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คำนำ 

กระบวนวิชาปัญหาพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเขียนปัญหาพิเศษเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการ 
ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน จึงมีความสำคัญยิ่ง คณะกรรมการประจำภาควิชาชีววิทยาในการ 
ประชุมครั้งที่ 6/2538 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 และครั้งที่ 7/2538 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538 
ได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ มีความเห็นว่าเป็นการสมควรทีก่ารเขียนปัญหาพิเศษควรจะมีรูปแบบ
การเขียนและการทำรูปเล่มให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีมติให้จัดทำคู่มือการเขียนปัญหา
พิเศษขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนปัญหาพิเศษต่อไป โดยจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ 
พ.ศ.2538 และพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อมกราคม 2541 และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือการเขียนปัญหา
พิเศษขึ้นในปี พ.ศ.2545 ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำภาควิชาในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2545 และได้ใช้เป็นคู่มือในการเขียนเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์
ของภาควิชาชีววิทยามาจนปัจจุบัน 

เนื่องจากในคู่มือฉบับเดิมได้กำหนดให้ใช้ตัวหนังสือ Angsana UPC สำหรับพิมพ์เล่มปัญหา
พิเศษที่เขียนเป็นภาษาไทย ปัจจุบันตัวหนังสือดังกล่าวมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ในการนำไปใช้ ประกอบ
กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สร้างตัวหนังสือภาษาไทย
และส่งเสริมให้มีการใช้กับเอกสารทางราชการ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการเขียน
ปัญหาพิเศษอีกครั้งในปีพ.ศ. 2560 โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการประจำภาควิชาในการ
ประชุมครั้งที ่12/2559 และให้ใช้เป็นคู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษฉบับปัจจุบัน 

 

 

 

ภาควิชาชีววิทยา  

มกราคม 2560 
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ขั้นตอนการทำปัญหาพิเศษ 

เนื่องจากกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ มีจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 3 หน่วยกิต และมีวัตถุประสงค์ 
หลักเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะต่างๆ มาใช้ ในการทำงาน
วิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นในการหาหัวข้อวิจัย จนถึงการเสนอผลงานวิจัย และเขียนรายงานเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์รวมทั้งการสอบปัญหาพิเศษ ดังนั ้นจึงควรจัดปริมาณงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
วัตถปุระสงคข์องกระบวนวิชา ผลงานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเป็นหลัก โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล สนับสนุน และแนะนำอย่างใกล้ชิด 

การทำปัญหาพิเศษ มีขั้นตอนสำคัญท่ีนักศึกษาต้องดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

1. การเลือกหัวข้อ และอาจารยท์ีป่รึกษาปัญหาพิเศษ 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 ต้องเลือกหัวขอ้และอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนที่ 2 โดยทางภาควิชาจะประกาศชื่อหัวข้อปัญหาพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้ไปพบ
คณาจารย์ที่แสดงความจำนงที่จะรับและให้นักศึกษาแจ้งหัวข้อและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้
ภาควิชาทราบ เพ่ือจะไดจ้ัดงบประมาณสนับสนุนต่อไป 

2. การลงทะเบียนกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ 

นักศึกษาควรจะลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา
สัมมนา เนื่องจากต้องนำผลงานจากปัญหาพิเศษท่ีทำมาเสนอในวิชาสัมมนา 

3. การทำปัญหาพิเศษ 

เนื่องจากปัญหาพิเศษทางชีววิทยา สัตววิทยา และจุลชีววิทยา จำเป็นต้องใช้เวลาใน
การทำการทดลอง ดังนั้น การเริ่มทำปัญหาพิเศษนั้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงภาคฤดูร้อนเป็น
ต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษจะตกลงกับนักศึกษา 

4. การเสนอปัญหาพิเศษเพื่อขอสอบ 

ให้ นักศึกษาเขียนรายงานปัญหาพิเศษ โดยยึดตามแบบและข้อกำหนดของภาควิชา
ชีววิทยา ส่งรายงานผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนิน
เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบและกำหนดวันสอบ (จำนวนคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 3 ท่าน) 
ทั้งนี้ต้องส่งรายงานปัญหาพิเศษที่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ให้กรรมการ
สอบ ก่อนสอบไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ 

5. การส่งผลการสอบ และปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 

เมื ่อนักศึกษาสอบผ่านแล้ว ต้องส่งไฟล์ร ูปเล ่มปัญหาพิเศษ หลังการแก้ไขของ 
คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษโดยไฟล์รูปเล่มปัญหาพิเศษที่ส่ง ในหน้าอนุมัติต้องมีลายมือชื่อ
ของคณะกรรมการสอบทุกท่าน    ส่งให้ภาควิชาในรูปแบบไฟล์ข้อมูลรูปเล่ม (โดยส่งไฟล์ทาง 
e-mail : orawan.i@cmu.ac.th)  และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่งใบรายงานผลการสอบให้แก่
ภาควิชาภายในวันทีภ่าควิชากำหนดในแตล่ะภาคการศึกษา 

mailto:orawan.i@cmu.ac.th
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์มขอเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 

นักศึกษาปริญญาตรี 

เรียน หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 

ข้าพเจ้า...................................................................เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิจัยของนักศึกษาชื่อ
.....................................................................................................รหัส.................................................... 

กระบวนวิชา (   ) 202493 (   ) 214493 (   ) 215493 

มีความประสงค์จะขอให้ภาควิชาฯ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบปัญหาพิเศษของนักศึกษาในหัวข้อวิจัย 

(ชื่อภาษาไทย).   

    

(ชื่อภาษาอังกฤษ)   

   

ซึ่งนักศึกษาได้ทำการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และเขียนปัญหาพิเศษเป็นรูปเล่มเพื่อขอเสนอสอบเรียบร้อยแล้ว 
นักศึกษาพร้อมทีจ่ะสอบในวันที.่...................เดือน.........................พ.ศ. ...................... 

จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษดังต่อไปนี้ 

ชือ่-สกุล (ระบุตำแหน่งทางวิชาการ) สังกัด โปรดระบุสถานะ 

  ประธาน กรรมการ 

    

    

    

    

มาเพ่ือให้ภาควิชาฯ โปรดพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งเพ่ือการสอบนักศึกษาต่อไป 

 

    ลงชื่อ..........................................................  

