
 

1 ประกาศรายละเอียดของรูปแบบและกาํหนดการส่งรายงานโครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( MBA ) 
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หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศรายละเอียดของรูปแบบและกาํหนดการส่งรายงานโครงการพิเศษ 

 

    รูปแบบของโครงการพิเศษรายงานคน้ควา้อิสระ หลงัจากทีนิสิตทาํการสอบ IS เสรจ็สินและ

อาจารยไ์ดส้งัใหแ้กไ้ขรายงานแลว้ เมือถึงกาํหนดส่ง นิสิตจะตอ้งทาํการส่งสิงต่างๆดงัๆนี 

 

1.) ”ใบนาํส่งผลงานโครงการค้นคว้าอิสระ” เอกสาร A 

นิสิตสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบนาํส่งโครงการจาก url :  

http://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/IS_a_inputISsubmit-1.doc 

http://mba.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/IS_a_inputISsubmit-1.pdf 

ทาํการพิมพข์อ้มลูในส่วนทีเป็นขอ้มลูของนิสิตทงัหมด และใหอ้าจารยท์ีปรึกษาเซ็นชือรบัทราบ 

บนเอกสารในจุดทีระบุ 

 

2.) ไฟลง์านโครงการอิสระ  (เพอืนาํส่งหลักสตูร) 

ดรูายละเอียดของไฟลต่์างๆทีจะตอ้งส่ง ตามรายละเอียดดา้นล่างนี 

 

เมอืถึงวนักาํหนด ใหน้ิสิตนาํสง่ทีหอ้งหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โดยหลกัสตูรได้

จดัเตรียมเครืองคอมพิวเตอรเ์อาไว ้( ในกรณีทีคณะฯปิดทาํการเนอืงจากสาเหตตุา่งๆเชน่ การแพร่

ระบาด หรือสาเหตอุนืๆ อาจจะมีการเปลยีนรูปแบบการส่งโดยทางเจา้หนา้ทจีะแจง้อกีครงั ) 

 

ให้นิสิตเซ็นชอืในใบเซ็นส่ง พร้อมทังใบนําสง่ จากนันให้นําไฟลใ์ส่ในเครอืง โดยหลกัสูตร

ได้เตรยีม Folder สาํหรับนิสติในแต่ละรุ่นไว้ให ้ให้นาํไฟลใ์ส่ใน Folder ตามชอืนิสิต 

 

รูปแบบไฟลดิ์จิตลั ไฟลข์อ้มลู มีทงัหมด 3  ส่วน ดงันี 

 

1. ไฟลข์้อมลู Abstract (ไทยและอังกฤษ) จดัเก็บเป็นไฟล ์MS Word 2003 ขึนไปเท่านนั โดยใชร้หสั

นิสิต  ตวัแรก เป็นชือไฟลข์อ้มลู  

เช่น รหสันิสิต     ใหต้งัชือไฟลข์อ้มลูเป็น _Abs.doc 
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2.  ไฟลข้์อมูลเนือหาทงัฉบบั เก็บไฟลเ์ป็นแบบ MS Word และ PDF File รวมทงัใหใ้ส่ลายนาํลงในไฟล์

เอกสาร MS Word และ PDF File ตามทีกาํหนด   (ใสใ่นทุกหนา้ของไฟลท์งัหมด) 

การตงัชอื - ใชร้หสันิสิต  ตัวแรกเป็นชือไฟลข์อ้มลู  

เช่น รหสันิสิต     ใหต้งัชือไฟลข์อ้มลูเป็น .doc / 54345678.pdf 

การใส่ลายนําในเอกสาร MS Word : เลือกเมนูดงันี 

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

ข้อมูลสาํหรับใส่ลายนํา 

 ใหใ้ชส้ญัลกัษณป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (ธงCBS) โดยดาวนโ์หลดจาก 

http://library.cbs.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/CBS-2021.jpg 

(ใชข้นาดมาตรฐานตามไฟลห์รอืตงัค่าอตัโนมตัแิละจดัใหอ้ยูก่ึงกลางของหนา้รายงาน ) 

( ในกรณีทีใสภ่าพ หรือตาราง สามารถปิดทบัลายนาํไดต้ามความเหมาะสม ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอย่าง) 

 

 

 

 

                                  

