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คํานํา 
 ด้วยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร สัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ขึ้น เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการสัตวแพทย์ในปัจจุบัน  โดยการปรับปรุงดังกล่าวทางคณะฯ ได้มี
การกําหนดให้การจัดทําโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์สําหรับนักศกึษา เป็นหน่ึงในรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีการ
ลงทะเบียนเรียนและดําเนินการจัดทําโครงงานวิจัยจนเสร็จสิ้นก่อนจบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกการจัดทําโครงงานวิจัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัย รวมไปถึง
เป็นช่องทางท่ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ด้วย 
 ในการน้ี ทางคณะทํางานรายวิชาโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือการเขียนและ
จัดทํารูปเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์สําหรับนักศึกษาข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการเขียนและการจัดทํา
รูปเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว อันจะทําให้เกิดความเรียบร้อยในการ
จัดทําและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังใช้เป็นเกณฑ์สําหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ 
พิจารณาการให้คะแนนด้วย ท้ังน้ีคู่มือการเขียนและจัดทํารูปเล่มโครงงานวิจัยฯ ดังกล่าวทางคณะทํางานฯ ได้
ปรับปรุงมาจาก คู่มือการเขียนและจัดทําเล่มโครงงานปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 ซ่ึงทางคณะทํางานฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้
นิพนธ์คู่มือดังกล่าวเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย และหากมีข้อผิดพลาดประการใดจากการปรับปรุงคู่มือในคร้ัง
น้ีทางคณะทํางานฯ ขอน้อมรับในข้อผิดพลาดและจะนําไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
 
       คณะทํางานรายวิชาโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 

      กุมภาพันธ์ 2560 
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การเขียนและจัดทําเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 
(สําหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

วิชา Veterinary research project I (VMCL5064) และ Veterinary research project II (VMCL 6165) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

(ประจําปีการศึกษา 2559) 
 
 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ มีการปรับปรุงหลักสูตร               
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีการกําหนดให้การจัดทําโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 
สําหรับนักศึกษาเป็นหน่ึงในรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องมีการลงทะเบียนเรียนและดําเนินการจัดทําโครงงานวิจัย ท้ังน้ี
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกการจัดทําโครงงานวิจัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัย รวม
ไปถึงเป็นช่องทางท่ีจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ด้วย นอกจากน้ีการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าวยังเป็นการปรับปรุงการจัดทําโครงงานวิจัยฯ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของ
การศึกษา ทําให้นักศึกษามีเวลาในการการศึกษาวิจัยหรือทดลองเพ่ิมมากข้ึน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้มีคุณภาพสูงข้ึนด้วย   
 
ข้อกําหนดท่ัวไปของการจัดทําโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2555 
 

1. โครงงานวิจัยท่ีนักศึกษาจัดทํา ต้องอยู่ในรูปแบบงานวิจัยเท่าน้ัน เช่น งานวิจัยเชิงพรรณา หรืองานวิจัย
เชิงทดลอง โดยมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับทางสัตวแพทย์ ซ่ึงอาจเป็นการศึกษาในสัตว์ ในฟาร์ม 
ห้องปฏิบัติการ หรือการสํารวจในพ้ืนที่ รวมถึงการศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ทางสัตวแพทย์  

2. หัวข้อโครงงานวิจัย อาจเป็นสาขาวิชาใดก็ได้ท่ีนักศึกษาสนใจ (สาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานวิชาชีพ 
สาขาวิชาพรีคลินิก หรือสาขาวิชาคลินิก) และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ เหมาะสมกับงบประมาณท่ีได้รับและกรอบระยะเวลาท่ีมี โดยให้ตระหนักถึง
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นสําคัญ  

3. การสรรหาอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาสามารถเชิญอาจารย์จากสาขาวิชาใดเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาก็ได้ 
โดยให้สอดคล้องกับความสนใจหรือความเช่ียวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน ท้ังน้ีจะมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมมากกว่าหน่ึงท่านก็ได้  

4. จํานวนนักศึกษาในกลุ่มกําหนดให้มี 3-4 คนต่อกลุ่ม กรณีต่างไปจากน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะทํางานรายวิชาโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ก่อนเท่าน้ัน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดังกล่าวถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
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5. นักศึกษาจะต้องแจ้งรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาให้คณะทํางานรายวิชาฯ ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ตาม
แบบฟอร์มแจ้งรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา) ภายในระยะเวลาท่ีทางรายวิชากําหนดในแต่ละภาคการศึกษา
ท้ังน้ีการย่ืนแบบฟอร์มดังกล่าวถือเป็นการแจ้งความประสงค์ท่ีจะดําเนินการจัดทําโครงงานวิจัย ดังน้ัน
หากนักศึกษากลุ่มใดไม่ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวทางคณะทํางานจะถือว่าไม่ประสงค์จะดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิจัยฯ และจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการจัดทําโครงงานดังกล่าว 

6. สําหรับการใช้ห้องปฏิบัติการภายในคณะฯ น้ัน นักศึกษาจะต้องติดต่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการน้ันๆ และ
ทําบันทึกข้อความผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอใช้ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ภายใน
ห้องปฏิบัติการก่อนเสมอ และต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าห้องปฏิบัติการน้ันๆ  
ท้ังน้ีการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีห้องปฏิบัติการกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัดและต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด  

7. ก่อนการดําเนินการวิจัย หากนักศึกษาจําเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองท่ีอยู่ภายใต้เง่ือนไขของ พรบ.สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 นักศึกษาจะต้องย่ืนขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ไปยังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คกส .) ของทาง
มหาวิทยาลัยก่อนดําเนินการวิจัยด้วย โดยดําเนินการผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ังน้ีกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการย่ืนขออนุญาตฯ ให้อยู่ท่ีดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ท่ี www.vet.mut.ac.th/acucmut พร้อมกันน้ีให้คัดลอกสําเนาเอกสารการอนุมัติการให้ใช้
สัตว์ทดลองฯ แนบไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วย 

8. การนํารูปภาพ สื่อ เสียง หรือข้อมูลจากบุคคลอ่ืนมาใช้เพ่ือประกอบการดําเนินการวิจัย นักศึกษาจะต้อง
ขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อนนํามาใช้งานทุกครั้งและให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(creative commons; CC) โดยศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://creativecommons.org หรือ 
สํานักกฎหมายนิติธรรม www.dlo.co.th 
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การสอบโครงร่างงานวิจัยและการสอบป้องกันผลงานวิจัย 
 ในการสอบโครงร่างงานวิจัยและการสอบป้องกันผลงานวิจัย มีรายละเอียดและนักศึกษาจะต้อง
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ช่วงเวลาในการข้ึนสอบโครงร่างงานวิจัยหรือสอบป้องกันผลงานวิจัย ทางรายาวิชาจะกําหนดให้ทราบใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยในภาคเรียนท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 5 จะเป็นการสอบโครงร่างงานวิจัย ส่วนภาคเรียน
ท่ี 1 ของช้ันปีท่ี 6 จะเป็นการสอบป้องกันผลงานวิจัย 

2. ให้นักศึกษาดําเนินการสรรหากรรมผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่างงานวิจัยและสอบป้องกัน
ผลงานวิจัยดังน้ี 

2.1 ให้แต่ละกลุ่มสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเอง จํานวน 2 ท่าน 
2.2 ให้แต่ละกลุ่มเลือกกรรมการกลางจากรายช่ือตามประกาศของทางรายวิชา จํานวน 1 ท่าน  

รวมกรรมการในการสอบโครงร่างงานวิจัยและสอบป้องกันผลงานวิจัยจํานวน 3 ท่าน  
2.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดดังกล่าว จะทําหน้าท่ีในการสอบท้ังการสอบโครงร่างงานวิจัยและการ

สอบป้องกันผลงานวิจัยของนักศึกษา 
3. หลังจากสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แล้ว ให้นักศึกษาทําการกําหนดวันในการข้ึนสอบ รวมท้ังจอง

ห้องสอบให้เรียบร้อย แล้วนัดหมายวันในการข้ึนสอบกับทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่านเอง 
4. ให้นักศึกษาส่งคําร้องขอข้ึนสอบโครงร่างงานวิจัยหรือสอบป้องกันผลงานวิจัย ภายในระยะเวลาท่ีทาง

รายวิชากําหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
5. นักศึกษาควรส่งเอกสารรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยหรือรูปเล่มผลงานวิจัยฉบับเต็มให้คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านก่อนข้ึนสอบจริง ท้ังน้ีระยะเวลาในการส่งเอกสารให้อยู่ท่ีดุลพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา
เป็นผู้กําหนด แต่ไม่ควรน้อยกว่า 7 วันก่อนวันข้ึนสอบจริง 

6. ในวันข้ึนสอบจริง นักศึกษาควรตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบก่อนเวลาข้ึนสอบจริง รวมท้ัง
เตรียมเอกสารประกอบการนําเสนอไว้ให้เรียบร้อย 

7. ระยะเวลาในการสอบ 
2.1 เวลาในการนําเสนอไม่เกิน    30 นาที 
2.2 เวลาในการถาม-ตอบ    30 นาที 
2.3 เวลาในการ discussion ระหว่างคณะกรรมการฯ 30 นาที 