 (อาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย) 

    วันที.่...............เดือน...............................พ.ศ. ............... 

 

เบอร์โทรศัพท์นักศึกษาทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก...................................... ........... 
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ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

การแจ้งผลการสอบกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ (ปริญญาตรี) 

 

ชื่อนักศึกษา.................................................................................................รหัส............ ......................... 

กระบวนวิชา (   ) 202493 (   ) 214493 (   ) 215493 

หัวข้อวิจัย 

  
  

ผลการสอบ 

ชื่อ-สกุล (กรรมการสอบ) ผลการสอบ (S หรือ U) หมายเหตุ 

   

   

   

   

 

 สรุปผลการสอบ  (    )  S   หรือ   (    )  U 

 

 

 

 ลงนาม ......................................................ประธานกรรมการ 

  .......................................................กรรมการ 

  .......................................................กรรมการ 

  .......................................................กรรมการ 

 

วันที.่..............เดือน.............................พ.ศ. ......................... 

 

 

หมายเหตุ ให้ประธานกรรมการรวบรวมและส่งธุรการภาควิชาฯ หลังการสอบ 
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การพิมพป์ัญหาพิเศษ 

ปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้คือ (1) ส่วนนำ (preliminaries) 
(2) ส่วนเนื้อความ (text) (3) ส่วนเอกสารอ้างอิง(references) (4) ภาคผนวก (appendix) (ถ้าม)ี และ 
(5) ประวัติผู้เขียน (curriculum vitae) โดยแต่ละส่วนของปัญหาพิเศษมีองคป์ระกอบดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนนำ (preliminaries) 

1.1 ปก (cover) ประกอบด้วยปกหน้า สันปก และปกหลัง 
1.2 ใบรองปก (fly leaf) เป็นกระดาษเปล่าขนาดเดียวกับกระดาษที ่ใช้พิมพ์

ปัญหาพิเศษ รองทั้งปกหน้าและปกหลังด้านละ 1 แผ่น 
1.3 หน้าปกใน (title page) 
1.4 หน้าอนุมัติ (approval page) เป็นหน้าที่จัดไว้สำหรับกรรมการตรวจและ

สอบปัญหาพิเศษ ลงนามรับรองหรืออนุมัติปัญหาพิเศษ 
1.5 หน้ากิตติกรรมประกาศ (acknowledgement page) เป็นส่วนที ่ผู้ เข ียน

ปัญหาพิเศษแสดงความขอบคุณภาควิชาชีววิทยาและผู้ทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลือ
ในการศึกษา ค้นคว้าและจัดทำปัญหาพิเศษ 

1.6 บทคัดย่อ (abstract) เป็นการย่อสาระสำคัญของปัญหาพิเศษ เขียนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แยกคนละหน้าเรียงตามลำดับ 

1.7 สารบาญ (table of contents) เป็นบัญชีแสดงการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท 
โดยระบชุื่อบท พร้อมหมายเลขหน้าตามทีป่รากฏในปัญหาพิเศษ 

1.8 สารบาญตาราง (list of tables) เป็นบัญชีตารางพร้อมหมายเลขหน้าที่
ปรากฏในปัญหาพิเศษ ใช้สำหรับปัญหาพิเศษที่มีตารางประกอบหลายๆ
ตาราง 

1.9 สารบาญภาพประกอบ (list of illustrations) เป็นบัญชีภาพประกอบเนื้อเรื่อง
พร้อมหมายเลขหน้าที่ปรากฏ ใช้สำหรับปัญหาพิเศษที่มีภาพประกอบ 
หลายๆ ภาพ 

1.10 สารบาญภาคผนวก (ถ้ามี) เป็นบัญชีแสดงเนื ้อเรื่องในภาคผนวก พร้อม
หมายเลขทีป่รากฏ ใช้สำหรับปัญหาพิเศษที่ต้องการแสดงขอ้มลูอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

1.11 อักษรย่อและสัญลักษณ์ (abbreviations and symbols) ใช้ในการนำเสนอ
อักษรย่อและสัญลักษณ์ที่มีผู้กำหนดไว้แล้วหรือผู้เขียนกำหนดขึ้นใช้ในปัญหา
พิเศษ 



คู่มือการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ | 6 

2. ส่วนเนื้อความ (text) 

บทที ่1 บทนำและวัตถุประสงค์ เป็นตอนทีผู่้เขียนกลา่วถึง 

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การค้นคว้าวิจัย (statement 
and significance of the problem) 

2. หลักการ ทฤษฏี ตัวแบบ แนวเหตุผล หรือสมมติฐาน (principle, 
models, rationale or hypothesis) 

3. วัตถุประสงคข์องการวิจัย (objectives) 
4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย (scope of study) 
5. นิยามศัพท์ (definitions) สำหรับเสนอคำศัพท์ที่ได้กำหนดขึ้น และมี 

ความหมายในการค้นคว้าวิจัยนั้นๆโดยเฉพาะ 

บทที ่2  ทบทวนเอกสาร (literature reviews) สรุปสาระความรู้ท ั ่วไปที่สำคัญ 
อ้างอิง ผลงานทีเ่กี่ยวข้องของผู้อ่ืนที่ทำมาก่อนและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ
วิจัยจากเอกสารต่างๆ 

บทที ่3 อุปกรณ์และวิธีการวิจัย (materials and methods) บทนี้แสดงอุปกรณ์ 
ต่างๆ ที่ใช้และรายละเอียดของขั้นตอนวิธีการวิจัย 

บทที ่4 ผลการวิจัย (results) แสดงผลการวิจัย อาจแสดงในลักษณะตารางกราฟ 
รูปภาพ รูปวาด หรืออ่ืนๆ 

บทที ่5 อภิปรายผลการวิจัย (discussion) ในบทนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้อใด 
ข้อหนึ่งหรือหลายๆ ข้อคือ 

1. ให้ผู้อ่านคล้อยตามความสัมพันธ์ของหลักการหรือกฎเกณฑ์อันเป็นผล
ของการค้นคว้าวิจัย 

2. ให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของผลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้าน
สมมติฐานทีมี่ผู้เสนอมาก่อนหรือทีผู่้เขียนสร้างข้ึน 

3. เปรียบเทียบผลการค้นคว้าวิจัยของตนกับของบุคคลอ่ืนโดยเน้นปัญหา
หรือข้อโต้แยง้ในสาระสำคัญของเรื่อง 

