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คานา
คู่มือการเขียนเล่มวิชาสัมมนาฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นรู ปแบบการเขียน
เล่ มสัมมนาของหลักสู ตรปริ ญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน การจัดทา
รู ป แบบในครั้ งนี้ ได้จ ัดแบ่ งการเขี ย นเป็ น 4 บท คื อ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เนื้ อหาค้น คว้าเพิ่ ม เติ ม ที่
เกี่ ยวข้อง บทที่ 3 เนื้ อหาหลัก (เป็ นเนื้ อหาหลัก ที่ ใช้ในการสั ม มนา) และบทที่ 4 สรุ ปผลการสัมมนา
ส าหรับ รู ป แบบการจัดหน้า การเว้นวรรค ลัก ษณะและขนาดของตัวอัก ษร การพิ มพ์ตารางและรู ป
รวมทั้งการเขียนอ้างอิงเอกสาร และรู ปแบบเอกสารอ้างอิง ก็ได้กาหนดอยูใ่ นคู่มือฉบับนี้ ซึ่ งอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรู ปแบบการจัดหน้าในแต่ละส่ วน จากเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทั้งนี้ท้ งั นั้น การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเขียนใดๆ ที่แตกต่างไปจากคู่มือฉบับนี้ ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาสัมมนาของนักศึกษาเป็ นหลัก

คณะกรรมการจัดทาคู่มือการเขียนเล่มวิชาสัมมนาสาหรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี
7 กรกฎาคม 2559
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หน้า 1

ส่ วนประกอบของเล่มสั มมนาฉบับสมบูรณ์
เล่มสัมมนาฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนสาคัญ ดังนี้
1. ส่ วนนา
ส่ วนนา จะเป็ นส่ วนต้นของเล่มสัมมนา โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน
1.3 บทคัดย่อ
1.4 กิตติกรรมประกาศ
1.5 สารบัญ
1.6 สารบัญตาราง
1.7 สารบัญรู ป
1.8 รายการสัญลักษณ์ (ถ้ามี)
1.9 ประมวลศัพท์และคาย่อ (ถ้ามี)
2. เนื้อความ
เนื้อความควรประกอบด้วย 4 บท ดังนี้
2.1 บทที่ 1 บทนา
2.2 บทที่ 2 เนื้อหาค้นคว้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
2.3 บทที่ 3 เนื้อหาหลัก
2.4 บทที่ 4 สรุ ปผลการสัมมนา
3. เอกสารอ้างอิง
เมื่ อสิ้ นสุ ดเนื้ อความ บรรดาเอกสารและข้อมู ลต่าง ๆ ที่ ถูกอ้างอิ งในเล่ มนั้น ให้นามารวบรวมและ
จัดเรี ยงตามลาดับอักษรของชื่อผูแ้ ต่ง ไว้ในส่ วนที่เรี ยกว่า “เอกสารอ้างอิง”

หน้า 2

ตัวอย่ างปกนอก / ปกใน

2.54 cm

2.54 cm
2.54 cm

3 cm

ตัวอักษรขนาด 22 ตัวหนา จัดกลาง
หน้ากระดาษ

เว้น 1 บรรทัด (ขนาด 18)

สั มมนา

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา จัดกลาง

เว้น 1 บรรทัด (ขนาด 18)

หน้ากระดาษ

การเปรียบเทียบการตรวจสอบจุลนิ ทรีย์ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์
อาหารพร้ อมบริโภค โดยใช้ วธิ ี real-time PCR
Comparison of Listeria Monocytogenes Detection in Ready-to-Eat Products
Using a Real-Time PCR
เว้น 4 บรรทัด (ขนาด 18)

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา จัดกลาง
หน้ากระดาษ

ณัฐฐินี จรกา

รหัสนักศึกษา 53080098

เว้น 5 บรรทัด (ขนาด 18)

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา จัดกลาง
หน้ากระดาษ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2559
2.54 cm
3 cm

หน้า 3

2.54 cm
2.54 cm

ตัวอย่ างบทคัดย่ อ

ก

สุ ทธิ ดา แสงมาลย์. 2555. ปั จจัยที่มีผลต่อคุ ณภาพของผลไม้และผักทอดสุ ญญากาศ. สัมมนา. สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
อาจารย์ที่ปรึ กษา: รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่ นศิโรดม
(เว้น 1 บรรทัด)
ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวธรรมดา จัด Thai Distributed

บทคัดย่ อ

ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
การทอดภายใต้สภาวะสุ ญญากาศ จะทาให้น้ าระเหยออกจากอาหารได้ที่อุณหภู มิต่ ากว่าการ
ทอดที่ความดันบรรยากาศ ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการดูดซึ มน้ ามันลดลง มีสีและกลิ่นรสดี ซึ่ งในระหว่าง
การทอด อาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของอาหาร เช่ น การหดตัว การขยายตัว
ความแข็ง ความเป็ นรู พรุ น ความชื้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะส่ งผลโดยตรงถึงคุณภาพของอาหารที่
ได้หลังการทอด มีงานวิจยั ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อุณหภูมิน้ ามันและระยะเวลาทอด ต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทอดที่ได้ ซึ่ งปั จ จัยอุณหภูมิของน้ ามันมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสี นัน่ คือเมื่อทอดอาหารที่อุณหภูมิสูง จะทาให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มกว่าการทอดที่อุณหภูมิ
ต่ า ส าหรับ เวลาและอุ ณ หภู มิที่ใช้ในการทอดก็จะมี ผลต่อความกรอบ การขยายตัวและการหดตัวของ
ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ปัจจัยต่างๆ จะส่ งผลแตกต่างกันไปตามชนิดและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

....................................................

……………………………………

(นางสาวสุ ทธิดา แสงมาลย์)

(รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่ นศิโรดม)

ผูเ้ ขียน

อาจารย์ที่ปรึ กษา

หน้า 4

หน้า 5

ตัวอย่ างกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ

ข
ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
การเขี ย นกิ ตติ ก รรมประกาศเป็ นข้อ ความแสดงความขอบคุ ณ ต่ อผูช้ ่ วยเหลื อและให้ ค วาม
ร่ วมมือให้การทางานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

ปนิรดา สิ ริสันต์
12 พฤศจิกายน 2559

หน้า 6

ตัวอย่ างสารบัญ
สารบัญ

ค
ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวปกติ จัดชิดขวา

หน้า

บทคัดย่อ

ก

กิตติกรรมประกาศ

ข

สารบัญ

ค

สารบัญตาราง

ง

สารบัญรู ป

จ

บทที่/1//บทนา

1

บทที่/2//เนื้ อหาค้นคว้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

2

บทที่/3//เนื้ อหาหลัก

9

บทที่/4//สรุ ปผลการสัมมนา

15

เอกสารอ้างอิง

20

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ตัวอักษร

หน้า 7

ตัวอย่ างสารบัญตาราง
สารบัญตาราง

ง
ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวปกติ จัดชิดขวา

หน้า

ตารางที่/2.1//องค์ประกอบทางเคมีของแครอท

2

ตารางที่/2.2//ค่าสี ของแครอทหลังผ่านการทอด

4

ตารางที่/2.3//ค่าความแข็งของแครอทหลังผ่านการทอด

6

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ตัวอักษร

หน้า 8

ตัวอย่ างสารบัญรูป
สารบัญรู ป

จ
ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวปกติ จัดชิดขวา

หน้า

รู ปที่/2.1//เครื่ องทอดสุ ญญากาศ

3

รู ปที่/2.2//ผักกาดขาว

4

รู ปที่/3.1//ส้มเขียวหวาน

6

รู ปที่/3.2//ผักกาดขาวทอด

8

หมายเหตุ: เครื่ องหมาย / หมายถึง การเว้นวรรค 1 ตัวอักษร

หน้า 9

ตัวอย่ างรายการสัญลักษณ์ (ถ้ ามี)
รายการสั ญลักษณ์

ฉ

ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
H

=

Heat Flux (W/m2)

