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บทที่ 1

ส่วนประกอบของปัญหาพิเศษ
ปัญหำพิเศษเป็นผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มีข้อมูลที่ถูกต้อง
มีคุณค่ำ สำมำรถนำไปอ้ำงอิง หรือให้ผู้อื่นได้ใช้ศึกษำค้นคว้ำสืบต่อไปได้ กำรนำเสนอผลงำนวิจัยจึงมี
ควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำเนื้อหำของงำนวิจัย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ ำเจ้ ำคุณ ทหำรลำดกระบั ง จึงกำหนดรูปแบบและกำรจัดพิ มพ์ ปัญ หำพิ เศษของนักศึกษำ
ออกเป็น 3 ส่วน ตำมลำดับดังนี้ คือ
1. ส่วนนำ
2. ส่วนเนื้อควำม
3. ส่วนท้ำย

1.1 ส่วนที่ 1 ส่วนนา (The Front Matter or Preliminaries)
ประกอบด้วย
1. ปกนอก (Cover)
2. กระดำษรองปก (Fly Leaf)
3. ปกใน (Title Page)
4. ใบรับรองปัญหำพิเศษ (Approval Sheet)
5. บทคัดย่อ (Abstract)
6. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement)
7. สำรบัญ (Table of Contents)
8. สำรบัญตำรำง (List of Tables)
9. สำรบัญภำพ (List of Figures)

1.2 ส่วนที่ 2 เนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย
1.1 บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
1.2 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
1.3 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods)
1.4 บทที่ 4 ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ (Results and Discussion)
1.5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

1.3 ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย
ประกอบด้วย
1. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference)
2. ภำคผนวก (Appendix, Appendices)
3. ประวัติผู้วิจัย (Author Biography)
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คาอธิบายส่วนประกอบของปัญหาพิเศษ
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ปกนอก (Cover) (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 1)
ข้อควำมส่วนบนประกอบด้วยชื่อปัญหำพิเศษภำษำไทย และภำษำอังกฤษ โดยแยกระยะห่ำง
กัน 1 บรรทัด
ข้อควำมส่วนกลำง ประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุลผู้เขียนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษโดย
ไม่ใช้คำนำหน้ำนำม เช่น นำย นำง นำงสำว ร้อยตรี ฯลฯ
ข้อควำมส่วนล่ำง ประกอบด้วย
ปัญหำพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต
(........................ชื่อหลักสูตร.........................)
..........................ชื่อภำควิชำ..............................
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
พ.ศ. ......................(ปีพ.ศ.ที่ส่งเล่มปัญหำพิเศษฉบับสมบูรณ์)
2. กระดาษรองปก (Fly Leaf) ใช้กระดำษขำวปรำศจำกข้อควำมใดๆ ทั้งสิ้น
3. ปกใน (Title Page) ข้อควำมเขียนเหมือนปกนอกทุกประกำร (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 1)
4. ใบรับรองปัญหาพิเศษ (Approval Sheet) (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 2)
5. บทคั ด ย่ อ (Abstract) ประกอบด้ ว ยหั ว ข้อ ปั ญ หำพิ เศษ ชื่ อ นั ก ศึก ษำ รหั ส ประจ ำตั ว
นั ก ศึ ก ษำ ชื่ อ ปริ ญ ญำ ชื่ อ ภำควิ ช ำ พ.ศ. ที่ พิ ม พ์ ปั ญ หำพิ เศษ ชื่ อ อำจำรย์ ที่ ป รึก ษำปั ญ หำพิ เศษ
(ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 3)
6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ให้กล่ำวขอบคุณ ชื่อบุคคลที่มีส่วนร่วมให้
ควำมช่วยเหลือจนปัญหำพิเศษสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้แก่ อำจำรย์ ปรึกษำปัญหำพิเศษ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรให้ข้อมูล รวมทั้งแหล่งทุน (ถ้ำมี) (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 4)
7. สารบั ญ (Table of Contents) เป็นรำยกำรแสดงเลขหน้ำตำมล ำดับควำมส ำคัญ ใน
ปัญหำพิเศษ โดยใช้ตัวอักษรโรมัน I II III IV V…แสดงหน้ำบทคัดย่อถึงสำรบัญภำพ (ถ้ำมี) และให้ใช้
ตัวเลขอำรบิคตั้งแต่หน้ำบทนำไปจนถึงหน้ำสุดท้ำย (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 5)
8. สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นรำยกำรแสดงเลขหน้ำตำมลำดับของตำรำงต่ำงๆ
รวมทั้งตำรำงในภำคผนวกที่มีอยู่ในปัญหำพิเศษ (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 6)
9. สารบัญภาพ (List of Figures) เป็นรำยกำรแสดงเลขหน้ำของตำมลำดับ ของรูปภำพ
แผนที่ กรำฟ ฯลฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัญหำพิเศษ (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 7)
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ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อความ
1. บทที่ 1 บทนา (Introduction) เป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหำ ประกอบด้วย (ภำคผนวก ก.
ตัวอย่ำงที่ 8)
1.1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา (Statement and Significance of the
Problems) กล่ำวถึงที่มำของเรื่องที่จะทำวิจัย เนื่องมำจำกเหตุอะไร กล่ำวถึงปัญหำที่เป็นจุดสนใจใน
กรณีกำรค้นคว้ำ กำรวิจัยให้ประโยชน์อะไรบ้ำง และจะก่อประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่ำงไร
1.2. วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ระบุ ถึ ง ควำมมุ่ ง หมำย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กำรศึกษำว่ำต้องกำรพิสูจน์เรื่องอะไร หรือต้องกำรรู้เรื่องอะไรบ้ำง
1.3. คาจากัดความที่ใช้ในการศึกษา (Definition) (ถ้ำมี) หมำยถึงกรณีที่กำหนด
หรือ นิ ย ำมศัพ ท์ เฉพำะขึ้ น มำ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรศึ กษำ หรือเป็ น ศัพ ท์ ท ำงวิช ำกำร (Technical
Term) ควรอธิบำยไว้ให้ชัดเจน
2. บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Literature Review) เป็ น กำรกล่ ำ วถึ ง
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงำนวิจั ยที่มีผู้ศึกษำมำแล้ว และมีควำมสำคัญต่องำนวิจัยนี้ เพื่อ
เป็นแนวทำงเข้ำสู่กระบวนกำรวิจัย (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 9)
3. บทที่ 3 อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก าร (Materials and Methods) เป็ น กำรกล่ ำวถึ ง อุป กรณ์
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและวิธีกำรทดลองโดยเขียนบรรยำยเป็นประโยคที่ชัดเจนและเข้ำใจ
4. บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) เป็นกำรนำผลของ
กำรศึกษำข้อมูลมำกล่ำวโดยละเอียด อำจมีตำรำงหรือภำพประกอบไว้ด้วย หรืออำจมีวิธีกำรทำงสถิติ
ประกอบเพื่อให้กำรตีควำมข้อมูลชัดเจน
5. บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) เป็นกำรกล่ำวถึง
สำระ ดังนี้ (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 12)
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
5.2 ข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ย ข้ อ เสนอแนะจำกผลกำรศึ ก ษำและ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
โดยในส่วนของเนื้อควำมสำมำรถแทรกตำรำง (Tables) และภำพ (Figures) ปนไปในแต่ละ
บทของตัวเนื้อเรื่องที่มีควำมสัมพันธ์กัน

