจํากดัของการวจิยัว่า มี

ขอบเขตกวา้งขวางลกึซึ'งมากน้อยเพยีงใด ครอบคลุมถงึอะไรบ้าง เช่น กลุ่มประชากร ตวัแปร และวธิวีเิคราะหท์ี�ใช ้
ซึ�งเหลา่นี'กําหนดใหม้ไีวแ้ลว้ในบทที� 3 เชน่กนั 

1.5 กรอบแนวคดิ 
  เป็นการสรุปภาพรวมว่า งานวจิยันั 'นมแีนวคดิที�สําคญัอะไรบ้าง มกีารเชื�อมโยงเกี�ยวขอ้ง

กนัอย่างไร โดยอาจนําเสนอในรูปแบบจําลอง ซึ�งชี'ใหเ้หน็ถงึแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลว่าจะเป็นการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร 2 ตวั หรอืหลายตวั รวมถงึรปูแบบและทศิทางระหวา่งตวัแปรดงักลา่ว 

 
บทที. 2 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 

  เป็นสว่นที�สรุปขอ้มลูพื'นฐาน ทฤษฎ ีแนวคดิ หรอืองคค์วามรูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัหวัขอ้ปญัหาพเิศษ และ
ผลงานวจิยัที�มผีูท้ํามาแลว้ ซึ�งมคีวามสาํคญัตอ่ปญัหาพเิศษที�ดาํเนินงานอยู ่ซึ�งนํามาเรยีบเรยีงโดยนักศกึษาเอง ทั 'งนี'
ควรเชื�อมโยงประโยคให้เกิดความต่อเนื�องของเนื'อหา และใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมี
ความหมายตรงตามเอกสารตน้ฉบบั 

 
บทที. 3 อปุกรณ์และวิธีการ (material and method) 

  เนื'อหาในบทนี' เป็นส่วนที�จะบอกถงึลกัษณะของงานวจิยัที�ทํา อุปกรณ์ สารเคม ีสตัวท์ดลองที�ใช ้
วธิีการคํานวณกลุ่มตวัอย่าง รวมไปถึงการบอกวธิีการในการทดลองและการวิเคราะห์ผลด้วย ซึ�งในส่วนนี'ควร
ประกอบไปดว้ย 

3.1 รปูแบบงานวจิยั 
ใหร้ะบุรปูแบบงานวจิยัที�ทํา เชน่ งานวจิยัเชงิทดลอง งานวจิยัเชงิพรรณนา 

3.2 สถานที�ทดลอง 
ใหร้ะบุสถานที�สาํหรบัใชก้ารทําวจิยั หรอืสถานที�ในการสํารวจ การเกบ็ตวัอยา่ง รวมไปถงึ

หน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยั 
3.3 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

เป็นสว่นที�แสดงใหเ้หน็ถงึชนิดของหน่วยทดลอง เช่น สตัวท์ดลองที�ใช ้หรอืกลุ่มประชากร
ที�จะศกึษา ในสว่นของกลุม่ตวัอยา่งใหแ้สดงถงึวธิกีารคํานวณกลุ่มตวัอยา่ง และที�มาของกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั 'งการจดั
หรอืจาํแนกหน่วยทดลองเขา้กลุม่ตวัอยา่งโดยละเอยีดดว้ย 

3.4 วธิกีารทดลอง 
เป็นส่วนที�แสดงให้เหน็ถงึขั 'นตอนการทดลองโดยละเอยีด อุปกรณ์และสารเคมทีี�ใช ้การ

ควบคุมปจัจยัหรอืการเลี'ยงดูสตัว์ทดลองต่างๆ รวมไปถงึรูปแบบ และวธิกีารบนัทกึผลการทดลองด้วย โดยสามารถ
แสดงในลกัษณะตารางหรอืแผนภาพสรุปได้ ทั 'งนี'หากเป็นการวธิกีารทดลองที�คดิขึ'นมาใหม่ ใหแ้สดงวธิกีารทดลอง
อยา่งละเอยีด แตห่ากเป็นวธิกีารที�ทราบกนัอยูแ่ลว้หรอืการดดัแปลงมาจากผูอ้ื�น ใหอ้ธบิายถงึขั 'นตอนหรอืวธิกีารนั 'น
โดยสงัเขปและอธบิายรายละเอยีดในส่วนที�มกีารดดัแปลงหรอืเพิ�มเตมิเขา้มา โดยอ้างองิถงึแหล่งที�มาของวธิกีารนั 'น
ด้วย และอาจแสดงวิธกีารที�มกีารอ้างอิงถึงนั 'นโดยละเอียด ใส่ไว้ในส่วนของภาคผนวกได้ เนื'อหาในส่วนนี'อาจ
ประกอบไปดว้ย อุปกรณ์และสารเคม ีขั 'นตอนและวธิกีารทดลอง และตวัอยา่งตารางบนัทกึผล เป็นตน้ 
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3.5 วธิกีารวเิคราะหผ์ล 
เป็นส่วนที�แสดงให้เห็นถึงวธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลของผลการทดลองที�ได้ และ/หรอื การ

เลอืกสถติเิพื�อใชส้าํหรบัการวเิคราะห ์ 
3.6 ระยะเวลาในการทําวจิยั 

ใหร้ะบุเป็นชว่งเวลาที�ใชใ้นการดาํเนินงานตั 'งแตเ่ริ�มตน้จนเสรจ็สิ'นการทําวจิยั 
3.7 งบประมาณงานวจิยั 

การกําหนดงบประมาณงานวจิยัควรจําแนกเป็นประเภทหรอืหมวดต่างๆ เช่น ค่าวสัดุ ค่า
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร คา่พาหนะ เป็นตน้ 

3.8 แผนการดาํเนินงาน  
ใหก้ําหนดกจิกรรมหรอืการดาํเนินงานที�วางแผนจะทําในรปูปฏทินิปฏบิตังิาน 

3.9 ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดร้บั 
เป็นการบอกถงึประโยชน์ที�จะเกดิขึ'นจากการนําผลการทดลอง หรอืองค์ความรู้ที�ไดจ้าก

การศึกษาในครั 'งนี'ไปใช้ เช่น เพื�อเป็นข้อมูลเบื'องต้น หรอืเพื�อนําไปใช้ประโยชน์จรงิ หรอืเป็นการแสดงความ
คาดหมายวา่จะถูกนําไปใชเ้พื�อประโยชน์อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรอืมากกวา่ 

 
บทที. 4 ผลการทดลอง หรือ ผลการศึกษา (result) 

