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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 



ลําดับข้ันการทําสัมมนา 

กําหนดหวัข้อเร่ือง 

•สืบค้นงานวิจยั 

•หาอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ทําเอกสารสมัมนา 

• กําหนดโครงเร่ือง 

•ขอคําแนะนําจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นําเสนอหน้าชัน้เรียน 

• นําเสนอโดยสือ่ 

Powerpoint 

• แจกเอกสารสมัมนา 



การกาํหนดหัวขอเร่ือง 

1) สืบค้นงานวิจยั (Researches) ท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ปีก
ตามหวัข้อเร่ืองท่ีตนเองสนใจ โดย.... 

I. สืบค้นจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

II. จํานวนอย่างน้อย 2 งานทดลอง (Paper) ท่ีมีเนือ้หาสมัพนัธ์
หรือเก่ียวข้องกนั  

III. เพ่ือนํามาใช้ในการเรียบเรียงเนือ้หาท่ีจะนําเสนอสมัมนา 

 

Paper หลกั กําหนดให้ใช้ปี คศ. 2011 เทา่นัน้ 



หัวข้อเร่ืองอาจจะเก่ียวข้องกับ 

I. สิง่แวดล้อมและการจดัการ (Management and 
environment) 

II. พนัธกุรรม (Genetics) 
III. โรคและระบบภมิูคุ้มกนั (Immune and diseases) 
IV. โภชนศาสตร์และการเมตาบอลซิมึ (Metabolism and 

nutrition) 
V. สรีรวิทยาสตัว์ปีก (Physiology) 
VI. ผลติภณัฑ์และการแปรรูป (Product and processing) 
VII. ฯลฯ 

 



2) อ่านและทาํความเข้าใจ  

– ทําความเข้าใจในงานทดลองท่ีค้นหามา  

– กําหนดโครงร่างคร่าว ๆ ของเนือ้เร่ือง 

ข้อควรพจิารณาในการตัง้หัวข้อเร่ือง 

I. จะต้องไม่กว้างหรือแคบมากจนเกินไป 

II. จะต้องสื่อให้คนฟัง/อ่านเข้าใจได้ง่าย และหวัข้อเร่ืองต้องสมัพนัธ์กบั

เนือ้หา 

III. จะต้องทนัสมัยหรือเป็นวัตกรรมใหม่ในวงการวิชาการด้านสัตว์ปีก 

 

ตั้งหัวข้อเร่ือง 



3) หาอาจารย์ที่ปรึกษา  

– นําหวัข้อเร่ืองท่ีตนเองกําหนดไว้ไปเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษา ... 

เพ่ือพจิารณาว่า... 

I. จะรับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือไม.่.... (กรอกแบบฟอร์ม) 

II. เสนอหวัข้อสมัมนาท่ีผา่นอาจารย์ทีปรึกษาแล้วภายในวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2556 

 

 

 

ตามเอกสารแนบ 



อาจารย์สาขาสัตว์ปีก 

• ผศ.ดร.มานิตย์ เทวรักษ์พทิกัษ์ 

• ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวทิยา 

• รศ.ดร.สกิุจ ขนัธปราบ 

• ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย 

• ดร.สพ.ญ.กฤดา ชเูกียรตศิริิ 

• ผศ.ดร.นส.พ.บญัชา พงศ์พิศาสลธรรม 

อาจารย์แต่ละท่าน

จะรับนักศกึษาได้ 

ไม่ควรเกนิ 6 คน 



การรายงานความก้าวหน้า 

• จะต้องสง่แบบฟอร์มบนัทกึการตรวจสมัมนาให้อาจารย์ผู้

ควบคมุสมัมนาเพ่ือลงบนัทกึไว้ ทุกเดอืน 

• กําหนด.... (ไม่เกิน) 

– ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 1 กค. 56 
– ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 31 กค. 56 
– ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 30 สค. 56 
– ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 30 กย. 56 

ตามเอกสารแนบ 



จัดทําเอกสารสมัมนา 

• เอาสารสมัมนาประกอบด้วย 

1) บทนํา (กลา่วนําก่อนเข้าสูเ่นือ้หา) 

