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ิทยา า ตร์

จัดทําโดย
าขาโอลิมปิก ิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์
ถาบัน ่งเ ริมการ อน ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท.) กระทร ง ึก าธิการ

*(ปรับปรุงบางส่วนสำหรับใช้ในโครงการ วมว.-มศก.)

คําชี้แจง
รายงานโครงงานเป็นรายงานเชิง ิชาการ ย่าง นึ่ง ที่ร บร มข้ มูลข งโครงงานที่ ึก าทั้ง มด
โดยทั่ ไปการเขียนรายงานเชิง ิชาการมีรูปแบบการเขียนที่แน่น นตาม ากลนิยม แต่ าจมีข้ ปลีกย่ ยข ง
รูปแบบการเขียนที่ต่างกัน กไปในแต่ละ ถาบัน รื าขา ิชา ย่างไรก็ตาม ลักการ ําคัญในการเขียนก็
ยังคงเ มื นกัน คื ต้ งเขียนไปตามข้ เท็จจริงตามข้ มูลที่ได้มา โดยไม่เพิ่มเติมค ามคิดเ ็น ่ นตั ลงไป
มีการแปลผลและ ภิปรายผลภายใต้ข บเขตข งข้ มูลโดยใช้ภา าเขียนตาม ลัก ิชาการ ทั้งนี้เพื่ ใ ผ้ ู้ทมี่ ี
พื้นค ามรู้ที่แตกต่าง ามารถเข้าใจเนื้ าโครงงานได้จากการ ่านรายงาน และเมื่ มีการทดล งทําซ้ํา ด้ ย
ิธีการ รื กระบ นการเดีย กับที่ระบุในรายงานค รได้ผลการทดล งไม่ต่างกัน
ดังนั้น เพื่ ใ ้รายงานฉบับ มบูรณ์ข งนักเรียนในโครงการ ้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์ ที่ทํา
โครงงาน ิทยา า ตร์ รื โครงงานคณิต า ตร์ รื โครงงานเทคโนโลยี ตาม ลัก ูตร ้ งเรียนพิเ
ิทยา า ตร์ มีรูปแบบเป็นไปในทางเดีย กัน และเพื่ เป็นแน ปฏิบัติ ํา รับครูที่ปรึก าโครงงาน ในการ
ใ ้คําแนะนํานักเรียน ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท.) จึงได้จัดทํา
คู่มื การเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์ เล่มนี้ขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ต น
คื ต นที่ 1 งค์ประก บข งการเขียนรายงานโครงงานฯ กล่า ถึงนิยามข งแต่ละ งค์ประก บ ย่าง ังเขป
เพื่ ใ ้มีค ามรู้ ค ามเข้าใจก่ นเขียนและพิมพ์รายงาน ต นที่ 2 รูปแบบการพิมพ์ รายงานโครงงาน กล่า ถึง
รูปแบบการพิมพ์รายงานข งแต่ละ งค์ประก บ ย่างละเ ียด ทั้งในเรื่ งข งการกํา นดแบบและขนาด
ตั ัก ร การกั้น น้ากระดา และการเ ้น รรคต น และต นที่ 3 ตั ย่างการเขียน การพิมพ์ตามโครง ร้าง
ข งรายงานโครงงาน
ในการจัดทําคู่มื การเขียนรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์ ฉบับนี้
ได้รับค ามร่ มมื ย่างดียิ่ง จาก ํานัก ิทยา า ตร์ และ ํานักคณิต า ตร์ ข ง ท. ผู้ทรงคุณ ุฒิ
คณาจารย์ข งม า ิทยาลัย และคณะครูจากโรงเรียนที่เป็น ูนย์ข งโครงการ พ ท. จึงข ข บพระคุณ
เป็น ย่าง ูง ไ ้ ณ โ กา นี้ ากท่านพบข้ บกพร่ ง รื มีข้ เ น แนะเพิ่มเติม ข ได้โปรดแจ้งใ ้
าขาโ ลิมปิก ิชาการฯ ทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่ จะได้ปรับปรุงเ ก ารนี้ใ ้มีค าม มบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในโ กา ต่ ไป
าขาโ ลิมปิก ิชาการและพัฒนา ัจฉริยภาพทาง ิทยา า ตร์และคณิต า ตร์
ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี ( ท.)
เม ายน 2554
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ตอนที่ 1 องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
โครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และคอมพิ เตอร์
คื

โครง ร้างข งรายงานโครงงาน ทิ ยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์ กํา นดไ ้เป็น 3 ่ น
่ นนํา ่ นเนื้ เรื่ ง และ ่ น ้าง งิ

1. ่ นนํา ประก บด้ ย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ปกน ก
ใบร งปก
ปกใน
บทคัดย่
กิตติกรรมประกา
ารบัญ
คํา ธิบาย ัญลัก ณ์และคําย่ (ถ้ามี)

ปกนอก
ปกน กเป็น ่ นที่ค รเน้นค ามเรียบร้ ย ยงามเป็นพิเ โดยทั่ ไปนิยมใช้กระดา ขนาด
120 แกรม พิมพ์ตั ัก รด้ ย ี ุภาพ รื ใช้กระดา ี ข้ ค ามบนปกน กประก บด้ ยข้ ค ามเรียง
ตามลําดับ ดังนี้
1. ตราโรงเรียน
2. ชื่ เรื่ งโครงงาน ิทยา า ตร์ รื โครงงานคณิต า ตร์ รื โครงงานค มพิ เต ร์
3. ชื่ นักเรียนผู้จดั ทําโครงงานทุกคน โดยระบุคํานํา น้าชื่ ชื่ ตั และชื่ กุล และใ ่คํา ่า
“โดย” ก่ นพิมพ์ชื่ ผู้ทําโครงงาน
4. ข้ ค ามที่บ กใ ้ทราบถึงโ กา ในการทําโครงงาน คื “รายงานนี้ เป็น ่ น นึ่งข งราย ิชา
30291 โครงงาน ิทยา า ตร์ 2 รื ค 30299 โครงงานคณิต า ตร์ 2 รื ง 30299 โครงงาน
ค มพิ เต ร์ 2 ตาม ลัก ูตร ้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์ข ง ท. โรงเรียน....... ภาคเรียนที่ …....
ชั้นมัธยม ึก าปีที่... ปีการ ึก า .....”
ข้ ค ามทั้ง มดบนปกน กค รจัดเรียงใ ้กระจาย ยู่บนปก ได้ระยะที่ ยงาม ใช้ขนาดตั ัก ร
ที่พ เ มาะ ดึงดูดค าม นใจ และเ ้นระยะ ่างใ ้ มดุล
ใบรองปก
เป็นกระดา A4 ีขา ขนาด 80 แกรม ไม่พิมพ์ข้ ค ามใดๆ จําน น 1 แผ่น ใ ่ไ ้ถัดจาก
ปกน ก ถ้าเป็นปก ่ นและรายงานมีค าม นา ันปกไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร าจไม่ต้ งใ ่ใบร งปก
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ปกใน
ข้ ค ามทั้ง มดบนปกในค รจัดเรียงใ ้กระจาย ยู่บนปก ได้ระยะที่ ยงาม ใช้ขนาดตั ัก ร
ที่พ เ มาะ ดึงดูดค าม นใจ และเ ้นระยะ ่างใ ้ มดุล ข้ ค ามที่เพิ่มเติมจากปกน ก คื ครูที่ปรึก า
ในกรณีทมี่ ีที่ปรึก าจาก น่ ยงานน กโรงเรียน รื ที่ปรึก าพิเ ซึง่ าจมาจากม า ิทยาลัย
รื น่ ยงาน รื เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ย ชาญ รื นัก ิชาการ ิ ระ ื่นๆ ก็ าจเขียน ั ข้ ที่ปรึก าพิเ
รื เขียนใ ้ ดคล้ งกับ ถานะข งที่ปรึก านั้นๆ ย่างไรก็ดีนักเรียนค รมีครูที่ปรึก าจากโรงเรียน
ข งนักเรียน ยู่ด้ ย
บทคัดย่อ (abstract)
บทคัดย่ เป็นข้ ค ามโดย รุปข งรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์
ที่ ั้นได้ใจค ามชัดเจน คร บคลุมเนื้ า าํ คัญข งโครงงาน โดยเฉพาะ ย่างยิ่งใน ่ นข งจุดประ งค์
ข บเขตข งการทําโครงงาน ิธีดําเนินงาน ร มถึง ิธีการทาง ถิติที่ใช้และผลการดําเนินงาน โดยการเขียน
ต้ งไม่มีการ ้าง ิง การยกตั ย่าง ข้ ค าม มการ ภาพ คํา ิจารณ์ และคําฟุ่มเฟื ย
บทคัดย่ ที่เป็น ่ น นึ่งในรายงานโครงงานไม่ต้ งเขียน ่ นนําข งบทคัดย่ ถ้าเป็นบทคัดย่
ที่จัดทําขึ้นมาเพื่ การเผยแพร่โครงงานที่ต้ งการแยก กไปจากรายงานโครงงานฉบับ มบูรณ์ ต้ งมีทั้ง
่ นนําข งบทคัดย่ ่ นบทคัดย่ และคํา ําคัญ (ถ้ามี) ดังนี้
1. ่ นนําข งบทคัดย่ ประก บด้ ย
- ชื่ เรื่ ง
- ชื่ ผู้ทาํ โครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และค มพิ เต ร์ ใช้ ลักการเดีย กับ
การเขียนปกน ก
- ีเมล (E-mail) มายเลขโทร ัพท์
- ชื่ ครูที่ปรึก า มายเลขโทร ัพท์ ีเมล และชื่ โรงเรียนข งครูที่ปรึก า
- ชื่ าจารย์ที่ปรึก าพิเ พร้ มระบุตําแ น่งทาง ิชาการ (ถ้ามี) มายเลขโทร ัพท์
ีเมล และชื่ น่ ยงาน
- ัน เดื น ปี ทีท่ ํา (ระบุภาคการ ึก า และปีการ ึก าที่ทํา)
- ผู้ นับ นุนการทําโครงงาน เช่น โรงเรียน ม า ิทยาลัย ถาบัน ่งเ ริมการ น
ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี รื น่ ยงาน ื่นๆ
2. ่ นบทคัดย่ ประก บด้ ยจุดประ งค์ ิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และ าจมี
ข้ เ น แนะด้ ย การเขียน ่ นบทคัดย่ เขียนเป็นค ามเรียงต่ เนื่ ง ระบุจุดประ งค์ ข บเขตข ง
โครงงาน ิธีการดําเนินงาน ิธีการเก็บข้ มูล ผลการดําเนินงาน ค ามยา ทั้ง มดไม่ค ร 1 น้า รื
ประมาณ 250-300 คํา ใน ่ นข ง ิธีการดําเนินงานค รระบุขนาดข งกลุ่มตั ย่าง ิธีการร บร มข้ มูล
และการ ิเคราะ ์ข้ มูลตามลําดับจุดประ งค์ แล้ นําเ น ผลการดําเนินงานตามลําดับ โดยนําเ น เฉพาะ
ประเด็น ําคัญในลัก ณะการ รุปเท่านั้น
3. คํา ําคัญ (keyword) เป็นคําที่ใ ้ไ ้เพื่ เป็นประโยชน์ในการ ืบค้น ํา รับผู้ที่ นใจ โดยเลื กคํา
ที่มีค าม มายเฉพาะ และเกี่ย ข้ งกับงานที่ทําในโครงงานมากที่ ุด โดยไม่ค รเกิน 5 คํา
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กิตติกรรมประกา
กิตติกรรมประกา เป็น ่ นที่ผู้ทําโครงงานเขียนแ ดงค ามข บคุณบุคคล ถาบัน น่ ยงานที่ใ ้
ค ามช่ ยเ ลื ใ ้ค ามร่ มมื ทั้งในการค้นค ้าค ามรู้ การดําเนินงาน ใ ้ข้ คิดเ ็นและใ ข้ ้ มูล
การเขียนกิตติกรรมประกา เป็นการแ ดงถึงจรรยาบรรณทาง ิชาการที่ผู้ทําโครงงานค รถื ปฏิบัติ ข้ ค ามที่
เขียนค รเป็นภา าทาง ิชาการ ไม่ใช้ภา าพูดและคํา แลง การระบุชื่ บุคคลใ ้ระบุทงั้ ชื่ นาม กุล และคํา
นํา น้า ถ้าเป็นบุคคลที่มีย / ตําแ น่ง น้าที่การงานใ ้ระบุไ ้ด้ ย ากต้ งการแ ดงค ามข บคุณบุคคลใน
คร บครั ใ ้จดั ไ ้ในลําดับ ุดท้าย
กิตติกรรมประกา นี้ใ ้พิมพ์ไ ้ต่ จากบทคัดย่ ค ามยา ไม่เกิน 1 น้า ท้ายข้ ค ามระบุชื่ ผู้เขียน
รายงานโครงงาน ํา รับกรณีที่ผู้จัดทําเพียงคนเดีย ใ ้ลงชื่ ใต้ข้ ค าม แต่ถ้าเป็นคณะผู้จัดทํา ไม่ต้ งลงชื่
น กจากนี้ถ้าที่ปกน กมีการระบุ ปี พ. . รื ปีการ ึก าปรากฏ ยู่แล้ ไม่จําเป็นต้ งลง ัน เดื น ปี
ารบัญ
ารบัญเป็น ่ นที่แ ดงลําดับ น้าข งรายงานทั้งฉบับ ซึ่งประก บด้ ย ่ นนํา ่ นเนื้ เรื่ ง และ
่ น า้ ง ิง ใน ่ นนําใ ้ใช้เป็นตั ัก ร โดยเริ่มบทคัดย่ เป็น น้า ก ่ นเนื้ เรื่ ง และ ่ น ้าง ิงใ ้ใช้เป็น
ตั เลข
ใน ่ นข งรายงานโครงงาน ิทยา า ตร์ที่มีการแ ดงผลเป็นตารางและภาพ (รูปภาพ แผนที่
แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ใน ั ข้ ารบัญต้ งมี ั ข้ ารบัญตาราง และ ารบัญภาพเป็น ั ข้ ย่ ย แม้จะมี
จําน นเพียง 1 ตาราง / ภาพ ก็ตาม)
คําอธิบาย ญ
ั ลัก ณ์และคําย่อ
เป็น ่ นที่ ธิบายถึง ัญลัก ณ์และคําย่ ต่างๆ ที่ใช้ในการทําโครงงาน เพื่ ชี้แจงใ ้ผู้ ่านเกิด
ค ามเข้าใจที่ตรงกัน เช่น
ั ลัก ณ์
ญ
BK
CO
+
++
+

คําอธิบาย
กรุงเทพม านคร
แก๊ คาร์บ นม น กไซด์
พบแบคทีเรียจําน น 1-5 โคโลนี
พบแบคทีเรียจําน น 6-10 โคโลนี
เ ้นผ่าน ูนย์กลางข ง inhibition zone 6.1-9 mm
ค ามคิดเ ็น แ ดงค ามพึงพ ใจระดับมาก
ค ามคิดเ ็น แ ดงค ามพึงพ ใจระดับปานกลาง
ค ามคิดเ ็น แ ดงค ามพึงพ ใจระดับน้ ย
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2. ่ นเนื้อเรื่อง
่ นนี้กํา นดใ
2.1 บทที่ 1
2.2 บทที่ 2
2.3 บทที่ 3
2.4 บทที่ 4
2.5 บทที่ 5

้ทําแบบเป็นบท จําน น 5 บท ประก บด้ ย
บทนํา
เ ก ารและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง
ิธีดําเนินการทดล ง
ผลการทดล ง
รุป ภิปรายผล และข้ เ น แนะ