ส่วนที่ 3 ส่วนท้าย
1. รายการที่อ้างอิง
เอกสารอ้างอิง (Reference) คือรำยชื่อหนังสือ หรือเอกสำร หรือสื่ออื่นๆ ที่ได้อ้ำงอิงใน
ระบบนำมปีไว้ในปัญหำพิเศษ ตำมรำยละเอียดในบทที่ 3
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2. ภาคผนวก (ถ้ามี)
ภาคผนวก (Appendix, Appendices) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเนื้อหำปัญหำพิเศษ
ได้ ล ะเอี ย ดชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ได้ รั บ ควำมรู้ เพิ่ ม ขึ้ น จำกตั ว เนื้ อ เรื่ อ ง ซึ่ ง ได้ แ ก่ แบบสั ม ภำษณ์
แบบสอบถำม เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย งบประมำณเพื่อกำรวิจัย ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำปัญหำ
พิ เศษ หรื อ ข้ อ มู ล บำงประกำร ภำคผนวกอำจจะมี ม ำกกว่ ำ 1 ภำคผนวกก็ ได้ โดยก ำหนดเป็ น
ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข หรือ ภำคผนวก ค เป็นต้น
3. ประวัติผู้วิจัย
ในส่วนประวัติผู้ วิจัย (Author Biography) ให้กล่ ำวถึงชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ตำมด้วยชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด และสถำนที่เกิด วุฒิกำรศึกษำขั้นปริญญำ สถำนศึกษำ ปี พ.ศ. ที่สำเร็จกำรศึกษำ
รำงวัล ทุนกำรศึกษำ (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 13)
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ปก
กระดาษรองปก
ปกใน
ใบรับรองปัญหาพิเศษ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ
ภาพ

บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการ
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ประวัติผู้วิจัย
ภาพที่ 2 องค์ประกอบของปัญหำพิเศษ
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บทที่ 2

การพิมพ์ปัญหาพิเศษ
ก่อนพิมพ์ปัญหำพิเศษ นักศึกษำจะต้องศึกษำข้อกำหนดและรูปแบบกำรพิมพ์ตำมคู่มือที่
กำหนดก่อน เพื่อให้รูปแบบกำรพิมพ์ได้มำตรฐำนเดียวกัน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

2.1 กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดำษที่ใช้พิมพ์จะต้องเป็นกระดำษสีขำวไม่มีบรรทัด ขนำด A4 (กว้ำง 210 ม.ม. ยำว
297 ม.ม.) ชนิด 80 แกรม และใช้เพียงหน้ำเดียว

2.2 ตัวพิมพ์
กำรพิมพ์ปกนอกปัญหำพิเศษ ชื่อเรื่องภำษำไทยให้ใช้อักษรขนำด 20 พอยท์ (ขนำดควำม
สูงประมำณ 3 ม.ม.) ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษให้ใช้อักษรขนำด 20 พอยท์ (ขนำดควำมสูงประมำณ 3 ม.
ม.) โดยใช้แบบ TH SarabunPSK

2.3 การทาสาเนา
กำรทำสำเนำปัญหำพิเศษกำหนดให้ใช้วิธีถ่ำยสำเนำเอกสำร (Photocopy) โดยต้องเป็น
สำเนำที่มีคุณภำพดี ไม่ลบเลือนง่ำย มีควำมชัดเจนและคงทนของตัวอักษร

2.4 การเว้นระยะการพิมพ์
กำรย่อหน้ำให้เว้นระยะ 7 ช่วงอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 8

2.5 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ
- ด้ำนบนให้เว้นระยะห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)
- ด้ำนซ้ำยมือให้เว้นระยะห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 นิ้ว (หรือ 38.1 ม.ม.)
- ด้ำนขวำมือให้เว้นระยะห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)
- ด้ำนล่ำงให้เว้นระยะห่ำงจำกขอบกระดำษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.)

2.6 การลาดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า
1. ในส่วนที่ 1 คือตั้งแต่บทคัดย่อถึงสำรบัญภำพ (ถ้ำมี) ให้ใช้ตัวอักษรโรมัน I II III IV V
แสดงเลขหน้ำ โดยพิมพ์ไว้ด้ำนบนขวำของหน้ำ
2. ในส่วนของเนื้อหำ ให้ใช้ตัวเลขอำรบิค 1 2 3 4 5 แสดงโดยพิมพ์ไว้ด้ำนบนขวำมือห่ำง
จำกขอบกระดำษด้ำนบน 0.5 นิ้ว และริมขอบกระดำษด้ำนนอก 1 นิ้ว
3. หน้ำที่เป็นบทที่ (คือหน้ำแรกของแต่ละบท) ไม่ต้องใส่เลขหน้ำแต่ให้นับหน้ำ

