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หลักเกณฑและคําแนะนําในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร เริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2548
(แกไขเพิ่มเติมสําหรับใชในภาควิชาเคมี ปการศึกษา 2560)

ฝายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ขอชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง หลักเกณฑและ
คําแนะนําในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ (ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงรางวิทยานิพนธ คณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ 6/2548 วันที่ 11
เมษายน 2548, ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 มกราคม 2551 และแกไขเพิ่มเติมสําหรับภาควิชาเคมี) ทั้งนี้ เพื่อใหโครงรางวิทยานิพนธมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย เปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหการพิจารณาอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว
1. โครงรางวิทยานิพนธ : แบบฟอรมภาษาไทย ม1-4 และ ด1-4 และภาษาอังกฤษ M1-4 และ D1-4
- ให download แบบฟอรมจากเว็บไซตของภาควิชา (chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th) ในหมวดหลักสูตร > ปริญญาโท-เอก >
แบบฟอรมตางๆ
- ใหใชกระดาษขนาด A4 สวนทีเ่ ปนการเติมขอความ (ชองสีเทา) ใชตัวเขม หามแกไขแบบฟอรมและขอมูลอื่นที่กรอกไวแลว
- นิสิตผูเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา ลงนามในแบบฟอรมใหครบถวน
- นิสิตปริญญาเอก กรอกจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธใหถูกตอง (โทไปเอก 36 หนวยกิต / ตรีไปเอก 48 หนวยกิต)
แบบฟอรมภาษาไทย ม1-4 และ ด1-4
- นิสิตปริญญาโท ใชแบบฟอรม ม1-4 และปริญญาเอก ใช ด1-4
- แบบฟอรมภาษาไทย ใหใชตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 (หรือไมต่ํากวา 14) ใชระยะหางระหวางบรรทัด (line spacing) เปน 1.0
แบบฟอรมภาษาอังกฤษ M1-4 และ D1-4
- นิสิตปริญญาโท ใชแบบฟอรม M1-4 และปริญญาเอก ใช D1-4
- แบบฟอรมภาษาอังกฤษ ใหใชตัวอักษร Arial ขนาด 11 ใชระยะหางระหวางบรรทัด (line spacing) เปน 1.5
2. เอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ
- นิสิตตองสงเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธแนบมากับแบบฟอรม ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4 โดยพิมพในกระดาษ A4
พรอมใสเลขหนากํากับที่มุมขวา บน ของกระดาษ
- จํานวนหนาของเอกสารประกอบโครงรางฯ : ระดับปริญญาโท ไมเกิน 6 หนา และระดับปริญญาเอก ไมเกิน 10 หนา
- ขอมูลในเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธประกอบดวย
 ชื่อนิสิต เลขประจําตัว ภาควิชา สาขาวิชา หัวขอวิทยานิพนธ ชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 วัตถุประสงค : เหมือนกับที่ระบุในหนา ม2/M2 หรือ ด2/D2
 มูลเหตุจูงใจหรือแนวเหตุผล : บอกถึงความสําคัญและเหตุผลในการทําวิจัย
 ทฤษฎีที่สําคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (โดยละเอียด) : กลาวถึงทฤษฎีหรือสมมติฐานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัย แตยังไม
เปนที่รูจักแพรหลาย อภิปรายขอมูลหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอันนําไปสูงานวิจัยนี้ พรอมสรุปวางานวิจัยนี้จะทําอะไร อยางไร
 ขอบเขตงานวิจัย : ใหระบุขอบเขตของงาน เชน ทําอะไร ใชเทคนิคอะไร เปนตน แตไมตอ
 งใหรายละเอียดของวิธีทํา
 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย (โดยละเอียด) : ใหระบุวิธีการทําการทดลอง หลักการของวิธน
ี นั้ ๆ และเอกสารอางอิง
รวมทั้งใหมีการวางแผนการทดลอง เชน ระบุชวงของตัวแปรทีใ่ ช จํานวนซ้ําของการทดลอง โดยขั้นตอนและวิธีการทดลองควร
สอดคลองกับหนา ม3/M3 หรือ ด3/D3
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : เหมือนกับที่ระบุในหนา ม3/M3 หรือ ด3/D3
 เอกสารอางอิง ควรเขียนเอกสารอางอิงใหเปนระบบ และมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
- การเขียนชื่อสารเคมี หรือชื่อเทคนิค/เครื่องมือ ในเอกสารประกอบโครงรางฯ : หากเปนชื่อทีแ่ พรหลายและเรียกดวยภาษาไทยอยูแ ลว
สามารถเขียนเปนภาษาไทยโดยไมจําเปนตองวงเล็บภาษาอังกฤษตอทาย หากเปนชื่อทีไ่ มแพรหลายหรือชื่อจําเพาะ จะใชชื่อ
ภาษาอังกฤษเลยก็ได หรือหากเขียนเปนภาษาไทยก็ควรวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษตอทายดวยในครั้งแรก ทั้งนี้ คําภาษาอังกฤษ ใหใช
อักษรตัวเล็ก (lower case) ทั้งหมด ยกเวนคําเฉพาะหรือเปนคําขึน้ ตนประโยคเทานั้น
3. แบบฟอรม Research Mapping
- ใหนิสิตกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม Research Mapping ใหครบถวนกอนเสนออาจารยที่ปรึกษาลงนาม
- สงแบบฟอรม Research Mapping พรอมกับโครงรางวิทยานิพนธ (ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4) และเอกสารประกอบโครงรางฯ
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4.