8. หัวข้อการนําเสนอ มีลําดับเช่นเดียวกับภาคเนื้อหาในเล่มโครงงานวิจัย โดยเริ่มจากสไลด์หน้าแรกท่ี
แสดงช่ือหัวข้อผลงานวิจัยและรหัสโครงงานวิจัย ช่ือนักศึกษาผู้วิจัย และช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา จากน้ันจึง
ตามด้วยส่วนเน้ือหาต่อไป และจัดให้มีหมายเลขสไลด์ด้วย โดยผู้นําเสนอสามารถมีได้ 1-2 คน ข้ึนกับ
ความเหมาะสม  

9. เกณฑ์การให้คะแนน (เป็นไปตามประกาศจากทางรายวิชาฯ) 
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รายละเอียดองค์ประกอบของเล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 
เล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

1. ส่วนนํา (preliminary) 
2. ภาคเน้ือหา (text) 
3. ภาคเอกสารอ้างอิง (literature cited) 
4. ภาคผนวก (appendix) (มีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความจําเป็นและเหมาะสม) 

โดยแต่ละหัวข้อน้ันมีการจัดเรียงลําดับ ดังน้ี โดยเครื่องหมาย  หมายถึงต้องมี 
 

ลําดับ หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย 
โครงร่างงานวิจัย 
(ช้ันปีท่ี 5 ภาค
การศึกษาท่ี 2) 

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
(ช้ันปีท่ี 6 ภาค
การศึกษาท่ี 1) 

1 ส่วนนํา ปกหน้า   
2  กระดาษรองปก  

3  ปกใน  

4  บทคัดย่อภาษาไทย - 

5  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ -  
6  สารบัญ   
7  สารบัญรูป   
8  สารบัญตาราง   
9 ภาคเน้ือหา บทท่ี 1 บทนํา*                   

10  บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม   
11  บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการ#                

(3.1-3.9) 
             

(3.1-3.5) 
12  บทท่ี 4 ผลการศึกษา -  
13  บทท่ี 5 วิจารณ์ -  
14  บทท่ี 6 สรุป - 

15  บทท่ี 7 กิตติกรรมประกาศ - 

16 ภาคเอกสารอ้างอิง    
17 ภาคผนวก(ถ้ามี)  § § 
18  กระดาษรองปกหลัง   
19  ปกหลัง  
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* บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย 1.1 ท่ีมาและความสําคัญ (ของปัญหา), 1.2 วัตถุประสงค์, 1.3 สมมติฐาน 
งานวิจัย, 1.4 กรอบแนวคิด 
# บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ประกอบด้วย 3.1 รูปแบบงานวิจัย, 3.2 สถานท่ีทดลอง, 3.3 ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง, 3.4 วิธีการทดลอง, 3.5 วิธีการวิเคราะห์ผล, 3.6 ระยะเวลาในการทําวิจัย, 3.7 งบประมาณ
งานวิจัย, 3.8 แผนการดําเนินงาน, 3.9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
§ ให้ใส่มาด้วยถ้ามี 
 
ข้อกําหนดในการพิมพ์เล่มโครงงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 
 

นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการพิมพ์และการจัดรูปแบบ (format) อย่างเคร่งครัด เพ่ือความ
เป็นระเบียบท่ีเหมือนกัน ดังน้ี (แนะนําให้ใช้ template ตามท่ีสาขาวิชาคลินิกกําหนด เพ่ือให้ง่ายแก่การ
จัดรูปแบบ) 

 
1. ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว ชนิดไม่ตํ่ากว่า 70 แกรม จัดพิมพ์เพียงหน้าเดียว ให้มีความคมชัดเหมาะ

แก่การอ่าน สําหรับกระดาษหน้าปกให้ใช้สีฟ้าอ่อน  
2. เข้าเล่มแบบเย็บสันหรือใสกาวด้านซ้ายเท่าน้ัน (ห้ามเข้าเล่มแบบเย็บมุมหรือร้อยห่วง)  
3. การต้ังค่าหน้ากระดาษ ให้จัดเหมือนกันตลอดทั้งเล่ม คือ ขอบบน (top) ขอบล่าง (bottom) 

ด้านซ้าย (left) และด้านขวา (right) เป็น 2 เซนติเมตร โดยมีขอบเย็บ (gutter) เป็น 0.8 เซนติเมตร และเพ่ือ
ไม่ให้เลขหน้าชิดข้อความบรรทัดแรกมากเกินไป อาจจัดให้ส่วนหัวกระดาษ (header) ห่างจากขอบบน 1 
เซนติเมตร โดยให้ข้อความบรรทัดแรกห่างจากขอบบนตามเดิม  

4. รูปแบบตัวอักษร  
 4.1   ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร (font type) ชนิด Thai Sarabun New ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
และจัดแนวชิดขอบกระดาษด้านซ้าย(ยกเว้นปกหน้า คําท่ีเป็นหัวเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย ท่ีมีขนาดและ
การจัดแนวต่างไปจากน้ี) 
 4.2   ตัวอักษรสัญลักษณ์พิเศษให้ใช้ตัวอักษรชนิด Symbol และใช้ขนาดตัวอักษรท่ีเหมาะสม โดยให้
ตัวสัญลกัษณ์มีความสูงพอเหมาะกับตัวอักษรอ่ืนๆ ในบรรทัด (แนะนําขนาด 11-12) ในกรณีสัญลักษณ์หรือ
ตัวพิมพ์พิเศษซ่ึงเครื่องพิมพ์ไม่มี ให้เขียนด้วยหมึกสีดําอย่างประณีต 

5. ระยะห่างระหว่างบรรทัด ต้ังค่าเป็น 1 เท่าระยะบรรทัดพิมพ์ หรือ single line  
6. หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย 

 6.1 คําท่ีเป็นหัวเรื่อง ได้แก่ ช่ือบทต่างๆ ในภาคเน้ือหา เช่น บทนํา ทบทวนวรรณกรรม อุปกรณ์
และวิธีการ ให้พิมพ์ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา ไม่ขีดเส้นใต้ จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ  
 6.2  หัวข้อหลัก ให้จัดชิดด้านซ้าย โดยจะมีตัวอักษรหรือตัวเลขกํากับหัวข้อหรือไม่ ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสม ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา ไม่ขีดเส้นใต้ 
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 6.3 หัวข้อย่อย จะมีตัวอักษรหรือตัวเลขกํากับหัวข้อหรือไม่ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 point ตัวหนา ไม่ขีดเส้นใต้ ถัดไปทางด้านขวาจากตําแหน่งหัวข้อหลัก (กรณีใช้ตัวเลขหรือตัวอักษร
บอกลําดับในหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย ให้เลือกใช้ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม เช่น 1. หรือ 1.1 หรือ 1) 
หรือ ก. เป็นต้น)  

7. การใส่เลขหน้า ให้เริ่มหน้า 1 ต้ังแต่ภาคเน้ือหาบทท่ี 1 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดภาคเอกสารอ้างอิง
เท่าน้ัน ส่วนนําและภาคผนวกไม่ต้องใส่เลขหน้า โดยเลขหน้าให้จัดอยู่ด้านบนหัวกระดาษชิดขวา ใช้รูปแบบ
ตัวอักษรชนิด Thai Sarabun New ขนาด 14 point ตัวธรรมดา  

8. ตาราง  
 8.1 ลําดับท่ีและช่ือตาราง ให้จัดชิดด้านซ้ายและอยู่บนสุดของตาราง โดยพิมพ์ด้วยตัวหนา ใช้คําว่า 
“ตารางท่ี” ตามด้วยเลขลําดับของตาราง จากน้ันพิมพ์ช่ือตารางด้วยตัวธรรมดาต่อจากเลขลําดับของตาราง 
กรณีช่ือตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปชิดด้านซ้าย กรณีตารางท่ียาวจนไม่สามารถ
บรรจุในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดยมีคําว่า (ต่อ) หลังเลขลําดับตาราง ส่วนตารางท่ีมีความกว้างจนไม่
สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตารางแนวนอน โดยหันหัวตารางเข้าสันปก ตารางท่ีมีความจําเป็น
ต่อเน้ือหาน้อยให้แสดงไว้ในภาคผนวกเพ่ือกระชับเน้ือหา 
 8.2  เน้ือหาตารางเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ ขนาดของตัวอักษรแล้วแต่ความเหมาะสม และจัด
ตารางให้อยู่ภายในระยะขอบท่ีต้ังไว้โดยไม่ต้องมีเส้นแนวต้ัง ยกเว้นกรณีท่ีจําเป็น  
 8.3 คําย่อหรือคําอ่ืนๆ ท่ีต้องการขยายความหมายท่ีใช้ในตาราง ให้อธิบายไว้ท้ายตารางด้านล่างสุด 
ซ่ึงถ้ามีหลายคําควรใช้วิธีการระบุสัญลักษณ์เป็นตัวยกไว้ในตาราง แล้วอธิบายด้านล่างตาราง 

9. รูปภาพต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนผัง รูปเขียน ภาพถ่าย กราฟ 
 9.1   จัดวางรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางในระยะขอบท่ีต้ังไว้ หรือตามความเหมาะสม หากเป็นกราฟ แผนท่ี 