2.7 การแบ่งบท หัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
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บทที่ (เช่น บทที่ 1) ให้พิมพ์อยู่กลำงหน้ำกระดำษ ตัวเข้ม ขนาด 20 พอยท์
ชื่อเรื่องประจาบท ให้พิมพ์ไว้กลำงหน้ำกระดำษด้วยตัวอักษรเข้ม ขนาด 24 พอยท์ โดย
ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยเลขกำกับ ก่อนจะพิมพ์เนื้อควำมต่อไปให้เว้นไว้ 1 บรรทัดปกติ
หัวข้อใหญ่ คือหั วข้อที่ไม่ใช่ชื่อเรื่องประจำบทให้ พิมพ์ไว้ชิดขอบด้ำนซ้ำย และใส่ เลข
หมำยประจำบทด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค (.) และตำมด้วยเลขลำดับของหัวข้อ เว้น 2 ตัวอักษรแล้ว
ตำมด้วยชื่อหัวข้อใช้ตัวเข้ม ขนำด 18 พอยท์ และพิมพ์เว้นระยะห่ำงจำกบรรทัดบน ½ บรรทัด
วิธีกำรกำหนดหมำยเลขหัวข้อ
1.1// (หัวข้อใหญ่ของบทที่ 1) ………………………………………………………….
1.1.1// (หัวข้อย่อย) ……………………………………………………………………..
1.1.1.1// (หัวข้อย่อยของ 1.1.1) ……………………………………………
ในแต่ละบทไม่จำเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปบทสรุปจะไม่มีหัวข้อ
ย่อย
เนื้ อเรื่ อง ให้ ใช้ตัว อักษรสี ดำแบบ TH SarabunPSK ขนำด 16 พอยท์ (ขนำดควำมสู ง
ประมำณ 2 ม.ม.) และเป็ นตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่มสำหรับสัญญลั กษณ์ หรือตัวพิมพ์ซึ่ง
เครื่องพิมพ์ไม่มีให้เขียนด้วยหมึกสีดำอย่ำงประณีต

2.8 การพิมพ์ตาราง
ให้แทรกปนไปในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีควำมสัมพันธ์ โดยให้เว้นไว้ 1 บรรทัดก่อน
พิมพ์คำว่ำตำรำงที่ ตำมด้วยตัวเลข โดยใช้อักษรตัวเข้มไว้ชิดด้ำนซ้ำย ตำมด้วยชื่อตำรำง ถ้ำชื่อตำรำง
มีควำมยำวเกินกว่ำ 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยำวกว่ำบรรทัดล่ำง โดยบรรทัดล่ำงเริ่มตรงกับอักษร
ตัวแรกของชื่อตำรำง โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ถ้ำบรรทัดมีควำมกว้ำงมำกให้ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่ำนได้
ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตำมแนวขวำงของกระดำษก็ได้ แต่ถ้ำตำรำงมีควำมยำวมำกจนไม่สำมำรถจะ
บรรจุไว้ภำยในหน้ำเดียวให้พิมพ์ตำรำง ในหน้ำถัดไปไว้ ชิดขอบด้ำนซ้ำย โดยพิมพ์คำว่ำ (ต่อ) ไว้ด้วย
เช่น บทที่ 4 เริ่มจำกตำรำงที่ 4.1(ต่อ) เมื่อหมดตำรำงให้ เว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ต่อไปตำมปกติ
(ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 10)

2.9 การพิมพ์รูปภาพ
ให้เว้น 1 บรรทัดก่อนจัดวำงรูปกลำงหน้ำกระดำษและใส่คำว่ำ “ภำพที่” ตำมด้วยตัวเลข
โดยใช้อักษรตัวเข้ม คำบรรยำยภำพกำหนดให้ชิดขอบด้ำนซ้ำยใต้ภำพ ถ้ำชื่อภำพมีควำมยำวเกินกว่ำ 1
บรรทัดให้พิมพ์บรรทัดล่ำง โดยชิดขอบกับอักษรตัวแรกของชื่อภำพ และเว้น 1 บรรทัดก่อนพิมพ์ปกติ
ต่อไป (ภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 11)
กำรเรียงหมำยเลขภำพที่ ให้เรียงเหมือนกำรเรียงตำรำง
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2.10 การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
ให้พิมพ์คำว่ำ “สำรบัญ” “สำรบัญตำรำง” “สำรบัญภำพ” ไว้กลำงหน้ำกระดำษห่ำงจำก
ขอบบน 1 นิ้ว ขนำดตัวอักษร 24 พอยท์ ด้วยตัวเข้ม
เว้น 1 บรรทัดพิมพ์คำว่ำ “หน้ำ” ชิดขวำ ส่วนเลขหน้ำให้พิมพ์ไว้ตรงกับแนวขอบด้ำนชวำ
และพิมพ์ จุดไข่ป ลำเชื่อมกับเนื้อหำ ถัดมำ 1 บรรทัด จะเป็นเนื้อหำของสำรบัญ ระหว่ำงบทต่ำงๆ
เอกสำรอ้ำงอิง และภำคผนวกให้เว้น 1 บรรทัด
ส่ ว นสำรบั ญ ตำรำง สำรบั ญ ภำพ ค ำว่ ำ “ตำรำงที่ ” “ภำพที่ ” ชิ ด ขอบซ้ ำย ส ำหรั บ
รำยละเอียดต่ำงๆ ตำมตัวอย่ำงในภำคผนวก ก. ตัวอย่ำงที่ 6 และ 7

2.11 การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์
กำรพิ ม พ์ ชื่ อ วิ ท ยำศำสตร์ ข องจุ ล ชี พ พื ช สั ต ว์ ให้ ใช้ ต ำมประมวลนำมศำสตร์ ส ำกล
(International Code Nomenclature) ทำให้ เด่นชัดแตกต่ำงจำกอักษรอื่น โดยพิมพ์ด้วย ตัวเอน
ชื่อวิทยำศำสตร์เป็นไปตำม Binomial system หรือประกอบด้วย 2 คำแรก เป็นชื่อ Genus ขึ้นต้น
ด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ คำหลั งเป็น Specific epithet เขียนห่ ำงจำกคำแรกเล็กน้อย และขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ท้ำยชื่อเฉพำะทำงวิทยำศำสตร์ มักมีชื่อบุคคลแรกที่กำหนดชื่อและคำบรรยำยของ
สิ่งมีชีวิตนั้ น กำกับ อยู่ ด้วย ชื่อของบุคคลมักใช้ชื่อสกุลเท่ำนั้น ถ้ำเป็นชื่ อผู้ มีชื่อเสี ยงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลำยแล้วจะใช้ชื่อย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. หรือ L. ในบำงครั้งมีผู้กำหนดชื่อ 2 คน ก็ให้
ใช้ 2 ชื่อ เช่น
ก. จุลชีพ เช่น
Escherichia coli,
Bacillus subtilis,
ข. พืช เช่น
Coccinia grandis L.,
Canna indica Linn.,
ค. สัตว์ เช่น
Ptilolaemus ticketi,
Panthera tigris

