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ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์ และการส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์

1. นิสิต จัดทำร่ ำงวิทยำนิพนธ์ (Draft Thesis) ในระบบ I-Thesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/
เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำอนุมตั ิ
2. นิสิตจัดทำเอกสำรต่อไปนี้ โดยดำวน์โหลดได้จำกเว็บภำควิชำ
https://www.cp.eng.chula.ac.th/current/graduate/thesis
o แบบ บ.2 (บันทึกข้อควำมให้คณะฯ ออกหนังสื อเชิญคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์)
o แบบ บ.3 (แบบประเมินวิทยำนิพนธ์ก่อนกำรสอบวิทยำนิ พนธ์)
o แบบ บ.4 (บันทึกข้อควำมให้คณบดีโปรดลงนำมวิทยำนิพนธ์)
o แบบรับเอกสำรสำหรับกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควิชำ (ต้นฉบับและสำเนำ)
o คำแนะนำกำรประเมินวิทยำนิพนธ์
o แบบขอนัดคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
o หลักฐำนวันที่โครงร่ ำงได้รับกำรอนุมตั ิซ่ ึ งพิมพ์มำจำก https://ithesis.grad.chula.ac.th/
(login โดย accountของ จุฬำ )
3.
นิสิตนำ ร่ ำงวิทยำนิพนธ์ที่จะใช้สอบ (เป็ นจำนวนเท่ำกับคณะกรรมกำรสอบ และให้ระบุชื่อกรรมกำร
สอบไว้ที่หน้ำปก) มำประทับตรำวันที่รับเอกสำรที่เจ้ำหน้ำที่บณั ฑิตศึกษำภำควิชำฯ พร้อมทั้งแนบแบบ บ.3 มำ
ด้วย เจ้ำหน้ำที่บณั ฑิตศึกษำภำควิชำฯ จะนำส่ งร่ ำงวิทยำนิพนธ์และแบบ บ.3 ให้กบั กรรมกำรสอบภำยใน
ภำควิชำฯ
4.
นิสิตส่ ง เอกสำรต่อไปนี้ให้กบั คณะกรรมกำรสอบภำยนอกภำควิชำฯ เพื่อขอรับกำรประเมินวิทยำนิพนธ์
ก่อนกำรสอบวิทยำนิพนธ์
o ร่ ำงวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จะใช้สอบซึ่ งประทับตรำโดยเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำฯ แล้ว
o แบบ บ.3
o คำแนะนำกำรประเมินวิทยำนิพนธ์
o แบบรับเอกสำรสำหรับกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควิชำ (ต้นฉบับและสำเนำ)
นิสิตแจ้งกรรมกำรภำยนอกภำควิชำฯลงนำมและลงวันที่รับเอกสำรในแบบรับเอกสำรสำหรับ
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควิชำ ทั้งต้นฉบับและสำเนำ (กรรมกำรภำยนอกภำควิชำฯ อำจให้
ผูอ้ ื่นลงนำมและวันที่รับเอกสำรแทนได้) จำกนั้นให้นิสิตนำเฉพำะสำเนำกลับมำ (ต้นฉบับให้กรรมกำร
ภำยนอกเก็บไว้)
5.
นิสิตส่ ง (สำเนำ) แบบรับเอกสำรสำหรับกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควิชำ กลับมำยัง
ภำควิชำฯ

