หลักการเขียน ‘หัวข้อปริญญานิพนธ์’

ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดรูปแบบการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์สาหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในการนี้ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ขอความ
ร่วมมือท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทุกท่าน คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
ดาเนินแนวทางในการเขียนและการจัดรูปแบบชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามรายละเอียดด้านล่าง
เพื่อให้การพิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์ดาเนินไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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หลักการตั้งชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์
การใช้ชอื่ สามัญ อักษรย่อ และคาศัพท์เฉพาะวงการ
ชื่อทางวิทยาศาสตร์
ความสอดคล้องระหว่างชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ภาษาไทยและอังกฤษ
หลักทั่วไปของการเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ภาษาไทยและอังกฤษ
เครื่องหมายวรรคตอนกับชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์
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1. หลักการตั้งชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีดังนี้
 หัวข้อกระชับ ประกอบด้วยคาหลัก แนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษา หลีกเลี่ยงการใช้คา
ฟุ่มเฟือย
 หัวข้อตรงประเด็น สอดคลัองกับเนื้อหาหลัก
 หัวข้อชัดเจน โดยไม่ต้องตีความอีกครั้งเมื่ออ่านชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ สามารถทราบได้ทันที่ว่า
ทาอะไร อย่างไร ที่ไหน หรือกลุ่มตัวอย่างใด
 หัวข้อระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้องกัน
 หัวข้อปริญญานิพนธ์ควรจัดลาดับคาให้ถูกต้องตามกฎไวยกรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เช่น การวางคาคุณศัพท์ หรือคาวเศษณ์ ไว้ ณ ตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อขยายความ
 สะกดคาให้ถูกต้อง
2. การใช้ชอื่ สามัญ อักษรย่อ และคาศัพท์เฉพาะวงการ
 ควรใช้ชื่อสามัญ (Common Names) โดยไม่ต้องมีอักษรย่อในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
 ควรหลีกเลี่ยง การใช้อักษรย่อ (Abbreviation) สูตรเคมี (Chemical Formula) คาเฉพาะวงการ
(Jargon) บนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์
ยกเว้น อักษรย่อที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ รหัสประเภท ทาหน้าที่เป็นคาคุณศัพท์ขยายความของ
ประเภท สกุล พันธุ์ ที่จาเป็นได้ ตามความนิยมที่แพร่หลายในวงการวิชาการนั้นๆ

3. ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ศัพท์บัญญัติ คาทับศัพท์
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 ในหัวข้อภาษาอังกฤษ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ให้เขียนตามหลักสากลนิยม ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์
ใหญ่ และทาเป็น อักษรเอียง
Prevalence and Antimicrobial Resistance of Salmonella Isolated from Raw
Chicken Meat in Retail Outlets in Yangon, the Republic of the Union of
Myanmar

 ในหัวข้อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยได้
 ศัพท์บัญญัติ (Terminology) และ หลักการเขียนคาทับศัพท์ (Transliteration) ให้อิงตาม
ราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก หากไม่ได้กาหนดไว้ในราชบัณฑิตยสถาน ให้อิงตามการใช้ในส่วน
ราชการ สมาคมวิชาการ หรือสมาคมวิชาชีพบัญญัติไว้ หรือ ใช้ตามความนิยมเป็นลาดับสุดท้าย
ภาษาไทย

ความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผ่าน
เฟชบุ๊กไลฟ์
ภาษาอังกฤษ The Attitude affecting the Behavior of Consumers in Bangkok towards the
Selection of Fashionable Clothes via Facebook Live
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4. ความสอดคล้องระหว่างชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ภาษาไทยและอังกฤษ
 การเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จะต้องมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความหมายภาษาไทย

ภาษาไทย คดียาเสพติด: ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาโดยจัดตั้งศาลยาเสพติด
ภาษาอังกฤษ Narcotic Cases: A Study on the Way to Solve the Problem by Establishing
the Court of Illegal Narcotics
ภาษาไทย

ผลการพัฒนาครูในโรงเรียนแกนนาเรียนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการพฤติกรรมของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ภาษาอังกฤษ The Result of Teacher Development in Chiang Mai Inclusive School in
Behavioral Management for Students with Special Needs Based on Learning
in 21st Century Principle
ภาษาไทย