2.12 สมการคณิตศาสตร์
สมกำรคณิตศำสตร์สำมำรถที่จะพิมพ์แทรกปนลงไปในเนื้อหำได้ และหำกต้องกำรควำม
เป็นระเบียบให้แยกเฉพำะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์สมกำรนั้นควรมีระยะห่ำงจำกบรรทัดปกติบน
และล่ำง 1 บรรทัด ตัวสมกำรควรเขียนไว้ประมำณกลำงหน้ำกระดำษตำมควำมเหมำะสม
หมำยเลขสมกำรพิ มพ์ ชิดขวำไว้ในวงเล็ บ กำรเรียงหมำยเลขสมกำรให้ เรียงตำมบทที่
เช่นเดียวกับกำรเรียงตำรำงและรูปภำพ เช่น
S.D. =   i   

(2.1)
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2.13 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
สำหรับคำในภำษำต่ำงประเทศให้พิมพ์ทับศัพท์เป็นภำษำไทยโดยวงเล็บภำษำต่ำงประเทศ
ในคำแรกตำมควำมจำเป็น เช่น อ ะ โด บี โฟ โต้ ช้ อ ป (adobe photoshop) อ อ ก ซิ เด ชั น
(oxidation), ห รื อ ใช้ ทั บ ศั พ ท์ เ ป็ น ภ ำษ ำต่ ำ งป ระเท ศตำมควำมเหมำะสม และกำรพิ มพ์
ภำษำต่ำงประเทศไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ เช่น
Technology
เป็น
เทคโนโลยี
Oxygen
เป็น
ออกซิเจน
Condenser
เป็น
คอนเดนเซอร์
คำที่เป็นพหุพจน์ ไม่เติม “ส” หรือ “ส์” ในภำษำไทย เช่น
Games
เป็น
เกม
Integrals
เป็น
อินทิกรัล
Semigroups
เป็น
เซมิกรุป
ยกเว้นคำนำมที่ใช้เป็นชื่อเฉพำะ เช่น
SEAGAMES
เป็น
ซีเกมส์
ASIAIN GAMES
เป็น
เอเซียนเกมส์
BANGKOK AIRWAYS
เป็น
บำงกอกแอร์เวส์
การเขียนคาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมัน: ให้ใช้ระบบของรำชบัณฑิตยสถำน

2.14 การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสาหรับการพิมพ์เนื้อหา
เครื่องหมำย มหัพภำค (. ) ให้พิมพ์ เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่องหมำย จุลภำค (, ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่องหมำย อัฒภำค (; ) ให้พิมพ์ เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่องหมำย มหัพภำคคู่ (: ) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
เครื่องหมำย อัญประกำศ (“ ”) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร
2.15 อื่น ๆ ในการพิมพ์ภาษาอังกฤษ
- ชื่ อ เรื่ อ งภำษำอั ง กฤษ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยอั ก ษรพิ ม พ์ ใ หญ่ ทั้ ง หมด ยกเว้ น ค ำเชื่ อ มหรื อ ค ำ
ลักษณะเฉพำะ
- ในเนื้อหำหำกมีวงเล็บ ให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นหัวข้อชื่อเรื่องคำเฉพำะ
- หน่วยย่อ ไม่ใส่จุด ยกเว้นสิ้นสุดประโยค
- ชื่อตำรำง ท้ำยตำรำง สิ้นสุดประโยคหรือวลี ให้ใส่จุด
- หัวข้อ หรือคำขึ้นต้นในตำรำงหรือภำพ ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
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บทที่ 3

