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หลักเกณฑ์ และคําแนะนําในการเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ ปีการศึกษา 2548
(แก้ ไขเพิ่มเติมสําหรับใช้ ในภาควิชาเคมี ปี การศึกษา 2562)

ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ขอชี ้แจงให้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง หลักเกณฑ์และคําแนะนํา
ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่ 6/2548 วันที่ 11 เมษายน 2548,
ครัง้ ที่ 1/2551 วันที่ 24 มกราคม 2551, บันทึกข้ อความจากงานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ที่ วชน 01260/2562 วันที่ 22 สิงหาคม
2562 และแก้ ไขเพิ่มเติมสําหรับภาควิชาเคมี) ทังนี
้ ้ เพือ่ ให้ โครงร่างวิทยานิพนธ์มีความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ การ
พิจารณาอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพนธ์ดําเนินไปได้ อย่างรวดเร็ว
1. โครงร่ างวิทยานิพนธ์ : แบบฟอร์ มภาษาไทย ม1-5 และ ด1-5 และภาษาอังกฤษ M1-5 และ D1-5
- ให้ download แบบฟอร์ มจากเว็บไซต์ของภาควิชา (chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th) ในหมวดหลักสูตร > บัณฑิตศึกษา >
เอกสารและแบบฟอร์ ม
- ให้ ใช้ กระดาษขนาด A4 ส่วนที่เป็ นการเติมข้ อความ (ช่องสีเทา) ใช้ ตัวเข้ ม ห้ ามแก้ ไขแบบฟอร์ มและข้ อมูลอื่นที่กรอกไว้ แล้ ว
- นิสิตผู้เสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามในแบบฟอร์ มให้ ครบถ้ วน
- นิสิตปริญญาเอก กรอกจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้ ถกู ต้ อง (โทไปเอก 36 หน่วยกิต / ตรีไปเอก 48 หน่วยกิต)
แบบฟอร์ มภาษาไทย ม1-5 และ ด1-5
- นิสิตปริญญาโท ใช้ แบบฟอร์ ม ม1-5 และปริ ญญาเอก ใช้ ด1-5
- แบบฟอร์ มภาษาไทย ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 (หรือไม่ตํ่ากว่า 14) ใช้ ระยะห่างระหว่างบรรทัด (line spacing) เป็ น 1.0
แบบฟอร์ มภาษาอังกฤษ M1-5 และ D1-5
- นิสิตปริญญาโท ใช้ แบบฟอร์ ม M1-5 และปริ ญญาเอก ใช้ D1-5
- แบบฟอร์ มภาษาอังกฤษ ให้ ใช้ ตวั อักษร Arial ขนาด 11 ใช้ ระยะห่างระหว่างบรรทัด (line spacing) เป็ น 1.5
2. เอกสารประกอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
- นิสิตต้ องส่งเอกสารประกอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แนบมากับแบบฟอร์ ม ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-5 โดยพิมพ์ในกระดาษ A4
พร้ อมใส่เลขหน้ ากํากับที่มมุ ขวา บน ของกระดาษ
- จํานวนหน้ าของเอกสารประกอบโครงร่ างฯ : ระดับปริญญาโท ไม่ เกิน 6 หน้ า และระดับปริ ญญาเอก ไม่ เกิน 10 หน้ า
- ข้ อมูลในเอกสารประกอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ (appendix) ประกอบด้ วย
 ชื่อนิสต
ิ เลขประจําตัว ภาควิชา สาขาวิชา หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
 วัตถุประสงค์ : เหมือนกับที่ระบุในหน้ า ม2/M2 หรื อ ด2/D2
 มูลเหตุจงู ใจหรื อแนวเหตุผล : บอกถึงความสําคัญและเหตุผลในการทําวิจย
ั
 ทฤษฎีท่ ส
ี าํ คัญและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (โดยละเอียด) : กล่าวถึงทฤษฎีหรือสมมติฐานที่สําคัญที่เกีย่ วข้ องกับงานวิจยั แต่ยงั ไม่
เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลาย อภิปรายข้ อมูลหรือผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอันนําไปสู่งานวิจยั นี ้ พร้ อมสรุปว่างานวิจยั นี ้จะทําอะไร อย่างไร
 ขอบเขตงานวิจย
ั : ให้ ระบุขอบเขตของงาน เช่น ทําอะไร ใช้ เทคนิคอะไร เป็ นต้ น แต่ไม่ต้องให้ รายละเอียดของวิธีทํา
 ขัน
้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการวิจยั (โดยละเอียด) : ให้ ระบุวิธีการทําการทดลอง หลักการของวิธีนนั ้ ๆ และเอกสารอ้ างอิง
รวมทังให้
้ มีการวางแผนการทดลอง เช่น ระบุช่วงของตัวแปรที่ใช้ จํานวนซํ ้าของการทดลอง โดยขันตอนและวิ
้
ธีการทดลองควร
สอดคล้ องกับหน้ า ม3/M3 หรือ ด3/D3
 ประโยชน์ ท่ ค
ี าดว่ าจะได้ รับ : เหมือนกับที่ระบุในหน้ า ม3/M3 หรือ ด3/D3
 เอกสารอ้ างอิง : เรี ยงลําดับตามการใช้ อ้างอิง ควรเขียนเอกสารอ้ างอิงให้ เป็ นระบบ และมีรูปแบบเดียวกันทังหมด
้
- การเขียนชื่อสารเคมี หรือชื่อเทคนิค/เครื่องมือ/ขันตอน
้
ในเอกสารประกอบโครงร่างฯ : หากเป็ นชือ่ ที่แพร่หลายและเรียกด้ วยภาษาไทย
อยู่แล้ ว สามารถเขียนเป็ นภาษาไทยโดยไม่จําเป็ นต้ องวงเล็บภาษาอังกฤษต่อท้ าย หากเป็ นชื่อที่ไม่แพร่หลายหรือชื่อจําเพาะ จะใช้ ชอื่
้ ้ คําภาษาอังกฤษให้ ใช้
ภาษาอังกฤษเลยก็ได้ หรือหากเขียนเป็ นภาษาไทยก็ควรวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ ายด้ วยในครัง้ แรก ทังนี
อักษรตัวพิมพ์เล็ก (lower case) ทังหมด
้
ยกเว้ นคําเฉพาะหรือชือ่ ย่อ หรือเป็ นคําขึ ้นต้ นประโยคภาษาอังกฤษเท่านัน้
