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แนวทางการเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ 

หน่วยบัณฑติศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

เอกสารแนวทางการเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยหน่วยบัณฑิตศึกษา        

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ส าหรับ

นักศึกษาในระดับบัณฑติศกึษา ในการนี้ หนว่ยบัณฑติศกึษาฯ ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ทุกท่านด าเนินแนวทางในการเขียนชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อให้การพิจารณา

หัวข้อปริญญานพินธ์ของคณะกรรมการผูเ้กี่ยวข้องเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมมากที่สุด 

 

ก. หลักการตั้งชื่อหัวข้อปรญิญานิพนธ ์มีดังนี ้

1. กระชับ (Compact) ไม่สั้นหรือยาวเกินไป โดยอาจแสดงถึงแนวทางหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาไว้ด้วยโดย

ไม่ใชค้ าฟุ่มเฟือย (Redundant) หรือค าที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary) 

2. ตรงประเด็น (Cogent) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกับสาระหลัก หรือวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สื่อ

ความหมายเจาะจงลงไปในเรื่องที่ท า ไม่ควรสื่อความที่กว้างเกินไปดังเช่น ชื่อกระบวนวิชา หรือชื่อต าราที่ใช้

ในการเรียนการสอนทั่วไป 

3. สอดคล้องกัน (Conform) ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ โดยอิง ศัพท์บัญญัติ (Terminology) และ 

หลักการเขียน ค าทับศัพท์ (Transliteration) ของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก หากไม่ได้ก าหนดไว้ก็ให้ใช้

ตามที่ ส่วนราชการ สมาคมวิชาการ หรือสมาคมวิชาชีพบัญญัติไว้ หรือ ใช้ตามความนิยมเป็นล าดับ

สุดท้าย 

4. ชัดเจน (Clear) โดยไม่ต้องตีความ เมื่ออ่านชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว สามารถทราบได้ทันทีว่าท าอะไร 

อย่างไร ที่ไหน หรือกลุ่มตัวอย่างใด 

5. ล าดับค าถูกต้อง (Correct Word Order) โดยการจัดเรียงค าต่างๆ ด้วยความประณีต รอบคอบ ถูกหลัก

ไวยากรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวาง ค าคุณศัพท์ หรือ ค าวิเศษณ์ ไว้ ณ ต าแหน่งที่เหมาะสมกับการ

ขยายความ ทั้งนี้ ค าคุณศัพท์ คือ ค าขยายค านามหรือค าสรรพนาม ส่วน ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่ใช้ประกอบ

ค านาม ค ากริยิา หรือ ค าวิเศษณ์ด้วยกัน เพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ข. อักษรย่อและค าศัพท์เฉพาะวงการ 

 โดยทั่วไป ชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ ไม่ควรมีอักษรย่อ (Abbreviations)  สูตรเคมี (Chemical Formula) ค า

เฉพาะ หรือ ค าศัพท์เฉพาะวงการ (Jargon) ควรใช้ชื่อสามัญ (Common Names) โดยไม่ต้องมีอักษรย่อในวงเล็บ

ต่อท้ายชื่อ ยกเว้น ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของส่งมีชีวิต (Scientific Names or Organisms) รหัสประเภท (Species) ทาง

จุลชีววิทยา อักษรย่อที่ขยายความของ ประเภท (Species) สกุล (Genus) หรือ พันธุ์ (Variety) ของพืชหรือสัตว์ที่

จ าเป็นต้องใช้อักษรย่อ ก็ให้ใชต้ามความนิยมที่แพรห่ลายในวงการวิชาการนั้น 

 

ค. ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต 

 การเขียนชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต ให้เขียนตามหลักสากลนิยม คือ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ 

อักษรถัดไปให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และใช้ อักษรเอียง จากนั้น ก็เขียนตามด้วยชื่อผู้ค้นพบเป็นอักษรแบบตั้งตรง 

