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35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

25 มล. หรือ 1 นิ้ว 35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

แบบเสนอหัวข้อโครงร่างเพ่ือเสนอท าวทิยานิพนธ์/ดุษฏีนพินธ์ 

หลกัสูตร................... สาขาวชิา...................... คณะวจิติรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

1. ช่ือและนามสกุล (Name and Surname) 

(ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว   รหสันกัศึกษา 
(ภาษาองักฤษ) Mr./Mrs./Ms.   Student Code 

 

2. ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ (Title)  

(ภาษาไทย) การพิมพ์ช่ือหัวข้อภาษาไทยในบรรทัดน้ี ทั้ งน้ีหากไม่พอใน 1 บรรทัด 
สามารถเพ่ิมในบรรทดัท่ี 2 และ 3 หรือบรรทดัต่อๆไปได ้โดยช่ือวิทยานิพนธ์
จะตอ้ง เยื้องเท่ากนัทุกบรรทดั 

(ภาษาองักฤษ) 
 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ (Advisor) 

(ภาษาไทย) ศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
(ภาษาองักฤษ) Professor/Associate Professor/Assistant Professor/Lecturer Dr. 

 

4. ที่มาแห่งการสร้างสรรค์ 

- แรงบันดาลใจ (ประสบการณ์ สะเทือนใจ และประทับใจ)  
..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................. 
- จากสภาวะแวดลอ้ม เช่น ธรรมชาติ สงัคม การเมือง และคน เป็นตน้ 
- จากส่ิงของ 

- ทฤษฎี 
- งานทดลอง (เขียนยาวได้ และมไีด้มากกว่า 1 อย่าง) 

หมายเหตุ ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุท่ีมาทั้ง 3 หัวขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถเลือก

หวัขอ้ใดหวัหน่ึงไดต้ามความเหมาะสม  

35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 25 มล. หรือ 1 นิ้ว 



 
 
ตวัอกัษรภาษาไทย ใช ้Angsana New  ขนาด 16  
ตวัอกัษรภาษาองักฤษใช ้Times New Roman ขนาด 12 

 

2 
 

35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

25 มล. หรือ 1 นิ้ว 35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

5. ทบทวนวรรณกรรม และ/หรือ งานศิลปะที่เกีย่วข้อง  
5.1. ผลงานที่น ามาเป็นของใคร งานนั้นศิลปินมคีวามคดิและการน าเสนออย่างไร และอะไรที่ให้

อทิธิพลต่อการสร้างสรรค์งานวทิยานิพนธ์ มภีาพประกอบด้วย 
(ตวัอย่าง) 

โกลด มอแน (Claude Monet) ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 – 20 ถือเป็นยุคทองของ
จิตรกรผูโ้ด่งดงัแห่งฝร่ังเศส Claude Monet ผูใ้หก้  าเนิดลทัธิศิลปะ Impressionism หรือ
วิถีการสร้างผลงานศิลปะจากความประทบัใจของตวัศิลปินต่อส่ิงแวดลอ้มและเหตุการณ์
ตรงหนา้ เรียกไดว้่าถา้ยอ้นกลบัไปในสมยันั้น ผลงานของโมเนตฉี์กหนงัสือเรียนศิลปะท้ิง
แลว้เขียนข้ึนใหม่เลยก็ว่าได้ ซ่ึงเป็นหน่ึงปัจจัยเลยท่ีว่าท าไมชีวประวติัของชายผูน้ี้ถึง
น่าสนใจเทียบเท่ากบั Vincent Van Gogh เลยทีเดียว 

ทุกอยา่งเร่ิมตน้ท่ีฝร่ังเศสในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 Académie des Beaux-Arts 
หรือสถาบันวิจิตรศิลป์ของฝร่ังเศสได้วางมาตราฐานของงานศิลปะท่ีจะต้องมีเน้ือหา
ออกไปในแนวทางภาพ Portrait และประวติัศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการใชเ้ทคนิคท่ีจะตอ้ง
ใชสี้ทึบและตอ้งวาดใหเ้หมือน โดยตวัศิลปินจะตอ้งกลบความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง
ไม่ให้ปะปนลงไปในงาน ซ่ึงเป็นผลท าให้โมเนต์ตดัสินใจเปล่ียนแปลงแนวทางของตน 

หลงัจากท่ีเขาไดไ้ปเดินดูงานในพิพิธภณัฑ์ลูฟวร์และพบว่ามีแต่ภาพท่ีลอกมาจากสมยัเก่า
ทั้งนั้น โมเนต์จึงหยิบขาหย ัง่ไปท่ีหน้าต่างและเร่ิมวาดส่ิงท่ีเห็นตามความรู้สึกและความ
ประทบัใจของตน และนัน่แหล่ะคือจุดเร่ิมตน้ของ Impressionism (สาริน ทรงเกรียงไกร, 
2562: ออนไลน์) 

              

         ภาพท่ี 1 Claude Monet “Impression, Sunrise” ค.ศ.1872 สีน ้ ามนับนผา้ใบ  
      ขนาด 48 × 63 ซม. (ท่ีมา Claude Monet, 2562: ออนไลน์) 
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35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

