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โครงร่างปัญหาพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2561
หัวข้อ = TH SarabunPSK 16 ตัวหนา
1. หัวข้อปัญหาพิเศษ
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………….………………
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………….……………

เว้น 1 บรรทัด
2. คณะผู้ดาเนินการวิจัย
ชื่อ-สกุล ………………………………………….……..………รหัสนักศึกษา …………………
ชื่อ-สกุล ………………………………………..………….……รหัสนักศึกษา ………..……..…
ชื่อ-สกุล ………………………………………..………….……รหัสนักศึกษา ………..……..…
สาขาวิชา …………………………………………………………………………………..……….

TH SarabunPSK 18 หนา จัดกลาง

เนื้อหา = TH SarabunPSK 16 ตัวปกติ

เนื้อหา = TH SarabunPSK 16 ตัวปกติ
ตลอดทัง้ รายงาน

เว้น 1 บรรทัด
3. อาจารย์ปรึกษา:

ตาแหน่ง ชื่อ– นามสกุล

เว้น 1 บรรทัด
4. ความสาคัญและที่มาของปัญหาพิเศษ
ให้กล่าวถึงที่มาของเรื่องที่ทาวิจัย กล่าวถึงปัญหาที่เป็นจุดสนใจในการค้นคว้า การวิจัยให้ความรู้
อะไรบ้าง และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

เว้น 1 บรรทัด
5. วัตถุประสงค์ (ระบุความมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการรู้หรือพิสูจน์เรื่องอะไร โดยเขียนด้วยข้อความที่
กระชับแต่ได้เนื้อหาที่ชัดเจน)
5.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
5.3……………………………………………………………………………………………………………………………

เว้น 1 บรรทัด
6. ขอบเขตการวิจัย
กาหนดขอบเขตของการดาเนินการให้ชัดเจน และครอบคุลมกับความมุ่งหมายในการทาปัญหาพิเศษ

เว้น 1 บรรทัด

ใส่เลขหน้า
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7. การตรวจเอกสาร
เรียบเรียงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากวารสาร เอกสาร ตารา ฯลฯ โดยเรียบเรียงเป็นความเรียงที่
มีข้อความกระชับ

เว้น 1 บรรทัด
8. วิธีการวิจัย
ระบุวิธีการที่ใช้ศึกษาทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ การวางแผนการทดลอง ลักษณะข้อมูล ที่ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่าง ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล โดยเขียนแยกเป็นหัวข้อย่อยแล้วอธิบาย
แต่ละหัวข้อให้เข้าใจได้ชัดเจน
8.1 วัตถุดิบ
8.1.1 ………………………………………………………………………………………..
8.1.2 ………………………………………………………………………………………..

สามารถเว้น 1 บรรทัด ตามความเหมาะสม
8.2 สารเคมี
8.2.1 ………………………………………………………………………………………..
8.2.2 ………………………………………………………………………………………..

สามารถเว้น 1 บรรทัด ตามความเหมาะสม
8.3 อุปกรณ์
8.3.1 ………………………………………………………………………………………..
8.3.2 ………………………………………………………………………………………..

สามารถเว้น 1 บรรทัด ตามความเหมาะสม
8.4 วิธีการทดลอง
.....................………………………………………………………………………………………..………………….
......................................................................................................................................................