  การรายงานผล ควรใชก้ารบรรยายที�ละเอยีดและเขา้ใจง่าย หากเป็นไปไดค้วรเสนอผลในรูปตาราง 
รูปภาพ หรอืกราฟ (ไม่ควรแสดงถงึผลที�เหมอืนกนั) ถ้าเป็นตารางควรใหช้ดัเจนและขนาดพอเหมาะกบัขนาดของ
หน้า ตารางควรมคีวามหมายในตวัเอง และตอ้งมคีําอธบิายเหนือตารางดว้ย โดยเรยีงลําดบัก่อนหลงัหากมหีลาย
ตาราง ในกรณีรปูภาพ จะเป็นสหีรอืขาวดาํกไ็ด ้หากมหีลายรปูภาพตอ้งเรยีงลาํดบัก่อนหลงัดว้ยเชน่เดยีวกนั 
 

บทที. 5 วิจารณ์ (discussion) 
  การวจิารณ์ผลการทดลอง มอีงคป์ระกอบหลกั ดงันี' 
 -  เพื�อวเิคราะหผ์ลการทดลองตามสมมตฐิานของการศกึษาว่า ผลการทดลองที�ไดเ้ป็นไป
ตามสมมตฐิานหรอืไม ่และแสดงเหตุผลวา่เพราะเหตุใดจงึยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานที�ตั 'งไว ้ 
 -  เพื�อสนบัสนุนหรอืคดัคา้นทฤษฏทีี�มผีูเ้สนอมาก่อน 
 -  เพื�อเปรยีบเทยีบกบัผลงานทดลอง และการตคีวามหมายของผูอ้ื�น 
 -  เพื�อเน้นถงึปญัหาหรอืสาระสาํคญัของเรื�องที�ทําการวจิยั หรอืสิ�งที�คน้พบ 
  การวจิารณ์ควรมกีารอ้างอิงประกอบด้วยเสมอ ผลและวจิารณ์อาจเขยีนแยกหรอืรวมกนัได้ตาม
ความเหมาะสม กรณีที�เขยีนรวมกนัใหเ้ขยีนผลการทดลองแลว้จงึเขยีนวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

บทที. 6 สรปุ (conclusion) 
สรุปเฉพาะประเดน็สําคญัๆ ในปญัหาพเิศษทั 'งหมด โดยสรุปสิ�งที�ทําและผลที�ได้ตามแต่ละ

วตัถุประสงคข์องการศกึษาที�ตั 'งไว ้ระบุผลที�คน้พบจากการศกึษา ขอ้จํากดัในการทํางาน รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะเพื�อ
ตอ่ยอดการศกึษานี'ตอ่ไป ตลอดจนประโยชน์ที�ไดจ้ากการประยกุตผ์ลของการศกึษานี' 
 

บทที. 7 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 
  เป็นสว่นที�ใชบ้รรจุขอ้ความแสดงความขอบคุณผูท้ี�มสีว่นสนบัสนุนในการทําปญัหาพเิศษ  
 
 จากนั 'นจงึตามดว้ย ภาคเอกสารอ้างอิง และ ภาคผนวก ตามลาํดบั  
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การเขียนอ้างอิงในส่วนของภาคเนื>อหา 
 

1. ใช้ระบบชื�อตามด้วยปีที�พิมพ์ โดยวางไว้หน้าหรือหลงัข้อความที�อ้างอิง กรณีเอกสารต้นฉบับเป็น
ภาษาไทยใหใ้ชช้ื�อผูแ้ตง่ตามดว้ยปี พ.ศ. ที�พมิพ ์กรณีเอกสารตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษใหใ้ชน้ามสกุลของผูแ้ต่งตาม
ดว้ยปี ค.ศ. ที�พมิพ ์ 

2. กรณีผู้แต่งมฐีานันดรศกัดิ r บรรดาศกัดิ r และสมณศกัดิ r ให้ระบุไวใ้นชื�อดว้ย ยกเว้นยศทางทหาร ตํารวจ 
ตาํแหน่งทางวชิาการ คาํเรยีกทางวชิาชพี ไมต่อ้งระบุ 

3. กรณีอ้างองิก่อนขอ้ความหรอืใชเ้ป็นประธานของประโยคใหพ้มิพช์ื�อและเวน้ 1 เคาะ ตามดว้ยปีที�พมิพ์
เอกสารนั 'นในวงเลบ็ เชน่  
  สมชาย (2555) ....    Taylor (2012) .... 

4. กรณีอ้างอิงหลงัขอ้ความ ให้พมิพ์ชื�อแบบเดยีวกนั แต่จดัให้อยู่ในวงเลบ็ โดยม ี(,) อยู่หลงัตวัอกัษร
สุดทา้ย แลว้เวน้ 1 เคาะ ตามดว้ยปีที�พมิพ ์เชน่  
  .... (สมศร,ี 2555)     .... (Danny, 2012) 

5. กรณีเอกสารที�นํามาอา้งองิมผีูแ้ตง่ 2 คน ใหใ้ช ้“และ” หรอื “and” เชน่  
สมชาย และสมศร ี(2555) ....  .... (Taylor and Danny, 2012) 

 กรณีเอกสารที�นํามาอา้งองิมผีูแ้ตง่ 3 คนขึ'นไป ใหใ้ช ้“และคณะ” หรอื “et al.” เชน่  
สมชาย และคณะ (2555) ....  .... (Taylor et al., 2012)  

6. กรณีอา้งองิเอกสารหลายฉบบั ซึ�งมผีูแ้ตง่ชื�อเดยีวกนัและตพีมิพใ์นปีเดยีวกนั ใหพ้มิพต์วัอกัษร ก, ข, ค 
หรอื a, b, c ตามหลงัปีที�พมิพโ์ดยไมต่อ้งเคาะเวน้ เชน่  

สมชาย และคณะ (2555ก) ....   .... (Taylor et al., 2012a) 
กรณีอา้งองิหลายฉบบัในคราวเดยีวกนั ใหใ้ช ้(,) คั �นระหวา่งปี เชน่  

สมชาย และคณะ (2555ก, 2555ข) ....  .... (Taylor et al., 2012a, 2012b)  
ซึ�งการระบุตวัอกัษรหลงัปีที�พมิพนี์'ตอ้งใชใ้นภาคเอกสารอา้งองิดว้ย 