4. ชี้ให้เห็นข้อดีขอ้เสียของวัสดุอุปกรณแ์ละวิธีการที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย 
5. ชี้ให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย 
6. ชี้ให้เห็นลู่ทางทีจ่ะนำผลการค้นคว้าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. เสนอคำแนะนำสำหรับการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงสถานการณ์ที่ได้จาก

การค้นคว้าวิจัย 
8. เสนอแนวความคิด ปัญหาหรือหัวขอ้ใหมส่ำหรับการค้นคว้าวิจัยต่อไป 

บทที ่6 สรุปผลการวิจัย 
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3. ส่วนเอกสารอ้างอิง(references) 

เป็นตอนที่ผู้เขียนแสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ บุคคล และวัสดุต่างๆ เช่น 
ภาพยนตร์ แผ่นเสียง วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่ผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและที่ได้อ้างถึงในบททบทวน 
เอกสารและบทอ่ืนๆ 

4. ภาคผนวก (appendix) 

เป็นส่วนที่ผู้เขียนนำเสนอข้อมูลและสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระของการวิจัยดี
ยิ่งขึ้น (จะมีหรือไมก่็ได้) เช่น 

4.1 ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนทีไ่ด้ใช้ไปแล้วในส่วนเนื้อเรื่อง 
4.2 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไดจ้ากปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การทดลอง การศึกษาเฉพาะ

กรณี (case study) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์
ทางสถิต ิฯลฯ 

4.3 สำเนาเอกสารหายาก 
4.4 คำอธิบายระเบียบวิธี กระบวนการ และวิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การ

สังเกตการณ ์การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การทดสอบ ฯลฯ 
4.5 แบบฟอร์มที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม (questionnaire) แบบ

สำรวจ (inventory) แบบตรวจสอบ (checklist) แบบทดสอบ (test) ฯลฯ 
4.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัญหาพิเศษ 
4.7 คำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการทำภาพประกอบ การสร้างเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง ฯลฯ 
4.8 นามานุกรม (directory) บุคคลทีอ้่างถึงในปัญหาพิเศษ 

ภาคผนวก อาจจะมีมากกว่า 1 ภาคก็ได้ กรณีที่มีมากกว่า 1 ภาค ให้เขียนเป็น 
ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. 

5. ประวัติผู้เขียน (curriculum vitae หรือ vita) 

เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้เขียนตามลำดับดังนี้ 

5.1 ชื่อ นามสกุล พร้อมคำนำหน้า ไดแ้ก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์ 
ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้ด้วย พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และสถานทีเ่กิด 

5.2 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สถานศึกษา 
และ พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา รางวัลหรือทุนการศึกษา (ถ้ามี) และผลงานทาง
วิชาการ (ถ้ามี) 

5.3 ภูมิลำเนาและสถานที่ต ิดต่อหลังจากจบการศึกษาแล้วพร้อมหมายเลข
โทรศัพท ์
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การอ้างอิงและเขียนเอกสารอ้างอิง 

1. การอ้างอิง 

1.1  บทความวิจัยต้องมีการอ้างอิงที่มาของข้อมูล ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับได้ แต่นำ
ข้อความที่ผู้อื่นอ้างถึงมาใช้ ให้เขียนชื่อและปีของผู้เขียนตามด้วย “อ้างโดย ชื่อผู้อ้าง และปีที่ผู้อ้าง
เขียน” 

1.2  การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ให้ใช้ (ชื่อตัว, ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์) เช่น (สิริวัฒน์, 2523) ใน 
กรณีมีมากกว่า 1 บทความในปีเดียว ใช้เรียงด้วยตัวอักษรไทย เช่น (อุดม, 2528 ก, 2528 ข) กรณี 
ผู้เขียน 2 คน ให้ใช้ “และ” เป็นตัวเชื่อมระหว่างชื่อ เช่น (สมชายและสมหญิง, 2543) ในกรณีที่มี
ผู้เขียนมากกวา 2 คน ใช้ “. และคณะ” ต่อจากผู้เขียนคนแรก เช่น (เทพ และคณะ, 2530) 

1.3 การอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ ให้ใช้ (ชื่อสกุล, ปีค.ศ.ที่พิมพ์) เช่น (Cope, 
1971) ในกรณีที่ผู้เขียนคนเดียวกันแต่มีการอ้างอิงมากกว่า 1 บทความในปีเดียวให้ใช้ตัวอักษรอังกฤษ
ตัวพิมพ์เล็กต่อท้ายปีค.ศ. เช่น (Peakall, 1970a; 1970b) กรณทีีมี่ผู้เขียนมากกว่า 2 คน ให้ใช้ et al. 
เช่น (Harrigan et al., 1996) 

1.4  กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน ให้ใช้ว่า “นิรนาม” หรือ “Anonymous” การอ้างแบบนี้ควร
ใช้เฉพาะกรณทีี่จำเป็นเท่านั้น 

ตัวอย่างการอ้างอิง 

Mershak (1939) ได้รายงานว่า นิวตรอนพลังงานสูงสามารถชักนำให้เกิดความ
ผิดปกติทางโครโมโซมที่ปลายรากมะเขือเทศได้ โดยที่ความผิดปกติในระยะ anaphase จะ
เพิ่มสูงขึ้นจนถึงสูงสุดภายหลังจากการอาบรังสีได้ 3-9 ชั่วโมง และจะลดลงภายหลังจากนั้น 
ต่อมามีรายงานอีกว่า thermal neutron และรังสีเอ็กซทำให้เกิดการแตกหักของโครโมโซมที่
ปลายรากของมะเขือเทศ และพบวาปริมาณรังสีทั้ง 2 ชนิด มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
เกิด anaphase bridge และ fragment (Yaggu and Morris, 1957) นอกจากนี้รังสีเอ็กซยัง
สามารถชักนำให้เกิดความผิดปกติของ โครโมโซมที่ปลายรากของถั่วปากอ้า (Vicia faba) 
และหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ด้วย (Cohn, 1958) 

  