ความคิดเห็นที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผ่าน
เฟชบุ๊กไลฟ์
ภาษาอังกฤษ Attitudes affecting the Behavior of Customers in Bangkok towards the
Selection of Fashionable Clothes via Facebook Live
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5. การเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ควรเขียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(i) อักษรต้น (First Letter) ของคาแรกในชื่อหัวข้อต้องเป็น อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital
Letter or Uppercase Letter) เสมอ เช่น
A Case Study of ….
(ii) คาอื่นๆ ต่อจากคาแรก ยังคงเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่นกัน
A Case Study of Test-Taking Strategies on ……
(iii) คานาหน้านาม (Articles) บุพบท (Prepositions) และ สันธาน (Conjunctions) ที่
ไม่ใช่คาแรกของชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก เช่น “and” “by” “for”
“nor” “or” “to” “upon” หรือ “with” เป็นต้น
A Case Study of the Test-Taking Strategies on ……
(iv) คากริยาที่มี “to” นาหน้า (Infinitives) ให้ใช้อักษรต้นของคากริยาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
โดยยังคงคาว่า “to” นั้น เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งคา เช่น คาว่า “to be” ให้เขียนเป็น “to
Be” หรือ “to tell” ให้เขียนเป็น “to Tell” เป็นต้น
Narcotic
(v) Cases: A Study on the Way to Solve the Problem by Establishing the
Court of Narcotics
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(vi) คาผสมที่เชื่อมด้วยเครื่องหมาย ยติภังค์ หรือ ยัติภังค์ (Hyphen) หรือ “-”
- หากเป็นคากริยา (Verb) ทีเ่ กิดจากการนาคาสองคามาผสมกันให้ใช้อักษรต้น
ของเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวอื่นๆ ที่เหลือ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น คาว่า
“take-off” ให้เขียนเป็น “Take-off”
- ส่วนคาผสมอื่นๆ ที่เชื่อมด้วยยัติภังค์ หรือ “-” แต่ไม่ได้ใช้เป็นคากริยา ให้ใช้
อักษรต้นของทั้งสองคาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Diffusion-Based, Short-Wave,
Child-Centered, Anti-Aging เป็นต้น
A Case Study of the Test-Taking Strategies on ……
(vii) ชื่อสถานที่ หรือชื่อการแบ่งเขตการปกครอง เช่น จังหวัด อาเภอ ตาบล ฯลฯ เขียน
ตามที่กาหนดโดยสานักนายกรัฐมนตรี เช่น คาว่า “จังหวัด” ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
“Province”, Suthep Sub-District, Mueang District, Chiang Mai Province
เป็นต้น
Factors Influencing Purchasing Decision on Sport Shoes of Consumers in Mueang District,
Samutprakan Province
(viii) การเขียนชื่อเฉพาะของคาภาษาไทยให้เป็นคาในภาษาอังกฤษ ไม่ตัองคานึงถึงการสะกด
การันต์หรือวรรณยุกต์ เช่น คาว่า “จันทร์” เขียนเป็น “chan” “พระ” เขียนเป็น
“phra” หรือ “แก้ว” เขียนเป็น “kaeo” เป็นต้น
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6. ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์กับเครื่องหมายวรรคตอน
 หัวข้อภาษาไทยเขียนติดกันเป็นวลีที่ไม่มีการเว้นวรรค หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ
ผลการพัฒนาครูในโรงเรียนแกนนาเรียนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 หัวข้อภาษาอังกฤษ เป็นการนาคาต่างๆ มาประกอบกัน โดยมีช่องไฟ ( Gap) ระหว่างคาต่างๆ
ตามปกติเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมายจุด (Dot) “.”
เครื่องหมายจุลภาค (Comma) “,” หรือเครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon) “;” ปะปนอยู่ในชื่อ
หัวข้อด้วย เพื่อความเหมาะสมและสวยงาม
 ในการเขียนปริญญานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ หากจาเป็นต้องใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ก็สามารถ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนประกอบอยู่ในชื่อหัวข้อได้ ทั้งนี้เพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้องกว่าการ
ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน เช่น
Prevalence and Antimicrobial Resistance of Salmonella Isolated from Raw
Chicken Meat in Retail Outlets in Yangon, Republic of the Union of Myanmar
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