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บทนํา
สัมมนาคืออะไร
เปนเรื่องคอนขางยากในการที่จะใหคําจํากัดความของคําวา “สัมมนา” แตเดิมเริ่มขึ้นจากการที่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไดรวมกลุมกันเพื่อถกหรืออภิปรายปญหาโดยมีอาจารยเขารวมฟงดวย ใน
ปจจุบันสัมมนามีแพรหลายทั่วไป และความหมายกวางมากขึ้นตองมีการนําเสนอความคิด ขอวิเคราะห
วิจารณ มีเหตุผลสนับสนุน โดยมีหัวเรื่องที่เดนชัดและนําเสนอทั้งในรูปของงานเขียนและการพูดและ
เปดโอกาสใหมีการอภิปรายทั้งในดานสนับสนุนหรือโตแยงไดดวย โดยในแตละเรื่องจะใชเวลาไมเกิน
10-20 นาที
สัมมนาแตกตางจากรายงานและการเขียนคําบรรยายอยางไร
สัมมนาเปนการนําเสนอเพียงบางประเด็น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ การอภิปรายรวมกัน มีการ
แบงองคประกอบของสัมมนาอยางเปนลําดับและเดนชัด ในขณะที่การรายงานมักเปนการนําเสนอ
เรื่ องราวกวางขึ้น มีก ารเขีย นที่มี รายละเอียดมากขึ้น ในขณะที่สัมมนาไมจําเป นตองมี เ ชนสารบัญ
รายละเอียดปลีกยอยของวัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง(ในกรณีของรายงานวิจัย) ภาคผนวก รายงาน
สามารถเขียนในลักษณะพรรณนาไดในขณะที่สัมมนาควรเขียนกะทัดรัดและไดสาระชัดเจน นอกจากนี้
การเขียนสัมมนายังตองการขอสนับสนุนหรือเหตุผลของแตละประเด็นที่เสนอขึ้นมาโดยมีการอางอิง
เสมอ
สําหรับการเขียนคําบรรยายนั้นมักเปนเรื่องยาวตอเนื่องกันไป โดยในแตละประเด็นหรือหัวขอ
จะอธิบายในลักษณะกวางๆ โดยมีวัตถุประสงคในการใหผูฟงไดเรียนรูหรือรับรูเพิ่มประสบการณ โดย
คนควาหรือตัดตอนจากเอกสารหรือนําประสบการณจริงมานําเสนอคําบรรยายไมจําเปนตองมีการ
แบงเปนสวนๆเชนในสัมมนาหรือรายงาน และไมจําเปนตองอางอิงทุกประเด็นที่บรรยาย
ทําไมตองทําสัมมนา
การทําสัมมนาเปนการฝกนักศึกษาในดานตางๆดังนี้
• ฝกการเปนผูนําทางความคิด โดยนําเสนอแนวคิด การวิเคราะหของ ตนเองแกผูอื่น
• ฝกการอภิปรายและมุมมองที่หลากหลายทําใหเกิดการพัฒนาและความกวางขวางทาง
วิชาการ
• ฝกใหมีระบบและมีแผนงานในการทํางาน ตองมีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของตนเอง
เสมอ
• เรียนรูและเสริมสรางบุคลิกภาพในการนําเสนอผลงาน การซักถามที่ถูกตองเหมาะสม
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• ฝกใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
• อืน่ ๆ
ปจจัยในการเขียนสัมมนาใหสําเร็จ
1. ตองมีทัศนคติที่ถูกตองในการเขียน
ผูที่เพิ่งเริ่มเขียนสวนใหญมักพบกับปญหา ...ผมเขียนไมเกง ...ผมตกภาษาไทย ...ภาษาวิชาการ
นาเบื่อ ฯลฯ ...สรุปแลวก็คือเขียนสัมมนายากเหลือเกิน
• งานเขียนเปนงานยากสําหรับแทบทุกคน
เปนความจริงที่การเขียนสัมมนาเปนงานหนัก เนื่องจากตองใชความคิดในหลายๆดาน
อยางเพิ่งทอแทหากตองการเขียนงานใดๆใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดแตก็ยังไมเปนชิ้นเปนอันสักที
• งานเขียนเปนทักษะ
ผูเขียนตองมีความอุตสาหะและมีความตั้งใจแนวแน โดยตองมีการฝกฝน และเรียนรูโดยมี
หลักการที่เหมาะสม คลายกับการขับรถ เรียนพิมพดีด หรือฝกคอมพิวเตอรฯลฯ
2. ตองมีความรูเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียนเพียงพอ
ควรเขี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ต นเองสนใจ จะช ว ยทํ า ให รู สึ ก ว า เวลา หรื อ สิ่ ง ที่ ใ ช ไ ป ทํ า ให ไ ด
ประสบการณกลับมาอยางคุมคา หากไมมีความรูโดยตรง ก็สามารถหาเพิ่มเติมทางออมได เชน การอาน
คนควาเพิ่มเติมจากวารสารทั่วไป CD-ROM Internet หรือ แมแตการพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อทําให
เกิดแนวคิดอยางกวางขวาง กอนตัดสินใจเลือกที่จะเขียนเรื่องใดๆ
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การเตรียมการเขียน
หลักพื้นฐานในการเขียนมี 2 ขอคือ
1. เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีความรู มีความสนใจ ถาเรารูคุนเคยกับหัวขอนั้นเราก็จะสามารถเขียน
เรื่องไดเปนที่นาสนใจและมีคุณคา
2. เขียนเพื่อผูอานเสมอ ในวิชาสัมมนาผูอานคือ อาจารย เพื่อนรวมชั้นเรียนและผูสนใจทางดาน
ประมงซึ่งเราจะตองคํานึงถึงเสมอ
อยางไรก็ตามเมื่อเราคิดจะเขียน เราจะตองถามตัวเองวา
• ใครคือผูอานของเรา (อายุ, การศึกษา, สิ่งที่เขาสนใจ และความคาดหวัง)
• อะไรคือสิ่งที่เราตองการจะสื่อสารถึงผูอาน
• ทําอยางไรที่จะทําใหเรื่องของเราเปนที่สนใจและมีคาตอผูอาน
การเตรียมตัวกอนการเขียน (Pre-Writing)
การเตรียมตัวกอนการเขียน หมายถึง สิ่งที่เราจะตองทํากอนจะเขียนจริงๆการวางแผนกอนการ
เขียน คือ การพิจารณาถึงสิ่งที่เราจะตองทํากอนที่จะเริ่มงานเขียน
กอนการเขียน เราจะตองพิจารณาถึงเรื่อง 2 เรื่องใหญ ๆ คือ
1. การเลือกหัวขอเรื่อง หัวขอเรื่องจะตองเปนเรื่องที่
• เรามีความรู
• เรามีความสนใจ
• เราตองการจะสื่อเรื่องนั้นถึงผูอาน
2. การเลือกผูอาน ผูที่เราตองการจะใหอานนั้นเปนใคร เชน นักเรียน อาจารย ในมหาวิทยาลัย
เพื่อนรวมชั้นเรียน อื่นๆ
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การเลือกหัวขอเรื่อง
หลักการเลือกหัวขอเรื่องสัมมนา
1. เปนเรื่องใหมที่ยังไมมีใครเคยเขียนมากอน
2. หรือเปนเรื่องเกาที่มีมุมมองใหมที่นาสังเกตกวาที่ทราบกันอยู
3. ตองเปนเรื่องที่ตองใชความสามารถในการวิเคราะห ประเมิน เปรียบเทียบหรือรวบรวมสรุป
(review) ซึ่งเปนสวนใหสัมมนาแตกตางจากการบรรยาย (lecture note) ทั่วไป
วิธีการตั้งชื่อเรื่องสัมมนา
1. ตั้งขอบขาย (scope) ของหัวเรื่องคราวๆ
2. กอนเลือกหัวขอใด ใหตอบสิ่งตอไปนี้ใหได
1) สาเหตุของการเลือกเรื่องดังกลาว
2) อะไรคือประเด็น (argument)ของเรื่อง
3) ความสามารถในการชักจูงใหผูอานสนใจ (claim) หรือตองการใหผูอานทราบอะไร จาก
สัมมนาครั้งนี้
เชน
ชื่อเรื่อง: ความเปนไปไดในการปลูกถายยีนตานโรคของกุงกามรามในประเทศไทย
(เปนเรื่องใหม, ตองใชความสามารถในการประเมินวาทําไดหรือไมได ฯลฯ)
ประเด็น: การใชเทคโนโลยีชีวภาพกับสัตวเศรษฐกิจ
ความสามารถชักจูง: มีความจําเปนหรือความเปนไปไดหรือไม
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ําหมุนเวียน
(เรื่องคอนขางใหม, ตองมีการเปรียบเทียบวาดีหรือไมดีกวาการเลี้ยงในแบบปจจุบันอยางไร)
ประเด็น: การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชในวงการปลานิล
ความสามารถชักจูง: เรียกรองใหคนหันมาสนใจและใชกันมากขึ้น
คิดหัวขอยอยที่อยูในขอบเขตของหัวขอเรื่อง เพื่อกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในแตละหัวขอ
ยอยใหชัดเจนไมซ้ําไปซ้ํามา