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ที่มา และค าม ําคัญข งโครงงาน
กล่า ถึงค ามเป็นมาและค าม ําคัญข งปัญ า รื ิ่งที่ นใจ ึก า รื ิ่งที่ต้ งการ
ปรับปรุง โดย ธิบายในภาพก ้างก่ นจากนั้นจึงเชื่ มโยงเข้า ู่ ั ข้ โครงงาน ธิบายชี้เฉพาะถึงค าม ําคัญ
ใ ้เ ตุผล ่าเพราะเ ตุใดจึงต้ งการทําโครงงานนี้ และแ ดง ลักการ รื ทฤ ฎีที่เกี่ย ข้ งกับโครงงานใ ้
ข้ มูล ่าเรื่ งที่ทําเป็นเรื่ งใ ม่ รื มีผู้ ื่นเคย ึก าไ ้บ้างแล้ ากเป็นงานที่มีผู้ ื่นเคย ึก าไ ้ ใ ้กล่า ถึง
ผลการทดล งนั้น และชี้ใ ้เ ็น ่าการที่เลื กทําเรื่ งนี้เป็นการทําซ้ําเพื่ ตร จ บผล รื ทําเพิ่มเติม รื มี
การปรับปรุงในเรื่ งตั แปร ิธี รื ขั้นต นการทดล ง รื เปลี่ยนตั ย่าง
1.2 จุดประ งค์
ระบุถึง ิ่งที่ต้ งการทําในโครงงานใ ้ชัดเจน กระชับ เช่น เพื่ ึก า... เพื่ กแบบ...
เพื่ ร้าง... เพื่ ปรับปรุง… เพื่ ทด บ… เพื่ กแบบ ร้าง ประก บ ทด บประ ิทธิภาพ ข ง
ิ่งประดิ ฐ์...
1.3 มมติฐาน (ถ้ามี)
มมติฐานคื การคาดคะเนคําต บข งปัญ า รื ิ่งที่เรา นใจ ึก า ย่างมีเ ตุผล
ตาม ลักการ ทฤ ฎี ร มทัง้ ผลการ ึก าข งโครงงานที่ได้ทํามาแล้ การเขียน มมติฐานค รชี้แนะ
การ กแบบการทดล ง การ ําร จไ ้ด้ ย และการทด บประ ิทธิภาพข ง ิ่งประดิ ฐ์
1.4 ตั แปร (ถ้ามี)
1.5 นิยาม ัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)
เป็นการใ ้ค าม มาย รื คําจํากัดค ามข งคํา ัพท์ที่ผู้ทําโครงงานใช้ในการทําโครงงาน
ซึ่งเป็นค าม มายเฉพาะงานที่ทํา เพื่ ใ ้เกิดค ามเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้ทาํ โครงงานและผู้ ่าน เช่น
การเจริญเติบโตข งต้นคะน้า มายถึง ต้นคะน้ามีค าม ูง ค ามยา ร บลําต้น และมีจําน นใบเพิ่มขึ้น
1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี)
เป็นการกํา นดค าม มายและข บเขตข งตั แปรที่ ยู่ใน มมติฐานทีต่ ้ งการทด บใ ้
เข้าใจตรงกัน และ ามารถ งั เกต รื ัดได้ โดยใช้ น่ ยที่เชื่ ถื ได้เป็นระบบ ากล
ตั ย่าง มมติฐาน การใ ่มลู ไก่ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทําใ ผ้ ักคะน้า
เจริญเติบโตแตกต่างกัน
ตั แปรต้น มูลไก่ทใี่ ่ใ ้ต้นคะน้า
ตั แปรตาม การเจริญเติบโตข งต้นคะน้า
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
มูลไก่ มายถึง มูลแ ้งข งไก่เนื้ พันธุ์โร๊ดไ แลนด์ ายุ 3-6 ัปดา ์ ที่เลี้ยงด้ ย
า าร ําเร็จจาก CP
การเจริญเติบโตข งต้นคะน้า มายถึง การ ัดค าม ูง ค ามยา ร บลําต้น และ
นับจําน นใบข งต้นคะน้าแต่ละต้นทุกๆ 3 ัน เป็นเ ลา 25 ัน แล้ าค่าเฉลี่ย
ต้นคะน้า มายถึง ต้นคะน้าที่มี ายุต้งั แต่ง กจากเมล็ดและปลูกมาเป็นเ ลา 20 ัน
1.7 ข บเขตข งการดําเนินงาน
เพื่ ใ ้ได้ผลการ ึก าที่น่าเชื่ ถื นักเรียนต้ งกํา นดข บเขตการทําโครงงานซึ่งได้แก่
การกํา นดประชากร ่าเป็น ิ่งมีชี ิต รื ิ่งไม่มีชี ิต ระบุชื่ กลุ่ม ประเภท แ ล่งที่ ยู่/ผลิต และช่ งเ ลา
ที่ทําการทดล ง เช่น เดื น ปี ร มทั้งกํา นดกลุ่มตั ย่างที่มีขนาดเ มาะ มเป็นตั แทนข งประชากรที่ นใจ
ึก า และกํา นดตั แปรที่ ึก า ตั แปรใดที่ ึก าเป็นตั แปรต้น ตั แปรใดที่ ึก าเป็นตั แปรตาม และ
ตั แปรใดบ้างเป็นตั แปรค บคุมเพื่ เป็นแน ทางการ กแบบการทดล ง ตล ดจนมีผลต่ การเขียนรายงาน
การทําโครงงานฯ ที่ถูกต้ ง ื่ ค าม มายใ ้ผู้ฟังและผู้ ่านเข้าใจตรงกัน
บทที่ 2 เอก ารและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้อง
ประก บด้ ยเนื้ า รื ทฤ ฎี จากเ ก ารงาน ิจัย โครงงาน ิทยา า ตร์ คณิต า ตร์ และ
ค มพิ เต ร์ ที่เกี่ย ข้ งโดยตรงกับโครงงานข งนักเรียนซึ่งมีผู้ ึก าทดล งมาก่ น และ ้าง ิงแ ล่งที่มา
นักเรียนค รค้นค ้าร บร มผลงานจากงาน ิจัย นัง ื ้าง ิง ร มทั้งโครงงานย้ น ลังใ ้ได้มาก
ที่ ุด และค รเป็นข้ มูลที่ทัน มัย ํา รับโครงงานในระดับมัธยม ึก านั้นไม่จําเป็น ต้ ง ืบค้นงาน ิจัย และ
เ ก าร ้าง ิงจนครบถ้ น แต่ใ ้พยายามค้น าเท่าที่จะทําได้ โครงงานบางเรื่ ง าจไม่ ามารถค้น าเ ก าร
และรายงานการ ิจัยที่เกี่ย ข้ งได้ นักเรียน าจกล่า ้างถึงผู้รู้ ผู้เชี่ย ชาญที่เป็นบุคคล รื น่ ยงาน
้าง ิงแ ล่งที่มา และเพื่ ค าม ะด กในการเขียนรายงาน เมื่ ําร จค้นค ้าร บร มผลงานจาก นัง ื
ตํารา าร าร นัง ื พิมพ์ เ ก ารเผยแพร่ รื เ ็บไซต์แล้ นักเรียนค รร บร มรายชื่ เ ก ารเ ล่านั้น
ในรูปแบบที่จะนําไปเขียนใน ั ข้ เ ก าร ้าง ิง
บทที่ 3

ธิ ีดําเนินการทดลอง
การเขียน ิธีการดําเนินงาน จําเป็นต้ งเขียนเกี่ย กับ ิธีการดําเนินการ ึก าค้นค ้า รูปแบบการ
ิจัย ประชากรและกลุ่มตั ย่าง เครื่ งมื ที่ใช้ในการ ิจัยและการเก็บร บร มข้ มูล การประม ลผล และ
การ ิเคราะ ์ข้ มูล เพื่ ใช้ยืนยันผลการ ึก า การ ิเคราะ ์ และการ ภิปรายผล และมีรายละเ ียดเพียงพ
ที่ผู้ นใจ ามารถทําซ้ําได้ โดยมี ั ข้ ย่ ยดังนี้
3.1 ั ดุ / ุปกรณ์ และเครื่ งมื พิเ (ถ้ามี)
ั ดุ คื ิ่งข งที่มี ภาพการใช้ ิ้นเปลื ง รื เ ื่ ม ภาพลงเพราะการใช้งานโดยมี ายุ
การใช้งานน้ ยก ่า 1 ปี
ุปกรณ์ คื งิ่ ข งที่มี ายุการใช้งานนาน คงทน โดย าจร มเครื่ งมื พิเ ที่ าไม่ได้
ทั่ ไปในโรงเรียน และ ากเป็นเครื่ งมื มาตรฐานที่รู้จักแพร่ ลายค รระบุชื่ บริ ัทที่ผลิต
รุ่น (model) ถ้าเป็นเครื่ งมื ที่ประดิ ฐ์ขนึ้ เ งต้ ง ธิบาย ลักการ แบบ และการทํางาน
3.2 ารเคมี (ถ้ามี) เขียนเป็นภา าไทยตาม ัพท์บัญญัติโดยราชบัณฑิต และค รระบุเป็นชื่
ภา า ังกฤ พร้ ม งเล็บ ูตรเคมีไ ้ท้ายชื่
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3.3

ิ่งมีชี ิต (ถ้ามี) ต้ งบ กทั้งชื่ ามัญและชื่ ิทยา า ตร์พร้ ม ม ด มู่ตาม ลัก
นุกรม ิธาน
3.4 ขั้นต นการดําเนินงาน
ใน ่ นข งขั้นต นการดําเนินงาน นักเรียนต้ งเขียนรายงานเรียงลําดับตามจุดประ งค์
และ มมติฐานใ ้ ดคล้ งและครบถ้ น ในการกล่า ถึง ิ่งเดีย กันต้ งใช้คํา รื ข้ ค ามเดีย กันเ ม
และ ากเป็นกระบ นการ ึก า (procedure) เกี่ย กับ ิ่งมีชี ิต ค รเขียนขั้นต น ย่างละเ ียด เช่น
ิธีการใช้เครื่ งมื ในการเก็บตั ย่าง การเก็บรัก าตั ย่าง ิ่งมีชี ิต เป็นต้น น กจากนี้ ค รกล่า ถึง
การ กแบบการ ําร จ ประดิ ฐ์ ทดล งที่มีการค บคุมตั แปร ย่างถูกต้ งเ มาะ ม ธิบาย ิธีการ
และเครื่ งมื ที่ใช้ในการร บร มข้ มูลจากการ ําร จ ประดิ ฐ์ ทดล ง และ ถิติที่ใช้ในการ ิเคราะ ์
ข้ มูลไ ้ ย่างชัดเจน กรณีที่ไม่ใช่โครงงานประเภททดล ง าจเปลี่ยน ั ข้ บท ่า ิธีดําเนินงาน
บทที่ 4 ผลการทดลอง
เป็นการรายงานผลการ ึก า การ ําร จ ประดิ ฐ์ ทดล ง ที่นักเรียนได้ค้นพบด้ ยตนเ ง ร มทั้ง
รายงานผลการ ิเคราะ ์ข้ มูล ในการรายงานผลการดําเนินงานนี้ต้ งเขียนรายงานตามลําดับ ั ข้ ใ ้
ดคล้ งกับจุดประ งค์และ ิธีการดําเนินงาน ค รใช้ข้ ค ามที่กะทัดรัดใช้คําที่ตรงกับค ามต้ งการที่จะ ื่
ใ ้ผู้ ่านเข้าใจ าจมีการจัดกระทําข้ มูลและนําเ น ในรูปข งตาราง กราฟ ภาพประก บใ ้เ มาะ มกับ
ธรรมชาติข งข้ มูลและค ามนิยมข งแต่ละ าขา ิชา โดยก่อนจะนําเ น ด้ ยตาราง ภาพ นักเรียนต้ ง
ธิบายผลการดําเนินงานที่ได้ใ ้ครบถ้ น แล้ ้างถึงตาราง รื ภาพ โดยเขียนเป็น “ดังตารางที่...” รื
“ภาพที่...” าจเรียงลําดับเป็นรายบท รื เรียงลําดับใ ้ต่ เนื่ งตล ดทั้ง ่ นเนื้ เรื่ ง กรณีที่ไม่ใช่โครงงาน
ประเภททดล ง าจเปลี่ยน ั ข้ บท ่า ผลการดําเนินงาน
บทที่ 5

รุป อภิปรายผล และข้อเ นอแนะ
ในบทนี้ ต้ งเขียน ั ข้ เรียงลําดับ ดังนี้
5.1 รุปผล
การเขียน รุปผลที่ได้จากการทําโครงงาน ถ้ามีการตั้ง มมติฐานค รระบุ ่าผลที่ได้ นับ นุน
รื คัดค้านกับ มมติฐาน แล้ รุปผลเรียงลําดับตามจุดประ งค์และผลการดําเนินงานที่ได้
5.2 การ ภิปรายผล
การ ภิปรายผลการดําเนินงาน เป็นการ ธิบายเ ตุผลที่ทาํ ใ ้ได้ผลการพิ ูจน์ ําร จ
ประดิ ฐ์ ทดล ง าจค้นพบ งค์ค ามรู้ใ ม่ การ ภิปรายผลการดําเนินงานจัดเป็น ่ นที่แ ดงถึงค ามรู้
และค ามเ าใจใ ่ในเรื่ งที่ ึก าค้นค ้า นักเรียนค ร บื ค้นค ามรู้ต่างๆ มา ้าง ิง เพื่ นับ นุนผล
การดําเนินงาน ่ามีคุณค่า และเชื่ ถื ได้ ค ร ภิปรายผลการดําเนินงานเรียงลําดับตามประเด็นที่รายงานผล
การดําเนินงานไปแล้ ในบทที่ 4
5.3 ข้ เ น แนะ
ใน ่ นข งข้ เ น แนะนั้น ใ ้เ น ข้ ค รปรับปรุงแก้ไข ปัญ า และ ปุ รรค เพื่ พัฒนา
ต่ ย ด งค์ค ามรู้ได้ ากมีผตู้ ้ งการ ึก าค้นค ้าเกี่ย กับเรื่ งนี้ต่ ไปใน นาคต และเนื้ าทั้ง มดนี้จะต้ ง
เป็นเนื้ า าระที่ได้จากการทําโครงงาน ร มถึงประโยชน์ที่ได้จากการทําโครงงาน
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การเขียนอ้างอิงใน ่ นเนื้อเรื่อง
ในบทที่ 1 บทที่ 2 รื บทที่ 5 ที่กล่า มาแล้ าจมีการ ้าง ิงข้ มูลค ามรู้ จากเ ก าร นัง ื
ตํารา งาน ิจัย รื แ ล่งข้ มูลต่างๆ ซึ่งการ ้าง ิงดังกล่า เรียก ่า การ ้าง ิงใน ่ นเนื้ เรื่ ง ข้ มูลที่ค ร
้าง ิง เช่น คํากล่า ข งบุคคล ําคัญ ตั เลขที่แ ดงจําน นประชากรที่กล่า ถึง ถานการณ์ปัจจุบันที่เป็น
ปัญ า ผลงานการค้นค ้า ิจัยข งบุคคล รื น่ ยงาน โดยในการ ้าง ิงนั้นใ ้นักเรียนเลื กใช้ระบบการ
้าง ิงระบบใดระบบ นึ่งเพียงระบบเดีย ตล ดการพิมพ์รายงานโครงงาน
ระบบการ ้าง ิงใน ่ นเนื้ า ที่พบบ่ ย มี 3 ระบบ คื
1. ระบบการ ้าง ิงแบบนาม-ปี เป็นการ ้างถึงแ ล่งที่มาข งข้ มูลโดยการแทรกเนื้ าข ง
เ ก ารไ ้ในเนื้ า และระบุชื่ ผู้เขียนกับปีที่พิมพ์ไ ้ในตําแ น่งที่เ มาะ ม ซึ่ง าจเป็นต นต้น รื ต นท้าย
ข งเนื้ า
2. ระบบการ ้าง ิงแบบตั เลข เป็นการระบุ มายเลขเ ก าร รื แ ล่งทีม่ าข งข้ มูลตามลําดับที่
้าง ิง
3. ระบบการ ้าง ิงแบบเชิง รรถ เป็นการ ้าง ิงแ ล่งที่มาข งข้ มูลโดยเขียนไ ้ที่ ่ นล่างข ง
น้ารายงานเ มื นกับการทํารายการ ้าง ิงไ ้ท้ายเล่ม
มายเ ตุ
ํา รับนักเรียนในโครงการ ้ งเรียนพิเ ิทยา า ตร์ ใ เ้ ลื กใช้เพียง 2 ระบบ คื แบบนามปี
และแบบตั เลข

