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การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปรุงผงกวยเตีย๋ วผัดไทย
เชาวลิต อุปฐาก
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บทคัดยอ
การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยวิธีการทําแหงแบบพน
ฝอย (Spray Drying) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณมอลโตเด็กซตรินและอุณหภูมิลมรอนที่หมาะสมใน
การทําแหงแบบพนฝอยเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) พบวา ปริมาณมอลโตเด็กซตรินที่เหมาะสม คือ 20 เปอรเซ็นต
และ อุณหภูมิลมรอนขาเขาและขาออกที่เหมาะสมในการพนฝอย ไดแก 150/90 องศาเซลเซียส โดย
เครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยมีคาสีกอนคืนรูป คาสีสวาง L* 88.32 คาสีแดง a* 0.99 คาสีเหลือง b*
8.26 คาหลังคืนรูป คาสีสวาง L* 30.73 คาสีแดง a* 3.08 คาสีเหลือง b* 8.25 aw 0.22 ปริมาณ
ความชื้นของเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย เทากับ 1.24 จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความชอบโดย
ใชเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย กับน้ํากวยเตี๋ยวผัดไทยสูตรตนแบบและผลิตภัณฑเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยว
ผัดไทยจากทองตลาดที่ไดรับการยอมรับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized
Complete Block Design, RCBD) โดยใชเสนกวยเตี๋ยวผัดกับเครื่องปรุงทั้ง 3 ชนิด พบวา เครื่องปรุงผง
กวยเตี๋ยวผัดไทยและน้ําผัดไทยสูตรพื้นฐาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เนื่องจากผู
ทดสอบชิมใหการยอมรับความชอบทุกดานอยูในระดับความชอบปานกลางถึงมาก (7.57) จากนั้นศึกษา
อายุการเก็บรักษาของเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย โดยบรรจุลงถุงฟอยล แบบสุญญากาศ (Vacuum) 2
ชั้น และเก็บเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยที่อุณหภูมิตางกัน 4 ระดับ คือ 30 35 45 และ 55 องศา
เซลเซียส แลวนํามาวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย และนํามาประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสที่อุณหภูมิ 30 และ35 องศาเซลเซียส ไมมีความแตกตางในทุก ๆ ดานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) และเปนอุณหภูมิหองที่เหมาะในการเก็บรักษา แตถามีอุณหภูมิสูงขึ้นในระหวางการ
เก็บรักษาเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทยก็จะมีลักษณะที่ดีขึ้นดวย ดานผูทดสอบใหการยอมรับเครื่องปรุงผง
กวยเตี๋ยวผัดไทย ชุดควบคุม และที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิที่ 55 องศาเซลเซียสมากที่สุด
คําสําคัญ : เครื่องปรุงผง, การทําแหงแบบพนฝอย, กวยเตี๋ยวผัดไทย
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ABSTRACT
This paper aimed to study the process of making instant Pad Thai powder by
Spray Drying method. The appropriate temperature of hot gas and the quantity of Maltodextrin
in Processing instant Pad Thai powder by Spray Drying method were studied. Factorial in
Completely Randomized Design (CRD) was used. The study found that the appropriate quantity
of Maltodextrin was 20% and the appropriate temperature for in and out hot gas was 150/90๐C.
The color variation of the finishing instant Pad Thai powder was as follow : Bright colors L* 88.32
Red a* 0.99 Yellow b* 8.26. The color variation after cooking the product was : Bright colors L*
30.73 Red a* 3.08 Yellow b* 8.25. aw 0.22. The moisture of the powder was 1.24. Then, the
consumer satisfaction was studied by using 3 types of Pad Thai Noodles ; Pad Thai Noodles
with Instant Pad Thai Powder, Pad Thai Noodles with regular Pad Thai sauce, and Pad Thai
Noodles sold in general market. Randomized Complete Block Design, RCBD was used. The
study of the consumer satisfaction revealed that there was no difference between Pad Thai
Noodles made with Instant Pad Thai Powder and Pad Thai Noodles made with regular Pad Thai
sauce at the statistical significance (p>0.05). The testers rated the overall taste of Pad Thai
Noodles at 7.57. Next, the researcher studied the expiration period of Instant Pad Thai Powder
by packing the product in double vacuum foil and storage the product at 4 different
temperatures 30, 35, 45, and 55 degree Celsius. Then the product was studied to evaluate the
physical, chemical, microorganism, and sensory property. The product kept at 55๐C was the
most different of the four storage products at p > 0.05 with the highest level of consumer
satisfaction at color = 7.33, smell = 7.30, taste = 7.90, texture = 7.57 and total = 7.40.
Keywords : Instant Powder, Spray Drying, Pad Thai Noodle
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระหวางเพศ และระดับชั้น ศึกษา
ในเรื่องความรูดานอาหารและโภชนาการ ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการ การปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการ และศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตน
ดา นอาหารและโภชนาการของวัย รุน ในอํา เภอเมือง จัง หวัดปราจี นบุ รี โดยใช แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนในอําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 346 คน จากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ซึ่งกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ถึง 0.05
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน รอยละ
71.4 และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 142 คน รอยละ 41.0 มีความรูดานอาหารและ
โภชนาการอยูในระดับดี โดยวัยรุนที่มีเพศตางกันมีความรูดานอาหารและโภชนาการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนวัยรุนที่มีระดับชั้นตางกัน มีความรูดานอาหารและโภชนาการ
ไมแตกตางกัน มีความตระหนักดานอาหารและโภชนาการอยูในระดับมาก โดยวัยรุนที่มีเพศตางกัน มี
ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน
วัยรุนที่มีระดับชั้นตางกัน มีความตระหนักดานอาหารและโภชนาการไมแตกตางกัน มีการปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการดีในระดับปานกลาง โดยวัยรุนที่มีเพศและระดับชั้นตางกันมีการปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการไมแตกตางกัน ความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนดานอาหารและ
โภชนาการ มีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขึ้นไปโดยที่ความรู
กับความตระหนัก มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และความรูกับการปฏิบัติตน และความ
ตระหนักกับการปฏิบัติตน มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
คําสําคัญ : ความรูดานอาหารและโภชนาการ, ความตระหนักดานอาหารและโภชนาการ, การปฏิบัติตน
ดานอาหารและโภชนาการ
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Independent Study Title Knowledge, Awareness and Practice about Foods and Nutrition of
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Author
Jirayu Ruamsup
Degree
Master of Home Economics
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Home Economics ( Graduate School )
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2009

