แบบฟอรมคณะฯ
หามลบทิ้ง หามปรับสี
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- ใช font Cordia New ขนาด 16 pt
- ใหใชตัวเขมในทุกตําแหนงที่เปนการเติมขอความใน ด1-ด4

ตัวอยาง

แบบเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตอคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทุกคนสังกัด สาขาวิชาเคมี เหมือนกันหมด
ไมตองระบุแขนงวิชา เชน เคมีอินทรีย, เคมีฟสิกัล

ด1

โท รหัส59 – 22 หนวยกิต
เอก – เลือกใส 36 หรือ 48 เทานั้น
- โทไปเอก 36 หนวยกิต
- ตรีไปเอก 48 หนวยกิต

ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 557 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธจํานวน 36/48 หนวยกิต
เปนนิสิตในหลักสูตร
; ปกติ
นอกเวลาราชการ
ภาษาอังกฤษ
นานาชาติ
เขาศึกษาภาคการศึกษา
; ตน
ปลาย
ปการศึกษา 2555 ปการศึกษาที่เขาศึกษา ถาใชฟอรมภ.อังกฤษ เขียนป ค.ศ.
สถานที่ติดตอสะดวกที่สุด หอง xxx หอพักxxx เลขที่ xxx ถนนxxx …. เขต... กรุงเทพฯ 10400
ที่พักของนิสิต (บาน/อพารทเมนต/หอพัก/...)
หมายเลขโทรศัพท xxx-xxx-xxxx
และเบอรโทรศัพทนิสิตที่สามารถติดตอได
ชื่อเรื่องภาษาไทย เขียนติดกัน
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)
ไมเวนวรรค
ชื่อเรื่องใชตัวพิมพใหญ
องคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของทุเรียน Durio zibethinus Merr. ยกเวนชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารย ดร.เคมี ที่ปรึกษา
โทร. xx-xxx-xxxx
ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ให
ตัดบรรทัดนั้นออก

ลงนาม ..............................................................
นิสิตผูเสนอโครงราง

ลงนาม ................................................................
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ลงนาม ..............................................................
รองศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย พาราสุข
(....................……...................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วันที่นิสิตสอบโครงรางวิทยานิพนธ xx พฤษภาคม 25xx
นิสิตคาดวาจะสอบวิทยานิพนธในภาคการศึกษา
ตน

; ปลาย ปการศึกษา 25xx

เคมี
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา..........................................
ครั้งที่ .......................... วันที่ ...................................

ลงนาม .............................................................. (เลขาฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
วันที่ ........../....................../.............
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร ครั้งที่ .................. วันที่ ........................................
ลงนาม ..........................................................................................
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร
วันที่ ........../....................../.............
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ตัวอยาง

ด2

แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ตอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร
ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 557 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธจํานวน 36/48 หนวยกิต
เปนนิสิตในหลักสูตร
; ปกติ
นอกเวลาราชการ
ภาษาอังกฤษ
นานาชาติ
เขาศึกษาภาคการศึกษา
; ตน
ปลาย
ปการศึกษา 2555
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)
องคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของทุเรียน Durio zibethinus Merr.
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รองศาสตราจารย ดร.เคมี ที่ปรึกษา
วัตถุประสงค
ถามีวัตถุประสงคเพียงขอเดียว ใหเขียนเปนประโยคตอเนื่อง แลวตัดขอ “1.” ออก
1.
แนวเหตุผล ทฤษฎีที่สําคัญ หรือสมมติฐาน
รายละเอียดในหัวขอ “แนวเหตุผล ทฤษฎีสําคัญ หรือสมมติฐาน” ของ ด2/ม2 ไมตองใสเอกสารอางอิง
วิธีดําเนินการวิจัย (โดยยอ)
1.
หัวขอ “วิธีดําเนินการวิจัย” (ใน ด2, ด3 และ เอกสารประกอบโครงรางฯ) ตองมีจํานวน
ขั้นตอนและวิธีการที่สอดคลองกันทั้งหมด
- “วิธีดําเนินการวิจัย” (ใน ด2, ด3) เขียนโดยยอ มีรายละเอียดเล็กนอย
- “วิธีดําเนินการวิจัย” (ใน เอกสารประกอบโครงรางฯ) เขียนโดยละเอียด

หนา ด2
- ความยาวไมเกิน 2 หนา
- มีหัวขอ วัตถุประสงค, แนวเหตุผล.., และวิธีดําเนินการวิจัย

หนา ม2
- ความยาวไมเกิน 1 หนา มีหัวขอ วัตถุประสงค, แนวเหตุผล..
- ไมมีหัวขอ “วิธีดําเนินการวิจัย” ในหนา ม2 แตมีหัวขอ “วิธีดําเนินการ
วิจัย” ใน เอกสารประกอบโครงรางฯ ใหเขียนโดยละเอียด
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ตัวอยาง

ด3

แผนงานวิจัย
ใหขีดเสนตรง (ไมใสหัวลูกศร) เพื่อใชแทนชวงเวลา (เดือน) สําหรับขั้นตอนตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธในชองที่มีหมายเลข 1 ถึง 24
รายละเอียด
1
1. คนควาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ
2.
3.