3. ่ นอ้างอิง
เป็น ่ นท้ายข งรายงานโครงงาน ประก บด้ ย รายการ ้าง ิง และภาคผน ก
รายการอ้างอิง
รายการ ้าง ิง เป็นรายการแ ดงรายชื่ นัง ื ิ่งพิมพ์ ื่นๆ โ ตทั น ั ดุ การ ัมภา ณ์ ฯลฯ ที่
นํามาใช้ประก บการทําโครงงาน การลงรายการ ้าง ิง ใ ้พิมพ์เฉพาะเ ก ารทุกรายการที่มีการ ้างถึงใน
เนื้ าข งโครงงานในบทที่ 1 บทนํา รื บทที่ 2 เ ก ารและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง รื บทที่ 5 รุป
ภิปรายผลและข้ เ น แนะ เท่านั้น โดยใ ้ใช้คํา ่า เ ก าร ้าง ิง (references) ถ้ามีเ ก าร ื่น รื ข้ มูล
ื่นที่เกี่ย ข้ งแต่ไม่ได้นํามาใช้ ้างในการทําโครงงาน แต่ประ งค์จะนํามาร บร มไ ้ด้ ย ใ ้พิมพ์ต่ จาก
รายการ ้าง ิง โดยขึ้น น้าใ ม่และใช้คํา ่า บรรณานุกรม (bibliography) ทั้งนี้การเขียนรายการ ้าง ิงมี
ลายระบบ นักเรียน ามารถเลื กใช้ระบบใดระบบ นึ่ง แต่ต้ งเป็นระบบเดีย กันตล ดการเขียนรายงาน
เล่มนั้นๆ
การพิมพ์ รายการ ้าง ิงในขั้น ุดท้าย ไม่ ่าจะใช้การ ้าง ิงแบบนาม-ปี รื แบบตั เลข ใ ้ใ ช้
รูปแบบการพิมพ์รายการ ้าง ิงเ มื นกัน โดยเลื กใช้แบบใดแบบ นึ่ง จาก 2 แบบ นี้
แบบที่ 1 ปีที่พิมพ์ ยู่ท้ายรายการ
แบบที่ 2 ปีที่พิมพ์ ยู่ ลังชื่ ผู้แต่ง (ใ ่ งเล็บ รื ไม่ใ ่ก็ได้)
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ในที่นี้ได้ใ ้ตั ย่างรูปแบบการพิมพ์รายการ ้าง ิงและตั ย่างการพิมพ์รายการ ้าง ิงเฉพาะ
แบบที่ 1 ่ นผู้ที่ประ งค์จะใช้แบบที่ 2 ก็ใ ้ใช้แบบเดีย กัน เพียงแต่ย้ายปีที่พิมพ์ มาไ ้ ลังชื่ ผู้แต่งเท่านั้น
โดยตั ย่างรูปแบบและตั ย่างการพิมพ์รายการ ้าง ิงดังกล่า ได้คัดล กมาจากคู่มื การพิมพ์ ิทยานิพนธ์
2548 ข งบัณฑิต ิทยาลัย จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย รายละเ ียดดังตั ย่างรูปแบบและตั ย่างการพิมพ์
ใน ่ นที่ 2
ภาคผน ก
ภาคผน กเป็น ่ นท้ายข งรายงานเชิง ิชาการ ไม่ใช่ ่ นที่เป็นเนื้ า ย่างแท้จริง เป็นเพียง
่ นประก บที่ จ ะ นั บ นุ น การค้ น ค ้ า ิ จั ย ข งผู้ ทํ า โครงงาน ิ ท ยา า ตร์ คณิ ต า ตร์ ค มพิ เต ร์
ในกรณีข งการเขียนรายงานโครงงานข งนักเรียน ข้ มูล ่ นที่นํามาลงไ ้ในภาคผน ก เช่น
- ข้ มูลการ ําร จ ประดิ ฐ์ ทดล งที่ยังไม่จัดกระทํา
- ตาราง รูปภาพ กราฟ และแผนภาพทีล่ ะเ ียดมากๆ ซึ่งถ้าใ ไ่ ้ใน ่ นเนื้ เรื่ ง
จะทําใ ้เนื้ เรื่ งยา ไม่กระชับ
- ข้ มูลข งผลการทดล งเบื้ งต้น
- ข้ ค ามซึ่งเป็นรายละเ ียดข งเทคนิค ิธีต่างๆ ที่ต้ งการใ ้ผู้ นใจได้ กึ า
- ฯลฯ
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ตอนที่ 2
รูปแบบการพิมพ์รายงานโครงงาน ทิ ยา า ตร์ คณิต า ตร์ และคอมพิ เตอร์
รูปแบบทั่ ไป (format)
• ใช้กระดา ีขา 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 (ขนาด 8 1/4x11 3/4 นิ้ ) ในการพิมพ์รายงาน
• พิมพ์ น้าเดีย ด้ ยตั พิมพ์ ีดํา ตั ัก รแบบ TH Sarabun แบบเดีย กันตล ดทั้งเล่ม
• ชื่ บท เริ่มต้นในทุกบท ใ ้พิมพ์ด้ ยตั ัก รแบบ TH Sarabun ตั นา ขนาด 22 จุด
• ั ข้ ใ ญ่ในแต่ละบทใ ้พิมพ์ด้ ยตั ัก รแบบ TH Sarabun ตั นา ขนาด 18 จุด
• ั ข้ ร งในแต่ละบทใ ้พิมพ์ด้ ยตั ัก รแบบ TH Sarabun ตั นา ขนาด 16 จุด
การเ ้นริมขอบกระดา (margination)
• เ ้นที่ ่างจากข บกระดา ด้านซ้ายมื และด้านบน ่างจากข บกระดา 1.5 นิ้
• เ ้นที่ ่างจากข บกระดา ด้านข ามื และด้านล่าง ่างจากข บกระดา 1 นิ้ ทุก น้า การเ ้น ่าง
จากข บกระดา ใ ้ ัดจากข บกระดา ถึงเลข น้า
การเ ้นระยะพิมพ์ (spacing)
• กรณีพิมพ์ตั ัก รภา าไทย รื ภา า ังกฤ ที่ไม่มี ูตร รื มการ ใ ้กํา นดระยะพิมพ์ระ ่าง
บรรทัด (line spacing) เป็นแบบ 1 เท่า (single)
• กรณี พิมพ์ ตั ัก ร ลับกับการพิม พ์ ูตร รื มการ ใ ้ กํา นดระยะพิ มพ์ระ ่างบรรทัด (line
spacing) เป็นแบบ 1.5 เท่า (1.5 lines)
• ลังเครื่ ง มายจุลภาค (, comma) เครื่ ง มาย ัฒภาค (; semicolon) เครื่ ง มายท ิภาค รื
ม ัพภาคคู่ รื จุดคู่ (: colon) และ ลังชื่ ย่ ใ ้เ ้น นึ่งช่ งตั ัก ร
• ลังเครื่ ง มายม ัพภาค (. fullstop/ period/ point) เครื่ ง มายปรั นีย์ (? question mark)
และเครื่ ง มาย ั เจรีย์ (! exclamation mark) ใ ้เ ้น งช่ งตั ัก ร
การลําดับ น้า (pagination)
• ่ นนํา การลําดับ น้าใน ่ นนําทั้ง มด ใ ้ใช้ตั ัก รเรียงตามลําดับพยัญชนะในภา าไทย ํา รับ
รายงานภา าไทย (เริ่มพิมพ์ตั ัก ร ก ที่ น้าบทคัดย่ ) และใช้เลขโรมันพิมพ์ด้ ยตั พิมพ์เล็ก ํา รับรายงาน
ภา า ังกฤ (เริ่มพิมพ์เลข i ที่ น้าบทคัดย่ )
• ่ นเนื้ เรื่ ง และ ่ น ้ าง ิง การลํ าดั บ น้าใน ง ่ นนี้ใ ้ลําดับ น้าโดยการพิ มพ์ มายเลข
2 3 4 ... ต่ เนื่ งกันตล ดทุก น้าจนจบเล่ม ยกเ ้น น้าแรกข งทุกบท น้าแรกข งรายการ ้าง ิง และ
น้าแรกข งภาคผน ก ไม่ต้ งพิมพ์เลข น้ากํากับ แต่ใ ้นับจําน น น้าร มไปด้ ย
• ตํา แ น่ งการพิ ม พ์ เ ลข น้ า ใ ้ พิม พ์ ไ ้ ที่ กึ่ง กลาง ท้ า ย น้ า กระดา ข งแต่ล ะ น้ า ่า งจากข บ
กระดา ด้านล่าง 1 นิ้ และไม่ต้ งพิมพ์เครื่ ง มายใดๆ ไ ้ข้าง น้า รื ข้าง ลังตั ัก ร รื ตั เลขลําดับ
น้า ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด ในกรณีที่จําเป็นต้ งพิมพ์ตามค ามยา ข ง น้ากระดา ใ ้พิมพ์
มายเลขลําดับ น้าไ ้ในตําแ น่งเดีย กับ น้า ื่นๆ
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การพิมพ์ ่ นต่าง
1. ่ นนํา
1.1 ปกนอก (cover) พิมพ์ภาพและข้ ค าม ไ ้กลาง น้ากระดา เรียงตามลําดับ ดังนี้
• ภาพตราโรงเรียนขนาด 1.5 นิ้ x1.5 นิ้ างข บบนข งภาพ ่างจากข บกระดา ด้านบน 1.5 นิ้
• พิมพ์ คํา ่ าโครงงาน ิ ทยา า ตร์ รื โครงงานคณิ ต า ตร์ รื โครงงานค มพิ เต ร์ ด้ ย
ตั ัก ร นาขนาด 22 จุด ่างจากข บล่างข งภาพตราโรงเรียน 1 บรรทัด
• พิมพ์ชื่ เรื่ งโครงงาน ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• พิมพ์คํา ่า โดย ด้ ยตั ัก รปกติขนาด 18 จุด
• พิมพ์ชื่ นักเรียนผู้ทําโครงงาน ระบุคํานํา น้า ชื่ นาม กุล ากมีผู้ทําโครงงาน ลายคนต้ งลง
ชื่ ทุกคน ใช้ตั ัก รปกติขนาด 18 จุด
• พิมพ์ข้ ค าม รายงานนี้เป็น ่ น นึ่งข งราย ิชา 30291 โครงงาน ิทยา า ตร์ 2 รื
ค 30299 โครงงานคณิต า ตร์ 2 รื ง 30299 โครงงานค มพิ เต ร์ 2 ตาม ลัก ูตร ้ งเรียนพิเ
ิทยา า ตร์ข ง ท. ชื่ โรงเรียน.... ภาคเรียนที่ ... ชั้นมัธยม ึก าปีที่... ปีการ ึก า ..... ด้ ยตั ัก ร
ปกติขนาด 18 จุด
ค รจัดเรียงข้ ค ามใ ้กระจาย ยู่บนปก ได้ระยะที่ ยงาม และเ ้นระยะ ่างใ ้ มดุล
1.2 ปกใน (title page) ใช้กระดา ีขา 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 พิมพ์ภาพและข้ ค าม
ไ ้กลาง น้ากระดา เรียงตามลําดับ ดังนี้
• ภาพตราโรงเรียนขนาด 1.5 นิ้ x1.5 นิ้ างข บบนข งภาพ ่างจากข บกระดา ด้านบน 1.5 นิ้
• พิมพ์ คํา ่ าโครงงาน ิ ทยา า ตร์ รื โครงงานคณิ ต า ตร์ รื โครงงานค มพิ เต ร์ ด้ ย
ตั ัก ร นา ีดําขนาด 22 จุด ่างจากข บล่างข งภาพตราโรงเรียน 1 บรรทัด
• พิมพ์ชื่ เรื่ งโครงงาน ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• พิมพ์คํา ่า โดย ด้ ยตั ัก รตั ปกติขนาด 18 จุด
• พิมพ์ชื่ นักเรียนผู้ทําโครงงาน ระบุคํานํา น้า ชื่ นาม กุล ากมีผู้ทําโครงงาน ลายคนต้ งลง
ชื่ ทุกคน ใช้ตั ัก รตั ปกติขนาด 18 จุด
• พิมพ์คํา ่า ครูที่ปรึก า 1 บรรทัด และพิมพ์ชื่ ครูที่ปรึก าไ ้ในบรรทัดถัดไป ใช้ตั ัก รตั ปกติ
ขนาด 18 จุด
• พิมพ์คํา ่า าจารย์ที่ปรึก าจากม า ิทยาลัย/ น่ ยงาน/ ที่ปรึก าพิเ 1 บรรทัด และพิมพ์ชื่
าจารย์ที่ปรึก าไ ้ในบรรทัดถัดไป โดยระบุตําแ น่งทาง ิชาการ ด้ ยตั ัก รตั ปกติขนาด 18 จุด
ค รจัดเรียงข้ ค ามใ ้กระจาย ยู่บนปก ได้ระยะที่ ยงาม และเ ้นระยะ ่างใ ้ มดุล
1.3 บทคัดย่อ (abstract)
• พิมพ์คํา ่า บทคัดย่ กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด พิมพ์เนื้ ค ามข งบทคัดย่ ค ามยา ไม่เกิน นึ่ง น้ากระดา ด้ ยตั ัก รปกติ
ขนาด 16 จุด
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1.4 กิตติกรรมประกา (acknowledgement)
• พิมพ์คํา ่า กิตติกรรมประกา กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด พิมพ์เนื้ ค าม ค ามยา ไม่เกิน นึ่ง น้ากระดา ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
• กรณีเป็นผู้ทําโครงงานคนเดีย ใ ้เ ้น 2 บรรทัด แล้ พิมพ์ชื่ และชื่ กุลข งผู้ทําโครงงาน ่าง
จากบรรทัด ุดท้ายข งข้ ค าม เยื้ งไปทางด้านข าโดยไม่ต้ งระบุ ันที่ กรณีทํา ลายคน ไม่ต้ งลงชื่
1.5 ารบัญ (table of contents)
• พิมพ์คํา ่า ารบัญ กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด พิมพ์คํา ่า น้า ชิดริมด้านข าข งกระดา และเ ้น 1 บรรทัด เพื่ พิมพ์รายการแรก
• แ ดงบัญชีการแบ่งเนื้ เรื่ ง กเป็นบท โดยระบุเลขที่บทและชื่ บทพร้ ม มายเลข น้าตามที่
ปรากฏในรายงานและ ่ น ื่นๆ ยกเ ้น น้าปกในและ น้า ารบัญ โดยพิมพ์คํา ่า บทที่ เ ก าร ้าง ิง
ภาคผน ก ชิดข บด้านซ้าย ชื่ บท ยู่ ่างจาก มายเลขบท งช่ งตั ัก ร ากต้ งการแ ดงรายการ ั ข้
ภายในบทใ ้พิมพ์รายการ ั ข้ ตรงกับชื่ บท โดยไม่ต้ งใ ่เครื่ ง มาย – ข้าง น้า การแ ดงรายการภาคผน ก
ใ ้ปฏิบัติเช่นเดีย กัน ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
ารบัญตาราง (list of tables)
• พิมพ์คํา ่า ารบัญตาราง กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด แล้ พิมพ์คํา ่า ตาราง ่างจากริมข บกระดา ซ้ายมื นึ่งนิ้ ครึ่ง แล้ พิมพ์คํา ่า
น้า ในแน เดีย กัน ่างจากข บกระดา ข ามื นึ่งนิ้ และเ ้น 1 บรรทัด เพื่ พิมพ์รายการแรก
• แ ดงบัญชีตารางโดยระบุ มายเลขลําดับตาราง ยู่ตรงกลางข งคํา ่าตารางข้างบน เ ้นระยะ
พิมพ์ งช่ งตั ัก ร แล้ พิมพ์ชื่ ตาราง รื คํา ธิบายตาราง พิมพ์ มายเลข น้าใ ้ตรงกับคํา ่า น้า
การใ ้ มายเลขตาราง าจเรี ยง มายเลขลําดับตาราง ตั้งแต่ตารางแรกจนถึงตาราง ุ ดท้า ยใน
รายงาน รื เรียง มายเลขลําดับตารางแยก กเป็นบทๆ ไป การพิมพ์ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
ารบัญภาพ (list of figures)
• พิมพ์คํา ่า ารบัญภาพ กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด แล้ พิมพ์คํา ่าภาพที่ ่างจากริมข บกระดา ซ้ายมื นึ่งนิ้ ครึ่ง แล้ พิมพ์คํา ่า
น้า ในแน เดีย กัน ่างจากริมข บกระดา ข ามื นึ่งนิ้ และเ ้น 1 บรรทัด เพื่ พิมพ์รายการแรก
• แ ดงบัญชีภาพประก บโดยระบุ มายเลขลําดับภาพ ชื่ ภาพ รื คํา ธิบายภาพและ มายเลข
น้า ตามที่ปรากฏในโครงงานใ ้ มายเลขลําดับภาพ ยู่ตรงกลางข งคํา ่า ภาพ มายเลข น้าตรงกับคํา ่า
น้า ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
การใ ้ มายเลขภาพ าจเรียง มายเลขลําดับภาพ ตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพ ุดท้ายในรายงาน รื
เรียง มายเลขลําดับภาพแยก กเป็นบทๆ ไป
1.6 อัก รย่อและ ัญลัก ณ์ (abbreviations and symbols) ถ้ามี
• พิ ม พ์ คํ า ่ า ั ก รย่ รื ั ญ ลั ก ณ์ รื ั ก รย่ และ ั ญ ลั ก ณ์ แ ล้ แต่ ก รณี ไ ้ ก ลาง
น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด พิมพ์ข้ ค ามบรรทัดแรกข ง ารัมภบท (ถ้ามี) ถ้าไม่มี ารัมภบทใ ้พิมพ์คํา ่า
ัญญลัก ณ์ไ ้ชิดริมซ้ายมื และพิมพ์คํา ่า คํา ธิบาย ไ ้ในแน เดีย กัน ในระยะ ่างที่เ มาะ ม
• เ ้น 1 บรรทัด แ ดงบัญชี ัก รย่ และ ัญลัก ณ์พร้ มคํา ธิบาย ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
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2. ่ นเนื้อค าม (text)
2.1 การแบ่งเนื้อเรื่อง (sections and subsections)
• การแบ่งบท ค รแบ่งเนื้ เรื่ ง กเป็นบท รื ต น และเมื่ เริ่มบทใ ม่ รื ต นใ ม่ต้ งขึ้น น้า
ใ ม่เ ม
• ใ ้พิมพ์คํา ่า “บทที่” กลาง น้ากระดา และมีเลขประจําบทเป็นเลขไทย รื เลข ารบิก ํา รับ
รายงานภา าไทย และเลขโรมันใ ญ่ ํา รับรายงานภา า ังกฤ ชื่ บทใ ้พิมพ์ไ ้กลาง น้ากระดา ใน
บรรทัดต่ จากบทที่ ชื่ บทภา า ังกฤ ใ ้ใช้ตั พิมพ์ใ ญ่ทุกตั ัก ร ใช้ตั ัก รตั นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด ก่ นเริ่มพิมพ์เนื้ ค ามข งแต่ละบท
2.2 ตาราง (tables)
• การนําเ น ตารางทําได้ าม ิธี ใ ้เลื ก ิธีใด ิธี นึ่ง คื
1) นําเ น ตารางต่ จากข้ ค ามที่กล่า ถึงตารางนั้น โดยบรรยายผลการดําเนินงานที่ได้ใ ้
ครบถ้ น แล้ จึงเขียน คํา ่า ดังตารางที่... ากมีเนื้ ที่ไม่เพียงพ ที่จะเ น ตารางใน น้าเดีย กันกับข้ ค าม
ใ ้พิมพ์ข้ ค าม ื่นต่ จน มด น้ากระดา แล้ จึงเริ่มพิมพ์ตารางใน น้าถัดไป โดยก่ นพิมพ์ตาราง ใ ้พิมพ์
ข้ ค ามชิดด้านซ้ายข งกระดา ่า
ตารางที่ ... .................................... (ใ ่ชื่ ตาราง)
2) นําเ น ตารางทั้ง มดไ ้ด้ ยกันในที่ นึ่งที่ใดตามค ามเ มาะ ม
3) นําเ น ตารางเป็นต นๆ แยกจากข้ ค ามตามค ามเ มาะ ม
• ขนาดข งตารางไม่ค รเกินกร บ น้ากระดา ํา รับตารางที่มีขนาดใ ญ่ใ ้ลดขนาดลงด้ ยการ
ใช้เครื่ งถ่าย ําเนา รื ิธีการ ื่นๆ โดยใ ้คงค ามชัดเจนไ ้
• ากตารางยังมีค ามก ้างเกินกร บ น้ากระดา ใ ้พิมพ์ตารางตามแน น นข ง น้า กระดา
โดย มุน ่ นบนข งตารางเข้า าข บซ้ายข ง น้ากระดา และพิมพ์ไ ้ น้า นึ่งต่าง าก ไม่พิมพ์ข้ ค าม ื่น
ไ ้ใน น้าเดีย กัน การพิมพ์ มายเลข น้าจะต้ งทําเช่นเดีย กับ น้า ื่นๆ
• ากจําเป็นต้ งต่ ตารางข้าม น้า ใ ้พิมพ์คํา ่า ตารางและพิมพ์ มายเลขตารางแล้ พิมพ์คํา ่า
(ต่ ) ไ ้ใน งเล็บ
• ํา รับตารางที่มี ั เรื่ งค บ ดมภ์ (boxhead) มากๆ ใ ้ซ ยตาราง กได้
• คํา ธิบายตาราง ประก บด้ ย มายเลขตารางและชื่ ตาราง ทั้งนี้
1) าจเรียง มายเลขลําดับตาราง ตั้งแต่ตารางแรกจนถึงตาราง ุดท้ายในรายงาน รื เรียง
มายเลขลําดับตารางแยก กเป็นบทๆ เช่น ตารางที่ 1.1 ( ยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2.1 ( ยู่ในบทที่ 2) ตาราง
ที่ ก.1 ( ยู่ในภาคผน ก ก) เป็นต้น
2) พิมพ์คํา ่า ตารางที่ และ มายเลขลําดับตารางด้ ยตั ัก รตั นาขนาด 16 จุด จากนั้นเ ้น
ระยะ งช่ งตั ัก ร แล้ จึงพิมพ์ชื่ ตารางที่เป็นข้ ค ามกะทัดรัดและ ื่ ค าม มายชัดเจน
3) กรณีชื่ ตารางยา เกิน 1 บรรทัด ใ ้พิมพ์ตั ัก รตั แรกข งบรรทัดถัดไป ตรงกับ ัก รตั
แรกข งชื่ ตาราง
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2.3 ภาพ (figures)
• การนําเ น ภาพประก บทําได้ ง ิธี ใ ้เลื กใช้แบบใดแบบ นึ่งตล ดทั้งเล่มคื
1) นํ า เ น ภาพต่ จากข้ ค ามที่ ก ล่ า ถึ ง ภาพนั้ น โดยบรรยายผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด้ ใ ้
ครบถ้ น แล้ จึ งเขียน คํ า ่า ดังภาพที่... ากมีเนื้ ที่ไม่พ ที่จะเ น ภาพประก บไ ้ใน น้าเดีย กั นกับ
ข้ ค าม ใ ้พิมพ์ข้ ค าม ื่นต่ ใ ้ มด น้ากระดา แล้ จึงเ น ภาพประก บ น้าถัดไป รื
2) นําเ น ภาพประก บทั้ง มดไ ้ด้ ยกันในที่ นึ่งที่ใดตามค ามเ มาะ ม
• ภาพประก บที่มีขนาดใ ญ่เกิน น้ากระดา ใ ้ลดขนาดลงด้ ย ิธีการใด ิธีการ นึ่งที่เ มาะ ม
าก างภาพในกร บข ง น้ า กระดา ตามปกติ ไ ม่ ไ ด้ ใ ้ างภาพตามแน น น โดย ั น ด้ า นบนข ง
ภาพประก บชิดข บซ้ายมื ข งรายงาน
• การผนึกภาพใ ้ใช้กา ย่างดีและผนึก ย่างประณีต เรียบร้ ย เ มาะ ม และ ยงาม ทั้งนี้
จะ างตามแน ตั้ง รื แน น นข ง น้ากระดา ก็ได้
• คํา ธิบายภาพ ประก บด้ ย มายเลขลําดับภาพและชื่ ภาพ ทั้งนี้
1) าจเรียง มายเลขลําดับภาพตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพ ุดท้าย รื เรียง มายเลขลําดับภาพ
แยก กเป็นบทๆ เช่น ภาพที่ 1.1 ( ยู่ในบทที่ 1) ภาพที่ 2.1 ( ยู่ในบทที่ 2) ภาพที่ ก.1 ( ยู่ในภาคผน ก ก)
2) พิมพ์คํา ่า ภาพที่ และ มายเลขลําดับภาพด้ ยตั ัก รตั นาขนาด 16 จุด จากนั้นเ ้น
ระยะ งช่ งตั ัก ร แล้ จึงพิมพ์ชื่ ภาพที่เป็นข้ ค ามกะทัดรัดและ ื่ ค าม มายชัดเจน ด้ ยตั ปกติ
3) พิมพ์คํา ธิบายภาพประก บไ ้ใต้ภาพ กลาง น้ากระดา
3. บรรณานุกรม (bibliography) และ เอก ารอ้างอิง (references)
• พิมพ์คํา ่า บรรณานุกรม รื เ ก าร ้าง ิง ไ ้กลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก ร นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด แล้ จึงพิมพ์รายการแรก ากรายการที่พิมพ์ยา เกิน นึ่งบรรทัด ใ ้ตัดไปพิมพ์ใน
บรรทัดถัดไปโดยย่ น้าเข้าไปแปดช่ งตั ัก รพิมพ์ ใช้ตั ัก รปกติขนาด 16 จุด
• ใ ้พิมพ์รายการ ้าง ิง รื บรรณานุกรม ที่เป็นภา าไทยก่ นภา าต่างประเท
• เรียงแต่ละรายการตามลําดับ ัก รข งคําแรกข งแต่ละรายการตามพจนานุกรม
4. ภาคผน ก (appendix)
• ขึ้น น้าใ ม่ พิมพ์คํา ่า ภาคผน ก กึ่งกลาง น้ากระดา ด้ ยตั ัก รตั นาขนาด 22 จุด โดย
ไม่ต้องพิมพ์เลข น้า แต่นับ น้า
• กรณีมี ลายภาคผน ก ใ ้ขึ้น น้าใ ม่และพิมพ์เลข น้า และพิมพ์เรียงลําดับเป็น ภาคผน ก ก
ภาคผน ก ข ภาคผน ก ค ฯลฯ โดยไม่ใ ่เครื่ ง มายม ัพภาค (.)
ลังตั ัก รลําดับภาคผน ก
แล้ พิมพ์ชื่ ภาคผน กในบรรทัดถัดไป โดยใช้ตั ัก รตั นาขนาด 22 จุด
• เ ้น 1 บรรทัด ก่ นพิมพ์ข้ ค ามบรรทัดแรก
• ํา รับจด มาย แบบ บถาม (questionnaires) แบบตร จ บ (check list) แบบ ําร จ
(inventory) ฯลฯ ที่ใช้ในการเก็บข้ มูล ากมีขนาดใ ญ่ก ่ากระดา ที่ใช้พิมพ์รายงานใ ้ลดขนาดลง โดยการ
ถ่าย ําเนาเ ก าร รื พิมพ์ใ ม่ในกระดา ที่ใช้พิมพ์รายงาน
• ภาคผน กที่เป็น ภิธาน ัพท์ (glossary) ากไม่ได้นําเ น ไ ้ในบทนํา ใ ้เรียง ัพท์ตามลําดับ ัก ร
โดยพิมพ์ ัก รตั แรกข ง ัพท์แต่ละคํา ่างจากริมข บกระดา ด้านซ้ายมื นึ่งนิ้ ครึ่ง เ ้นระยะ งช่ ง
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ตั ัก ร แล้ จึงพิมพ์คํา ธิบาย ากคํา ธิบาย ัพท์ยา เกิน นึ่งบรรทัด ใ ้พิมพ์บรรทัดต่ ไปโดยย่ น้าเข้า
ไปแปดช่ งตั ัก ร
การพิมพ์ ั ข้อย่อย
การพิมพ์ ั ข้ ย่ ย าจใช้ตั ัก รกํากับ น้า ั ข้ ลับกับตั เลข รื ใช้ตั เลข ย่างเดีย ดังตั ย่าง
ต่ ไปนี้ โดยกํา นดใ ้ ** มายถึง เ ้น 2 ช่ งตั ัก ร
แบบที่ 1 ใช้ตั ัก รกํากับ ลับกับตั เลข
ประเท ไทย ( ั ข้ ลัก)
ก** ลัก ณะภูมิประเท ( ั ข้ ย่ ย)
1** ภาคเ นื
ก** ภาคเ นื ต นบน
ข** ภาคเ นื ต นล่าง
2** ภาคตะ ัน กเฉียงเ นื
แบบที่ 2 ใช้ตั เลขกํากับ ย่างเดีย
ประเท ไทย ( ั ข้ ลัก)
1** ลัก ณะภูมิประเท ( ั ข้ ย่ ย)
1.1** ภาคเ นื
1.1.1** ภาคเ นื ต นบน
1.1.2** ภาคเ นื ต นล่าง
1.2** ภาคตะ ัน กเฉียงเ นื
การพิมพ์ ั ข้ ย่ ยใ ้พิมพ์ย่ น้าโดยเ ้นระยะใ ้ตรงกับตั ัก รตั แรกข งชื่ ข้ ค ามข ง ั ข้ ําคัญนั้น
การใช้เครื่อง มาย รรคตอน
การเขียนรายการ ้าง ิงมีการใช้เครื่ ง มาย รรคต นต่างๆ ช่ ยแบ่งข้ ค ามดังนี้
เครื่อง มายม ัพภาค (. point) ใช้ในกรณีต่ ไปนี้
- เมื่ เขียนย่ ชื่ แรก รื ชื่ กลางข งผู้แต่งชา ต่างประเท เช่น Hodgkiss, A. G.
- ไ ้ท้ายคําที่ย่ เช่น ed.
- เมื่ จบแต่ละข้ ค าม (เช่น ผู้แต่ง ปีพิมพ์ ชื่ เรื่ ง ฯลฯ) ในรายการ ้าง ิงนั้น เช่น Hodgkiss, A. G. (1981).
Understanding maps. Dawson, Folkestone, UK.
เครื่อง มายจุลภาค (, comma) ใช้ในกรณีต่ ไปนี้
- ใช้คั่นระ ่างชื่ และบรรดา ักดิข งผู้แต่งชา ไทย รื ชื่ กุลและชื่ ตั ข ง ผู้แต่งชา
ต่างประเท
เช่น Renolds, F. F.
ธรรม ักดิมนตรี, เจ้าพระยา.
- ใช้คั่นระ ่าง ชื่ ผู้แต่ง เมื่ มีผู้แต่งมากก ่า 1 คน
เช่น
ุธรรม พง ์ ําราญ, ิรัช ณ งขลา และพึงใจ พึ่งพานิช.
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G.
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- ใช้คั่นระ ่าง ํานักพิมพ์และปีพิมพ์ ถ้าเขียนรายการ ้าง ิงตามแบบที่ 1
เช่น
ํานักพิมพ์จุ าลงกรณ์ม า ิทยาลัย, 2539.
Wiley, 1965.
เครื่อง มายอัฒภาค (; semi-colon)
- ใช้เมื่ ในข้ ค าม ่ นนั้นได้ใช้เครื่ ง มายจุลภาค (,) แล้ เช่น เมื่ เขียนชื่ ผู้แต่งชา ต่างประเท
เป็นภา าไทย ลายๆ คน เช่น
แน้ช, จ ร์ช; ลด ร์ฟ, แดน; และ ไรซ์, โรเบิร์ต .ี ม า ิทยาลัยกับชุมชนเมื ง.
แปลโดย ัป ร ทรัย ัน และคน ื่นๆ . กรุงเทพม านคร : ํานักพิมพ์แพร่พิทยา, 2518.
เครื่อง มายม พั ภาคคู่ (: colons)
- ใช้คั่นระ ่าง ถานที่พิมพ์ (ชื่ เมื ง ชื่ รัฐ) และชื่ ํานักพิมพ์
เช่น New York: Wiley
St. Louis, MO: Mosby
- ใช้คั่นระ ่าง ปีที่ รื เล่มที่ ข ง าร าร นัง ื พิมพ์ ารานุกรม และเลข น้า
เช่น 16 (เม ายน 2519): 231-254.
37 (1979): 1239-1248. (แบบที่ 1)
37 : 1239-1248. (แบบที่ 2)

