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การสอบโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ปการศึกษา 2560
-

-

-

-

-

-

วัตถุประสงค: เปนการสอบวัดความรูความเขาใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปญหา ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการและเทคนิคที่ใชในการแกปญหางานวิจัย โดยตองมีการสอบความรูพื้นฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทํา
วิทยานิพนธ เพื่อใหแนใจวานิสิตมีความรูที่จําเปนเพียงพอในการทํางานวิจัย

นิสิตอานเอกสารนี้ (P0) และ เอกสาร P1 อยางละเอียด กอนดําเนินการ
การกรอกขอมูลในแบบฟอรม P2, P4 และ P5:
•
download แบบฟอรมจากเว็บไซตของภาควิชาเคมีที่ chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th ในหมวด
หลักสูตร > ปริญญาโท-เอก > แบบฟอรมตางๆ > การสอบโครงรางวิทยานิพนธ (กรุณา download
แบบฟอรมลาสุด อยาใชแบบฟอรมเกาของรุนพี่ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุง/แกไขภายหลัง)
•
หามแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมเอง ใหใชฟอนตและขนาดตามที่กําหนดในแบบฟอรม (ตามที่คณะฯ
กําหนด) ซึ่งไดจัดหนา รูปแบบและหัวขอใหแลว
•
ใหกรอกขอมูลในชองทีเ่ ปนสีเทา ทําโดยใชเมาสคลิกทีช่ องสีเทา 1 ครั้ง (ไมใช double click) แลวพิมพ
ขอความทีต่ องการ (สีเทา และขอความเดิมที่เคยปรากฏจะหายไปเอง)
•
กรณีที่ไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (หรือกรรมการ) ใหลบบรรทัดนั้นออก
แบบฟอรม P2: การเสนอรายชื่อกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
•
ตรวจสอบจํานวนกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาฯ
•
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ใหนับรวมอยูในลําดับที่ 2
•
ใสลําดับกรรมการตอเนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เปน 3, 4, ...) จนถึงกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนลําดับสุดทาย
•
กรณีที่ไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (หรือกรรมการ) ใหลบบรรทัดนั้นออก
•
แนบรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร (ทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร) ในความดูแลของ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (อยูสวนตนของฟอรม P2)
•
ระบุสังกัดและแนบประวัติ (คุณวุฒิและประสบการณในการทําวิจัย) ของอาจารยที่ปรึกษารวม และ/หรือ
กรรมการสอบทุกทานที่สังกัดนอกภาควิชาเคมี จุฬาฯ
•
รายชื่อกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
กอน จึงจะนัดวันสอบโครงรางฯ ได
ตัวอยาง P3: แสดงตัวอยางการกรอกขอมูลแบบ ด1-4 และเอกสารประกอบโครงรางฯ ของปริญญาเอก สําหรับนิสิต
ปริญญาโทใหดูตามตัวอยางแตกรอกในแบบ ม1-4 หากตองการเขียนโครงรางฯ เปนภาษาอังกฤษใหใชแบบ M1-4
(โท) หรือ D1-4 (เอก)
แบบฟอรม P4: ใหเลือกใชแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นกับนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา
(ภาควิชาหรือคณะไมไดบังคับวาตองเขียนเปนภาษาไทยหรืออังกฤษ) ดูตัวอยางการกรอกขอมูลในแบบฟอรม P4
ไดจากเอกสารตัวอยาง P3 ทั้งนี้ แนะนําใหเขียนเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธใหเสร็จกอน จึงสรุปขอมูลมา
กรอกในแบบ ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4 ใหสอดคลองกัน
หากมีขอสงสัย ใหสอบถามที่ฝายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี
นิสิตควรจัดทําโครงรางวิทยานิพนธโดยใชแบบฟอรมที่จัดให และปฏิบัตติ ามคําแนะนํา เพื่อใหการอนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธเปนไปไดอยางรวดเร็วและมีการแกไขนอยที่สุด

2560-2

การสอบโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
(สําหรับภาควิชาเคมี ปการศึกษา 2560)

ฝายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ขอชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง ขั้นตอนในการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ รวมถึงหลักเกณฑและคําแนะนําในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ และเพื่อใหโครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจําคณะภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (ไมเชนนั้น อาจมีผลตอสถานภาพนิสิต) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี (ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560) ไดใหความเห็นชอบ กําหนดวัน
สุดทายของการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับภาคตน และภาคปลาย ปการศึกษา 2560 ไวดังนี้
- ปริญญาโท รหัส 59
สอบโครงรางฯ ไมชากวาภาคการศึกษาที่ 3 และไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันสอบวิทยานิพนธ
โท รหัส 59
สอบโครงรางฯ
เสนอรายชื่อกรรมการสอบฯ
เขาภาคตน
ไมชากวาวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560
กอนสอบอยางนอย 30 วัน แตไมชากวา 18 ตุลาคม 2560
เขาภาคปลาย ไมชากวาวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561
กอนสอบอยางนอย 30 วัน
•
หากนิสิตปริญญาโทไมสามารถสอบโครงรางฯ ไดภายในกําหนดดังกลาว จะตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผลเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสุดทายของการสอบโครง
รางฯ ถาไมไดรับอนุมัติ นิสิตจะตองสอบโครงรางฯ ตามกําหนดขางตน
- ปริญญาเอก รหัส 56-57
สอบโครงรางฯ ไมชากวาภาคการศึกษาที่ 8 และไมนอยกวา 1 ป กอนวันสอบวิทยานิพนธ
เอก
สอบโครงรางฯ
เสนอรายชื่อกรรมการสอบฯ
รหัส 56 - เขาภาคปลาย ไมชากวาวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560
กอนสอบอยางนอย 30 วัน แตไมชากวา
18 ตุลาคม 2560
รหัส 57 - เขาภาคตน
ไมชากวาวันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561
กอนสอบอยางนอย 30 วัน
รหัส 57 - เขาภาคปลาย ไมชากวาวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2561 กอนสอบอยางนอย 30 วัน
ขั้นตอนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
-

-

-

-

-

-

การดําเนินงาน
อาจารยที่ปรึกษาและนิสิต กรอกแบบฟอรมเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบโครงรางฯ (P2) เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยสงผานฝายบัณฑิตศึกษา
นิสิตนัดวันสอบโครงรางฯ กับคณะกรรมการสอบ และนัดวันสอบกับประธานฯ ผานเจาหนาที่ฝาย
บัณฑิตศึกษาเทานั้น ** นิสิตจะตองนัดวันเวลาสอบที่คณะกรรมการทุกทานสามารถเขาสอบได
สําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก จะเขาสอบโครงรางฯ ดวยหรือไมก็ได (กรุณาแจงใหเจาหนาที่ฝาย
บัณฑิตศึกษาทราบดวย) **
นิสิตพิมพแบบรายงานผลการสอบโครงรางฯ (P5)
นิสิตสงโครงรางฯ (P4) ใหคณะกรรมการสอบทุกทานพิจารณา
นิสิตสงโครงรางฯ (P4) พรอมแบบรายงานผลการสอบโครงรางฯ (P5) ที่พิมพแลว ใหประธานฯ
ผานเจาหนาที่ฝายบัณฑิตศึกษา
นิสิตดําเนินการสอบโครงรางฯ
นิสิตสงโครงรางฯ ที่แกไขแลว พรอมสําเนา 5 ชุดที่ฝายบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอให
คณะอนุกรรมการโครงรางวิทยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี
พิจารณา (โดยนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาลงนามใหครบถวน และลงวันที่ที่สอบโครงรางฯ)
นิสิตดําเนินการแกไขโครงรางฯ (ถามี) และสงคืนที่ฝายบัณฑิตศึกษา
นิสิตบันทึกขอมูลโครงรางวิทยานิพนธออนไลนที่ http://thesis.grad.chula.ac.th (หากไมบันทึก
ขอมูลออนไลน คณะจะไมรับพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ)
ประธานหลักสูตรฯ ลงนามและเสนอโครงรางฯ ตอฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
คณะอนุกรรมการโครงรางวิทยานิพนธ คณะวิทยาศาสตรพิจารณา และเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร เพื่ออนุมัติ

กําหนด
ตามกําหนด หรือกอนสอบไมนอย
กวา 30 วัน แลวแตอยางใดถึงกอน
กอนสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห

กอนสอบไมนอยกวา 1 สัปดาห

ไมชากวาที่กําหนดขางตน
ภายใน 1 สัปดาหหลังสอบ

เมื่อโครงรางฯ แกไขเสร็จสมบูรณ
และไดรับแจงจากฝายบัณฑิตศึกษา

* นิสิตจะขอสอบวิทยานิพนธได ก็ตอเมื่อ.. โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันสอบวิทยานิพนธ *

2560-3

Student checklist
สงเอกสารตอไปนี้ที่ฝายบัณฑิตศึกษา
กอนสอบไมนอยกวา 30 วัน (หรือตามที่กําหนดในแตละภาคการศึกษา แลวแตอยางใดถึงกอน)
(P2) แบบฟอรมขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
- แนบประวัติ (คุณวุฒิและประสบการณในการทําวิจัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตร) ของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมและกรรมการสอบที่สังกัดนอกภาควิชาเคมีทุกทาน
- แนบรายชื่อนิสิตทุกคนในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หมายเหตุ - รายชื่อคณะกรรมการสอบโครงรางฯ ที่ไดรับความเห็นชอบแลว จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธดวย (ดูหลักเกณฑการ
เสนอชือ่ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ)
- การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน นิสิตตองเสนอรายชือ่
คณะกรรมการสอบฯ เพื่อขอความเห็นชอบใหม และตองไดรับอนุมัตกิ อนดําเนินการสอบ

กอนสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 1 สัปดาห
(P4) โครงรางวิทยานิพนธ (ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4) พรอมเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ
(P5) แบบรายงานผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธที่พิมพเรียบรอยแลว
หมายเหตุ - หากกรรมการสอบตองการหนังสือเชิญสอบโครงรางวิทยานิพนธ ใหนิสิตพิมพหนังสือเชิญสอบฯ มาสงลวงหนา (ดูตัวอยางจากหนังสือ
เชิญสอบวิทยานิพนธ)

หลังสอบโครงรางวิทยานิพนธ ภายใน 1 สัปดาห
โครงรางวิทยานิพนธ (ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4 พรอมเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ (ฉบับจริงที่ลงนามโดยนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษา ลงวันที่ที่สอบโครงรางฯ) ซึ่งไดแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว
สําเนาโครงรางวิทยานิพนธ พรอมเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ รวม 5 ชุด
แบบฟอรม Research Mapping 1 ชุด

ตรวจสอบกอนสงโครงรางวิทยานิพนธ
ใชแบบฟอรมโครงรางวิทยานิพนธ (ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4) ถูกตองตามที่กําหนด
ขนาดตัวอักษรและจํานวนหนาของโครงรางวิทยานิพนธ (ม1-4/M1-4 หรือ ด1-4/D1-4 และเอกสารประกอบโครงรางวิทยานิพนธ
เปนไปตามที่กําหนด และมีหัวขอครบถวน
หากเขียนโครงรางฯ เปนภาษาอังกฤษ ใหตรวจสอบคําศัพท และการใชภาษาใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ ใหใชศัพทบัญญัติวิทยาศาสตรของราชบัณฑิตยสถาน หรือศัพทเคมีที่นิยมใชกันบอย (สามารถตรวจสอบ
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธสาขาวิชาเคมีที่ไดรับอนุมัติแลว ไดจากเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย)
ตรวจดูการใชคํา การสะกดคํา (spelling) และรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง (references) ควรสอดคลองกันทั้งหมด
นิสิตและอาจารยที่ปรึกษาลงนามใหครบถวน และลงวันที่ที่สอบโครงรางฯ

ติดตามผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
เมื่อโครงรางฯ แกไขเสร็จสมบูรณและไดรับแจงจากฝายบัณฑิตศึกษาแลว ใหบันทึกขอมูลโครงรางวิทยานิพนธออนไลนที่
http://thesis.grad.chula.ac.th กรุณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หากบันทึกขอมูลแลวจะแกไขไมได (หากไมบันทึก
ขอมูลออนไลน คณะวิทยาศาสตรจะไมรับพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ)
ติดตามประกาศจากฝายบัณฑิตศึกษา ที่บอรดชั้น 11 เพื่อตรวจสอบหัวขอโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
วิทยาศาสตร หากมีขอผิดพลาดใหแจงฝายบัณฑิตศึกษาทันที
นิสิตสามารถขอสําเนาโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร ไดที่ฝายบัณฑิตศึกษา