เว้น 1 บรรทัด
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (กระชับแต่ได้เนื้อหาชัดเจน)
9.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
9.3……………………………………………………………………………………………………………………………
.เว้น 1 บรรทัด
10. แผนการดาเนินงาน
นาเสนอในรูปแบบของตาราง
ขั้นตอนการดาเนินการ
เดือน
1.
2.
.เว้น 1 บรรทัด
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โครงร่างปัญหาพิเศษ
1. ให้นักศึกษาส่ง (ร่าง) โครงร่างปัญหาพิเศษที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
2. ให้นักศึกษาส่งโครงร่างปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์นี้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และให้ดาวน์โหลดแบบประเมินการเขียนโครงร่าง
ฉบับสมบูรณ์ แนบไปด้วยเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินการเขียน จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งคะแนนนี้ให้
อาจารย์ผู้ประสานงานสาขา
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การพิมพ์และการจัดหน้ากระดาษ
1. การพิมพ์
1.1 กระดาษ
ใช้กระดาษขนาด A4 ขนาด 70 หรือ 80 แกรม พิมพ์ด้วยหมึกสีดํา (กรณีรูปภาพสามารถใช้
ภาพสีประกอบได้)
1.2 ตัวอักษร
ให้เลือกใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK โดยในการพิมพ์ต้องใช้ตัวอักษรแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม
1.3 การเยื้องของย่อหน้า
การเริ่มย่อหน้า คือ การเริ่มใจความสําคัญ โดยเมื่อทําการย่อหน้า ข้อความบรรทัดแรกของ
ย่อหน้านั้นๆ จะต้องเยื้องเข้ามาทางขวามือเล็กน้อยให้เป็นที่สังเกตได้ การเยื้องของย่อหน้า ให้ใช้แท็บ
(Tab) ที่ระยะ 1 หรือ 1.5 เซนติเมตร หรือ ตามระยะที่เห็นว่าสมควร โดยกําหนดให้มีรูปแบบของระยะ
การเยื้องที่ตรงกันตลอดทั้งเล่ม
1.4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)
ให้เลือกใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 หรือ 1.15 ตลอดทั้งเล่ม
2. การจัดหน้ากระดาษ
2.1 ขอบกระดาษ
ให้เว้นระยะห่างด้านซ้ายกระดาษ 3 ซม.และเว้นระยะห่าง ด้านบน ด้านขวา ด้านล่าง 2.54
ซม.
2.2 การจัดการกระจายตัวอักษร
ควรมีการกระจายตัวอักษรแบบ การกระจายแบบไทย (Thai Distributed) หรือจัดให้มีการ
กระจายแบบเสมอขอบ (Justify)
2.3 การพิมพ์เลขหน้า
ให้ พิ ม พ์ เ ลขหน้ า ที่ มุ ม ขวาบน เว้ น จากขอบกระดาษบน 1.25 ซม. ใช้ ตั ว อั ก ษรแบบ TH
SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ
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การพิมพ์ตาราง
ชื่อตารางต้องอยู่ด้านบนของตาราง พิมพ์ชื่อตารางชิดซ้าย โดยคําว่า “ตารางที่ X.Y” ให้พิมพ์
ด้วยตัวหนา โดยที่ X คือ ลําดับที่ของหัวข้อหรือบท และ Y คือ ลําดับที่ของตารางในหัวข้อที่บทนั้น เช่น
ตารางที่ 1.1 หมายถึง ตารางนี้เป็นตารางลําดับที่ 1 ในหัวข้อหรือบทที่ 1 โดยให้ระบุแหล่งที่มาของ
ตารางนั้นๆ ที่ท้ายตารางด้วย
เส้นตารางให้ใช้เฉพาะเส้นในแนวนอน โดยให้ใช้เส้นแสดงเฉพาะหัวตารางและเส้นเพื่อปิดท้าย
ตารางเท่านั้น
(เว้น 1 บรรทัดจากเนื้อหาด้านบน)
ตารางที่ 1.1 อัตราการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบแต่ละชนิด ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
สถานการณ์
อัตราการใช้ (ตัน/วัน)
Stock คงค้าง
ชนิดปลา อัตราการเข้า (ตัน/วัน)
Skipjack