การอ้างอิง (reference citation)
ระบบการ ้าง ิงในการเขียนรายงานโครงงาน แนะนําใ ้ใช้แบบนาม-ปี รื แบบตั เลข ทั้งการ
เขียน ้าง ิงใน ่ นเนื้ า (บทที่ 1 2 และ 5) และการเขียนเ ก าร ้าง ิง และ/ รื บรรณานุกรม โดยการ
ลงรายการ ้าง ิงในเ ก าร ้าง ิงใ ้พิมพ์เฉพาะเ ก ารทุกรายการที่มีการ ้าง ิงในเนื้ าข งโครงงาน
เท่านั้น ถ้ามีเ ก าร ื่นที่เกี่ย ข้ งแต่ไม่ได้นํามา ้าง ิง และผู้เขียนประ งค์นํามาร มด้ ย ใ ้พิมพ์ต่ จาก
เ ก าร ้าง ิง โดยขึ้น น้าใ ม่และใช้คํา ่าบรรณานุกรม
1. การเขียนอ้างอิงใน ่ นเนื้อ า
1.1 การอ้างอิงแบบตั เลข (the numerical arrangement system)
การ ้าง ิงแบบนี้เป็นการระบุแ ล่งข้ มูลที่ใช้ ้าง ิงในเนื้ าโครงงานเป็น มายเลขเรียงลําดับ
ต่ เนื่ งกัน ตล ดทั้งเล่ม โดยมี ิธีการดังนี้
1) ใ ่ มายเลขไ ้ท้ายข้ ค าม รื ชื่ บุคคลที่ ้าง ิง โดยใ ่ไ ้ใน งเล็บ ( ) รื [ ] ใ ้ตั เลข
ยู่ในบรรทัดเดีย กับเนื้ า รื ยกล ยขึ้นเ นื แน บรรทัด เพื่ ใ ้เด่นชัดต่างไปจากการใ ่เลขประจํา
ั ข้ ย่ ย ื่นๆ และพิมพ์ด้ ยตั นา รื ตั เ น ทั้งนี้ ต้ งใช้ใ ้เ มื นกันตล ดรายงาน
2) ใ ้ใ ่ตั เลข ้าง ิงเรียงลําดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไปต่ เนื่ งกันทุกบทจนจบเล่ม
3) ในกรณีที่มีการ ้าง ิงซ้ําเรื่ งเดิมใ ้ใช้ตั เลขเดิมที่เคยใช้ ้างมาก่ นแล้
4) แ ล่ง ้าง ิงทั้ง มดที่ใช้ ต้ งนําไปเขียนไ ้ในเ ก าร ้าง ิงท้ายเล่ม โดยใ ่รายการเรียงตาม
ลําดับ มายเลข และพิมพ์ มายเลข ยู่ในเครื่ ง มาย งเล็บ ( ) รื [ ]
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1.2 การอ้างอิงแบบนาม-ป (the author-date system)
การ ้ าง ิงแบบนาม-ปี เป็ นการระบุ แ ล่ ง ้าง ิงที่ ใ ช้ ้าง ิงในเนื้ าโครงงานโดยระบุชื่ ผู้ แ ต่ง
และปีที่ พิมพ์ ไ ้ใน งเล็บ กรณี ้างเนื้ า รื แน คิด รื คัดล กข้ ค ามบาง ่ นมาโดยตรง ต้องระบุ
เลข น้า ไ ้ท้ายปีที่พิมพ์ คั่นด้ ยเครื่ ง มาย : โดยรูปแบบ ิธีการเขียน ้าง ิงแบบนาม-ปี เป็นดังนี้
1) การเขียนปี พ. . รื ค. . ที่เ ก ารได้รับการตีพิมพ์ มีแน การเขียนดังนี้
ภา
ภา
ภา
ภา

