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หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 

ประกาศรายละเอียดของรูปแบบและกาํหนดการส่งรายงานโครงการพเิศษ 

 

    รูปแบบของโครงการพเิศษรายงานค้นคว้าอิสระ หลงัจากท่ีนิสติทําการสอบ IS 

เสร็จสิน้และอาจารย์ได้สัง่ให้แก้ไขรายงานแล้ว เม่ือถงึกําหนดสง่ นิสติจะต้องทําการสง่สิง่ตา่งๆดงัๆนี ้

 

1.) ”ใบนําส่งผลงานโครงการค้นคว้าอสิระ” เอกสาร A 

นิสติสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบนําสง่โครงการจาก url :  

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_a_inputISsubmit.doc 

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_a_inputISsubmit.pdf 

ทําการพิมพ์ข้อมลูในสว่นท่ีเป็นข้อมลูของนิสติทัง้หมด และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเซน็ช่ือรับทราบ 

บนเอกสารในจดุท่ีระบ ุ

 

2.) ไฟล์งานโครงการอสิระ  (เพื่อนําส่งหลักสูตร) 

ดรูายละเอียดของไฟล์ตา่งๆท่ีจะต้องสง่ ตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้

 

เม่ือถึงวนักําหนด ให้นิสตินําสง่ท่ีห้องหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

โดยหลกัสตูรได้จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอาไว้ 

 

ให้นิสิตเซน็ช่ือในใบเซน็ส่ง พร้อมทัง้ใบนําส่ง จากนัน้ให้นําไฟล์ใส่ในเคร่ือง 

โดยหลักสูตรได้เตรียม Folder สาํหรับนิสิตในแต่ละรุ่นไว้ให้ ให้นําไฟล์ใส่ใน Folder 

ตามช่ือนิสิต 

 

รูปแบบไฟล์ดจิิตลั ไฟล์ข้อมลู มีทัง้หมด 3  สว่น ดงันี ้

 

1. ไฟล์ข้อมูล Abstract (ไทยและอังกฤษ) จดัเก็บเป็นไฟล์ MS Word 2003 ขึน้ไปเท่านัน้ 

โดยใช้รหสันิสติ 8 ตวัแรก เป็นช่ือไฟล์ข้อมลู  

เช่น รหสันิสติ 5434567826    ให้ตัง้ช่ือไฟล์ข้อมลูเป็น 54345678_Abs.doc 

 

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_a_inputISsubmit.doc
https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_a_inputISsubmit.pdf
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2.  ไฟล์ข้อมูลเนือ้หาทัง้ฉบบั เก็บไฟล์เป็นแบบ MS Word และ PDF File 

รวมทัง้ให้ใสล่ายนํา้ลงในไฟล์เอกสาร MS Word และ PDF File ตามท่ีห้องสมดุกําหนดใช้รหสันิสติ 8 

ตวัแรกเป็นช่ือไฟล์ข้อมลู  

เช่น รหสันิสติ 5434567826    ให้ตัง้ช่ือไฟล์ข้อมลูเป็น 54345678.doc / 54345678.pdf 

การใส่ลายนํา้ในเอกสาร MS Word : เลือกเมนดูงันี ้

Page Layout –> Watermark -> Custom Watermark -> Picture Watermark -> 

ใสรู่ปโดยให้มีขนาดท่ี 500%  -> Apply 

ข้อมูลสาํหรับใส่ลายนํา้ 

 ให้ใช้สญัลกัษณ์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

โดยดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของห้องสมดุท่ี http://library.cbs.chula.ac.th/wp-

content/uploads/2019/10/CBS-2021.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                              (ตวัอย่างการใส่ลายน้ํา Watermark ในหนา้เนือ้หารายงาน) 

 

 

 

 

 

 

http://library.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/CBS-2021.jpg
http://library.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/CBS-2021.jpg
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3 ไฟล์ “keyword” สําหรับใช้ในการค้นหาหวัข้อ IS ของนิสติในระบบฐานข้อมลู IS ของหลกัสตูร : 