- รู ปภาพ/scheme/สมการ ควรมีการอ้ างถึงในเนื ้อหา และให้ วางต่อจากย่อหน้ าที่กล่าวถึง รูปภาพต่างๆ ทีใ่ ช้ ถ้ าไม่ได้ วาดเอง ให้ ระบุ
เอกสารอ้ างอิงด้ วย
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3.1 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ** สําหรับนิสิตปริญญาเอก เลขประจําตัว 58-60 **
- ปริญญาเอก (เลขประจําตัว 58-60) : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้ องมีจาํ นวน 5-7 คน ประกอบด้ วย
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกไม่เกิน 2 คน (ถ้ ามี) ข้ อนี ้ให้ นบั รวมเป็ น 1 คน
3-4 กรรมการซึง่ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี อย่างน้ อย 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน
 กรรมการที่มิใช่ประธานฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน
- กรรมการสอบและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จะต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หากมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึง่ เป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ สามารถดําเนินการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านบัณฑิตศึกษาได้ (กรรมการสอบที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นผู้เชี่ยวชาญเรียบร้ อยก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นกรรมการสอบ)
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่มีตําแหน่งวิชาการ (ได้ แก่ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์) ให้
เขียนตําแหน่งทางวิชาการแบบเต็มให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน หากจบปริญญาเอก ให้ ใช้ คํา “ดร.” นําหน้ าชื่อ ไม่เช่นนัน้ ให้ ใช้ คํา
นําหน้ าชือ่ เป็ น “นาย, นาง หรือ นางสาว”
- รายชื่อกรรมการควรเรียงลําดับตามตําแหน่งทางวิชาการ และเรียงแยกตามกลุ่ม เช่น เรียงในกลุ่มกรรมการ และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
3.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ** สําหรับนิสิตเลขประจําตัว 61 เป็ นต้ นไป **
- ปริญญาโท (เลขประจําตัว 61 เป็ นต้ นไป) : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้ องมีจาํ นวน 4-5 คน ประกอบด้ วย
1. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่ประธานฯมอบหมาย ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกไม่เกิน 2 คน (ถ้ ามี) ข้ อนี ้ให้ นบั รวมเป็ น 1 คน
3. กรรมการซึง่ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี อย่างน้ อย 1 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน ซึง่ มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อย่างน้ อย 1 คน
 กรรมการที่มิใช่ประธานฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
- ปริญญาเอก (เลขประจําตัว 61 เป็ นต้ นไป) : คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้ องมีจาํ นวน 5-7 คน ประกอบด้ วย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน ซึง่ มิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทําหน้ าที่เป็ นประธาน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกไม่เกิน 2 คน (ถ้ ามี) ข้ อนี ้ให้ นบั รวมเป็ น 1 คน
3. กรรมการซึง่ เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ที่ประธานหลักสูตรฯ มอบหมาย
4-5 กรรมการซึง่ เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี อย่างน้ อย 2 คน
 กรรมการที่มิใช่ประธานฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
- อาจารย์ ประจําหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก
/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ต้ องมีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตังให้
้ บคุ คลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้ อย 1 รายการต้ องเป็ นผลงานวิจยั
- ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถาบัน ทีส่ ามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม หรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อในฐานข้ อมูลที่เป็ น
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึง่ สัมพันธ์กบั หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่มีตําแหน่งวิชาการ (ได้ แก่ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์) ให้
เขียนตําแหน่งทางวิชาการแบบเต็มให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน หากจบปริญญาเอก ให้ ใช้ คํา “ดร.” นําหน้ าชื่อ
- รายชื่อกรรมการควรเรียงลําดับตามตําแหน่งทางวิชาการ และเรียงแยกตามกลุ่ม เช่น เรียงในกลุ่มกรรมการ และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
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4.

รายละเอียดการเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ ม ม1-5/M1-5 และ ด1-5/D1-5
- การเขียนโดยทัว่ ไป ควรเขียนเป็ นเรียงความภาษาไทยที่อ่านเข้ าใจง่าย และใช้ ศพ
ั ท์ บญ
ั ญัติวทิ ยาศาสตร์ ของราชบัณฑิตยสถานให้
มากที่สดุ ยกเว้ นศัพท์นนไม่
ั ้ มีบญ
ั ญัติไว้ หรือใช้ แล้ วสื่อความหมายได้ ไม่ถกู ต้ องในสาขาวิชานันๆ
้ ให้ ทบั ศัพท์ได้ โดยยึดตาม
หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (http://www.royin.go.th) ตรวจดูศัพท์ ทางเคมีและศัพท์ ท่นี ิยมใช้ กันบ่ อย (สามารถ
ตรวจสอบชือ่ หัวข้ อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเคมีที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว ได้ จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย)
- การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ให้ เขียนตัวแรกของชื่อสกุลเป็ นตัวใหญ่ นอกนันเขี
้ ยนด้ วยตัวเล็ก พิมพ์ตวั เอน เช่น Gibberella fujikuroi
- หัวข้ อวิทยานิพนธ์ :
 ควรตังชื
้ ่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ให้ กระชับ ไม่กว้ างเกินไป และให้ จําเพาะเจาะจงกับงานวิจยั นันๆ
้ โดยไม่ควรขึ ้นต้ นด้ วย “การศึกษา
...” หรือ STUDY OF …” เพราะทุกเรื่องเป็ นการศึกษาอยู่แล้ ว
 ไม่ควรใช้ คําฟุ่ มเฟื อย เช่น หัวข้ อวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ไม่ควรขึ ้นต้ นด้ วย A, An หรือ The เพราะเวลา search ข้ อมูลจะ
เสียเวลาในการค้ นหา
 ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรแปลความหมายสอดคล้ องกัน ตามราชบัณฑิตยสถาน
 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้ เขียนด้ วยตัวพิมพ์ใหญ่ทงหมด
ั้
ยกเว้ นชื่อวิทยาศาสตร์ โดยชือ่ วิทยาศาสตร์ในชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให้
เขียนต่อท้ าย common name โดยไม่ต้องใส่วงเล็บ เช่น
หอยเชอร์ ร่ ี Pomacea canaliculata
ภาษาอังกฤษ : GOLDEN APPLE SNAILS Pomacea canaliculata
เมล็ดชา Camellia sinensis L.
ภาษาอังกฤษ : TEA SEEDS Camellia sinensis L.
- วัตถุประสงค์ :
 วัตถุประสงค์ควรชัดเจน กระชับ และเน้ นเฉพาะงานวิจย
ั นี ้เท่านัน้
 วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนให้ เขียนเป็ นข้ อๆ ไม่เช่นนันให้
้ เขียนเป็ นประโยคติดต่อกัน ไม่ต้องขึ ้นต้ นด้ วยคําว่า “เพื่อ...”