าที่ใช้ทํารายงาน
าไทย
าไทย
า ังกฤ

เ ก ารที่ใช้ ้าง ิง
ภา าไทย
ภา า ังกฤ
ภา าไทย

ใ ้พิมพ์ปีแบบ
พ. .
ค. .
ค. . โดยแปลเป็นภา า ังกฤ ทั้ง มด

2) การเขียนนามผู้แต่ง
• นามผู้แต่งชา ไทย แม้จะเขียนด้ ยภา า ังกฤ ก็ใ ้เขียนทั้งชื่ และนาม กุล โดยเขียนชื่
ก่ น ถ้าเป็นชา ต่างชาติ ใ ่เฉพาะนาม กุล กรณีผู้แต่งใช้นามแ ง ใ ้เขียนตามที่ปรากฎ
• ไม่ต้องใ ่ย ทางท าร ตําร จ รื ตําแ น่งทาง ิชาการ เช่น . ร . ผ . รื คําเรียกทาง
ิชาชีพ เช่น นพ. ทพญ. เภ ัชกร เ ้นแต่จะเป็นผู้มีฐานันดร ักดิ บรรดา ักดิ รื มณ ักดิ เท่านั้น เช่น
กรม มื่น พระยา มเด็จพระ ริย ง าคตญาน ม.ล.
• การเขียนในเนื้ า าจเขียนโดย แบบ ชื่ นาม กุล (ปีที่พิมพ์) …เนื้อหาที่อ้างอิง… รื
แบบ …เนื้อหาที่อ้างอิง... (ชื่ นาม กุล, ปีที่พิมพ์)
• กรณีผู้แต่งเป็นคนไทยคนเดีย ามารถเขียนได้ดังนี้
(ตั ย่าง 1) พรชัย ินทร์ฉาย (2549) ึก า า่ … / พบ ่า … / รายงาน ่า …
(ตั ย่าง 2) ……..(เนือ้ หาที่อ้างอิง)…….(พรชัย นิ ทร์ฉาย, 2549)
ในกรณีที่ ้างถึงงานนั้นซ้ํา ีกครั้ง ลังจากเพิ่งกล่า ถึงมาไม่นาน ามารถเขียนได้ดังนี้
(ตั ย่าง 3) พรชัย ินทร์ฉาย (2549) ึก า…….. ุ ิมล จรูญโ ตร์ (2552) ธิบายถึง
……… ซึ่งจากงาน ิจัยข ง พรชัย ินทร์ฉาย และ ุ ิมล จรูญโ ตร์ ต่าง รุปตรงกัน ่า …
• กรณีผู้แต่งเป็นคนต่างชาติคนเดีย ามารถเขียนได้ 2 ิธี คื ระบุชื่ เป็นภา าต่างประเท
ในเนื้ ค าม และระบุ ปี ที่ พิ ม พ์ ใ น งเล็ บ รื ระบุ ชื่ เป็ น ภา าไทยในเนื้ ค ามก่ น แล้ งเล็ บ ชื่
ภา าต่างประเท และปีที่พิมพ์
(ตั ย่าง 4) John (2002 a: 4-5) เตรียม าร กัด ยาบ ….ด้ ย ิธีการ….
(ตั ย่าง 5) ริชาร์ด (Richard, 2003: 134) ใ ้ค ามเ ็น ่า……(เนื้อหาที่อ้างอิง)……..
• กรณีผู้แต่งคนเดีย เขียนเ ก ารเรื่ งเดีย แต่มี ลายเล่มใ ้ระบุ มายเลขเล่มที่ ้างถึงด้ ย
(ตั ย่าง 6) ……(เนื้อหาที่อ้างอิง)….( ุภาพร ุก ีเ ลื ง, 2547, เล่ม 2)
(ตั ย่าง 7) ……(เนื้อหาที่อ้างอิง)….(David, 2004, vol.3)
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• กรณีผู้แต่ง 2 คน ต้ งระบุชื่ ผู้แต่งทุกคน โดยใช้คํา และ รื and เชื่ มนามผู้แต่ง ดังนี้
(ตั ย่าง 8) พรชัย นิ ทร์ฉาย และ ุ ิมล จรูญโ ตร์ (2549) ึก า … พบ ่า… Rose
และ Katy (2001) แ ดงใ ้เ น็ ่า…
(ตั ย่าง 9) จากการ ึก า มบัติข ง าร กัด…. พบ ่า…….(John amd David, 2549)
• กรณีผู้แต่ง 3 คน ครั้งแรกที่ ้างถึงต้ งระบุชื่ ผู้แต่งทุกคน ้างครั้งต่ ไปใ ้ระบุเฉพาะ
คนแรก ตามด้ ยคํา ่า และคณะ รื และคนอืน่ ํา รับเ ก ารภา าไทย ่ นเ ก ารภา า ังกฤ
ใ ้ตามด้ ย et al. รื and others ยกเ ้น ถ้าเ ก าร งเรื่ งที่ ้างครั้งต่ มา เมื่ เขียนย่ แล้ เ มื นกับ
รายการ ้าง ิง ื่น ทําใ ้ ับ น ใ ้เขียนเต็มดังตั ย่างที่ 12
(ตั ย่าง 10) พรชัย ินทร์ฉาย และคณะ (2549) ึก า … พบ ่า… หรือ
…..เนื้อหาอ้างอิง….. (พรชัย ินทร์ฉาย และคณะ, 2549)
(ตั ย่าง 11) …..เนื้อหาอ้างอิง….. (John, et al., 2001)
(ตั ย่าง 12) John, Kane, and Susan (2001)… เขียนย่ ได้เป็น (John, et al., 2001)
John, Arter, and Wiley (2001)… เขียนย่ ได้เป็น (John, et al., 2001)
• กรณีผู้แต่งมากก ่า 3 คน การ ้างถึงทุกครั้งใ ้ระบุเฉพาะชื่ ผู้แต่งคนแรก ตามด้ ยคํา ่า
และคณะ รื และคนอื่น ํา รับเ ก ารภา าไทย ่ นเ ก ารภา า ังกฤ ใ ้ตามด้ ย et al. รื
and others ยกเ ้น ถ้าเ ก าร งเรื่ งที่ ้าง เมื่ เขียนย่ แล้ เ มื น รื คล้ายกับรายการ ้าง ิง ื่น
ดังนั้น ใ ้ระบุผู้แต่งคน ื่นเรียงมาจนก ่าจะมีชื่ ผู้แต่งที่ไม่ซ้ํากัน เช่น
John, Kane, Susan, Arter, Wiley, Sony, and Kino (2004) และ
John, Kane, Susan, Arter, Nisson, and Toyo (2004) ใ ้เขียน ้างในเนื้ ค ามดังนี้
John, Kane, Susan, Arter, Wiley, et al. (2004) …………………………
และ
John, Kane, Susan, Arter, Nisson, et al., (2004) ………………………..
• กรณีผู้แต่งเป็น ถาบัน ที่มีชื่ ย่ เป็นทางการ ใ ้ระบุชื่ ย่ ไ ้ใน งเล็บ [ ] ซึ่งเมื่ ้างซ้ํา
ใ ้ใช้ชื่ ย่ ได้ แต่ถ้าไม่มีชื่ ย่ การ ้างครั้งต่ ๆ มาใ ้ระบุชื่ ถาบันเต็มทุกครั้ง และในการ ้างต้ งมิใ ้
ผู้ ่าน ับ นระ ่าง ถาบันที่ ้างถึงกับ ถาบัน ื่นๆ โดยลําดับในการ ้างถึง น่ ยงานรัฐบาล ต้ ง ้างตาม
เป็นลําดับตามระดับชั้นข ง น่ ยงาน เช่น กระทร ง กรม คณะ ํานัก เป็นต้น
การ ้างครั้งแรก
( ถาบัน ่งเ ริมการ น ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี [
(Asian Institute of Technology [AIT], 2003: 20)

ท.], 2550: 30)

การ ้างครั้งต่ มา
( ท., 2550: 30)
(AIT, 2003: 20)

