แบบฟอร์มคณะฯ
ห้ามลบทิ้ง ห้ามปรับสี
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- ใช้ font Cordia New ขนาด 16 pt
- ให้ใช้ตวั เข้มในทุกตําแหน่งทีเ่ ป็นการเติมข้อความใน ด1-ด5

ตัวอย่าง

แบบเสนอขออนุมตั โิ ครงร่างวิทยานิพนธ์สําหรับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ต่อคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุกคนสังกัด สาขาวิชาเคมี เหมือนกันหมด
ไม่ต้องระบุแขนงวิชา เช่น เคมีอนิ ทรีย,์ เคมีฟิสกิ ลั

ด1

โท รหัส61 – 24 หน่ วยกิต
เอก – ใส่ 36 หรือ 48 เท่านัน้
- โทไปเอก 36 หน่ วยกิต
- ตรีไปเอก 48 หน่ วยกิต

ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 607 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิต
เป็ นนิสิตในหลักสูตร
 ปกติ
 นอกเวลาราชการ  ภาษาอังกฤษ
 นานาชาติ
เข้ าศึกษาภาคการศึกษา
 ต้ น
 ปลาย
ปี การศึกษา 2560 ปีการศึกษาทีเ่ ข้าศึกษา ถ้าใช้ฟอร์มภ.อังกฤษ เขียนปี ค.ศ.
ที่อยูป่ ั จจุบนั ติดต่อสะดวกที่สดุ ห้ อง xxx หอพักxxx เลขที่ xxx ถนนxxx…. เขต... กรุงเทพฯ 10400 หมายเลข
ทีพ่ กั ของนิสติ (บ้าน/อพาร์ทเมนต์/หอพัก/...)
โทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx
และเบอร์โทรศัพท์นิสติ ทีส่ ามารถติดต่อได้
ชือ่ เรือ่ งภาษาไทย เขียนติดกัน
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ไม่เว้นวรรค
ชือ่ เรือ่ งใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
องค์ ประกอบทางเคมีท่ มี ีฤทธิ์ต้านเซลล์ มะเร็งของทุเรี ยน Durio zibethinus Merr.
ยกเว้นชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ทที ่ าํ งาน
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เคมี ที่ปรึกษา
โทร. xx-xxx-xxxx
ถ้าไม่มอี าจารย์ทปี ่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้
ตัดบรรทัดนัน้ ออก

ลงนาม ...............................................................
นิสิตผู้เสนอโครงร่าง

ลงนาม .................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
วันที่นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ xx พฤษภาคม 25xx
นิสิตคาดว่าจะสอบวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษา  ต้ น

ลงนาม ...............................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชยั พาราสุข
(....................……...................................)
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
 ปลาย ปี การศึกษา 25xx

เคมี
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา .........................................
ครัง้ ที่ .......................... วันที่ ...................................

ลงนาม .............................................................. (เลขาฯ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร)
วันที่ ........../....................../.............
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่ .................. วันที่ ........................................
ลงนาม ..........................................................................................
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ ........../....................../.............
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ตัวอย่าง
แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ต่อคณะกรรมการบริ หารคณะวิทยาศาสตร์

ด2

ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 607 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิต
เป็ นนิสิตในหลักสูตร
 ปกติ
 นอกเวลาราชการ  ภาษาอังกฤษ
 นานาชาติ
เข้ าศึกษาภาคการศึกษา
 ต้ น
 ปลาย
ปี การศึกษา 2560
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
องค์ ประกอบทางเคมีท่ มี ีฤทธิ์ต้านเซลล์ มะเร็งของทุเรี ยน Durio zibethinus Merr.
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เคมี ที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์
ถ้ามีวตั ถุประสงค์เพียงข้อเดียว ให้เขียนเป็ นประโยคต่อเนือ่ ง แล้วตัดข้อ “1.” ออก
1. ถ้ ามีวัตถุประสงค์ เพียงข้ อเดียว ไม่ ต้องเขียนเลข 1
แนวเหตุผล ทฤษฎีที่สําคัญ หรื อสมมติฐาน
เขียนเหตุผล/ที่มาของงานวิจัย อ้ างถึงทฤษฎีหรื อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ อง และชีใ้ ห้ เห็นว่ างานวิจัยนีจ้ ะทํา
อะไร อย่ างไร ให้ ชัดเจนและกระชับได้ ใจความสมบูรณ์ โดยไม่ ต้องใส่ เอกสารอ้ างอิง (หน้ าด2 ห้ ามเกิน 2 หน้ า)
รายละเอียดในหัวข้อ “แนวเหตุผล ทฤษฎีสาํ คัญ หรือสมมติฐาน” ของ ด2/ม2 ไม่ตอ้ งใส่เอกสารอ้างอิง