100

100

0

Yellowfin

100

100

0

Albacore

100

100

0

หมายเหตุ (ถ้ามี)
ที่มา: Li และ Wang (2014)
(เว้น 1 บรรทัด แล้วค่อยตามด้วยเนื้อหา)
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การพิมพ์รปู
ชื่อรูปต้องอยู่ด้านล่าง ตรงกลางของรูป และเว้นห่างจากรูป 1 บรรทัด โดยชื่อรูป ให้ใช้คําว่า “รูป
ที่ X” พิมพ์ด้วยตัวหนา โดยที่ X คือ ลําดับที่ของรูป เช่น รูปที่ 1 หมายถึง รูปนี้ปรากฏเป็นลําดับที่ 1
และให้บอกแหล่งที่มาของรูปนั้นๆ ด้านล่างของชื่อรูป จัดกลาง
ปลาทูน่า
Unloading
คัดขนาด

ห้องเย็นส่วนหน้า

(เว้น 1 บรรทัด)
รูปที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บวัตถุดิบและนําวัตถุดิบไปใช้
ที่มา: ทิวาวรรณและคณะ (2539)
(เว้น 1 บรรทัด)

Production
ส่งสินค้า
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การเขียนอ้างอิงที่แทรกปนอยู่ในเนื้อหา
การอ้างอิง (Citation) เป็นการแจ้งให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อความแนวความคิด หรือข้อความ
ใดๆ ที่มิได้เป็นของผู้เขียนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของแนวความคิด หรือ
ข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่นๆ จากต้นฉบับเดิมเพื่อสามารถ
ติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง การอ้างอิงการควรเป็นสรุปใจความสําคัญเดิม
การอ้างอิงที่แทรกปนอยู่ในเนื้อหา กําหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี
1. การอ้างอิงระบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงที่ระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ดังนี้
1.1 หากเอกสารนํามาใช้อ้างอิง เป็นเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อต้นของผู้แต่ง และปี พ.ศ.
1.2 หากเอกสารนํามาใช้อ้างอิง เป็นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่ง และปี ค.ศ.
2. รูปแบบของการเขียนอ้างอิงแบบแทรกปนอยู่ในเนื้อหา จะมีความแตกต่างตามรูปประโยคที่เขียน
ดังนี้
2.1 หากผู้แต่งปรากฏอยู่ต้นประโยค ให้ระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์ที่เขียนไว้ในวงเล็บ
2.2 หากชื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค ให้เขียนทั้งชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์อยู่ในวงเล็บ โดยให้คั่นชื่อผู้
แต่งและปีที่พิมพ์ ด้วยเครื่องหมาย “,”
3.หลักเกณฑ์ทั่วไปของการอ้างอิงมีดังนี้
3.1 ในกรณีที่มีผู้แต่ง 1 คน ให้ใช้ชื่อของผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยค
Tuang (2011) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของถั่วเหลืองในระหว่างการ
งอก พบว่า สารประกอบฟีนอลทั้งหมด (Total phenolic content) มีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดเมื่อทํา
การเพาะถั่วเหลืองเป็นเวลา 3-4 วันซึ่งผลการทดลองที่ได้นี้ มีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของ วรรณดี
(2549) ซึ่งพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลทั้งหมดของถั่วงอกมีค่าต่ําที่สุด เมื่อทําการเพาะถั่วเหลือง
เป็นเวลา 3 วัน
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
ถั่วเหลือง จัดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีนปริมาณ
สูงถึง45% (Swain, 2004) โปรตีนในถั่วเหลืองเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี มีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย
ทั้งชนิดและปริมาณที่สมดุล จึงสามารถนํามาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ (มณี, 2546)
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3.2 ในกรณีที่มีผู้แต่ง 2 คน ให้เชื่อมชื่อผู้แต่งด้วยคําว่า “และ” ตามด้วยปีที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยค
อุตสาหะ และวิริยะ (2551) ศึกษาผลของกระบวนการอบแห้งแบบฝ่นฝอยที่มีต่อการกักเก็บ
สารสกัดไอโซฟลาโวนในเอทิลเซลลูโลส พบว่า ประสิทธิภาพการกักเก็บสารไอโซฟลาโวนสูงที่สุดเมื่อใช้
อุณหภูมิการอบแห้งที่ต่ําที่สุด ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองของ Brill และ Deil (2001)
ที่ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของสารไอโซฟลาโวน และพบว่าสารชนิดนี้เป็นสารที่ไม่ทนความ
ร้อน
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
โดยทั่วไปวิธีการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การอบแห้งด้วยไอน้ํา
ร้อนยวดยิ่ง การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรด และการอบแห้งด้วยฮีตปั๊ม (ประชา และปราณี, 2554) การ
อบแห้งด้วยลมร้อนเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้นทุนในการสร้างเครื่องที่ต่ําเมื่อ
เทียบกับวิธีอื่นๆ (Scholl และ Hangs, 1998) รวมถึงระบบถูกใช้ผสมผสานเช่นลมร้อนทํางานร่วมกับ
รัง สี อิ น ฟราเรด (Padua และ Wang, 2011) และการใช้ รั ง สี อ าทิ ต ย์ สํา หรั บ การผลิ ต ลมร้ อ นในการ
อบแห้งแบบไฮบริด (สุทัศน์ และปราณี, 2556)
3.3 ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้เชื่อมชื่อผู้แต่งด้วยคําว่า “และคณะ”ตามด้วยปีที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยค
นงเยาว์ และคณะ (2550) ศึกษาอัตราการแช่แข็งที่มีต่อคุณลักษณะของขนมถ้วย พบว่า
ขนมถ้วยที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแบบช้า มีความแข็งมากกว่าตัวอย่างที่ผ่านการแช่เยือกแข็งแบบเร็วอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ Wailliam และคณะ (1998) พบว่า การมีความชื้นระดับปานกลาง และปริมาณ
น้ําตาลที่ค่อนสูงจะช่วยลดการเกิดรีโทรกราเดชันของผลิตภัณฑ์ขนมนึ่ง
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
การทําแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มนุษย์คุ้นเคยมาตั้งแต่โบราณ เช่น การตากเมล็ดพันธุ์
พืช ตากเนื้อสัตว์ผัก ผลไม้ ที่เหลือกินไว้เป็นอาหารเช่น เนื้อเค็ม กล้วยตากข้าวเปลือก เป็นต้น (พลพิมล
และคณะ, 2521) ในการทําแห้งจะต้องมีการให้พลังงานกับอาหาร ทําให้น้ําในอาหารเปลี่ยนสถานะเป็น
ไอแล้วเคลื่อนย้ายออกจากอาหาร แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนจากธรรมชาติ และกระแสลมที่พัด
ผ่านอาหารทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของไอน้ํา (Roger และคณะ, 1981) เนื่องจากพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ให้อุณหภูมิไม่สูงมากนักและกระแสลมธรรมชาติก็ไม่สูงพอทําให้การตากแห้งใช้เวลานาน
3.4 ในกรณีที่ผู้แต่งตีพิมพ์เอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่องในปีเดียวกัน ให้ระบุความแตกต่างของ
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ โดยใส่ตัวอักษร “ก ข ค…” กํากับไว้ที่ปี พ.ศ. และ “a b c…” กํากับไว้ที่ปี ค.ศ.
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ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยค
อภิรดี และคณะ (2544ก) พบว่า การเติมสารคาราจีแนนจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของขนม
หวานพร้อมรับประทานได้ อภิรดี และคณะ (2544ข) ) พบว่า สารคาราจีแนนจะช่วยเพิ่มความข้นหนืด
ในผลิตภัณฑ์ขนมคบเขี้ยวแบบเหนียว Gorge (1998a) พบว่า สตาร์ชดัดแปรส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์ขนม
หวานขบเคี้ยวมีความข้นหนืดไม่แตกต่างจากการเติมสารคาราจีแนนลงในผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