แผนผัง หรือรูปเขียนใดๆ ก็ตาม จะต้องทําให้อ่านได้ชัดเจน 
 9.2   ลําดับท่ีและช่ือรูปภาพ ให้วางไว้ใต้รูปภาพ โดยจัดชิดด้านซ้าย ใช้คําว่า “รูปท่ี” พิมพ์ด้วย

ตัวหนา ตามด้วยเลขลําดับของรูปภาพ จากน้ันพิมพ์ช่ือรูปภาพด้วยตัวธรรมดาต่อจากเลขลําดับ  
 9.3   หากจําเป็นต้องติดรูปภาพ ควรติดรูปภาพให้เรียบร้อยและถาวรท่ีสุด รูปภาพท่ีใช้เป็นกระดาษ

อัดภาพ ซ่ึงไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์เน้ือหา ให้ส่งไฟล์สแกนรูปดังกล่าวมาด้วย 
10. ตัวเลขท่ีใช้บรรยายในเน้ือหา 
 10.1   หากมีหลายชุดตัวเลข ให้เว้นระหว่างชุดตัวเลข 2 เคาะ โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายจุลภาค (,) 

คั่น เช่น พันธ์ุ ก ข ค และ ง มีนํ้าหนักสดโดยเฉล่ีย 20.60  21.40  32.80 และ 20.10 กรัม ตามลําดับ (ถ้า / คือ
เว้น 1 เคาะ น่ันคือ 20.60 / / 21.40 / / 32.80 / และ / 20.10 / กรัม / ตามลําดับ) 

 10.2   การพิมพ์ตัวเลขต้ังแต่หลักพันข้ึนไป ให้ใช้เครื่องหมาย (,) คั่นหน้าหลักร้อย หลักแสน เช่น 
1,000 หรือ 25,675,910 กรณีมีทศนิยมให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ยกเว้นเป็นตัวเลขท่ีมีความจําเพาะต่องานวิจัย 

11. การพิมพ์สูตรหรือสมการ ให้พิมพ์อยู่กลางหน้ากระดาษ และเว้น 1 เท่าระยะบรรทัดพิมพ์ 
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12. กรณีตัว “ๆ  ฯ  %  :  ;  หรือ ,”ให้พิมพ์ติดกับตัวอักษรตัวสุดท้ายของข้อความด้านหน้า จากน้ันจึง
เว้นวรรค 1 เคาะ ก่อนพิมพ์ตัวอักษรของข้อความถัดไป เช่น ต่างๆ โครงงานฯ ของนักศึกษา ท่ีมา: และ 100% 
เป็นต้น ส่วนเครื่องหมาย “.” ให้เว้น 2 เคาะ ก่อนพิมพ์ตัวอักษรของข้อความถัดไป 

13. ในกรณีท่ีมีช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตต้องเขียนให้ถูกต้อง โดยเลือกใช้ ตัวเอียง แทนขีดเส้นใต้ 
เช่น Escherichia coli หรือ E. coli และ Salmonella Pullorum หรือ S. Pullorum สําหรับตัว “P” ใน P-
value ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และเอียง เช่น P≤0.01 หรือ P>0.05 ส่วนคําว่า in vivo, in vitro หรือคําอ่ืนท่ี
คล้ายกันให้ใช้ ตัวเอียง 

14. ให้เว้นวรรคก่อนเปิดและหลังปิดวงเล็บ ส่วนข้อความข้างในไม่ต้องเว้นจากเครื่องหมายวงเล็บอีก 
ยกเว้นการพิมพ์เลขฉบับในส่วนของเอกสารอ้างอิงท่ีเป็นวารสาร (ดูในส่วน การจัดพิมพ์ภาคเอกสารอ้างอิง) 
 
การจัดพิมพ์ส่วนนํา (preliminary) 
 

1. การจัดพิมพ์ปกหน้า ให้ระบุรหัสผลงานวิจัย ไว้ท่ีหัวกระดาษด้านขวา โดยใช้ตัวอักษรขนาด 18  
point ตัวหนา โดยข้ึนต้นด้วยปีการศึกษาท่ีเริ่มต้นทําโครงร่างงานวิจัย ตามด้วยปีท่ีนําเสนอผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ตามด้วยตัวย่อของรายวิชา (VRP) และสุดท้ายคือลําดับกลุ่ม ตัวอย่างเช่น “2558 – 59 – VRP – 01”  
 ถัดมาให้ใส่ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร เว้น 1 
บรรทัดและพิมพ์ข้อความด้านล่าง โดยใช้ตัวอักษรขนาด 24 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง โดยใช้คําว่า “โครงร่าง
งานวิจัยทางสัตวแพทย์” สําหรับการจัดพิมพ์โครงร่างงานวิจัย หรือใช้คําว่า “รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์” สําหรับการจัดพิมพ์เล่มผลงานวิจัยฉบับเต็ม 
 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาไทยก่อน แล้วข้ึนบรรทัดใหม่ตามด้วยช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้
ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษทุกคําข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้นคําท่ี
เป็นคําหน้านามบุพบทและสันธาน) ท้ายช่ือเรื่องภาษาอังกฤษไม่ต้องมีมหัพภาค (.)  
 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา หากมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ให้เว้นบรรทัดแล้วพิมพ์ช่ือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา 
 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ช่ือนักศึกษาผู้จัดทํา โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา มีคํานําหน้าเป็น 
“นาย” หรือ “นางสาว” ไว้หน้าช่ือผู้แต่งเท่าน้ัน (ยกเว้นกรณีท่ีผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ และสมณศักด์ิ 
หรือมียศ ให้ใช้เกณฑ์ตามราชบัณฑิตยสถาน) 
 ส่วนท้ายสุด ให้พิมพ์ช่ือคณะและมหาวิทยาลัย ตามด้วยภาคการศึกษา และปีการศึกษา ในบรรทัด
ถัดไป โดยใช้ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา จัดกึ่งกลาง 

2. คําท่ีเป็นหัวเรื่อง เช่น บทคัดย่อ สารบัญ เป็นต้น ให้พิมพ์ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา ไม่ขีด
เส้นใต้ จัดอยู่กลางหน้ากระดาษ 

3. การพิมพ์บทคัดย่อ (abstract) จัดให้มีเน้ือหาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการ ผล
การศึกษา วิจารณ์และสรุปผล โดยข้อความท้ังหมดควรอยู่ในย่อหน้าเดียว มีความยาวไม่เกิน 250 คํา หรือไม่
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เกินหน่ึงหน้ากระดาษ ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเน้ือหาในเล่มผลงานวิจัยจะพิมพ์
ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม 
 บทคัดย่อให้เริ่มต้นด้วยช่ือเรื่อง จัดกึ่งกลาง ใช้ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา สําหรับบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษช่ือเรื่องทุกคําจะต้องข้ึนต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นท่ีเป็นคําหน้านาม คําสันธาน และคําบุพบท 

 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ช่ือผู้แต่งและผู้ร่วมแต่ง โดยใช้ช่ือและนามสกุลเป็นภาษาไทย ไม่ต้องแสดงคํา
นําหน้า จัดไว้กึ่งกลาง พร้อมท้ังแสดงตัวยกเพ่ือระบุสถานท่ีทํางานหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 
point ตัวธรรมดา 

 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์คําว่า “บทคัดย่อ” สําหรับบทคดัย่อภาษาไทย หรือ “Abstract” สําหรับ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ด้วยตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลาง 

 เว้นบรรทัด แล้วเป็นเน้ือหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
 เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์คําว่า “คําสําคัญ:” สําหรับบทคัดย่อภาษาไทย หรือ “Keywords:” สําหรับ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยจัดชิดด้านซ้าย ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา แล้วตามด้วยคําสําคัญของ
ผลงานวิจัย โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวธรรมดา คําสําคัญเป็นคําหรือข้อความส้ันๆ ท่ีระบุถึงงานวิจัย 
นําไปสู่การสืบค้นและอ้างอิงได้ รวมกันแล้วไม่เกิน 5 คํา   
 เชิงอรรถ (footnote) ให้ใส่ไว้ด้านล่างสุดของหน้า และจัดให้ชิดซ้าย ใช้เส้นขีดยาวตลอดช่วงของ
ข้อความท่ีด้านบนเหนือเชิงอรรถ โดยเชิงอรรถเป็นการแสดงสถานท่ีทํางานหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ของผู้แต่ง
และผู้ร่วมแต่ง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวธรรมดา กรณีนักศึกษาให้ระบุว่า “นักศึกษาช้ันปีท่ี 6 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” สําหรับภาษาไทย หรือ “Sixth Year Student, Faculty of 
Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Thailand” สําหรับภาษาอังกฤษ 

4. สารบัญ เป็นหน้าท่ีบอกให้ทราบถึงลําดับเน้ือหาในเล่มผลงานวิจัย โดยพิมพ์ “สารบัญ” ด้วย
ตัวอักษรขนาด 18 point ตัวหนา จัดไว้กึ่งกลาง เว้นบรรทัด แล้วพิมพ์ “เรื่อง” จัดชิดซ้าย และ “หน้า” จัดชิด
ขวา ด้วยตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา จากน้ันบรรทัดต่อมาจึงใส่หัวข้อเรื่องและเลขหน้าเรียงต่อไป
ตามลําดับ ด้วยตัวอักษรขนาด 16 point ตัวธรรมดา กรณีสารบัญมีมากกว่า 1 หน้า ให้จัดพิมพ์หน้าถัดไปโดยมี
คําว่า (ต่อ) หลังคําว่า สารบัญ   