• กรณี ้างถึงเ ก าร ลายเรื่ งที่มีผู้แต่งคนเดีย กัน แต่พิมพ์ในปีต่างๆ กัน ใ ้ระบุชื่ ผู้แต่ง
ครั้งเดีย แล้ ระบุปีที่พิมพ์ตามลําดับ โดยคั่นระ ่างปีด้ ยเครื่ ง มายจุลภาค ( , ) เช่น
(พรชัย ินทร์ฉาย, 2516: 54-70, 2520: 18-30, 2549: 16-28)
(Busy and Gena, 1980: 56, 2001: 156)
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ถ้า ้างเ ก าร ลายเรื่ ง ที่เขียนโดยคนเดีย กัน แต่ปีที่พิมพ์ซ้ํากัน ใ ้ใช้ a b c d
ตาม ลังปีที่พิมพ์ ํา รับเ ก ารภา าต่างประเท และใช้ ก ข ค ง ํา รับเ ก ารภา าไทย
(พรชัย ินทร์ฉาย, 2549ก: 54)
( ุ ิมล จรูญโ ตร์, 2550ก: 3-30, 2550ข: 65)
(Susan et al., 1980a: 4, 1980b: 4, 1980b: 10, 1980c: 18)
• กรณี ้างเ ก าร ลายเรื่ งโดยผู้แต่ง ลายคน มี ิธีเขียน 2 ิธี เลื กใช้ ิธีใด ิธี นึ่งใ ้
เ มื นกันตล ดทั้งเล่ม ดังนี้
1) ใ ้ระบุชื่ ผู้แต่งโดยเรียงลําดับตามตั ัก ร ตามด้ ย ปีที่พิมพ์ และใ ่เครื่ ง มาย
ัฒภาค (;) คั่นเ ก ารแต่ละเรื่ ง
2) ใ ้เรียงปีที่พิมพ์จากน้ ยไป ามาก และใ ้เครื่ ง มาย ัฒภาค (;) คั่นเ ก าร
แต่ละเรื่ ง เพื่ แ ดง ิ ัฒนาการข งเรื่ งที่ ึก า
กรณีที่ ้างเ ก าร ลายชื่ เรื่ ง ที่มีผู้แต่งเป็นภา าไทยและภา าต่างประเท ใ ้ ้างชื่ ผู้ที่
แต่งเป็นภา าไทยจนครบก่ น จึงตามด้ ยชื่ ผู้ที่แต่งเป็นภา าต่างประเท
• การ ้างเ ก ารที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง
1) ใ ้ลงชื่ เรื่ งได้เลย เช่น าร าร ิทยา า ตร์ โรงเรียน… (2552: 25) …
2) ากมีผู้เป็นบรรณาธิการ รื ผู้ร บร ม ใ ้ลงชื่ บรรณาธิการ รื ผู้ร บร ม เช่น
…( ุ ิมล จรูญโ ตร์, ผู้ร บร ม, 2552: 52-70) …(Anderson, ed., 1980)
…(Wonder, comp., 2001: 30)
• การ ้าง นัง ื แปล ใ ้ระบุผู้เขียนที่เป็นเจ้าข งเรื่ ง ถ้าไม่ทราบจึงระบุชื่ ผู้แปล เช่น
…( ุ ิมล จรูญโ ตร์, ผู้แปล, 2552: 52-70)
• การ ้าง ิงที่ไม่ได้ ้างจากต้นฉบับ แต่เป็นการ ้างต่ ใ ้ระบุนามผู้แต่งข งเ ก ารทั้ง ง
รายการ โดยระบุนามผู้แต่งและปีที่พิมพ์ข งเ ก าร ันดับแรก ตามด้ ยคํา ่า ้างถึงใน รื cited in
แล้ ระบุนามผู้แต่งเ ก าร ันดับร งและปีที่พิมพ์
….(พรชัย ินทร์ฉาย, 2549: 20 ้างถึงใน คงนิตา เคยนิยม, 2552: 50) ……
ถ้าเ ก าร ันดับร งไม่ได้ระบุปีที่พมิ พ์ข งเ ก าร ันดับแรก ใ ้เขียน ่า
….(พรชัย ินทร์ฉาย ้างถึงใน คงนิตา เคยนิยม, 2552: 50) ……
….(Kate, cited in Charley, 2005: 50) ……
ถ้ากล่า ถึงนามผู้แต่งเ ก าร ันดับแรกในเนื้ า ยู่แล้ ก็ลงแต่ปีที่พิมพ์และเลข น้า (ถ้ามี)
ข งเ ก าร ันดับแรก และใ ่ชื่ เ ก าร ันดับร งไ ้ใน งเล็บ ( ) เช่น
พรชัย ินทร์ฉาย ได้กล่า ถึง… (2549: 20 า้ งถึงใน คงนิตา เคยนิยม, 2552: 50) …
เรื่ ง The Journals of Science, 2003-2005 (Lily, 2009: 50) ได้ ึก าแล้ พบ ่า…
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3) การ า้ งที่มาข งตารางและภาพ
การเขียนชื่ ผู้แต่งใ ้ใช้ ลักการเดีย กับการเขียน ้างแบบตามท้ายข้ ค ามในเนื้ เรื่ ง ตาม
ด้ ย งเล็บปีที่พิมพ์ เช่น
ตารางที่ 1 ......................................................................ทีม่ า: Rosy และคณะ (2003)

4) การ ้างที่มาข งภาพ

ภาพที่ 1 ........................................................
ที่มา: Nileson และ Willma (2006)
2. การเขียนเอก ารอ้างอิง และ/ รือ บรรณานุกรม
การพิมพ์รายการ ้าง ิงในเ ก าร ้าง ิง และ/ รื บรรณานุกรม ไม่ า่ จะใช้การ ้าง ิงแบบนาม-ปี
รื แบบตั เลข ใ ใ้ ช้รูปแบบการพิมพ์แบบเดีย กันตล ดเล่ม โดยเลื กใช้แบบใดแบบ นึ่ง จาก 2 แบบ นี้
แบบที่ 1 ปีทพี่ ิมพ์ ยู่ท้ายรายการ
แบบที่ 2 ปีทพี่ ิมพ์ ยู่ ลังชื่ ผู้แต่ง (ใ ่ งเล็บ รื ไม่ใ ่กไ็ ด้)
ในที่นี้ได้ใ ้ตั ย่างรูปแบบการพิมพ์รายการ ้าง ิงและตั ย่างการพิมพ์รายการ ้าง ิงเฉพาะแบบที่
1 ่ นผูท้ ี่ประ งค์จะใช้แบบที่ 2 ก็ใ ใ้ ช้แบบเดีย กัน เพียงแต่ย้ายปีที่พิมพ์ มาไ ้ ลังชื่ ผู้แต่งเท่านั้น
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ภา าไทย
( นัง ือ)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ.\\ เล่มที่ รื จําน นเล่ม (ถ้ามี).\\ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).\\ชื่ ชุด นัง ื และลําดับที่(ถ้ามี).
\\ ถานที่พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
( นัง ือทีพ่ ิมพ์ในโอกา พิเ ต่างๆ)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ.\\ เล่มที่ รื จําน นเล่ม (ถ้ามี).\\ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).\\ชื่ ชุด นัง ื และลําดับที่(ถ้ามี).
\\ ถานที่ พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.\\ (รายละเ ียดในการจัดพิมพ์ นัง ื ).
( นัง ือแปล)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ รือชื่อเรื่อง.\\แปลโดย ชื่ ผู้แปล.\\ ถานที่พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
( ิทยานิพนธ์)
ผู้เขียน ิทยานิพนธ์.\\ ชื่อ ิทยานิพนธ์.\\ ระดับปริญญา.\\ ชื่ าขา ิชา รื ภาค ิชา คณะ ชื่
ม า ิทยาลัย,\ปีพิมพ์.
(บทค ามใน นัง ือ)
ผู้เขียนบทค าม.\\ ชื่ บทค าม.\\ใน\ชื่ บรรณาธิการ(ถ้ามี), \ชื่อเรื่อง,\เลข น้า.\\ ถานที่พิมพ์ \:\
ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
(บทค ามใน าร าร)
ผู้เขียนบทค าม.\\ ชื่ บทค าม.\\ ชื่อ าร าร\ ปีที่ รื เล่มที่ \(เดื น ปี)\ :\เลข น้า.
(บทค ามใน นัง ือพิมพ์)
ผู้เขียนบทค าม(ถ้ามี).\\ ชื่ บทค าม.\\ ชื่อ นัง ือพิมพ์\ ( ัน เดื น ปี) \:\เลข น้า.
(บทค ามใน ารานุกรม)
ผู้เขียนบทค าม.\\ ชื่ บทค าม.\\ ชื่อ ารานุกรม\ เล่มที่ \(ปีพิมพ์)\ :\เลข น้า.
(บท ิจารณ์ นัง ือใน าร าร)
ผู้เขียนบท ิจารณ์.\\ ิจารณ์เรื่ ง\ ชื่อ นัง ือที่ ิจารณ์.\\โดย\ ชื่ ผู้แต่ง นัง ื .\\ ชื่ าร าร\ :\เลข น้า.
ปีที่ รื เล่มที\่ (เดื น ปี)
( าร าร าระ ังเขปของ ิทยานิพนธ์)
ผู้เขียน ิทยานิพนธ์.\\ ชื่ ิทยานิพนธ์.\\ ระดับปริญญา.\\ ชื่ าขา ิชา รื ภาค ิชา คณะ ชื่
ม า ิทยาลัย,\ปีพิมพ์.\\ชื่อแ ล่งที่มาของ าระ ังเขป.
( าร าร าระ ังเขปของบทค าม)
ผู้เขียนบทค าม.\\ ชื่ บทค าม.\\ ชื่ าร าร\ ปีที่ รื เล่มที่ \(เดื น ปี)\ :\เลข น้า.\\ชื่อแ ล่งที่มาของ
าระ ังเขป.
(รายงานการประชุมทาง ิชาการ)
ผู้เขียนบทค าม.\\ ชื่ บทค าม.\\ใน\ชื่ บรรณาธิการ รื ชื่ ผู้ร บร ม(ถ้ามี), \ชื่อรายงานการประชุมทาง
ิชาการ,\เลข น้า.\\ ถานทีพ่ ิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
(เอก ารอัด าํ เนา จุล าร เอก ารที่ไม่ได้ตีพิมพ์)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อเรือ่ ง.\\ ถานที่พมิ พ์\:\ น่ ยงานที่รับผิดช บ,\ปีพิมพ์.\\ (เ ก าร ัด ําเนา รื เ ก ารไม่ตีพิมพ์)
(เอก ารที่อ้างถึงในเอก ารอื่น)
ผู้แต่ง.\\ ชื่ เรื่ งเ ก าร ันดับแรก.\\ ถานที่พิมพ์\:\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.\\ ้างถึงใน ผู้แต่ง.\\ ชื่อเรือ่ ง
เอก ารอันดับรอง.\\ ถานทีพ่ ิมพ์\:\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.\\เลข น้า.
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(การ ัมภา ณ์)
ผู้ใ ้ มั ภา ณ์.\\ ตําแ น่ง (ถ้ามี).\\ ัมภา ณ์,\ ัน เดื น ปี.
(โ ตทั น ั ดุ)
ชื่ ผู้จัดทํา.\\( น้าที่ที่รับผิดช บ-ถ้ามี).\\ชือ่ เรื่อง\ [ลัก ณะข งโ ตทั น ั ดุ].\\ ถานที่ผลิต\:\ น่ ยงาน
ที่เผยแพร่,\ปีที่เผยแพร่.
( ื่ออิเล็กทรอนิก )์
ชื่ ผู้รับผิดช บ ลัก.\\ ชื่อแ มข้อมูล ( รือชื่อโปรแกรม) [ประเภทข ง ื่ ].\\ ถานที่ผลิต\:\ชื่ ผู้ผลิต
รื ผู้เผยแพร่,\ปีที่จัดทํา.\\แ ล่งที่มา\:\ชื่ ข งแ ล่งที่มา\ชื่ แ ล่งย่ ย[ ัน เดื น ปีที่เข้าถึงข้ มูล].
ภา าอังก
( นัง ือ)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ.\\ เล่มที่ รื จําน นเล่ม (ถ้ามี).\\ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).\\ชื่ ชุด นัง ื และลําดับที่
(ถ้ามี).\\ ถานที่พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
( นัง ือทีพ่ ิมพ์ในโอกา พิเ ต่างๆ)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ.\\ เล่มที่ รื จําน นเล่ม (ถ้ามี).\\ ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).\\ชื่ ชุด นัง ื และลําดับที่(ถ้า
มี). ถานที่พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.\\ (รายละเ ียดในการจัดพิมพ์ นัง ื ).
( นัง ือแปล)
ผู้แต่ง.\\ ชื่อ นัง ือ รือชื่อเรื่อง.\\แปลโดย ชื่ ผู้แปล.\\ ถานที่พิมพ์ :\ ํานักพิมพ์,\ปีพิมพ์.
( ิทยานิพนธ์)
ผู้เขียน ิทยานิพนธ์.\\ ชื่อ ิทยานิพนธ์.\\ ระดับปริญญา.\\ ชื่ าขา ิชา รื ภาค ิชา คณะ
ชื่ ม า ิทยาลัย,\ปีพิมพ์.
มายเ ตุ 1. เครื่ ง มาย \ แต่ละขีด มายถึงใ ้เ ้นระยะพิมพ์ 1 ตั ัก ร (1 เคาะ)
2. ถ้า า้ ง ิงแบบตั เลขใ ้พิมพ์ตั เลข ยู่ใน ( ) รื [ ] น้ารายการ เรียงตามลําดับ
ตั เลขที่ ้าง ิง โดยไม่ต้ งแยกรายการเป็นภา าไทย กับ ภา า ังกฤ

ตั อย่าง
การพิมพ์รายงานโครงงาน
ทิ ยา า ตร์ คณิต า ตร์ และคอมพิ เตอร์

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ตราสัญลักษณ์โครงการ วมว. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ตราสัภาพ
ญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ ตราสัญลักษณ์กระทรวงฯ

ตราโรงเรียน

แต่ละภาพขนาดไม่เกิน 1.5นิ้วx1.5 นิ้ว
(TH Sarabun ขนาด 22 จุด
ตั ดํา นา)

ขนาด
(1.5 นิ้ x 1.5 นิ้ )

(เ ้น 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด)

โครงงาน ทิ ยาโครงงานวิ
า ตร์ / ทคณิ
ต า ตร์/ คอมพิ เตอร์
ยาศาสตร์
เรื่อง .............................
โดย
……...................................…….......
……...................................…….......
……...................................…….......
ครูที่ปทรึกี่ปรึกาษา
อาจารย์
……...................................…….......
……...................................…….......

(ขนาด 18 จุด ตั ปกติ)

(ขนาด 18 จุด ตั ปกติ)

าจารย์ที่ปรึก าจากม า ิทยาลัย / น่ ยงาน / ที่ปรึก าพิเ
./ ร ./ ผ .........................................................

รายงานนีเ้ ป็น ่ น นึ่งข งราย ิชา……….(*)…….
หลักสูตรห้องเรียนวิตาม
ทยาศาสตร์
รินยธรราชวิ
ลัก ูตรโรงสิ
้ งเรี
นพิเ ทยาลั
ิทยายโดยการกำกั
า ตร์ข ง บดูแท.ลของ
มหาวิ
ยศิลปากร
โรงเรี
ยนทยาลั
.....................................................
ภาคเรียนที่ ........ ชั้นมัธยม ึก าปีที่ ........ ปีการ ึก า .......