โดยอาจเขยีนเป็นชื่อเต็มหรอือักษรย่อก็ได้ โดยกรณีที่ใช้ช่ือผู้ค้นพบเป็นอักษรย่อ ก็ให้ใส่จุด “.” ต่อท้ายตัวอักษรย่อ

นั้นด้วย ดังตัวอย่างเช่น Elephas maximus Linnaeus หรือ Elephas maximus L. เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทยได้ 

 

ง. ชื่อหัวข้อหลักและชื่อหัวข้อรอง 

 การตั้งชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ ไม่ควรตั้งเป็นแบบมี หัวข้อหลักและชื่อหัวข้อรอง (Main Title and Subtitle) 

หรือ การตั้งชื่อหัวข้อในลักษณะเป็น ชุด หรือ อนุกรม (Series) รวมทั้ง การตั้งชื่อในลักษณะที่เป็นกรณีศึกษา               

(A Case Study of….) ยกเว้น มีเหตุผลหรือความน่าเชื่อถอื (Strong Reasons) ว่า กลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันนั้น เช่น 

ความแตกต่างในเรื่องของ สถานที่ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ (Belief) หรือสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะท าให้ผลของ

การศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 

จ. ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ 

 การเขียนชื่อหัวข้อปรญิญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จะต้องมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความหมาย

ภาษาไทยและให้เขียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. อักษรต้น (First Letter) ของค าแรกในชื่อหัวข้อ เป็น อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter or Uppercase 

Letter) เสมอ 

2. ค าอื่นๆ ในชื่อหัวข้อให้ใช้อักษรต้นของค าเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกัน ยกเว้น บางกรณี ดัง

หลักเกณฑ์ในข้อต่อๆ ไป 
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3. ค าน าหน้านาม (Articles) บุพบท (Prepositions) และ สันธาน (Conjunctions) และไม่ใช่ค าแรกของชื่อ

หัวข้อ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก (Lowercase Letter) ทั้งค า เช่น “and” “by” “for” “nor” “or” “to” “upon” 

หรือ “with” เป็นต้น  

4. ค ากริยาที่มี “to” น าหน้า (Infinitives) ให้ใชอ้ักษรต้นของค ากริยาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยยังคงค าว่า “to” 

นั้น เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งค า เช่น ค าว่า “to be” ให้เขียนเป็น “to Be” หรือ “to tell” ให้เขียนเป็น “to Tell” 

เป็นต้น 

5. ค าผสมที่เชื่อมด้วยเครื่องหมาย ยติภังค์ หรือ ยัติภังค์ (Hyphen) หรือ “-” หากเป็นค ากริยา (Verb) ที่

เกิดจากการน าค าสองค ามาผสมกันให้ใชอ้ักษรต้นของค าแรกเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวอื่นๆ ที่เหลือ 

เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น ค าว่า “take-off” ให้เขียนเป็น “Take-off” ส่วนค าผสมอื่นๆ ที่เชื่อมด้วย

ยัติภังค์ แต่ไม่ได้ใช้เป็นค ากริยา ให้ใช้อักษรต้นของทั้งสองค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Diffusion-Based, 

Short-Wave, Child-Centered เป็นต้น 

 

ทั้งนี ้ชื่อสถานที่ หรอืชื่อการแบ่งเขตการปกครอง เช่น จังหวัด อ าเภอ ต าบล ฯลฯ สามารถเลือกใช้แบบใช้

ค าแปล ที่ก าหนดโดยส านักนายกรัฐมนตรี เช่น ค าว่า “จังหวัด” ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น “Province” Suthep Sub-

District, Mueang District, Chiang Mai Province เป็นต้น นอกจากนี้การเขียนชื่อเฉพาะ หรือค าบางค าในภาษาไทย

ให้เป็นค าในภาษาอังกฤษ ให้เขียนตามหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นตัวอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง 

(Transcription) ที่ก าหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน {http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/416_2157.pdf}  