การอ้างอิง
กำรอ้ำงอิง (citation) หมำยถึง เอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรเขียนปัญ หำพิเศษ/โครงงำน
พิเศษ เป็ น กำรแจ้ งให้ ท รำบถึงแหล่ งที่มำของข้อควำม แนวควำมคิดหรือข้อควำมใดๆ ที่ มิได้เป็ น
ผู้เขีย นเอง ทั้งนี้เพื่อเป็ น กำรให้ เกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร ผู้ เป็นเจ้ำของแนวคิด หรือข้อมูล นั้นๆ
รวมทั้งอำนวยสะดวกแก่ผู้อ่ำนที่มีควำมประสงค์อยำกทรำบรำยละเอียดอื่นๆ จำกต้นฉบับเดิม เพื่อ
ติดตำมค้นคว้ำได้ถูกต้อง กำรอ้ำงอิงอำจสรุปใจควำมสำคัญเดิม หรืออำจยกข้อควำมโดยรักษำรูปแบบ
กำรเขียนตำมต้นฉบับเดิมไว้ทุกประกำรก็ได้ เพรำะในรำยกำรอ้ำงอิงจะต้องมีควำมถูกต้อง แม่นยำ
และสำมำรถตรวจสอบแหล่งที่มำได้
ในกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง ในปัญหำพิเศษ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ได้กำหนดกำรอ้ำงอิงเอกสำรในเนื้อเรื่องใช้ระบบชื่อและปี
(name-and-year system) เช่น จินดำ (2536) รำยงำนว่ำ...หรือ... (ศิวำพร และ สลักจิต, 2536)
ในกรณี เป็ น ภำษอั งกฤษหรื อ ภำษำใดๆ ที่ เ ขี ย นด้ ว ยภำษำอั ง กฤษ ให้ ใช้ ชื่ อ สกุ ล เป็ น
ภำษำอังกฤษแล้วตำมด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967) … หรือ ... (Murashige and Skoog, 1962)
ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530) ... หรือ
... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้ำเป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำใดๆ ที่เขียนด้วยตัวภำษำอังกฤษให้ ใช้
et al. ต่อท้ำยผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ … (Schaad et al., 1992 ) และให้ใส่
ชื่อครบทุกคนในบัญชีเอกสำรท้ำยเรื่อง
3.1 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
สำหรับบัญชีเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง กำหนดให้เรียงลำดับเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำไทย
ขึ้น ก่อนและตำมด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ และไม่ต้องใส่หมำยเลขนำหน้ำ ให้แสดงเฉพำะ
เอกสำรที่นำมำอ้ำงอิงในเนื้อเรื่องเท่ำนั้น โดยเรียงลำดับดังนี้
เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็ น ภำษำไทย ให้ เรียงตำมลำดับอักษรตัวแรกของชื่อ และตำมด้วยปี
พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
เอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่น ให้เรียงตำมลำดับอักษรตัวแรกของชื่อ
สกุล (ถ้ำมีหลำยคนให้เรียงไปตำมลำดับ) และตำมด้วยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ (ปีเก่ำมำปีใหม่สุดตำมลำดับ)
3.2 สาหรับวารสาร (Journal)
วารสารภาษาไทย
ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้ำย). ปี พ.ศ.. ชื่อเรื่อง. ชื่อวำรสำร (ใช้ชื่อ
ย่อวำรสำร). ปีที่: หน้ำ หำกควำมยำวเกินหนึ่งบรรทัด ให้เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ 5 ในบรรทัดที่สอง
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วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง. ชื่อสกุล. (ใช้
and คั่นชื่อสุดท้ำย)(ปี ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อวำรสำร (ใช้ชื่อย่อถ้ำมี). ปีที่: หน้ำ และบรรทัดที่สอง เริ่ม
พิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 5
ศิวำพร ศิวเวช และ สลักจิต สืบพงษ์ศิริ. (2536). ข้ำวเกรียบข้ำวฟ่ำง. ว.วิทย.กษ. 26: 80-87.
Tekrony, D.M., D.B. Egli and A.D. Philips. (1980). Effect of field weathering on the
viability and vigor of soybean seeds. Agron. J. 72: 749-753.
3.3 ตารา (Text books)
ตาราภาษาไทย
ชื่อตัว ชื่อสกุล , ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้ำย) ปี (พ.ศ.). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์.
เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้ำ.
ตาราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง. ชื่อสกุล. (ใช้
and คั่นชื่อสุดท้ำย) (ปี ค.ศ.). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้ำ.
ทักษิณำ สวนำนนท์. (2536). กำรใช้โปรแกรม Page Maker 4.0. พิมพ์ครั้งที่ 2. บ.ไบเทค พริ้นติ้ง
จก. กรุงเทพฯ. 346น.
Villadsen, J. and M.L. Michelsen. (1978). Solution of differential equation models by
polynomial approximation. Prentice-Hall. New Jersey. 445p.
3.4 ตารา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท
ตาราภาษาไทย
ชื่อตัว ชื่อสกุล, ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้ำย) ของบทที่อ้ำง. ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อบท
ที่อ้ำง. หน้ำบทที่ตีพิมพ์. ใน . ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์.
จำนวนหน้ำ.
ตาราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง., อักษรตัวแรกของชื่อแรก.ชื่อกลำง. ชื่อสกุล. (ใช้
and คั่น ชื่อสุ ดท้ำย) (ปี พ.ศ.). ชื่อบทที่อ้ำง. หน้ำบทที่ตีพิมพ์. In . ชื่อบรรณำธิกำร, ed. eds. ชื่อ
หนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้ำ.
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ไพโรจน์ จ๋วงพำนิช. 2520. โรคอ้อยที่เกิดจำกเชื้อรำ, น. 141-145. ใน เกษม สุขสถำน และ อุดม พูล
เกษม, บรรณำธิกำร. หลักกำรทำไร่อ้อย. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุงเทพ . 346น.
Spraque, G.E. 1966. Quantitative genetics in plant improvement, pp. 315-354. In K.J.
Frey, ed. Plant Breeding. The Iowa State University Press, Ames, Iowa. 445p.

3.5 เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings)
ควรเรียงลำดับดังนี้
ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อรำยงำนหรือกำรประชุม. สถำนที่. หน้ำ.
พำวิน มะโนชัย วรินทร์ สุทนต์ วินัย วิริยะอลงกรณ์ เสกสรร อุสสษำนนท์ และ นพดล จรัสสัมฤทธิ์.
2542. ผลของสำรโพแทสเซี ย มคลอเรตต่ อ กำรออกดอกของล ำไยพั น ธุ์ อี ด อและสี ช มพู .
รำยงำนกำรสัมมนำฮอร์โมนพืชเพื่อกำรผลิตไม้ผลนอกฤดูกำล. โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี.
หน้ำ 1-8.
Thainugul, W. and S. Photiwattautum. 1988. Soil conservation under rubber in
Thailand. Proc. the 5th International Soil Conservation Conf. Vol 2. Bangkok.
Thailand. pp. 859-868.
3.6 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงลำดับดังนี้
ชื่อตัว ชื่อสกุล . ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. ชื่อหั วเรื่องของ website. แหล่งที่มำ (Available
Source) : http://www. …………, วันเดือนปี ที่สืบค้นข้อมูล.
3.7 อ้างถึงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น ให้ระบุนำมผู้แต่งของเอกสำรทั้งสองรำยกำร โดยระบุ
นำมผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสำรอันดับแรก ตำมด้วยคำว่ำ อ้างโดย สำหรับเอกสำรภำษำไทย และ
cited by สำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ แล้วจึงระบุนำมผู้แต่งของเอกสำรอันดับรอง และปีที่
พิมพ์
ตัวอย่าง
Anderson and Plomp (2000) อ้ำงโดย พรธิดำ วิเชียรปัญญำ (2547). ได้ให้ควำมหมำยของทักษะ
ควำมรู้ของผู้เรียนที่จะใช้ไอซีทีเพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ …
Radelet and Sachs (1998) cited by Manason (2004). argued that a combination of
panic, policy mistakes, and poorly designed international rescue programs are
the main criminals that turn the withdrawal of foreign capital …
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างส่วนประกอบของปัญหาพิเศษ
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ตัวอย่ำงที่ 1 (ปกนอกและปกใน)

ปัญหาพิเศษ
ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ ภาษาไทย
...............................................................................................................
ชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ ภาษาอังกฤษ
...........................................................................................................