เมื่อเราตัดสินใจที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและตัดสินใจวาจะสื่ออะไรตอผูอานแลวเราตองหา
หัวขอเรื่องที่สามารถจะใชกับหลายๆยอหนาได
เมื่อเราเลือกประเด็นสําหรับแตละยอหนาแลว กอนที่เราจะเขียน เราควรจะใชวิธีการที่เราไดทํา
ตั้งแตกอนเริ่มตนเขียน คือ การพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ ยิ่งกวานั้นการคิดพิจารณา และ
ขั้นตอนในการเขียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของงานเขียนซึ่งเปนสวนใหญของงาน
เขียนนั้น การคิดพิจารณามักจะคาบเกี่ยว (overlap) กันอยูหรือพูดไดอีกอยางวา เรานาจะตองคิด
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พิจารณาเกี่ยวกับแตละยอหนาที่เราจะเขียนไวหลายๆ อยาง ในเวลาที่เราอยูในขบวนการเตรียมการ
เขียน ตัวอยางเชน เมื่อเราคิดเกี่ยวกับหัวขอเรื่อง การใชเอมไซมในอาหารปลา เราจะตองคิดที่จะทํา
ใหหัวขอเรื่องของเราเปนคลายๆ กับเคก ที่จะสามารถตัดออกเปนหลายๆ ชิ้น ซึ่งที่เปน ชิ้นๆ นั้นก็
คือหั ว ข อสํ า หรั บ แตละยอ หน า ซึ่ งเราอาจพบบาง ชิ้น ที่ จ ะเป น หัว ขอเรื่อ งไดดี ก ว าหั ว ขออื่ น ๆ
เนื่องจาก
1. เรารูเกี่ยวกับ ชิ้น นั้นมากกวา และเรามีขอมูลเกี่ยวกับชิ้น นั้นมากกวา
2. ผูอานสนใจหัวขอนั้นมากกวา
3. เราสนใจในหัวขอนั้นมากกวา
เมื่อเราคิดเกี่ยวกับหัวเรื่อง (Topic) ไดอยางตอเนื่องแลว เราอาจจะเริ่มเขียนเกี่ยวกับประเด็น
ขอมูล หรือตัวอยางที่เราจะใชในแตละยอหนา ซึ่งการรวบรวมขอมูลเหลานี้สามารถทําใหครบถวนได
ภายในใจของเราหรือสามารถเขียนไดในหลายๆแนวทาง
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การสืบคนขอมูล
การอานเพื่อคนควาขอมูล
ในการเขี ย นเอกสารทางวิ ช าการ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารค น คว า ข อ มู ล จากหนั ง สื อ วารสาร
รายงานผลการวิจัยตาง ๆ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ฉะนั้นการอานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ตอการ
เขียน ดังนั้นการอานอยางมีประสิทธิภาพ อาจทําไดดังนี้
การอานเพื่อจับใจความสําเร็จ (Skimming)
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ มีจุดประสงค คือ
1. เพื่อใหทราบถึงสาระกวางๆ ของขอเขียนนั้นๆ
2. เพื่อใหทราบถึงหัวเรื่อง (topic) แนวความคิด หรือ ขอคิดเห็นหลัก (main idea)
3. เพื่อใหทราบถึงใจความหลัก
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ แบงไดเปน 3 ขั้นตอน
1. อานครั้งแรกคราวๆ (preread skimming)
2. อานเพื่อจับใจความหลัก (skim reading)
3. อานทบทวน (review skimming)
การอานครั้งแรกคราวๆ เพื่อเปนการเตรียมตัวใหพรอม แลวจึงอานใจความหลักและลงทายดวย
การทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ขอแนะนําในการอานเพื่อจับใจความสําคัญ
1. อานชื่อเรื่อง (title) ในกรณีที่เปนบทความ ตรวจดูวาใครเปนผู เขียน วันที่พิมพและแหลงผู
พิมพ
2. อานบทนํา (introduction) ถาเรื่องยาวมาก ใหอานเฉพาะยอหนาแรกใหจบและอานเฉพาะ
ประโยคแรกของยอหนาอื่นๆที่เหลือ เนื่องจากโดยปกติ ประโยคแรกจะแสดงใจความหลักของ
แตละยอหนา
3. อานหัวขอหลัก (headings) และหัวขอรอง (sub-headings) โดยปกติ ถานําหัวขอเหลานี้มา
รวมกันจะไดประเด็นหลักของเรื่อง
4. สัง เกตรู ป ภาพ แผนภู มิ หรื อ กราฟ ซึ่ ง ปกติ จ ะใส เ พื่ อ เน น ข อ คิ ด เห็น แนวคิ ด ที่สํ า คั ญ และ
แนวโนม
5. กรณีที่ขอเขียนนั้นๆ ไมมีขอมูลเพียงพอจากหัวขอ หรือไมมีหัวขอ ใหอานเฉพาะประโยคแรก
ของยอหนา
6. อานสวนทีเหลืออยางคราวๆเพื่อใหผานตา
7. อานบทสรุปในยอหนาสุดทาย
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การอานเพื่อคนหาขอมูลเฉพาะ (Scanning)
การอานเพื่อคนหาขอมูลเฉพาะ มีจุดประสงคหลัก คือ
1. เพื่อคนหาขอมูลความจริง (fact)
2. เพื่อคนหาคําตอบ ตามคําถามที่ตองการ
การอานชนิดนี้จะถือวาเปนการอานเพื่อดูขอมูล ซึ่งโดยปกติในชีวิตประจําวันเราจะใชวิธีนี้เพื่อ
หาขอมูลจากหนังสือ วารสาร รายการทีวี สมุดโทรศัพท หนังสือพิมพ เปนตน
ขอแนะนําในการอาน เพื่อคนหาขอมูลเฉพาะ
1. กอนคนหาขอมูล คําตอบ ใหคิดในใจวา ขอมูล คําตอบอะไรที่ทานตองการ อาจจะตั้งเปน
คําถามถาเปนไปได
2. คิดลวงหนาหรือความคะเนวาคะตอบจะปรากฏออกมาในรูปใด คนหาคํา หรือ สิ่งชวยอื่น
เพื่อใหการคนหาคําตอบงายยิ่งขึ้น
3. สังเกตรูปแบบการนําเสนอขอมูล โดยเฉพาะการนําเสนอในรูป ตารางหรือแผนภูมิ
4. พยายามใชหัวขอหรือสิ่งชวยอื่นใหเปนประโยชน เพื่อจะดูวาสวนไหนบรรจุ ขอมูลที่เรา
กําลังคนหา
5. เลือกอานเฉพาะสวนที่ตองการ โดยกวาดสายตาผานสวนอื่นๆ ที่ไม เกี่ยวของ โดยยังคงตั้ง
คําถามและคาดเดาตําตอบไวในใจการอานควรจะกวาดสายตาในแนวลงอยางมีระบบ เชน
ตามแนวลูก ศร โดยการอา นจากตรงสว นกลางของหนา จากบนลงล า ง หรื อ ตามแนว
ตัวอักษร Z และที่ดีที่สุดควรจะเลือกแนวสายตาที่เรารูสึกสบาย และงายตอการอาน
6. เมื่อคนหาคําตอบหรือขอมูลไดแลว เราจะรูสึกวา คํา หรือวลีนั้นๆ ปรากฏเปนเดนชัดที่สุด
7. เมื่อไดคําตอบหรือขอมูลที่ตองการแลว อานประโยคที่ขอมูล หรือคําตอบเหลานั้นปรากฏ
อยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาเราไดขอมูลหรือคําตอบที่ถูกตองตามตองการแลว
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การอานงานวิจัยเพื่อคนควาขอมูล
1. การอานงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพอาจทําไดดังนี้
- ไมควรแปลคําศัพททุกตัว เพื่ออานทุกตัวอักษร
- พยายามใชพจนานุกรมใหนอยที่สุด อานรูปประโยค โดยการเดาศัพทหากไมสามารถ
ตีความหมายไดชดั เจนแลวจึงพึ่งพจนานุกรมโดยทัว่ ไปแลวการอานมีวัตถุประสงคเพื่อ
- ทราบความเปนมาคราวๆ ของงาน (background)
- คนหาขอมูลที่เปนประเด็นบางจุดที่ตองการ (specific point)
2. ดังนั้นการเริม่ ตนอานทุกอยางในงานวิจัย จึงไมจําเปนและทําให สิ้นเปลืองเวลา ควรเริ่มตนอาน
อยางรวดเร็วกอนโดยอาน 1-2 ประโยคแรกในแตละยอหนาใหไดใจความ หากยังไมสามารถจับ
ประเด็นในงานวิจยั นัน้ ๆไดจึงคอยอานในรายละเอียด เมื่อสนใจงานวิจยั เรื่องใด ควรเริ่มจากที่
ตีพิมพปลาสุดกอน แลวจึงสืบคนปยอนหลัง
3. กอนตัดสินใจอานงานวิจัยใดอยางละเอียด ใหสังเกตวา
- ชื่อเรื่องนาสนใจหรือไม และคาดเดาความยากงายของเนื้อเรื่อง
- ชื่อวารสารมีความนาเชื่อถือหรือไม
- ผูอานควรเปนกลุมใด หรือ ควรมีความรูเรื่องใดมากอนหรือไม
- ทรีทเมนตที่ใชเปนเรื่องเขาใจยากหรือไม
4. เมื่อตองการอานอยางละเอียด ใหจับประเด็นโดยตอบคําถามวางานวิจัยนั้นๆ
บทนํา หรือคํานํา (Introduction)
ทําอะไร? (What did they do?)
