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ข้ันตอนการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 

1. นิสิต  จดัท ำร่ำงวทิยำนิพนธ์ (Draft Thesis) ในระบบ I-Thesis ไดท่ี้  https://ithesis.grad.chula.ac.th/
เพื่อใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำอนุมติั 

2. นิสิตจดัท ำเอกสำรต่อไปน้ีโดยดำวน์โหลดไดจ้ำกเวบ็ภำควิชำ   
https://www.cp.eng.chula.ac.th/current/graduate/thesis 
o แบบ บ.2 (บนัทึกขอ้ควำมให้คณะฯ ออกหนงัสือเชิญคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์)  
o แบบ บ.3 (แบบประเมินวทิยำนิพนธ์ก่อนกำรสอบวทิยำนิพนธ์) 
o แบบ บ.4 (บนัทึกขอ้ควำมให้คณบดีโปรดลงนำมวทิยำนิพนธ์)  
o แบบรับเอกสำรส ำหรับกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควชิำ (ตน้ฉบบัและส ำเนำ) 
o ค ำแนะน ำกำรประเมินวทิยำนิพนธ์  
o แบบขอนดัคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์ 
o หลกัฐำนวนัท่ีโครงร่ำงไดรั้บกำรอนุมติัซ่ึงพิมพม์ำจำก https://ithesis.grad.chula.ac.th/ 
    (login โดย accountของ จุฬำ ) 

3. นิสิตน ำ ร่ำงวทิยำนิพนธ์ท่ีจะใชส้อบ (เป็นจ ำนวนเท่ำกบัคณะกรรมกำรสอบ และใหร้ะบุช่ือกรรมกำร
สอบไวท่ี้หนำ้ปก) มำประทบัตรำวนัท่ีรับเอกสำรท่ีเจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำภำควชิำฯ พร้อมทั้งแนบแบบ บ.3 มำ
ดว้ย เจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำภำควชิำฯ จะน ำส่งร่ำงวทิยำนิพนธ์และแบบ บ.3 ใหก้บักรรมกำรสอบภำยใน
ภำควชิำฯ  
4. นิสิตส่ง เอกสำรต่อไปน้ีให้กบัคณะกรรมกำรสอบภำยนอกภำควชิำฯ เพื่อขอรับกำรประเมินวทิยำนิพนธ์
ก่อนกำรสอบวทิยำนิพนธ์ 

o ร่ำงวทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีจะใชส้อบซ่ึงประทบัตรำโดยเจำ้หนำ้ท่ีภำควชิำฯ แลว้  
o แบบ บ.3  
o ค ำแนะน ำกำรประเมินวทิยำนิพนธ์  
o แบบรับเอกสำรส ำหรับกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควชิำ (ตน้ฉบบัและส ำเนำ)  
นิสิตแจง้กรรมกำรภำยนอกภำควชิำฯลงนำมและลงวนัท่ีรับเอกสำรในแบบรับเอกสำรส ำหรับ

กรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควชิำ ทั้งตน้ฉบบัและส ำเนำ (กรรมกำรภำยนอกภำควชิำฯ อำจให้

ผูอ่ื้นลงนำมและวนัท่ีรับเอกสำรแทนได)้ จำกนั้นให้นิสิตน ำเฉพำะส ำเนำกลบัมำ (ตน้ฉบบัใหก้รรมกำร

ภำยนอกเก็บไว)้ 

5. นิสิตส่ง (ส ำเนำ) แบบรับเอกสำรส ำหรับกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์จำกภำยนอกภำควชิำ กลบัมำยงั
ภำควชิำฯ 



6. กรรมกำรสอบทุกท่ำนจะส่งแบบ บ.3 กลบัมำยงัภำควชิำฯโดยตรงภำยใน 2  สัปดำห์  ประธำนสอบจะ
เป็นผูส้รุปผลกำรประเมินโดยใชเ้สียงส่วนใหญ่ หำกผลสรุปคือไม่เหมำะสมท่ีจะสอบ นิสิตจะตอ้ง
แกไ้ขร่ำงวทิยำนิพนธ์และเร่ิมกระบวนกำรใหม่ หำกผลสรุปคือเหมำะสมหรือหลงัจำก  2 สัปดำห์แลว้
ไม่ได ้บ.3 ท่ีออกเสียงวำ่เหมำะสมใหส้อบไดเ้กินก่ึงหน่ึงกลบัมำ จะถือวำ่นิสิตสำมำรถสอบได ้ทั้งน้ีให้
นิสิตสอบถำมผลจำกเจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำของภำควชิำ 

