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เอกสารประกอบการสอนวชิา สัมมนา (สศ499)  
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ขอบเขตของวชิา 
 สัมมนา (Seminar) เป็นวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการ น ามา
เรียบเรียงและจดัเตรียมเอกสารในเร่ืองนั้นๆ แลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
เพื่อหาขอ้สรุปในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาการทางดา้นสัตวศาสตร์ ผลของการสัมมนาถือวา่เป็นเพียง
ขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งจะน าไปปฏิบติัตามหรือไม่ก็ได ้ เร่ืองท่ีน าเสนอนั้นควรทนัสมยัและทนัต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงเก่ียวกบักบัความกา้วหนา้ทางวชิาการ หรือเร่ืองท่ีเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาการ
ทางดา้นสัตวศาสตร์ 
 
ขั้นตอนการจัดเตรียมสัมมนา 

1. นกัศึกษาน าเร่ืองท่ีตนสนใจหรือหวัเร่ืองหลกัท่ีไดรั้บ ไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสัมมนา 
ท่ีมีความช านาญในดา้นนั้นหรือท่ีไดก้ าหนดไว ้  เพื่อขอค าแนะน าในการคน้ควา้หาขอ้มูลประกอบการ
จดัท าสัมมนา 

2. กรอกแบบเสนอหวัขอ้สัมมนา  และส่งใหอ้าจารยผ์ูค้วบคุมในวนัท่ีก าหนด 
3. นกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลน ามาเรียบเรียงเขียนเป็นเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

แลว้ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาสัมมนาตรวจสอบเพื่อแนะน าแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
4. นกัศึกษาท าการแกไ้ข-เพิ่มเติมในส่ิงท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ข แลว้ส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 

สัมมนาตรวจสอบอีก  จนเป็นท่ีพอใจ 
5. น าเน้ือหาท่ีแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ การพิมพแ์ละเยบ็ เพื่อแจกจ่ายในหอ้งสัมมนาก่อนพูดสัมมนา  

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด   
 
การเรียบเรียงเนือ้หาของเร่ืองทีจ่ะสัมมนา 
 แบบฟอร์มและการเรียบเรียงเน้ือหาขั้นตอนของการสัมมนาน้ี  จะใชต้ามรูปแบบของการเสนอ
รายงานทางวชิาการทัว่ไปคือ  มีความกะทดัรัด ชดัเจน ถูกตอ้ง และมีหลกัฐานอา้งอิงเสมอ 
 การเขียนเน้ือหาควรเรียงความส าคญัจากนอ้ยไปหามาก  กล่าวคือ  เน้ือความตอนตน้ๆ ควรเป็น
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ๆไป  แลว้ค่อยๆขมวดเขา้สู่เน้ือหาท่ีตรงกบัหวัขอ้สัมมนาในยอ่หนา้ต่อๆมา  
โดยเฉพาะยอ่หนา้ทา้ยสุดของภาคการตรวจเอกสาร ควรเป็นส่วนท่ีกล่าวในเน้ือหาท่ีตรงกบัหวัขอ้สัมมนา
จริง ๆ โดยใหเ้ร่ืองเดียวกนัอยูใ่นยอ่หนา้เดียวกนั  
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 การเขียนบทสัมมนา  ให้จดัรูปแบบใหเ้ขา้กบัแบบฟอร์มของการสัมมนาท่ีไดแ้จกพร้อมกนัน้ี  ซ่ึง
จะตอ้งแบ่งเป็น  บทคดัยอ่  ค  าน า  ตรวจเอกสาร  สรุป  และเอกสารอา้งอิง  มีรายละเอียดท่ีควรปฏิบติัใน
การเขียนบทสัมมนาดงัน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ใหเ้ขียนเป็นขอ้ความสั้นๆ  ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของเน้ือหาของตวับท
สัมมนา  มีขอ้ความกะทดัรัด ชดัเจน ควรละเวน้อกัษรยอ่ นอกจากค าท่ีรู้จดักนัอยา่งแพร่หลาย
แลว้ 

2. ค าน า (Introduction)  เป็นส่วนท่ีจะช้ีใหผู้ฟั้งตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองสัมมนาท่ีจะ
ตามมา หรือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีจะสัมมนากบัความรู้พื้นฐานท่ีทราบกนั
อยู ่  หรือลกัษณะของปัญหาท่ีจะชกัน าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาตามขอ้สัมมนา  จะมีการ
อา้งอิงเอกสาร หรือไม่มีก็ได ้ ควรเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย  และค าน าไม่ควรยาวเกินไป  อ่าน
แลว้ชวนใหส้นใจในเน้ือหาท่ีจะตามมา 