P

=

Pressure (kPa)

Q

=

Volume Flow Rate (m3/s)

หมายเหตุ 1. ให้เรี ยงลาดับตัวอักษรตามลาดับตัวอักษรของภาษานั้นๆ
2. หากมีท้ งั ตัวอักษรกรี กและอังกฤษ ให้เรี ยงตัวอักษรกรี กให้หมดก่อน
3. สาหรับภาษาอังกฤษ หากมีการใช้ท้ งั ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้เรี ยงลาดับตัวพิมพ์
เล็กก่อน

หน้า 10

ตัวอย่ างประมวลศัพท์ และคาย่ อ (ถ้ ามี)
ประมวลศัพท์ และคาย่ อ

ช

ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
ก

=

กระทรวง

สจล. =

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

h

=

Hour

min

=

Minute

SCB =

Siam Commercial Bank

TFB

Thai Farmer Bank

=

หมายเหตุ 1. ให้เรี ยงลาดับตัวอักษรตามลาดับตัวอักษรของภาษานั้นๆ
2. หากมีท้ งั ตัวอักษรไทยและอังกฤษ ให้เรี ยงตัวอักษรไทยให้หมดก่อน
3. สาหรับภาษาอังกฤษ หากมีการใช้ท้ งั ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ให้เรี ยงลาดับตัวพิมพ์
เล็กก่อน

หน้า 11

ตัวอย่ างการพิมพ์เนื้อความ
1

บทที่ 1
บทนา

ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
บทนา เป็ นส่ วนเริ่ มต้นของเนื้ อหาสัมมนา ซึ่ งควรมีการระบุความเป็ นมาและความสาคัญของ
งานสัมมนา โดยให้นกั ศึกษากล่าวถึ งที่มาของเรื่ องที่จะทาสัมมนา กล่าวถึ งประเด็นหรื อปั ญหาที่เป็ นจุด
สนใจ รวมถึงประโยชน์ที่นกั ศึกษาได้รับจากเรื่ องที่นามาทาสัมมนา นอกจากนี้นกั ศึกษาควรระบุขอบเขต
ของสัมมนา โดยให้ระบุว่าการสัมมนานั้นจะทาในเรื่ องอะไร มีขอบเขตกว้างหรื อแคบเพียงไร รวมถึ ง
นักศึกษาควรระบุถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ว่านักศึกษาต้องการรู ้เรื่ องอะไรบ้างจากการทาสัมมนา
ครั้งนี้
ข้อแนะนาเพิ่มเติมในการเขียนบทที่ 1 - บทที่ 4 อยูใ่ นหัวข้อ การเขี ยนส่วนเนือ้ ความ ในคู่มือนี้

หน้า 12

ตัวอย่ างการพิมพ์เนื้อความ
2

บทที่ 2
เนื้อหาค้ นคว้ าเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้ อง

ใช้อกั ษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
การพิ มพ์เนื้ อหา กาหนดให้นักศึกษาเลื อกใช้ตวั อักษรขนาด 16 แบบ TH SarabunPSK หรื อ
Angsana New อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการพิมพ์ตอ้ งใช้ตวั อักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
2.1 หัวข้ อใหญ่ ลาดับที่ 1 ของบทที่ 2 (ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวหนา)
สาหรับหัวข้อที่มีตวั เลขนาหน้า ให้พิมพ์ตวั เลขชิดขอบซ้ายเสมอ โดยในหัวข้อใหญ่ให้ใช้อกั ษร
ขนาด 16 เป็ นตัวหนา ส่ วนหัวข้อย่อยลาดับอื่นๆ ถัดไปนั้นให้ใช้อกั ษรขนาด 16 เป็ นตัวธรรมดา ในส่ วน
เนื้อความของแต่ละหัวข้อนั้น ให้เริ่ มต้นพิมพ์ตวั อักษรตัวแรกหลังจากเยื้องย่อหน้าเข้ามาเป็ นระยะ 1 แท็บ
(Tab) โดยอาจจะตั้งแท็บไว้ที่ 1.5 เซนติเมตร ตามตัวอย่างนี้ โดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของ
การพิมพ์เพิ่มเติมจากหัวข้อ การพิมพ์ และการจัดหน้ ากระดาษ ในคู่มือนี้
2.1.1 หัวข้อย่อย (ใช้อกั ษรขนาด 16 ตัวธรรมดา)
การพิมพ์เนื้ อหาใดๆ ก็ตาม ที่นกั ศึกษาไม่ได้เป็ นคนคิดขึ้นมาเองนั้น นักศึกษาจาเป็ นต้องบอก
แหล่งที่มาของเนื้ อความนั้นด้วย ยกตัวอย่างการอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้ อหา เช่น อุณหภูมิที่เหมาะสม
ในการทอดอาหารโดยทั่วไปภายใต้ส ภาวะสุ ญ ญากาศจะอยู่ในช่ วง 80-130 องศาเซลเซี ย ส โดยการ
ทอดมันฝรั่งควรใช้อุณหภูมิในช่วง 110-130 องศาเซลเซียส (วิจิตร, 2537)
Shyu และ Hwang (2001) ได้ศึกษาการทอดภายใต้สภาวะสุ ญญากาศของแอปเปิ ลแผ่น พบว่า
สภาวะที่เหมาะสมในการทอด คือ ที่สภาวะสุ ญญากาศ 3.115 กิโลปาสคาล อุณหภูมิในการทอด 100-110
องศาเซลเซียส เวลาในการทอด 20-25 นาที
2.1.1.1 หัวข้อย่อยของ 2.1.1 (ใช้อกั ษรขนาด 16 ธรรมดา)
การพิมพ์อา้ งอิงที่แทรกปนในเนื้ อหานั้น ให้ใช้เฉพาะชื่ อผูแ้ ต่งและปี ที่แต่ง โดยในกรณี ที่ผแู ้ ต่ง
เป็ นชาวต่างชาติ ให้ใช้ชื่อสกุล ตามด้วยปี ค.ศ. แต่หากผูแ้ ต่งเป็ นคนไทยให้ใช้ชื่อต้น ตามด้วยปี พ.ศ.
หากเป็ นการอ้างอิงโดยใช้ผูแ้ ต่งขึ้นต้นประโยค ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่ง ตามด้วยปี ที่แต่งที่เขียนอยูใ่ นวงเล็บ เช่ น
Poyi (2001) แต่หากเป็ นการอ้างอิงโดยใช้ผแู ้ ต่งตามท้ายประโยค ให้เขียนชื่ อผูแ้ ต่ง คัน่ ด้วย , ตามด้วยปี ที่
แต่งอยูภ่ ายในวงเล็บเดียวกัน เช่น (วินยั และปรี ชา, 2536) นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ การเขียนอ้ างอิงที่แทรกปนอยู่ในเนือ้ หา ในคู่มือนี้
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ตัวอย่ างการพิมพ์ตาราง
ชื่ อตารางต้องอยู่ดา้ นบนของตาราง พิมพ์ชื่อตารางชิ ดซ้าย โดยคาว่า “ตารางที่ X.Y” ให้พิมพ์
ด้วยตัวหนา โดยที่ X คือ หมายเลขบท และ Y ลาดับที่ของตารางในบทนั้นๆ เช่ น ตารางที่ 2.1 หมายถึง
ตารางนี้ ปรากฏอยูท่ ี่ บทที่ 2 โดยเป็ นตารางลาดับที่ 1 ในบทนั้น และให้บอกแหล่งที่มาของตารางนั้นๆ ที่
ท้ายตารางด้วย
(เว้น 1 บรรทัดจากเนื้อหาด้านบน)
ตารางที่ 2.1 แสดงเวลาต่ าง ๆ ของการเคลื่ อนไหวของวัตถุ ดิบแต่ล ะชนิ ด กรณี การตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองสถานการณ์ (วัน)
ชนิดปลา