สารบัญรูปและสารบัญตาราง เป็นหน้าท่ีบอกให้ทราบว่ารูปภาพหรือตารางท่ีใช้ประกอบน้ันอยู่ส่วนใด
ของเน้ือหา มีรูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับสารบัญเน้ือหา แต่ต้องระบุเลขท่ีลําดับรูปภาพหรือลําดับตารางท่ีใช้ใน
เล่มผลงานวิจัยด้วย โดยสารบัญรูป ให้เปลี่ยนจากคําว่า เรื่อง เป็น “รูปท่ี” ส่วนสารบัญตาราง ให้เปลี่ยนเป็น 
“ตารางท่ี” กรณีรูปภาพหรือตารางในภาคผนวก เช่น ภาคผนวก ก. ควรระบุให้เป็น รูปท่ี ก-1 หรือตารางท่ี ก-1 
เป็นต้น เพ่ือแยกลําดับออกจากรูปภาพหรือตารางท่ีอยู่ในส่วนเน้ือหา 

5. คําอธิบายสัญลักษณ์ คําย่อ และอักษรย่อ เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงสัญลักษณ์และคําย่อต่างๆ จะมี
หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความจําเป็น แต่สัญลักษณ์และคําย่อให้มีความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 

    Tip  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการพิมพ์ได้โดยเลือก ¶ ท่ี 
เว้นวรรค ()    ซ่ึงจะแสดงสัญลักษณ์เพ่ือบอกจํานวนการเคาะหรือ

  การเว้นบรรทัดหรือ enter (¶) และการเย้ืองหรือ tab () เป็นต้น 
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การจัดพิมพ์ภาคเน้ือหา (text) 
ภาคเน้ือหา ประกอบด้วย 

- บทท่ี 1 บทนํา (introduction) 
- บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 
- บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการ (material and method) 
- บทท่ี 4 ผลการศึกษา (result) 
- บทท่ี 5 วิจารณ์ผล (discussion) 
- บทท่ี 6 สรุปผล (conclusion) 
- บทท่ี 7 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 

 
 การใช้ศัพท์เฉพาะในทางวิชาการ หากเป็นคําท่ีมีใช้เป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ให้เขียนเป็นภาษาไทย ตาม
หลักเกณฑ์การเขียนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มล่าสุด โดยในคร้ังแรกให้เขียนเป็นภาษาไทยแล้ว
แสดงภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้านหลังคําน้ัน เม่ือจะใช้ต่อไปให้ตัดวงเล็บภาษาอังกฤษออก ยกเว้นคําท่ีใช้
ภาษาอังกฤษแล้วสื่อความหมายได้ง่ายกว่า อนุโลมให้ทับศัพท์หรือย่อได้ เช่น 

ใช้ครั้งแรก      ใช้ครั้งต่อไป 
การข่มเกิน (overdominance)    การข่มเกิน 
คอร์ปัสลูเตียม (corpus luteum)   คอร์ปัสลูเตียม 
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส หรือพีซีอาร์                 พีซีอาร์ หรือ PCR 
(polymerase chain reaction; PCR) 
 

คําแนะนําการจัดพิมพ์เนื้อหาในส่วนต่างๆ 
กรณีจัดพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ไม่ต้องวงเล็บช่ือบทเป็นภาษาอังกฤษ กรณีจัดพิมพ์ต้นฉบับเป็น

ภาษาอังกฤษ ให้ปรึกษาคณะกรรมการโครงการผลงานวิจัยด้วย  
 

บทท่ี 1 บทนํา (introduction) 
  เป็นส่วนท่ีอธิบายถึงปัญหาและเหตุผลท่ีทําการวิจัย โดยเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของงานท่ีทํา 
รวมไปถึงสมมติฐานของงานวิจัยและวัตถุประสงค์ ซ่ึงต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการทําวิจัยให้ชัดเจนและมี
ขอบเขตท่ีแน่นอน ในกรณีท่ีมีวัตถุประสงค์หลายอย่างให้แยกเป็นข้อๆ อาจมีหรือไม่มีการอ้างอิงก็ได้ และมีการ
ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะส่วนท่ีสําคัญหรือเกี่ยวข้องอย่างมากกับงานท่ีทํา โดยในบทท่ี 1 น้ี มีเน้ือหาประกอบไป
ด้วย 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 
  อธิบายให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาท่ีต้องการศึกษา โดยเร่ิมจากภาพรวมหรือ

สภาพปัจจุบันของสิ่งท่ีจะศึกษา แล้วระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมีข้อมูลตามความจริง จากน้ันจึงสรุปเหตุผลท่ีผู้วิจัย
ต้องการศึกษา รวมถึงแนวทางแก้ไขหรือผลท่ีได้จากการวิจัย ท้ังน้ีควรเขียนให้ตรงประเด็นและมีความต่อเน่ือง 
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1.2 วัตถุประสงค์  
  การเขียนวัตถุประสงค์ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร กับใคร ท่ีไหน ด้วย

ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน และสอดคล้องกับช่ือเรื่องงานวิจัย โดยอาจเขียนในลักษณะบรรยาย หรือรูปของการ
เปรียบเทียบ หรือความสัมพันธ์ก็ได้ ถ้างานวิจัยเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลายตัว ควรเขียนวัตถุประสงค์แยกเป็นข้อ 
ๆ วัตถุประสงค์สามารถแบ่งออกเป็น วัตถุประสงค์หลัก (หรือวัตถุประสงค์ท่ัวไป) และวัตถุประสงค์จําเพาะ 

1.3 สมมติฐานงานวิจัย 
  เป็นข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยเกี่ยวกับคําตอบท่ีจะได้รับจากการดําเนินงานวิจัย หรือ

การคาดคะเนคําตอบล่วงหน้าสําหรับปัญหาท่ีศึกษาอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด หรืองานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเป็นฐาน อาจมีสมมติฐานทางสถิติประกอบด้วย 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย (มีหรือไม่มีก็ได้) 
  เป็นการกล่าวถึงขอบเขตของประเด็นปัญหาท่ีศึกษา หรือขีดวงจํากัดของการวิจัยว่า มี

ขอบเขตกว้างขวางลึกซ้ึงมากน้อยเพียงใด ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เช่น กลุ่มประชากร ตัวแปร และวิธีวิเคราะห์ท่ี
ใช้ ซ่ึงเหล่าน้ีกําหนดให้มีไว้แล้วในบทท่ี 3 เช่นกัน 

1.5 กรอบแนวคิด 
  เป็นการสรุปภาพรวมว่า งานวิจัยน้ันมีแนวคิดท่ีสําคัญอะไรบ้าง มีการเช่ือมโยง

เก่ียวข้องกันอย่างไร โดยอาจนําเสนอในรูปแบบจําลอง ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะเป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว หรือหลายตัว รวมถึงรูปแบบและทิศทางระหว่างตัวแปร
ดังกล่าว 

 
บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม (literature review) 

  เป็นส่วนท่ีสรุปข้อมูลพ้ืนฐาน ทฤษฎี แนวคิด หรือองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อผลงานวิจัย 
และผลงานวิจัยท่ีมีผู้ทํามาแล้ว ซ่ึงมีความสําคัญต่องานวิจัยท่ีดําเนินงานอยู่ ซ่ึงนํามาเรยีบเรียงโดยนักศึกษาเอง 
ท้ังน้ีควรเช่ือมโยงประโยคให้เกิดความต่อเน่ืองของเน้ือหา และใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมี
ความหมายตรงตามเอกสารต้นฉบับ 

 
บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการ (material and method) 

  เน้ือหาในบทน้ี เป็นส่วนท่ีจะบอกถึงลักษณะของงานวิจัยท่ีทํา อุปกรณ์ สารเคมี สัตว์ทดลองที่
ใช้ วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการบอกวิธีการในการทดลองและการวิเคราะห์ผลด้วย ซ่ึงในส่วนน้ีควร
ประกอบไปด้วย 

3.1 รูปแบบงานวิจัย 
ให้ระบุรูปแบบงานวิจัยท่ีทํา เช่น งานวิจัยเชิงทดลอง งานวิจัยเชิงพรรณนา 

3.2 สถานที่ทดลอง 
ให้ระบุสถานท่ีสําหรับใช้การทําวิจัย หรือสถานท่ีในการสํารวจ การเก็บตัวอย่าง รวมไป

ถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงชนิดของหน่วยทดลอง เช่น สัตว์ทดลองท่ีใช้ หรือกลุ่ม

ประชากรท่ีจะศึกษา ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างให้แสดงถึงวิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง และท่ีมาของกลุ่มตัวอย่าง 
รวมท้ังการจัดหรือจําแนกหน่วยทดลองเข้ากลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดด้วย 

3.4 วิธีการทดลอง 
เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการทดลองโดยละเอียด อุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ 

การควบคุมปัจจัยหรือการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองต่างๆ รวมไปถึงรูปแบบ และวิธีการบันทึกผลการทดลองด้วย โดย
สามารถแสดงในลักษณะตารางหรือแผนภาพสรุปได้ ท้ังน้ีหากเป็นการวิธีการทดลองท่ีคิดข้ึนมาใหม่ ให้แสดง
วิธีการทดลองอย่างละเอียด แต่หากเป็นวิธีการท่ีทราบกันอยู่แล้วหรือการดัดแปลงมาจากผู้อ่ืน ให้อธิบายถึง
ข้ันตอนหรือวิธีการน้ันโดยสังเขปและอธิบายรายละเอียดในส่วนท่ีมีการดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมเข้ามา โดยอ้างอิงถึง
แหล่งท่ีมาของวิธีการน้ันด้วย และอาจแสดงวิธีการท่ีมีการอ้างอิงถึงน้ันโดยละเอียด ใส่ไว้ในส่วนของภาคผนวกได้ 
เน้ือหาในส่วนน้ีอาจประกอบไปด้วย อุปกรณ์และสารเคมี ข้ันตอนและวิธีการทดลอง และตัวอย่างตารางบันทึก
ผล เป็นต้น 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ผล 
เป็นสว่นท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของผลการทดลองท่ีได้ และ/หรือ การ

เลือกสถิติเพ่ือใช้สําหรับการวิเคราะห์  
3.6 ระยะเวลาในการทําวิจัย 

ให้ระบุเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทําวิจัย 
3.7 งบประมาณงานวิจัย 

การกําหนดงบประมาณงานวิจัยควรจําแนกเป็นประเภทหรือหมวดต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าพาหนะ เป็นต้น 

3.8 แผนการดําเนินงาน  
ให้กําหนดกิจกรรมหรือการดําเนินงานท่ีวางแผนจะทําในรูปปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เป็นการบอกถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการนําผลการทดลอง หรือองค์ความรู้ท่ีได้

จากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้ เช่น เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น หรือเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์จริง หรือเป็นการแสดงความ
คาดหมายว่าจะถูกนําไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือมากกว่า 

 
บทท่ี 4 ผลการทดลอง หรือ ผลการศึกษา (result) 

  การรายงานผล ควรใช้การบรรยายท่ีละเอียดและเข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควรเสนอผลในรูป
ตาราง รูปภาพ หรือกราฟ (ไม่ควรแสดงถึงผลท่ีเหมือนกัน) ถ้าเป็นตารางควรใหชั้ดเจนและขนาดพอเหมาะกับ
ขนาดของหน้า ตารางควรมีความหมายในตัวเอง และต้องมีคําอธิบายเหนือตารางด้วย โดยเรียงลําดับก่อนหลัง
หากมีหลายตาราง ในกรณีรูปภาพ จะเป็นสีหรือขาวดําก็ได้ หากมีหลายรูปภาพต้องเรียงลําดับก่อนหลังด้วย
เช่นเดียวกัน 
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บทท่ี 5 วิจารณ์ (discussion) 
  การวิจารณ์ผลการทดลอง มีองค์ประกอบหลัก ดังน้ี 
 -  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดลองตามสมมติฐานของการศึกษาว่า ผลการทดลองที่ได้
เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ และแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้  
 -  เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฏีท่ีมีผู้เสนอมาก่อน 
 -  เพ่ือเปรียบเทียบกับผลงานทดลอง และการตีความหมายของผู้อ่ืน 
 -  เพ่ือเน้นถึงปัญหาหรือสาระสําคัญของเร่ืองท่ีทําการวิจัย หรือสิ่งท่ีค้นพบ 
  การวิจารณ์ควรมีการอ้างอิงประกอบด้วยเสมอ ผลและวิจารณ์อาจเขียนแยกหรือรวมกันได้ตาม
ความเหมาะสม กรณีท่ีเขียนรวมกันให้เขียนผลการทดลองแล้วจึงเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง 
 

บทท่ี 6 สรุป (conclusion) 
สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญๆ ในงานวิจัยท้ังหมด โดยสรุปสิ่งท่ีทําและผลท่ีได้ตามแต่ละ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีต้ังไว้ ระบุผลท่ีค้นพบจากการศึกษา ข้อจํากัดในการทํางาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือต่อยอดการศึกษาน้ีต่อไป ตลอดจนประโยชน์ท่ีได้จากการประยุกต์ผลของการศึกษาน้ี 
 

บทท่ี 7 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 
  เป็นส่วนท่ีใช้บรรจุข้อความแสดงความขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนสนับสนุนในการทํางานวิจัย  
 
 จากน้ันจึงตามด้วย ภาคเอกสารอ้างอิง และ ภาคผนวก ตามลําดับ  
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การเขียนอ้างอิงในส่วนของภาคเน้ือหา 
 

1. ใช้ระบบช่ือตามด้วยปีท่ีพิมพ์ โดยวางไว้หน้าหรือหลังข้อความท่ีอ้างอิง กรณีเอกสารต้นฉบับเป็น
ภาษาไทยให้ใช้ช่ือผู้แต่งตามด้วยปี พ.ศ. ท่ีพิมพ์ กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้นามสกุลของผู้แต่ง
ตามด้วยปี ค.ศ. ท่ีพิมพ์  

2. กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ และสมณศักด์ิ ให้ระบุไว้ในช่ือด้วย ยกเว้นยศทางทหาร 
ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ ไม่ต้องระบุ 

3. กรณีอ้างอิงก่อนข้อความหรือใช้เป็นประธานของประโยค 
 กรณีผู้แต่งคนเดียว ให้พิมพ์ช่ือและเว้น 1 เคาะ ตามด้วยปีท่ีพิมพ์เอกสารน้ันในวงเล็บ เช่น  

  สมชาย (2555) กล่าวว่า....   Taylor (2012) กล่าวว่า.... 
 กรณีผู้แต่งสองคน ให้พิมพ์เฉพาะช่ือ และค่ันระหว่างคนแรกและคนท่ีสองด้วย “และ” หรือ “and”  
 ตามด้วยปีท่ีตีพิมพ์ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น 
  สมชาย และ สมศรี (2555) กล่าวว่า.... Taylor and Danny (2012) กล่าวว่า ... 
   หรือ 
  จากรายงานของ สมชาย และ สมศรี ในปี 2555 กล่าวว่า/รายงานว่า/พบว่า ... 
  จากรายงานของ Taylor และ Danny ในปี 2012 กล่าวว่า/รายงานว่า/พบว่า ....  
 กรณีผู้แต่งมีมากกว่า 2 คน 
  สมชาย และคณะ (2555) กล่าวว่า.... Taylor et al., (2012) กล่าวว่า ... หรือ 
       Taylor และคณะ (2012) กล่าวว่า ... 
   หรือ  
  จากรายงานของ สมชาย และคณะ ในปี 2555 กล่าวว่า/รายงานว่า/พบว่า ... 
  จากรายงานของ Taylor et al. ในปี 2012 กล่าวว่า/รายงานว่า/พบว่า .... หรือ 
  จากรายงานของ Taylor และคณะ ในปี 2012 กล่าวว่า/รายงานว่า/พบว่า .... 

4. กรณีอ้างอิงหลังข้อความ  
กรณีเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมีผู้แต่งคนเดียว ให้พิมพ์ช่ือแบบเดียวกัน แต่จัดให้อยู่ในวงเล็บ โดยมี (,) 
อยู่หลังตัวอักษรสุดท้าย แล้วเว้น 1 เคาะ ตามด้วยปีท่ีพิมพ์ เช่น 

  .... (สมศรี, 2555)     .... (Danny, 2012) 
 กรณีเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ “และ” หรือ “and” เช่น  

สมชาย และสมศรี (2555) ....  .... (Taylor and Danny, 2012) 
 กรณีเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงมีผู้แต่ง 3 คนข้ึนไป ให้ใช้ “และคณะ” หรือ “et al.” เช่น  

สมชาย และคณะ (2555) ....  .... (Taylor et al., 2012) 
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5. กรณีอ้างอิงเอกสารหลายฉบับ ซ่ึงมีผู้แต่งช่ือเดียวกันและตีพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้พิมพ์ตัวอักษร ก, ข, 
ค หรือ a, b, c ตามหลังปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องเคาะเว้น เช่น  

สมชาย และคณะ (2555ก) ....   .... (Taylor et al., 2012a) 
กรณีอ้างอิงหลายฉบับในคราวเดียวกัน ให้ใช้ (,) คั่นระหว่างปี เช่น  

สมชาย และคณะ (2555ก, 2555ข) ....  .... (Taylor et al., 2012a, 2012b)  
ซ่ึงการระบุตัวอักษรหลังปีท่ีพิมพ์น้ีต้องใช้ในภาคเอกสารอ้างอิงด้วย 

6. กรณีอ้างอิงเอกสารหลายฉบับ ซ่ึงมีช่ือผู้แต่งต่างกันในคราวเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามปีท่ีพิมพ์จาก
น้อยไปหาปีล่าสุด และเรียงจากผู้แต่งภาษาไทยก่อน โดยคั่นแต่ละชุดผู้แต่งด้วย (;) หลังตัวอักษรสุดท้าย แล้วเว้น 
1 เคาะ ตามด้วยผู้แต่งชุดต่อไป เช่น 

ถวิล (2550); อํานาจ (2554) ....  
.... (สมชาย และสมศรี, 2555; Taylor and Danny, 2012)  

7. กรณีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน ให้ระบุช่ือเต็มของสถาบันหรือหน่วยงานน้ัน โดยอาจระบุช่ือ
ย่อใน [ ] เพ่ือใช้อ้างอิงแทนช่ือเต็มในคร้ังต่อไป เช่น  

  Food and Agriculture Organization [FAO] (2009) ... หรือ  
  ... (Food and Agriculture Organization [FAO], 2009)  
 หลังจากน้ันถ้าต้องการอ้างอิงครั้งต่อไปในเอกสารให้ใช้ FAO (2009) .... หรือ .... (FAO, 2009) 
8. กรณีอ้างอิงจากการตรวจเอกสารโดยผู้อ่ืนให้ใช้คําว่า “อ้างโดย” หรือ “cited by” เช่น  

อํานาจ (2546 อ้างโดย ถวิล, 2550) ....   .... (อํานาจ, 2546 อ้างโดย ถวิล, 2550) 
9. เอกสารที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ ให้ใช้ “อยู่ระหว่างการตีพิมพ์” หรือ “in press” แทนปีท่ีพิมพ์ 
10. การอ้างอิงตารางและรูปภาพ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับการอ้างอิงในส่วนเน้ือหา โดยให้อยู่ในวงเล็บ 

และวางไว้ท้ายข้อความซ่ึงเป็นช่ือตาราง หรือช่ือรูปภาพ (ดูภาคผนวก) 
 
การจัดพิมพ์ภาคเอกสารอ้างอิง 
 

การเรียงลําดับเอกสารในส่วนเอกสารอ้างอิงไม่ต้องมีเลขกํากับ ให้เรียงลําดับช่ือผู้แต่งตามลําดับ
ตัวอักษรจาก ก-ฮ และช่ือสกุลจาก A-Z โดยเริ่มจากช่ือภาษาไทยก่อนจนครบแล้วจึงเร่ิมภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์
บรรทัดแรกของเอกสารน้ันชิดขอบด้านซ้าย แต่ไม่ต้องจัดกั้นหลัง ถ้าไม่จบในหน่ึงบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดถัดไป
โดยย่อหน้าเท่ากับ 1 tab อัตโนมัติ หรือ 0.5 น้ิว และไม่ต้องเว้นบรรทัดระหว่างเอกสาร  

ช่ือผู้แต่งหรือผู้เขียนบทความ ถ้าเป็นช่ือภาษาไทย ให้ใช้ช่ือตามด้วยนามสกุล กรณีมีผู้แต่งหลายคนให้
เว้นวรรค แล้วตามด้วยช่ือผู้แต่งคนต่อไป และใช้ “และ” หน้าช่ือผู้แต่งคนสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค   

กรณีช่ือผู้แต่งภาษาอังกฤษ ให้เริ่มด้วยนามสกุล คั่นด้วย (,) แล้วตามด้วยอักษรตัวแรกของช่ือต้นและช่ือ
กลางตามลําดับ โดยมี (.) (ยกเว้นกรณีท่ีจําเป็นต้องเขียนเต็ม เช่น Van, de, der, von เป็นต้น) จากน้ันคั่นด้วย 
(,) อีกครั้งแล้วตามด้วยนามสกุลผู้แต่งคนต่อไป และใช้ “and” หน้านามสกุลผู้แต่งคนสุดท้าย โดยไม่ต้องมี (,) 
หลังผู้แต่งคนก่อนสุดท้าย 
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 ถ้าผู้แต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบันให้เขียนช่ือเต็ม โดยเรียงลําดับจากหน่วยงานย่อยก่อนหน่วยงานหลัก 
กรณีอ้างอิงเอกสารหลายฉบับ ซ่ึงมีผู้แต่งช่ือเดียวกันหรือชุดเดียวกัน และตีพิมพ์ในปีเดียวกัน ซ่ึงทําให้

สับสนในการอ้างอิงภาคเน้ือหาได้ ให้จัดพิมพ์โดยเรียงตามลําดับโดยใช้ตัวอักษร ก, ข, ค สําหรับภาษาไทย หรือ 
a, b, c สําหรับภาษาอังกฤษ ตามหลังปีท่ีพิมพ์  

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารอ้างอิง ถ้าให้เครื่องหมาย / แทนการเว้นวรรค จะได้เป็น 
 
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. 

 
การอ้างอิงจากหนังสือหรือตํารา มีรูปแบบดังน้ี (/ แทนเว้น 1 เคาะ) 

 
 ผู้แต่ง. / ปีท่ีพิมพ์. / ช่ือหนังสือ. / ครั้งท่ีพิมพ์ (ถ้ามี). / สํานักพิมพ์. / สถานท่ีพิมพ์. / จํานวนหน้า. 
 

กรณีเป็นบทย่อยในหนังสือ ให้เขียนช่ือบท คั่นด้วย (.) ตามด้วย “ใน:” หรือ “In:” ตามด้วยช่ือหนังสือ 
กรณีมีบรรณาธิการให้ใส่ช่ือบรรณาธิการก่อน แลว้ (,) ตามด้วย “บรรณาธิการ.” หรือ “ed.” (กรณีคนเดียว) 
หรือ “eds.” (กรณีหลายคน) ตามด้วยช่ือหนังสือ  

กรณีอ้างอิงจากการตรวจเอกสารโดยผู้อ่ืน ให้ใช้หลักการเดียวกับข้างต้น โดยเปลี่ยนคําว่า “ใน:” หรือ 
“In:” เป็น “อ้างโดย:” หรือ “cited by:” 

ช่ือสถานท่ีพิมพ์ท่ีเป็นช่ือเมือง ช่ือรัฐ หรือช่ือประเทศ ให้เขียนช่ือเต็ม 
กรณีเลขหน้า ให้ใส่จํานวนหน้าท้ังหมดของหนังสือน้ัน โดยมี “หน้า.” หรือ “p.” หลังตัวเลข เช่น 152 

หน้า. หรือ 152 p. ถ้าใช้เฉพาะบทให้ระบุคําดังกล่าวไว้หน้าตัวเลข เช่น หน้า 61-72. หรือ p. 61-72. 
ตัวอย่างการอ้างอิงจากหนังสือหรือตํารา เช่น  

กองควบคุมยาสตัว์ กรมปศุสัตว์. 2542. มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานสําหรับมาตรฐานฟาร์ม. กองควบคุมยาสัตว์ 
กรมปศุสัตว์. กรุงเทพมหานคร. 47 หน้า. 

นพดล พิฬารัตน์. 2553. พยาธิวิทยาโภชนาการและทางเดินอาหารในสัตว์. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 138 หน้า. 

ปรีชา พวงคํา ริชาร์ด ซี. แลร์ และทวิโภค อังควานิช. 2548. คู่มือการดูแลช้างสําหรับควาญช้างและผู้จัดการปาง
ช้าง. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. 152 
หน้า.  
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ศันสนีย์ เสนะวงษ์. 2537. การปรับสภาวะภูมิคุ้มกัน (immunomodulation). ใน: สุทธิพันธ์ สาระสมบัติ, 
บรรณาธิการ. อิมมูโนวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี 3. บริษัท เค.พี. พรินต้ิง จํากัด. 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 มีรูปแบบดังน้ี  

 
ช่ือผู้เขียน. / ปีท่ีพิมพ์. / ช่ือบทความ. / ช่ือวารสาร / ปีท่ี(ฉบับท่ี): / หน้า. 

 
 ช่ือผู้เขียนบทความและปีท่ีพิมพ์ใช้รูปแบบเดียวกับการอ้างอิงจากหนังสือ โดยช่ือวารสารให้พิมพ์ด้วย 

ตัวเอียง และเขียนเป็นช่ือย่อวารสาร ช่ือย่อวารสารอาจระบุไว้ท่ีหัวหรือท้ายหน้ากระดาษของวารสารนั้นๆ หาก
ไม่พบให้ลองสืบค้นช่ือย่อวารสารน้ันจากฐานข้อมูลในเวบไซต์ เช่น ISI Journal Title Abbreviations หาก
วารสารน้ันไม่มีช่ือย่อให้เขียนช่ือเต็ม ส่วนปีท่ี ฉบับท่ี และหน้า ให้ระบุตัวเลขได้เลย โดยใช้สัญลักษณ์ค่ันให้
ถูกต้อง ตัวอย่างการอ้างอิงจากวารสาร เช่น 

 
จตุพร กระจายศรี วีระพันธ์ นกแก้ว และสมเกียรติ ห้วยจันทึก. 2555. รปูแบบระดับความเข้มข้นฮอร์โมนโป

รเจสเตอโรน ในซีรั่มและอุจจาระของช้างเอเชียต้ังท้องท่ีตรวจวัดด้วยวิธี Enzyme immunoassay 
(EIA). สัตวแพทย์มหานครสาร 7(2): 59-70. 

เผด็จ ธรรมรักษ์. 2546. การตรวจสัด: กุญแจสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมพันธ์ุในสุกร. เวชชสารสัตว
แพทย์ 33(3): 35-42. 

อาคม สังข์วรานนท์ และสุพจน์ ไพบูลย์รัตนวงศ์. 2544. อุบัติการณ์ของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหาร 
และพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร. สัตวแพทยสาร 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. 
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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. 