(ขนาด 18 จุด
ตั ปกติ)

(ขนาด 18 จุด
ตั ปกติ)

มายเ ตุ (*) ใ ้เขียนระบุชื่ ราย ิชา ว 32215
30291 โครงงาน ิทยา า ตร์ 2 หรือ ค 30299 โครงงานคณิต า ตร์ 2 หรือ
ง 30299 โครงงานค มพิ เต ร์ 2

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ก

บทคัดย่อ

(TH Sarabun 22 จุด ตั นา)
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

จากการ กัด ารและแยกแบคทีเรียบริ ุทธิจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล 7 ชนิด ได้แก่ ฟ งน้ําทะเล
(ไฟลัมเพ ริเฟ รา) 5 ชนิด เพรียง ั ม (ไฟลัมคาร์ดาตา) 1 ชนิด า ร่ายทะเล 1 ชนิด
(ดิ ิชันโรโดไฟตา) และจากน้ําทะเล บริเ ณแพเลี้ยง ยแมลงภู่ น้า ถานี ิจัยประมง รีราชา
จ.ชลบุรี พบ ่า าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเลไม่แ ดงผลการยับยั้งจุลชีพ ในขณะที่แบคทีเรียซึ่ง
แยกได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเล จําน น 55 isolates ร้าง ารที่มีฤทธิยับยัง้ จุลชีพจําน น 12 isolates
(ซึ่งทั้ง มดเป็นแบคทีเรียแกรมบ ก) คิดเป็นร้ ยละ 21.82 โดย ามารถยับยั้งเชื้ จุลชีพในคน
คื Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ในพืช คื Xanthomonas campestris
และยัง ามารถยับยั้งแบคทีเรีย Vibrio chlolerae ทีท่ ําใ ้เกิดโรคในกุ้งได้ในระดับที่ค่ นข้างดี ซึ่ง
จากการตร จเ กลัก ณ์ข ง าร กัดจากแบคทีเรียที่มีฤทธิยับยั้งจุลชีพ พบ ่าทั้ง มดมี งค์ประก บ
เป็น าโลเจนและแ นโทรน น กจากนี้ยังพบ าร ัลคาล ยด์เป็น ่ นใ ญ่ ทําใ ้เ ็นแน ทางในการ
พัฒนายาปฏิชี นะเพื่ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และแ ดงใ ้เ ็นถึงค ามเป็นไปได้ในการนํา
ิ่งมีชี ิตที่มีแบคทีเรียที่ ร้าง ารยับยั้งจุลชีพที่ทําใ ้เกิดโรคในกุ้งไปเลี้ยงร่ มกับกุ้งเพื่ ป งกันการเกิด
โรคในกุ้งต่ ไป ทําใ ้เกิดเป็นระบบการเลี้ยงกุ้งแบบใ ม่ขึ้นได้

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ข

กิตติกรรมประกา

(TH Sarabun 22 จุด ตั นา)
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

โครงงานเรื่ งนี้ประก บด้ ยการดําเนินงาน ลายขั้นต น นับตั้งแต่การ ึก า าข้ มูล
การทดล ง การ ิเคราะ ์ผลการทดล ง การจัดทําโครงงานเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งโครงงานนี้ ําเร็จ
ลุล่ งไปได้ด้ ยดี ตล ดระยะเ ลาดังกล่า คณะผู้จัดทําโครงงานได้รับค ามช่ ยเ ลื และคําแนะนํา
ในด้านต่างๆ ตล ดจนได้รับกําลังใจจากบุคคล ลายท่าน คณะผู้จัดทําตระ นักและซาบซึ้งในค าม
กรุณาจากทุกๆท่านเป็น ย่างยิ่ง ณ โ กา นี้ ข ข บคุณทุกๆ ท่าน ดังนี้
กราบข บพระคุณ าจารย์พันธุ์ทิพย์ ิเ พง ์พันธุ์ าจารย์ที่ปรึก าพิเ จากภาค ิชา
ิทยา า ตร์ทางทะเล คณะประมง ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ผู้ใ ค้ ําแนะนําและได้เมตตา
ใ ้ค ามช่ ยในทุกๆ ด้าน ตล ดจนเ ื้ เฟื ้ งปฏิบัติการและเครื่ งมื ต่างๆในการทําโครงงานนี้
จนประ บค าม ําเร็จ
กราบข บพระคุณ นายฤทธิรงค์ พร มมา นิ ิตปริญญาโท ภาค ิชา ิทยา า ตร์ทางทะเล
คณะประมง ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์ ผู้ใ ้ค ามรู้ คําแนะนํา ค ยดูแลในด้านต่างๆ และ ละเ ลา
มาช่ ย ก นเทคนิคในการทําโครงงานครั้งนี้ พร้ มทั้งเป็นกําลังใจใ ้เ ม มา
กราบข บพระคุณ ผู้ ําน ยการโรงเรียน รีบุณยานนท์ นายเฉลิม กลิน่ กุล ที่ใ ้ค าม
นุเคราะ ์ และใ ้ค ามช่ ยเ ลื ในด้านต่างๆ าจารย์เ า ลัก ณ์ ประพฤติดี และ าจารย์ มพร
ัครธีรานนท์ าจารย์ที่ปรึก า และ าจารย์ใน ม ด ิชา ิทยา า ตร์โรงเรียน รีบุณยานนท์ทุกคน
ที่ค ยดูแลเ าใจใ ่และใ ้คําปรึก า ย่างดี
ข ข บพระคุณโครงการพัฒนาและ ่งเ ริมผู้มีค าม ามารถพิเ ทาง ิทยา า ตร์และ
เทคโนโลยี (พ ท.) ทีใ่ ้เงินทุน ํา รับ นับ นุนการทําโครงงานในครั้งนี้
ข ข บคุณ เพื่ นๆ ที่ได้ใ ้ค ามช่ ยเ ลื ในการทําโครงงาน
ท้ายที่ ุด ข กราบข บพระคุณ คุณพ่ และคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ใ ้กําลังใจและใ ้โ กา
การ ึก า ันมีค่ายิ่ง
มณฑ์นภา นาคะ ิริ

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ค

ารบัญ

(TH Sarabun 22 จุด ตั นา)
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

น้า
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

บทคัดย่
กิตติกรรมประกา
ารบัญ
ารบัญตาราง
ารบัญภาพ
คํา ธิบาย ัญลัก ณ์
บทที่ 1 บทนํา
ที่มาและค าม ําคัญ
ัตถุประ งค์ข งโครงงาน
ข บเขตข งโครงงาน
มมติฐาน
ตั แปรที่ ึก า
นิยามเชิงปฏิบัติการ
บทที่ 2 เ ก ารและงาน ิจัยที่เกี่ย ข้ ง
บทที่ 3 ิธีดําเนินการทดล ง
บทที่ 4 ผลการทดล ง
บทที่ 5 รุป ภิปรายผล และข้ เ น แนะ
เ ก าร ้าง ิง
ภาคผน ก
ก การเตรียม า ารเลี้ยงเซลล์แบคทีเรีย
ข เทคนิคการ ิเคราะ ์ทางชี ิธี

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
1
1
1
1
2
2
4
10
16
38
40
46
48

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ารบัญตาราง (TH Sarabun 22 จุด ตั

ง
นา)

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ตารางที่

น้า

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5

แ ล่งที่ ยู่ า ยั ข งจุลินทรียใ์ นทะเล
รูปร่าง ลัก ณะ และแ ล่ง า ัยข ง ิ่งมีชี ิตที่นํามา ึก า ิ่งมีชี ิต
เชื้ จุลชีพ รื เชื้ จุลินทรีย์มาตรฐานที่นํามาทด บ
ผลการยับยั้งเชื้ แบคทีเรียและเชื้ รามาตรฐานด้ ย าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
ผลการยับยั้งเชื้ แบคทีเรียและเชื้ รา ายพันธุ์มาตรฐานด้ ยแบคทีเรียที่ า ัย
ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตในทะเล
ตารางที่ 6 ลัก ณะและรูปร่างข งแบคทีเรียที่มีฤทธิยับยั้งจุลชีพ
ตารางที่ 7 เ กลัก ณ์ข ง ารที่ กัดได้จากแบคทีเรียทีม่ ีฤทธิยับยั้งจุลชีพ

( น้านี้ แ ดงตั ย่าง ารบัญตารางแบบนับเลขลําดับที่ต่ เนื่ ง)

5
7
10
13
15
19
20

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ารบัญตาราง (TH Sarabun 22 จุด ตั

ง
นา)

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ตารางที่

น้า

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ตารางที่ 1.1
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2

แ ล่งที่ ยู่ า ยั ข งจุลินทรียใ์ นทะเล
รูปร่าง ลัก ณะ และแ ล่ง า ัยข ง ิ่งมีชี ิตที่นํามา ึก า ิ่งมีชี ิต
เชื้ จุลชีพ รื เชื้ จุลินทรีย์มาตรฐานที่นํามาทด บ
ผลการยับยั้งเชื้ แบคทีเรียและเชื้ รามาตรฐานด้ ย าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
ผลการยับยั้งเชื้ แบคทีเรียและเชื้ รา ายพันธุ์มาตรฐานด้ ยแบคทีเรียที่ า ัย
ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตในทะเล
ตารางที่ 4.3 ลัก ณะและรูปร่างข งแบคทีเรียที่มีฤทธิยับยั้งจุลชีพ
ตารางที่ 4.4 เ กลัก ณ์ข ง ารที่ กัดได้จากแบคทีเรียทีม่ ีฤทธิยับยั้งจุลชีพ

( น้านี้ แ ดงตั ย่าง ารบัญตารางแบบนับเลขลําดับที่แยกแต่ละบท)

5
7
10
13
15
19
20

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ารบัญภาพ

จ

(TH Sarabun 22 จุด ตั นา)
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ภาพที่

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9
ภาพที่ 10
ภาพที่ 11
ภาพที่ 12

่งิ มีชี ิตในทะเลที่ใช้ ึก า
าร กัด ยาบที่ได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเลทั้ง 6 ชนิด
การทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพข ง าร กัด
แผนภูมิแ ดงจําน นชนิดข งแบคทีเรียทีแ่ ยกได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
แผนภูมิแ ดงจําน นเชื้ แบคทีเรียที่มีฤทธิยับยั้งจุลชีพที่นํามาทด บ
ิธีการแยกเชื้ ด้ ยเทคนิค cross streak
ลัก ณะ รูปร่างและการเรียงตั ข งเซลล์แบคทีเรียที่แยกได้
ขั้นต นการ ยด าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเลลงบน filter paper disc
ผลการทด บฤทธิยับยั้งข ง าร กัด
ลัก ณะข งจานเพาะเชื้ ที่ทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพ
ผลการทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพข งแบคทีเรีย
ขั้นต นการแยก าร กัดจากแบคทีเรียด้ ยกร ยแยก

( น้านี้ แ ดงตั ย่าง ารบัญภาพแบบนับเลขลําดับที่ต่ เนื่ ง)

น้า
2
11
16
17
18
24
26
30
32
33
34
35

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

ารบัญภาพ

จ

(TH Sarabun 22 จุด ตั นา)
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ภาพที่

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ภาพที่ 1.1
ภาพที่ 3.1
ภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.2
ภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.5
ภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.7
ภาพที่ 4.8
ภาพที่ 4.9
ภาพที่ 4.10

่งิ มีชี ิตในทะเลที่ใช้ ึก า
าร กัด ยาบที่ได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเลทั้ง 6 ชนิด
การทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพข ง าร กัด
แผนภูมิแ ดงจําน นชนิดข งแบคทีเรียทีแ่ ยกได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
แผนภูมิแ ดงจําน นเชื้ แบคทีเรียที่มีฤทธิยับยั้งจุลชีพที่นํามาทด บ
ิธีการแยกเชื้ ด้ ยเทคนิค cross streak
ลัก ณะ รูปร่างและการเรียงตั ข งเซลล์แบคทีเรียที่แยกได้
ขั้นต นการ ยด าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเลลงบน filter paper disc
ผลการทด บฤทธิยับยั้งข ง าร กัด
ลัก ณะข งจานเพาะเชื้ ที่ทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพ
ผลการทด บฤทธิยับยั้งจุลชีพข งแบคทีเรีย
ขั้นต นการแยก าร กัดจากแบคทีเรียด้ ยกร ยแยก

( น้านี้ แ ดงตั ย่าง ารบัญภาพแบบนับเลขลําดับที่แยกแต่ละบท)

น้า
2
11
16
17
18
24
26
30
32
33
34
35

ระยะ ่าง 1.5 นิ้

คําอธิบาย ัญลัก ณ์ (TH Sarabun 22 จุด ตั
ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

ัญลัก ณ์

คําอธิบาย

ระยะ ่าง 1 บรรทัด 16 จุด

BS
SA
ST
XC
VCB
CA
MG
–
+
++
+++
++++

Bacillus subtilis
Staphylococcus aureus
Salmonella typhimurium
Xanthomonas campestris
Vibrio chlolerae
Candida albicans
Microsporum gypseum
ไม่เกิด inhibition zone
เ ้นผ่าน ูนย์กลางข ง inhibition zone 6.1-9 mm
เ ้นผ่าน ูนย์กลางข ง inhibition zone 9.1-12 mm
เ ้นผ่าน ูนย์กลางข ง inhibition zone 12.1-15mm
เ ้นผ่าน ูนย์กลางข ง inhibition zone มากก ่า 15 mm

ฉ
นา)

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและค าม ําคัญ (ขนาดอัก ร 18 จุด ตั นา)

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

พื้นผิ โลกข งเรานั้นมากก ่าร้ ยละ 70 ปกคลุมไปด้ ยทะเลและม า มุทร ดังนั้น ิ่งมีชี ิต
ในทะเลจึงมีการพัฒนาลัก ณะเฉพาะทาง รีร ิทยา ร มทัง้ การ ร้าง ารที่แตกต่างจาก ิ่งมีชี ิตที่
า ัย ยู่บนบก ซึ่ง ารต่างๆ ที่ ร้างขึ้นมานี้เรียก ่า ารทุติยภูมิ ...................โดยนํา ารที่ได้นั้น
มาทําการ ึก าฤทธิในการยั้บยั้งแบคทีเรียและเชื้ ราที่ทาํ ใ ้เกิดโรคเพื่ เป็นแน ทางในการพัฒนา
ยาปฏิชี นะจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลต่ ไป (ขนาด ัก ร 16 จุด ตั ปกติ)

1.2 ัตถุประ งค์

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

1.2.1 เพื่ ึก า ารที่ กัดได้จาก งิ่ มีชี ิตในทะเล ที่มีฤทธิยับยัง้ แบคทีเรียและเชื้ ราที่ทํา
ใ ้เกิดโรค
1.2.2 เพื่ คัดเลื กแบคทีเรียที่ า ยั ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตที่ ามารถผลิต ารทีม่ ีฤทธิยับยั้ง
แบคทีเรียและเชื้ ราที่ทําใ ้เกิดโรค
1.2.3 เพื่ ึก ารูปร่างและลัก ณะที่ ําคัญข งแบคทีเรียที่ า ยั ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตใน
ทะเล ที่ ามารถผลิต ารที่มฤี ทธิยับยั้งแบคทีเรียและเชื้ ราที่ทําใ ้เกิดโรคได้
1.2.4 เพื่ ึก า าร กัดจากแบคทีเรียที่มีฤทธิในการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้ ราที่ทําใ ้
เกิดโรค
1.2.5 เพื่ ึก าแน โน้มในการพัฒนายาปฏิชี นะจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล และแบคทีเรียที่
า ัย ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตในทะเล

1.3 ขอบเขตของการ ึก า

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

่งิ มีชี ิตในทะเลที่นํามา กึ า คื ฟ งน้ําทะเล 5 ชนิด า ร่ายทะเล 1 ชนิด เพรียง ั
ม 1 ชนิด โดยทําการเก็บตั ย่างมาจาก น้า ถานี ิจัยประมง รีราชา จ.ชลบุรี บริเ ณแพ
เลี้ยง ยแมลงภู่

1.4 มมติ าน

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

ารที่ กัดจากแบคทีเรียที่ า ัยร่ มกับ ิ่งมีชี ิตในทะเลมีค าม ามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์
ที่ทําใ ้เกิดโรคได้

1.5 ตั แปรที่ ึก า

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

ตั แปรต้น ิ่งมีชี ิตในทะเล ได้แก่ ฟ งน้ําทะเล า ร่ายทะเล และเพรียง ั ม
ตั แปรตาม ชนิดข งแบคทีเรียที่แยกได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเล และค าม ามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ที่ทําใ ้เกิดโรค
ตั แปรค บคุม ได้แก่จลุ ินทรีย์ ายพันธุ์มาตรฐานที่ทําใ ้เกิดโรค และ ุณ ภูมิขณะบ่มเชื้