อัตราการเข้า (ตัน/วัน)

อัตราการใช้ (ตัน/วัน)

Stock คงค้าง

Skipjack

100

100

0

Yellowfin

100

100

0

Albacore

100

100

0

หมายเหตุ (ถ้ามี)
ที่มา: Li และ Wang (2014)
(เว้น 1 บรรทัด)
ในกรณี ที่ไม่เข้าใจตัวอย่าง นักศึ กษาสามารถอ่านรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ได้ในหัวข้อ การพิ ม พ์
ตาราง ในคู่มือนี้
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ตัวอย่ างการพิมพ์รูป
ชื่ อรู ปต้องอยู่ดา้ นล่าง ตรงกลางของรู ป และเว้นห่ างจากรู ป 1 บรรทัด โดยชื่ อรู ป ให้ใช้คาว่า
“รู ปที่ X.Y” พิมพ์ดว้ ยตัวหนา โดยที่ X คือ หมายเลขบท และ Y ลาดับที่ของรู ปในบทนั้นๆ เช่น รู ปที่ 3.1
หมายถึ ง รู ปนี้ ปรากฏอยู่ที่ บทที่ 3 โดยเป็ นรู ปลาดับที่ 1 ในบทนั้น และให้บอกแหล่ งที่ มาของรู ปนั้นๆ
ด้านล่างของชื่อรู ป
ปลาทูน่า

Unloading

ห้องเย็นส่ วนหน้า

Production

(เว้น 1 บรรทัด)
รู ปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจัดเก็บวัตถุดิบ และนาวัตถุดิบไปใช้
ที่มา: ทิวาวรรณ และคณะ (2539)
(เว้น 1 บรรทัด)
ในกรณี ที่ไม่เข้าใจตัวอย่าง นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ การพิ มพ์ รูป
ในคู่มือนี้
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ตัวอย่ างเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง

ใช้อกั ษรตัวหนา ขนาด 18 จัดกลาง

(เว้น 1 บรรทัด)
กนิษฐ์ สายวิจิตร. 2537. วงจรกาเนิดสัญญาณไซน์แบบเลื่อนเฟสด้วยอาร์ ซีที่สามารถควบคุมขนาดโดย
การกาหนดเงื่อนไขเริ่ มต้น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.
คณะวิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
เกษม จันทร์ แก้ว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ .
นิภาพร ประภาศิริ และเอื้อน ปิ่ นเงิน. 2541. การวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ . สารสนเทศลาดกระบัง.
3: 42-55.
พัชริ นทร์ ระวียนั และประมวล ศรี กาหลง. เครื่ องสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ ามันปาล์มดิบโดยใช้ตวั ทา
ละลายที่อุณหภูมิต่า. สิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 26220. 18 มิถุนายน 2552.
Choomchuay, S. 1994. On the implementation of finite field operation. Ladkrabang Engineering
Journal. 11: 7-16.
Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available:
http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014.
Mali, S., Grossmann, M.V.E., Garcia, M.A., Martino, M.M. and Zaritzky, N.E. 2002. Microstructural
characterization of yam starch films. Carbohydrate Polymers. 50: 379-386.
นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเขี ย นเอกสารอ้า งอิ ง ได้ใ นหั ว ข้อ การเขี ย น
เอกสารอ้างอิ ง ในคู่มือนี้
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การพิมพ์และการจัดหน้ ากระดาษ
1. การพิมพ์
1.1 กระดาษ
ใช้กระดาษขนาด A4 ขนาด 70 หรื อ 80 แกรม พิมพ์ดว้ ยหมึกสี ดา (กรณี รูปภาพสามารถใช้ภาพสี
ประกอบได้)
1.2 ตัวอักษร
ให้เลื อกใช้ต ัวอัก ษรแบบ TH SarabunPSK หรื อ Angsana New โดยในการพิ ม พ์ต้องใช้ตวั อัก ษร
แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
1.3 การเยื้องของย่อหน้า
การเริ่ มย่อหน้า คือ การเริ่ มใจความสาคัญ โดยเมื่อทาการย่อหน้า ข้อความบรรทัดแรกของย่อหน้า
นั้นๆ จะต้องเยื้องเข้ามาทางขวามือเล็กน้อยให้เป็ นที่สังเกตได้ การเยื้องของย่อหน้า ให้ใช้แท็บ (Tab) ที่
ระยะ 1 หรื อ 1.5 เซนติเมตร หรื อ ตามระยะที่เห็นว่าสมควร โดยกาหนดให้มีรูปแบบของระยะการเยื้องที่
ตรงกันตลอดทั้งเล่ม อย่างไรก็ตาม ไม่ให้ทาการเยื้องหน้ากระดาษ เมื่อข้อความเป็ นหัวข้อหลักหรื อหัวข้อ
ย่อย ที่มีการนาหน้าด้วยตัวเลข
1.4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)
ให้เลือกใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 หรื อ 1.15 ตลอดทั้งเล่ม
2. การจัดหน้ ากระดาษ
2.1 ขอบกระดาษ
ให้เว้นระยะห่างด้านซ้ายกระดาษ 3 ซม. และเว้นระยะห่าง ด้านบน ด้านขวา ด้านล่าง 2.54 ซม.
2.2 การพิมพ์เลขหน้า
ให้พิมพ์ที่มุมขวาบน เว้นจากขอบกระดาษบน 1.25 ซม. ใช้ตวั อักษรขนาด 16 ตัวปกติ
2.3 การลาดับเลขหน้า
- สาหรับส่ วนนา ให้ลาดับหน้าโดยใช้อกั ษร ก ข ค ง โดยเริ่ มหน้า ก ที่บทคัดย่อภาษาไทย
- สาหรับส่ วนเนื้ อความไปจนหน้าสุ ดท้ายของเล่มสัมมนา ให้ลาดับหน้าเป็ นตัวเลข 1 2 3 4 โดย
เริ่ มหน้า 1 ที่บทที่ 1
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การจัดทาส่ วนนา
1. ปกนอก ใช้กระดาษปกอ่อนสี เหลืองอ่อน ขนาด A4 ติดขอบสี เหลืองเข้ม มีรายละเอียดปกนอกดังนี้
1.1 ตราสัญลักษณ์สถาบันฯ ขนาด 4.5 ซม.  4.5 ซม. จัดกลางหน้ากระดาษ
1.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 18 จากนั้นพิมพ์คาว่า สัมมนา ด้วยตัวอักษรขนาด 22 ตัวหนา จัด
กลางหน้ากระดาษ
1.3 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 18 จากนั้นพิมพ์ชื่อเรื่ องงานวิจยั ภาษาไทย ด้วยตัวอักษรขนาด 20
ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ จากนั้นให้ข้ ึนบรรทัดใหม่เพื่อพิมพ์ชื่อเรื่ องงานวิจยั ภาษาอังกฤษ ด้วย
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
1.4 เว้น 4 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 18 จากนั้นพิมพ์ชื่อผูจ้ ดั ทา โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล (ไม่ตอ้ งใส่
นางสาว หรื อ นาย) และรหัสนักศึกษา ด้วยตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
1.5 เว้น 5 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 18 จากนั้นพิมพ์ชื่อสาขาวิชา ต่อด้วยชื่ อคณะ ด้วยตัวอักษรขนาด
20 ตัวหนา จัด กลางหน้ากระดาษ จากนั้น ให้ ข้ ึ น บรรทัดใหม่ พิ ม พ์เพื่ อพิ ม พ์ชื่ อสถาบัน และขึ้ น
บรรทัดใหม่เพื่อพิมพ์ ปี พ.ศ. ที่จดั ทาสัมมนา (ไม่ใช่ปีการศึกษา)
2. ปกใน ใช้กระดาษสี ขาว ขนาดA4 มีรายละเอียดเหมือนปกนอก
3. บทคัดย่อ เป็ นการแสดงการสรุ ปผลการค้นคว้า ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า โดยการพิมพ์บทคัดย่อ มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ส่ วนบนสุ ด ของหน้ากระดาษ ประกอบด้วย ชื่ อ-สกุ ล ผูจ้ ดั ท าสัม มนา. ปี ที่ จดั ท าสั ม มนา. หัวข้อ
สัมมนา. ชื่อวิชา. ชื่ อสาขาวิชา. ชื่อคณะ. ชื่ อสถาบัน. (ทุกส่ วนประกอบ ให้คนั่ ด้วย . ) จากนั้นให้ข้ ึน
บรรทัดใหม่ และระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์คาว่า บทคัดย่อ ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัด
กลางหน้ากระดาษ
3.3 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์เนื้ อหาของบทคัดย่อ ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัว
ธรรมดา จัดเนื้อความแบบ Thai Distributed
3.4 ในส่ วนท้ายสุ ด ให้เขียนชื่ อ-นามสกุล ของผูจ้ ดั ทา และเขียนตาแหน่ ง ชื่ อ-นามสกุล ของอาจารย์ที่
ปรึ กษา ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา ทั้งนี้ ให้เว้นที่ไว้สาหรับลายเซ็นของผูจ้ ดั ทาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาด้วย
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4. กิต ติกรรมประกาศ เป็ นการเขียนข้อความแสดงความขอบคุ ณ โดยการพิม พ์กิตติ ก รรมประกาศ มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 คาว่า กิตติกรรมประกาศ ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
4.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 แล้วพิมพ์เนื้ อหากิตติกรรมประกาศ ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัว
ธรรมดา จัด Thai Distributed
4.3 เว้น 2 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นให้เขียนชื่อ-นามสกุลของผูจ้ ดั ทา และลงวันที่ที่จดั ทา
ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา จัดชิดขวา
5. สารบัญ เป็ นรายการแสดงส่ วนประกอบที่สาคัญทั้งหมดของเล่ม โดยการพิมพ์สารบัญมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 พิมพ์คาว่า สารบัญ ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
5.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์คาว่า หน้า ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา จัด
ชิดขวา
5.3 ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วพิมพ์หัวข้อสาคัญไว้ดา้ นซ้าย และระบุหมายเลขหน้าไว้ดา้ นขวา โดยบทที่และ
ชื่อบท ให้พิมพ์ดว้ ยด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา
6. สารบัญตาราง เป็ นการแจ้งตาแหน่ งหน้าตารางทั้งหมดที่ มีอยู่ในเล่ ม โดยการพิมพ์สารบัญตาราง มี
รายละเอียดดังนี้
6.1 พิมพ์คาว่า สารบัญตาราง ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
6.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์คาว่า หน้า ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา จัด
ชิดขวา
6.3 ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วพิมพ์หัวข้อตารางไว้ดา้ นซ้าย และระบุ หมายเลขหน้าไว้ด้านขวา ใช้ตวั อักษร
ขนาด 16 ตัวธรรมดา
7. สารบัญรู ป เป็ นการแจ้งตาแหน่งหน้าของรู ปประกอบทั้งหมดที่มีอยูใ่ นเล่ม โดยการพิมพ์สารบัญรู ป มี
รายละเอียดดังนี้
7.1 พิมพ์คาว่า สารบัญรู ป ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
7.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์คาว่า หน้า ด้วยตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา จัด
ชิดขวา
7.3 ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วพิมพ์หวั ข้อรู ปไว้ดา้ นซ้าย และระบุหมายเลขหน้าไว้ดา้ นขวา ใช้ตวั อักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา
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8. รายการสั ญ ลั ก ษณ์ เป็ นการอธิ บ ายสั ญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆในเล่ ม โดยการพิ ม พ์ร ายการสั ญ ลัก ษณ์ มี
รายละเอียดดังนี้
8.1 พิมพ์คาว่า รายการสัญลักษณ์ ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
8.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์สัญลักษณ์ ที่ใช้และความหมายของแต่ละคา ด้วย
ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดซ้าย ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ สาหรับแต่ละรายการ