5.

6.

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก) ตองเปนอาจารยประจําในภาควิชาเคมี มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มใิ ชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
- อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) มีจํานวนไมเกิน 2 คน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ/คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
- ปริญญาโท รหัส 59 : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมีจํานวน 4-5 คน ประกอบดวย
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผูที่ประธานฯมอบหมาย ทําหนาที่เปนประธาน
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มอีกไมเกิน 2 คน (ถามี) ขอนีใ้ หนับรวมเปน 1 คน
3. กรรมการซึ่งเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาในภาควิชา อยางนอย 1 คน
4. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อยางนอย 1 คน
 กรรมการที่มิใชประธานฯ หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรเปนผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
- ปริญญาเอก รหัส 56-57 : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองมีจํานวน 5-7 คน ประกอบดวย
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผูที่ประธานฯมอบหมาย ทําหนาที่เปนประธาน
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มอีกไมเกิน 2 คน (ถามี) ขอนีใ้ หนับรวมเปน 1 คน
3-4 กรรมการซึ่งเปนอาจารยบัณฑิตศึกษาในภาควิชา อยางนอย 2 คน
5. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ไมนอยกวา 1 คน
 กรรมการที่มิใชประธานฯ หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ควรเปนผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิตางสาขาวิชาอยางนอย 1 คน
- กรรมการสอบและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จะตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หากมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ แตมีความรูความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งเปนอยางดี มีผลงานเปนที่ประจักษ สามารถดําเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหนาที่ดานบัณฑิตศึกษาได (กรรมการสอบทีม่ ีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑฯ จะตองไดรับ
อนุมัตแิ ตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเรียบรอยกอนที่จะปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการสอบ)
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทมี่ ีตําแหนงวิชาการ (ไดแก ศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, ผูชวยศาสตราจารย หรือ อาจารย) ให
เขียนตําแหนงทางวิชาการแบบเต็มใหถูกตองและครบถวน หากจบปริญญาเอก ใหใชคํา “ดร.” นําหนาชื่อ ไมเชนนั้น ใหใชคํา
นําหนาชือ่ เปน “นาย, นาง หรือ นางสาว”
- รายชื่อกรรมการควรเรียงลําดับตามตําแหนงทางวิชาการ (เรียงลําดับแยกตามกลุม เชน เรียงในกลุมกรรมการ และเรียงในกลุม
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก)
รายละเอียดการเขียนโครงรางวิทยานิพนธตามแบบฟอรม ม1-4/M1-4 และ ด1-4/D1-4
- การเขียนโดยทั่วไป ควรเขียนเปนเรียงความภาษาไทยทีอ่ านเขาใจงาย และใชศัพทบัญญัติวิทยาศาสตรของราชบัณฑิตย-สถาน
ใหมากที่สุด ยกเวนศัพทนนั้ ไมมีบญ
ั ญัติไว หรือใชแลวสื่อความหมายไดไมถูกตองในสาขาวิชานัน้ ๆ ใหทับศัพทได โดยยึดตาม
หลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) ตรวจดูศัพททางเคมีและศัพทที่นิยมใชกันบอย (สามารถ
ตรวจสอบชื่อหัวขอวิทยานิพนธสาขาวิชาเคมีที่ไดรับอนุมัตแิ ลว ไดจากเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย)
- การเขียนชื่อวิทยาศาสตร ใหเขียนตัวแรกของชื่อสกุลเปนตัวใหญ นอกนัน้ เขียนดวยตัวเล็ก และพิมพตัวเอน เชน Gibberella
fujikuroi
- หัวขอวิทยานิพนธ :
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ควรตั้งชื่อหัวขอวิทยานิพนธใหกระชับ ไมกวางเกินไป และใหจําเพาะเจาะจงกับงานวิจัยนั้นๆ โดยไมควรขึ้นตนดวย “การศึกษา
...” หรือ STUDY OF …” เพราะทุกเรื่องเปนการศึกษาอยูแลว
 ไมควรใชคําฟุมเฟอย เชน หัวขอวิทยานิพนธภาษาอังกฤษ ไมควรขึน
้ ตนดวย A, An หรือ The เพราะเวลา search ขอมูลจะ
เสียเวลาในการคนหา
 ชื่อหัวขอวิทยานิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรแปลความหมายสอดคลองกัน ตามราชบัณฑิตยสถาน
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใหเขียนดวยตัวพิมพใหญทงั้ หมด ยกเวนชื่อวิทยาศาสตร โดยชื่อวิทยาศาสตรในชือ
่ เรื่องภาษาอังกฤษให
เขียนตอทาย common name โดยไมตองใสวงเล็บ เชน
หอยเชอรรี่ Pomacea canaliculata
ภาษาอังกฤษ : GOLDEN APPLE SNAILS Pomacea canaliculata
เมล็ดชา Camellia sinensis L.