3.  ตรวจเอกสาร (Literature review)  ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเอาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีได้
ตีพิมพแ์ลว้ในเอกสาร  วารสารต่างๆ มาเรียบเรียง วเิคราะห์  วจิารณ์  เปรียบเทียบ  เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจหรือกระจ่างในเร่ืองนั้นๆ ยิง่ข้ึน  เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนสามารถสอดแทรกความ
คิดเห็น  หรือขอ้วิจารณ์ของงานเขา้ไวด้ว้ย  จากหวัขอ้เร่ืองควรแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆ และมี
หวัขอ้ยอ่ยตามความจ าเป็น ในส่วนของขอ้มูล  ความคิดเห็น  ขอ้วจิารณ์ของผูอ่ื้น  สามารถ
น ามาดดัแปลง หรือตดัทอน หรือเรียบเรียงใหม่ หากจ าเป็นตอ้งคดัลอกมาใช ้ จะตอ้งกล่าวถึง
เจา้ของเดิม  เพื่อเป็นการใหเ้กียรติแก่เจา้ของเร่ือง  การอา้งอิงนั้นถา้เขียนเน้ือหาท่ีมีผูอ้า้งถึงใน
ท านองเดียวกนั  ใหเ้ขียนผูอ้า้งทั้งหมดในวงเล็บต่อทา้ยขอ้ความนั้นเช่น สุกรมีขาอยู ่ 4 ขา 
(จรัญ 2523, ก. ; เอกชยั, 2539 และ Lasley, 1981)   หรืออาจเขียนไวห้นา้ขอ้ความก่อนอา้ง
โดย  เช่น ..จรัญ (2523, ก.) ; เอกชยั  (2529) และ Lasley (1981) กล่าววา่ สุกรมีขาอยู ่4 ขา... 
เป็นตน้  แต่ถา้มีขอ้ความท่ีขดัแยง้กนัก็สามารถกล่าวขดัแยง้กนัเช่น...…ขดัแยง้กบั Tomy 
(1995) ท่ีกล่าววา่ สุกรมีขาอยูเ่พียง 3 ขา  การอา้งบุคคลเดียวกนัในปีเดียวกนัแต่อยูใ่นหนงัสือ
คนละเล่มใหเ้ขียน , ก หรือ , ข หลงัปีท่ีอา้ง เช่น  จรัญ (2523, ข)  การเวน้วรรค ให้เวน้วรรค
หนา้-หลงั อกัษรภาษาองักฤษ ตวัเลข วงเล็บ หรืออ่ืนๆตามความนิยม 

การน าเสนอขอ้มูลหากสามารถรวบรวมและน าเสนอในรูปของ ตาราง กราฟ หรือรูปภาพจะท า
ใหเ้น้ือหากระชบัและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  ใหมี้หลกัการเขียน  ดงัน้ี 

1. กราฟ  หรือรูปภาพ  (Figure)  ใชว้ธีิถ่ายส าเนา  โดยใหมี้หมายเลขประจ าภาพใส่ไวด้า้นล่าง
ของภาพ  และมีค าบรรยายอยูใ่ตภ้าพต่อจากค าวา่ “ภาพท่ี”  โดย  ภาพท่ีและหมายเลขประจ าภาพให้ขีดเส้น
ใต ้หรือพิมพต์ัวหนา 

2. ตาราง  (Table) ช่ือและหมายเลขประจ าตาราง  ใหใ้ส่ดา้นบนของตาราง และขีดเส้นใตห้รือ
พิมพต์ัวหนา ตารางและหมายเลข  ส่วนหมายเหตุของตารางใหมี้หมายเลขก ากบั  เรียงล าดบัเลขท่ีจากซา้ย
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ไปขวาและจากบนลงล่าง  โดยพิมพเ์ลขไวข้วามือ และเคร่ืองหมาย   /   พร้อมเลขก ากบัค าอธิบายหมาย
เหตุของตารางหรือภาพ  ให้อยูก่่อนท่ีมาของตาราง กรณีตารางและภาพท่ีไดม้าจากแหล่งอ่ืน ให้ระบุท่ีมา
ดว้ยโดยพิมพ ์“ท่ีมา:”  ไวใ้ตค้  าบรรยายภาพหรือตาราง 