ทําไมตองทํา? (Why did they do?)
ใครทํามาบางแลว? (Who have been done in before?)
อุปกรณและวิธีการ (Material and Methods)
ทําอยางไร? (How did they do?)
ผลการทดลอง (Results)
ทําแลวพบอะไร?(What did they find?)
ผลวิจารณ (Discussion)
สิ่งที่พบมีความหมายอยางไร?(What does it mean?)
นําไปใชไดอยางไร? (How to apply it?)
สรุปขอมูลที่ไดจากคําตอบ ที่มาจาการอานรายงานการวิจัย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการเขียน
สัมมนา
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การเขียน
การเริ่มตนเขียน
หลั ง จากที่ ไ ด หั ว ข อ เนื่ อ งเด น ชั ด แล ว จํ า เป น ต อ งมี ก ารระดมหาวั ต ถุ ดิ บ และโครงร า งให
ครอบคลุม กอนลงมือเขียนรายละเอียดจริง
1. การระดมความคิด (brain storming)
- ใหตั้งคําถามใหสัมพันธกับหัวขอเรื่องสัมมนา ในลักษณะของ ใคร, ทําอะไร, ที่ไหน, เมื่อไร,
อยางไร, ทําไม ? (who, what, where, when, how, why ?)
2. การเขียนอิสระ (freewriting)
- เขีย นอะไรก็ ไ ดเ กี่ ย วกับ หัว ขอหนึ่งๆ เขีย นไปเรื่อ ยๆไม มีก ารหยุด ไมตองคํ านึ งถึ ง ความ
สละสลวยของรูปประโยค คําผิดหรือความตอเนื่องใดๆ นึกอะไรเกี่ยวกับหัวขอนั้นไดใหเขียนไป หาก
เขียนแลวติดหรือชะงักอาจเขียนประโยคเดิมซ้ําๆจนกระทั่งเกิดความคิดขึ้นมาเรื่อยๆ
-การเขียนอิสระจะทําใหคุนเคยกับงานเขียน เมื่อฝกฝนเรื่อยๆ จะเปนการพัฒนานิสัยการคิดไป
ดวยขณะที่มีการเขียน
3. การแจกแจงหัวขอมูล (making list)
-ควรแจกแจงประเด็น รวมถึงรายละเอียดสนับสนุนประเด็นตางๆ โดยแจกแจงแตหัวขอ โดย
ไมตองกังวลวาคุณกําลังเขียนซ้ําหรือไม ไมตองวิตกวาจะตองแยกรายละเอียดใหญกอนรายละเอียดยอย
หรืออยางไร แจกแจงทุกสิ่งทุกอยางที่นึกออกเพื่อหารายละเอียดสนับสนุนและเปนการสะสมวัตถุดิบ
ในการเขียน
- การแจกแจงเปนวิธีที่ดีมากในการเริ่มตน
4. การเขียนโครงราง (outline)
-นําวัตถุดิบไดแก หัวขอ ประเด็น ความคิดตางๆที่ระดมออกมาได มาจัดรวบรวมเปนกลุม หรือ
รวบรวมหัวขอหรือประเด็นที่เหมือนกันไวดวยกัน หรือตัดที่ซ้ําซอนออก แลวนํามาสรางเปนโครงราง
กอนที่จะเขียนรายละเอียดในแตละสวนตอไป
ประโยชนของโครงรางสัมมนา
1. การเขียนโครงรางจะชวยใหผูเขียนมองภาพงานสัมมนาออกวา ในแตละยอหนาควรจะเขียน
ประเด็นหลักอะไร? ควรเรียงลําดับประเด็นอยางไร? หรือยังขาดขอมูลในสวนไหนซึ่งตองสืบคน
เพิ่มเติมบาง?
2. ประเด็นตางๆไดจากการกลั่นกรองสวนที่ไดมีการระดมความคิด (brain storm) และการแจก
แจงหัวขอ (making list) ใหเหลือเพียงบางประเด็น หรือ เพียงบางหัวขอที่เกี่ยวของ และหาแหลงขอมูล
อางอิงสนับสนุนไดจริงเทานั้น
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3.ไมควรมองหางานวิจัยใดที่มีโครงรางครบทุกประเด็นเพื่อที่จะทําตามแบบ ทั้งนี้สวนของ
โครงรางตองเปนสวนที่เกิดจากแนวคิด (idea) ของเรา
4.พยายามนึกเสมอวา สวนที่ทําใหการเขียนเนื้อเรื่องสัมมนาแตกตางจากการพูดทั่วไป คือตอง
มีการอางอิงขอมูลสนับสนุนประเด็นที่เรากลาวอางเสมอ
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องคประกอบของสัมมนา
ในการเขียนรายงานสัมมนา (Seminar Paper)ตองเขียนแตละสวนเรียงลําดับตอเนื่องไปดังนี้
ชื่อเรื่อง (Title)
-เพื่อใหผูอานพิจารณาวาเปนเรื่องที่กําลังสนใจหรือเกี่ยวของกับ สิ่งที่ตนสนใจ หรือชวยเพิ่มสิ่ง
ใหมๆใหกับตนหรือไม
- เพื่อใหผูอานทราบวาเปนเรื่องที่เขียนขึ้นใหมไมใชเรื่องที่คัดลอกมาหรือเรื่องแปล
- ใชในการอางอิงหากผูอานตองการนําแนวคิดหรือสวน ใดๆในสัมมนาไปใช รวมทั้งในกรณีที่
ผูอานมีขอแยงหรือความเห็นอื่น
ชื่อผูสัมมนา (Author)
- เพื่อใหผูอานทราบวาใครเปนผูเขียนและสามารถนําไปใชอางอิงได
บทคัดยอ (Abstract)
-เพื่อใหผูอานทราบงานเขียนทั้งหมดอยางคราวๆชวยใหผูอานตัดสินใจไดดีขึ้นวาควรแกการ
พลิกอานตอไปหรือไม
คําสําคัญ (Keywords)
-เปนคําที่แสดงถึงจุดเดนของเรื่องที่เราเขียน คําสําคัญจะทําใหทราบถึงประเด็นของรายงานนั้น
ไดอยางคราวๆ ในปจจุบัน คําสําคัญ มีความสําคัญตอการคนควาขอมูลจากแหลงขอมูล เชน CD-ROM
โดยทั่วๆ ไป คําสําคัญมักจะเขียนตอจากบทคัดยอในเอกสารทางวิชาการ ทั่วๆไปมักจะแสดงคําสําคัญ
ไว ประมาณ 4-5 คํา
คํานํา (Introduction)
-ใชในการบอกความเปนมาของการเขียนสัมมนาครั้งนี้
-ชวยบอกงานที่เคยทํามามีปญหาและอุปสรรคอยางไร
-บอกวัตถุประสงคในการเขียนสัมมนาเรื่องนี้
เนื้อเรื่อง (Body)
-อธิบายประเด็นยอยตางๆที่เกี่ยวของมีการวิเคราะหจัดแยกกลุมความคิดในทางเดียวกันและ
ตรงขามมีแหลงอางอิงแนวคิดสนับสนุนแตละประเด็น โดยรวบรวมสรุปและสังเคราะหขอมูลให
เปนไปตามสิ่งที่กําลังนําเสนอ
สรุป (Conclusion)
-สรุปงานเขียนครั้งนี้ไดเดนชัด โดยสอดคลองกับชื่อเรื่อง
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เอกสารอางอิง (References)
-ระบุแหลงขอมูลที่นํามาอางอิง เชื่อใจไดวาไมไดเอยขึ้นเองอยางเลื่อนลอย
-สามารถนําไปสืบคนขอมูลตอไดในกรณีที่ผูอานตองการทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgment)
-เปนคําขอบคุณใหกับ ผูที่ชวยเหลือ หรืออํานวยความสะดวกแกเราในการปฏิบัติการเขียนครั้ง
นี้ ทั้งนี้อาจมีหรือไมมีก็ได โดยทั่วไปนิยมวางไวกอนเอกสารอางอิง
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การเขียนบทคัดยอ
หลักการเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอ (Abstract) หมายถึง สวนที่แสดงเนื้อหาสําคัญของเอกสารโดยยอโดยทั่วไปมักจะ
เขียนอยูตอจากชื่อเรื่อง บทคัดยอมักจะมีลักษณะดังนี้คือ