การมีทิศทางของคลื่นเสียงย่านอุลตร้าโซนิคนั้น ส่งผลให้สามารถนําคลื่นชนิดนี้ไปใช้งานใน
อุปกรณ์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เป็นเครื่องควบคุมระยะไกล (Ultrasonic remote control) เครื่อง
ล้างอุปกรณ์ (Ultrasonic cleaner) เครื่องวัดความหนาของวัตถุ และเครื่องวัดความลึก (จุฑาทิพย์,
2550ก) รวมไปจนถึงเครื่องหาตําแหน่งอวัยวะบางส่วนในร่างกาย หรือแม้แต่เครื่องมือที่ใช้ทดสอบการ
รั่วไหลของท่อ (จุฑาทิย์, 2550ข) โดยความถี่ที่ใช้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น คลื่นเสียงต้องเดินทางผ่าน
อากาศแล้ว ความถี่ที่ใช้ก็มักจะจํากัดอยู่เพียงไม่เกิน 50 KHz (Brian, 2012a)
3.5 ในกรณีที่นําข้อมูลจากเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการมาใช้อ้างอิงเนื้อเรื่องเดียวกัน ให้
เรียงลําดับเอกสารตามปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก โดยให้คั่นการอ้างอิงด้วยเครื่องหมาย “ ; ” โดยหาก
มี การอ้ างอิ งทั้ งจากเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ เรีย งลําดับโดยใช้ชื่อผู้แ ต่ งของเอกสาร
ภาษาไทยก่อนการอ้างอิงลักษณะนี้ โดยทั่วไปจะเป็นการอ้างอิงแบบชื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
การอบแห้งอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลมากจะทําได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีมวล
โมเลกุลต่ําหลายชนิด ผสมกันเช่นน้ําตาลซูโครสมอลโทสกลูโคสและฟรุคโทส (มณีจันทร์, 2526; ปัญญา
พร และศิริขวัญ, 2530; ศิริพร, 2554) การดึงเอาน้ําออกอย่างรวดเร็วทําให้ของแข็งที่อยู่ในอาหารมี
โครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) โดยสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐานจะอยู่ใน
สภาวะที่ไม่เสถียรและดูดซับความชื้นกลับได้ง่าย (Kartner, 1973; Potea และ Russel, 1978; Visitu
และคณะ, 2000) ในปัจจุ บันการอบแห้ งโดยแบบพ่ นฝอยได้ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลาย (สมใจ,
2533; สุชาติ และประชา, 2546; Mibas, 2002; Tiger และคณะ, 2008)
3.6 ในกรณีที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง ให้ใช้คําว่า “นิรนาม” เมื่ออ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย หรือ
“Anonymous” เมื่ออ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษตามด้วยปีที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ต้นประโยค
นิรนาม (2557) รายงานว่าขณะนี้ราคาข้าวโพดในไทยเริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากมีข้าวโพด
ในปริมาณที่มาก แต่ความต้องการใช้ลดลง อย่างไรก็ตาม Anonymous (2014) วิเคราะห์ว่า ปริมาณ
การปลูกข้าวโพดทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความต้องการใช้ข้าวโพดมาผลิตเอทานอล
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ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผู้แต่งอยู่ท้ายประโยค
การทําโยเกิร์ตกินเองนั้น ในขั้นตอนแรก จะต้องไม่ต้มนมให้เดือด โดยให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด
เพียง 95 องศาเซลเซียส (นิรนาม, 2552) ถ้าต้มจนน้ํานมเดือด จะมีนมบางส่วนที่ไหม้และทําให้เกิดกลิ่น
นมไหม้ (Cooked flavor) ทําให้โยเกิร์ตไม่หอมและมีกลิ่นที่ไม่เป็นที่ต้องการ (Anonymous, 2005)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้
1. ผู้แต่ง
1.1 ชื่อผู้แต่งไม่ต้องใช้คํานําหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์
1.2 รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัว ตามด้วยชื่อสกุล
1.3 รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุล ตามด้วยชื่อตัว และชื่อกลาง (ถ้ามี) และโดย