7. กรณีอา้งองิเอกสารหลายฉบบั ซึ�งมชีื�อผูแ้ตง่ตา่งกนัในคราวเดยีวกนั ใหเ้รยีงลําดบัตามปีที�พมิพจ์ากน้อย
ไปหาปีลา่สุด และเรยีงจากผูแ้ตง่ภาษาไทยก่อน โดยคั �นแตล่ะชุดผูแ้ต่งดว้ย (;) หลงัตวัอกัษรสุดท้าย แลว้เวน้ 1 เคาะ 
ตามดว้ยผูแ้ตง่ชุดตอ่ไป เชน่ 

ถวลิ (2550); อํานาจ (2554) ....  
.... (สมชาย และสมศร,ี 2555; Taylor and Danny, 2012)  

8. กรณีผูแ้ตง่เป็นสถาบนัหรอืหน่วยงาน ใหร้ะบุชื�อเตม็ของสถาบนัหรอืหน่วยงานนั 'น โดยอาจระบุชื�อยอ่ใน 
[ ] เพื�อใชอ้า้งองิแทนชื�อเตม็ในครั 'งตอ่ไป เชน่  

  Food and Agriculture Organization [FAO] (2009) ... หรอื  
  ... (Food and Agriculture Organization [FAO], 2009)  
 หลงัจากนั 'นถา้ตอ้งการอา้งองิครั 'งตอ่ไปในเอกสารใหใ้ช ้FAO (2009) .... หรอื .... (FAO, 2009) 
9. กรณีอา้งองิจากการตรวจเอกสารโดยผูอ้ื�นใหใ้ชค้าํวา่ “อา้งโดย” หรอื “cited by” เชน่  

อํานาจ (2546 อา้งโดย ถวลิ, 2550) ....   .... (อํานาจ, 2546 อา้งโดย ถวลิ, 2550) 
10. เอกสารที�อยูร่ะหวา่งการตพีมิพ ์ใหใ้ช ้“อยูร่ะหวา่งการตพีมิพ”์ หรอื “in press” แทนปีที�พมิพ ์
11. การอ้างองิตารางและรูปภาพ ใหใ้ชรู้ปแบบเดยีวกบัการอ้างองิในส่วนเนื'อหา โดยให้อยูใ่นวงเลบ็ และ

วางไวท้า้ยขอ้ความซึ�งเป็นชื�อตาราง หรอืชื�อรปูภาพ (ดภูาคผนวก) 
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การจดัพิมพภ์าคเอกสารอ้างอิง 
 

การเรยีงลําดบัเอกสารในส่วนเอกสารอ้างองิไม่ต้องมเีลขกํากบั ให้เรยีงลําดบัชื�อผู้แต่งตามลําดบัตวัอกัษร
จาก ก-ฮ และชื�อสกุลจาก A-Z โดยเริ�มจากชื�อภาษาไทยก่อนจนครบแลว้จงึเริ�มภาษาองักฤษ โดยพมิพบ์รรทดัแรก
ของเอกสารนั 'นชดิขอบด้านซ้าย แต่ไม่ต้องจดักั 'นหลงั ถ้าไม่จบในหนึ�งบรรทดั ให้พมิพ์บรรทดัถดัไปโดยย่อหน้า
เท่ากบั 1 tab อตัโนมตั ิหรอื 0.5 นิ'ว และไมต่อ้งเวน้บรรทดัระหวา่งเอกสาร  

ชื�อผูแ้ตง่หรอืผูเ้ขยีนบทความ ถ้าเป็นชื�อภาษาไทย ใหใ้ชช้ื�อตามดว้ยนามสกุล กรณีมผีูแ้ต่งหลายคนใหเ้วน้
วรรค แลว้ตามดว้ยชื�อผูแ้ตง่คนตอ่ไป และใช ้“และ” หน้าชื�อผูแ้ตง่คนสุดทา้ยโดยไมต่อ้งเวน้วรรค   

กรณีชื�อผูแ้ต่งภาษาองักฤษ ใหเ้ริ�มดว้ยนามสกุล คั �นดว้ย (,) แลว้ตามด้วยอกัษรตวัแรกของชื�อตน้และชื�อ
กลางตามลําดบั โดยม ี(.) (ยกเวน้กรณีที�จําเป็นตอ้งเขยีนเตม็ เช่น Van, de, der, von เป็นตน้) จากนั 'นคั �นดว้ย (,) 
อกีครั 'งแลว้ตามดว้ยนามสกุลผูแ้ตง่คนตอ่ไป และใช ้“and” หน้านามสกุลผูแ้ต่งคนสุดท้าย โดยไม่ตอ้งม ี(,) หลงัผูแ้ต่ง
คนก่อนสุดทา้ย 
 ถา้ผูแ้ตง่เป็นหน่วยงานหรอืสถาบนัใหเ้ขยีนชื�อเตม็ โดยเรยีงลาํดบัจากหน่วยงานยอ่ยก่อนหน่วยงานหลกั 

กรณีอ้างอิงเอกสารหลายฉบบั ซึ�งมผีู้แต่งชื�อเดยีวกนัหรอืชุดเดยีวกนั และตพีมิพ์ในปีเดยีวกนั ซึ�งทําให้
สบัสนในการอ้างองิภาคเนื'อหาได ้ใหจ้ดัพมิพโ์ดยเรยีงตามลําดบัโดยใชต้วัอกัษร ก, ข, ค สําหรบัภาษาไทย หรอื a, 
b, c สาํหรบัภาษาองักฤษ ตามหลงัปีที�พมิพ ์ 

ตวัอยา่งการพมิพเ์อกสารอา้งองิ ถา้ใหเ้ครื�องหมาย / แทนการเวน้วรรค จะไดเ้ป็น 
 
Norris, C.R., Griffey, S.M. and Samii, V.F. 1999. Pulmonary thromboembolism in cats: 29 cases (1987-

1997). J. Am. Vet. Med. Assoc. 215(11): 1650-1654. 
Norris, / C.R., / Griffey, / S.M. / and / Samii, / V.F. / 1999. / Pulmonary / thromboembolism / in / cats: / 29 / 

cases / (1987-1997). / J. / Am. / Vet. / Med. / Assoc. / 215(11): / 1650-1654. 
 

การอ้างอิงจากหนังสือหรือตาํรา มรีปูแบบดงันี' (/ แทนเวน้ 1 เคาะ) 
 

ผูแ้ตง่. / ปีที�พมิพ.์ / ชื�อหนงัสอื. / ครั 'งที�พมิพ ์(ถา้ม)ี. / สาํนกัพมิพ.์ / สถานที�พมิพ.์ / จาํนวนหน้า. 
 