1. บทคัดยอมากอนคํานําและแยกใหออกระหวางคํานํากับบทคัดยอ
2. ยอทุกๆสวนของสัมมนา (คํานํายอ เนื้อเรื่องยอ สรุปยอ) โดยเขียนสิ่งที่ผูอานควรไดทราบ
จากงานของเราปญหาหรือสิ่งหลักที่พบ สรุปโดยควรเรียงลําดับ เชนเดียวกับในเนื้อหา
3. เมื่อผูอานๆ บทคัดยอจบแลว ตองมองภาพรวมของสัมมนาออก สวนรายละเอียดนั้นผูอานจะ
อานในสัมมนาเองบทคัดยอไมควรยาวจนเกินไป (ไมควรเกิน ½ หนากระดาษ A4 ) เพราะอาจทําให
เวลาในการอานสวนอื่นๆลดลง ในบทคัดยอไมมีตาราง ภาพ หรือ การอางอิงใด
4. ไมมีสวนของขอมูลหรือแนวคิดอื่นที่อยูนอกเหนือจากในรายงานสัมมนา
ประเภทของบทคัดยอ
บทคัดยอมี 2 ประเภทคือ
1. บทคัดยอประเภทใหความรู (Informative Abstract) เขียนเพื่อรายงานผลการศึกษาหรือบทสรุปที่ผูใช
ตองการอยางเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงความจําเปนในการอานเอกสารตนฉบับ
2. บทคัดยอประเภทพรรณนา (Indicative of Descriptive Abstract) เขียนเพื่อชี้แนะขอเท็จจริงที่สําคัญ
ที่สุดในเอกสาร โดยปราศจากรายงานถึงผลการศึกษา คนควาหรือสรุป เพื่อใหผูอานใชประกอบการ
ตัดสินใจ วาจะตองอาน หรือ ศึกษาเอกสารตนฉบับหรือไม โดยทั่วไปนิยมใชเขียนเพื่อสรุปเอกสารที่
นําเสนอ หรือทัศนคติที่กวางขวาง เชน เอกสารจากมนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือบทวิจารณ เปนตน
การเขียนบทคัดยอมีหลักสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. มีความสั้น กะทัดรัดและกระชับ (Concision) คือเลือกเฉพาะสาระที่เปนประเด็นใจความสําคัญของ
เอกสาร โดยใชสํานวนที่กะทัดรัด มีความกระชับหลีกเลี่ยงการใชคําหรือประโยคที่มีความยาว หรือมี
ความซ้ําซอนความยาวของบทคัดยอมีกําหนดไวตายตัว ขึ้นอยูกับชนิดของเอกสารและเนื้อหาสาระของ
เอกสารนั้ น ๆ ว ามีความสําคัญมานอยเพียงใด โดยทั่วไปบทคัดยอจะมีเ พีย ง 1 ย อหนา แตสําหรับ
เอกสารงานวิจัยมีไดมากกวา
2. มีความถูกตอง (Precision) คือสามารถถายทอดประเด็นสําคัญของเอกสารไดอยางถูกตอง ตาม
ความหมายเดิมของเอกสารตนฉบับ ไมควรมีการตีความ หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ อันทําใหผูอาน
เขาใจสาระของเอกสารตนฉบับผิดไป
3. มีความชัดเจน (Clarity) การเรียบเรียงถอยคําเพื่อเสนอในบทคัดยอ จะตองสื่อความหมายใหเขาใจ
ชัดเจน โดยใชรูปประโยคที่สมบรูณไมใชเขียนกระทอนกระแทนเปนคําๆ
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การเขียนคํานํา
หลักการเขียนคํานํา
1. บอกความเปนมาคราวๆ (background) โดยการเกริ่นนําควรเกี่ยวของกับประเด็นของหัวขอเรื่อง และ
ไมควรกวางหรือยอนมากจนเกินไป
ตัวอยาง
ลองอานขอความนี้แลวตอบวา ผูเขียนตองการจะนําไปสูเรื่องใด?
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีการทําการเพาะปลูกและเลี้ยวสัตวกันมาตั้งแตสมัยโบราณกาล
ทั้งนี้เนื่องจากเปนแหลงที่อุดมสมบูรณไปดวย ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการเพาะปลูกแตละครั้งมักจะ
มีเศษเหลือหรือผลพลอยไดทางการเกษตรออกมาดวย ซึ่งมักจะมีการนําไปใชเปนแหลงวัตถุดิบกันอยู
บางและเศษเหลือเหลานี้หากจัดการไมดี ก็อาจเปนการสูญเสีย หรือกอใหเกิดความไมเหมาะสม ของ
สภาพแวดลอม และเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสมดุลยทางระบบนิเวศนได อยางไรก็ตาม.....
ถามตัวเองอีกครั้งวาผูเขียนตองการจะนําไปสูเรื่องใด?
-การเกษตรกรรมในประเทศไทย?
-การใชทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย?
-การใชผลพลอยไดทางการเกษตร?
-การทําลายสมดุลธรรมชาติและสภาพแวดลอม?
2. กลาวถึงปญหาและเหตุผลที่ตองทําสัมมนาเรื่องนี้
(ทําไมถึงเลือกและเขียนหัวขอเรื่องนี้) โดยอาจกลาวอางอิงถึงงานที่มีผูเคยทําหรือเกี่ยวของมาบางแลว
ซึ่งควรชี้ประเด็นใหชัดเจนวาในสัมมนาฉบับนี้มีประเด็นอะไรที่แตกตางออกมา ผูสัมมนาที่เพิ่งเริ่มตน
เขียนอาจใชสํานวน ...A…
but …..B….. เพื่อชวยตรงสวนนี้ได
3. ผูอานจะไดอะไรจากสัมมนาฉบับนี้ บอกขอบเขตคราวๆ (scope) และวัตถุประสงคของสัมมนา

18
การเขียนเนื้อเรื่องในยอหนา (Paragraph)
หลักการเขียนเนื้อเรื่องในแตละยอหนา
การเขียนยอหนานั้น โดยปกติในหนึ่งยอหนาจะกลาวถึงประเด็นหลัก เพียงประเด็นเดียว (one
idea) หรือเรื่องเดียว ซึ่งเรียกวาเปนหัวเรื่อง (topic) ของยอหนานั้นๆ ปกติในหนึ่งยอหนาจะ
ประกอบดวยประโยคประมาณ 4-8 ประโยค โดยประโยคแรกของแตละยอหนามักจะเริ่มตนดว ย
ประโยคทั่วๆไป ที่เปนการแนะนําหัวเรื่อง หรือประเด็นหลักที่สําคัญ ประโยคนี้เรียนวา ประโยคหัว
เรื่อง (topic sentence) ซึ่งในประโยคนี้จะเปนตัวบอกวาสิ่งที่จะพูดถึงตอไปในเนื้อเรื่องนั้นเปนเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
ตอจากประโยคหัวเรื่องจะเปนประโยคที่ อธิบาย บรรยาย หรือแสดงตัวอยางถึงประเด็นหลัก
(main ideas) ที่กลาวไวในประโยคหัวเรื่อง ลักษณะเชนนี้เรียกวาการควบคุมประเด็น (controlling ideas)
เพราะเปนการบังคับถึงเนื้อหาที่จะเขียนตอไปในยอหนานั้นๆ โดยควบคุมใหเขียนหรือกลาวถึงเฉพาะ
ประเด็นหลักที่ไดบอกไวในประโยคหัวเรื่องแลวเทานั้น
โนประโยคสุดทายของยอหนาเรียกวา ประโยคสรุป (concluding sentence) ซึ่งเปนประโยคที่
จะสรุปเนื้อหาที่ไดกลาวไวในเนื้อเรื่อง
*เมื่อพิจารณาโครงสรางของยอหนาแลวจะมีลักษณะดังนี้
ประโยคหัวเรื่อง (รวมประเด็นที่ตองการจะพูดถึง: controlling ideas)…………..ประโยคอื่นๆ
ซึ่งจะอธิบาย บรรยาย และยกตัวอยางที่เกี่ยวกับ ประเด็นหลักที่อยูในประโยคหัวเรื่อง..............ประโยค
สรุป......