9. ประมวลศั พ ท์ และค าย่ อ จะใช้อธิ บ ายขยายความในเล่ ม โดยการพิ ม พ์ป ระมวลศัพ ท์และค าย่อ มี
รายละเอียดดังนี้
9.1 พิมพ์คาว่า ประมวลศัพท์และคาย่อ ด้วยตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกลางหน้ากระดาษ
9.2 เว้น 1 บรรทัดของตัวอักษรขนาด 16 จากนั้นพิมพ์ศพั ท์และคาย่อ และความหมายของแต่ละคา ด้วย
ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดซ้าย ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่ สาหรับแต่ละรายการ
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การเขียนส่ วนเนื้อความ
เนื้อความควรประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา เป็ นส่ วนเริ่ มต้นของเนื้อหา ซึ่ งควรประกอบไปด้วย
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของงานสัมมนา (Statement and significance of the seminar) กล่าวถึ ง
ที่มาของเรื่ องที่จะทาสัมมนา นักศึ กษาสนใจงานสัมมนานี้ เนื่ องมาจากเหตุอะไร กล่าวถึ งประเด็น
หรื อปัญหาที่เป็ นจุดสนใจ งานสัมมนานี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
1.2 ขอบเขตของงานสัมมนา (Scope of the seminar) เป็ นการระบุขอบเขตของเนื้อเรื่ องสัมมนา
1.3 วัตถุประสงค์ของงานสัมมนา (Objective of the seminar) ระบุถึงวัตถุ ประสงค์ของการสัมมนา ว่า
ต้องการรู ้เรื่ องอะไรบ้าง
บทที่ 2 เนื้อหาค้ นคว้าเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป็ นส่ วนที่แสดงถึงสิ่ งที่คน้ คว้าเพิ่มเติมจากเรื่ องหลักที่ใช้ในการสัมมนา เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจใน
เนื้ อเรื่ องหลัก ของสั ม มนาได้ดียิ่งขึ้ น การค้นคว้านี้ เป็ นได้ท้ งั แนวคิ ด หลัก การ ทฤษฎี หรื อข้อมู ล จาก
งานวิจยั ที่เพิ่มเติมจากเรื่ องหลักของสัมมนา
บทที่ 3 เนื้อหาหลัก
เป็ นส่ วนของเนื้ อหาหลัก ของสั ม มนา ที่ เน้นในส่ วนของการดาเนิ นการวิจยั และผลการวิจยั ของ
เนื้อหาหลัก
บทที่ 4 สรุ ปผลการสั มมนา
เป็ นการสรุ ป ถึ งสิ่ งที่ นักศึ ก ษาได้รับจากการทาสัม มนาครั้ งนี้ ว่าเป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ต้ งั ไว้
หรื อไม่ และสรุ ปเนื้ อหาความรู ้ ที่ได้จากการสัมมนา รวมถึงการนาสิ่ งที่ ได้จากสัมมนาไปใช้ประโยชน์
หรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ
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การพิมพ์ตาราง
การพิมพ์ตารางมีขอ้ กาหนด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตารางต้องอยูด่ า้ นบนของตาราง พิมพ์ชื่อตารางชิดซ้าย
2. ชื่ อตาราง ให้ใช้คาว่า “ตารางที่ X.Y” พิมพ์ดว้ ยตัวหนา โดยที่ X คือ หมายเลขบท และ Y ลาดับที่
ของตารางในบทนั้นๆ เช่น ตารางที่ 3.1 หมายถึง ตารางนี้ ปรากฏอยูท่ ี่ บทที่ 3 โดยเป็ นตารางลาดับที่
1 ในบทนั้น
3. ในกรณี ที่ชื่อตารางยาวเกิ น 1 บรรทัด บรรทัดที่ 2 ต้องพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่ อตาราง
บรรทัดแรก
4. กรณี ที่ มีตารางเดี ยวกันในหน้าต่อไป ให้พิมพ์ตวั ตารางเหมือนหน้าแรกทุ กอย่างและให้เพิ่มคาว่า
(ต่อ) ไว้ทา้ ยชื่อตารางในหน้าใหม่
5. เส้นตารางให้ใช้เฉพาะเส้นในแนวนอน โดยให้ใช้เส้นแสดงเฉพาะหัวตารางและเส้นเพื่อปิ ดท้าย
ตารางเท่านั้น
6. ต้องใส่ ทุกตารางที่ปรากฏในเนื้อหา
7. กรณี อา้ งอิงตาราง ด้านล่างของตารางให้พิมพ์คาว่า “ที่มา:” ตามด้วยชื่ อผูแ้ ต่ง และปี ที่แต่งที่เขียนไว้
ในวงเล็บ เช่น ที่มา: เกษม (2536) โดยจัดข้อความชิดซ้ายของหน้ากระดาษ
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การพิมพ์รูป
การพิมพ์รูป มีขอ้ กาหนด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อรู ป ต้องอยูด่ า้ นล่างของรู ป จัดกลางหน้ากระดาษ และเว้นห่างจากรู ป 1 บรรทัด
2. ชื่อรู ป ให้ใช้คาว่า “รู ปที่ X.Y” พิมพ์ดว้ ยตัวหนา โดยที่ X คือ หมายเลขบท และ Y ลาดับที่ของรู ปใน
บทนั้นๆ เช่น รู ปที่ 3.1 หมายถึง รู ปนี้ปรากฏอยูท่ ี่ บทที่ 3 โดยเป็ นรู ปลาดับที่ 1 ในบทนั้น
3. ในกรณี ที่ชื่อรู ปยาวเกิน 1 บรรทัด การพิมพ์บรรทัดที่ 2 ต้องพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่ อรู ป
บรรทัดแรก
4. ต้องใส่ ทุกรู ปที่ปรากฏในเนื้อหา
5. กรณี อา้ งอิ งรู ป ด้านล่ างของรู ปให้พิ มพ์คาว่า “ที่มา:” ตามด้วยชื่ อผูแ้ ต่ง และปี ที่ แต่งที่ เขียนไว้ใน
วงเล็บ เช่น ที่มา: Wang (1978) โดยจัดข้อความกลางหน้ากระดาษ
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การเขียนอ้างอิงทีแ่ ทรกปนอยู่ในเนื้อหา
การอ้างอิง (Citation) เป็ นการแจ้งให้ทราบถึ งแหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิด หรื อ
ข้อความใด ๆ ที่ มิได้เป็ นของผูเ้ ขี ยนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ บุคคลหรื อองค์กร ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
แนวความคิด หรื อ ข้อมูลนั้น ๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผอู ้ ่าน ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอื่น ๆ จาก
ต้นฉบับเดิม เพื่อสามารถติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง การอ้างอิงการควรเป็ นสรุ ปใจความสาคัญเดิม
การอ้างอิงที่แทรกปนอยูใ่ นเนื้อหา กาหนดให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี
1. การอ้างอิงระบบนาม-ปี เป็ นการอ้างอิงที่ระบุชื่อผูแ้ ต่งและปี ที่พิมพ์ ดังนี้
1.1 หากเอกสารนามาใช้อา้ งอิง เป็ นเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ชื่อต้นของผูแ้ ต่ง และปี พ.ศ.
1.2 หากเอกสารนามาใช้อา้ งอิง เป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลของผูแ้ ต่ง และปี ค.ศ.
2. รู ปแบบของการเขียนอ้ างอิงแบบแทรกปนอยู่ในเนื้ อหา จะมี ความแตกต่างตามรู ปประโยคที่
เขียน ดังนี้
2.1 หากผูแ้ ต่งปรากฏอยูต่ น้ ประโยค ให้ระบุชื่อผูแ้ ต่ง ตามด้วยปี ที่พิมพ์ที่เขียนไว้ในวงเล็บ
2.2 หากชื่ อผูแ้ ต่งอยู่ทา้ ยประโยค ให้เขียนทั้งชื่ อผูแ้ ต่ง และปี ที่พิมพ์อยูใ่ นวงเล็บ โดยให้คนั่ ชื่ อผู ้
แต่งและปี ที่พิมพ์ ด้วยเครื่ องหมาย “,”
3. หลักเกณฑ์ ทวั่ ไปของการอ้างอิง มีดงั นี้
3.1 ในกรณีทมี่ ีผ้ แู ต่ ง 1 คน ให้ใช้ชื่อของผูแ้ ต่ง ตามด้วยปี ที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูต่ น้ ประโยค
Tuang (2011) ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของถัว่ เหลื องในระหว่างการ
งอก พบว่า สารประกอบฟี นอลทั้งหมด (Total phenolic content) มีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสู งสุ ดเมื่อทา
การเพาะถัว่ เหลื องเป็ นเวลา 3-4 วัน ซึ่ งผลการทดลองที่ได้น้ ี มีความขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
วรรณดี (2549) ซึ่ งพบว่า ปริ มาณสารประกอบฟี นอลทั้งหมดของถัว่ งอก มีค่าต่ าที่สุดเมื่อทาการ
เพาะถัว่ เหลืองเป็ นเวลา 3วัน
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ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
ถัว่ เหลื อ ง จัด เป็ นอาหารที่ มี คุ ณ ค่ าทางโภชนาการสู ง ถัว่ เหลื องประกอบด้วยโปรตี น
ปริ มาณสู งถึง 45% (Swain, 2004) โปรตีนในถัว่ เหลื องเป็ นโปรตีนที่ มีคุณภาพดี มีกรดอะมิ โนที่
จาเป็ นต่อร่ างกายทั้งชนิดและปริ มาณที่สมดุลจึงสามารถนามาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ (มณี , 2546)
3.2 ในกรณีทมี่ ีผ้ แู ต่ ง 2 คน ให้เชื่อมชื่อผูแ้ ต่งด้วยคาว่า “และ” ตามด้วยปี ที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูต่ น้ ประโยค
อุตสาหะ และวิริยะ (2551) ศึกษาผลของกระบวนการอบแห้งแบบฝ่ นฝอยที่มีต่อการกัก
เก็บสารสกัดไอโซฟลาโวนในเอทิลเซลลูโลส พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการกักเก็บสารไอโซฟลาโวน
สู งที่สุดเมื่อใช้อุณหภูมิการอบแห้งที่ต่าที่สุด ซึ่ งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองของ Brill
และ Deil (2001) ที่ ศึกษาผลของอุ ณหภูมิต่อการสลายตัวของสารไอโซฟลาโวน และพบว่าสาร
ชนิดนี้เป็ นสารที่ไม่ทนความร้อน
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
โดยทัว่ ไปวิธีการลดความชื้ นของผลิตภัณฑ์ สามารถทาได้หลายวิธี เช่ น การอบแห้งด้วย
ไอน้ าร้อนยวดยิ่ง การอบแห้งด้วยรังสี อินฟราเรด และการอบแห้งด้วยฮีตปั๊ ม (ประชา และปราณี ,
2554) การอบแห้งด้วยลมร้ อนเป็ นเทคนิ คหนึ่ งที่ มีการใช้อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากต้นทุนในการ
สร้างเครื่ องที่ต่าเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ (Scholl และ Hangs, 1998) รวมถึงระบบถูกใช้ผสมผสาน เช่น
ลมร้ อนท างานร่ วมกับรั งสี อินฟราเรด (Padua และ Wang, 2011) และการใช้รังสี อาทิ ตย์สาหรับ
การผลิตลมร้อนในการอบแห้งแบบไฮบริ ด (สุ ทศั น์ และปราณี , 2556)
3.3 ในกรณีทมี่ ีผ้ แู ต่ งมากกว่ า 2 คน ให้เชื่อมชื่อผูแ้ ต่งด้วยคาว่า “และคณะ” ตามด้วยปี ที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูต่ น้ ประโยค
นงเยาว์ และคณะ (2550) ศึ กษาอัตราการแช่ แข็งที่ มีต่อคุ ณลักษณะของขนมถ้วย พบว่า