4. สรุป (Conclusion)  ใหน้ าเฉพาะจุดส าคญัของหวัขอ้ในการสัมมนามาสรุปใหผู้ฟั้งทบทวนอีก
คร้ังหน่ึง ควรมีความยาวประมาณ 3-5% ของเน้ือหาทั้งหมด หากสามารถสรุปไดเ้ป็นขอ้ๆ  จะ
มีความหมายและย  ้าความเขา้ใจตามท่ีผูฟั้งไดฟั้งสัมมนามาแลว้ 

5. เอกสารอ้างองิ (Reference or Literature cited) เป็นเอกสารซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้า้งหรือกล่าวถึงใน
ตวับทสัมมนาเท่านั้น  ส่วนเอกสารท่ีใชเ้ป็นคู่มือศึกษาแต่ไม่ไดอ้า้งอิงไวใ้นเน้ือหาสัมมนา  มี
ใหร้ะบุไวใ้นเอกสารอา้งอิง 

การเขียนเอกสารอ้างองิ 
ควรเขียนตามแนบฟอร์มท่ีใชท้ัว่ไปในการเขียนรายงานทางวชิาการ เพื่อสะดวกแก่ผูอ่้านในการ

ติดตามหา-คน้ควา้เพิ่มเติมในภายหลงั  โดยเขียนเรียงตามล าดบัตวัอกัษร (ช่ือผูแ้ต่ง) จาก  ก.  ถึง  ฮ. 
ภาษาไทยก่อน  หมดแลว้จึงข้ึนช่ือผูแ้ต่งภาษาองักฤษ A---ถึง---Z  

- ถา้ช่ือคนเดียวกนัเขียน  แต่หนงัสือ-เอกสารคนละเล่มใหเ้รียงตามล าดบั พ.ศ. (ค.ศ.) ถา้เป็น  
พ.ศ. เดียวกนัใหก้ ากบัอกัษร ก, ข, …….(A , B…..) เรียงเล่มไป โดยเขียนไวห้ลงั พ.ศ. 
(ค.ศ.)  ถา้ไม่ทราบ พ.ศ.ท่ีพิมพใ์หใ้ช ้ มปป. หรือ (-----) 

- ถา้ไม่ทราบช่ือผูแ้ต่งเอกสารใหใ้ชค้  าวา่ “นิรนาม”  หรือ “Anonymous”  แทน  

- การอ้างองิในเนือ้เร่ือง ใชร้ะบบ ช่ือ และปี (name and year system) (ใชร้ะบบการเขียนน้ีทั้ง
ในค าน า ตรวจเอกสาร วิจารณ์ผล และอ่ืน ๆ ในรายงานวิจยั) เช่น 

 

1. กรณีท่ีจะใชช่ื้อบุคคลก่อน ตามดว้ยเน้ือของงานวจิยันั้น ๆ 
- 1.1 กรณีท่ีมีผูว้ิจยั 1 คน 
       -ภาษาไทยใหใ้ชช่ื้อหนา้ ตามดว้ย (ปี พ.ศ.) เช่น แสงทอง (2541) รายงานวา่............ 

-ภาษาองักฤษ ใหใ้ชช่ื้อสกุล ตามดว้ย (ปี ค.ศ.) เช่น Kader (1999) พบวา่............. 
- 1.2 กรณีท่ีมีผูว้ิจยั 2 คน   

-ภาษาไทย ใชช่ื้อหนา้นกัวจิยัคนแรกและช่ือหนา้นกัวิจยัคนท่ีสอง ตามดว้ย (ปี พ.ศ.) 
เช่น แสงทองและแสงดาว (2541) รายงานวา่.................... 
-ภาษาองักฤษ ใชช่ื้อสกุลนกัวจิยัคนแรกและช่ือสกุลนกัวจิยัคนท่ีสอง ตามดว้ย (ปี
ค.ศ.) เช่น Kader and Paul (1999) พบวา่.................. 

-1.3 กรณีท่ีมีผูว้ิจยัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
-ภาษาไทย ใชช่ื้อหนา้นกัวิจยัคนแรกและค าวา่ และคณะ ตามดว้ย (ปี พ.ศ.) เช่น 
แสงทองและคณะ(2547) พบวา่.............. 
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-ภาษาองักฤษ ใชช่ื้อสกุลนกัวจิยัคนแรกและค าวา่ et al. ตามดว้ย (ปี ค.ศ.) เช่น 
Kader et al. (2005) พบวา่.................... 