กรณีเป็นบทยอ่ยในหนงัสอื ใหเ้ขยีนชื�อบท คั �นดว้ย (.) ตามดว้ย “ใน:” หรอื “In:” ตามดว้ยชื�อหนังสอื กรณีมี
บรรณาธกิารให้ใส่ชื�อบรรณาธกิารก่อน แล้ว (,) ตามด้วย “บรรณาธกิาร.” หรอื “ed.” (กรณีคนเดยีว) หรอื “eds.” 
(กรณีหลายคน) ตามดว้ยชื�อหนงัสอื  

กรณีอ้างองิจากการตรวจเอกสารโดยผูอ้ื�น ใหใ้ชห้ลกัการเดยีวกบัขา้งตน้ โดยเปลี�ยนคําว่า “ใน:” หรอื “In:” 
เป็น “อา้งโดย:” หรอื “cited by:” 

ชื�อสถานที�พมิพท์ี�เป็นชื�อเมอืง ชื�อรฐั หรอืชื�อประเทศ ใหเ้ขยีนชื�อเตม็ 
กรณีเลขหน้า ใหใ้ส่จํานวนหน้าทั 'งหมดของหนังสอืนั 'น โดยม ี“หน้า.” หรอื “p.” หลงัตวัเลข เช่น 152 หน้า. 

หรอื 152 p. ถา้ใชเ้ฉพาะบทใหร้ะบุคาํดงักลา่วไวห้น้าตวัเลข เชน่ หน้า 61-72. หรอื p. 61-72. 
ตวัอยา่งการอา้งองิจากหนงัสอืหรอืตาํรา เชน่  
 

กองควบคุมยาสตัว ์กรมปศุสตัว.์ 2542. มาตรฐานวธิกีารปฏบิตังิานสําหรบัมาตรฐานฟารม์. กองควบคุมยาสตัว ์กรม
ปศุสตัว.์ กรุงเทพมหานคร. 47 หน้า. 
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นพดล พฬิารตัน์. 2553. พยาธวิทิยาโภชนาการและทางเดนิอาหารในสตัว.์ โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กรุงเทพมหานคร. 138 หน้า. 

ปรชีา พวงคาํ รชิารด์ ซ.ี แลร ์และทวโิภค องัควานิช. 2548. คูม่อืการดแูลชา้งสาํหรบัควาญชา้งและผูจ้ดัการปางชา้ง. 
องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม. กรุงเทพมหานคร. 152 หน้า.  

ศนัสนีย ์เสนะวงษ์. 2537. การปรบัสภาวะภูมคิุม้กนั (immunomodulation). ใน: สุทธพินัธ ์สาระสมบตั,ิ บรรณาธกิาร. 
อมิมโูนวทิยา. พมิพค์รั 'งที� 3. บรษิทั เค.พ.ี พรนิติ'ง จาํกดั. กรุงเทพมหานคร. หน้า 345-364. 

Bergdoll, M.S. 1983. Enterotoxins. In: Easmon, C.S. and Adlam, C., eds. Staphylococci and staphylococcal 
infections. Academic Press Inc. London. p. 559-598. 

Greenough, P.R., Weaver, A.D., Brom, D.M., Esslemont, R.J. and Galindo, F.A. 1997. Basic concepts of 
bovine lameness. In: Greenough, P.R. and Weaver, A.D., eds. Lameness in Cattle. 3rd ed. W.B. 
Saunders. Philadelphia. p. 10. 

Quandt, J.E. 2003. Postoperative patient care. In: Slatter, D.H., ed. Textbook of Small Animal Surgery. 3rd 
ed. Saunders. Philadelphia. p. 2608-2612.  

 
การอ้างอิงจากวารสาร มรีปูแบบดงันี'  

 
ชื�อผูเ้ขยีน. / ปีที�พมิพ.์ / ชื�อบทความ. / ชื /อวารสาร / ปีที�(ฉบบัที�): / หน้า. 

 
 ชื�อผูเ้ขยีนบทความและปีที�พมิพใ์ช้รูปแบบเดยีวกบัการอ้างองิจากหนังสอื โดยชื�อวารสารให้พมิพด์้วย ตวั

เอยีง และเขยีนเป็นชื�อยอ่วารสาร ชื�อยอ่วารสารอาจระบุไวท้ี�หวัหรอืท้ายหน้ากระดาษของวารสารนั 'นๆ หากไม่พบให้
ลองสบืคน้ชื�อยอ่วารสารนั 'นจากฐานขอ้มูลในเวบไซต ์เช่น ISI Journal Title Abbreviations หากวารสารนั 'นไม่มชีื�อ
ยอ่ใหเ้ขยีนชื�อเตม็ สว่นปีที� ฉบบัที� และหน้า ใหร้ะบุตวัเลขไดเ้ลย โดยใชส้ญัลกัษณ์คั �นใหถู้กตอ้ง ตวัอยา่งการอ้างองิ
จากวารสาร เชน่ 

 
จตุพร กระจายศร ีวรีะพนัธ ์นกแกว้ และสมเกยีรต ิหว้ยจนัทกึ. 2555. รูปแบบระดบัความเขม้ขน้ฮอรโ์มนโปรเจสเตอ

โรน ในซรีั �มและอุจจาระของชา้งเอเชยีตั 'งท้องที�ตรวจวดัดว้ยวธิ ีEnzyme immunoassay (EIA). สตัวแพทย์

มหานครสาร 7(2): 59-70. 
เผดจ็ ธรรมรกัษ์. 2546. การตรวจสดั: กุญแจสําคญัในการเพิ�มประสทิธภิาพการผสมพนัธุ์ในสุกร. เวชชสารสตัว

แพทย ์33(3): 35-42. 
อาคม สงัขว์รานนท์ และสุพจน์ ไพบูลยร์ตันวงศ์. 2544. อุบตักิารณ์ของการตดิหนอนพยาธใินทางเดนิอาหาร และ

พยาธหินอนหวัใจในสุนขัจรจดัในกรุงเทพมหานคร. สตัวแพทยสาร 52(3): 53-60. 
Wiengcharoen, J., Nakthong, C., Mitchaothai, J., Udonsom, R. and Sukthana, Y. 2012. Toxoplasmosis and 

neosporosis among beef cattle slaughtered for food in Western Thailand. Southeast Asian J. Trop. 

Med. Public Health 43(5): 1087-1093. 
Kim, N.-H., Hwang, Y.-H., Im, K.-S., Kim, J.-H., Chon, S.-K., Kim, H.-Y. and Sur, J.-H. 2012. P-glycoprotein 

expression in canine mammary gland tumours related with myoepithelial cells. Res. Vet. Sci. 
93(3): 1346-1352. 