..........................ชื่อผู้วจิ ัย...........................
..........................ชื่อผู้วจิ ัย...........................

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
(........................ชื่อหลักสูตร.........................)
..........................ชื่อภาควิชา..............................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ......................(ปีพ.ศ.ที่ส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์)
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ตัวอย่ำงที่ 2 (ใบรับรองปัญหำพิเศษ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองปัญหาพิเศษ
------------------------------------หัวข้อปัญหาพิเศษ

...........................หัวข้อปัญหำพิเศษ ภำษำไทย..........................................................

...........................หัวข้อปัญหำพิเศษ ภำษำอังกฤษ......................................................
นักศึกษา
.....................ชื่อ นำมสกุล......................................................
รหัสประจาตัว
.................................................................................................
ปริญญา
วิทยำศำสตรบัณฑิต (เกษตรศำสตร์)
สาขาวิชาเอก (ถ้ามี) อาทิเช่น พืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ..................................................................................
คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ
................................................................
...............................................................
...............................................................
................................................................

ลายมือชื่อ

ได้รับกำรพิจำรณำให้นับเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ.................................................
วันที่ .......... เดือน.............................. พ.ศ. .............
…………………………………….
ชื่อนำมสกุลหัวหน้ำภำควิชำ
หัวหน้ำภำควิชำ.................................................................
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ตัวอย่ำงที่ 3 (บทคัดย่อ)
หัวข้อปัญหาพิเศษ

ผลของปริมำณไขมันและสภำวะกำรเก็บรักษำต่อคุณภำพเนื้อโค
ขึ้นรูปโดยใช้เอนไซม์ทรำนส์กลูตำมิเนส
นักศึกษา
ภณิตำ จึงวรำวิช และ วันเฉลิม พฤกษะวัน
รหัสประจาตัว
54040421 และ 54040442
ปริญญา
วิทยำศำสตรบัณฑิต (สัตวศำสตร์)
สาขา
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์
พ.ศ.
2557
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ดร. ศุภลักษณ์ สรภักดี

บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเชิงเปรียบเทียบผลของของปริมำณไขมันและสภำวะกำร
เก็บรักษำต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์เนื้อโคขึ้นรูปด้วยเอนไซม์ทรำนส์กลูตำมิเนส กำรทดลองเริ่มด้วย
กำรตรวจวัดค่ำ pH และกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของเศษเนื้อโคขุนที่มีปริมำณไขมันน้อย
และเศษเนื้อโคขุนที่มีปริมำณไขมันมำก จำกนั้นแบ่งกำรทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เศษเนื้อโค
ที่มีปริมำณไขมันน้อยที่เก็บรักษำแบบแช่เย็น 2) เศษเนื้อโคที่มีปริมำณไขมันน้อยที่เก็บรั กษำแบบแช่
เยือกแข็ง 3)เศษเนื้อโคที่มีปริมำณไขมันมำกที่เก็บรักษำแบบแช่เย็น และ 4) เศษเนื้อโคที่มีปริมำณ
ไขมัน มำกที่เก็บ รักษำแบบแช่เยื อกแข็ง โดยเนื้ อสั ตว์จำกกลุ่ มกำรทดลองข้ำงต้นจะถูกนำมำเติม
เอนไซม์ ท รำนส์ ก ลู ติ เนส (ACTIVA®TG-B Powder Sprinkle QS-Type) 1 % ต่ อ น้ ำหนั ก เนื้ อ 1
กิโลกรัม และนำไปขึ้นรูปด้วยบล็อกแฮม จำกนำไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0-4 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 4
ชั่วโมง แล้วนำไปแช่เยือกแข็งที่ -18 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง สังเกตลักษณะกำรเกำะติด
ของชิ้นเนื้อ วิเครำะห์ค่ำสี กำรสู ญเสียน้ำระหว่ำงปรุงสุก ค่ำแรงเฉือน วิเครำะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส
โดยรวม ปริมำณเชื้อจุลินทรีย์ และกำรประเมินทำงประสำทสัมผัสของทั้งเนื้อสดและเนื้อปรุงสุก ผล
กำรทดลองพบว่ำ เศษเนื้อทิ่ปริมำณไขมันน้อยมีเปอร์เซ็นต์ ควำมชื้น โปรตีน และเถ้ำ สูงกว่ำ แต่มี
pH น้อยกว่ำเศษเนื้อทิ่ปริมำณไขมันมำก (p<0.05) และเมื่อนำเศษเนื้อโคที่มีไขมันน้อยมำเก็บรักษำ
แบบแช่เยือกแข็งจะส่งผลให้เนื้อโคขึ้นรูปมีกำรเกำะติดชิ้นเนื้อดีกว่ำกลุ่มอื่น (p<0.05) นอกจำกนี้
กำรนำเนื้อโคที่ผ่ำนกำรแช่แข็ง (ทั้งเนื้อส่วนไขมันน้อยและไขมันมำก) จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่ำแรงเฉือน
ต่ำกว่ำ หรือมีควำมนุ่มมำกกว่ำ และมีปริมำณจุลินทรีย์น้อยกว่ำ เนื้อโคขึ้นรูปที่ผลิตจำกเศษเนื้อที่เก็บ
รักษำแบบแช่เย็น (p<0.05) ส่วนกำรประเมินทำงด้ำนประสำทสัมผัสพบว่ำ เนื้อโคขึ้นรูปที่ผลิตจำก
เศษเนื้อที่มีปริมำณไขมันมำกจะให้ผลกำรยอมรับโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีกว่ำกลุ่มเนื้อ โคขึ้นรูปที่ผลิต
จำกเศษเนื้ อ ที่ มี ป ริ ม ำณไขมั น น้ อ ย (p<0.07) ผลจำกกำรทดลองในครั้งนี้ ส ำมำรถน ำไปใช้ เป็ น
แนวทำงในกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลพลอยได้จำกกำรตัดแต่งเนื้อโค
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ตัวอย่ำงที่ 4 (กิตติกรรมประกำศ)