6. กรรมกำรสอบทุกท่ำนจะส่ งแบบ บ.3 กลับมำยังภำควิชำฯโดยตรงภำยใน 2 สัปดำห์ ประธำนสอบจะ
เป็ นผูส้ รุ ปผลกำรประเมินโดยใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ หำกผลสรุ ปคือไม่เหมำะสมที่จะสอบ นิสิตจะต้อง
แก้ไขร่ ำงวิทยำนิพนธ์และเริ่ มกระบวนกำรใหม่ หำกผลสรุ ปคือเหมำะสมหรื อหลังจำก 2 สัปดำห์แล้ว
ไม่ได้ บ.3 ที่ออกเสี ยงว่ำเหมำะสมให้สอบได้เกินกึ่งหนึ่งกลับมำ จะถือว่ำนิสิตสำมำรถสอบได้ ทั้งนี้ให้
นิสิตสอบถำมผลจำกเจ้ำหน้ำที่บณั ฑิตศึกษำของภำควิชำ
7. นิสิตส่ ง แบบ บ.2 ที่อำจำรย์ที่ปรึ กษำลงนำมแล้ว และ แบบขอนัดคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ซึ่ง
ระบุวนั เวลำ และสถำนที่สอบวิทยำนิพนธ์ ที่คณะกรรมกำรสอบทุกท่ำนเห็นชอบร่ วมกันแล้ว มำยัง
เจ้ำหน้ำที่บณ
ั ฑิตศึกษำภำควิชำฯ ก่อนกำหนดวันสุ ดท้ำยของกำรขอสอบอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร เพื่อให้
เสนอต่อหัวหน้ำภำควิชำฯ ประธำนคณะกรรมกำรสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร
ลงนำม (นิสิตต้องดำเนินกำรขอจองห้องสอบที่ภำควิชำฯ ด้วยตนเอง)
8. นิสิตนำ แบบ บ.2 ส่ งให้ทำงบัณฑิตศึกษำคณะฯก่อนถึงวันสอบอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร แต่ภำยใน
กำหนดวันสุ ดท้ำยของกำรขอสอบ เพื่อให้บณั ฑิตศึกษำคณะฯ ออกเอกสำรกำรสอบต่ำงๆให้
9. นิสิต รับใบผลสอบ และ หนังสื อเชิ ญกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ภำยนอกมหำวิทยำลัย จำกหน่วย
บัณฑิตศึกษำคณะฯ ในวันที่ได้รับแจ้งไว้
10. หลังจำกสอบ
คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์จะแจ้งผลสอบให้นิสิตทรำบและส่ งใบผลสอบให้
เจ้ำหน้ำที่บณ
ั ฑิตศึกษำของภำควิชำ ก่อนวันสุ ดท้ำยของกำรส่ งผลสอบ
11. นิสิตนำ ส่ งเอกสำรที่ได้ไปเสนอผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วย
11.1 กรณี กำรตีพิมพ์กบั กำรประชุ ม ให้ส่ง หน้ำปก สำรบัญ บทควำมที่ปรำกฏในรำยงำนกำรประชุม,
หลักฐำนกำรอยูใ่ นฐำนข้อมูล ISI หรื อ Scopus (ถ้ำมี) และแบบฟอร์มกำรตรวจสอบผลงำน
ตีพิมพ์พร้อมทั้งหลักฐำนคุณสมบัติของกำรประชุมว่ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรตีพิมพ์
11.2 กรณี ตีพิมพ์กบั วำรสำร ให้ส่งจดหมำยตอบรับให้ตีพิมพ์, บทควำม,หลักฐำนกำรอยูใ่ นฐำนข้อมูล
วำรสำรตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรเผยแพร่ ผลงำน และแบบฟอร์มกำรตรวจสอบผลงำนตีพิมพ์
12. นิสิตจัดทำวิทยำนิพนธ์ (Complete Thesis) ในระบบ I-Thesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/
เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำวิทยำนิพนธ์อนุมตั ิ และจะได้วทิ ยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีบำร์ โค้ด
13. นิสิตต้องตรวจสอบวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์กบั Turnitin เพื่อให้ได้ Originality Report และจัดทำ
เอกสำรเผยแพร่ วทิ ยำนิพนธ์ผำ่ นระบบ I-Thesis
14. กำรส่ งวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ คณบดี ลงนำม นิสิตต้องไปติดต่อที่เจ้ำหน้ำที่บณั ฑิตศึกษำภำควิชำ
ฯ อย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนกำหนดวันสุ ดท้ำยของกำรส่ งวิทยำนิพนธ์เพื่อให้คณบดีลงนำม พร้อมส่ ง
แบบ บ.4 ให้เจ้ำหน้ำที่บณ
ั ฑิตศึกษำภำควิชำฯ เพื่อให้ดำเนิ นกำรเพื่อกำรลงนำมและออกเลขที่ส่ง
หนังสื อของภำควิชำฯ จำกนั้นให้นิสิตนำส่ งแบบ บ.4 และ วิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีบำร์ โค้ด ส่ งให้
หน่วยบัณฑิตศึกษำคณะฯ ภำยในกำหนดวันสุ ดท้ำยของกำรส่ งวิทยำนิพนธ์เพื่อให้คณบดีลงนำม

15. หน่วยบัณฑิตศึกษำคณะฯ จะตรวจทำนเอกสำรอีกครั้ง ก่อนนำเสนอรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร และเสนอ
คณบดีลงนำมในวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และให้นิสิตมำรับคืน ตำมวันเวลำที่เจ้ำหน้ำที่หน่วย
บัณฑิตศึกษำคณะฯ แจ้งกับนิ สิต
16. นิสิตนำวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มีบำร์ โค้ด 1 เล่ม , Originality Report และเอกสำรเผยแพร่
วิทยำนิพนธ์ ส่ งบัณฑิตวิทยำลัยภำยในกำหนดวันสุ ดท้ำยของกำรส่ งวิทยำนิพนธ์ที่บณั ฑิตวิทยำลัย

