วิธีกรอกแบบฟอร์ ม

แบบ บ.18 ข.

แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ สําหรับปริญญามหาบัณฑิต
ต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์
(ใช้ ตวั พิมพ์เท่ านั้น)
เสนอโดย นาย/นาง/นางสาวตุลยา นครจินดา
รหัสประจําตัว 548 01400 22
ภาควิชา ภาษาศาสตร์
สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
วิทยานิพนธ์จาํ นวน 12 หน่วยกิต
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) อิทธิพลของปริบทที่มผี ลต่ อการประมวลผลความหมายรองของคําพ้องในภาษาไทย
ชื่อหัวข้ อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาอืน่ พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ ) INFLUENCE OF CONTEXTS ON THE PROCESSING OF
HOMONYMS’ SUBORDINATE MEANINGS IN THAI
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
โทร 02-218-4694
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุ วรรณ
โทร 02-218-4694
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา
1. อิทธิพลของปริบทใหญ่ (Global context) และปริบทข้ างคียง (Local context) ทีม่ ีผลต่ อการประมวลผลความหมายรองของคําพ้อง
2. อิทธิพลของปริบททางไวยากรณ์ ทมี่ ผี ลต่ อการประมวลผลความหมายรองของคําพ้ อง

Comment [T1]: เติมชื่ อสาขาวิชา ไม่ตอ
้ งใช้ตวั
เข้มและไม่ตอ้ งมีเส้นประ
Comment [T2]: ตัดคําสั่งออก ข้อความที่พิมพ์

เพิ่มต่อจากนี้ ให้ใช้ตวั เข้ม และไม่ตอ้ งมีเส้นประ
Comment [T3]: ตัดคํานําหน้าที่ไม่ตอ
้ งการออก
Comment [T4]: ไม่ตอ
้ งใส่ รหัสประจําตัวใน

กรอบ วรรคหลังเลข 3 ตัวแรกและก่อนเลข 2 ตัว
สุ ดท้าย
Comment [T5]: พิมพ์ดว
้ ยตัวพิมพ์ใหญ่

ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ตดั “หรื อภาษาอื่นพิมพ์
ตัวพิมพ์ใหญ่” ออก
ถ้าเป็ นภาษาต่างประเทศอื่นให้วงเล็บภาษานั้น เช่น
(ภาษาฝรั่งเศส)
Comment [T6]: พิมพ์ตาํ แหน่ งเต็ม เช่ น ผูช
้ ่ วย

ศาสตราจารย์ (ไม่ใช้ ผศ.)

แนวเหตุผล ทฤษฎีสาํ คัญ หรื อสมมติฐาน
1. เวลาทีใ่ ช้ ประมวลผลความหมายรองของคําพ้องจะนานกว่ าเวลาทีใ่ ช้ ประมวลผลคําควบคุม แม้ ว่าปริบทใหญ่ (Global context) และปริบท
ข้ างคียง (Local context) จะเอือ้ ต่ อการตีความความหมายรองของคําพ้อง
2. เวลาทีใ่ ช้ ประมวลผลความหมายรองของคําพ้องจะไม่ แตกต่ างกับเวลาทีใ่ ช้ ประมวลผลคําควบคุม เมือ่ ปริบททางไวยากรณ์ เอือ้ ต่ อการ
ตีความความหมายรองของคําพ้ อง

Comment [T7]: ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ที่ทาํ งาน
Comment [T8]: ในกรณี ที่มีอาจารย์ที่ปรึ กษา

วิทยานิ พนธ์ร่วม ให้ตดั “(ถ้ามี)” ออกและเติมชื่อ
อาจารย์
ถ้าไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วมให้ตดั
บรรทัดนี้ ออก
Comment [T9]: นําข้อความที่ ซ้ าํ กันไว้หลัง

วัตถุประสงค์ก่อนจะเรี ยงลําดับข้อ เช่น
วัตถุประสงค์ เพือ่
1. ศึกษา ...
2. วิเคราะห์ ...
3. เปรี ยบเทียบ ...
Comment [T10]:

ในกรณี ที่มีหลายข้อ ให้เรี ยงลําดับข้อตามตัวเลข (ใส่
. หลังตัวเลขด้วย) เช่น
1.
2.

ในกรณี ที่มีขอ้ เดียว ไม่ตอ้ งใส่ เลขข้อ
Comment [T11]:

คงไว้ท้ งั หมด

Comment [T12]:

ในกรณี ที่มีหลายข้อ ให้เรี ยงลําดับข้อตามตัวเลข (ใส่
. หลังตัวเลขด้วย) เช่น
1.
2.

หากมีขอ้ ย่อยให้ใส่ เลข เช่น
1.1
1.2

ในกรณี ที่มีขอ้ เดียว ไม่ตอ้ งใส่ เลขข้อ

วิธีกรอกแบบฟอร์ ม
ขั้นตอน
1
2
3
4

ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นการวิจยั โดยละเอียด
ให้ขีดเส้นตรงเพื่อใช้แทนช่วงเวลาสําหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการทําวิทยานิ พนธ์ในช่องที่มีหมายเลข 1 ถึง 18

(เริ่ มทําวิทยานิพนธ์เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)
ทบทวนวรรณกรรม
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล
สรุ ป อภิปรายผล และเขียนวิทยานิพนธ์
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Comment [T13]: ตัดคําสั่งออก
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Comment [T14]: ใส่ เดือนและปี ที่เริ่ มทํา

วิทยานิพนธ์ตามจริ ง ไม่จาํ เป็ นต้องเริ่ มหลังจากสอบ
โครงร่ างวิทยานิพนธ์ผา่ นแล้ว
Comment [T15]: ไม่ตอ
้ งใส่

. หลังตัวเลข เช่น 1

(ไม่ใช่ 1.)
Comment [T16]: ทําลูกศรตามแบบที่ให้ ไม่ตอ
้ง
รวมช่องในตารางเป็ นช่องเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั นี้
1. เป็ นแนวทางในการศึกษาการประมวลผลคําประเภทอืน่ ๆ ในภาษาไทย
2. เป็ นข้อมูลในการสนับสนุนหรือคัดค้ านทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการประมวลผลคําพ้องในปริบท

Comment [T17]: หากมีแถวในตารางเหลือ ให้

ตัดแถวนั้นออก

ลงนาม …………………………………………………………… นิสิตผูเ้ สนอโครงร่ าง
.……………… / …………………. / ………………..

Comment [T18]: เซ็นชื่ อ ไม่ตอ
้ งเอาเส้นประออก
Comment [T19]: ใส่ วน
ั ที่ เดือน และปี

เอาเส้นประออก

ไม่ตอ้ ง