ABSTRACT

20 จุด, ตัวหนา

The research aimed to study and compare : 1. foods and nutrition knowledge
of adolescence by looking at gender and level of education. 2. the awareness of foods and
nutrition by comparing gender and level of education. 3. the practice of foods and nutrition
by comparing gender and level of education. 4. study the relationship between knowledge,
awareness, and practice of foods and nutrition of the adolescence in Muang District,
Prachinburi Province. Tests and questionnaires were used to gather the data from 346
samples. The Stratified Random Sampling was used. The data were analyzed by using
percentile, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and Pearson’s
Product moment correlation at 0.01-0.05 significant level.
The study found that 71.4% of the sample was female and 41.0% was high school
graduate. The sampling adolescence had good knowledge of foods and nutrition. Different
gender had significantly different level of foods and nutrition knowledge at 0.01 while different
level of study had no different level of foods and nutrition knowledge. The sampling
adolescence had foods and nutrition awareness at high level Different gender had significantly
ifferent level of foods and nutrition awareness at 0.01 while different level of study had no
different level of foods and nutrition awareness. The sample group had good foods and
nutrition practice at moderate level, with no difference between gender and level of study.
There was a positive relationship between foods and nutrition knowledge, awareness, and
practice of the adolescence at 0.05.
Keywords : Knowledge about Foods and Nutrition, Awareness about Foods and Nutrition,
Practice about Foods and Nutrition
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กิตติกรรมประกาศ

ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ
สําหรับวิทยานิพนธ

เวน 1 บรรทัด
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลว งไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ของ...........................
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ………………………..…..อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคาํ แนะนํา
และขอคิดเห็นตางๆของการวิจัยมาโดยตลอด
อาจารย……………………...……….…และอาจารย…….………………….ที่กรุณา
สละเวลามาเปนอาจารยสอบวิทยานิพนธ พรอมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
เจาหนาที่แผนก………….…….……….โรงพยาบาล………….……...…..ทุกๆ ทานที่ให
ความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการใชงานเปนอยางดี
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

[ชื่อ นามสกุลผูเขียน]
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ตัวอยางกิตติกรรมประกาศ
สําหรับการคนควาอิสระ

เวน 1 บรรทัด
การคนควาอิสระในครั้งนี้สาํ เร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียงิ่ ของ...............
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและ………...………………..…..อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดให
คําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆของการวิจยั มาโดยตลอด
อาจารย……………………...……….…และอาจารย…….………………….ที่กรุณา
สละเวลามาเปนอาจารยสอบการคนควาอิสระ พรอมทั้งใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
เจาหนาที่แผนก………….…….……….โรงพยาบาล………….……...…..ทุกๆ ทานที่ให
ความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการใชงานเปนอยางดี
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้

[ชื่อ นามสกุลผูเขียน]
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Abstract
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.4 ขอตกลงเบื้องตน
1.5 สมมติฐาน
1.6 กรอบแนวความคิด
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.8 นิยามศัพท
1.9 คําสําคัญ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดาํ เนินการ
3.1 เครื่องมือที่ใช
3.2 วิธกี าร
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล
4.2 การอภิปรายผล
บทที่ 5 สรุปผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
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สารบัญตาราง
ตาราง
4.1 รอยละขอมูลโครงการวิจยั ทีไ่ ดรับทุนจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ตั้งแตมหาวิทยาลัยเริ่มมีการใหทุนที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
อุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจยั และพัฒนาตองการทราบ
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
4.2 รอยละการประชุมอื่นในมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน
อุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจยั และพัฒนาเห็นวาสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการประชุมได
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3.2 ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
4.1 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 1 ระบบสนับสนุนการประชุมสําหรับคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา
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1. 1 หัวขอสําคัญ (หัวขอชิดซาย)
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ยอหนา 0.5 นิ้ว
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………….........................................................
16 จุด, ตัวหนา
1.1.1 หัวขอรอง ขอความ………………………………….………….…………….………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
16 จุด, ตัวธรรมดา
1.1.1.1 หัวขอยอย ขอความ……………………………………………………….……
……………………………………………………………….………………………………………....
………………………………………………………………...…………………………………….......
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……………………………………………………………….............................................................
ขอบลาง 1 นิ้ว
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ตาราง 4.8 จํานวนจุลนิ ทรียทั้งหมด ที่มอี ยูในเครื่องปรุงผงกวยเตี๋ยวผัดไทย ในระหวางการเก็บรักษา
อายุการเก็บ
รักษา
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ตาราง 4.2 ความรูดานอาหารและโภชนาการของวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
( n = 346 )
จํานวนที่ตอบ
คําถาม
รอยละ
ถูก (คน)
1. สารอาหารมีกี่ชนิด อะไรบาง
45
13.0
2. ขอใดไมใชประโยชนของอาหารตอสุขภาพกาย
341
98.6
3. สารอาหารประเภทโปรตีน มีประโยชนตอรางกายอยางไร
211
61.0
4. ถัว่ เหลืองใหสารอาหารใกลเคียงกับอาหารประเภทใด
203
58.7
5. ขอใดเปนอาหารที่ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมากทัง้ หมด
266
76.9
6. ไขมันจากพืชในขอใด ทําใหโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น
231
66.8
7. โรคลักปดลักเปดเกิดจากขาดวิตามินอะไร
209
60.4
8. ถาตองการแคลเซียม ควรรับประทานอาหารชนิดใด
318
91.9
38.4
9. อาหารในขอใดมีธาตุเหล็กสูงที่สุด
133
80.6
10.อาหารในขอใด มีครบ 5 หมู
279
11.อาหารชนิดใดจัดอยูในอาหารหลักหมูท ี่ 2
32.1
111
12.อาหารที่มีเสนใยพืชประกอบมากที่สุดคือขอใด
93.9
325
13.ผลไมชนิดใดที่มีเบตาแคโรทีนสูง รางกายเรานําไปสรางวิตามินเอ
75.4
261
14.อาหารชนิดใด มีไขมันนอยที่สุด
94.2
326
15.การปฏิบัติตนตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการที่ถกู ตอง
89.9
311
16.การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ ควรทําอยางไร
93.1
322
17.ถากินอาหารประเภทแปงมากเกินไป จะสงผลอยางไรตอรางกาย
90.5
313
18.เหตุใดตามโภชนบัญญัติ 9 ประการจึงกําหนดใหกนิ พืชใหมาก
และกินผลไมเปนประจํา
89.6
310
19.บุคคลใดตอไปนี้ปฏิบัติตนไมถูกตองตามหลักโภชนาการ
77.7
269
20.เพราะเหตุใดเด็กวัยรุนจึงควรดื่มนมทุกวัน
89.9
311
21.วิตามินชนิดใดเปนวิตามินที่ละลายในน้ํา
54.3
188
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ตัวอยางการพิมพตาราง สําหรับการสํารวจ (ตอ)