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. 

 
การอ้างอิงจากการประชุมวิชาการ  

 
 ช่ือผู้เขียน. / ปีท่ีพิมพ์. / ช่ือเรื่อง. / ใน: / ช่ือบรรณาธิการ, / บรรณาธิการ (ถ้ามี). / ช่ือการประชุม. / 
 สํานักพิมพ์. / สถานท่ีพิมพ์. / วันเดือนปีท่ีจัดสัมมนา. / หน้า. 
 
 กรณีไม่ปรากฎสํานักพิมพ์ และสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้หน่วยงานท่ีจัดการประชุม และสถานท่ีจัดการประชุม
แทน ตัวอย่างการอ้างอิงจากการประชุมวิชาการ เช่น 

 
เทวินทร์ อินป๋ันแก้ว บุรินทร์ น่ิมสุพรรณ เกียรติชัย โรจนมงคล ชัญญา เก่งระดมกิจ และสถาพร จิตตปาลพงศ์. 

2549. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูนต่อการติดพยาธิหนอนหัวใจในสุนัขและแมว. ใน: เรื่องเต็ม
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 44: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 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.  

 
 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ 
   
 ผู้แต่ง. / ปีท่ีพิมพ์. / ช่ือวิทยานิพนธ์. / ระดับวิทยานิพนธ์. / ช่ือมหาวิทยาลัย. / จํานวนหน้า. 
 

ให้ระบุระดับวิทยานิพนธ์ เช่น วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (สําหรับภาษาไทย) 
และ M.S. Thesis หรือ Ph.D. Thesis (สําหรับภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างการอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ เช่น 
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อรรถพร จีนพันธ์. 2556. ระบาดวิทยาการติดเช้ือ Burkholderia pseudomallei ในสวนสัตว์สงขลา. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 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. 
 
 การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 

ควรเล่ียงการอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต หากจําเป็นต้องใช้ ให้ระบุช่ือเว็บไซต์ท่ีเข้าถึง และวันท่ีสืบค้นด้วย  
 

 ช่ือผู้เขียน. / ปีท่ีตีพิมพ์ (ปรากฏอยู่ท่ีเว็บไซต์). / ช่ือเรื่อง. / เข้าถึงได้จาก: / (ช่ือ URL), / วันท่ีสืบค้น. 
 

กรณีช่ือ URL มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ตัดแบ่งบางส่วนลงไปอยู่ในบรรทัดถัดไป และเอาการ
เช่ือมโยงออก (ไม่ต้องมีขีดเส้นใต้) 

ตัวอย่างการอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต เช่น 
Thai Racing Pigeon Federation. 2010. 50 ปีแห่งกีฬานกพิราบแข่งในประเทศไทย. เข้าถึงได้จาก: 

http://www.trpf club.com/forum/forum_posts.asp?TID=7557, 22 กุมภาพันธ์ 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_TRICHOMONO
SIS.pdf, 17 July 2012. 

 
การเขียนภาคผนวก (appendix) 
 เป็นส่วนท้ายของเล่มงานวิจัย ซ่ึงจะมีหรือไม่มีก็ได้ ภาคผนวกเป็นส่วนแสดงรายละเอียดปลีกย่อยท่ี
ต้องการอธิบายเพ่ิมเติมจากเน้ือหาหลักในส่วนต่างๆ ของงานวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษาหรือทําความเข้าใจ
เพ่ิมเติม โดยท่ัวไปสิ่งท่ีจะนํามาไว้ในภาคผนวกอาจประกอบด้วย  

- ตาราง กราฟ แผนที่และแผนภูมิ ซ่ึงมีความละเอียด หากใส่ไว้ในเน้ือหาจะทําให้เรื่องไม่กระชับ 
- เครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลของงานวิจัยวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษารายละเอียดและเป็นหลักฐานยืนยัน 
- ภาพประกอบต่างๆ หรือสูตรการเตรียมสารเคมีท่ีใช้ในงานวิจัย หรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี

เก่ียวข้อง  
- ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท่ียังไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ใดๆ (ข้อมูลดิบ) รวมถึง

ข้อความ ทฤษฎี หรือเทคนิควิธีท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดมาก รวมท้ังวิธีการคํานวณค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
หรือตัวอย่างการคํานวณค่าสถิติ  
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- หนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญหรืออ่ืนๆ ท่ีจะใช้เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย 
 ส่วนประกอบของภาคผนวกเหล่าน้ี เม่ือนํามาไว้ในภาคผนวกจะจัดแบ่งเป็นประเภทตามลักษณะของ
เอกสารข้อมูล โดยอาจกําหนดเป็นภาคผนวก ก. ข. ค. ซ่ึงจะต้องระบุไว้ในสารบัญ โดยเรียงลําดับต่อจากสารบัญ
เน้ือหา เช่น  
   ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 
   ภาคผนวก ข. ภาพการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของคณะผู้วิจัย  
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หลักเกณฑ์การเรียงสระและพยัญชนะ 
 
การเรียงสระ 
อะ  อั-   อั-ะ  อา  อํา  อิ   อี  อึ  อื   อุ  อู   เอ  เอะ   
เอา  เอาะ  เอิ-   เอี-   เอี-ะ   เอื-  เอื-ะ   แอ   แอะ  โอ  โอะ  ใอ  ไอ 
 
การเรียงตัวอักษรไทย 
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 
 
การเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
(เว้น 1 บรรทัด) 

โครงร่างงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 
 

ความชุกและความไวต่อยาเมโทรนิดาโซลของเช้ือ Trichomonas gallinae                         
ในไก่ชนเขตหนองจอก  

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

 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  

อ.น.สพ.เกียรติชัย  โรจนมงคล  
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม  
อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา  ขําพูล  

ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์ 
 

โดย  
 

นายณัฐพล  อินทอง รหัสนักศึกษา  5012110058 
นายภพพล  ประเสริฐสังข์ รหัสนักศึกษา  5012110072 
นายรณชัย  เขตสุภา รหัสนักศึกษา  5012110074 
นายถวิล  ชมช่ืนกล่ิน รหัสนักศึกษา  5012110081 
นายวิชัย  กองโฮม  รหัสนักศึกษา  5012110095 
นายสิทธิศักด์ิ  ตวงวิไล รหัสนักศึกษา  5012110153 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

2559-60-VRP-25
(18 ตัวหนา)

(24 ตัวหนา) 
ปี 5 ภาคเรียนท่ี 2 - “โครงร่างงานวิจัยทางสัตวแพทย์” 
ปี 6 ภาคเรียนท่ี 1 - “รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์”

3 x 3 เซนติเมตร 

(18 ตัวหนา)

(16 ตัวหนา) 

(16 ตัวหนา) 

(16 ตัวหนา) 

(18 ตัวหนา) 

(18 ตัวหนา) 

ตัวอย่างปกหน้า 

ปีการศึกษา “2559-60”- ตัวย่อช่ือวิชา “VRP” - ลําดับโครงงาน “25”



   

ความชุกและความไวต่อยาเมโทรนิดาโซลของเชื้อ Trichomonas gallinae                  
ในไก่ชนเขตหนองจอก (18 หนา จัดกลางหน้ากระดาษ) 

(เว้น 1 บรรทัด) 
ถวิล ชมช่ืนกลิ่น1  วิชัย กองโฮม1  ณัฐพล อินทอง1  ภพพล ประเสริฐสังข์1   

รณชัย เขตสุภา1  สิทธิศักด์ิ ตวงวิไล1 
(เว้น 1 บรรทัด) 

บทคัดย่อ (18 หนา) 
(เว้น 1 บรรทัด) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
......................………………………………………………………….………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………... (16 ตัวธรรมดา) 
(เว้น 1 บรรทัด) 
คําสําคัญ: Trichomonas gallinae  ….…  …….  หนองจอก (16 ตัวธรรมดา) 
 
      (กรณีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จัดให้มี (,) คั่นระหว่างคําแต่ละคํา) 
 
 
 
 
 

 
 
(เว้น 1 บรรทัด) 
1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (16 ตัวธรรมดา) 
 

(หรือพิมพ์คําว่า “Abstract”
กรณีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)  

(16 ตัวธรรมดา) 

ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 

หรือพิมพ์คําว่า “Keywords” 
กรณีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

(ขนาด 16 หนา)



   

 
 

สารบัญ  
(เว้น 1 บรรทัด) 
เร่ือง              (16 ตัวหนา) หน้า 
บทท่ี 1 บทนํา (16 ตัวธรรมดา)            1 
 1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา          1
 1.2 วัตถุประสงค์               2  

1.3 สมมติฐานงานวิจัย            2 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย            2 
1.5 กรอบแนวคิด            2 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม            2
 2.1 ประวัติและความสําคัญของไก่ชน           3
 2.2 ลักษณะของเช้ือ T. gallinae           6
 2.3 การทดสอบความไวต่อยาเมโทรนิดาโซล        10 
บทท่ี 3 อุปกรณ์และวิธีการ           14 

3.1 รูปแบบงานวิจัย           14 
3.2 สถานท่ีทดลอง           14 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          14 
3.4 วิธีการทดลอง           17 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ผล           26 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา            27 
บทท่ี 5 วิจารณ์             32 
บทท่ี 6 สรุป             34 
บทท่ี 7 กิตติกรรมประกาศ           35 
เอกสารอ้างอิง             36 
ภาคผนวก             38 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญ 