ภาษาอังกฤษ : TEA SEEDS Camellia sinensis L.
วัตถุประสงค :
 วัตถุประสงคควรชัดเจน กระชับ และเนนเฉพาะงานวิจัยนี้เทานัน
้
 วัตถุประสงคที่แตกตางกันอยางชัดเจนใหเขียนเปนขอๆ ไมเชนนัน
้ ใหเขียนเปนประโยคติดตอกัน และไมควรขึน้ ตนดวยคําวา
“เพื่อ...”
แนวเหตุผล ทฤษฎีสําคัญ หรือสมมติฐาน (หนา ม2/M2 และ ด2/D2) :
 ควรอางถึงความสําคัญและเหตุผลในการทําวิจัย เนนถึงทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ใชในการวิจัย ควรมีขอมูลหรือผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของอันนําไปสูงานวิจัยนี้ และชี้แจงวางานวิจัยนี้จะทําอะไร อยางไร ใหชัดเจนและกระชับไดใจความสมบูรณ โดยไม
ตองใสเอกสารอางอิง (ขอมูลรายละเอียดใหใสในเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธพรอมเอกสารอางอิง) หากจําเปนตองมี
การอางอิงใหใชนามสกุลและวงเล็บปค.ศ. ในกรณีที่เปนงานพัฒนา ควรระบุวางานวิจัยนี้จะแตกตางหรือมีขอ ดีกวาผลงานเดิม
อยางไร
 คําศัพทภาษาไทยที่ใช ถาไมเปนที่เขาใจแพรหลายควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับในการใชคําครั้งแรกดวย
 หนา ม2/M2 ควรเขียนใหกระชับภายใน 1 หนา
 หนา ด2/D2 มีความยาวไมเกิน 2 หนา โดยจะตองมี “วิธีดําเนินการวิจัย” ที่มีขน
ั้ ตอนและวิธีสอดคลองกับในหนา ด3/D3 และใน
เอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธดวย
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย (หนา ม3/M3 และ ด3/D3) :
 ใหแสดงขัน
้ ตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยใหถูกตองตรงตามความเปนจริงและตามหลักวิชาการ แสดงใหทราบวานิสติ ทําอะไร
ใชวิธีการ (method) อะไร มักเริม่ ดวย “คนควาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ” ใชเวลา 2-3 ชอง และลงทายดวย “วิเคราะห
ขอมูล สรุปผล และเขียนวิทยานิพนธ” ใชเวลา 2-3 ชอง ขั้นตอนเหลานี้ควรสอดคลองกับที่อธิบายในเอกสารประกอบโครง
รางวิทยานิพนธ (และหนา ด2/D2)
 การแสดงชวงเวลาที่ใชในการดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน ใหใชเสนตรงทึบ ไมตองมีหัวลูกศร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (หนา ม3/M3 และ ด3/D3) :
 กลาวถึงสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนั้นๆ สิ่งที่ไดรับจากงานวิจัยจะนําไปใชทําอะไรหรือมีประโยชนอยางไร แตไมใช
วัตถุประสงคของงานวิจัย ควรเปนประโยชนทบี่ รรลุไดจากงานวิจัยที่ทํา ไมใชประโยชนที่มีเปาหมายไกลเกินไป
 เขียนเปนประโยคติดตอกันหรือเขียนเปนขอๆ ก็ได
การกรอกขอมูลในภาคผนวก (หนา ม4/M4 และ ด4/D4) :
 กรณีที่กรรมการสอบวิทยานิพนธทานใดทานหนึ่ง เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิทยาศาสตร หรือเปนชาวตางประเทศ ใหระบุ
สถาบันตนสังกัดหรือสถานที่ทํางานของกรรมการทานนัน้ ดวย โดยแทรกบรรทัดระหวางลายเซ็นประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และ หมายเหตุ (ดูตัวอยาง)
 ใหตัดบรรทัดทีไ่ มมีรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือรายชื่อกรรมการออก
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