Munoz, E., Castella, J. and Gutierrez, J.F. 1998. In vivo and in vitro sensitivity of Trichomonas gallinae to 
some nitroimidazole drugs. Vet. Parasitol. 78(4): 39-46. 
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Tonkal, A.M.D. 2009. In vitro antitrichomonal effect of Nigella sativa aqueous extract and wheat germ 
agglutinin. Med. Sci. 16(2): 17-34. 

Wuthiekanun, V., Smith, M.D., Dance, D.A.B. and White, N.J. 1995a. Isolation of Pseudomonas 

pseudomallei from soil in north-eastern Thailand. T. Roy. Soc. Trop. Med. H. 89(1): 41-43.  
Wuthiekanun, V., Smith, M.D. and White, N.J. 1995b. Survival of Burkholderia pseudomallei in the absence 

of nutrients. T. Roy. Soc. Trop. Med. H. 89(5): 491. 
 

การอ้างอิงจากการประชมุวิชาการ  
 

ชื�อผูเ้ขยีน. / ปีที�พมิพ.์ / ชื�อเรื�อง. / ใน: / ชื�อบรรณาธกิาร, / บรรณาธกิาร (ถา้ม)ี. / ชื�อการประชุม. / สาํนกัพมิพ.์ / 
สถานที�พมิพ.์ / วนัเดอืนปีที�จดัสมัมนา. / หน้า. 

 
 กรณีไมป่รากฎสาํนกัพมิพ ์และสถานที�พมิพ ์ใหใ้ชห้น่วยงานที�จดัการประชุม และสถานที�จดัการประชุมแทน 
ตวัอยา่งการอา้งองิจากการประชุมวชิาการ เชน่ 

 
เทวนิทร์ อนิป ั �นแก้ว บุรนิทร ์นิ�มสุพรรณ เกยีรตชิยั โรจนมงคล ชญัญา เก่งระดมกจิ และสถาพร จติตปาลพงศ์. 

2549. การพฒันาการตรวจวนิิจฉยัทางอมิมนูตอ่การตดิพยาธหินอนหวัใจในสุนัขและแมว. ใน: เรื�องเตม็การ
ประชุมทางวิชาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั 'งที� 44: สาขาสตัว์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร. 30 มกราคม-2 กุมภาพนัธ ์2549. หน้า 510-515. 

Lertpatarakomol, R., Mitchaothai, J., Trairat-apiwan, T. and Lukkananukool, A. 2010. Preliminary survey on 
intestinal parasite infestation in natural Thai indigenous beef cattle from Kanchanaburi province at 
a slaughterhouse. In: Proceedings of the 14th Asian-Australasian Association of Animal Production 
Societies (AAAP). Pingtung, Taiwan ROC. 23-27 August 2010. p. 468.  

 
 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ ์

   
ผูแ้ตง่. / ปีที�พมิพ.์ / ชื�อวทิยานิพนธ.์ / ระดบัวทิยานิพนธ.์ / ชื�อมหาวทิยาลยั. / จาํนวนหน้า. 

 
ให้ระบุระดบัวทิยานิพนธ ์เช่น วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท หรอื วทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก (สําหรบัภาษาไทย) 

และ M.S. Thesis หรอื Ph.D. Thesis (สาํหรบัภาษาองักฤษ) ตวัอยา่งการอา้งองิจากวทิยานิพนธ ์เชน่ 
 
อรรถพร จนีพนัธ.์ 2556. ระบาดวทิยาการตดิเชื'อ Burkholderia pseudomallei ในสวนสตัวส์งขลา. วทิยานิพนธ์

ปรญิญาโท. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 71 หน้า. 
Sanguankiat, A. 2005. A Cross-sectional study of salmonella in pork products in Chiang Mai, Thailand. 

M.S. Thesis. Chiang Mai University. 91 p. 
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การอ้างอิงจากอินเตอรเ์น็ต 
ควรเลี�ยงการอา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ต หากจาํเป็นตอ้งใช ้ใหร้ะบุชื�อเวบ็ไซตท์ี�เขา้ถงึ และวนัที�สบืคน้ดว้ย  

 
ชื�อผูเ้ขยีน. / ปีที�ตพีมิพ ์(ปรากฏอยูท่ี�เวบ็ไซต)์. / ชื�อเรื�อง. / เขา้ถงึไดจ้าก: / (ชื�อ URL), / วนัที�สบืคน้. 

 
กรณีชื�อ URL มคีวามยาวเกนิ 1 บรรทดั ใหต้ดัแบ่งบางส่วนลงไปอยูใ่นบรรทดัถดัไป และเอาการเชื�อมโยง

ออก (ไมต่อ้งมขีดีเสน้ใต)้ 
ตวัอยา่งการอา้งองิจากอนิเตอรเ์น็ต เชน่ 
 

Thai Racing Pigeon Federation. 2010. 50 ปีแหง่กฬีานกพริาบแขง่ในประเทศไทย. เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.trpf 
club.com/forum/forum_posts.asp?TID=7557, 22 กุมภาพนัธ ์2556. 

World Organisation for Animal Health [OIE]. 2012. Trichomonosis. OIE Terrestrial Manual 2012. Available 
from: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.04.17_TRICHOMONOSIS.pdf, 
17 July 2012. 

 
การเขียนภาคผนวก (appendix) 
 เป็นส่วนท้ายของเล่มปญัหาพเิศษ ซึ�งจะมหีรอืไม่มกี็ได้ ภาคผนวกเป็นส่วนแสดงรายละเอียดปลกีย่อยที�
ตอ้งการอธบิายเพิ�มเตมิจากเนื'อหาหลกัในส่วนต่างๆ ของงานวจิยั เพื�อใหผู้อ้่านไดศ้กึษาหรอืทําความเขา้ใจเพิ�มเตมิ 
โดยทั �วไปสิ�งที�จะนํามาไวใ้นภาคผนวกอาจประกอบดว้ย  

- ตาราง กราฟ แผนที�และแผนภูม ิซึ�งมคีวามละเอยีด หากใสไ่วใ้นเนื'อหาจะทําใหเ้รื�องไมก่ระชบั 
- เครื�องมอืที�ใช้รวบรวมข้อมูลของงานวจิยัวจิยั เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบ 

