
แบบ  บ.18  ข. 
แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างวทิยานิพนธ์สําหรับปริญญามหาบัณฑิต 

ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
(ใช้ตวัพมิพ์เท่าน้ัน) 

เสนอโดย   นาย/นาง/นางสาวตุลยา นครจินดา      รหสัประจาํตวั 548 01400 22 
ภาควิชา ภาษาศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาศาสตร์     วทิยานิพนธ์จาํนวน 12 หน่วยกิต 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย) อทิธิพลของปริบทที่มผีลต่อการประมวลผลความหมายรองของคําพ้องในภาษาไทย 
ช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์  (ภาษาองักฤษหรือภาษาอืน่พมิพ์ตัวพมิพ์ใหญ่) INFLUENCE OF CONTEXTS ON THE PROCESSING OF 
HOMONYMS’ SUBORDINATE MEANINGS IN THAI   
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ์ รติธรรมกุล  โทร 02-218-4694  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ   โทร 02-218-4694  
 
วตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษา 

1. อทิธิพลของปริบทใหญ่ (Global context) และปริบทข้างคยีง (Local context) ทีม่ีผลต่อการประมวลผลความหมายรองของคาํพ้อง 
2. อทิธิพลของปริบททางไวยากรณ์ทีม่ผีลต่อการประมวลผลความหมายรองของคําพ้อง 

 
แนวเหตุผล  ทฤษฎีสาํคญั  หรือสมมติฐาน 

1. เวลาทีใ่ช้ประมวลผลความหมายรองของคาํพ้องจะนานกว่าเวลาทีใ่ช้ประมวลผลคาํควบคุม แม้ว่าปริบทใหญ่ (Global context) และปริบท
ข้างคยีง (Local context) จะเอือ้ต่อการตคีวามความหมายรองของคาํพ้อง 

2. เวลาทีใ่ช้ประมวลผลความหมายรองของคาํพ้องจะไม่แตกต่างกบัเวลาทีใ่ช้ประมวลผลคําควบคุม เมือ่ปริบททางไวยากรณ์เอือ้ต่อการ
ตีความความหมายรองของคาํพ้อง 

 

วธีิกรอกแบบฟอร์ม 

Comment [T1]: เติมช่ือสาขาวิชา ไม่ตอ้งใชต้วั
เขม้และไม่ตอ้งมีเส้นประ 

Comment [T2]: ตดัคาํส่ังออก ขอ้ความท่ีพิมพ์
เพ่ิมต่อจากน้ีใหใ้ชต้วัเขม้ และไม่ตอ้งมีเส้นประ 

Comment [T3]: ตดัคาํนาํหนา้ท่ีไม่ตอ้งการออก 

Comment [T4]: ไม่ตอ้งใส่รหสัประจาํตวัใน
กรอบ วรรคหลงัเลข 3 ตวัแรกและก่อนเลข 2 ตวั
สุดทา้ย  

Comment [T5]: พิมพด์ว้ยตวัพิมพใ์หญ่  
ถา้เป็นภาษาองักฤษ ใหต้ดั “หรือภาษาอ่ืนพิมพ์
ตวัพิมพใ์หญ่” ออก  
ถา้เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนใหว้งเลบ็ภาษานั้น เช่น 
(ภาษาฝร่ังเศส) 

Comment [T6]: พิมพต์าํแหน่งเตม็ เช่น ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์(ไม่ใช ้ผศ.) 

Comment [T7]: ใส่เบอร์โทรศพัทท่ี์ทาํงาน 

Comment [T8]: ในกรณีท่ีมีอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ใหต้ดั “(ถา้มี)” ออกและเติมช่ือ
อาจารย ์ 
ถา้ไม่มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมใหต้ดั
บรรทดัน้ีออก 

Comment [T9]: นาํขอ้ความท่ีซํ้ ากนัไวห้ลงั
วตัถุประสงคก่์อนจะเรียงลาํดบัขอ้ เช่น 

วตัถุประสงค ์เพือ่ 

1. ศึกษา ... 
2. วิเคราะห์ ... 
3. เปรียบเทียบ ... 

Comment [T10]:  

ในกรณีท่ีมีหลายขอ้ ใหเ้รียงลาํดบัขอ้ตามตวัเลข (ใส่ 
. หลงัตวัเลขดว้ย)  เช่น  
1.   
2. 

ในกรณีท่ีมีขอ้เดียว ไม่ตอ้งใส่เลขขอ้ 

Comment [T11]: คงไวท้ั้งหมด 

Comment [T12]:  

ในกรณีท่ีมีหลายขอ้ ใหเ้รียงลาํดบัขอ้ตามตวัเลข (ใส่ 
. หลงัตวัเลขดว้ย)  เช่น  
1.   
2.  