ตาราง 4.2 (ตอ)

( n = 346 )
คําถาม
22.อาหารชนิดใด มีเสนใย วิตามิน และเกลือแรสูง ชวยในการขับถาย
และบํารุงผิว
23.อาหารชนิดใดกอใหเกิดโรคมะเร็งตับ
24.ขอใดเปนการเลือกซื้ออาหารที่ไมปลอดภัย
25.ผูที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด อาจกอใหเกิดโรคใดมากที่สุด
26.ถานักเรียนรับประทานอาหารประเภทไขมันมากเกินความตองการ
จะทําใหเกิดโรคชนิดใดไดงาย
27.ขอใดเปนอาหารที่วยั รุนควรรับประทานประจําทุกวัน
28.รับประทานอาหารอยางไร ไดคุณคาทางอาหารสูงทีส่ ุด
29.พลังงานทีว่ ัยรุนไดรับใน 1 วัน ตามธงโภชนาการคือเทาใด
30.เหตุใดตามธงโภชนาการจึงจัด น้าํ มัน น้ําตาล และเกลือไวในกลุม
เดียวกัน

จํานวนที่ตอบ
ถูก (คน)

รอยละ

332
297
317
308

96.0
85.8
91.6
89.0

331
324
323
139

95.7
93.6
93.4
40.2

216

62.4
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ตัวอยางการพิมพภาพประกอบ (กรณีที่นําภาพผูอื่นมาอางอิง)

ภาพ 4.1 การบรรจุอาหารแบบอัตโนมัติดวยเครื่องจักรกล
ที่มา: Chompoonuch (2551)
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ตัวอยางการพิมพภาพประกอบ (กรณีที่ถายภาพดวยตนเอง
ไมนําภาพผูอื่นมาอางอิง)