1.6 นิยามเชิงป บิ ัติการ

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

จุลชีพ รื จุลินทรีย์ ายพันธุ์มาตรฐาน มายถึง ิ่งมีชี ิตขนาดเล็กๆที่มีโครง ร้างภายใน
ไม่ซับซ้ น เช่นแบคทีเรียและราที่ทําใ ้เกิดโรคต่างๆ เช่น Bacillus subtilis ทําใ ้เกิดโรค
ทางเดิน า ารในคน เป็นต้น
าร กัดจาก งิ่ มีชี ิตในทะเล มายถึง ารที่ ิ่งมีชี ิตในทะเล ร้างขึ้น และนํามา กัด
ด้ ย าร ินทรีย์ เพื่ ึก าผลการยับยั้งแบคทีเรีย รื เชื้ ราที่ทําใ ้เกิดโรค
ารยับยั้งจุลชีพจากแบคทีเรีย มายถึง ารที่แบคทีเรีย ร้างขึ้น และนํามา กัดด้ ย
าร ินทรีย์ เพื่ ึก าผลการยับยั้งแบคทีเรียและเชื้ ราที่ทําใ ้เกิดโรค
การยับยั้งจุลชีพ คื การทีแ่ บคทีเรีย รื ารที่ กัดได้จาก ิ่งมีชี ิต ร้าง ารต้านการ
เจริญข งแบคทีเรีย รื เชื้ ราที่ทําใ ้เกิดโรค
Clear zone รื inhibition zone มายถึง บริเ ณทีม่ ีลัก ณะใ ร บๆ บริเ ณเชื้ ที่
นํามาทด บ ซึ่ง ามารถบ กถึงค าม ามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ ายพันธุ์มาตรฐานที่ทําใ ้
เกิดโรคได้

บทที่ 2
เอก ารและงาน ิจยั ที่เกี่ย ข้อง
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ ขนาด 16 จุด)
ค รมีข้ ค ามเกริ่นนําเพื่ นําไป ู่ที่มาและค าม ําคัญข งเรื่ งที่ ึก า................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.1 ค าม าํ คัญของผลิตภัณ ์ธรรมชาติทางทะเล

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

2.1.1 การผลิต ารทีม่ ีฤทธิทางชี ภาพ
ารทุติยภูมิทมี่ ีค าม ําคัญทางนิเ ิทยา ํา รับฟ งน้ําได้ถูกพัฒนานํามาใช้ประโยชน์ใน
รูปข งยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งฟ งน้ําแต่ละชนิดผลิต ารทุติยภูมิ กมาแตกต่างกันไป
โดย ารเ ล่านี้ าจเป็น ารที่มีโครง ร้างใ ม่ๆ รื เป็น ารที่มีโครง ร้างทางเคมีที่ซับซ้ น
นับ ่าฟ งน้ําเป็น ิ่งมีชี ิตที่เป็นแ ล่งผลิต ารที่มีฤทธิทางชี ภาพที่น่า นใจและมีจําน นมากที่ ุด
เมื่ เปรียบเทียบกับ ิ่งมีชี ิตในทะเลทั้ง มด ทําใ ้ฟ งน้ําจัดเป็น ิ่งมีชี ิตที่ค รแก่การ ึก าทาง
เภ ัชกรรมและทางด้านเคมี (Ireland et al., 1993; Andersen and Williams, 2000; Lei
and Zhou, 2002)
2.1.1.1 ชื่ ั ข้ ย่ ยข ง 2.1.1
1) ชื่ ั ข้ ย่ ยข ง 2.1.1.1

บทที่ 3
ิธีดําเนินการทดลอง
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ ขนาด 16 จุด)
ค รมีข้ ค ามเกริ่นนํา ก่ นขึ้น ั ข้ ต่างๆ ...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.1 ั ดุอุปกรณ์และเครือ่ งมือพิเ

(18 จุด ตั นา)

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

3.1.1 ั ดุ ุปกรณ์ (รายชื่ ั ดุ ุปกรณ์ พิมพ์เรียงตามลําดับตั ัก ร)
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ ขนาด 16 จุด)
ชนิดของ ั ดุอุปกรณ์
บริ ัทผูผ้ ลิต
กระดา กร ง (Electroph wick)
PHARMACIA BIOTECH
กระดา ไนโตรเซลลูโล
Hoefer Phamacia Biotech Inc.
(Nitrocell 33 CMX3M ROLL)
Sanfancisco, California, U.S.A.
เข็มฉีดยาพร้ มกระบ ก ูบขนาด 1 มิลลิลิตร
TERUMO®
(Syringe with needle U-100 insulin)
ข ดเลี้ยงเซลล์ขนาด 50 และ 250 มิลลิลิตร
NUNCLON™ DELTA
(50 ml and 250 ml Tissue Culture Flask)
ถาด ELISA
NUNCLON™ DELTA
(Nunc-Immuno Plate MexiSorp®)
ปิเปตชนิดปรับค่า ัตโนมัติ
BIOHIT OY. FINLAND
(BIOHIT PROLINE Pipette)
ปิเปตชนิด ลายช่ ง
BIOHIT OY. FINLAND
(BIOHIT PROLINE Multichannel Pipette)
ปิเปตบ ย
INTEGRA BIOSCIENCES S.A.
(PIPETBOY)
ล ดเก็บเซลล์แช่แข็ง
NALGENE® U.S.A.
(Cryotube)
ล ดปันเ ี่ยงตกตะก นใ ขนาด 50 มิลลิลิตร
NALGENE® U.S.A.

3.1.2 เครื่ งมื พิเ

(รายชื่ เครื่ งมื พิมพ์เรียงตามลําดับตั ัก ร)
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ ขนาด 16 จุด)
บริ ัทผูผ้ ลิต
NIKON, JAPAN

ชนิดเครื่องมือ
กล้ งจุลทรร น์
(Light microscope)
เครื่ งเขย่าผ ม าร
(Vertex mixer)
เครื่ งชั่ง 3 ตําแ น่ง
เครื่ งนึ่งค ามดัน ่าเชื้ จุลลินทรีย์
(Autoclave)
เครื่ งปันเ ี่ยงตกตะก นขนาดเล็ก
(Mini Centrifuge VSMC-B)

SCIENTIFIC INDUSTRIES, INC.,
BOHEMIA N.Y. 11716 U.S.A
SARTORIUS LABORATRY
HIRAYAMA, JAPAN
SHELTON SCIENTIFIC

3.2 ารเคมี (รายชื่อ ารเคมี พิมพ์เรียงตามลําดับตั อัก ร)
ชื่อ ารเคมี
Acetic acid (glacial) (CH3COOH)
Calcium chloride (CaCl2)
Cupric sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O)

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

บริ ัทผูผ้ ลิต
MERCK, 64271 Darmstadt , Germany
BDH Chemicals Ltd. Poole England
Fluka. Chemie AG,CH-9470 Buchs
Switzerland
Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) Fluka. Chemie AG,CH-9470 Buchs
Switzerland
Potassium chloride (KCl)
BDH Chemicals Ltd. Poole England
Streptomycin
M&H Manufacturing CO., LTD
Sodium acetate (C2H3O2Na)
Fluka. Chemie AG,CH-9470 Buchs
Switzerland
Sodium carbonate (Na2CO3)
Fluka. Chemie AG,CH-9470 Buchs
Switzerland
Sodium chloride (NaCl)
Fluka. Chemie AG,CH-9471 Buchs
Switzerland
Sodium hydroxide (NaOH)
Eka Nobel AB,S-445 80 Buhus
Sweden

3.3 ิ่งมีชี ติ (ถ้ามี)
ฟ งน้ํา SP1
ฟ งน้าํ SP2

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

ฟ งน้ํา SP3
ฟ งน้ํา SP4
า ร่ายทะเล AG

3.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.4.1 การทด
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2 การทด
3.4.2.1

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

บฤทธิยับยั้งจุลชีพด้ ย าร กัด ยาบจาก ิ่งมีชี ิตในทะเลทั้ง 6 ชนิด
ค าม ามารถในการยับยั้งเชื้ แบคทีเรีย
ค าม ามารถในการยับยั้งเชื้ รา
บฤทธิยับยั้งจุลชีพข งแบคทีเรียที่ า ัย ยู่ร่ มกับ ิ่งมีชี ิตในทะเล
............................................................

บทที่ 4
ผลการทดลอง
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด)
ค รเขียนบรรยายค ามเกริ่นนําก่ นแ ดงผลการทดล ง ………………..…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เ ้น ระยะ ่าง
1 บรรทัดพิมพ์
16 จุด

4.1 ทด อบ ทธิยับยั้งจุลชีพจาก ารที่ กัดได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเล

เมื่ ทดล ง กัด ารจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล 6 ชนิด คื ฟ งน้ํา 5 ชนิด และ า ร่ายทะเล 1
ชนิด ด้ ย ารละลายผ มระ ่างโทลู ีนและเมทาน ล ใน ัตรา ่ น 3:1 ได้ าร กัด 6 ตั ย่าง
เมื่ นํา าร กัดที่ได้ไปทด บการยับยั้งจุลชีพ 6 ชนิด พบ ่า าร กัด ยาบจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
ทั้ง 6 ชนิด ไม่มีฤทธิในการยับยั้งจุลชีพ

4.2 (ผลการทดลอง ั ข้อต่อไป ึ่งเรียงลําดับ อดคล้องกับ ิธีการทดลอง)

เ ้น ระยะ ่าง
1 บรรทัดพิมพ์
16 จุด

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตารางที่ 4.1 ผลการยับยั้งเชื้ แบคทีเรียและเชื้
เชื้ จุลนิ ทรีย์
ที่ทด บ VCB
XC
ิ่งมีชี ิต
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
AG
-

รามาตรฐานด้ ย าร กัดจาก ิ่งมีชี ิตในทะเล
ST

BS

SA

CA

MG

-

-

-

-

-

มายเ ตุ 1. BS = Bacillus subtilis, SA = Staphylococcus aureus, ST = Salmonella typhimurium,
XC = Xanthomonas campestris, VCB = Vibrio chlolerae , CA = Candida albicans
MG = Microsporum gypseum

2. ัญลัก ณ์ – มายถึงไม่พบ inhibition zone เกิดขึ้นในชุดทดล ง

ภาพที่ 4.1 าร กัด ยาบที่ได้จาก ิ่งมีชี ิตในทะเลทั้ง 6 ชนิด

บทที่ 5
รุป อภิปรายผล และข้อเ นอแนะ
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด)
จากการ กัด ารจากฟ งน้ําทะเล 5 ชนิดและ า ร่ายทะเล 1 ชนิด พบ ่าไม่มี าร กัดจาก
ิ่งมีชี ิตชนิดใดที่ ามารถยับยั้งเชื้ จุลชีพทด บได้ าจเป็นเพราะ ่าค ามเข้มข้นข ง าร กัด
ต่ําเกินไป เนื่ งจากมีตั ย่าง ิ่งมีชี ิตไม่เพียงพ ต่ การ กัด
รื เป็นเพราะใน าร กัดจาก
ิ่งมีชี ิตในทะเลไม่มี ารที่มีฤทธิในการยับยั้งเชื้ จุลชีพ ยู่ ............................................................

5.1 รุปผล

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

5.1.1 แบคทีเรียที่แยกได้จากฟ งน้ํา 5 ชนิด เพรียง ั ม 1 ชนิด า ร่ายทะเล
1 ชนิด และน้ําทะเล 1 ตั ย่าง บริเ ณแพเลี้ยง ยแมลงภู่ น้า ถานี ิจัยประมง รีราชา
จ.ชลบุรี มีทั้ง ิ้น 55 isolates ประมาณร้ ยละ 21.82 ามารถผลิต ารยับยั้งจุลชีพได้
5.1.2 (ข้ รุปต่ ไป โดยเรียงลําดับใ ้ ดคล้ งกับ ิธีการทดล ง)

5.2 อภิปรายผล

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

5.2.1 การ ึก าคัดเลื กเชื้ แบคทีเรียจากฟ งน้ํา 5 ชนิด เพรียง ั ม 1 ชนิด า ร่ายทะเล
1 ชนิด และจากน้ําทะเล ามารถแยกเชื้ แบคทีเรีย บริ ุทธิได้จากฟ งน้ํา SP5 มากที่ ุด คื 10
isolates และจากน้ําทะเลได้น้ ยที่ ุด คื 2 isolates ซึ่งเมื่ พิจารณาจากลัก ณะรูปร่างข ง
ฟ งน้ํา SP5 พบ ่ามีลัก ณะเคลื บแข็ง ซึ่งแตกต่างจากฟ งน้ําชนิด ื่นๆที่พบ เพราะ ่าฟ งน้ํา
โดยทั่ ไปที่มีรูพรุนและมี ปิคลู ยู่ เป็นการป งกันตั เ งจาก ันตรายต่างๆ ทําใ ้ฟ งน้ําที่มี
ลัก ณะเคลื บแข็งเช่น SP5 ร้าง ารบาง ย่างขึ้นมาพัฒนาระบบการป งกันตั เ ง ซึ่ง าร
ดังกล่า น่าจะ ยู่ในแบคทีเรียที่ า ัย ยู่ร่ มกับฟ งน้ํา
5.2.2 ( ภิปรายต่ ไป โดยเรียงลําดับใ ้ ดคล้ งกับ ิธีการทดล ง)

5.3 ข้อเ นอแนะ

ระยะ ่าง 1 บรรทัดพิมพ์ 16 จุด

5.3.1 .......................................................................
5.3.2 .......................................................................

เอก ารอ้างอิง
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด)
กรมค บคุมมลพิ . (2542). ารเคมี ันตราย ( นไลน์). ืบค้นจาก : http:/www.
Thaiclinic.com/ medbible/bonetumor.html [21 พฤ จิกายน 2543]
คณาจารย์ภาค ิชาเคมี คณะ ิทยา า ตร์ ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร์. 2543. ปฏิบติการเคมี
ินทรีย์.โรงพิมพ์ โ . เ . พริ้นติ้ง เ ้า ์,กรุงเทพม านคร. (เยื้ งเข้ามา 1.5 cm)
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ภาคผน ก
(เ ้นระยะ ่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 จุด)

ภาคผน กที่ 1 : อา ารเลี้ยงเ ลล์แบคทีเรีย (ขนาดอัก ร 18 จุด ตั นา)
1.1

ตู รอา าร TSA (Tryptic Soy Agar) (ใช้ตั อัก ร นา ขนาด 16 จุด)
Enzymatic Digest of Casein
17.0 กรัม
Enzymatic Digest of Soybean Meal
3.0 กรัม
Sodium Chloride
5.0 กรัม
Dextrose
2.5 กรัม
Dipotassium Phosphate (K2HPO4)
2.5 กรัม
ผง ุ้น (agar)
15.0 กรัม
น้ํากลั่น
1000 มิลลิลิตร
นํา ่ นผ มข้างต้นละลายในน้ํากลั่น 1000 มิลลิลิตร ปรับ pH 7.3 เติมผง ุ้นแล้ นําไปต้ม
จน ุ้นละลาย มด ลังจากนัน้ นําไปนึ่ง ่าเชื้ ด้ ย ม้ นึ่งค ามดันไ น้ํา ที่ค ามดัน 15 ป นด์ต่
ตารางนิ้ ุณ ภูมิ 121 ง าเซลเซีย เป็นเ ลานาน 15 นาที
1.2 PDA (Potato Dextrose Agar)
มัน รั่ง
200.0 กรัม
Dextrose
20.0 กรัม
ผง ุ้น (agar)
15.0 กรัม
น้ํากลั่น
1000 มิลลิลิตร
ป กเปลื กมัน รั่งแล้ ั่นเป็นชิ้น ี่เ ลี่ยมลูกเตา นํ าไปชั่งจนครบ 200 กรัม แล้ นํามาต้ม
กับน้ํากลั่นประมาณ 500 มิลลิลิตร นาน 15-20 นาที กร งเ า ่ นที่เป็นกาก ก เติมน้ําตาล
Dextrose คนจนน้ําตาลละลาย มดเติมน้ํากลั่นใ ้ได้ 1000 มิลลิลิตร ปรับ pH 5.6 ใ ผ่ ง ุ้น
นําไปตมจน ุ้นละลาย มด ลังจากนั้นนําไปนึ่ง ่าเชื้ ด้ ย ม้ นึ่งค ามดันไ น้ํา ที่ค ามดัน 15
ป นด์ต่ ตารางนิ้ ุณ ภูมิ 121 ง าเซลเซีย เป็นเ ลานาน 15 นาที