ขนมถ้วยที่ผา่ นการแช่เยือกแข็งแบบช้ามีความแข็งมากกว่าตัวอย่างที่ผา่ นการแช่เยือกแข็งแบบเร็ ว
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ Wailliam และคณะ (1998) พบว่า การมี ความชื้ นระดับปานกลางและ
ปริ มาณน้ าตาลที่ค่อนสู งจะช่วยลดการเกิดรี โทรกราเดชันของผลิตภัณฑ์ขนมนึ่ง
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ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
การทาแห้งเป็ นวิธีการถนอมอาหารที่มนุษย์คุน้ เคยมาตั้งแต่โบราณ เช่น การตากเมล็ดพันธุ์
พืช ตากเนื้ อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่ เหลื อกิ นไว้เป็ นอาหารเช่ น เนื้ อเค็ม กล้วยตาก ข้าวเปลือก เป็ นต้น
(พลพิ มล และคณะ, 2521) ในการทาแห้งจะต้องมี การให้พ ลังงานกับอาหารท าให้น้ าในอาหาร
เปลี่ ย น สถานะเป็ นไอแล้วเคลื่ อ นย้ายออกจากอาหาร แสงอาทิ ตย์เป็ นพลังงานความร้ อนจาก
ธรรมชาติ และกระแสลมที่พดั ผ่านอาหารทาให้ เกิ ด การเคลื่ อนย้ายของไอน้ า (Roger และคณะ,
1981) เนื่ อ งจากพลัง งานความร้ อ นจากแสงอาทิ ต ย์ใ ห้ อุ ณ หภู มิ ไ ม่ สู ง มากนัก และกระแสลม
ธรรมชาติก็ไม่สูงพอทาให้การตากแห้งใช้เวลานาน
3.4 ในกรณีที่ผ้ ูแต่ งตีพิมพ์ เอกสารมากกว่ าหนึ่ งชื่ อเรื่ องในปี เดียวกัน ให้ระบุ ความแตกต่างของ
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ โดยใส่ ตวั อักษร “ก ข ค…” กากับไว้ที่ปี พ.ศ. และ “a b c…” กากับไว้ที่ปี ค.ศ.
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูต่ น้ ประโยค
อภิรดี และคณะ (2544ก) พบว่า การเติมสารคาราจีแนน จะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ของขนม
หวานพร้อมรับประทานได้ อภิรดี และคณะ (2544ข) สารคาราจีแนน จะช่วยเพิ่มความข้นหนื ดใน
ผลิ ตภัณฑ์ขนมคบเขี้ยวแบบเหนี ยว Gorge (1998a) พบว่า สตาร์ ชดัดแปร ส่ งผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์
ขนมหวานขบเคี้ยวมีความข้นหนืดไม่แตกต่างจากการเติมสารคาราจีแนนลงในผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
การมีทิศทางของคลื่นเสี ยงย่านอุลตร้าโซนิคนั้น ส่ งผลให้สามารถนาคลื่นชนิดนี้ไปใช้งาน
ในอุ ปกรณ์ หลายประเภท ไม่ ว่าจะเป็ น เป็ นเครื่ องควบคุ มระยะไกล (Ultrasonic remote control)
เครื่ อ งล้า งอุ ป กรณ์ (Ultrasonic cleaner) เครื่ อ งวัด ความหนาของวัต ถุ และเครื่ อ งวัด ความลึ ก
(จุฑาทิย,์ 2550ก) รวมไปจนถึง เครื่ องหาตาแหน่งอวัยวะบางส่ วนในร่ างกาย หรื อแม้แต่เครื่ องมือที่
ใช้ทดสอบการรั่วไหลของท่อ (จุฑ าทิย,์ 2550ข) โดยความถี่ ที่ใช้ข้ ึ นอยู่กบั การใช้งาน เช่ น คลื่ น
เสี ยงต้องเดินทางผ่านอากาศแล้ว ความถี่ที่ใช้ก็มกั จะจากัดอยูเ่ พียงไม่เกิน 50 KHz (Brian, 2012a)
3.5 ในกรณี ที่ น าข้ อ มู ล จากเอกสารมากกว่ า หนึ่ ง รายการ มาใช้ อ้ า งอิ ง เนื้ อ เรื่ อ งเดี ย วกั น ให้
เรี ยงลาดับเอกสารตามปี ที่พิมพ์ จากน้อยไปหามาก โดยให้คนั่ การอ้างอิงด้วยเครื่ องหมาย “ ; ”โดย
หากมี ก ารอ้างอิ งทั้งจากเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรี ยงล าดับ โดยใช้ชื่ อผูแ้ ต่ งของ
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เอกสารภาษาไทยก่ อน การอ้างอิงลักษณะนี้ โดยทัว่ ไปจะเป็ นการอ้างอิ งแบบชื่ อผูแ้ ต่งอยู่ท ้าย
ประโยค
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
การอบแห้งอาหารที่มีปริ มาณน้ าตาลมากจะทาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีมวล
โมเลกุลต่ าหลายชนิ ด ผสมกัน เช่ น น้ าตาลซู โครส มอลโทส กลูโคส และฟรุ คโทส (มณี จนั ทร์ ,
2526; ปั ญญาพร และศิริขวัญ , 2530; ศิริพร, 2554) การดึ งเอาน้ าออกอย่างรวดเร็ วทาให้ของแข็งที่
อยูใ่ นอาหารมีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) โดยสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแบบอ
สั ณ ฐานจะอยู่ในสภาวะที่ ไม่ เสถี ยรและดู ดซับ ความชื้ นกลับ ได้ง่ าย (Kartner, 1973; Potea และ
Russel, 1978; Visitu และคณะ, 2000) ในปั จจุบนั การอบแห้งโดยแบบพ่นฝอยได้ถูกนามาใช้กนั
อย่างแพร่ หลาย (สมใจ, 2533; สุ ชาติ และประชา, 2546; Mibas, 2002; Tiger และคณะ, 2008)
3.6 ในกรณี ที่ ไ ม่ ป รากฏผู้ แ ต่ ง ให้ ใ ช้ ค าว่า “นิ ร นาม” เมื่ อ อ้างอิ งจากเอกสารภาษาไทย หรื อ
“Anonymous” เมื่ออ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ ตามด้วยปี ที่พิมพ์
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูต่ น้ ประโยค
นิ รนาม (2557) รายงานว่า ขณะนี้ ราคาข้าวโพดในไทยเริ่ ม ปรั บ ตัวลดลง เนื่ อ งจากมี
ข้าวโพดในปริ มาณที่มาก แต่ความต้องการใช้ลดลง อย่างไรก็ตาม Anonymous (2014) วิเคราะห์
ว่า ปริ มาณการปลูกข้าวโพดทัว่ โลก มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้ขา้ วโพดมา
ผลิตอทานอล
ตัวอย่างการอ้างอิง เมื่อผูแ้ ต่งอยูท่ า้ ยประโยค
การท าโยเกิ ร์ตกิ นเองนั้น ในขั้นตอนแรก จะต้องไม่ต้มนมให้เดื อด โดยให้ใช้อุณหภู มิ
สู งสุ ดเพียง 95 องศาเซลเซี ยส (นิรนาม, 2552) ถ้าต้มจนน้ านมเดือด จะมีนมบางส่ วนที่ไหม้และทา
ให้ เกิ ด กลิ่ น นมไหม้ (Cooked flavor) ท าให้ โ ยเกิ ร์ ต ไม่ ห อมและมี ก ลิ่ น ที่ ไ ม่ เป็ นที่ ต้ อ งการ
(Anonymous, 2005)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดงั นี้
1. ผู้แต่ ง
1.1 ชื่อผูแ้ ต่ง ไม่ตอ้ งใช้คานาหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. นายแพทย์
1.2 รายการอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ให้ใช้ชื่อตัว ตามด้วยชื่อสกุล
1.3 รายการอ้างอิงที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุล ตามด้วยชื่อตัว และชื่อกลาง (ถ้ามี) และ โดย
คัน่ ด้วยจุลภาค โดยในชื่อตัว และชื่อกลาง ให้ใช้เป็ นอักษรย่อของชื่อ
1.4 ถ้ามีผูแ้ ต่ง 2 คน ให้เชื่ อมชื่ อผูแ้ ต่งแรก กับผูแ้ ต่งคนที่ 2 ด้วยคาว่า “และ” สาหรับภาษาไทย
หรื อ “and” สาหรับภาษาอังกฤษ
1.5 ถ้ามีผูแ้ ต่งมากกว่า 2 คน ให้ใส่ ชื่อทุกคน โดยให้เชื่ อมชื่ อผูแ้ ต่งคนลาดับรองสุ ดท้าย และคน
สุ ดท้าย ด้วยคาว่า “และ” สาหรับภาษาไทย หรื อ “and” สาหรับภาษาอังกฤษ
1.6 ผูแ้ ต่งที่ใช้นามแฝงให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏในเอกสาร
1.7 เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นๆ เป็ นผู ้
แต่ง ในกรณี เอกสารที่ออกในนามที่ยอ่ ยไปกว่ากรมและสังกัดอยูใ่ นกรมนั้นๆ ให้ใช้ชื่อกรม
เป็ นผูแ้ ต่ง ส่ วนชื่อของหน่วยงานย่อยให้ไว้ในส่ วนของผูพ้ ิมพ์
1.8 เอกสารที่มีเฉพาะชื่ อบรรณาธิ การ (editor) หรื อผูร้ วบรวม (compiler) ให้ใช้ชื่อผูแ้ ต่งคัน่ ด้วย
จุ ล ภาคตามด้วยค าว่า “บรรณาธิ ก าร” หรื อ “ผูร้ วบรวม” ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย และ
“editor” หรื อ “compiler” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผูแ้ ต่ง
2. ชื่ อบทความ
2.1 ให้ใช้ชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร
2.2 ชื่อภาษาอังกฤษตัวแรก ให้ใช้ตวั อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ นอกจากนั้นให้ใช้ตวั พิมพ์เล็ก
2.3 กรณี ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น ชื่ อพืช สัตว์ ที่เป็ นภาษาลาติน แทรกอยูใ่ ห้ใช้ ตัวเอียง สาหรับ
ชื่อเฉพาะนั้น
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3. ชื่ อหนังสื อหรื อวารสาร
3.1 ให้พิมพ์ชื่อเต็มของหนังสื อหรื อวารสาร
3.2 ชื่อหนังสื อที่พิมพ์เป็ นชุด ถ้าอ้างเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถ้าอ้างมากกว่า 1 เล่ม
แต่ไม่ต่อเนื่ องกันให้ใส่ หมายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาคคัน่ เช่น เล่ม 1, 3, 5 หรื อ Vol. 1,
3, 5 แต่ถา้ อ้างทุ กเล่มในชุ ดนั้น ให้ใส่ จานวนเล่มทั้งหมดเช่ น 5 เล่ ม หรื อ 5 vol. ให้พิมพ์ตวั
เข้ม ต่อเนื่องจากชื่อหนังสื อ
4. ครั้งทีพ่ มิ พ์
4. 1 ให้ระบุ ครั้งที่ พิมพ์ สาหรับ การพิ มพ์ในครั้งที่ 2 ขึ้ นไป ตามที่ ปรากฏในสิ่ งพิมพ์น้ นั ๆ เช่ น
พิมพ์ครั้งที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุ งแก้ไข. หรื อ 2nd ed., 2nd
rev.ed. เป็ นต้น
5. สถานทีพ่ มิ พ์และสานักพิมพ์
5.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงชื่อจังหวัดเป็ นเมืองที่พิมพ์ สาหรับกรุ งเทพมหานคร ให้ใช้คา
ว่า “กรุ งเทพฯ”
5.2 ถ้าสานักพิมพ์มีสานักงานตั้งอยูห่ ลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏอยูใ่ นเอกสารให้ใช้ชื่อ
เมืองแรกที่ปรากฏเป็ นสถานที่พิมพ์
5.3 ให้ลงชื่ อสานักพิมพ์โดยไม่ตอ้ งใส่ คาว่า “สานักพิมพ์” “บริ ษทั ---จากัด” “Publisher” “Co--Inc.” “Co. Ltd.” เช่ น สานักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า” บริ ษทั ประชาช่ าง ให้ลงว่า
“ประชาช่าง”
5.4 ผูพ้ ิมพ์เป็ นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็ นสานักพิมพ์แทน
5.5 ถ้าเอกสารสิ่ งพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ใส่ คาว่า “โรงพิมพ์”