หากมีขอ้ยอ่ยใหใ้ส่เลข เช่น  
1.1   
1.2 
ในกรณีท่ีมีขอ้เดียว ไม่ตอ้งใส่เลขขอ้ 



 
ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัโดยละเอียด 

ใหข้ีดเส้นตรงเพื่อใชแ้ทนช่วงเวลาสาํหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการทาํวิทยานิพนธ์ในช่องที่มีหมายเลข  1  ถึง  18 
 
ขั้นตอน (เริ่มทาํวิทยานิพนธ์เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ทบทวนวรรณกรรม                   
2 เกบ็ข้อมูล                   
3 วเิคราะห์ข้อมูล                   
4 สรุป อภิปรายผล และเขียนวทิยานิพนธ์                   
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจยันี้  
1. เป็นแนวทางในการศึกษาการประมวลผลคําประเภทอืน่ๆ ในภาษาไทย 
2. เป็นข้อมูลในการสนับสนุนหรือคดัค้านทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลคาํพ้องในปริบท 

 
 
 

ลงนาม ……………………………………………………………  นิสิตผูเ้สนอโครงร่าง 
                                                                                                                                                                                          .……………… / …………………. / ……………….. 

วธิีกรอกแบบฟอร์ม 
Comment [T13]: ตดัคาํสั่งออก 

Comment [T14]: ใส่เดือนและปีที่เริ่มทาํ
วิทยานิพนธ์ตามจริง ไม่จาํเป็นตอ้งเริ่มหลงัจากสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ผา่นแลว้ 

Comment [T15]: ไม่ตอ้งใส่ . หลงัตวัเลข เช่น 1 

(ไม่ใช่ 1.) 

Comment [T16]: ทาํลูกศรตามแบบที่ให ้ไม่ตอ้ง
รวมช่องในตารางเป็นช่องเดียวกนั 

Comment [T17]: หากมีแถวในตารางเหลือ ให้
ตดัแถวนั้นออก 

Comment [T18]: เซ็นชื่อ ไม่ตอ้งเอาเส้นประออก 

Comment [T19]: ใส่วนัที่ เดือน และปี ไม่ตอ้ง
เอาเส้นประออก 



แบบ  บ.18  ข. 
แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างวทิยานิพนธ์สําหรับปริญญามหาบัณฑิต 

ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
 
เสนอโดย   นางสาวตุลยา นครจินดา      รหสัประจาํตวั 548 01400 22 
ภาควชิา ภาษาศาสตร์ สาขาวชิา ภาษาศาสตร์     วทิยานิพนธ์จาํนวน 12 หน่วยกิต 
ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์  (ภาษาไทย) อทิธิพลของปริบททีม่ผีลต่อการประมวลผลความหมายรองของคาํพ้องในภาษาไทย 
ช่ือหัวข้อวทิยานิพนธ์  (ภาษาองักฤษ) INFLUENCE OF CONTEXTS ON THE PROCESSING OF HOMONYMS’ SUBORDINATE 
MEANINGS IN THAI   
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราภรณ์ รตธิรรมกลุ  โทร 02-218-4694  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร. จุฑามณี อ่อนสุวรรณ    โทร 02-218-4694  
 
วตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษา 

1. อทิธิพลของปริบทใหญ่ (Global context) และปริบทข้างคยีง (Local context) ทีม่ผีลต่อการประมวลผลความหมายรองของคาํพ้อง 
2. อทิธิพลของปริบททางไวยากรณ์ทีม่ผีลต่อการประมวลผลความหมายรองของคาํพ้อง 

 
แนวเหตุผล  ทฤษฎีสาํคญั  หรือสมมติฐาน 

1. เวลาทีใ่ช้ประมวลผลความหมายรองของคาํพ้องจะนานกว่าเวลาทีใ่ช้ประมวลผลคาํควบคุม แม้ว่าปริบทใหญ่ (Global context) และปริบท
ข้างคยีง (Local context) จะเอือ้ต่อการตคีวามความหมายรองของคาํพ้อง 

2. เวลาทีใ่ช้ประมวลผลความหมายรองของคาํพ้องจะไม่แตกต่างกบัเวลาทีใ่ช้ประมวลผลคาํควบคุม เมือ่ปริบททางไวยากรณ์เอือ้ต่อการ
ตคีวามความหมายรองของคาํพ้อง 

 

ตวัอย่าง 



 
ขั้นตอนและวธิีการดาํเนินการวจิยัโดยละเอียด 

 
 
ขั้นตอน (เริ่มทาํวทิยานิพนธ์เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ทบทวนวรรณกรรม                   
2 เกบ็ข้อมูล                   
3 วเิคราะห์ข้อมูล                   
4 สรุป อภิปรายผล และเขียนวทิยานิพนธ์                   
 
 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับจากการวจิยันี้  
1. เป็นแนวทางในการศึกษาการประมวลผลคาํประเภทอืน่ๆ ในภาษาไทย 
2. เป็นข้อมูลในการสนับสนุนหรือคดัค้านทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลคาํพ้องในปริบท 

 
 
 

ลงนาม ……………………………………………………………  นิสิตผูเ้สนอโครงร่าง 
                                                                                                                                                                       .……………… / …………………. / ……………….. 

ตวัอย่าง 