2) เนือ้เร่ือง (จะต้องเรียงลําดบัหวัข้อจากความรู้พืน้ฐาน

ไปสูป่ระเดน็ท่ีสําคญัท่ีเป็นประเดน็หลกัของเร่ือง) 

3) สรุป (สรุปประเดน็จากเนือ้หาท่ีค้นคว้ามาทัง้หมด) 

4) เอกสารอ้างองิ (เขียนตามหลกัสากลทางด้าน

วิทยาศาสตร์) 

 

 

ตามเอกสารแนบ 



กําหนดการ 

• สง่หวัข้อเร่ืองให้อาจารย์ผู้ควบคมุวิชาสมัมนา ภายในวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2556 
• การนําเสนอสมัมนาหน้าชัน้เรียน หลงัสอบ Final (วนั/เวลา 

จะตดิประกาศแจ้งให้ทราบภายหลงั) 



การสืบคนขอมูลงานวจิัย 

1) แหล่งข้อมูล จะต้องมาจากงานวิจยัและตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลเท่านัน้ เชน่.... 

1) Poultry Science (http://ps.fass.org/) 
2) British Poultry Science 

(http://www.tandf.co.uk/journals/tf/00071
668.html) 

3) Animal Science 

2) วิธีการสืบค้น แบง่เป็น 2 วธิี... 

1) สืบค้นในห้องสมดุจากวารสารฉบบัเตม็ 

2) สืบค้นจากฐานข้อมลูออนไลน์ของห้องสมดุ 



การสืบคนจากวารสารฉบับเต็ม 

• สถานที่ ห้องสมดุชัน้ 3 ในหมวดวารสารงานวิจยัตา่งประเทศ 

• วิธีการ....  

– เปิดด/ูอา่นงานวิจยัทีละเร่ืองโดยจะต้องเร่ิมต้นจากวารสารฉบบั
ลา่สดุที่มีอยู่ 

– เม่ือสนในก็ให้ถ่ายเอกสารออกมา ทําความเข้าใจแล้วสืบค้นตอ่จาก
เอกสารอ้างอิง 

 

• ข้อด.ี.. 

– สามารถดเูร่ืองท่ีเก่ียวข้อง/ใกล้เคียงได้ง่าย 

– ตดัสนิใจเลือกหวัข้อเร่ืองง่าย 

 

 



• ข้อเสีย.... 

– การสืบค้นช้า ต้องใช้เวลาในการอา่นนาน 

– จะต้องค้นหาในห้องสมดุเทา่นัน้ 

– วารสารบางฉบบัไมอ่ยูใ่นท่ีท่ีควรอยู ่



การสืบคนจากฐานขอมูลออนไลน 

• ทบวงมหาวิทยาลยัซือ้ลขิสทิธ์ิจากฐานข้อมลูออนไลน์ .... ดู

รายละเอียดในเว็ปไซต์ของ

ห้องสมดุ…(http://www.mju.ac.th/mju_intro
/intro.php) 

• การสืบค้น จะต้อง Login จากระบบเครือขา่ยของ

มหาวทิยาลยั หรือผา่น Modem หมายเลขของ
มหาวทิยาลยัฯ เท่านัน้จงึจะสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบบั

เตม็ในรูปไฟล์ PDF ได้ 

http://www.mju.ac.th/mju_intro/intro.php�
http://www.mju.ac.th/mju_intro/intro.php�


• ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีน่าสนใจเพิ่มเตมิจากของห้องสมดุ

มหาวทิยาลยัได้แก่... 
• Poultry Science…. (http://ps.fass.org/) 
• Avian Pathology…. 

(http://www.informaworld.com/smpp/ti
tle~content=t713405810~db=all) 

• Journal of Animal Science…. 
(http://jas.fass.org/) 
 

 

http://ps.fass.org/�
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713405810~db=all�
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713405810~db=all�
http://jas.fass.org/�


• Asian-Australasian  Journal of Animal 
Science (http://www.ajas.info/) 

http://www.ajas.info/�
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