เพื�อใหผู้อ้่านไดศ้กึษารายละเอยีดและเป็นหลกัฐานยนืยนั 
- ภาพประกอบตา่งๆ หรอืสตูรการเตรยีมสารเคมทีี�ใชใ้นงานวจิยั หรอืโปรแกรมสาํเรจ็รปูที�เกี�ยวขอ้ง  
- ขอ้มูลที�ไดจ้ากการศกึษาที�ยงัไม่ไดม้กีารวเิคราะห์หรอืสงัเคราะห์ใดๆ (ขอ้มูลดบิ) รวมถงึขอ้ความ 

ทฤษฎี หรอืเทคนิควิธทีี�ใช้ในการวจิยั ซึ�งมรีายละเอียดมาก รวมทั 'งวิธกีารคํานวณค่าสถิตทิี�ใช้ในการวิจยั หรือ
ตวัอยา่งการคาํนวณคา่สถติ ิ 

- หนงัสอืขอความรว่มมอืเกบ็ขอ้มลู หนงัสอืเชญิผูเ้ชี�ยวชาญหรอือื�นๆ ที�จะใชเ้พื�ออํานวยความสะดวก
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื�อใชใ้นการวจิยั 
 สว่นประกอบของภาคผนวกเหลา่นี' เมื�อนํามาไวใ้นภาคผนวกจะจดัแบ่งเป็นประเภทตามลกัษณะของเอกสาร
ขอ้มลู โดยอาจกําหนดเป็นภาคผนวก ก. ข. ค. ซึ�งจะตอ้งระบุไวใ้นสารบญั โดยเรยีงลาํดบัตอ่จากสารบญัเนื'อหา เชน่  
   ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 
   ภาคผนวก ข. ภาพการลงพื'นที�ปฏบิตังิานของคณะผูว้จิยั  
 
การนําเสนอปัญหาพิเศษ 
 หวัขอ้การนําเสนอ มลีาํดบัเชน่เดยีวกบัภาคเนื'อหาในเลม่ปญัหาพเิศษ โดยเริ�มจากสไลดห์น้าแรกที�แสดงชื�อ
หวัขอ้ปญัหาพเิศษและรหสัโครงงาน ชื�อนักศกึษาผู้วจิยั และชื�ออาจารย์ที�ปรกึษา จากนั 'นจงึตามด้วยส่วนเนื'อหา
ตอ่ไป และจดัใหม้หีมายเลขสไลดด์ว้ย โดยผูนํ้าเสนอสามารถมไีด ้1-2 คน ขึ'นกบัความเหมาะสม ทั 'งนี'ทางสาขาวชิา
คลนิิกจะประกาศรายละเอยีดใหท้ราบอกีครั 'งก่อนวนันําเสนอปญัหาพเิศษ 
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ภาคผนวก 
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หลกัเกณฑก์ารเรียงสระและพยญัชนะ 
 

การเรียงสระ 

อะ  อ-ั   อ-ัะ  อา  อํา  อ ิ  อ ี อ ึ อ ื  อุ  อู   เอ  เอะ   

เอา  เอาะ  เอ-ิ   เอ-ี   เอ-ีะ   เอ-ื  เอ-ืะ   แอ   แอะ  โอ  โอะ  ใอ  ไอ 

 

การเรียงตวัอกัษรไทย 

ก  ข   ฃ   ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  

ฎ  ฏ   ฐ   ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  

ป  ผ   ฝ   พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  

ส  ห   ฬ   อ  ฮ 

 

การเรียงตวัอกัษรภาษาองักฤษ 

a  b   c   d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  

n  o   p   q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

ปัญหาพิเศษ 
 

ความชกุและความไวต่อยาเมโทรนิดาโซลของเชื#อ Trichomonas gallinae                               
ในไก่ชนเขตหนองจอก  

Prevalence and Metronidazole Sensitivity of Trichomonas gallinae                               
of Fighting Cock in Nongchok District  

 
อาจารยที์Aปรึกษาหลกั  

อ.น.สพ.เกียรติชยั  โรจนมงคล  
 

อาจารยที์Aปรึกษาร่วม  
อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา  ขาํพลู  

ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์ 
 

โดย  
 

นายณัฐพล  อินทอง รหสันักศึกษา  5012110058 
นายภพพล  ประเสริฐสงัข ์ รหสันักศึกษา  5012110072 
นายรณชยั  เขตสภุา รหสันักศึกษา  5012110074 
นายถวิล  ชมชืAนกลิAน รหสันักศึกษา  5012110081 
นายวิชยั  กองโฮม รหสันักศึกษา  5012110095 
นายสิทธิศกัดิY   ตวงวิไล รหสันักศึกษา  5012110153 

 
 
 

 
 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ภาคการศึกษาทีA 2  ปีการศึกษา 2555 

VRP-2555-25 
(18 ตวัหนา) 

(24 ตวัหนา) 
ภาคการศกึษาที� 1 - “โครงร่างปญัหาพเิศษ” 
ภาคการศกึษาที� 2 - “ปญัหาพเิศษ” 
 

3 x 3 เซนตเิมตร 

(18 ตวัหนา) 

(16 ตวัหนา) 

(16 ตวัหนา) 

(16 ตวัหนา) 

(18 ตวัหนา) 

(18 ตวัหนา) 

ตวัอย่างปกหน้า 



   

ความชกุและความไวต่อยาเมโทรนิดาโซลของเชื#อ Trichomonas gallinae                  
ในไก่ชนเขตหนองจอก 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
ถวลิ ชมชื�นกลิ�น1  วชิยั กองโฮม1  ณฐัพล อนิทอง1  ภพพล ประเสรฐิสงัข์1   

รณชยั เขตสุภา1  สทิธศิกัดิ 8 ตวงวไิล1 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

บทคดัย่อ 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………... (16 ตวัธรรมดา) 
(เวน้ 1 บรรทดั) 
คาํสาํคญั: Trichomonas gallinae  ….…  …….  หนองจอก (16 ตวัธรรมดา) 
 
(หรอื Keywords:)     (จดัใหม้ ี(,) คั �นระหว่างแต่ละคาํ กรณบีทคดัยอ่ภาษาองักฤษ) 
(16 ตวัหนา) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(เวน้ 1 บรรทดั) 
1 นกัศกึษาชั Dนปีที� 6 คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร (16 ตวัธรรมดา) 

(18 ตวัหนา) 

(หรอื Abstract กรณบีทคดัยอ่ภาษาองักฤษ) 
(18 ตวัหนา) 

(16 ตวัธรรมดา) 

ตวัอย่างบทคดัย่อ



   