1.ประโยคหัวเรื่อง (Topic Sentence)
สวนใหญของการเขียนเอกสาร ประโยคแรกของแตละยอหนา จะเรียกวาประโยคหัวเรื่อง
(topic sentence) ซึ่งประโยคหัวเรื่องจะเปนสิ่งที่
-บอกวายอหนานั้นจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร
-แจงประเด็นหลักของยอหนา
-แนะนําใหผูอานทราบถึง ประเด็นหลักของแตละยอหนา
-เปนจุดรวมและทิศทางของแตละยอหนา
-เปนประโยคที่สําคัญที่สุดของแตละยอหนา
ประโยคหัวเรื่องจะบรรจุดวย ประเด็นหลักที่ตองการคําอธิบาย บรรยาย ซึ่งจะทําการบรรยาย
และอธิบายในประโยคที่ตามมา
*ประโยคหัวเรื่องและกระบวนการเขียน (Topic Sentence and Writing Strategies)
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ในการสราง ประโยคหัวเรื่อง สําหรับแตละยอหนานั้นสามารถสรางในขั้นตอนใดก็ไดใน
ระหวางกระบวนการเขียน ตัวอยางเชนนักเขียนบางคนชอบที่จะเขียนเนื้อเรื่องของยอหนากอนที่จะ
ตัดสินใจวา ประโยคหัวเรื่อง จะเขียนอยางไร ผูเขียนเหลานี้จะ “คนพบ” ประโยคหัวเรื่อง ตามที่เขา
เขียน ซึ่งก็มีบอยเชนกันที่นักเขียนเหลานี้ชอบที่จะ “brainstorm” โดยการเขียนสิ่งที่เขาคิดลงไปหลายๆ
อยางที่เกี่ยวกับหัวเรื่องอยางเร็วเทาที่จะทําได (เหมือนกับเกิดพายุในสมอง) หลังจากนั้นเขาจึงจะตัดสิน
วาอะไรคือ ประเด็นหลักที่เขาตองการจะบอกในประโยคหัวเรื่อง
นักเขียนบางคนจะสรางประโยคหัวเรื่องกอน และหลังจากคิดเกี่ยวกับหัวเรื่องไดแลวจึงเริ่มตน
เขียนจากประโยคหัวเรื่อง นักเขียนเหลานี้จะพัฒนา ประเด็น ของเขาจากประโยคหัวเรื่อง บอยครั้งที่
นักเขียนเหลานี้จะเริ่มตนจากการเขียนเนื้อเรื่องไดยากมาก ในขณะที่บอยครั้งที่จะพบการเขียนเริ่มตนที่
การเริ่มตมเขียนจากเนื้อเรื่อง
*การควบคุมประเด็น (controlling ideas)
การควบคุมประเด็น หรือสิ่งที่ตองการจะพูดถึง จะแสดงดวยคําหรือวลีที่อยูในประโยคหัวเรื่อง ซึ่ง
ตองการ การอธิบายมากขึ้นไปอีก ปกติเราจะถามคําถามเกี่ยวกับประเด็นที่ควบคุม ซึ่งจะตองตอบใน
เนื้อเรื่องที่ตามประโยคหัวเรื่องมา สําหรับนักเขียนที่เปนนักศึกษา ผูซึ่งสามารถทําให เนื้อเรื่องในแตละ
ยอหนาไดยาวพอ เราควรจะตั้งคําถามเกี่ยวกับ การควบคุมประเด็นที่จะสามารถชวยใหเขาไดทําให
ผูอานเกิดความสนใจ และไดขอมูลที่มีคุณคา จากเนื้อเรื่องที่เขาเขียน
2. เนื้อเรื่องในแตละยอหนา
วิธีการเขียนเรื่องในแตละยอหนานั้น โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคของการเขียนเอกสาร คือ
1. เพื่ออธิบายเรื่องราวสําหรับผูอานที่จําเพาะเจาะจง และ/ หรือ
2. เพื่อโนมนาวผูอานที่พิจารณาถึงความมีเหตุมีผลของเรื่องที่เขียน
*ดังนั้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเนื้อเรื่องในแตละยอหนาจึงควรมีลักษณะดังนี้ คือ
1. สนับสนุนซึ่งกันและกัน (supported)
สนับสนุนประเด็นหลักดวยรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพอ โดยมีการอางอิงแหลงขอมูลที่
แนนอน (cited reference) ทั้งนี้การใหรายละเอียดจะชวยบอกวาผูเขียนมีแนวความคิดและรูสึกตอ
ประเด็นเหลานั้นอยางไร ทั้งยังชวยเราใจผูอาน ทําใหผูอานเห็นภาพพจน และมีความนาเชื่อถือ เมื่อ
ผูอานๆแลวอาจมีความรูสึกคลอยตาม หรือขัดแยงก็ได ไมควรใชสํานวนโนมนาวใจผูอาน แตควรให
ขอมูลขอเท็จจริง หรือรายละเอียดมากพอที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกอยากวิจารณ หรืออยากอภิปราย
รวม
2. เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (unified)
เนื้อเรื่องในแตละยอหนานั้น ควรเปนเนื้อเรื่องที่อธิบายบรรยายถึงเรื่องเพียงเรื่องเดียว
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3. ติดตอกันไดเปนเรื่องราว (coherent)
มีความตอเนื่องของรายละเอียดที่สนับสนุนเหลานั้น และความตอเนื่องของแตละประเด็นใน
การเชื่อมตอรายละเอียด เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันนของประเด็นตางๆนั้น ซึ่งอาจใชหลักในการ จัด
กลุ ม (กลุ ม ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น หรื อ กลุ ม ที่ ต รงกั น ข า ม) ลํ า ดั บ เวลาการใช คํ า เชื่ อ ม (การเพิ่ ม เติ ม เวลา
ระยะทางใกล-ไกล การหักมุมความคิด การแสดงตัวอยาง) การจัดลําดับความสําคัญ ฯลฯ
4.หลีกเลี่ยงการเขียนแบบแปลและแบบตัดแปะ
การสนับสนุนในแตละยอหนา(Support in the Paragraph)
เพื่อใหการถายทอดขอมูลประสบความสําเร็จนั้น ในแตละยอหนา จะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเด็นเพียงหนึ่งประเด็นเทานั้น และเพื่อที่จะทําใหแตละยอหนาเกิดความสมบูรณประโยคหัวเรื่อง
จะตองถูกสนับสนุน กลาวคือ การควบคุมประเด็นในประโยคหัวเรื่องจะตองถูกอธิบายบรรยาย หรือ
แสดงใหเปน ในสวนของเนื้อเรื่องที่อยูในแตละยอหนา
1. การอธิบาย: เพิ่มเติมขอมูลใหละเอียดยิ่งขึ้น
2. การบรรยาย: โดยบรรยายเพื่อบอกใหผูอานทราบและเขาใจเกี่ยวกับสิ่งนั้น
3. การแสดง: ยกตัวอยาง โดยแสดงใหเห็นถึงตัวอยางตางๆที่เกิดขึ้น
*เทคนิคพื้นฐานของการสนับสนุนในแตละยอหนา ไดแก
1. ความจริง (Fact) ในแตละยอหนาที่ตามมา จะประกอบดวย ประโจรหัวเรื่องที่ถูกตามดวยประโยค
สนับนุนที่เปนขอมูลที่เปนความจริง เชน จํานวน (numbers) สถิติ (statistics) และเหตุผลที่ไดรับการ
พิสูจนแลววาจริง
2. ตัวอยาง (examples) เทคนิคที่จะใชสนับสนุนอีกอยางหนึ่งคือ การใชตัวอยางโดยการยกตัวอยาง
หลายๆตัวอยางใหผูอานไดเห็นในยอหนานั้นๆ
3. การอธิบายเชิงกายภาพ (physical description) เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่จะสนับสนุน ประโยค หัวเรื่อง
โดยการใช การอธิบายทางกายภาพ นั่นคือการใชคําหรือวลีที่แสดงใหเห็นถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เชน
การไดเห็น การไดกลิ่น การไดยิน การสัมผัส การรับรส
4.ประสบการณสวนบุคคล (personal experience) เทคนิคอันที่ 4 ในการ สนับสนุนคือประสบการณ
โดยในยอหนาจะอธิบายถึงหัวเรื่องโดยการใช ประสบการณที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
3. ประโยคสรุปในแตละยอหนา(concluding sentence)
ประโยคสรุปจะอยูที่ตอนจบของแตละยอหนา ซึ่งโดยปกติจะใชเทคนิคในการเขียนอยู 1 หรือ
2 วิธี จากเทคนิคที่มีอยูคือ
1.สรุปเกี่ยวกับเรื่องราวที่บรรยายไวในยอหนานั้นๆ
2.เสนอวิธีแกไขปญหาที่ไดแสดงไวในเนื้อเรื่องของยอหนานั้น
3.ทํานายสถานการณที่จะเปนผล หรือปรากฏขึ้นจากที่กลาวไวในเนื้อเรื่อง
4.สรุปถึงขอมูลที่ใหไวในเนื้อเรื่อง
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สรุปกระบวนการเขียน
กระบวนการสําหรับการเขียนในแตละยอหนานั้น มีขั้นตอนตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดใน
หลายๆ ลําดับที่ตางๆ กัน และหลาย ๆอยางอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน อันไดแก กระบวนการตาง ๆ
ดังนี้
1.การเลือกหัวขอเรื่อง : การเลือกหัวขอเรื่องที่เรารูและนาสนใจ ตองแนใจวาเราตองการจะ
สื่อขอมูลเหลานี้ตอผูอาน
2.การเลือกผูอาน : เปนกระบวนการตัดสินใจวาผูอานนาจะรูอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องที่เราจะเขียน
และมีอะไรอีกที่เขาอาจจะอยากรู
3.การใชกระบวนการการเตรียมการเขียน จะทําใหหัวขอเรื่องแคบเขา เพื่อเปนหัวเรื่องในยอ
หนานั้นๆ เพื่อผูอานที่เฉพาะเจาะจงลงไป
4.กระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหัวเรื่อง
5.กระบวนการสรางประโยคหัวเรื่องที่ประกอบดวยการควบคุมประเด็นที่ตองการคําอธิบาย
นิยาม และ/หรือแสดงใหเห็น
6.การถามคําถามเกี่ยวกับประโยคหัวเรื่อง ที่ตองการคําตอบในเนื้อเรื่องที่จะตามมา
7.การตอบคําถามที่ถามดวยความจริง ยกตัวอยาง ทางกายภาพ และ/หรือประสบการณ
8.กระบวนการเขียนฉบับรางของแตละยอหนา
9.การอานเนื้อเรื่องอีกครั้ง เพื่อทําใหแนใจวาประโยคหลักนั้นไดใหประเด็นที่ชัดเจนสําหรับ
เนื้อเรื่องที่จะตามมา อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ประโยคหัวเรื่องหากจําเปน
10.ทําการตรวจสอบโดยละเอียด หลังจากที่เขียนเสร็จแลว
ตัวอยางการเขียน
*ตัวอยาง
นาย ก (2537) พบว า .................................................นาย ข (2539) รายงานว า
.........................................................ซึ่งไดทําการทดลองที่........................โดยมีวิธีการดังนี้ คือ
.......................นอกจากนี้การที่..............................อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก..............................................
(AAA, 2482), และ......................................(BBB,1965; CCC, 1980) โดยพบวา
....................................................และจากการทดลองของนาย ฮ (2544) แสดงให เ ห็ น ว า
.............................................................................................................
