
 

รายงานผลการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตร 
ฉบับสมบูรณ 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

1. ใชกระดาษขนาด  A4  ตัวพิมพชนิดอักษรที่เปน  Angsana New  การพิมพยอหนาใหใช  1  tab  
ตามขนาดอักษรนั้นขนาดของ  font  ที่ใช  คือ  หัวขอใหญกลางหนากระดาษใช  18  bold  หัวขอ
รองชิดมุมซาย  ใช  16  boid  และเนื้อหาทั่วไปใช  16 

 
2. รายงานผลฉบับสมบูรณ  มีสวนประกอบ คือ 

2.1 ปกนอก   ใชกระดาษปกสีเขียวออน 
2.2 ปกใน   เนื้อหาเชนเดียวกับปกนอก  กระดาษขาว 
2.3 แผนแสดงการพิจารณาเห็นชอบโดยอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดาน    

สัตวศาสตร 
2.4 คํานิยม  (ถามี) 
2.5 สารบัญ 
2.6 สารบัญภาพ (ถามี) 
2.7 สารบัญตาราง  
2.8 สารบัญภาคผนวก     (ถามี) 
2.9 เนื้อหา  ประกอบดวย  บทคัดยอ  คํานํา  วัตถุประสงค  การตรวจเอกสาร  เวลา และสถานที่  

อุปกรณและวิธีการดําเนินการ ผลการทดลอง วิจารณผล สรุปผลขอเสนอแนะ (ถามี) และ        
เอกสารอางอิง  อาจมีภาคผนวกเพิ่มเติมหรือไมก็ไดตามความจําเปน 

 
3. รายละเอียดการจัดทําใหปรึกษาอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ปกนอก / ปกใน) 
 

งานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตร  (font  20) 
 

เร่ือง  (font  20)   
 

ชื่อเร่ือง-ภาษาไทย   (font  18) 
 

ชื่อเร่ือง-ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ  (font  18)  
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นาย ………………………………………………   (font  18) 
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งานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตศาสตรนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการศึกษาอิสระ (มจ. 498)                    

ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร) 
สาขาวิชาเอก………………………………… คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
ปการศึกษา 25…… 

 
หมายเหตุ  รูปแบบตัวอักษรใหเปนตัวหนา  (bold)  ตามขนาดของ  font  ที่วงเล็บไวในหัวขอน้ัน 



 

ชื่อเร่ือง-ภาษาไทย  
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สารบัญ  (font  18  boid)  
    
              หนา 
สารบัญภาพ ………...………………………………………………………………………ก 
สารบัญตาราง.………………………………………………………………………………ข 
สารบัญตารางผนวก (ถาม)ี……………………………… …………………………..….….ค 
บทคัดยอ ………………………………………………………………………………  .….ง 
คํานํา ………………………………………………………………………………………..1 
วัตถุประสงค …….…...……………………………………………………………………..1 
การตรวจเอกสาร…………………………………………………………………………….2 
อุปกรณและวิธีดําเนินงาน ………………...………………………………………….……... 
ผลการทดลองหรือผลการศึกษา ………………….…………………………………………. 
วิจารณผล ……………………………………………………………………………………. 
สรุปผล ……………………………………………………………………………………..... 
เอกสารอางอิง.……………………………………………………………………………….. 
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญภาพ (ถามี)  
    
ภาพที่           หนา  
  1…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
  2…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ถามีคําบรรยายภาพตั้งแต  2  บรรทัดข้ึนไปใหวางตําแหนงบรรทัดลงมาตรงกับบรรทัดแรก 
 
 
 



 

สารบัญตาราง 
    
ตารางที่           หนา 
1…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ถามีคําบรรยายตารางตั้งแต  2  บรรทัดข้ึนไปใหวางตําแหนงบรรทัดลงมาตรงกับบรรทัดแรก 
 
 
 



 

บทคัดยอ  
 
 บทคัดยอคือ สวนยอทั้งหมดของการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตรเรื่องน้ี  
เมื่ออานบทคัดยอแลวควรจะทราบเนื้อหาที่สําคัญ  ดังน้ันจึงควรเริ่มตนจากความสําคัญของปญหา  
แนวทางการศึกษาวัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการ  และสรุปผลการทดลอง  โดยนําเนื้อหามาเรียบเรียงให
สอดคลองกระชับ  และไมยาวจนเกินไป 

 

 
 

 
 
 
 