2. กรณีท่ีใชเ้น้ือหาของงานวิจยันั้นๆ อธิบายก่อนแลว้อา้งช่ือบุคคลตาม 
-2.1 กรณีท่ีมีผูว้ิจยั 1 คน 

-ภาษาไทย ใหใ้ช ้(ช่ือหนา้, ปี พ.ศ.) เช่น............ (แสงทอง, 2541)  
-ภาษาองักฤษ ใหใ้ช ้(ช่ือสกุล, ปี ค.ศ.) เช่น................ (Kader, 1999) 

-2.2 กรณีท่ีมีผูว้ิจยั 2 คน 
-ภาษาไทย ใช ้ (ช่ือหนา้นกัวิจยัคนแรกและช่ือหนา้นกัวิจยัคนท่ีสอง, ปี พ.ศ.) เช่น 
…………................... (แสงทองและแสงดาว, 2541)    
-ภาษาองักฤษ ใช ้(ช่ือสกุลนกัวจิยัคนแรกและช่ือสกุลนกัวจิยัคนท่ีสอง, ปี ค.ศ.) เช่น 
. ..................(Kader and Paul, 1999) 

3. กรณีท่ีมีผูว้จิยัตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 
-ภาษาไทยใช ้ (ช่ือหนา้นกัวจิยัคนแรกและค าวา่ และคณะ, ปี พ.ศ.) เช่น....... (แสง
ทองและคณะ, 2547) 
-ภาษาองักฤษใช ้ (ช่ือสกุลนกัวจิยัคนแรกและค าวา่ et al., ปี ค.ศ.) เช่น.... (Kader et 
al., 2005) 
 

เอกสารอ้างองิ หรือ บรรณานุกรม 
- การอา้งอิงในเอกสารอา้งอิง หรือบรรณานุกรม รูปแบบการเขียนอาจมีความแตกต่างกนั

บา้ง จึงจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัเกณฑห์รือกระบวนการเขียนตามคู่มือเท่านั้น การอา้งอิงในเอกสารอา้งอิง 
ต าแหน่งเอกสารอา้งอิงจะอยูท่า้ยเล่ม ใชค้  าวา่ เอกสารอ้างองิ จดัให้อยูก่ลางหนา้กระดาษ ส าหรับการ
เร่ิมตน้แต่ละรายการของเอกสาร ใหพ้ิมพชิ์ดขอบซา้ยมือ ถา้ไม่จบในบรรทดัใหพ้ิมพต่์อในบรรทดัถดั
มาในระยะท่ี 9 ใหเ้รียงล าดบัเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ ไม่ตอ้งใส่เลขท่ี ซ่ึงมีค าแนะน าวธีิการ
เขียน ดงัน้ี 

1. จากวารสารวชิาการมาตรฐาน 
1.1 ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน 

ช่ือผูเ้ขียน (Authors).  ปีท่ีพิมพ ์(Year). ช่ือบทความ (Title). ช่ือวารสาร (Name of Journal). ปีท่ี   
         (Volum)  (เล่มท่ี Issue number): หนา้ (Page). 

- ตัวอย่าง 
หทยัพฒัน์ ค่อยประเสริฐ. 2546.  การตรวจประเมินส าหรับการใชล้วดอาร์กในการพน่เคลือบ 
         เหล็กกลา้ไร้สนิมดว้ยวิธีอาร์กไฟฟ้า. วารสารสงขลานครินทร์. 26(3): 90-96 
Chowdhury, M.A.H.,  R.  Begum,  M.R.  Kabit  and  H.M.  Zakir.  2002.  Plant and animal   



 5 

         residue decomposition and transformation of S and P in soil. J. Bio. Sci. 5 (2): 736-739 
Nadeem, M.Y. and M. Ibrahim. 2002. Phosphorus management in wheat-rice cropping system.   
        J. Soil Sci. 21(4): 21-23. 

 

2. หนังสือ 
2.1 ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน 

ช่ือผูเ้ขียน (Authors). ปีท่ีพิมพ ์(year). ช่ือหนังสือ (Name of book). ส านกัพิมพ ์(Publisher):  ช่ือ  
        เมือง (city).  หนา้ (Page) 

- ตัวอย่าง 
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2543. พนัธุวศิวกรรมเบือ้งต้น. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
        กรุงเทพฯ.  256 น. 
Aksornkoae, S. 1999. Ecology and management of mangroves. Kasetsart University Press:  
        Bangkok, Thailand. 198 p. 
Rajeshwar, K. and J.G. Ibanez. 1997. Environmental electrochemistry.  Academic Press: San    
        Diego, USA. 327 p. 
English, P.R.; W.J.  Smith and A. Maclean.  1977.  The sow-improving her efficiency.    
        Farming Press Ltd.  Ipswich, UK. p. 100-108. 