วัวแดงจะขับถ่ายปัสสาวะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนของแต่ละวันช่วงเช้าวัวแดงจะ
ขับถ่ายปัสสาวะด้วยความถี่มากกว่าช่วงกลางวันและเย็น เนื่องจากช่วงกลางวัน วัวแดงจะมี
การสูญเสียน้ำไปทางเหงื่อ (อุดม, 2528 ก) ส่วนการขับถ่ายอุจจาระช่วงเช้าจะถ่ายบ่อยกว่า
ช่วงกลางวันหรือเย็น ทั้งนี้เนื่องจากวัวแดงกินหญ้าในตอนเย็น ซึ่งจะย่อยเสร็จและขับถ่ายกาก
อาหารออกมาในช่วงเช้าพอดี (อุดม, 2528 ข) 
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2. การเขียนเอกสารอ้างอิง 

บรรทัดแรกให้อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นห่างจากขอบซ้ายมือ 1 ½ นิ้ว ถ้าไม่จบให้ขึ้นบรรทัดที่ 2 
และบรรทัดต่อๆ ไป โดยตัวอักษรแรกของบรรทัดนี้ให้ย่อเข้ามา แล้วเริ่มพิมพ์ที่ตำแหน่งห่างจากขอบ
ซ้ายมือ 2 นิ้ว 

2.1 หนังสือ (Books) 

2.1.1  อ้างทั้งเล่ม 

ก.  หนังสือภาษาไทย ให้พิมพ์เรียงลำดับจากชื่อตัว ชื่อสกุล. ปีพ.ศ. ชื่อ
หนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ์. ชื่อเมือง หรือรัฐ. ต้องพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียน
ทุกคน ระหว่างชื ่อคนรองสุดท้ายและคนสุดท้ายให้เชื ่อมด้วยคำว่า 
“และ” 

ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และรณรงค์ เทียนสง. 2521. ประชากรศาสตรแ์ละประชากรศึกษา. สำนักพิมพ์ 
ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพมหานคร. 

บุญธรรม กิจปรดาบริสุทธิ์ ศุภชัย ศุกรวรรณ และสมคิด อิสระวัฒน์. 2520. ประชากรศึกษา. โรงพิมพ์
อักษรบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร. 

สวาท เสนาณรงค์ นอม งามวิสัย วิไลเฉิด ทวีสิน และสมชาย เดชะพรหมพันธ์. 2528. สังคมศึกษา. 
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์. กรุงเทพมหานคร. 

ข.  หนังสือภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ให้พิมพ์เรียงลำดับจาก ชื่อสกุล, 
ชื่อนำย่อ. ชื่อตามย่อ. ปี พ.ศ. ชื่อหนังสือ. ชื่อสำนักพิมพ์. ชื่อเมือง หรือ
รัฐ. ต้องพิมพ์ชื่อ-สกุล และชื่อย่อของผู้เขียนทุกคนระหว่างชื่อคนรอง
สุดท้ายและคนสุดท้ายให้เชื่อมด้วยคำว่า “and” 

Association of Official Analytical Chemists (A.O.A.C.) 1984. Official Methods of Analysis. 
14th ed. Association of Official Analytical Chemists Washington D.C. 

Webster, D. and Webster, M. 1974. Comparative Vertebrate Morphology. Academic 
Press. New York. 

 ชื่อหนังสือให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นประโยคและทุกคำที่ตามมา ยกเว้น 
a, an, the และ คำเชื ่อม เช่น and of สำหรับคำเชื ่อมที่มีตัวอักษร 
มากกว่า 5 ตัวอักษร เช่น During, Between, Before, After ให้ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นหน้าคำ 
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2.1.2  อ้างบางส่วนหรือบางบท 

 ให้พิมพ์เรียงเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1 แต่ให้ระบุเลขหน้า หรือบทที่ใช้
อ้างอิงตามด้วย “ใน ชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้เรียบเรียงหนังสือ (บก.). ชื่อ
หนังสือ. หน้าหรือบท. สำนักพิมพ์. เมือง” 

ชัยพร วิชชาวธุ. 2518. การสอนในระดับอุดมศึกษา. ในชัยพร วิชชาวุธ (บก.). การสอนและการวัดผล
การศึกษา. หน้า 1-30. ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.  

Maurer, R. 1992. Towards chemically defined serum-free media for mammalian cell 
culture. In Freshney, R.I. (ed) : Animal Cell Culture, a Practical Approach,  
2nd ed. pp. 15-46. IRL Press at Oxford University Press Oxford. 

 กรณี editor มีหลายคนให้เขียนชื ่อทุกคน แล้วตามด้วย (eds.) การ

เรียงลำดับของเอกสารอ้างอิงให้เรียงตามตัวอักษรจาก กฮ และ

AZ และให้เรียงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วต่อด้วยเอกสาร 
อ้างอิงภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 

 ถ้าผู้เขียนซ้ำกันให้เรียงตามลำดับ ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. 

2.2  วารสาร (Journals) 

2.2.1  วารสารภาษาไทย เรียงลำดับจากชื ่อตัว ชื่อสกุล ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื ่อง ชื่อ
วารสาร ปทีี ่(ฉบับที)่ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย ตัวอย่างเช่น 

สายชล เกตุษา. 2549. ความเสียหายของผักและผลไม้เนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน. 31(2): 473-484. 

2.2.2  วารสารภาษาอังกฤษ เรียงลำดับจาก ชื่อสกุล ชื่อนำย่อ ชื่อตามย่อ ปีที่พิมพ์ 
ชื่อเรื่อง ชื่อหรือชื่อย่อวารสาร ปีที ่(ฉบับที)่ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 
ตัวอย่างเช่น 

Antonovics, J., Bradshaw, A.D. and Turner, R.G. 1971. Heavy metal tolerance in plants. 
Adv. In Ecol. Res. 7 : 1-85. 

Biel, S.W. and Hartl, D.L. 1983. Evolution of transposons : Natural selection for Tn5 in 
Escherichia coli K12. Genetics 103 : 581-592. 

Cameron, A.G.W. 1975. The origin and evolution of the solar system. Sci. Am. 233 (3) : 
32-41.  