6. ปี ทีพ่ มิ พ์
6.1 ให้ลงปี ที่พิมพ์ ตามที่ปรากฏในเอกสารด้วยเลขอารบิก
6.1 ถ้าไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ของเอกสารนั้นให้ระบุ ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์) และ n.d. (no date)
ในภาษาอังกฤษ
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รู ปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่ างๆ
1. บทความในวารสาร
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง./ปี ที่พิมพ์./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร (ระบุชื่อเต็ม)./ปี ที่ (Volume):/เลขหน้า.
หมายเหตุ: เครื่ องหมาย / คือ เว้น 1 เคาะ ระหว่างตัวอักษร
ตัวอย่าง
จารุ วรรณ จาติเสถียร. 2538. การเลี้ยงเนื้อเยือ่ ส้มกับงานโรคพืช. วารสารกสิ กร. 68: 524-528.
นิภาพร ประภาศิริ และเอื้อน ปิ่ นเงิน. 2541. การวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ . 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. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet และ CD-ROM
รู ปแบบ Internet
ผูแ้ ต่ง./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ./ชื่อเรื่ อง./[ออนไลน์]./เข้าถึงได้จาก:/สถานที่ของข้อมูล./วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าถึง.
ตัวอย่าง
บัณฑิตวิทยาลัย สจล. 2538. การลงทะเบียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kmitl.ac.th/
index-t.html. 14 มกราคม 2557.
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Corn Refiners Association. 2014. World corn production. [Online]. Available:
http://www.corn.org/publications/statistics/world-corn-production. 2 April 2014.