โดยจะต้องทําการระบคํุา keyword ท่ีสามารถนําไปยงัหวัข้อของนิสติได้ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ภาษาละ 5 คํา และจะต้องเป็นคําท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของช่ือหวัข้อ 

ตวัอย่างการใช้คาํ keyword  :  

ตวัอยา่งท่ี 1 

“ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการใช้กระดาษถนอมสายตาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม

ณฑล” 

คําท่ีใช้ : Green idea SCG ซีเมนต์กระดาษไทย ยคูาลปิตสั ดบัเบลิเอ กรีนไอเดีย ปทมุธานี นนทบรีุ 

เป็ดกระดาษ สขุภาพ สายตาสัน้ ดวงตา จกัษุ แวน่ตา 

ตวัอยา่งท่ี 2 

“การจดัการโลจิสตกิส์และความได้เปรียบทางด้านการแขง่ขนัของผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ในกรุงเทพมหานคร

ฯ” 

คําท่ีใช้ : โซอ่ปุทาน ซพัพลายเชน ระบบการขนสง่ การจดัสง่ อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน อินเดก็ส์ 

เอสบีเฟอร์นิเจอร์ ไอเกีย index sb ikea decorate supplychain transportation 

 

      ทัง้นีใ้ห้กรอกในไฟล์ประเภท Notepad (.txt) โดยใช้การเว้นวรรคระหวา่งคําท่ีใช้เป็น keyword 1 

เคาะเรียงกนัจนครบ (ไมจํ่าเป็นต้องใสเ่คร่ืองหมายคัน่ หรือเว้นบรรทดัคําละบรรทดั) 

และให้ตัง้ช่ือไฟล์เป็น 54345678.txt 

 

 

รูปแบบไฟล์ข้อมูลส่วนเนือ้หา 

1. ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดเูนือ้หาให้ถกูต้อง 

2. จดัทําเนือ้หาในสว่นหน้าก่อนจะใสเ่นือ้หารายงาน เอกสาร B 

(ดาวน์โหลดตวัอยา่งจาก url : :  

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_b_ISintro.doc หรือ 

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_b_ISintro.pdf ) 

ข้อควรระวงั : ควรดูรูปแบบการจดัหนา้ทีถู่กตอ้งจากไฟล์ pdf เป็นหลกั 

3. บทคดัยอ่ภาษาไทย ไมเ่กิน 1 หน้า 

4. Abstract เป็นภาษาองักฤษ จะต้องตรงกบัภาษาไทย  ไมเ่กิน 1 หน้า 

5. รูปแบบของเนือ้หาภายใน (รวมถงึบทตา่ง ๆ เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก) 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบณัฑิตวิทยาลยั  นิสติสามารถ download template 

โดยตรงได้จากเว็บไซต์ของบณัฑิตวิทยาลยั 

https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_b_ISintro.doc
https://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/sites/7/2018/08/IS_b_ISintro.pdf
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รูปแบบตวัอกัษรภาษาไทย : Cordia New 16 

รูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ : Cordia New 16 

            การตัง้คา่หน้ากระดาษ : กัน้บน 1 นิว้  กัน้ลา่ง 1 นิว้  กัน้ซ้าย 1.5 นิว้  กัน้ขวา 1 นิว้ 

 อยา่งไรก็ตาม นิสติสามารถจดัรูปแบบหน้ากระดาษให้สวยงามได้ตามความเหมาะสม เชน่ 

ขนาดหวัข้อหลกั หวัข้อยอ่ย หรือระยะห่างระหวา่งบรรทดั  

 

ข้อควรระวัง  

 - โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ-ตําแหนง่ทางวชิาการ ของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ถกูต้อง 

 - โปรดตรวจสอบช่ือ-นามสกลุ-ตําแหนง่ทางวชิาการของประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  

              ให้ถกูต้อง 

 - ตวัอกัษร ควรจดัให้เป็น Font ประเภทเดียวกนั 

 - ระวงัการจดัหน้า Template ให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

********************************************************* 
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