ในกรณีของตัวอยางนี้ ผูเขียนควรวิเคราะหสรุปแยกเปนกลุมใหชัดเจน อาจเริ่มจากกลุมที่
สอดคลองกับกลุมขัดแยง กลุมที่ทําวิธีการเดียวกันหรืออยูในชวยเดียวกัน สนับสนุนในแตละกลุม เปน
ตน โดยใน 2-3 ประโยคแรกจะตองบอกถึงสิ่งที่ตองการ หรือประเด็นหลักที่ตองการ ตอจากนั้นจึงคอย
เปนสวนขยาย และในประโยคสุดทายของยอหนา จะตองสรุปโดยการวิเคราะห สังเคราะหจากขอมูล
ตางๆที่บรรยายไวในเนื้อเรื่อง
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*ตัวอยาง
การสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื้อของกุงกามกรามสดมีประสิทธิภาพดีกวาจากเนื้อเยื้อที่เก็บรักษา
ด ว ยแอลกอฮอล
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก........................................................ดั ง รายงานของ
.................................................และ............ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ...................................อยางไรก็
ตามมีงานวิจัยของ........................ใหผลตรงขามทั้งนี้อาจะเนื่องจาก.....................
*จะชัดเจนกวาตัวอยางนี้
การสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื้อของกุงกามกรามสดมีประสิทธิภาพดีกวาจากเนื้อเยื้อที่เก็บรักษา
ดวยแอลกอฮอล จากรายงานของ.........................................ซึ่งทําที่................เมื่อ...................ใชวิธีการ
สกั ด ดี เ อ็ น เอจากเนื้ อ เยื่ อ กุ ง สดโดยผลดั ง นี้ . ........................และจากรายงานของ ................ซึ่ ง
..................................................ใชวิธีการสกัดดีเอ็นจากเนื้อเยื่อกุงที่เก็บรักษาดวยแอลกอฮอล พบวา
......................................................................
ดังนั้นจะเห็นไดวาการสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อสดมีประสิทธิภาพดีกวา
*การแสดงขอมูลโดยการใชตารางหรือกราฟ
ในการเขียนสัมมนาบางครั้ง อาจจะตองมีการนําตารางหรือกราฟแสดง ขอมูลเพื่อสนับสนุนสิ่ง
ที่กําลังเสนอ ซึ่งผูเขียนจะตองหลีกเลี่ยงการนําตารางผล แผนภาพ หรือกราฟของผูวิจัยอื่นมาไวใน
สัมมนาของเราแลวลงทายวา ที่มา : ดัดแปลงจากนาย ก.(2549)
เนื่องจากการทําเชนนั้น นอกจากจะเปนการนําเอางานของผูอื่นมาเปนของเราแลวการไปแกไข
ดัดแปลงตารางของผูอื่น โดยที่เจาของงานไมทราบเปนสิ่งที่ไมควรทํา ที่ถูกตองแลวตารางสัมมนาควร
เปนการสรุปรวบรวมขอมูลมาจากหลายแหลงที่มา (หลายการทดลองหลายการวิจัย) จากนั้นนํามา
วิเคราะหและสังเคราะหหรือสรางขึ้นใหมเปนตารางของผูสัมมนาเอง
ในทางปฏิบัติสวนของกราฟ หรือแผนภาพในรายงานสัมมนานั้นอาจไมจําเปน เพราะผูเขียน
สามารถสรุปและวิเคราะหกราฟ หรือแผนภาพเหลานั้นออกมา เปนคําบรรยายพอสังเขปได หรือถา
จําเปนจะตองแสดงกราฟ ควรที่จะแยกประเภทดังนี้
1. กราฟเสน ใชสําหรับแสดงขอมูลที่ตอเนื่องกัน เชน การเพิ่มจํานวนของสาหรายในชวงแรก 1
สัปดาหเมื่อใสธาตุอาหารในอัตราที่แตกตางกัน
2. กราฟแทง ใชสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของผลลัพธที่ได เชน น้ําหนักเพิ่มของปลานิลที่
ไดรับอาหารที่มีโปรตีนแตกตางกัน
3. กราฟวงกลม ใชสําหรับแสดงสัดสวนหรือขอมูลที่เปนรอยละ เชน รอยละของปลาชนิดตางๆ
ที่จับไดดวยเครื่องมืออวนลอยผิวน้ํา
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ตัวอยางตาราง
ตารางที่รวบรวมมาจากหลายที่แลวนํามาสรุปเปนตารางเดียว เชน
ตารางที่ 1 แสดงอิทธิพลของความเครียดจากความรอนตอปริมาณอาหารที่กินไดและการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัวของพอแมพันธุปลานิล
กลุมควบคุม
Heat stress
ที่มา
อุณหภูมิที่ทดลอง
26.7 C
33.3 C
XXXXX et al. (1968)
ปริมาณอาหารที่กิน(กก/
2.10
1.69
วัน)
อัตราการเพิ่มน้ําหนักตัว
0.47
0.28
(กก/วัน)
อุณหภูมิที่ทดลอง
23.4 C
35.4 C
YYYYY et al.(1968)
ปริมาณอาหารที่กิน(กก/
2.2
1.5
วัน)
น้ําหนักที่เปลีย่ นแปลง/
-6+2.71
-12.6+2.71
ชวงที่ทําการทดลอง
ตารางที่นํามายกตัวอยางเพือ่ ชี้ประเด็นในเรื่องที่ตองการอภิปรายจากการทดลอง 1 การทดลอง เชน
ตารางที่ 2 แสดงอิทธิพลของความเครียดจากความรอนตอปริมาณอาหารที่กินไดและการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัวของพอแมพันธุปลานิล
กลุมควบคุม
Heat stress
อุณหภูมิที่ทดลอง
26.7 C
33.3 C
ปริมาณอาหารที่กิน(กก/
2.10
1.69
วัน)
อัตราการเพิ่มน้ําหนักตัว
0.47
0.28
(กก/วัน)
อุณหภูมิที่ทดลอง
23.4 C
35.4 C
ปริมาณอาหารที่กิน(กก/
2.2
1.5
วัน)
น้ําหนักที่เปลีย่ นแปลง/
-6+2.71
-12.6+2.71
ชวงที่ทําการทดลอง
ที่มา :xxxx et al.(1986)
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การเขียนสรุป
หลักการเขียนสรุป
1.การสรุปไมใชการยอเรื่อง
2.ไมควรเขียนใหยืดยาว และไมใชเปนการเอาเนื้อเรื่องหรือวิธีการมาเขียนซ้ําอีก
3.การสรุป ควรสรุปในสวนเนื้อเรื่องอยางเดนชัด โดยบทสรุปจะตองสนับสนุนกับชื่อเรื่อง
ตัวอยาง
ชื่อเรื่อง: ความเปนไปไดในการ.......................................................................
การสรุป: ควรตอบผูอานไดวาเปนไปไดหรือไมได โดยสรุปจากเนื้อเรื่อง
ชื่อเรื่อง : การเลือกใช.............................................เปนวัตถุดิบอาหารปลานิล
การสรุป: ควรบอกผูอานไดวาควรใชหรือไมใช เหมาะสมหรือไมอยางไรหรือมีเงื่อนไข
อยางไร เปนตน
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การเขียนกิตติกรรมประกาศ
หลักการเขียนกิตติกรรมประกาศหรือคํานิยม
1.เขียนคําขอบคุณใหกับบุคคลหรือหนวยงานที่ชวยเหลือเราจริงๆ เชนชวยอานแกไข หรืออํานวย
ความสะดวกแกเราในการปฏิบัติการเขียน ชวยแนะนําในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสัมมนาครั้งนี้
ฯลฯ ไมเขียนขอบคุณแบบไมสมเหตุผลโดยไมเกี่ยวของกับสัมมนา เชน ขอขอบคุณคุณอรุณวตี
อยางสูงสุดที่เปนกําลังใจให..... ขอบคุณนองติ๋วนองตอยติ่งที่เอื้อเฟอปากกาลูกลื่นขณะคนขอมูล
2.ไมควรเขียนยืดยาว หรือพร่ําเพอเจอจนอานแลวไมแนใจวาผูนั้นมีตัวตนอยูหรือไมถาเปนไปได
ควรระบุสิ่งที่เขาไดชวยอยางคราวๆดวย ไมควรขอบคุณโดยการใสเพียงชื่อของหนวยงานหรือ
บุคคลเทานั้น
3.คํานิยมอาจมีหรือไมมีก็ได โดยทั่วไปนิยมวางไวกอนเอกสารอางอิง
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การเตรียมตนฉบับบทคัดยอและเรื่องเต็ม

1. ตนฉบับ ควรพิมพดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟเวิรด (Microsoft word 2003
หรือ xp) และสงตนฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (Diskette หรือ CD) อยางละ 1 ชุด
บทคัดยอ มีทงั้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 หรือไมเกิน 250 คํา
เรื่องเต็ม ความยาวไมเกิน 10-15 หนากระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รูปภาพ
ตาราง และอื่น ๆ)
2. รูปแบบ
ตัวอักษร ใชตวั อักษร Angsana New
ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พิมพตัวหนาขนาด 18 pt จัดใหอยูก ึ่งกลางหนา
ชื่อผูเขียนสัมมนา ใชตวั อักษรหนาขนาด 14 pt จัดใหอยูก ึ่งกลางหนา
หัวขอเรื่อง (บทคัดยอ Abstract คํานํา อุปกรณ และวิธีการ ฯลฯ) ใชตวั อักษรหนาขนาด 16pt จัดให
อยูกึ่งกลางหนา
เนื้อหาในบทคัดยอ และเรื่องเต็ม ใหใชตวั อักษรขนาด 15 pt
เนื้อหาในเรื่องเต็ม
- ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- บทคัดยอ เปนการเขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ
และผลการวิจยั
- คํานํา อธิบายถึงปญหาและวัตถุประสงคของการวิจยั ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
และอาจรวมการตรวจเอกสาร (Literature review) ถึงผลงานวิจยั ที่เกีย่ วกับผูอื่นได
ทําไวดว ยก็ได
- อุปกรณและวิธีการ ควรจะประกอบดวยคําอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณที่
ใชในการทดลอง และคําอธิบายถึงขอบเขตของการวิจยั วิธีการที่ใชในการทดลอง
แตไมจําเปนตองอธิบายวิธีการที่เปนแบบฉบับซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป
- ผลการวิจัย ควรเขียนใหกระชับและเปนขัน้ ตอนที่เหมาะสม ถาเปนไปไดควร
เสนอในรูปของตาราง กราฟ หรือรูปภาพ
- วิจารณผล ควรประกอบดวยหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลองที่อาจ
สนับสนุนหรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน ควรเนนถึงปญหาหรือโตแยงใน
สาระสําคัญของเรื่องที่วิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต และ
แนวทางการนําไปใชประโยชน
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- สรุปผล อาจรวมกับวิจารณผล โดยสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาเพียงสัน้ ๆ
- คําขอบคุณ/กิตติกรรมประกาศ อาจมีหรือไมมีก็ได
- เอกสารอางอิง : วิธีเขียนดูตามตัวอยาง
การตั้งคาขอบกระดาษ ขอบบน (top) 3.0 ซม ขอบลาง (bottom) 3.5 ซม. ขอบซาย (left) 3.0 ซม.