กิตติกรรมประกาศ
ในกำรทำปัญหำพิเศษ เรื่อง ผลของปริมำณไขมัน และสภำวะกำรเก็บรักษำต่อคุณภำพเนื้อ
โคขึ้ น รู ป โดยใช้ เอนไซม์ ท รำนส์ ก ลู ต ำมิ เ นสที่ ส ำมำรถส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ผู้ จั ด ท ำต้ อ ง
ขอขอบพระคุณ ดร. ศุภลักษณ์ สรภักดี อำจำรย์ประจำภำควิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ และประมง
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เป็นอย่ำงยิ่งที่
ท่ำนสละเวลำ กรุณำมำเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งท่ำนได้ อบรมสั่งสอน ให้คำแนะนำ และได้แสดงควำม
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อกำรทำปัญหำพิเศษครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพี่ๆ นักศึกษำปริญญำโท แขนง
วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ทุกๆท่ำนที่ช่วยให้คำแนะนำ สอนวิธีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรทำวิจัย
สุ ด ท้ ำยนี้ ขอขอบพระคุ ณ บิ ดำ มำรดำที่ ส นั บ สนุ น กำรศึก ษำ เพื่ อ นๆ และพี่ ๆ นั ก ศึ กษำ
สำขำวิช ำเทคโนโลยี กำรผลิ ตสั ตว์และประมงทุ กท่ำน ที่ ให้ ควำมช่วยเหลื อ ให้ ข้ อมูล และควำมรู้
เพิ่มเติม ในกำรทำปัญหำพิเศษจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้
ภณิตำ จึงวรำวิช
วันเฉลิม พฤกษะวัน
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หมายเหตุ: เนื้อควำมของปัญหำพิเศษจะแบ่งออกเป็นกี่บทก็ได้ตำมควำมจำเป็น และขอให้ระบุรำยละเอียดหัวข้อ
สำคัญในแต่ละบทด้วย

IV21
ตัวอย่ำงที่ 6 (สำรบัญตำรำง)

สารบัญตาราง
ตำรำงที่

หน้ำ

2.1 กำรใช้ประโยชน์จำกเอนไซม์ทรำนส์กลูตำมิเนส
4.1 องค์ประกอบทำงเคมีและค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของเศษเนื้อโคขุนโพนยำงคำ
4.2 ผลของรูปแบบเนื้อโค และกำรเก็บรักษำ ต่อค่ำสี และกำรสูญเสียน้ำระหว่ำงปรุงสุก
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ตัวอย่ำงที่ 7 (สำรบัญภำพ)

สารบัญภาพ
ภำพที่

หน้ำ

2.1 ปฏิกิริยำย้ำยหมู่เอซิลจำกอนุมูลกลูตำมีนของเอนไซม์ทรำนส์กลูตำมิเนส
2.2 ผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปใหม่โดยใช้เนื้อสุกรและหอยเชลล์ด้วยเอนไซม์ทรำนกลูตำมิเนส
3.1 กำรหำปริมำณของจุลินทรีย์ในเศษเนื้อโคประเภทต่ำงๆ
4.1 เนื้อโคขึ้นรูปโดยใช้เอนไซม์ทรำนส์กลูตำมิเนสที่ผ่ำนกำรปรุงสุก

5
28
33
48
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ตัวอย่ำงที่ 8 (บทนำ)

บทที่ 1

บทนา (Introduction)
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
…………………(กล่ำวถึงควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของเรื่องและประเด็นสำคัญที่จะศึกษำโดย
เขียนให้กระชับและชัดเจน)
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
………………. (กล่ำวถึงควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ว่ำต้องกำรที่จะพิสูจน์หรือ
ต้องกำรที่จะรู้เรื่องอะไร)
1.3 คาจากัดความที่ใช้ในการศึกษา
……………… (กำรกำหนดหรือนิยมคำศัพท์เฉพำะในกำรดำเนินกำรศึกษำ)
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ตัวอย่ำงที่ 9 (วรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
(กล่ำวถึงแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม หรือผลงำนวิจัยที่มีผู้ทำมำแล้ว และมีควำมสำคัญต่อ
งำนวิจัยนี้เพื่อเป็นแนวทำงเข้ำสู่กระบวนกำรวิจัย) ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............…………………………………..
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ตัวอย่ำงที่ 10 (กำรจัดวำงตำรำง)
……………………………………………………………….. (เนื้อควำมที่บรรยำยมำก่อน) …......................…..
(เว้น 1 บรรทัด)
ตารางที่ 4.1 องค์ประกอบทำงเคมีเบื้องต้นและค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของเศษเนื้อโคขุนโพนยำงคำ
ค่ำวิเครำะห์
กลุ่มเนื้อโคไขมันต่ำ
กลุ่มเนื้อโคไขมันสูง
ควำมชื้น (%)
75.65 ± 0.08a
61.52 ± 2.09b
โปรตีน (%)
21.16 ± 0.02a
17.59 ± 0.34b
ไขมัน (%)
1.65 ± 0.30b
16.03 ± 0.26a
เถ้ำ (%)
1.07 ± 0.02a
0.87 ± 0.01b
ควำมเป็นกรด-ด่ำง
5.70 ± 0.20b
6.00 ± 0.10a
a,b

ตัวอักษรที่แตกต่ำงในแถวเดียวกันมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.05)

(เว้น 1 บรรทัด)
..........................(เนื้อควำมต่อไป).....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
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ตัวอย่ำงที่ 11 (กำรจัดวำงภำพ)
……………………………………………………………….. (เนื้อควำมที่บรรยำยมำก่อน) ………………………………..
(เว้น 1 บรรทัด)

ภาพที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์เนื้อขึ้นรูปใหม่โดยใช้ เนื้อสุกร (a) และหอยเชลล์ (b) ด้วยเอนไซม์ทรำนกลูตำ
มิเนส
ที่มา : Yokoyama et al. (2004)
(เว้น 1 บรรทัด)
เนื้อควำมต่อไป.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
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ตัวอย่ำงที่ 12 (สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ)