- แนวเหตุผล ทฤษฎีสาํ คัญ หรื อสมมติฐาน (หน้ า ม2/M2 และ ด2/D2) :
 ควรอ้ างถึงความสําคัญและเหตุผลในการทําวิจย
ั เน้ นถึงทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ใช้ ในการวิจยั ควรมีข้อมูลหรือผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องอันนําไปสู่งานวิจยั นี ้ และชี ้แจงว่างานวิจยั นี ้จะทําอะไร อย่างไร ให้ ชัดเจนและกระชับได้ ใจความสมบูรณ์ โดยไม่
ต้ องใส่ เอกสารอ้ างอิง (ข้ อมูลรายละเอียดให้ ใส่ในเอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้ อมเอกสารอ้ างอิง) ในกรณีที่เป็ น
งานพัฒนา ควรระบุว่างานวิจยั นี ้จะแตกต่างหรือมีข้อดีกว่าผลงานเดิมอย่างไร
 คําศัพท์ภาษาไทยที่ใช้ ถ้ าไม่เป็ นที่เข้ าใจแพร่ หลายควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับในการใช้ คําครัง้ แรกด้ วย
 การเขียนชื่อสารเคมี ชือ
่ เทคนิค เครื่องมือ ขันตอน
้
เป็ นภาษาอังกฤษให้ เขียนด้ วยตัวพิมพ์เล็กทังหมด
้
ยกเว้ นชื่อเฉพาะหรือชือ่ ย่อ
 หน้ า ม2/M2 ควรเขียนให้ กระชับภายใน 1 หน้ า
 หน้ า ด2/D2 มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ า โดยจะต้ องมี “วิธีดําเนินการวิจย
ั ” ที่มีขนตอนและวิ
ั้
ธีสอดคล้ องกับในหน้ า ด3/D3 และใน
เอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย
- ขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการวิจยั (หน้ า ม3/M3 และ ด3/D3) :
 ให้ แสดงขันตอนและวิ
้
ธีการดําเนินการวิจยั ให้ ถกู ต้ องตรงตามความเป็ นจริงและตามหลักวิชาการ แสดงให้ ทราบว่านิสิตทําอะไร
ใช้ วิธีการ (method) อะไร มักเริ่มด้ วย “ค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง” ใช้ เวลา 2-3 ช่อง และลงท้ ายด้ วย “วิเคราะห์
ข้ อมูล สรุ ปผล เขียนบทความวิจยั และวิทยานิพนธ์ ” ใช้ เวลา 2-3 ช่อง ขันตอนเหล่
้
านี ้ควรสอดคล้ องกับที่อธิบายในเอกสาร
ประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (และหน้ า ด2/D2)
 การแสดงช่วงเวลาที่ใช้ ในการดําเนินการวิจย
ั แต่ละขันตอน
้
ให้ ใช้ เส้ นตรงทึบ ไม่ต้องมีหวั ลูกศร
- ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ (หน้ า ม3/M3 และ ด3/D3) :
 กล่าวถึงสิ่งที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจย
ั นันๆ
้ สิ่งที่ได้ รับจากงานวิจยั จะนําไปใช้ ทําอะไรหรือมีประโยชน์อย่างไร แต่ไม่ ใช่
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั ควรเป็ นประโยชน์ ท่บี รรลุได้ จากงานวิจยั ที่ทาํ ไม่ใช่ประโยชน์ที่มีเป้าหมายไกลเกินไป
 เขียนเป็ นประโยคติดต่อกัน หรือประโยชน์แตกต่างกันอย่างชัดเจนให้ เขียนเป็ นข้ อๆ
- การกรอกข้ อมูลในภาคผนวก (หน้ า ม4/M4 และ ด4/D4) :
 ระบุหน่วยงานที่สงั กัดของกรรมการนอกคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่าน (กรณีที่สงั กัดหน่วยงานในประเทศ ให้ ระบุจงั หวัด /
กรณีที่สงั กัดหน่วยงานต่างประเทศ ให้ ระบุประเทศด้ วย)
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ให้ ตัดบรรทัดที่ไม่ มีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือรายชื่อกรรมการออก
การกรอกข้ อมูลในภาคผนวก (หน้ า ม5/M5 และ ด5/D5) :
 พิจารณาว่า หัวข้ อวิจย
ั มีประเด็นที่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลองหรือไม่ และ/หรือ หัวข้ อ
วิจยั เกี่ยวข้ องกับเชื ้อโรค พิษจากสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หรือไม่
 หากเกี่ยวข้ อง ให้ ดําเนินการขอการรับรองจริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง และ/หรื อ เข้ ารับการ
ประเมิน จากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ก่อนการอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพนธ์
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