วิธีดําเนินการวิจยั (โดยย่อ)
1. ค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. จํานวนขัน้ ตอนและกิจกรรม ต้ องสอดคล้ องกับหน้ า ด3 และ เอกสารประกอบ
วิเคราะห์ ข้อมูล สรุ ปผล เขียนบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์
หัวข้อ “วิธดี าํ เนินการวิจยั ” (ใน ด2, ด3 และ เอกสารประกอบโครงร่างฯ)
ต้องมีจาํ นวนขัน้ ตอนและวิธกี ารทีส่ อดคล้องกันทัง้ หมด
- ข้อแรกคือ “ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง” และข้อสุดท้ายคือ
“วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผล เขียนบทความวิจยั และวิทยานิพนธ์”
- “วิธดี าํ เนินการวิจยั ” (ใน ด2, ด3) เขียนโดยย่อ มีรายละเอียดเล็กน้อย
- “วิธดี าํ เนินการวิจยั ” (ใน เอกสารประกอบโครงร่างฯ) เขียนโดยละเอียด

ขัน้ ตอนสุดท้ายของวิธดี าํ เนินการวิจยั

หน้ า ด2
- ความยาวไม่เกิน 2 หน้า
- มีหวั ข้อ วัตถุประสงค์, แนวเหตุผล.., และวิธดี าํ เนินการวิจยั
หน้ า ม2
- ความยาวไม่เกิน 1 หน้า มีหวั ข้อ วัตถุประสงค์, แนวเหตุผล..
- ไม่มหี วั ข้อ “วิธดี าํ เนินการวิจยั ” ในหน้า ม2 แต่มหี วั ข้อ “วิธดี าํ เนินการวิจยั ” ใน
เอกสารประกอบโครงร่างฯ ให้เขียนโดยละเอียด โดยมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารที ่
สอดคล้องกับหน้า ม3
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ตัวอย่าง

ด3

แผนงานวิจยั
ให้ ขีดเส้ นตรง (ไม่ใส่หวั ลูกศร) เพื่อใช้ แทนช่วงเวลา (เดือน) สําหรับขันตอนต่
้
าง ๆ ในการทําวิทยานิพนธ์ในช่องที่มีหมายเลข 1 ถึง 24
รายละเอียด
1
1. ค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2.
3.

2

3

4

5

6

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

** ห้ามแก้ไขจํานวนช่อง **
หน้ า ด3 - มีช่วงเวลา 24 ช่อง

หน้ า ม3 - มีช่วงเวลาเพียง 18 ช่อง

วิเคราะห์ ข้อมูล สรุ ปผล เขียนบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั นี ้

- แผนงานวิจยั มีกขี ่ อ้ ก็ได้ แต่ ใน ด2, ด3 และ เอกสารประกอบโครงร่างฯ ต้องมีจาํ นวนขัน้ ตอนและวิธกี าร
ทีส่ อดคล้องกันทัง้ หมด
- คณะฯ แนะนําว่าแผนงานฯ ควรเริม่ ด้วย “ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง” และ “วิ เคราะห์ข้อมูล
สรุปผล เขียนบทความวิ จยั และวิ ทยานิ พนธ์” เป็ นขัน้ สุดท้าย

ใส่จาํ นวนขัน้ ตอนเรียงลงมาจนถึงขัน้
สุดท้าย “วิเคราะห์ขอ้ มูล ..”
ข้อความส่วนนี้ ต้องเหมือนกับทีร่ ะบุใน
เอกสารประกอบโครงร่างฯ