สารบญั 
(เวน้ 1 บรรทดั) 
เรืAอง              (16 ตวัหนา) หน้า 
บทที� 1 บทนํา (16 ตวัธรรมดา)            1 
 1.1 ที�มาและความสาํคญัของปญัหา          1
 1.2 วตัถุประสงค ์            2  

1.3 สมมตฐิานงานวจิยั            2 
1.4 ขอบเขตงานวจิยั            2 
1.5 กรอบแนวคดิ            2 

บทที� 2 ทบทวนวรรณกรรม            2
 2.1 ประวตัแิละความสําคญัของไก่ชน           3
 2.2 ลกัษณะของเชืDอ T. gallinae           6
 2.3 การทดสอบความไวต่อยาเมโทรนิดาโซล        10 
บทที� 3 อุปกรณ์และวธิกีาร           14 

3.1 รปูแบบงานวจิยั           14 
3.2 สถานที�ทดลอง           14 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง          14 
3.4 วธิกีารทดลอง           17 
3.5 วธิกีารวเิคราะหผ์ล           26 

บทที� 4 ผลการศกึษา            27 
บทที� 5 วจิารณ์             32 
บทที� 6 สรปุ             34 
บทที� 7 กติตกิรรมประกาศ           35 
เอกสารอา้งองิ             36 
ภาคผนวก             38 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตวัอย่างสารบญั 

(18 ตวัหนา) 



   

สารบญัรปู 
 

รปูทีA            หน้า 
   1   การเลีDยงไก่ชนแบบปล่อยลาน           4   
   2   การเลีDยงไก่ชนแบบกึ�งขงักึ�งปล่อย          4    
   3   การเลีDยงไก่ชนแบบขงัคอกหรอืเลา้          5     
   4   ไก่ชนสายพนัธุป์ระดู่หางดําและผูเ้ลีDยง          5               
   5   โครงสรา้งของเชืDอ T. gallinae           6              
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ขึ�นหน้าใหม)่ 

 
 
 

สารบญัตาราง 
 

ตารางทีA           หน้า 
     1      แขวงที�ถูกสุ่มเลอืกเป็นระบบทลีะ 2 หน่วยตวัอยา่ง  

   หลงัจากเรยีงลาํดบัจาํนวนไก่ชนจากมากไปหาน้อย       15       
     2      จาํนวนไก่ชนที�ตอ้งเกบ็ตวัอยา่งในแต่ละแขวงที�เลอืกได ้      15         
     3      จาํนวนไก่ชนที�ตอ้งเกบ็ตวัอยา่งโดยเลอืกจากฟารม์เกษตรกร 

   ที�มไีก่ชนมากที�สุด 2 ฟารม์แรก แลว้เทยีบตามสดัส่วน       16     
     4      ผลการเกบ็ตวัอยา่งในไก่พืDนเมอืง          21         
     5      ผลการสาํรวจเชืDอ T.gallinae ในภาคสนามดว้ยวธิ ีwet smear      22       
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างสารบญัตาราง 

ตวัอย่างสารบญัรปู 



   

บททีA 1 
บทนํา 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
1.1 ทีAมาและความสาํคญั (16 ตวัหนา)  

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
(อาจเวน้หรอืไมเ่วน้บรรทดัระหว่างยอ่หน้าแต่ใหเ้ป็นแบบเดยีวกนัทั �งเล่ม) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
 (เวน้ 1 บรรทดั) 
1.2 วตัถปุระสงค ์(16 ตวัหนา) (อาจแยกเป็น วตัถุประสงคห์ลกั และวตัถุประสงคจ์าํเพาะ) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………….……………..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
 (เวน้ 1 บรรทดั) 
1.3 สมมติฐานงานวิจยั (16 ตวัหนา) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………….…………..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
 (เวน้ 1 บรรทดั) 
1.4 กรอบแนวคิด (16 ตวัหนา) 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ 

 

ตวัแปรควบคุม 
 

(18 ตวัหนา) 

ตวัอย่างภาคเนื#อหา 



   

บททีA 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

(เวน้ 1 บรรทดั) 
2.1 (16 ตวัหนา) (กําหนดหวัขอ้ตามความเหมาะสม) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………...………………....… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

2.1.1 (16 ตวัหนา) (กําหนดหวัขอ้ตามความเหมาะสม) 
......................………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
(อาจเวน้หรอืไมเ่วน้บรรทดั) 

1) ......................…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างภาคเนื#อหา (ต่อ) 



   

บททีA 3  
อปุกรณ์และวิธีการ 

 
3.1 รปูแบบงานวิจยั 

......................………………………………………………………….………………………........... 
 
3.2 สถานทีAทดลอง 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (ตวัอยา่งหวัขอ้ เช่น) 

3.3.1  กลุ่มตวัอย่าง 
......................………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………… (รวมถงึการแสดงวธิคีาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง) 
 
3.3.2 การสุ่มตวัอย่าง หรือเกณฑก์ารคดัเข้า (หรอือื =นๆ ตามความเหมาะสม) 

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

 
3.4 วิธีการทดลอง 

3.4.1  การจดัการเลี#ยงสตัวท์ดลอง 
......................………………………………………………………….…………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
3.4.2 อปุกรณ์และสารเคมี 

  1)  ……………………………………………………………………………………………. 
 

3.4.3 ขั #นตอนการทดลอง (ควรมแีผนภาพ หรอื flow chart การทาํงานประกอบ เช่น) 
 
 
 
 
 
 
 

แช่เยน็ในกล่องโฟมที�มนํีDาแขง็ระหว่างการขนส่ง 

………………………………………….. 

……………………………. 

ตวัอยา่งนํDาในตูเ้ลีDยงปลาทะเลสวยงามจากตลาดนดัจตุจกัรจาํนวน 100 ตวัอยา่ง 

ตวัอย่างภาคเนื#อหา (ต่อ) 



   

3.4.4 ตวัอย่างตารางบนัทึกผล (เป็นตารางเปล่า สามารถจดัใหม้เีสน้แนวตั �งได ้อยา่งไรกต็าม เล่มปญัหาพเิศษ

ฉบบัสมบรูณ์ที =มตีารางแสดงผลการทดลองอยูแ่ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีวัอยา่งตารางบนัทกึผลอกี เพื =อลดความซํ�าซอ้น) 
 

 

วนั/เดือน/ปี 
 

ชืAอ-ทีAอยู่เจ้าของสตัว ์
 

ชืAอตวัอย่าง 
ไก่  

หมายเหตุ 
อายุ เพศ 

      
      
 

3.5 วิธีการวิเคราะหผ์ล 
......................………………………………………………………….………………………........... 