คั่นด้วยจุลภาค โดยในชื่อตัวและชื่อกลางให้ใช้เป็นอักษรย่อของชื่อ
1.4 ถ้ามีผู้แต่ง 2 คนให้เชื่อมชื่อผู้แต่งแรก กับผู้แต่งคนที่ 2 ด้วยคําว่า “และ” สําหรับภาษาไทย
หรือ “and” สําหรับภาษาอังกฤษ
1.5 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 คนให้ใส่ชื่อทุกคน โดยให้เชื่อมชื่อผู้แต่งคนลําดับรองสุดท้ายและคน
สุดท้ายด้วยคําว่า “และ” สําหรับภาษาไทย หรือ “and” สําหรับภาษาอังกฤษ
1.6 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
1.7 เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้
แต่ง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามที่ย่อยไปกว่ากรมและสังกัดอยู่ในกรมนั้นๆ ให้ใช้ชื่อกรมเป็นผู้แต่ง ส่วน
ชื่อของหน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่วนของผู้พิมพ์
1.8 เอกสารที่มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการ (editor) หรือผู้รวบรวม (compiler) ให้ใช้ชื่อผู้แต่งคั่น
ด้วยจุลภาคตามด้วยคําว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” สําหรับเอกสารภาษาไทยและ “editor”
หรือ “compiler” สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผู้แต่ง
2.ชื่อบทความ
2.1 ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร
2.2 ชื่อภาษาอังกฤษตัวแรก ให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นอกจากนั้นให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก
2.3 กรณีที่มีชื่อวิทยาศาสตร์เช่นชื่อพืชสัตว์ที่เป็นภาษาลาตินแทรกอยู่ให้ใช้ ตัวเอียง สําหรับชื่อ
เฉพาะนั้น
3.ชื่อหนังสือหรือวารสาร
3.1 ให้พิมพ์ชื่อเต็มของหนังสือหรือวารสาร
3.2 ชื่อหนังสือที่พิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถ้าอ้างมากกว่า 1
เล่ม แต่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่ม โดยมีจุลภาคคั่น เช่น เล่ม 1, 3, 5 หรือ Vol. 1, 3, 5
แต่ถ้าอ้างทุกเล่มในชุดนั้นให้ใส่จํานวนเล่มทั้งหมด เช่น 5 เล่ม หรือ 5 vol. ให้พิมพ์ตัวเข้มต่อเนื่องจาก
ชื่อหนังสือ
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4. ครั้งที่พิมพ์
4.1 ให้ระบุครั้งที่พิมพ์ สําหรับการพิมพ์ในครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์นั้นๆ เช่น
พิมพ์ครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข, หรือ 2nd ed., 2nd rev.ed.
เป็นต้น
5. สถานที่พิมพ์และสํานักพิมพ์
5.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงชื่อจังหวัดเป็นเมืองที่พิมพ์ สําหรับกรุงเทพมหานคร ให้ใช้คํา
ว่า “กรุงเทพฯ”
5.2 ถ้าสํานักพิมพ์มีสํานักงานตั้งอยู่หลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสารให้ใช้
ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์
5.3 ให้ลงชื่อสํานักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คําว่า “สํานักพิมพ์” “บริษัท---จํากัด” “Publisher” “Co--Inc.” “Co. Ltd.” เช่น สํานักพิมพ์ดอกหญ้าให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริษัทประชาช่างให้ลงว่า “ประชา
ช่าง”
5.4 ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็นสํานักพิมพ์แทน
5.5 ถ้าเอกสารสิ่งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อสํานักพิมพ์ให้ใส่คําว่า “โรงพิมพ์”
6. ปีที่พิมพ์
6.1 ให้ลงปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิก
6.2 ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ของเอกสารนั้นให้ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์) และ n.d. (no
date) ในภาษาอังกฤษ
รูปแบบการจัดหน้าเอกสารอ้างอิง