Choo, Q.L., Kuo, G., Weiner, A.J., Overby, L.R., Bradley, D.W. and Honghton, M. 1989. 
Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral 
hepatitis Genome. Science 244 : 359-362. 
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 ชื่อหัวข้อเรื่องในวารสารใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของหัวข้อ ตัวอ่ืนๆ 
ที่ตามมาใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที ่เป็นชื ่อเฉพาะ เช่น Golden 
Delicious apple 

 รูปแบบการเขียนชื่อวารสาร ควรใช้ลักษณะเดียวกันหากเขียนชื่อเต็ม 
ให้เขียนชื่อเต็มทุกเล่ม เช่น Scientific American หากใช้อักษรย่อ เช่น 
Sci. Am. ให้เขียนชื่อวารสารทุกเล่มเป็นชื่อย่อ โดยดูอ้างอิงการใช้ชื่อย่อ
ที่ ถ ู กต ้องจาก เว ็บ ไซต์  Web of Science ห ัวข ้อ  Journal Title 
Abbreviations (https://images.webofknowledge.com/WOK46/ 
help/ WOS/A_abrvjt.html) 

2.2.3  หนังสือพิมพ์ (Newspaper) ตัวอย่างเช่น 

ศิริรัตน์ สาโพธิ์. 2542. สาหร่ายเกลียวทอง. หนังสือพิมพ์เดลินิวส ฉบับวันอาทิตย์ที ่13 มิถุนายน  
พ.ศ. 2542 : 8-9. 

2.3 สิ่งตพีิมพ์ (Publications) และรายงาน (Reports) 

2.3.1 สิ่งตีพิมพ์ 

จุมพล คืนตัก. 2521. ดิน (Clay). เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา เล่มที ่19. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม. 

ACI Committee 318. 1971. Building Code Requirement for Reinforced Concrete. 
American Concrete Institute, Detroit. 

2.3.2 รายงาน 

จุฬาพร โชติช่วงนิรันดร์ นลิน ตันธวนิตย์ และ ปนัทดา เพ็ชรสิงห์. 2529. รายงานการวิจัยเรื่อง 
ประวัติศาสตร์หมู่บ้านคำม่วง. รายงานสังคมศาสตร์โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรกฎาคม 2529. หน้า 54-57. 

National Institute of Mental Health. 1982. Television and Behavior : Ten years of 
scientific progress and implication for the eighties (DHHS Publication No. ADM 
82-1195). Washington D.C. : U.S. Government Printing Office. 

2.4 ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การค้นคว้าแบบอิสระ 
เชิงวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 

หัทยา กาญจนสมบัติ. 2542. การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์และโปรตีนในใบแรกของต้นกล้า
ข้าวโพดอายุ 7 วัน ภายหลังการเก็บในที่มืด. ปัญหาพิเศษ ปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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วารุณ วงคช์มภู. 2540. ปริมาณรงควัตถุแอนโทไซยานิน และแอคติวิตีของเอนไซม์ Phenylalanine 
Ammonia-lyase ในผัก ผลไม้ และดอกไม้บางชนิดภายหลังการเก็บเกี่ยว. การศึกษาอิสระ 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชุลีพร กิ่งสุคนธ์. 2538. ผลของการแช่เมล็ดในน้ำร้อนต่อการงอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
บางประการขณะงอกของเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max Merr.) พันธุ์เชียงใหม่ 60.  
การค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนชีววิทยา ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

Vongasvan, N. 1985. Evaluation of Hormone Response to Stress During Tooth 
Extraction in Thai Patients. M.S. Thesis, Mahidol University. 

2.5 บทคัดย่อของงานวิจัย และโปสเตอรทีเ่สนอในการประชมุ 

Roe, L. and Doe, D. 1985. Abstracts 160th National Meeting of the American Chemical 
Society. Atlantic City, N.J. Sept. 1985. P. 17c. 

ปาน พิมพา และมงคล รายะนาคร. 2530. โปสเตอร์ A20. การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที ่13, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา. 
ตุลาคม 2530. 

2.6 สิทธิบัตร (Patents) 

Penn, F.H. 1962. Hydrogenated Butter Method. U.S. Patent 2578 Feb. 10, 1962. 

2.7 งานทีย่ังไม่ได้ตีพิมพ ์หรืออ้างบุคคล 

Ratanamarno, S., Uthaibutra, J. and Saengnil, K. Towards some quality attributes of 
mangosteen (Gracinia mangostana L.) fruit during maturation. Songklanakarin 
J. Sci. Technol. (In press). 

สมศักดิ์ วนิชาชีวะ. 2544. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การติดต่อ 
ส่วนตัว. 

2.8 Computer software 

Peterson, D. 1981. Mail Games. Computer Software. Wective Software, 1981. Atair 
400/800, 32KB, disk. 
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2.9 สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Sources) 

 ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง/บรรณาธิการ. ปีที่ตีพิมพ์. ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่) จาก
แหล่ง (ฉบับที่)/ชื ่อวารสาร, [ชนิดของสื ่อ], ปีที่ (volume) (ฉบับที่), 
หน้า. ผู้ผลิตชื่อ. แหล่งข้อมูล : ผู้เผยแพร่/ หมายเลขฐานข้อมูลหรือที่อยู่ 
(protocol) เช่น Site/ Path/File (วัน เดือน ปีทีส่ืบคืนข้อมูล) 

สุวรรณี พุกภิญโญ. 2555. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานดอกไม้สด. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.cvc-cha.ac.th/a_suwanee/1.pdf (2 ตุลาคม 2556) 

Oxford English Dictionary Computer File : On compact disc (2nd ed.), [CD-ROM]. 1992. 
Available : Oxford UP [2000, Nov. 27]. 

Arpaia, M.L and Kader, A.A. 1997. Papaya : Recommendations for Maintaining 
Postharvest Quality. UCDAVIS Postharvest Technology Center, Division of 
Agriculture and Natural Resources, University of California, Davis [Online]. 
Available : http://postharvest.ucdavis.edu/Commodity_Resources/Fact_Sheets 
/Datastores/Fruit_English/?uid=42&ds=798 [2012, Oct. 13] 

Daniel, R.T. 1995. The history of Western music, In Britannica online : Macropaedia 
[Online]. Available : http : //www.eb.com:180/cgi-bin/g : 
DocF=macro/5004/45/0.html [2000, Nov. 27] 
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ข้อแนะนำทั่วไป 

