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บทนำ (Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย)
เนื้อหาในส่วนนี้ (Cordia New ขนาด 16 พอยด์ ตัวปกติ จัดกระจายขอบซ้ายและขวา) เป็นการ
อธิบายความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เขียนรูปแบบเอกสารอ้างอิง ดังนี้ (Bricknell
and Dalmo, 2005; Gatesoupe, 1999; Gomes-Gil et al., 2000; Pirarat et al., 2008) กล่ า วคื อ เรี ย ง
ตามลำดับอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ ตามด้วยปี ค.ศ. ที่มีการตีพิมพ์ ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิง
มากกว่า 1 ฉบับในปีเดียวกันจากผู้เขียนท่านนั้น ให้ใส่ a และ b หลังปี ค.ศ.ที่มีการตีพิมพ์ ตามลำดับการ
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อธิบายวิธีการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในกรณีที่ผู้เขียนต้องการมีหัวข้อ
ย่อย ให้ใช้ตัวอักษรเอียง ชิดขอบซ้าย ดังตัวอย่างด้านล่าง
หัวข้อย่อย (Cordia New ขนาด 16 พอยด์ ตัวเอียง ชิดขอบซ้าย)
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ประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องมีคำอธิบายรูป หรือตารางแสดงผลอย่างชัดเจนและกระชับ และมีหมายเลขกำกับ
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ด้านล่างของภาพ หรือด้านบนของตารางแสดงผล ตามลำดับ กรณีมีการอ้างอิงรูปหรือตารางแสดงผล ให้
ระบุแหล่งที่มาและการอ้างอิงภายในวงเล็บ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่มา: www.vettech.ku.ac.th)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างวิธีเตรียมตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์สารพทาเลตในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (Cordia New ขนาด 16 พอยด์ ตัวปกติ)
ตัวอย่าง
วิธีเตรียมตัวอย่าง
วิธีวิเคราะห์ อ้างอิง
แฮม และไส้กรอก สกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซน
GC-MS (Guo et al., 2010a)
ร่วมกับ Water OasisMAX SPE
ปลาและเนื้อ
สกัดด้วยอะซิโตนไนไทรล์ร่วมกัน GC-FID (Cirillo et al., 2011)
การสั่นด้วยคลื่นเสียงและสกัด
ด้วยเฮกเซนที่อิ่มตัวด้วยอะซิโต
ไนไทรล์ร่วมกับ Florisil
ปลา ไส้กรอก ชีส สกัดด้วยเฮกเซนและอะซิโตไน HPLC/DAD (Kataoka et al., 2002)
ไทรล์ร่วมกับ in-tube SPME
ปลา
สกัดด้วยด้วยเฮกเซนและเฮ
GC-FID (Williams, 1973)
กเซนที่อิ่มตัวด้วยอะซิโตไนไทรล์
ร่วมกับ silica gel column
เบคอน, ชีส
สกัดด้วยสารละลายผสมไซโคล
GC-MS (Lau and Wong, 1996)
เฮก เซนและไดคลอโรมีเทน
ร่วมกับ GPC
(ที่มา: ศิรินิตย์ ธารธาดา และคณะ, 2017)
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และขวา) ให้ เ รี ย งตามลำดั บ อั ก ษร โดยเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ภาษาไทยก่ อ น แล้ ว ตามด้ ว ย
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ และจัดย่อหน้าในบรรทัดที 2 ระยะ 1.0 เซนติเมตร ดังตัวอย่างด้านล่าง
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