ลงนาม ............................................................................
นิสิตผู้เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
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ตัวอย่าง

(ด 4)

ภาคผนวก
แบบเสนอขออนุมตั แิ ต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์สําหรับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 607 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิต
เป็ นนิสิตในหลักสูตร
 ปกติ
 นอกเวลาราชการ  ภาษาอังกฤษ
 นานาชาติ
เข้ าศึกษาภาคการศึกษา
 ต้ น
 ปลาย
ปี การศึกษา 2560
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
องค์ ประกอบทางเคมีท่ มี ีฤทธิ์ต้านเซลล์ มะเร็งของทุเรี ยน Durio zibethinus Merr.
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
CHEMICAL CONSTITUENTS WITH CYTOTOXICITY OF DURIAN Durio zibethinus Merr.
พิมพ์ตําแหน่งทางวิชาการแบบเต็ม เช่น รองศาสตราจารย์ ไม่ใช่ รศ.

รายชื่อผู้ที่เสนอแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานฯ หลักสูตร หรื อผู้ท่ ปี ระธานฯ มอบหมาย
ถ้าไม่มอี าจารย์ทปี ่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตดั รองศาสตราจารย์ ดร.เคมี ที่ปรึกษา
บรรทัดนัน้ ออก
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ วิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรง คุณวุฒ(1)ิ
อาจารย์ ดร.ประโยชน์ ครบถ้ วน
Professor Dr. Gil Grissom(2)
ระบุสถานทีท่ าํ งานหรือ
สังกัดของกรรมการ
ภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
หรือชาวต่างประเทศด้วย
โดยเขียน superscript ที ่
ท้ายชือ่ และระบุสถานที ่
ทํางานด้านล่าง ต่อจาก
ลายเซ็นประธานฯ

ไม่ตอ้ งใส่ชอื ่ ของประธานฯ ให้ใช้ตําแหน่ งตามแบบฟอร์ม

ประธานกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการ เรียงชือ่ กรรมการตามตําแหน่งทางวิชาการ
กรรมการ จาก ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์  อาจารย์
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

.................................................................... (ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร)
ระบุหน่วยงานทีส่ งั กัดของกรรมการนอกคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่าน
........../....................../.............
- สถานทีท่ าํ งานในประเทศ ให้ระบุจงั หวัดต่อท้ายด้วยเสมอ (เขียน
(1)

ภาควิชา .... คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร
(2)
Department of ……, University of ……, Denmark

“กรุงเทพฯ” หรือ”กรุงเทพมหานคร” ก็ได้)
- สถานทีท่ าํ งานต่างประเทศ ให้ระบุประเทศด้วย

หมายเหตุ : คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ น ไปตามข้ อบัง คับ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ว่าด้ วยการศึก ษา ในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 หมวด 6 การสอนและการสอบ ส่ ว นที่ 6 การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข้ อ 94 และระเบี ย บจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้ วย หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ตัวอย่าง
แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์

(ด 5)

ชื่อ-นามสกุล นายดุษฎี บัณฑิต
เลขประจําตัว 607 11111 23
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
วิทยานิพนธ์จํานวน 48 หน่วยกิต
เป็ นนิสิตในหลักสูตร
 ปกติ
 นอกเวลาราชการ  ภาษาอังกฤษ
 นานาชาติ
เข้ าศึกษาภาคการศึกษา
 ต้ น
 ปลาย
ปี การศึกษา 2560
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

 มีประเด็นที่ต้องพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์หรื อสัตว์ทดลอง
(นิสิตจะต้ องดําเนินการขอการรับรองจริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุษย์หรื อสัตว์ทดลอง ก่อนการอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพนธ์ )

 ไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์หรื อสัตว์ทดลอง

ด้ านการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
 โครงการวิจยั เกี่ยวข้ องกับเชื ้อโรค และ/หรื อพิษจากสัตว์ (พ.ร.บ. เชื ้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558) และ/หรื อ สิ่งมีชีวิต
ตัดต่อสารพันธุกรรม
 ได้ รับการประเมิน ข้ อเสนอโครงการวิจยั ด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพจากคณะกรรมการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแล้ ว (รหัสอนุมตั ิ .............................)
 ได้ รับยกเว้ นการประเมิน ข้ อเสนอโครงการวิจยั ด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพจากคณะกรรมการควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (รหัสอนุมตั ิ .............................)
 โครงการวิจยั ไม่เกี่ยวข้ องกับเชื ้อโรค พิษจากสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