1. การพิมพ์ส่วนต่างๆ 

1.1 ปกนอก ตัวหนังสือสีน้ำเงิน พิมพ์หัวข้อเป็นภาษาไทย พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่าง
จากร ิมขอบกระดาษด ้านบนประมาณ 2 น ิ ้ว พ ิมพ์อ ักษรต ัวแรกห่างจากริม
ขอบกระดาษทางซ้ายมือ ไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว และให้อักษรตัวสุดท้าย ห่างจากริม
ขอบกระดาษทางขวามือไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้
พิมพ์ เป็นรปูหน้าจั่วกลับ ชื่อผู้เขียน พิมพ์เฉพาะชื่อและชื่อสกุลไม่มีคำนำหน้าไว้กลาง
หน้ากระดาษห่างจากริมขอบกระดาษด้านบนไม่น้อยกวา 4½ นิ ้ว ช ื ่อปริญญา 
สาขาวิชา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. (พ.ศ.ของวันทีส่อบ) พิมพ์ไว้กลางหน้า 
บรรทัดล่างสุดอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่างไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว (ตามตัวอย่างใน
หน้า 18-19) 

1.2 ปกหลังไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ 
1.3 หน้าปกใน รปูแบบคล้ายปกหน้า มีเพ่ิมข้อความตามตัวอย่างในภาคผนวก 
1.4 หน้าอนุมัติ พิมพ์ชื่อหัวข้อและชื่อผู้เขียนตามรูปแบบปกหน้าและเพิ่มข้อความตาม

ตัวอย่างในภาคผนวก 
1.5 ขนาดของตัวอักษร ปกนอก และปกใน ให้มีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษ (แต่ไม่

ควรต่ำกว่า 16 pt) ส่วนขนาดของตัวอักษรบนสันปกให้พิจารณาตามความเหมาะสม 

2. การพิมพเ์นื้อความ 

2.1 ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ 
- กรณีเขียนเล่มเป็นภาษาไทยให้เลือกใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  

16 pt (ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเขียนเล่มเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มให้ใช้ตัวอักษร Time New Roman 

ขนาด 12pt. (ตลอดทั้งเล่ม) 
2.2 การเว้นริมขอบกระดาษ ให้เว้นริมขอบกระดาษท้ัง 4 ด้าน โดยไม่ต้องตีกรอบดังนี้  

- ริมขอบกระดาษด้านบน 1½ นิ้ว (หรือเท่ากับ 3.81 เซนติเมตร) 
- ริมขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว (หรือเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร) 
- ริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 1½ นิ้ว (หรือเท่ากับ 3.81 เซนติเมตร) 
- ริมขอบกระดาษด้านขวามือ 1 นิ้ว (หรือเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร) 

3. การลำดับหน้า 

3.1 ส่วนนำ ให้ลำดับหน้าปัญหาพิเศษภาษาไทยด้วยตัวอักษร ก ข ค ตามลำดับ สำหรับ
ปัญหา พิเศษภาษาอังกฤษ ให้ลำดับหน้าด้วยตัวเลขโรมัน i, ii, iii ตามลำดับ ให้นับ
หน้า ก หรือ i ตั้งแต่หน้ากิตติกรรมประกาศ โดยไม่ต้องพิมพ์อักษรหรือตัวเลขกำกับ 
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ให้พิมพ์ตั ้งแต่หน้า ข หรือ ii เป็นต้นไปที่กลางหน้ากระดาษด้านบน และให้เว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว 

3.2 ส่วนเนื้อความ และส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ให้ลำดับเลขหน้าด้วยเลขไทยหรือเลขอารบิก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้พิมพ์หมายเลขลำดับหน้าไว้ที่กลางหน้ากระดาษด้านบนห่างจาก
ริมขอบกระดาษ 1 นิ้ว เมื่อขึ้นต้นบทใหม่ทุกบทหรือหน้าที่กำหนดไว้โดยเฉพาะไม่ต้อง
พิมพ์เลขหน้า แต่ให้นับหน้ารวมด้วย ส่วนภาคผนวกให้เริ่มลำดับเลขหน้าใหม่โดยไม่
ต้องนับต่อเนื่องจากส่วนเนื้อความและเอกสารอ้างอิง 

3.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับหน้า
ไว้ในตำแหน่งเดียวกับหน้าอ่ืนๆ 

3.4 ไมต่้องพิมพ์เครื่องหมายใดๆ ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขลำดับหน้า 

4. การพิมพป์ัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 

ให้ส่งไฟล์ข้อมูลงานวิจัยหลังจากสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้วสำหรับภาควิชา ที ่อีเมล์ 
orawan.i@cmu.ac.th 

5. การเขียนคำศัพท์ทางวิทยาศาสตรแ์ละคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

ให้เขียนให้ถูกต้องตามหนังสือศัพทว์ิทยาศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำศัพทบ์างคำต้องใช้
ต ัวพิมพ์เอนเสมอ เช ่น et al., in vivo, in vitro และ el nino เป็นต้น ช ื ่อจ ังหวัดที่เข ียนเป็น
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมไทย 

6. การเขียนชื่อส่ิงมีชีวิตในหัวข้อเรื่องปัญหาพิเศษ 

ควรวงเล็บชื่อวิทยาศาสตร์หลังชื่อสามัญด้วย เช่น ผลของการใช้สารเอธิฟอนต่อการสุกของ
ผลมะม่วง (Mangifera indica L.) 

7. การใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ 

ให้ใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม เช่น เซนติเมตร ถ้าใช้ ซม. ก็ให้ใช้
ตลอดทั้งเล่ม ไม่ควรสลับไปมาระหว่างตัวย่อกับตัวเต็ม ภาษาอังกฤษให้ใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับของ 
ภาษาไทย 

กรณีที่เขียนย่อ ให้ใช้คำเต็มในการเขียนครั้งแรกก่อน จากนั้นจึงใช้ตัวย่อเช่น completely 
randomized design (CRD) ถ้าเขียนครั้งต่อๆไปให้ใช้ CRD ไดเ้ลย 

8. การเว้นระยะพิมพ์ 

8.1 เว้นระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัดหนึ่งช่วงพิมพ์ (line spacing – single หรือ หนึ่งบรรทัด) 
8.2 การย่อหน้าให้เว้นระยะพิมพ์แปดช่วงตัวอักษร (หรือเท่ากับ 1 นิ้ว/1.27 เซนติเมตร) 

mailto:orawan.i@cmu.ac.th
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8.3 เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษรหลังเครื่องหมายจุลภาพ (“,”- comma) และเครื่องหมาย
อัฒภาค (“;” - semi-colon)  