7. นิสิตส่ง แบบ บ.2 ท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำลงนำมแลว้ และ แบบขอนดัคณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์ ซ่ึง
ระบุวนั เวลำ และสถำนท่ีสอบวทิยำนิพนธ์ ท่ีคณะกรรมกำรสอบทุกท่ำนเห็นชอบร่วมกนัแลว้ มำยงั
เจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำภำควิชำฯ ก่อนก ำหนดวนัสุดทำ้ยของกำรขอสอบอยำ่งนอ้ย 3 วนัท ำกำร เพื่อให้
เสนอต่อหวัหนำ้ภำควชิำฯ ประธำนคณะกรรมกำรสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
ลงนำม (นิสิตตอ้งด ำเนินกำรขอจองหอ้งสอบท่ีภำควชิำฯ ดว้ยตนเอง)  

8. นิสิตน ำ แบบ บ.2 ส่งใหท้ำงบณัฑิตศึกษำคณะฯก่อนถึงวนัสอบอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำร แต่ภำยใน
ก ำหนดวนัสุดทำ้ยของกำรขอสอบ เพื่อใหบ้ณัฑิตศึกษำคณะฯ ออกเอกสำรกำรสอบต่ำงๆให ้

9.  นิสิต รับใบผลสอบ และ หนงัสือเชิญกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์ภำยนอกมหำวทิยำลยั จำกหน่วย
บณัฑิตศึกษำคณะฯ ในวนัท่ีไดรั้บแจง้ไว ้

10. หลงัจำกสอบ คณะกรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ์จะแจง้ผลสอบใหนิ้สิตทรำบและส่งใบผลสอบให้
เจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำของภำควชิำ ก่อนวนัสุดทำ้ยของกำรส่งผลสอบ 

11. นิสิตน ำ ส่งเอกสำรท่ีไดไ้ปเสนอผลงำนทำงวชิำกำร ประกอบดว้ย  
11.1  กรณีกำรตีพิมพก์บักำรประชุม ใหส่้ง หนำ้ปก  สำรบญั บทควำมท่ีปรำกฏในรำยงำนกำรประชุม, 

หลกัฐำนกำรอยูใ่นฐำนขอ้มูล  ISI  หรือ  Scopus (ถำ้มี) และแบบฟอร์มกำรตรวจสอบผลงำน
ตีพิมพพ์ร้อมทั้งหลกัฐำนคุณสมบติัของกำรประชุมวำ่เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรตีพิมพ ์ 

11.2 กรณีตีพิมพก์บัวำรสำร ใหส่้งจดหมำยตอบรับให้ตีพิมพ,์ บทควำม,หลกัฐำนกำรอยูใ่นฐำนขอ้มูล
วำรสำรตำมประกำศหลกัเกณฑก์ำรเผยแพร่ผลงำน และแบบฟอร์มกำรตรวจสอบผลงำนตีพิมพ ์

12. นิสิตจดัท ำวทิยำนิพนธ์ (Complete Thesis) ในระบบ I-Thesis  ไดท่ี้ https://ithesis.grad.chula.ac.th/ 
เพื่อใหอ้ำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์อนุมติั และจะไดว้ทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีบำร์โคด้ 

13. นิสิตตอ้งตรวจสอบวทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์กบั  Turnitin  เพื่อใหไ้ด ้Originality  Report  และจดัท ำ
เอกสำรเผยแพร่วทิยำนิพนธ์ผำ่นระบบ I-Thesis 

14. กำรส่งวทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ให ้คณบดี ลงนำม นิสิตตอ้งไปติดต่อท่ีเจำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำภำควชิำ
ฯ อยำ่งนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนก ำหนดวนัสุดทำ้ยของกำรส่งวทิยำนิพนธ์เพื่อใหค้ณบดีลงนำม พร้อมส่ง
แบบ บ.4 ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีบณัฑิตศึกษำภำควชิำฯ เพื่อใหด้ ำเนินกำรเพื่อกำรลงนำมและออกเลขท่ีส่ง
หนงัสือของภำควชิำฯ จำกนั้นใหนิ้สิตน ำส่งแบบ บ.4 และ วทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีบำร์โคด้ ส่งให้
หน่วยบณัฑิตศึกษำคณะฯ ภำยในก ำหนดวนัสุดทำ้ยของกำรส่งวทิยำนิพนธ์เพื่อใหค้ณบดีลงนำม 

https://ithesis.grad.chula.ac.th/%20เพื่อให้
https://ithesis.grad.chula.ac.th/%20เพื่อให้


15. หน่วยบณัฑิตศึกษำคณะฯ  จะตรวจทำนเอกสำรอีกคร้ัง ก่อนน ำเสนอรองคณบดีฝ่ำยวชิำกำร และเสนอ
คณบดีลงนำมในวทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ และใหนิ้สิตมำรับคืน ตำมวนัเวลำท่ีเจำ้หนำ้ท่ีหน่วย
บณัฑิตศึกษำคณะฯ แจง้กบันิสิต 

16. นิสิตน ำวทิยำนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีบำร์โคด้ 1 เล่ม , Originality  Report   และเอกสำรเผยแพร่
วทิยำนิพนธ์ ส่งบณัฑิตวทิยำลยัภำยในก ำหนดวนัสุดทำ้ยของกำรส่งวทิยำนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยำลยั 

 