โดยไม่ค านึงถึงการสะกดการันต์หรือวรรณยุกต์ เช่น ค าว่า “จันทร์” เขียนเป็น “chan” “พระ” เขียนเป็น “phra” 

หรือ “แกว้” เขียนเป็น “kaeo” เป็นต้น  

นอกจากนี้หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ยึดตามหลักการเขียนจากส านักงานราชบัณฑิตยสภา ดังนี ้ 

การทับศัพท์ คน้หาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royin.go.th/?page_id=617 

การถอดอักษรไทยเปน็อักษรโรมัน คน้หาเพิ่มเตมิได้ที ่http://www.royin.go.th/?page_id=619 

การอ่านตวัเลขตา่ง ๆ คน้หาเพิ่มเติมได้ที ่http://www.royin.go.th/?page_id=10323  

เครื่องหมายวรรคตอน คน้หาเพิ่มเติมได้ที ่http://www.royin.go.th/?page_id=10418 

การเว้นวรรค คน้หาเพิ่มเตมิได้ที่ http://www.royin.go.th/?page_id=629 

ชื่อจังหวัด เขต อ าเภอ คน้หาเพิ่มเติมได้ที ่http://www.royin.go.th/?page_id=633 

ชื่อทะเล คน้หาเพิ่มเตมิได้ที่ http://www.royin.go.th/?page_id=635 

ชื่อธาต ุคน้หาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royin.go.th/?page_id=637 

ชื่อประเทศ/เมืองหลวง คน้หาเพิ่มเตมิได้ที ่http://www.royin.go.th/?page_id=639 

ลักษณนาม คน้หาเพิ่มเติมไดท้ี่ http://www.royin.go.th/?page_id=641 
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ฉ. ชื่อหัวข้อกับเครื่องหมายวรรคตอน 

โดยปกติการตั้งชื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนติดกันเป็นวลีที่ไม่มีการเว้นวรรคหรือ

เครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นการน าค าต่างๆ มาประกอบกัน โดยมีช่องไฟ (Gap) 

ระหว่างค าต่างๆ ตามปกติเทา่นั้น ทั้งนี ้ไม่นิยมใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมายจุด (Dot) “.” เครื่องหมาย

จุลภาค (Comma) “,” หรือเครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon) “;” ปะปนอยู่ในชื่อหัวข้อด้วย เพื่อความเหมาะสมและ

สวยงาม แต่ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเขียนปริญญานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ หากจ าเป็นต้องใช้

เครื่องหมายวรรคตอน ก็สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนประกอบอยู่ในชื่อหัวข้อได้ ทั้งนี้ เพื่อการสื่อความหมาย

ได้ถูกต้องกวา่การไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน 

 

 

ช. ตัวอย่างหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีมคีวามเหมาะสม 

1. ภาษาไทย การเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในสุนัขที่เป็นโรคสะบ้าเคลื่อน 

ภาษาอังกฤษ Occurrence of Stifle Osteoarthritis in Canines with Patellar Luxation 

 

2. ภาษาไทย ความชุกและการดือ้ต่อสารต้านจุลชีพของเชือ้ซัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนือ้ไกส่ดของ    

รา้นขายปลีกในย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

ภาษาอังกฤษ Prevalence and Antimicrobial Resistance of Salmonella Isolated from Raw Chicken  

Meat in Retail Outlets in Yangon, Republic of the Union of the Myanmar 

 

3. ภาษาไทย ผลของของเหลวที่มีพลังงานพลาสมาเย็นต่อการเจริญของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ของ              

ช้างเอเชยี (Elephas Maximas)  

ภาษาอังกฤษ Effect of Liquid Contained Cold Plasma Energy on Fibroblast Cell Growth of Asian 

Elephant (Elephas Maximas)  

เอกสารอ้างอิง 

คูม่ือการเขยีนและพิมพ์ปริญญานิพนธ์  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 

http://www.royin.go.th/?page_id=130 
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