8.4 เว้นสองช่วงตัวอักษรหลังเครื ่องมหัพภาค (full stop) เครื ่องหมายทวิภาคหรือจุด 
(colon) เครื่องหมายปรัศนี (question mark) และเครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation 
mark) ยกเว้น กรณหีลังชื่อย่อ (initial) ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร 

8.5 เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษรก่อนหน้าวงเล็บเปิดและหลังวงเล็บปิด .(....). ในวงเล็บไม่ต้องเว้น 

หมายเหตุ 

ตัวอย่างไฟล์รูปแบบการเขียนเล่มปัญหาพิเศษและ template สามารถ download ได้จาก
หน้าเวบไซต์ภาควิชา 

เอกสารอ้างอิงเอกสารที่ใชป้ระกอบการเขียนคู่มือ 

ภาควิชาชีววิทยา. 2541. คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 19 หน้า. 

ภาควิชาชีววิทยา. 2545. คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 27 หน้า. 

บัณฑิตวิทยาลัย. 2541. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่.  
98 หน้า. 
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ภาคผนวก 
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ปกนอก 

 

 
 
 
 
 

(ปกนอก) หัวข้อภาษาไทย 
(ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 pt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา (ไม่มีคำนำหน้า) 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(จุลชีววิทยาหรือสัตววิทยา) 

 
 
 
 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

xxxx 
(พ.ศ.ของวันทีส่อบ) 

1 น้ิว 

2 นิ้ว 

4½ นิ้ว 
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ลักษณะเฉพาะบางประการและการทดสอบอาหารเพาะเลี้ยง 
          ทีเ่หมาะสมกับเซลล์เชื้อสายนิวโรบลาสโตรมา SJ-SY5Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

รัชนีกร ศรีโมครา 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

1½ นิ้ว 

1 น้ิว 
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ปกใน 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา (ไม่มีคำนำหน้า) 
xxxxxxxxxx (รหัสนักศึกษา) 

(พิมพ์เลขรหัสนักศึกษาโดยไม่ต้องพิมพ์คำว่ารหัส) 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา หรือสัตววิทยา)  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
xxxx 

(พ.ศ.ของวันทีส่อบ) 
  

2 นิ้ว 

4½ นิ้ว 
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ลักษณะเฉพาะบางประการและการทดสอบอาหารเพาะเลี้ยงทีเ่หมาะสมกับ 
เซลล์เชื้อสายนิวโรบลาสโตรมา SJ-SY5Y 

 
 
 
 
 
 
 
 

รัชนีกร ศรีโมครา 
490510xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา หรือสัตววิทยา)  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
2553 

 
  

1½ นิ้ว 
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หน้าอนุมติ 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา (ไม่มีคำนำหน้า) 
 
 
 

ปัญหาพิเศษนี้ ไดร้ับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา หรือสตัววิทยา) 

 
 คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 
 
  ประธานกรรมการ 
 ( ) 
 
  กรรมการ 
 ( ) 
 
  กรรมการ 
 ( ) 
 
  วัน เดือน ปี 
  (ระบุวัน เดือน ปี ทีส่อบ) 

2 นิ้ว 

3½ นิ้ว 
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ลักษณะเฉพาะบางประการและการทดสอบอาหารเพาะเลี้ยง 
ทีเ่หมาะสมกับเซลล์เชื้อสายนิวโรบลาสโตรมา SJ-SY5Y 

 
 

 
รัชนีกร ศรีโมครา 

 
 
 

ปัญหาพิเศษนี้ ไดร้ับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (จุลชีววิทยา หรือสตัววิทยา) 

 
 คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 
  ประธานกรรมการ 
                             กรณีพิมพ์เต็ม (รองศาสตราจารย์ ดร.ขยัน  ดีแท)้ 
                      กรณีพิมพ์ยอ่  (รศ.ดร.ขยัน  ดีแท)้ 
   กรรมการ 
                      กรณีพิมพ์เต็ม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขยัน ดีแท)้ 
                      กรณีพิมพ์ยอ่  (ผศ.ดร.ขยัน ดีแท)้ 
   กรรมการ 
                      กรณีพิมพ์เต็ม  (อาจารย์ ดร.ขยัน ดีแท้) 
                      กรณีพิมพ์ยอ่   (อ.ดร.ขยัน ดีแท)้ 
   กรรมการ 
                       กรณีพิมพ์เต็ม  (ศาสตราจารย์ ดร.ขยัน ดีแท้) 
                       กรณีพิมพย์่อ   (ศ.ดร.ขยัน ดีแท)้ 
 
  5 พฤษภาคม 2553 
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กิตติกรรมประกาศ 

เป็นส่วนที่ผู้เขียนปัญหาพิเศษแสดงความขอบคุณภาควิชาชีววิทยา แหล่งทุนที่สนับสนุน 
(ถ้ามี) และผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าและจัดทำปัญหาพิเศษ เฉพาะผู้ที่ช่วยที่สำคัญ
จริงๆ เท่านั้น 

 

 

ชื่อ……..นามสกลุ……….  

(ไมต่้องมีคำนำหน้า 
  

2 นิ้ว 
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ข 
 
 
 

(สี่บรรทัดด้านล่างนี้ให้ใช้ระยะห่างบรรทัดเท่ากับ 1.5) 
หัวข้อปัญหาพิเศษ (ชื่อหัวขอ้ปัญหาพิเศษ) คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ 

ชื่อผู้เขียน (ตัวอยา่งการพิมพ์) นายดำ  สีม่วง / นางสาวแดง สีเขียว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาที่นศ.สังกัด) สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาจุลชีววิทยา/สาขาวิชาสัตววิทยา 

คณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษ 

(ตัวอยา่งพิมพ์ตัวเต็ม) รองศาสตราจารย์ ดร.ขยัน        ดีแท้     ประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขยัน      ดีแท้          กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ขยัน                    ดีแท้          กรรมการ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ขยัน              ดีแท้          กรรมการ 
(ตัวอยา่งพิมพ์ตัวย่อ) รศ.ดร.ขยัน                           ดีแท้          ประธานกรรมการ 
 ผศ.ดร.ขยัน                           ดีแท้          กรรมการ 
 อ.ดร.ขยัน                             ดีแท้         กรรมการ 
                         ศ.ดร.ขยัน                             ดีแท้           กรรมการ 
(ระยะห่าง 1 บรรทัด ตำแหน่งทางวิชาการให้เลือกพิมพ์ระหว่าง ตัวเต็ม หรือตัวย่อ แบบใดแบบหนึ่ง) 