                                              (ตวัอยา่งการใส่ลายนาํ Watermark ในหนา้เนอืหารายงาน) 

 

 

 

 

(ตวัอย่าง) 
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3 ไฟล ์“keyword” สาํหรบัใชใ้นการคน้หาหวัขอ้ IS ของนิสิตในระบบฐานขอ้มลู IS ของหลกัสตูร : โดย

จะตอ้งทาํการระบุคาํ keyword ทีสามารถนาํไปยงัหวัขอ้ของนิสิตได ้เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ภาษาละ  คาํ และจะตอ้งเป็นคาํทีไม่ใชส่ว่นหนงึของชือหวัขอ้ 

ตัวอย่างการใชค้าํ keyword  :  

ตัวอย่างที  “ปัจจยัทสีง่ผลต่อพฤติกรรมการใชก้ระดาษถนอมสายตาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” 

คาํทีใช ้: Green idea SCG ซีเมนตก์ระดาษไทย ยูคาลิปตสั ดบัเบิลเอ กรีนไอเดีย ปทุมธานี นนทบุรี 

เป็ดกระดาษ สขุภาพ สายตาสนั ดวงตา จกัษุ แว่นตา 

ตัวอย่างที  “การจดัการโลจิสติกสแ์ละความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัของผูผ้ลิตเฟอรน์ิเจอรใ์น

กรุงเทพมหานครฯ” 

คาํทีใช ้: โซ่อปุทาน ซพัพลายเชน ระบบการขนส่ง การจดัสง่ อปุกรณต์กแต่งบา้น อินเด็กส ์เอสบี

เฟอรน์ิเจอร ์ไอเกีย index sb ikea decorate supplychain transportation 

 

      ทงันีใหก้รอกในไฟลป์ระเภท Notepad (.txt) โดยใชก้ารเวน้วรรคระหว่างคาํทีใชเ้ป็น keyword  

เคาะเรียงกนัจนครบ (ไม่จาํเป็นตอ้งใสเ่ครืองหมายคนั หรือเวน้บรรทัดคาํละบรรทดั) และใหต้งัชือไฟล์

เป็น .txt 

 

 

รูปแบบไฟลข์้อมูลส่วนเนือหา 

1. ใหอ้าจารยที์ปรกึษาตรวจดเูนอืหาใหถ้กูตอ้ง 

2. จดัทาํเนือหาในส่วนหนา้ก่อนจะใสเ่นือหารายงาน เอกสาร B 

(ดาวนโ์หลดตวัอย่างจาก 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 ) 

ขอ้ควรระวงั : ควรดูรูปแบบการจดัหนา้ทถีูกตอ้งจากไฟล์ pdf เป็นหลกั 

3. บทคดัย่อภาษาไทย ไม่เกิน 1 หนา้ 

4. Abstract เป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งตรงกบัภาษาไทย  ไม่เกนิ 1 หนา้ 

5. รูปแบบของเนือหาภายใน (รวมถึงบทต่าง ๆ เอกสารอา้งองิ ภาคผนวก) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง

บณัฑิตวิทยาลยั  นิสิตสามารถ download template โดยตรงไดจ้ากเว็บไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั 

รูปแบบตวัอกัษรภาษาไทย : Cordia New 16 

รูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ : Cordia New 16 

            การตงัค่าหนา้กระดาษ : กนับน  นวิ  กนัล่าง  นิว  กนัซา้ย .  นิว  กนัขวา  นวิ 
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 อย่างไรก็ตาม นิสิตสามารถจดัรูปแบบหนา้กระดาษใหส้วยงามไดต้ามความเหมาะสม เช่น 

ขนาดหัวขอ้หลกั หวัขอ้ย่อย หรือระยะห่างระหว่างบรรทดั  

 

ข้อควรระวัง  

 - โปรดตรวจสอบชือ-นามสกุล-ตาํแหน่งทางวิชาการ ของอาจารยท์ีปรกึษาใหถ้กูตอ้ง 

 - โปรดตรวจสอบชือ-นามสกุล-ตาํแหน่งทางวิชาการของประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  

              ใหถู้กตอ้ง 

 - ตวัอกัษร ควรจดัใหเ้ป็น Font ประเภทเดียวกนั 

 - ระวงัการจดัหนา้ Template ใหเ้รียบรอ้ย 

 

 

 

 

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

 

 

 