ขอบขวา (right) 2.5 ซม.
เอกสารอางอิง ซึ่งไดอางอิงในเนื้อเรื่องและบรรณานุกรม ใหเขียนดังนี้
- การอางอิงในบรรณานุกรม ใหเรียงลําดับสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ ไมตอง
ใสเลขที่
- เรียงลําดับตัวอักษรและสระ ตามดวยจํานวนผูวจิ ัย/ผูเขียน กรณีเปนคนเดียวกันให
เรียงตามป
- วารสาร (Journal) ควรเรียงลําดับดังนี้ ชื่อ-สกุล ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร. ป
ที่.(ฉบับที่):หนา-หนา
- ตํารา (text books) หรือหนังสือที่ออกไมเปนวาระ ควรเรียงลําดับดังนี้ ชื่อ-สกุล
ผูเขียน. ป. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพหรือหนวยงานที่พิมพ. เมืองที่พิมพ. จํานวน
หนา.
- เอกสารวิชาการอื่น ๆ ชื่อ-สกุล ผูเขียน. ป. ชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่อง. ประเภทของ
เอกสาร. หนวยงานหรือสถาบันที่จัดพิมพ. เมืองที่พิมพ. หนา-หนา.
- ปญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ ชื่อ-สกุล ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ปญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ
(ตรี, โท, เอก) ชื่อมหาวิทยาลัย เมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู. จํานวนหนา.
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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การอางอิงและการเขียนเอกสารอางอิง
การเขียนอางอิง
1. หนังสือ
รูปแบบ
ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ(ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
1.1. ผูแตง
ก. ผูแตงที่เปนบุคคล
(1) ผูแตง 1 คน ภาษาไทยขึน้ ตนดวยชื่อตัวตามดวยนามสกุล กรณีที่มี
ฐานันดรศักดิ์ (เชน ม.ร.ว.) บรรดาศักดิ์ (เชน พระยา) ยศ (เชน พลเอก) ใหใสไวหลังนามสกุล โดยคั่น
ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) สําหรับสมณศักดิ์ (เชน สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวง) หรือ ชื่อที่แยก
ไมไดใหใชตามที่ปรากฏในหนังสือ สวนตําแหนงทางวิชาการ ชื่อปริญญาไมตองระบุ
ภาษาตางประเทศใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)แลว
ตามดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อตน ชื่อกลาง ตามลําดับ เชน
จารุพันธ ทองแถม, ม.ล.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจาสกลมหาสังฆปริณายก.
Boyd, C.E.
ข. ผูแตง 2 คนขึ้นไป ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางผู
แตงแตละคน และใชคําวา และ หรือ and กอนผูแตงคนสุดทายโดยไมตอ งใสเครื่องหมายจุลภาค (,)
หนาคําวา และ หรือand
สําหรับผูแตงลําดับที่ 2 เปนตนไป หากมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศ ใหใส
ไวหนาชื่อ ถาเปนผูแตงชาวตางชาติไมตองกลับชื่อสกุล ใหขึ้นตนดวยอักษรยอตัวแรกชื่อตน ชื่อกลาง
และตามดวยชือ่ สกุล เชน
ประพันธ บุญกลิ่นขจร และ สุนทร ดุริยะประพันธ.
White, A., P. Handler and E.L. Smith.
ค. ผูแตงที่เปนสถาบัน
ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงลําดับหนวยงานยอยกอนหนวยงานใหญ ถา
สถาบันนั้นเปนของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนตั้งแตระดับกรมเปนอยางต่ํา เชน
กรมพัฒนาที่ดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
The Department of Highways.
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ง. ไมปรากฏชื่อผูแตง
ใหใชคํา นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผูแตง ถาไมปรากฏชื่อผูแตง แตมี
บรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหใสบรรณาธิการหรือรวบรวมแทนผูแตง แลวตามดวยคํา บรรณธิการ ผู
รวบรวม ed. eds. comps. แลวแตกรณีโดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน
นิรนาม.
มุกดา ฐิตะสุต, ผูรวบรวม.
Donaldson, E.M., comp.
จ. นามแฝง
ใหใสนามแฝงนั้นในตําแหงผูแตง ตามดวยคํา (นามแฝง) หรือ (pseudo.) เชน
วีนัส (นามแฝง).
Fehr (pseudo.)
1.2. ปที่พิมพ
ปที่พิมพของหนังสือจะปรากฏในหนาปกใน หรือหนาหลังของปกใน ถาไมมีใหใชป
ที่อยูกับชื่อของโรงพิมพ หรือปที่อยูในหนาคํานํา
ถาไมปรากฏปที่พิมพใหระบุ ม.ป.ป. สําหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.d. สําหรับ
หนังสือตางประเทศ เชน
ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป.
Tindall, H.D. n.d.
1.3. ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือใหพิมพดวยตัวอักษรตรง ตัวเขม
ก. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ ทุกคําตองขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ยกเวนคําที่เปนคํา
นําหนานาม คําบุพบท หรือคําสันธาน แตในกรณีที่คําเหลานี้เปนคําแรกของชื่อเรื่องตองขึ้นตนดวยคํา
พิมพใหญ เชน
The Nutrient Requirement of Pig.
ข. ชื่อวิทยาศาสตร พิมพเปนตัวเอน หรือตัวพิมพธรรมดาขีดเสนใต
ค. ตัวเลขที่ปรากฏในชื่อเรือ่ งใหใชเลขอารบิก ยกเวนกรณีที่มีตัวเลขโรมันเปนสวน
หนึ่งของชื่อหนังสือ ใหใชเลขโรมันตามเดิม
ง. คําภาษาลาติน เชน in vivo หรือ in vitro ใหขีดเสนใตหรือพิมพครั้งที่ เลขที่ เชน
การเพาะขยายพันธุปลา. พิมพครั้งที่ 2.
Fish Physiology. Vol. 9.
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1.4. สํานักพิมพและสถานทีพ่ ิมพ
ก. ระบุชื่อสํานักพิมพ ตามดวยชื่อเมืองทีต่ ั้งสํานักพิมพนั้น โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาค (,) คั่น ถาเมืองที่ตั้งสํานักพิมพนั้นมีหลายเมืองใหใชชื่อเมืองแรกเพียงชื่อเดียว ถาชื่อเมืองนั้นๆ
ไมรูจักกันแพรหลายใหใสชื่อรัฐหรือประเทศกํากับไวดว ย โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อ
เมืองกับชื่อรัฐหรือประเทศ
ข. กรณีที่ผูพมิ พไมไดเปนผูจัดจําหนาย ใหใชชื่อหนวยงานที่ปรากฏบนปก
แทนสํานักพิมพ เชน หนังสือการเพาะขยายพันธุปลา พิมพโดย สํานักพิมพ ศ. วงษไพบูลย แตจัด
จําหนายโดยคณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหใช คณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
แทนสํานักพิมพ
ค. ชื่อสํานักพิมพ ใหเขียนเต็มตามที่ระไวในหนังสือ เชน
สํานักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด
Redwood Birn Ltd.
ง. ถาไมปรากฏชื่อสํานักพิมพและสถานทีพ่ ิมพ ใหระบุ ม.ป.ท. สําหรับ
หนังสือภาษาไทย หรือ n.p. สําหรังหนังสือภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง
จเร สุวัฒนปญญา. 2533. การคํานวณเชิงตัวเลขดวย BASIC. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ
2. หนังสือแปล
2.1. กรณีระบุชื่อผูแปล
รูปแบบ
ชื่อผูแปล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ. แปลจาก ชื่อผูเขียน.
ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
เสวลักษณ ภูมิวสนะ. 2525. นมและผลิตภัณฑนม. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ, กรุงเทพฯ.