 

2.2 บทหน่ึงในหนังสือ 
ช่ือผูเ้ขียน (Authors). ปีท่ีพิมพ ์(Year). ช่ือเร่ือง (Title). ช่ือบรรณาธิการ (Editors) ช่ือหนังสือ   
        (Name of book). ส านกัพิมพ ์(Publisher):  ช่ือเมือง (city).  หนา้ (Page) 

ตัวอย่าง 
Hill, S.E. 1996. Emultions. In: Hall, G.M.(ed.) Methods of testing protein functionality.  
        Chapman & Hall: London. UK. p.153-185.  
Jacober, L.F. and A.G. Rand. 1982. Biochemical of seafood. In: Marine, R.E.,  G.J. Flick, C.E.  
        Hebard and D.R. Ward (eds.) Chemistry and biochemistry of marine food products.    
        AVI Inc: Westport. UK. p. 347-365. 
 

2.3 หนังสือทีม่ีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือประธานเป็นผู้แต่ง 
ช่ือบรรณาธิการ (Editors). ปีท่ีตีพิมพ ์(Year). ช่ือหนังสือ (Name of book). ส านกัพิมพ ์ 
        (Publisher):  ช่ือเมือง (city).  หนา้ (Page). 
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ตัวอย่าง 
กอชยั โตศิริโชค (บรรณาธิการ). 2537. การรักษาด้วยสมุนไพร. มายกิส านกัพิมพ.์ กรุงเทพฯ.  

172 น.  
Byrappa, K. and M. Yoshimura (eds.) 2001. Handbook of hydrothermal technology. Noyes  
        Publication: New Jersey, USA. 854 p. 

  

3. เอกสารอืน่ ๆ 
3.1 วทิยานิพนธ์ 

ช่ือผูเ้ขียน (Authors).  ปีท่ีตีพิมพ ์(Year).   ช่ือเร่ือง (Title).   วทิยานิพนธ์ (Thesis).  มหาวทิยาลยั  
         (University):  ช่ือเมือง (City).  

  ตัวอย่าง 
ประเชิญ สร้อยทองค า. 2530. การสกดัแยกสารแทนนินจากเปลอืกไม้โกงกาง เพือ่ใช้ในการฟอก 
         หนังชนิดฟอกทบั. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวนศาสตร์.    
         มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ. 
Bunpavichit, S. 1979. Taxonomy of fidder crabs in Thailand. M.S. Thesis, Chulalongkorn  
        University: Bangkok. 

 

3.2 บทความในเอกสารการประชุมวชิาการ 
   ช่ือผูเ้ขียน (Authors).  ปีท่ีตีพิมพ ์(Year).   ช่ือรายงานการประชุมวชิาการ (Name of  
               Proceeding). ช่ือเมือง (City), ช่ือประเทศ (Country), วนัเดือนปี (Date): หนา้ (Pages). 

ตัวอย่าง 
กมลรัฐ อินทรทศัน์ กษิติธร ภูภราดยั และวนัดี กริชอนนัต.์ 2548. Telecenter: ยทุธศาสตร์แห่ง 
         การกระจายโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพฒันาชนบท.   
         รายงานการประชุมทางวชิาการมหาวทิยาลยัแม่โจ้. เชียงใหม่, 19-20 พฤษภาคม 2548: 423-  
         432 
 Friedrich, R. and T. Marcheineke. 1994. Life cycle analysis of electricity system: methods and  
        results. Proceedings of an IAEA advisory group meet / workshop. China, Oct. 4-7, 
       1994: 67-75. 
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3.3 รายงานผลการวจัิย 
ช่ือผูเ้ขียน (Authors).  ปีท่ีตีพิมพ ์(Year).   ช่ือเร่ือง (Title). ช่ือรายงาน (Name of report).  ช่ือ 
        หน่วยงาน (Organization): ช่ือเมือง (city) 

ตัวอย่าง 
พรพนัธ์ ภู่พร้อมพนัธ์ ขนิษฐา ดวงสงค ์และรัฐพล ศรีบวัเผือ่น. 2544.  การตรวจหาลายพมิพ์ดี- 
         เอน็เอของกล้วยไม้ไทยสกุลแวนด้าฟ้ามุ่ย. รายงานผลการวจิยั.  มหาวทิยาลยัแม่โจ:้   
         เชียงใหม่. 
Nipon Theraumpon.  2003.  Automatic classification of white blood cells in bone marrow  
         images. Annual Report. Chiang Mai University: Chiang Mai, Thailand. 