1

เอกสารประกอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาวชื่อนิสิต นามสกุล
ภาควิชา เคมี
สาขาวิชา เคมี
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)

เลขประจําตัว 607
23
วิทยานิพนธ์จํานวน 36 หรื อ 48 หน่วยกิต
เอกสารประกอบโครงร่างฯ
- ใส่เลขหน้า ทีม่ ุมขวาบน
- เอก : เอกสารไม่เกิน 10 หน้า
- โท: เอกสารไม่เกิน 6 หน้า

ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตําแหน่ งทางวิชาการแบบเต็ม ชื่อ นามสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ลบบรรทัดนีอ้ อก ถ้ าไม่ มีอาจารย์ ท่ ปี รึกษาร่ วม
วัตถุประสงค์
1. ต้ องตรงกับหน้ า ด2
ต้องตรงกับหน้า ด2 ทุกประการ
2.
มูลเหตุจูงใจหรื อแนวเหตุผล

ทฤษฎีท่ สี าํ คัญและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ขอบเขตงานวิจัย

ถ้าไม่มอี าจารย์ทปี ่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ให้ลบบรรทัดนี้ออก

เอกสารประกอบโครงร่างฯ
ตัง้ แต่หวั ข้อวัตถุประสงค์เป็ นต้นไป หัวข้อจะเป็ น
ตัวเข้ม (bold) ส่วนข้อมูลทีเ่ ติม เป็ นอักษรปกติ

- เนื้อหาทีเ่ ป็ นเรือ่ งเฉพาะ ไม่ใช่ขอ้ มูลทีร่ กู้ นั โดยทัวไป
่ ควรมีการอ้างอิง
- หากใส่รปู ประกอบทีไ่ ม่ได้วาดเอง แต่นํามาจากเอกสารอ้างอิง ต้องใส่เลขแสดง
การอ้างอิงด้วย
- ชือ่ เทคนิคหรือสารเคมี (ใช้ตวั พิมพ์เล็กทัง้ หมด ยกเว้นเป็ นชือ่ เฉพาะ) อาจ
เขียนทับศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแปลเป็ นภาษาไทย การใช้
ชือ่ ย่อ ควรระบุคาํ เต็มไว้ดว้ ยในครัง้ แรก
- คําศัพท์หรือคําย่อต่างๆ ควรเขียนให้เหมือนกันหมดทัง้ ฉบับ

ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย (โดยละเอียด) หัวข้อ “ขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินการวิจยั ” ใน เอกสารประกอบโครงร่างฯ และ
“วิธดี าํ เนินการวิจยั ” (ใน ด2, ด3) ต้องมีจาํ นวนขัน้ ตอนและวิธกี ารทีส่ อดคล้องกันทัง้ หมด
1. ค้ นคว้ าเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2. จํานวนขันตอนและกิ
้
จกรรมต้ องสอดคล้ องกับหน้ า ด2 และ ด3 แต่เพิ่มรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจยั
3.
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ ต้องตรงกับหน้า ด3 ทุกประการ
ต้ องตรงกับหน้ า ด3
เอกสารอ้ างอิง
1. เขียนเรี ยงลําดับตามการอ้ างอิง และเขียนด้ วยรูปแบบ (format) เดียวกันทังหมดทุ
้
ก reference
- เรียงลําดับเอกสารอ้างอิงตามลําดับการอ้างถึง
2.

- ต้องระบุชอื ่ บทความในรายการเอกสารอ้างอิงด้วย
- ใช้รปู แบบการเขียนแบบใดก็ได้ แต่ให้เหมือนกันทัง้ หมด (ดูตวั อย่างการเขียนจาก P8)
- หากเขียนชือ่ วารสารแบบย่อ ต้องตรวจสอบการย่อชือ่ ให้ถูกต้อง ห้ามย่อเอาเอง