รู ปแบบ CD-ROM
ผูแ้ ต่ง./ปี พ.ศ.ที่เผยแพร่ ./ชื่อเรื่ อง./[CD-ROM]./สถานที่ผลิต:/ผูผ้ ลิต.
ตัวอย่าง
Danirl, H. and Anghileri, L. 1995. Secondary mathematics and special education needs.
[CD-ROM]. New York: Casell.
3. บทในหนังสื อ / รายงานการประชุ มวิชาการ
รู ปแบบ
ผูเ้ ขียนบทความ./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์./ชื่อบทความ./เลขหน้า./ใน/บรรณาธิการ (ผูร้ วบรวม)./ชื่อ
หนังสื อ (ชื่อการประชุม)./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศรี สกุล วรจันทรา และอาวุธ ตันโช. 2539. การศึกษาการตอบสนองต่อระดับโปรตีนและพลังงาน
ในไก่ลูกผสมสามสายเลือดพันธุ์สุวรรณ. หน้า 110-118. ใน การประชุมทางวิชาการ
สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 34. กรุ งเทพฯ: 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.
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4. วิทยานิพนธ์
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับปริ ญญา/สาขาวิชา หรื อ ภาควิชา./คณะ./ชื่อ
สถาบัน.
ตัวอย่าง
กนิษฐ์ สายวิจิตร. 2537. วงจรกาเนิดสัญญาณไซน์แบบเลื่อนเฟสด้วยอาร์ ซีที่สามารถควบคุมขนาด
โดยการกาหนดเงื่อนไขเริ่ มต้น. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง.
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. หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นหน่ วยงาน
รู ปแบบ
ชื่อหน่วยงาน./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์./ชื่อหนังสื อ./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 2507. บรรณารักษ์ศาสตร์ชุดประโยคครู มธั ยม. พระนคร:
สานักพิมพ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
AOAC. 1995. Official methods of analysis of AOAC international. 16th ed. Texas: Association
of Official Analytical Chemistry.
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6. หนังสื อทัว่ ไป
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง./ปี พ.ศ. ที่พิมพ์./ชื่อหนังสื อ./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เกษม จันทร์ แก้ว. 2526. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ .
ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์. 2533. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช.
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. หนังสื อทีม่ ีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม และผู้เรียบเรียง
รู ปแบบ
ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ผูร้ วบรวม)./ปี พ.ศ. ที่พิมพ์./ชื่อหนังสื อ./เล่มที่.(ถ้ามี)/ครั้งที่
พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ ชัยวังซ้าย, บรรณาธิการ. 2535. รายชื่อไมโครฟิ ล์มหนังสื อพิมพ์
สานักหอสมุดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Friedman, E.G., editor. 1995. Clock distribution networks in circuits and systems. New York:
IEEE Press.
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8. หนังสื อแปล
รู ปแบบ
ผูแ้ ต่ง./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์./ชื่อหนังสื อ./เล่มที่.(ถ้ามี)/แปลโดย/ผูแ้ ปล./ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)/เมืองที่
พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
เมทส์, บาร์ตนั . 2533. มนุษย์กบั ธรรมชาติ. แปลโดย ประชา จันทรเวศิน และชูศรี กี่ดารงกุล.
กรุ งเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ.
Davenport, J.H. 1993. Computer algebra. Translated by Davenport, A. and Davenport, J.H.
2nd ed. Great Britain: Academic Press.
9. สิ ทธิบัตร
รู ปแบบ
ผูจ้ ดสิ ทธิบตั ร./ชื่อสิ่ งประดิษฐ์./ประเทศที่จดสิ ทธิบตั ร หมายเลขสิ ทธิบตั ร./วัน เดือน ปี ที่จด
สิ ทธิบตั ร.
ตัวอย่าง
สาธิต เกษมสันต์. กรรมวิธีในการทาแอบโซลูตอัลกอฮอล์. สิ ทธิบตั รไทยเลขที่ 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.
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รู ปแบบการจัดหน้ าเอกสารอ้างอิง
1. พิมพ์ คาว่า “เอกสารอ้างอิง” ด้วยอักษรขนาด 18 ตัวหนา ไว้กลางหน้ากระดาษ
2. เรี ยงรายการที่ใช้อา้ งอิงทั้งหมดไว้ดว้ ยกัน โดยให้เรี ยงลาดับตามตัวอักษร โดยยึดวิธีการเรี ยงลาดับ
อักษรตามแบบพจนานุกรม
3. ให้ เรี ย งล าดับ รายการบรรณานุ ก รมภาษาไทยไว้ก่ อ น แล้ว จึ ง ตามด้ว ยรายการบรรณานุ ก รม
ภาษาอังกฤษ
4. เริ่ มพิมพ์รายการบรรณานุ กรมให้จดั การกระจายตัวอักษรแบบชิ ดซ้าย (Align Text Left) เริ่ มพิมพ์
รายการเอกสารอ้า งอิ ง แรก โดยให้ ตวั อัก ษรแรกของบรรทัด แรกโดยการชิ ด ขอบหน้ากระดาษ
ด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่ งบรรทัด ให้ข้ ึนบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 1 แท็บ ถ้าไม่จบใน 2
บรรทัด ให้ ข้ ึ น บรรทัด ใหม่ จัด ให้ ต รงบรรทัด ที่ 2 จนจบรายการ เมื่ อ เริ่ ม รายการใหม่ ก็ ใ ห้ ชิ ด
ขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่ตอ้ งเว้นบรรทัด
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