แปลจาก S.K. Kon. MilK and Milk products in Human Nutrition. F.A.O., Rome.
2.2. กรณีไมระบุชื่อผูแปล
เขียนรายงานการเอกสารอางอิงเชนเดียวกับเอกสารประเภทหนังสืเพียงแตระบุหวั
ขอความในวงเล็บวา (translated from…..ภาษาตนฉบับ) ตอจากชื่อหนังสืโดยไมมีเครื่องหมายวรรค
ตอนคั่น
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ตัวอยาง
Millot, G. 1970. Geology of Clays (translated from French). Springer Verlag, New York.

3. หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทที่อางอิง. ปที่พิมพ. ชื่อบทที่อางอิง, หนาที่บทนั้นตีพิมพ. ในชื่อบรรณาธิการหรือผู
รวบรวม, บรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ
ตัวอยาง
ไพโรจน จวงพานิช. 2520. โรคออยที่เกิดจากเชื้อรา, น. 141-145. ใน เกษม สุขสถาน และ อุดม พูน
เกษ, บรรณาธิการ. หลักการทําไรออย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
4. รายงานการประชุม สัมมนา
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง, หนาที่ตีพมิ พ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ(ถามี). ชื่อการ
ประชุม ครั้งที่. สํานักพิมพ (หรือหนวยงานที่จัดการประชุม), สถานที่พิมพ
ตัวอยาง
สุชน ตั้งทวีวพิ ัฒน และ บุญลอม ชีวะอิสระกุล. 2533. การใชเมล็ดทานตะวันเปนแหลงโปรตีนและ
พลังงานในอาหารสัตวปก, น. 47-59. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 28 (สาขาสัตวแพทยและประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ.
5. เอกสารประเภทรายงาน
รูปแบบ
ชื่อผูรายงาน. ปที่พิมพ. ชื่อชุดของเอกสารและลําดับที่. จํานวนหนา
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ตัวอยาง
ศูนยถายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน. 2530. รายงานสถานภาพการ
นําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ เลม 2.
6. วิทยานิพนธ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับวิทยานิพนธ, ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
จินดารัตน นีติวัฒนพงษ. 2522. การศึกษาจุลชีววิทยาของอาหารหมักพื้นเมือง ไตปลา และปลาแปง
แดง. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
7. บทความในวารสารหรือนิตยาสาร
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสารหรือนิตยาสาร ปที่ (ฉบับที่): หนา.
ตัวอยาง
วัลยา โอฬารรัตนมณี. 2533. รายงานอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมไทย. อินดัสตรีแมกกาซีน 1(11): 56-62.
8. บทความในสารานุกรม
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อสารนุกรม เลมที่(ปที่พิมพ): เลขหนา
ตัวอยาง
ทวีศักดิ์ ปยะกาญน. 2518. การจําแนกและกําจัดลําดับหมวดหมูของสัตว. สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน เลม 2 (2518): 2-25.
9. วารสารสาระสังเขป
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รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่): หนา. ชื่อวารสาร
สาระสังเขป ปที่ (พ.ศ.): หมายเลขสังเขป
ตัวอยาง
Harman, G. and N. Anand. 1990. The Maket for dried fruit in the United Kindom, the Federal
Republic of Germany and France. Bull. Nat. Res. Inst. 34 : 75. Abstracts on Tropical
Agricultre 17 (1992): Abstract No. 79823.
10. สาระสังเขปจากสารสนเทศ
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความ. ปที่พิมพ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่): หนา. ชื่อฐานขอมูล.
Accession number.
ตัวอยาง
Misumi, J. and M. Fujita. 1982. Effects of PM organizational development in supermarket
organization. Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21(2): 93-111. PsyINFO database. Accession no.
1147468-5 8200.
11. ขอมูลสารสนเทศจากเครือขายใยแมงมุม (WWW.)
รูปแบบ
ชื่อผูเขียน. ปที่ตีพิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อหัวขอเวปไซท แหลงที่มา. วัน เดือน ปที่สืบคนขอมูล.

ตัวอยาง
จันทรา แปนตุน, จุฑาพร ศรีวิพัฒน และ สุมาลี สุทรนฤรังษี. 2541. อาหารจากขาวโพด. คูมือ
สงเสริมการเกษตรที่ 43. แหลงมี่มา: http://www.ku.ac.th/agri/corn.htm, 27 มีนาคม 2541.
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12. จุลสาร เอกสารอัดสําเนา และเอกสารไมไดตพี ิมพ
รูปแบบ
รูปแบบเดียวกับหนังสือและใหวงเล็บคําวา อัดสําเนาหรือ Mimeographed หรือ Typewritten
ไวทายสุด เอกสารไมไดตีพมิ พใหวงเล็บคําวา เอกสารไมตีพิมพ หรือ Unpublished manuscript ไว
สุดทาย
ตัวอยาง
อัมพร ศุภชาติวงศ. ม.ป.ป. การฝกอบรม. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
13. สื่อไมตีพมิ พ
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา. ปที่จัดทํา. ชื่อสือ่ ไมตีพิมพ. (ระบุลักษณะของสื่อ). สถานที่หรือหนวยงานที่เผยแพร,
สถานที่ผลิต.
ตัวอยาง
Femandes, F.D. 1972. Theoretical Prediction of Interference Loading on Aircraft Stores: Part 1
Subsonic Speeds. (Computer Program). General Dynamics, Electro Dynamics Division,
PoMona, CA. (National Aeronautics and Space Administration Report No. NASA CR112065-1).
14. มอก.
รูปแบบ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. ปที่ออกประกาศ. ชื่อมอก. เลขที่มอก.
ตัวอยาง
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2531. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยวกึ่ง
สําเร็จรูป. มอก. 832-2531.
15. สิทธิบัตร
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รูปแบบ
ผูจดสิทธิบัตร. ปที่จดสิทธิบัตร. ชื่อสิ่งประดิษฐ. ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของสิทธิบัตร.
ตัวอยาง
สาธิต เกษมสันต, ม.ล. 2526. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตแอลกอฮอล. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 77.
Kerr, R.W. and F.C. Cleveland. 1959. Orthophosphate Esters of Starch. U.S. Patent 2,801,413.
16. แผนที่
รูปแบบ
ชื่อผูจัดทํา. ปที่ผลิต. ชื่อแผนที่.
ตัวอยาง
กรมทางหลวง. 2514. แผนที่แสดงทางหลวงภาคใต.
National Institute of Agicultural Sciences. n.d. Soil Map of Okinawa and Kume Islands.
17. การอางอิงสองทอด
17.1 กรณีอางหนังสือจากทีผ่ ูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร. ป. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปที่ (ฉบับที่): หนา. อางถึงชื่อผูแตง
หนังสือ. ปที่พมิ พ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ(ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
อัมพร สุวรรณเมฆ. 2533. วัชพืชดื้อยา...หญาโขง. เคหการเกษตร 14 (2): 65-70. อางถึง รังสิต
สุววรรณเขตนิคม. 2531. สารกําจัดวัชพืชกับผลทางสรีระวิทยาของพืช (เลม 1 พื้นฐานการเลือก
ทําลาย). จงเจริญการพิมพ, กรุงเทพฯ.
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17.2 กรณีอางถึงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่งไดอางไว
รูปแบบ
ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร. ป. ชื่อเรื่องในวารสาร. ชื่อวารสาร ปที่ (ฉบับที่): หนา. อางถึง ชื่อ
ผูเขียนบทความในวารสารทีอ่ างถึง. ชื่อเรื่องที่อางถึง. ชื่อวารสารที่อาง ปที่ (ฉบับที่): หนา.
ตัวอยาง
จําเริญ เที่ยงธรรม. 2538. การกระตุนความอยากอาหารของแมสุกรเลี้ยงลูกในชวงอากาศรอน. สัตว
เศรษฐกิจ 12(267): 50-60. อางถึง ศรีสุวรรณ ชมชัย. 2530. อากาศรอนมีผลอยางไรตอพอแม
สุกรพันธ. สุกรสาสน 14(52): 23-25
17.33 กรณีอางถึงหนังสือจากหนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว
รูปแบบ
ผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ. อางถึง ผูแตง. ปที่พิมพ.
ชื่อหนังสือที่อา งถึง. ครั้งที่พมิ พ(ถามี). สํานักพิมพ, สถานที่พิมพ.
ตัวอยาง
นิจศิริ เรืองรังสี. 2534. เครื่องเทศ. โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. อางถึง บัญญัติ สุข
ศรีงาม. 2527. เครื่องเทศที่ใชเปนสมุนไพร. เลม 2. บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ.
Frazier, W. C. and D.C. westhoff. 1988. Food Microbiology. 2 nd ed. McGraw – Hill, Book
Company, Singpore. Cited J.S Pruthi. 1980. Spices and Condiments: Chemistry,
Microbiology, Technology. Academic Press, New York.
กรณีเอกสารไทยอางถึงเอกสารภาษาอังกฤษใหลงรายการเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยระบุ
ขอความ(in Thai) ไวทายเอกสารภาษาไทย
ตัวอยาง
Na-Nakorn, U. 1988. Fish Breeding. Faculty of Fisheries, Kasetsart Univ., Bangkok. (in Thai)
Cited D.R. Keeney. 1970. Nitrates in plants and waters. J. Food Technol. 33: 425-432.