25 มล. หรือ 1 นิ้ว 35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

(ตวัอย่างการอ้างองิในบรรณานุกรม)  
สาริน ทรงเกรียงไกร. (2562). ชวนมาชมงาน Monet ผ่าน Exhibition บนจอภาพกบั I, Claude 

Monet. สืบคน้ 12 มิถุนายน 2563, จาก https://www.soimilk.com/movies/news/i-

claude-monet 

 
5.2. วรรณกรรม เร่ืองราวที่น ามากล่าวนั้น สนับสนุนวทิยานิพนธ์ของคุณอย่างไร 

.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................. 
หมายเหตุ การทบทวนวรรณกรรม และ/หรือ งานศิลปะท่ีเก่ียวขอ้ง ให้อา้งอิงแหล่งท่ีมา 
ตามระบบ APA 6th Edition (ดูตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงในภ าคผนวก) 

6. แนวความคดิ 
- ตอ้งการน าเสนอ/ถ่ายทอดเน้ือหา ความคิด ความรู้สึกและความสนใจ 
- วิธีการ (โดยการใช.้.....) / รูปแบบ (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ฯลฯ)  
- เพื่อ (ใหไ้ด.้....) อ่านแนวความคิดแลว้สามารถ นึกภาพรวมของผลงานท่ีจะสร้างสรรคไ์ด ้ 

 
7. วตัถุประสงค์ 

7.1. เพื่อ ....... 
7.2. เพื่อ ....... 
7.3. เพื่อ ....... 

 
8. รูปแบบและวธิีการน าเสนอ 
- อธิบายถึงภาพรวมของงาน เชิงกายภาพ (อาทิ เทคนิค วสัดุ ปริมาณ จ านวน และขนาด) 
- ภาพร่าง หรือ Model 
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35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

25 มล. หรือ 1 นิ้ว 35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

9. แผนและระยะเวลาในการด าเนินการ 
 การด าเนินการคร้ังน้ี คาดว่าจะใชเ้วลาทั้งส้ิน ...... เดือน 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 คน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัหวัขอ้โครงร่างฯ 

        

2 ภาพร่างและงานทดลอง         
3 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์         
4 สร้างสรรคผ์ลงาน         
5 แสดงนิทรรศการ

วิทยานิพนธ ์
        

6 เขียนรายงานวิทยานิพนธ ์         
7 ส่งเล่มวิทยานิพนธฉ์บบั

สมบูรณ์ 
        

8 สอบวิทยานิพนธ ์         
 

10. บรรณานุกรม 
เขียนอา้งอิงโดยใชรู้ปแบบ APA (6th Edition)  
- นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายการของเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัย เอกสารออนไลน์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามท่ีนกัศึกษามีการอา้งอิงแบบในเน้ือหา นกัศึกษาจะตอ้งเพ่ิมรายการอา้งอิงทา้ย
เล่มดว้ย และรายช่ือในเอกสารอา้งอิงดงักล่าวน้ีจะตอ้งปรากฏช่ือใหส้อดคลอ้งตรงกนักบัท่ี
ไดอ้า้งอิงไวใ้นเน้ือหาท่ีเขียน  ครบถว้นทุกช่ือ  เพ่ือสอบคน้รายละเอียดของการอา้งอิงได ้

- การเขียน เอกสารอา้งอิง  หรือ บรรณานุกรม  ใหเ้ขียนใหเ้ป็นระบบ  ถูกตอ้งตามตามรูปแบบ 
APA (6th Edition) และเรียงล าดบัช่ือผูเ้ขียน  ตามตวัอกัษร  ก – ฮ  และ  A- Z 

- นกัศึกษาสามารถดูตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6th Edition ตาม
ประเภทของแหล่งท่ีมาไดใ้นเอกสารแนบทา้ยน้ี 
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35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

25 มล. หรือ 1 นิ้ว 35 มล. หรือ 1.5 นิ้ว 

บรรณานุกรม (ตวัอย่าง) 

เกศ ชวนะลิขิกร. (2554) After Afterall [สูจิบตัร]. เชียงใหม:่ Trickthink 
จอมพงศ ์มงคลวนิช. (2555). การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลยั. 
จนัทร์เอ้ือ เชาวน์ฤทธ์ิ. (2557). องคป์ระกอบการส่ือสารการด าเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม

ของธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค. ใน วลัลภ รัฐฉตัรานนท ์(บ.ก.), รายงานการประชุม 
การประชุมวชิาการบัณฑติศึกษาระดบัชาต ิคร้ังที่ 5 (หนา้ 3-16 – 3-24). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สาริน ทรงเกรียงไกร. (2562). ชวนมาชมงาน Monet ผ่าน Exhibition บนจอภาพกบั I, Claude 

Monet. สืบคน้ 12 มิถุนายน 2563, จากhttps://www.soimilk.com/movies/news/i-

claude-monet 

สุเมธ แสงน่ิมนวล. (2556). ต้นแบบการบริหารจดัการขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศ
ไทย. (วิทยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัสยาม. 

Bowler, N. (2010). Prisoners' mental state: A psychosocial perspective (Unpublished 

doctoral dissertation). Swansea: Swansea University. 

Tracy, B. (2014). Leadership (2nd ed.). New York: American Management Association. 

 
 

 