(18 หนาจัดกลางหน้ากระดาษ)



   

 
 

สารบัญรูป 
 

รูปท่ี            หน้า 
   1   การเลี้ยงไก่ชนแบบปล่อยลาน           4   
   2   การเลี้ยงไก่ชนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย           4    
   3   การเลี้ยงไก่ชนแบบขังคอกหรือเล้า           5     
   4   ไก่ชนสายพันธ์ุประดู่หางดําและผู้เลี้ยง          5               
   5   โครงสร้างของเช้ือ T. gallinae           6              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญรูป 



   

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี            หน้า 
     1      แขวงที่ถูกสุ่มเลือกเป็นระบบทีละ 2 หน่วยตัวอย่าง  

   หลังจากเรียงลําดับจํานวนไก่ชนจากมากไปหาน้อย       15       
     2      จํานวนไก่ชนท่ีต้องเก็บตัวอย่างในแต่ละแขวงท่ีเลือกได้       15         
     3      จํานวนไก่ชนท่ีต้องเก็บตัวอย่างโดยเลือกจากฟาร์มเกษตรกร 

   ท่ีมีไก่ชนมากท่ีสุด 2 ฟาร์มแรก แล้วเทียบตามสัดส่วน       16     
     4      ผลการเก็บตัวอย่างในไก่พ้ืนเมือง          21         
     5      ผลการสํารวจเช้ือ T.gallinae ในภาคสนามด้วยวิธี wet smear      22       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 



   

 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

(เว้น 1 บรรทัด) 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ (16 ตัวหนา)  

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………….……..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
(อาจเว้นหรือไม่เว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้าแต่ให้เป็นแบบเดียวกันท้ังเล่ม) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
1.2 วัตถุประสงค์ (16 ตัวหนา) (อาจแยกเป็น วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์จําเพาะ) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………….……………..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
1.3 สมมติฐานงานวิจัย (16 ตัวหนา) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………….…………..… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
 (เว้น 1 บรรทัด) 
1.4 กรอบแนวคิด (16 ตัวหนา) 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

 

ตัวแปรควบคุม 

(18 ตัวหนา)

ตัวอย่างภาคเนื้อหา 



   

 
บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
(เว้น 1 บรรทัด) 
2.1 (16 ตัวหนา) (กําหนดหัวข้อตามความเหมาะสม) 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………...………………....… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
(เว้น 1 บรรทัด) 

2.1.1 (16 ตัวหนา) (กําหนดหัวข้อตามความเหมาะสม) 
......................………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
(อาจเว้นหรือไม่เว้นบรรทัด) 

1) ......................…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาคเน้ือหา (ต่อ) 



   
 

บทท่ี 3  
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
3.1 รูปแบบงานวิจัย 

......................………………………………………………………….………………………........... 
 
3.2 สถานท่ีทดลอง 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตัวอย่างหัวข้อ เช่น) 

3.3.1  กลุ่มตัวอย่าง 
......................………………………………………………………….…………………….. 

…………………………………………………………………… (รวมถึงการแสดงวิธีคํานวณกลุ่มตัวอย่าง) 
 
3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง หรือเกณฑ์การคัดเข้า (หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 

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

 
3.4 วิธีการทดลอง 

3.4.1  การจัดการเล้ียงสัตว์ทดลอง 
......................………………………………………………………….…………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
3.4.2 อุปกรณ์และสารเคมี 

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

ตัวอย่างภาคเน้ือหา (ต่อ) 



   

3.4.3 ข้ันตอนการทดลอง (ควรมีแผนภาพ หรือ flow chart การทํางานประกอบ เช่น) 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4 ตัวอย่างตารางบันทึกผล (เป็นตารางเปล่า สามารถจัดให้มีเส้นแนวต้ังได้ อย่างไรก็ตาม เล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์

ท่ีมีตารางแสดงผลการทดลองอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องมีตัวอย่างตารางบันทึกผลอีก เพ่ือลดความซํ้าซ้อน) 
 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

ช่ือ-ท่ีอยู่เจ้าของสัตว์ 
 

ช่ือตัวอย่าง 
ไก่  

หมายเหตุ 
อายุ เพศ 

      
      
 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ผล 
......................………………………………………………………….………………………........... 
 
 
 
 

 

3.6 ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 ตัวอย่างเช่น 8 เดือน ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 
 

3.7 งบประมาณงานวิจัย (ไม่ต้องจัดให้มีเลขลําดับตาราง) 
 

รายการ จํานวน(บาท) 
1) ค่าอุปกรณ์และสารเคมี 

1.1) ………………………… 
1.2) ………………………… 

2) …………………….. 

           x,xxx 

รวม           xx,xxx 
 
 

แชเ่ยน็ในกล่องโฟมทีม่น้ํีาแขง็ระหวา่งการขนสง่ 

………………………………………….. 

เพาะตัวอย่างเช้ือซํ้าเพ่ือยืนยัน MLC ท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง

วิเคราะห์ผลการทดลอง

……………………………. 

ตวัอยา่งน้ําในตูเ้ลีย้งปลาทะเลสวยงามจากตลาดนดัจตุจกัรจาํนวน 100 ตวัอยา่ง 



   

3.8 แผนการดําเนินงาน (ไม่ต้องจัดให้มีเลขลําดับตาราง) 

 

3.9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ……………………………………………………………………………………………. 

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



   

 
บทท่ี 4 

ผลการทดลอง  
 

......................………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………… (16 ตัวธรรมดา) 
(บรรยายผลท่ีได้ พร้อมใส่ตาราง กราฟ หรือรูปภาพประกอบให้เข้าใจ) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ข้ึนหน้าใหม่) 

 

บทท่ี 5 
วิจารณ์ 

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

(ข้ึนหน้าใหม่) 
 

บทท่ี 6 
สรุป 

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

(ข้ึนหน้าใหม่) 
 

บทท่ี 7 
กิตติกรรมประกาศ 

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

(ข้ึนหน้าใหม่) 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 
 
 
 
 

(หรือใช้คําว่า “ผลการศึกษา”) 

ตัวอย่างภาคเน้ือหา (ต่อ) 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เว้น 1 บรรทัด) 
รูปท่ี 1 ไก่ชนท่ีเลี้ยงแบบปล่อยลาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (เว้น 1 บรรทัด) 
รูปท่ี 2 T. gallinae หลังย้อมด้วยสี Diff-Quick มีลักษณะเป็นรูปลูกแพร์ (pear shape) ด้านหน้ากลมมน ด้าน
ท้ายแหลม มีนิวเคลียสเดียวอยู่ทางด้านหน้า มี anterior flagellum 4 เส้น และมี posterior flagellum 1 เส้น 
ซ่ึงยึดติดกับลําตัวด้วย undulating membrane, bar = 5 ไมครอน (ถวิล และคณะ, 2555) 
 
การพิมพ์ช่ือรูปภาพหรือตาราง ถ้าให้เครื่องหมาย / แทนการเว้นวรรค จะได้ 

รูปท่ี / 1 // ไก่ชนท่ี. 
 
 
 
 

ตัวอย่างการพิมพ์รูป 

5 µm 



   

 
ตารางท่ี 1 บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิทางทวารหนักของโคท่ีนาทีต่างๆ  
(เว้น 1 บรรทัด) 

นาทีท่ี 
อุณหภูมิท่ีวัดได้ (องศาเซลเซียส) 

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

ตารางท่ียาวจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดยมีคําว่า (ต่อ) หลังเลข
ลําดับตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิทางทวารหนักของโคท่ีนาทีต่างๆ 
(เว้น 1 บรรทัด) 

นาทีท่ี 
อุณหภูมิท่ีวัดได้ (องศาเซลเซียส) 

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

 กรณีช่ือตารางมีความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดท่ีสองชิดด้านซ้าย ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 Minimal lethal concentrations (MLCs) ของเช้ือ T. gallinae ต่อยาเมโทรนิดาโซล ในไก่ชนเขต
หนองจอก (ถวิล และคณะ, 2555) 
(เว้น 1 บรรทัด) 

แขวง 
เลข

ตัวอย่าง 

ความเข้มข้นของยาเมโทรนิดาโซล (μg/ml) 
MLC*

 
MLC* 
เฉล่ีย 

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 
 
 
 

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง 



   

(ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ตารางแนวนอน โดยหันหัวตารางเข้าสันปก ดังนี้) 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจหาเชื้อ T. gallinae จากบริเวณคอหอยของไก่ชนในเขตหนองจอกด้วยวิธี wet smear ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

วันที่ ชื่อฟาร์ม 
จํานวน 
(ตัว) 

พบเชื้อ T. gallinae ไม่พบเชื้อ T. gallinae 
หมายเหตุ 

มีรอยโรค ไม่มีรอยโรค ป่วยอื่นๆ มีรอยโรค ไม่มีรอยโรค 

24/10/55 ฟาร์ม A        

25/10/55 ฟาร์ม B        

29/10/55 ฟาร์ม C        

31/10/55 ฟาร์ม D        

2/11/55 ฟาร์ม E        

4/11/55 ฟาร์ม F        

                  รวม        
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