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
(Conclusion and Suggestion)
…………… (ให้กล่ำวสรุปเรื่องทั้งหมดของปัญหำพิเศษ กำรอภิปรำยข้อสรุปของปัญหำใน
กำรศึกษำ กำรแปลควำมหมำยของข้อมูล ผลกำรวิจัย เทียบกับกำรวิจัย หรือกำรค้นพบที่มีมำก่อน ซึ่ง
นำไปสู่ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำปัญหำอื่นๆ ต่อไป อำจกล่ำวได้ว่ำคล้ำยกับกำรขยำยควำมใน
บทคัดย่อให้ชัดเจนเพียงพอสำหรับผู้ไม่มีเวลำอ่ำนปัญหำพิเศษทั้งเล่ม ได้อ่ำนศึกษำให้เข้ำใจง่ำย
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์)

28
ตัวอย่ำงที่ 13 (ประวัติผู้เขียน)

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นำมสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ที่อยู่
ประวัติกำรศึกษำ
ทุนกำรศึกษำ (ถ้ำมี)

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ข.
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์ม กษ.1
แบบคาร้องเสนอหัวข้อปัญหาพิเศษ
ภาควิชา.............................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อนักศึกษา (นำย/นำงสำว/นำง) ...........................................………รหัสประจำตัว 
(นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….........................................………รหัสประจำตัว 
และ (นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….................................………รหัสประจำตัว 
หัวข้อเรื่อง (ภำษำไทย)
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ คือ.......................................................................
(ลงนำมนักศึกษำ).............................................................
(...........................................................)
วันที่....../......../.......
ลงนามรับรองการตรวจสอบและเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการปัญหาพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
คณะกรรมการ
ลงนาม
1. (อ./ผศ./รศ./ศ.).................................

อำจำรย์ที่ปรึกษำ

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

2. (อ./ผศ./รศ./ศ.).................................

กรรมกำร

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

3. (อ./ผศ./รศ./ศ.).................................

กรรมกำร

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

4. (อ./ผศ./รศ./ศ.).................................

กรรมกำร

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

**หมายเหตุ : ให้ส่งแบบฟอร์ม กษ.1 ที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำปัญหำพิเศษ 1

31

แบบฟอร์ม กษ.2
แบบคาร้องขอสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ
ภาควิชา..................................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อนักศึกษา (นำย/นำงสำว/นำง) ...........................................………รหัสประจำตัว 
(นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….........................................………รหัสประจำตัว 
และ (นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….................................………รหัสประจำตัว 
หัวข้อเรื่อง (ภำษำไทย) .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................

กาหนดการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ
วันที่ ………......................................……...……… เวลำ ……………ณ ห้อง..........…...…..
(ลงนำมนักศึกษำ) ……………............………………….
(…………………………………..)
วันที่ ………/……………/…………

ลงนามรับทราบ .................….................. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
ผลการสอบของนักศึกษา





ผ่ำน
ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข) ……………………......................………………………..
ไม่ผ่ำน นักศึกษำต้องดำเนินกำรขอสอบใหม่ภำยในไม่เกินวันที่ …...........………….
คะแนนที่ได้ …...........………….

ลงนามรับรองผลการสอบ
ลงนำม..................................................ประธำนกรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
**หมายเหตุ : ให้ส่งแบบฟอร์ม กษ.2 ที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำปัญหำพิเศษ 1
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แบบฟอร์ม กษ.3
แบบคาร้องขอสอบปัญหาพิเศษ
ภาควิชา...................................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อนักศึกษา (นำย/นำงสำว/นำง) ...........................................………รหัสประจำตัว 
(นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….........................................………รหัสประจำตัว 
และ (นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….................................………รหัสประจำตัว 
หัวข้อเรื่อง (ภำษำไทย) .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

กาหนดการสอบปัญหาพิเศษ
วันที่ ………......................................……...……… เวลำ ……………ณ ห้อง..........…...…..
(ลงนำมนักศึกษำ) ……………............………………….
(…………………………………..)
วันที่ ………/……………/…………

ลงนามรับทราบ .................….................. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
ผลการสอบของนักศึกษา
 ผ่ำน
 ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข) ……………………......................………………………..
 ไม่ผำ่ น นักศึกษำต้องดำเนินกำรขอสอบใหม่ภำยในไม่เกินวันที่ …...........………….

ลงนามรับรองผลการสอบ
ลงนำม..................................................ประธำนกรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเ ศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
**หมายเหตุ : ให้ส่งแบบฟอร์ม กษ.3 ที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำปัญหำพิเศษ 2
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แบบฟอร์ม กษ.4
แบบคาร้องขอใช้ผลงานทางวิชาการแทนการสอบปัญหาพิเศษ
ภาควิชา.................................................................
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อนักศึกษา (นำย/นำงสำว/นำง) ...........................................………รหัสประจำตัว 
(นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….........................................………รหัสประจำตัว 
และ (นำย/นำงสำว/นำง) ........…………….................................………รหัสประจำตัว 
หัวข้อเรื่อง (ภำษำไทย) .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

ขอใช้ผลงานทางวิชาการแทนการสอบปัญหาพิเศษ
 กำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร ในวำรสำร...............................................................................
ปีที่....................................ฉบับที่..............................................................................
 กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร ในกำรประชุมวิชำกำรชื่อ.....................................................
วันที่.....................................................................สถำนที่..........................................
(ลงนำมนักศึกษำ) ……………............………………….
(…………………………………..)
วันที่ ………/……………/…………

ลงนามรับทราบ .................….................. อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
ผลการสอบของนักศึกษา
 ผ่ำน
 ผ่ำนโดยมีเงื่อนไข (ระบุเงื่อนไข) ……………………......................………………………..
 ไม่ผำ่ น นักศึกษำต้องดำเนินกำรขอสอบใหม่ภำยในไม่เกินวันที่ …...........………….

ลงนามรับรองผลการสอบ
ลงนำม..................................................ประธำนกรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
ลงนำม................................................................กรรมกำรสอบโครงร่ำงปัญหำพิเศษ
**หมายเหตุ : ให้ส่งแบบฟอร์ม กษ.4 พร้อมแนบเอกสำรอนุมัติกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรที่อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำปัญหำพิเศษ 2