คํานํา  
 
 คํานําเปนสวนแสดงความเปนมา   และความสําคัญของงานวิจัยหรือการคนควาทางดาน          
สัตวศาสตรเรื่องน้ี  การเขียนคํานําไมควรใหกวางขวางจนเกินไป  หรือเปนความรูพ้ืนฐานที่ทราบกันอยู
แลว  เน้ือหาแสดงใหเห็นแนวทางวางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตรเรื่องน้ีมีความนาสนใจ
เพียงพอที่จะศึกษา  มีตัวเลขและขอมูลสนับสนุนเพ่ือแสดงความสําคัญ  และที่มาของตัวเลขอางอิง 
 

 
 

 
 

 
 

วัตถุประสงค  
 
 วัตถุประสงคใหเขียนเฉพาะสวนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดาน
สัตวศาสตรเรื่องน้ีเทาน้ัน  ไมควรเขียนใหเกินเลยไปถึงส่ิงที่ไมไดศึกษา  หรือคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  
วัตถุประสงคควรแสดงเปนขอๆ  เพ่ือความชัดเจน 



 

การตรวจเอกสาร  
 
 เปนสวนที่นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตรเรื่องน้ี  เน้ือหา
ของการตรวจเอกสาร  อาจแบงออกเปน  2  สวน  คือ  สวนแสดงขอมูลพ้ืนฐาน  และสวนแสดงแนวทาง
การศึกษา  โดยมีหลักการเพ่ือแสดงใหเห็นชัดเจนวาจะศึกษาเร่ืองอะไร  มีความสําคัญมากนอยเพียงไร  ได
เคยมีผูศึกษาแลวไดผลเปนอยางไร  และผูทํางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาตรจะศึกษาไปทางใด  
มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพียงใด  เ น้ือหาของการตรวจเอกสารตองสอดคลองกับคํานํา  
วัตถุประสงค  และวิธีการดําเนินการทดลอง 
 
 การตรวจเอกสารใหใชวิธีการเขียนแบบอางอิงดังน้ี 
 
 1.  ใหแสดงชื่อผูแตงและปที่รายงาน  เน้ือหาที่อางถึงน้ัน  โดยอาจแสดงชื่อวงเล็บปกอน  เชน  
สมโชค (2543)  แลวตามดวยเนื้อหา  หรือแสดงเนื้อหากอนแลววงเล็บชื่อ  ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค
และปในตอนทายก็ได  เชน  (ประสพ , 2543)  โดยผูแตงชายไทยใชชื่อ  และป  พ.ศ.  ที่ตีพิมพ  สวนผูแตง
ชาวตางประเทศใชสกุลและป  ค.ศ.ที่ตีพิมพ 
       1.1  กรณีผูแตง  1  คน  เชน  มนตชัย  (2534)  หรือ  Humbert  (1990) 
       1.2  กรณีผูแตง  2  คน  เชน  สาทิส  และ  ศิริพรรณ  (2537)  หรือ  Yamaguchi and  

Jackson  (1982) 
1.3 กรณีผูแตง  2  คน  เชน  (อดิศร  และคณะ , 2538)  หรือ  (Noel et al.,  1990) 
1.4 ในกรณีที่ผูแตงอางถึงผลงานทดลองของผูอื่น  ควรจะกําหนดดวยวาเขียนอยางไร  เชน  

(นฤมล , 2517  อางโดยฉันทนา , 2529)  หรือ  ฉันทนา  (2529)  ไดอางถึงผลการทดลอง
ของนฤมลที่ทําในป  2517  วา...........ไมใชเอานฤมล (2517)  มาใสเลย  ทั้งๆ  ที่อานมา
จากของฉันทนา (2519) 

 
2. รูปแบบการเขียนการตรวจเอกสาร  ตองมีการใชคําเชื่อมเพ่ือใหเน้ือหาสอดคลองกันไป 

ไมขาดตอน  เชน 
       มาลินี  และคณะ (2540)  ไดทําการศึกษาโดย...........หรือ  อาจใชคําวารายงานวา , พบวา  
ศึกษา  คําเช่ือมที่นิยมใช  เชน  ซ่ึงสอดคลองกับ , ในทํานองเดียวกัน , ในทางตรงกันขาม , แต , ในขณะที่ 

 
 

 

 

 



 

เวลาและสถานที่  
 
เวลา  เร่ิมดําเนินการ  เมื่อวันที่  ..................................................................... 
  เสร็จส้ิน   เมื่อวันที่  ..................................................................... 
 