 
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

บทคัดย่อเป็นส่วนที่แสดงสาระสำคัญของปัญหาพิเศษทั้งฉบับโดยต้องมีความหมาย สมบูรณ์
ของตัวเอง เมื่ออ่านแล้วทำให้ทราบถึงสาระสำคัญของงานที่ทำว่า ทำเกี่ยวกับอะไร ทำอย่างไร ได้ผล
สรุปอย่างไร ต้องไม่มี การอ้างอิงการยกตวัอย่าง คำวิจารณ์ และคำฟุ่มเฟือย โดยทั่วไปบทคัดยอ่มักจะ
ไมย่าวจนเกินไปและไม่ควรเกิน 300 คำ 
  

1 นิ้ว 

2 นิ้ว 
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Research Title Special Problem Report Guideline 

Author Mr.Black   Violet  /  Miss.Red    Green 

B.S. Biology / Microbiology / Zoology 

Examining Committee 

(ตัวอยา่งพิมพ์ตัวเต็ม) Associate Professor Dr.Kayan        Deetae      Chairperson 

 Assistant Professor Dr.Kayan         Deetae     Member  

 Lecturer Dr.Kayan                       Deetae      Member 

 Professor Dr.Kayan                      Deetae     Member 

(ตัวอยา่งพิมพ์ตัวย่อ) Assoc.Prof.Dr.Kayan                      Deetae    Chairperson 

 Asst.Prof.Dr.Kayan                        Deetae     Member  

 Lect.Dr.Kayan                              Deetae    Member 

 Prof.Dr.Kayan                              Deetae    Member 

 

(ตำแหน่งทางวิชาการให้เลือกพิมพ์ระหว่าง ตัวเต็ม หรือตัวย่อ แบบใดแบบหนึ่ง) 

 

Abstract 

ให้แปลบทคัดย่อภาษาไทยโดยมีเนื้อหาทีส่อดคล้องกัน และไม่ควรเกิน 300 words 
  

1 นิ้ว 

2 นิ้ว 
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ง 

 

 

สารบาญ 

(ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา) 

 หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก  
บทคัดย่อภาษาไทย ข  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค  
สารบาญ ง  
สารบาญตาราง จ  
สารบาญภาพประกอบ ฉ  
อักษรย่อและสัญลักษณ์ ช  
บทที ่1  บทนำ และวัตถปุระสงค ์ 1  
บทที ่2  ทบทวนเอกสาร 
บทที ่3  อปุกรณ์และวิธีการวิจัย  
บทที ่4  ผลการวิจัย 
บทที ่5  อภิปรายผลการวิจัย  
บทที ่6  สรุปผลการวิจัย  
เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข 
ประวัติผู้เขียน 
  

1 นิ้ว 

2 นิ้ว 
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เลขหน้า 

(หน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องมีเลขหน้า) 
 
 

บทที่ 1 
บทนำและวัตถุประสงค ์

(ชื่อบทให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt ตัวหนา) 

บทนำ 

ควรระบุถึงทีม่าของการทำการวิจัย 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

ควรระบุให้ชัดเจนและกระชับว่า งานวิจัยนี้ทำเพ่ืออะไร 

 
  

1 นิ้ว 

2 นิ้ว 
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การจัดและการเขียนคำอธิบายตารางและภาพประกอบ 

การเขียนเนื้อหาในบททบทวนเอกสารและนำเสนอผลการวิจัยบางครั้งจะต้องนำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางหรือภาพประกอบ ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างการจัดและเขียนคำอธิบายตาราง 

ตาราง 1 ปริมาณ total anthocyanins ในดอกกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์ทั้งดอกทีร่ะยะต่างๆ 

ระยะของดอก ค่าเฉลี่ยปริมาณ total anthocyanins 
(mg/100g fresh weight)SD1 

1 3.57  1.21 
2 10.89  3.38 
3 51.45  4.75 
4 51.51  5.46 
5 50.78  7.02 
6 42.53  5.58 

1ปริมาณ total anthocyanin ไดจ้ากค่าเฉลี่ย 5 ซ้ำ และ SD คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หมายเหตุ  

ภาษาไทยให้ใช้ว่า “ตาราง” ไมต่้องมีคำว่า “ที ่1…” ภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า “Table” 
ไม่ต้องมีคำว่า “No. 1……” ไม่ต้องมีขีดในแนวตั ้งเพื ่อคั ่นแต่ละคอลัมน์ การเขียนให้
เรียงลำดับตารางตั้งแต่ในบทที ่2 ทบทวนเอกสารแล้วนับไปจนจบบทที ่6 สรปุผลการทดลอง 

ในส่วนของภาคผนวกให้ขึ้นต้นนับใหม่ โดยระบุเป็น “ตาราง” เช่น ตาราง 1 โดยไม่
ต้องนำรายชื่อของตารางในภาคผนวกเติมลงในสารบาญตาราง 

ควรสร้างตารางให้มีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากับจำนวนข้อมูลที่ต้องการกรอกลง
ไป ไม่ควรเพิ่มข้อมูลโดยการกด enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ 
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ตัวอย่างการจัดและเขียนคำอธิบายภาพประกอบ 

 
ภาพ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลกลูโคสในใบข้าวที่อายุต่างๆ กัน 

หมายเหตุ  

ภาษาไทยให้ใช้คำว่า “ภาพ” ไม่ต้องมีคำว่า “ที่ 1……”  ภาษาอังกฤษให้ใช้ ว่า 
“Figure” ไมต่้องมีคำว่า “No. 1……”  

การเขียนให้เรียงลำดับภาพตั้งแต่ในบทที ่2 ทบทวนเอกสารแล้วนับต่อไปจนจบบทที่
6 สรุปผล ในส่วนของภาคผนวกให้ขึ้นต้นนับใหม่ โดยระบุเป็น “ภาพ” เช่น ภาพ 1 โดยไม่
ต้องนำรายชื่อ ของภาพในภาคผนวกเติมลงในสารบาญภาพประกอบ 
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