 

3.6 ระยะเวลาในการทาํวิจยั 
 ตวัอยา่งเช่น 8 เดอืน ตั Dงแต่เดอืนมถุินายน 2555 ถงึ กุมภาพนัธ ์2556 
 

3.7 งบประมาณงานวิจยั (ไมต่อ้งจดัใหม้เีลขลําดบัตาราง) 
 

รายการ จาํนวน(บาท) 
1) ค่าอุปกรณ์และสารเคม ี

1.1) ………………………… 
1.2) ………………………… 

2) …………………….. 

           x,xxx 
 

รวม           xx,xxx 
 

3.8 แผนการดาํเนินงาน (ไมต่อ้งจดัใหม้เีลขลําดบัตาราง) 

 

3.9 ประโยชน์ทีAคาดว่าจะได้รบั 
 1) ……………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………. 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ม.ิย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 
รวบรวมขอ้มลู ทบทวน 
วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 

 

จดัทาํโครงร่างงานวจิยั  
นําเสนอโครงร่างงานวจิยั  
เตรยีมอุปกรณ์และสารเคม ี
ตดิต่อประสานงาน 

 

ลงภาคสนามเกบ็ตวัอย่าง  
.................................  
.................................  



   

บททีA 4 
ผลการทดลอง  

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

………………………………………………………………………………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตวัธรรมดา) 
(บรรยายผลที =ได ้พรอ้มใส่ตาราง กราฟ หรอืรปูภาพประกอบใหเ้ขา้ใจ) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ขึ�นหน้าใหม)่ 

 

บททีA 5 
วิจารณ์ 

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

(ขึ�นหน้าใหม)่ 
 

บททีA 6 
สรปุ 

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

(ขึ�นหน้าใหม)่ 
 

บททีA 7 
กิตติกรรมประกาศ 

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

(ขึ�นหน้าใหม)่ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 
 
 
 
 
 

 
* หมายเหตุ: ชื =อบทหรอืคาํที =เป็นหวัเรื =องใหข้ึ�นหน้าใหมทุ่กครั �ง  

(หรอืใชค้าํว่า “ผลการศกึษา”) 

ตวัอย่างภาคเนื#อหา (ต่อ) 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(เวน้ 1 บรรทดั) 
รปูทีA 1 ไก่ชนที�เลีDยงแบบปล่อยลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
(เวน้ 1 บรรทดั) 
รปูทีA 2 T. gallinae หลงัยอ้มดว้ยส ีDiff-Quick มลีกัษณะเป็นรปูลกูแพร ์ (pear shape) ดา้นหน้ากลมมน 
ดา้นทา้ยแหลม มนิีวเคลยีสเดยีวอยูท่างดา้นหน้า ม ีanterior flagellum 4 เสน้ และม ีposterior flagellum 
1 เสน้ ซึ�งยดึตดิกบัลําตวัดว้ย undulating membrane, bar = 5 ไมครอน (ถวลิ และคณะ, 2555) 
 
การพมิพช์ื�อรปูภาพหรอืตาราง ถา้ใหเ้ครื�องหมาย / แทนการเวน้วรรค จะได ้

รปูทีA / 1 // ไก่ชนที�. 
 
 
 
 

ตวัอย่างการพิมพร์ปู 

5 µm 



   

 
ตารางทีA 1 บนัทกึการตรวจวดัอุณหภมูทิางทวารหนกัของโคที�นาทต่ีางๆ  
(เวน้ 1 บรรทดั) 

นาทีทีA 
อณุหภมิูทีAวดัได้ (องศาเซลเซียส) 

ตวัทีA 1 ตวัทีA 2 
0 37 37.6 
5 36 35.8 
10 36.6 35.4 
 

ตารางที�ยาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดยีวได ้ ใหพ้มิพใ์นหน้าถดัไป โดยมคีําว่า (ต่อ) 
หลงัเลขลาํดบัตาราง ดงันีD 

 

ตารางทีA 1 (ต่อ) บนัทกึการตรวจวดัอุณหภมูทิางทวารหนกัของโคที�นาทต่ีางๆ 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

นาทีทีA 
อณุหภมิูทีAวดัได้ (องศาเซลเซียส) 

ตวัทีA 1 ตวัทีA 2 
35 36.6 35.4 
40 36.0 35.8 
45 37.0 37.6 
 

 กรณชีื�อตารางมคีวามยาวเกนิกว่า 1 บรรทดั ใหพ้มิพบ์รรทดัที�สองชดิดา้นซา้ย ดงันีD 
 

ตารางทีA 2 Minimal lethal concentrations (MLCs) ของเชืDอ T. gallinae ต่อยาเมโทรนิดาโซล ในไก่ชน
เขตหนองจอก (ถวลิ และคณะ, 2555) 
(เวน้ 1 บรรทดั) 

แขวง 
เลข

ตวัอยา่ง 

ความเขม้ข้นของยาเมโทรนิดาโซล (µg/ml) 

MLC* 
 

MLC* 
เฉลีAย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

250 125 62.5 31.2 15.6 7.8 3.9 1.9 0.9 0.4 0.2 0 

กระทุ่ม
ราย 

009 - - - - - + + + + + + + x 
x.xx 016 - - - - - - + + + + + + x 

032 - - - - - - - + + + + + x 
* MLC: Minimal Lethal Concentration 
 

ตารางที�มคีวามกวา้งจนไมส่ามารถบรรจใุนหน้ากระดาษเดยีวได ้ใหพ้มิพต์ารางแนวนอน โดยหนั
หวัตารางเขา้สนัปก ดงันีD 

ตวัอย่างการพิมพต์าราง 



   

ตารางทีA 3 ผลการตรวจหาเชืDอ T. gallinae จากบรเิวณคอหอยของไก่ชนในเขตหนองจอกดว้ยวธิ ีwet smear ภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์ 

วนัทีA ชืAอฟารม์ 
จาํนวน 

(ตวั) 

พบเชื#อ T. gallinae ไม่พบเชื#อ T. gallinae 
หมายเหต ุ

มีรอยโรค ไม่มีรอยโรค ป่วยอืAนๆ มีรอยโรค ไม่มีรอยโรค 

24/10/55 ฟารม์ A        

25/10/55 ฟารม์ B        

29/10/55 ฟารม์ C        

31/10/55 ฟารม์ D        

2/11/55 ฟารม์ E        

4/11/55 ฟารม์ F        

                  รวม        
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