สถานที่  (ฟารมทดลอง)  .............................................................................................. 
  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี              มหาวิทยาลัยแมโจ 
  (หรือสถานที่อื่น ๆ โปรดระบุ) 

 

อุปกรณและวิธีการดําเนินการ 
 
อุปกรณการดําเนินงาน  (อาจเขียนแยกเปนหมวดหมูตามความเหมาะสม) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………………… 

 
วิธีดําเนินการ 
 1.  การวางแผน  .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 2.  การดําเนินการ  และวิธีการ  ....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

3. การจัดการเลี้ยงดู........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 4.  การเก็บขอมูล  ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 5.  การวิเคราะหขอมูล .................................... ............................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 



 

ผลการทดลอง  
 
 การเสนอผลการทดลอง  จะใชขอมูลท่ีผานการวิเคราะหแลว ไมมีการแสดงขอมูลดิบ หรือตาราง  
การวิเคราะห  เชน  ตารางวิเคราะหวาเรียนซโดยรูปแบบการแสดงจะจําแนกเปนพวก ๆ ใหสอดคลองกับ  
วัตถุประสงคของการทดลอง  เน้ือหาของผลการทดลองจะเปนคําอธิบายประกอบกับการแสดงตาราง 
หรือ ภาพ เพ่ือชวยใหมีความเขาใจดีขึ้น 
 ผลการทดลองอาจแยกเปนคนละหัวขอกับวิจารณผล  หรือเสนอรวมกันเปนผล และวิจารณผล  
การทดลองก็ได 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 
 เน้ือหาของวิจารณผลจะสอดคลองกันกับผลการทดลอง คือ จําแนกออกเปนพวก ๆ หลักการของ 
การวิจารณผลเบ้ืองตน คือ 

1. หาเหตุผลมาอธิบาย / วิจารณ วาทําไมผลการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตว
ศาสตรครั้งน้ี  จึงไดผลเปนเชนน้ัน 

2. เปรียบเทียบผลการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตรน้ีกับรายงานผลของ
ผูอื่น  ที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือสามารถเปรียบเทียบกันได  เปรียบเทียบผลการศึกษากับ
สมมุติฐาน หลักการ หรือ ทฤษฎีที่เคยมีผูนําเสนอไว 

 

สรุปผลการทดลอง 
 
 เน้ือหาของสรุปผล ควรจัดเปนขอ ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  
 
 จากการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาสตร  หากมีขอเสนอแนะ  ใหแสดงเปนขอ 
ๆ มีเน้ือหาชัดเจน 
 

เอกสารอางอิง 
  

 เปนสวนรวบรวมเอกสารที่ใชอางอิงในการศึกษางานวิจัยหรือการคนควาทางดานสัตวศาตรน้ี  
โดยเขียนเรียงเปนหมายเลยเริ่มตนจากภาษาไทย  เรียงตามลําดับอักษร  ก  ถึง  ฮ  ถาเปนผูแตงคนเดียวกัน



 

แตคนละป  ใหเรียงปที่ทันสมัย  กอนปเกา ๆ หากเปนผูแตงคนเดียวกันปเดียวกัน  ใหใชอักษรเขามาชวย  
เชน  กนก  (2539) ก.  และ  กนก  (2539) ข.  แลวตอดวยภาษาอังกฤษ  A  ถึง  Z  วิธีการเขียนใหบรรทัด
แรกเต็มบรรทัด  แลวยอบรรทัดตอมาในลักษณะแขวน  ยอหนาหางออกมาขนาดเทากับ  1  เซนติเมตร  
รูปแบบการเขียนของภาษาไทยใหข้ึนตนดวย  ช่ือ  ตามดวยสกุล   สวนภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล  
จุลภาค  อักษรยอของชื่อแรกและชื่อกลาง  การแสดง 

  
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
 
ดวงพร คันธโชติ. 2530. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากจุลินทรีย. กรุงเทพฯ: โอ เอส พริ้น

ติ้งเฮาส. 191 น.  
บุญลอม ชีวะอิสระกุล, องอาจ สองสี และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2550. องคประกอบทางเคมี การยอย
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ภาคผนวก (ถามี) 
 
 เปนสวนที่ใหขอมูลเพ่ิมเติมจากเนื้อหาในสวนขางตนทั้งหมด เชน เปนการแสดงรายละเอียดของ    
วิธีการปฏิบัติที่กลาวถึงในสวนอุปกรณ และวิธีการดําเนินการ  แผนผังแปลงทดลอง  การแสดงขอมูลดิบ
หรือ ตารางการวิเคราะหที่สําคัญ  กอนหนาที่จะนํามาสูขั้นตอนเสนอในสวนผลการทดลอง สวน
ภาคผนวกนี้จําเปนจะตองมีหรือไม  ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยหรือการคนควา
ทางดานสัตวศาสตร  หากจําเปนตองมีใหอยูหลังสวนเอกสารอางอิง โดยในแผนแรกใหพิมพวา 
ภาคผนวกตรงกลางหนากระดาษแลวแผนตอ ๆ ไปแสดงขอมูลในภาคผนวกตามตองการ 
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