1. เรียงรายการที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยให้เรียงลําดับตามตัวอักษร โดยยึดวิธีการเรียงลําดับ
อักษรตามแบบพจนานุกรม
2. ให้ เ รี ย งลํ า ดั บ รายการบรรณานุ ก รมภาษาไทยไว้ ก่ อ น แล้ ว จึ ง ตามด้ ว ยรายการบรรณานุ ก รม
ภาษาอังกฤษ
3. เริ่มพิมพ์รายการบรรณานุกรม ให้ตัวอักษรแรกของบรรทัดแรกชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่
หมดในหนึ่งบรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 1 แท็บ ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
จัดให้ตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม่ก็ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่
ต้องเว้นบรรทัด
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รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่าง
1. บทความในวารสาร
รูปแบบ
ผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม)./ปีที่ (Volume):/เลขหน้า.
หมายเหตุ: เครื่องหมาย / คือ เว้น 1 เคาะ ระหว่างตัวอักษร
ตัวอย่าง
จารุวรรณ จาติเสถียร. 2538. การเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มกับงานโรคพืช. วารสารกสิกร. 68: 524-528.
นิ ภ าพร ประภาศิ ริ และเอื้ อ น ปิ่ น เงิ น . 2541. การวั ด ความซั บ ซ้ อ นของซอฟต์ แ วร์ . สารสนเทศ
ลาดกระบัง. 3: 42-55.
Choomchuay, S. 1994. On the implementation of finite field operation. Ladkrabang
Engineering Journal. 11: 7-16.
Lourdin, D., Della, V.G. and Colonna, P. 1995. Influence of amylose content on starch
films and foams. Carbohydrate Polymers. 27: 275–280.
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internetและ CD-ROM
รูปแบบ Internet
ผู้แต่ง./ปีพ.ศ. ที่เผยแพร่./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน์]./เข้าถึงได้จาก:/สถานที่ของข้อมูล./วัน/เดือน/ปีที่
เข้าถึง.
ตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัยสจล. 2538. การลงทะเบียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kmitl.ac.th/
indext.html. 14 มกราคม 2557.
Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available:
http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014.
รูปแบบ CD-ROM
ผู้แต่ง./ปีพ.ศ.ที่เผยแพร่./ชื่อเรื่อง./[CD-ROM]./สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.
ตัวอย่าง
Danirl, H. and Anghileri, L. 1995. Secondary mathematics and special education needs.
[CD-ROM]. New York: Casell.
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3. บทในหนังสือ / รายงานการประชุมวิชาการ
รูปแบบ
ผู้เขียนบทความ./ปีพ.ศ.ที่พิมพ์./ชื่อบทความ./เลขหน้า./ใน/บรรณาธิการ (ผู้รวบรวม)./ชื่อหนังสือ
(ชื่อการประชุม)./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศรีสกุล วรจันทรา และอาวุธ ตันโช. 2539. การศึกษาการตอบสนองต่อระดับโปรตีนและพลังงานในไก่
ลูกผสมสามสายเลือดพันธุ์สุวรรณ. หน้า 110-118. ในการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวแพทย์
ศาสตร์ ครั้งที่ 34. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Goemans, M.X. and Williamson, D.P. 1995. The primal-dual method for approximation
algorithms and its application to network design problems. 69-87. In Hochbaum,
D. ed. Approximation Algorithms for NP-Hard Problems. Boston: PWS.
Niwa, E. 1992. Chemistry of surimi gelation. 115-118. In Lainier, T.C. and Lee, C.M. eds.
Surimi Technology. New York: Marcel Dekker.
4. วิทยานิพนธ์
รูปแบบ
ผู้ แ ต่ ง ./ปี พ .ศ.ที่ พิ ม พ์ ./ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ./ระดั บ ปริ ญ ญา/สาขาวิ ช า หรื อ ภาควิ ช า./คณะ./ชื่ อ