 
 

3.4 บทความจากนิตยสาร 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ (Authors).  ปีท่ีตีพิมพ ์(year). ช่ือบทความ (Title). ช่ือนิตยสาร (Magazinz).  
         ปีท่ีของนิตยสาร (Volume) (เล่มท่ี Issue number): หนา้ (Pages). 

ตัวอย่าง 
นิรนาม.  2530, ก. แนวโนม้ราคาสุกร. สุกรสาส์น.   20(8): 25-30.  
นิรนาม. 2530,ข. ปัญหาการเล้ียงไก่เมืองไทย.  สัตว์เศรษฐกจิ. 18: 117-127. 

 
3.5 บทความจากหนังสือพมิพ์ 

  ช่ือผูเ้ขียนบทความ (Authors).  ปีท่ีตีพิมพ ์(year). ช่ือบทความ (Title). ช่ือหนังสือพมิพ์  
               (Newspaper).  (วนั เดือน ปี, Date) : หนา้ (Pages). 

ตัวอย่าง 
สมศกัด์ิ มานะไพศาล. 2549. เกษตรกรไทยในอนาคต. ไทยรัฐ. (10 มกราคม 2549): 7. 

 

4. แหล่งข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
Journal  article,  Monograph, Homepage/Web site, Part of homepage/Web site, Database  
        (Open/Closed database), Part of database  ให้ใช้ข้อมูลข้างต้น (ข้อ 1-ข้อ 3) และแนะน า 
        ให้เพิม่ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
Supplier/Database name (Database identifier or number)/Item or accession number  
         [Access date] 

ตัวอย่าง 
ฐานิตย ์เมธินานนท ์นิวติั พิริยะรุ่งโรจน์  และสมชาติ  โสภณรณฤทธ์ิ. 2547. เตาเผาไหมว้อร์เทค- 
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         ฟลูอิไดซ์เบดแบบสองหอ้งเผาไหมส้ าหรับเช้ือเพลิงแกลบ. ว.สงขลานครินทร์. 26(6): 875- 
         893. จาก http://www.2psu.ac.th/PresidentOffice/EduService/Journal/Firstpage.htm [22  
         กนัยายน 2548]. 
National Economic and Social Development Board (NESDB). 2001. Input- output tables of  
         Thailand. Available from: http://www.nesdb.go.th  [2001 August 8]. 
Singh, M. and R.P. Singh. 2001. Siderophore producing bacteria – as potential agents of  

         mushroom disease. Available from: http://www.uio.no/conferences june2000.htm#  
         Samuels. [2001 July 3]. 
Rosenthal, S., R. Chen, and S. Hadler. 1996. The safety of acellular pertussis vaccine vs  
         whole- cell pertussis vaccine [abstr.]. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. [serial online]. 150:  
        457-460. Available from: http://www.ama-assn.org/sci-  pubs/journals/archive/ajdc/vol_5     
         [1996 Nov. 10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.2psu.ac.th/PresidentOffice/EduService/Journal/Firstpage.htm%20%5b22
http://www.nesdb.go.th/
http://www.uio.no/conferences
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การจดัหนา้-เขียนเอกสารสัมมนา 
 
 

สัมมนา (สศ499)  
คณะสัตวศาสร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

     เร่ือง………………………..…………………………………………………………….……………… 

โดย ………………………………รหัส…………………อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา…………………...  
สัมมนาวนัที ่………….………….เวลา…..……..……น.   ณ. ห้อง  สศ………………………………                                          
อาคารศูนยส์ัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวสัตวแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

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

บทน า 
……………………………(15 – 20 บรรทดั)………………………………………….. 

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

ใชอ้กัษร Angsana New 16 pt และระยะห่างระหวา่งบรรทดัใช ้Single space 
 

เนือ้เร่ือง 
..................................................................... ………………………………………….. 

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

  

สรุป 
……………………………(10 – 15 บรรทดั) ………………………………… 

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

   เอกสารอ้างองิ 
……………………………………………………………………………………………

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

  (รวมท้ังหมดประมาณ 12 – 15 หน้า) 
 

การตั้งหน้ากระดาษ    
1.  ขอบบน 1.5 น้ิว ขอบล่าง 1 น้ิว 
2.  ขอบซา้ย 1.5 น้ิว ขอบขวา 1 น้ิว 