ภาพ 4.1 อาหารพรอมปรุงสําเร็จที่ผลิตมาจากมะเขือเทศสีดา
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
กมลทิพย ดีอดุ มใจ, มณีนุช ทิพยอทุ ัย และ ดวงวิไล วรรณารักษ. 2548. การตกแตงผาชนเผา
ไทย. พิมพครั้งที่ 2. กนกวรรณการพิมพ, แมฮองสอน.
เกศทิพย กรี่เงิน และ สุวดี ประดับ. 2550. เอกสารประกอบการสอนวิชาแผนงานพิเศษเรื่อง
ผาและเครื่องแตงกาย. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพฯ.
ขวัญฤทัย คําขาว และ เตือนใจ สามหวย. 2530. “สีธรรมชาติจะกาวไกลถาสรรใชเทคโนโลยี.”
คหเศรษฐศาสตร. 5, 15 (มกราคม) : 12-17.
จิรายุ รวมทรัพย. 2552. “ความรู ความตระหนัก และการปฏิบตั ิตนดานอาหารและ
โภชนาการของวัยรุนในอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาโท.
(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร บัณฑิตศึกษา). คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
จิตรพี ชวาลาวัณย. 2539. เสื้อสูทสตรีเบื้องตน. เอส พี เอฟ พริ้นติง้ กรุป, กรุงเทพฯ.
เจนใจ กายสิทธิ์. 2551. “การสรางลายพิมพดว ยใบไม.” ไทยรัฐ. (29 กุมภาพันธ) : 4.
เชาวลิต อุปฐาก. 2552 “การศึกษากรรมวิธกี ารผลิตเครื่องปรุงผงกวยเตีย๋ วผัดไทย.”
วิทยานิพนธปริญญาโท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร. (บัณฑิตศึกษา). คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
นันทนัช พิเชษฐวทิ ย. 2533. “ผลของสารชวยติดที่มตี อการยอมไหมดวยใบตะขบฝรั่ง.”
วิทยานิพนธปริญญาโท. (ภาควิชาคหกรรมศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
นิจศิริ เรืองรังษี. 2543. เครื่องเทศ. โรงพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
นุชนารถ ดวงทิพย และ ดวงใจ สุวรรณ. 2550. ผากะเหรี่ยง เยา และมูเซอ. เมืองทองการพิมพ,
ลําปาง.
บัญญัติ สุขศรีงาม. 2527. เครื่องเทศทีใ่ ชเปนสมุนไพร. เลม 2. บูรพาสาสน, กรุงเทพฯ.
ประภาภรณ ลิ้มสุคนธ. ม.ป.ป. “เอกสารประกอบการสอนวิชาผาที่ใชในบาน.” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
พรศรี ภิญญะพันธ. ม.ป.ป. งานผาพฤกษาสดใส. ม.ป.พ., กรุงเทพฯ.
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เอกสารอางอิง (ตอ)
มาตุลักษณ รอดโต. 2548. “การตกแตงกระเปาดวยออริกามิจากผา.” แผนงานพิเศษปริญญาตรี.
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช,
กรุงเทพฯ.
ศรีกาญจนา พลอาสา. 2540. การตัดเย็บเสื้อสําเร็จรูปเชิงอุตสาหกรรม. ตนไทรการพิมพ,
กรุงเทพฯ.
สุชา จันทรเอม. 2540. จิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพครั้งที่ 4. ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ.
Coconut, White and Scoobs, Prince J. 2007. Fabrics. [Online] Available:
http://www.choowup.com/1256.345-textiles, July 1, 2009.
Herbert, Ann. 1998. “Hello Monaco.” in Travel. pp. 23-25. Mcdonald, Peter, editor.
Good Book, New York.
Toledo, Romeo T. 2007. Fundamentals of Food Process Engineering. 3rd ed. Springer+
Business Media, New York.
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20 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก

18 จุด, ตัวหนา

ภาคผนวก ก สูตรพื้นฐานของน้ํากวยเตี๋ยวผัดไทย
ภาคผนวก ข การวิเคราะหทางจุลินทรีย
ภาคผนวก ค การวิเคราะหปริมาณของแข็งทั้งหมด
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20 จุด, ตัวหนา

ตัวอยางประวัติการศึกษาและการทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษาและการทํางาน
ชื่อ นามสกุล
……………………………………………………………………………………
วัน เดือน ปเกิด ……………………………………………………………………………………
ภูมิลําเนา
.........................(อําเภอ จังหวัด)…………………………………..……………
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบัน
ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
......................................... ......................................................... .................................
......................................... ......................................................... .................................
......................................... ......................................................... .................................
ตําแหนงและสถานทีท่ ํางานปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………….…...........
……………………………………………………………………………………….…………...........
ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ (ถามี)
………………………………………………………………………………………….………...........
…………………………………………………………………………………………………...........
ทุนการศึกษา (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………...........
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ภาคผนวก ข
ขอกําหนดในการจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็ม (Full Text) ของ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ขอกําหนดในการจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็มของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับ
บัณฑิตศึกษาที่จะสงใหสาํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังตอไปนี้
1. การจัดทํา CD-ROM ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
ใหจัดทําเนื้อหาเหมือนตัวเลมทุกประการ โดยจัดทําเปนไฟล.pdf และตั้งชื่อไฟลเปนชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระเปนภาษาอังกฤษเทานัน้
2. การแบงเนือ้ หาในไฟลวทิ ยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ ใหใชตัวสะกด การจัดเรียงลําดับ
เนื้อหา ตามทีป่ รากฏในตัวเลมและ / หรือในสารบัญเปนหลัก
3. การสงแผนซีดีบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ใหนกั ศึกษา
บันทึกขอมูลดวยโปรแกรมทีเ่ ปนไฟล.pdf เทานั้น โดยจัดสงแผนซีดี แบบ CD-R 700 MB / 80 MIN
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ความเร็วในการเขียนแผนไมเกิน 32X จํานวน 2 ชุด และแผน
ซีดีที่นาํ สงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองดําเนินการใหเรียบรอย ดังนี้
3.1 ผานการตรวจสอบความถูกตอง และการจัดเรียงลําดับของเนื้อหาเรียบรอยแลว
3.2 ผานการตรวจสอบและกําจัดไวรัสเรียบรอยแลว
3.3 บรรจุในกลองซีดี พรอมทั้งปกซีดีที่มขี อมูล ดังนี้
ชื่อนักศึกษา........................................................................................................
รหัสประจําตัว.....................................................................................................
ชื่อวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ.....................................................................
ชื่อปริญญา..................................................สาขาวิชา / โครงการ.........................
คณะ...................................................................................................................
ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา...............................................................................
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ภาคผนวก ค
รายการอางอิงที่ใชประกอบการจัดทํา
คูมือการพิมพวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
คูมือการจัดทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ. 2553. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
(บัณฑิตศึกษา) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
กรุงเทพฯ.
คูมือการพิมพงานการศึกษาคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2553.
[ออนไลน] เขาถึงไดจาก : http://chaitha.igetweb.com/index.php?mo=3&art=431986,
9 ตุลาคม 2553.
คูมือการพิมพวิทยานิพนธ. 2551. พิมพครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ.
คูมือการพิมพวิทยานิพนธ. 2548. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ณรงค นิยมวิทย. 2552. คูมือการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัย. ม.ป.พ., กรุงเทพฯ. (อัดสําเนา)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546. นานมีบุคส, กรุงเทพฯ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย. 2549. คูมือวิทยานิพนธสายวิทยาศาสตรสังคม
พ.ศ.2549. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
Publication Manual of the American Psychological Association. 2001. 5th ed.
American Psychological Association, Washington, D.C.
Schedule Type Glossary. 2006. [Online] Available :
http://www.unm.edu/~unmreg/Curriculum/ScheduleTypeGlossary1-9-06.htm,
October 9, 2010.
Slade, Carole. 1997. Form and Style. 10th ed. Houghton Mifflin, Boston.
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ภาคผนวก จ
คณะกรรมการจัดทําคูมือวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ผูชว ยศาสตราจารย สุภทั รา
2. ผูชว ยศาสตราจารย ศรีศกั ดิ์
3. นายรณรงค
4. นายมนตรี
5. นายทง
6. ดร.สุรเชษฐ
7. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นุชนาฏ
8. นายเกษมชัย
9. ดร.ธนธัส
10. ผูชวยศาสตราจารย สุกญ
ั ญา
11. ผูชวยศาสตราจารย อภิรตั ิ
12. ผูชวยศาสตราจารย พัชรีพรรณ
13. นางดวงตา
14. นายอรรถการ
15. ผูชวยศาสตราจารย สุธาทิพย
16. ผูชวยศาสตราจารย จอมขวัญ
17. นายพงศกฤษฎิ์
18. นายอรรถการ
19. ผูชวยศาสตราจารย กรวสา
20. นางสาววรลักษณ
21. นางจรรยา
22. นางสาว อรอนงค

โกไศยกานนท
นอยไรภูมิ
ตั้งตระกูล
รัตนวิจิตร
ลานธารทอง
เดชฟุง
ผองพุฒิ
บุญเพ็ญ
ทัพมงคล
คาเนโกะ
โสฬศ
ตรีศักดิ์ศรี
พิริยานนท
สัตยพาณิชย
เกียรติวานิช
สุวรรณรักษ
พละเลิศ
สัตยพาณิชย
จันทวงศวิไล
ปญญาธิติพงศ
ยิ่งยวด
งามวิไล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