สถาบัน.
ตัวอย่าง
กนิษฐ์ สายวิจิตร. 2537. วงจรกําเนิดสัญญาณไซน์แบบเลื่อนเฟสด้วยอาร์ซีที่สามารถควบคุมขนาดโดย
การกําหนดเงื่อนไขเริ่มต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Nonthanum, P. 2013. Rheological characterization and applications of zein and whey
protein gels. Ph.D. Dissertation. Department of Food Science and Human Nutrition.
College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences. University of Illinois
at Urbana-Champaign.
5. หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
รูปแบบ
ชื่ อ หน่ ว ยงาน./ปี พ .ศ.ที่ พิ ม พ์ ./ชื่ อ หนั ง สื อ ./เล่ ม ที่ .(ถ้ า มี )/ครั้ ง ที่ พิ ม พ์ .(ถ้ า มี )/เมื อ งที่ พิ ม พ์ :/
สํานักพิมพ์.
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ตัวอย่าง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2507. บรรณารักษ์ศาสตร์ชุดประโยคครูมัธยม. พระนคร: สํานักพิมพ์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC international. 16th ed. Texas:
Association of Official Analytical Chemistry.
6. หนังสือทั่วไป
รูปแบบ
ผู้แต่ง./ปีพ.ศ. ที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เกษม จันทร์แก้ว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. 2533. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช.
Brauer, R.L. 2005. Safety and health for engineers. 2nd ed. New Jersey: John Wiley and
Sons.
Gilbert, A. and Gnglir, J. 1982. Cities poverty and development urbanization in the third
world. London: Oxford University Press.
Jackson, M.H., Stewart, D. and Steven, G. 1991. Environmental health reference book.
Oxford: Butterworth Heineman.
7. หนังสือที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวมและผู้เรียบเรียง
รูปแบบ
ชื่ อบรรณาธิการ,/บรรณาธิ การ (ผู้ ร วบรวม)./ปีพ.ศ. ที่ พิม พ์./ชื่อ หนังสือ ./เล่ ม ที่ .(ถ้ ามี )/ครั้ ง ที่
พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ ชัยวังซ้าย, บรรณาธิการ. 2535. รายชื่อไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์สํานักหอสมุด
เชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Friedman, E.G., editor. 1995. Clock distribution networks in circuits and systems. New
York: IEEE Press.
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8. หนังสือแปล
รูปแบบ
ผู้ แ ต่ ง ./ปี พ.ศ.ที่ พิ ม พ์ ./ชื่อ หนั งสื อ ./เล่ม ที่ .(ถ้ า มี)/แปลโดย/ผู้ แ ปล./ครั้ง ที่ พิ ม พ์ .(ถ้ า มี )/เมื อ งที่
พิมพ์:/สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เมทส์, บาร์ตัน. 2533. มนุษย์กับธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวศิน และชูศรี กี่ดํารงกุล. กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Davenport, J.H. 1993. Computer algebra. Translated by Davenport, A. and Davenport, J.H.
2nd ed. Great Britain: Academic Press.
9. สิทธิบัตร
รูปแบบ
ผู้ จ ดสิ ท ธิ บั ต ร./ชื่ อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ./ประเทศที่ จ ดสิ ท ธิ บั ต รหมายเลขสิ ท ธิ บั ต ร./วั น เดื อ นปี ที่ จ ด
สิทธิบัตร.
ตัวอย่าง
สาธิต เกษมสันต์. กรรมวิธีในการทําแอบโซลูตอัลกอฮอล์. สิทธิบัตรไทยเลขที่ 77. 4 กุมภาพันธ์ 2526.
Kamder, A.D. Method and apparatus for constraining the compaction of components of
a circuit layout. U.S. patent no. 5636132. 3 June 1997.