2

3

4

5

6

เดือนที่ (เริ่มทําวิทยานิพนธเมื่อเดือน
พ.ศ.
)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

** หามแกไขจํานวนชอง **
หนา ด3 - มีชวงเวลา 24 ชอง

หนา ม3 - มีชวงเวลาเพียง 18 ชอง

วิเคราะหขอมูล สรุปผล เขียนบทความวิจัยและวิทยานิพนธ
- แผนงานวิจัยมีกี่ขอก็ได แต ใน ด2, ด3 และ เอกสารประกอบโครงรางฯ ตองมีจํานวนขั้นตอน
และวิธีการที่สอดคลองกันทั้งหมด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี้
- คณะฯ แนะนําวาแผนงานฯ ควรเริ่มดวย “คนควาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ” และ
“วิเคราะหขอมูล สรุปผล เขียนบทความวิจัยและวิทยานิพนธ”เปนขั้นสุดทาย
ใสจํานวนขั้นตอนเรียงลงมาจนถึง
ขั้นสุดทาย “วิเคราะหขอมูล ..”
ขอความสวนนี้ ตองเหมือนกับที่ระบุใน
เอกสารประกอบโครงรางฯ

ลงนาม ..........................................................................
นิสิตผูเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
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ตัวอยาง

ด4

ภาคผนวก
แบบเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 557 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธจํานวน 36/48 หนวยกิต
เปนนิสิตในหลักสูตร
; ปกติ
นอกเวลาราชการ
ภาษาอังกฤษ
นานาชาติ
เขาศึกษาภาคการศึกษา
; ตน
ปลาย
ปการศึกษา 2555
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)
องคประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของทุเรียน Durio zibethinus Merr.
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
โครงรางวิทยานิพนธ
มีประเด็นที่ตองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยหรือสัตวทดลอง
(นิสิตจะตองดําเนินการขอการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษยหรือสัตวทดลอง กอนการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ)

; ไมมีประเด็นที่ตองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยหรือสัตวทดลอง
พิมพตําแหนงทางวิชาการแบบเต็ม เชน รองศาสตราจารย ไมใช รศ.

ไมตองใสชื่อของประธานฯ ใหใชตําแหนงตามแบบฟอรม

รายชื่อผูที่เสนอแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ประธานฯ หลักสูตร หรือผูที่ประธานฯ มอบหมาย
ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.เคมี ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ใหตัด
บรรทัดนั้นออก
รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ วิทยา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรง คุณวุฒิ(1)
อาจารย ดร.ประโยชน ครบถวน
Professor Dr. Gil Grissom(2)

ระบุสถานที่ทํางานหรือสังกัด
ของกรรมการภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร หรือชาว
ตางประเทศดวย โดยเขียน
superscript ที่ทายชื่อ และ
ระบุสถานที่ทํางานดานลาง
ตอจากลายเซ็นประธานฯ

ประธานกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
กรรมการ เรียงชื่อกรรมการตามตําแหนงทางวิชาการ
กรรมการ จาก ศาสตราจารย Æ รองศาสตราจารย Æ
ผูชวยศาสตราจารย Æ อาจารย
กรรมการ
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

ลงนาม .................................................................
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หากสถานที่ทํางานไมไดอยูในกรุงเทพฯ
ใหระบุจังหวัดตอทายดวย

(1)

ภาควิชา .... คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(2)

Department of ……, University of ……, ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 6 การสอนและการสอบ สวนที่ 6 การสอบวิทยานิพนธ ขอ 94

1

เอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาวชื่อนิสิต นามสกุล
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)

เลขประจําตัว 557
23
วิทยานิพนธจํานวน 36 หรือ 48 หนวยกิต
เอกสารประกอบโครงรางฯ
- ใสเลขหนา ที่มุมขวาบน
- เอก : เอกสารไมเกิน 10 หนา
- โท: เอกสารไมเกิน 6 หนา

ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตําแหนงทางวิชาการแบบเต็ม ชื่อ นามสกุล
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตําแหนงทางวิชาการแบบเต็ม ชื่อ นามสกุล

ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
ใหลบบรรทัดนี้ออก

วัตถุประสงค
ตองตรงกับหนา ด2 ทุกประการ
1.
2.

เอกสารประกอบโครงรางฯ
ตั้งแตหัวขอวัตถุประสงคเปนตนไป หัวขอจะเปนตัว
เขม (bold) สวนขอมูลที่เติม เปนอักษรปกติ

มูลเหตุจูงใจหรือแนวเหตุผล

ทฤษฎีที่สําคัญและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขอบเขตงานวิจัย

- เนื้อหาที่เปนเรื่องเฉพาะ ไมใชขอมูลที่รูกันโดยทั่วไป ควรมีการอางอิง
- หากใสรูปประกอบที่ไมไดวาดเอง แตนํามาจากเอกสารอางอิง ตองใสเลขแสดง
การอางอิงดวย
- ชื่อเทคนิคหรือสารเคมี (ใชตัวพิมพเล็กทั้งหมด ยกเวนเปนชื่อเฉพาะ) อาจ
เขียนทับศัพทเปนภาษาอังกฤษได โดยไมจําเปนตองแปลเปนภาษาไทย การใช
ชื่อยอ ควรระบุคําเต็มไวดวยในครั้งแรก
- คําศัพทหรือคํายอตางๆ ควรเขียนใหเหมือนกันหมดทั้งฉบับ

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย (โดยละเอียด)
1.
หัวขอ “ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย” ใน เอกสารประกอบโครงรางฯ และ “วิธีดําเนินการวิจัย”
(ใน ด2, ด3) ตองมีจํานวนขั้นตอนและวิธีการที่สอดคลองกันทั้งหมด
2.
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ตองตรงกับหนา ด3 ทุกประการ

เอกสารอางอิง
- เรียงลําดับเอกสารอางอิงตามลําดับการอางถึง
1.
- ตองระบุชื่อบทความในรายการเอกสารอางอิงดวย
2.

- ใชรูปแบบการเขียนแบบใดก็ได แตใหเหมือนกันทั้งหมด (ดูตัวอยางการเขียนจาก P6)
- หากเขียนชื่อวารสารแบบยอ ตองตรวจสอบการยอชื่อใหถูกตอง หามยอเอาเอง

