D1-อานคําแนะนํากอน-มค56

ตรวจสอบตัวเองกอน

ขั้นตอนและคําแนะนําในการขอสําเร็จการศึกษาและการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี เทานั้น)

นิสิตจะสอบวิทยานิพนธได ก็ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวน
ผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่
ว/ด/ป
ไดสงบทความวิจัย/ไดรับการตอบรับใหไปเสนอผลงานฯ
หรือ ไดเผยแพรผลงานใน {วารสารวิชาการ {การประชุมวิชาการ (ที่มีรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ Proceedings)

นิสิตรหัส 51 เปนตนไป สงหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อขอนัดสอบ
X

หลักฐานการผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
Y การเผยแพรผลงาน หลักฐานแสดงวา ไดสงบทความวิจัยใหวารสารวิชาการ หรือ การตอบรับใหไปเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการฯ อานคําชี้แจงเพิ่มเติม ขอ 1
นิสิตสอบถามกรรมการสอบวิทยานิพนธถึงชวงเวลาที่กรรมการสอบสะดวกไวแตเนิ่นๆ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปนนิสิตตองเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะโดยลําดับ จากนั้นแจงใหบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อทราบ (ทั้งนี้นิสิตจะตองไดรับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ กอนดําเนินการสอบวิทยานิพนธ) อานคําชี้แจงเพิ่มเติม ขอ 2

นิสิต download template ในการพิมพวิทยานิพนธไดที่ www.grad.chula.ac.th
สําหรับ กรณีนิสิต หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดรับการสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง (ADB)
นิสิตอยาลืม*กิตติกรรมประกาศ Acknowledgement : Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology ดวยนะคะ
บันทึกขอมูลขอสําเร็จการศึกษาผานอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซต http://www.reg.chula.ac.th (ตามกําหนดใน จท ของปฏิทินการศึกษา)
กอนวันสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห (หากตองการสอบชวงเดือนกันยายนหรือเมษายน ตองนัดวันสอบกับประธานฯ ลวงหนาอยางนอย 1-2 เดือน)
นิสิตนัดวันสอบกับคณะกรรมการสอบ สวนการนัดวันสอบของประธานฯ นัดผานฝายบัณฑิตศึกษา เคมี
*หากนิสิตนัดประธานดวยตัวเองตองแจงใหฝายบัณฑิตทราบโดยดวนคะ
ยื่นแบบฟอรมตอไปนี้ที่ฝายบัณฑิตศึกษา เคมี ทันทีที่ทราบวันสอบ หรือตองไมชากวา 2 สัปดาหกอนวันสอบ

D2 form_ขอใหออกหนังสือเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ขอสงวิทยานิพนธเพื่อตรวจรูปแบบ อานคําชี้แจงเพิ่มเติม ขอ 3
และสงไฟลมาที่ piyawan.k@chula.ac.th

D3 form_หนังสือเชิญสอบวิทยานิพนธ ** หลังจากการยื่นเอกสาร 3 วันทําการ นิสิตติดตอขอรับหนังสือที่หัวหนาภาคลงนามแลว ที่ฝายบัณฑิตศึกษา **
*ดูตัวอยางไดที่ File D3 ตัวอยาง-การกรอกหนังสือเชิญสอบวิทยานิพนธ





D4 form_ขอมูลบทความวิจัยและการเสนอผลงานของนิสิต
และสงไฟล D4 พรอมไฟลเอกสารแนบ มาที่piyawan.k@chula.ac.th
D5 form_ประกาศการสอบวิทยานิพนธ
D6 form_แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานวิชาการที่ใชในการขอสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 ชุด
*ดูตัวอยางที่ File D6 ตัวอยาง-แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานวิชาการที่ใชในการขอสําเร็จการศึกษา.pdf

ผลงานวิชาการที่ใชในการขอสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 ชุด

D7 form_แบบยินยอมใหใชผลงานวิชาการในการขอสําเร็จการศึกษา ดูตัวอยางไดที่ File D7 ตัวอยาง-แบบยินยอมใหใชผลงานวิชาการในการขอสําเร็จการศึกษา
 กอนวันสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห
X สงวิทยานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจรูปแบบ
Y สงเอกสารตอไปนี้ใหประธานฯ และกรรมการสอบ
¾ เลมวิทยานิพนธ
¾ สําเนาโครงรางวิทยานิพนธ (ฉบับที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ)
¾ ใบประเมินวิทยานิพนธกอนสอบ File D8_ใบประเมินวิทยานิพนธกอนสอบ
¾ ผลงานวิชาการที่ใชเปนสวนหนึ่งในการขอสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการสอบตามกําหนด
 ทันทีที่การสอบเสร็จสิ้น เมื่อมีการแกไขชื่อวิทยานิพนธตามมติคณะกรรมการสอบ นิสิตยื่นบันทึก D9 form “ขอแกไขชื่อหัวขอวิทยานิพนธ” ที่ฝาย
บัณฑิตศึกษา เคมี อานคําชี้แจงเพิ่มเติม ขอ 4

D1-อานคําแนะนํากอน-มค56

 หลังการดําเนินการสอบ ภายใน 1 สัปดาห ยื่นหลักฐานตอไปนี้ที่ฝายบัณฑิตศึกษา เคมี
แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพรวิทยานิพนธ(Print เอกสารจากระบบออนไลน ขอที่ 1) จํานวน 1 ชุด
แบบรายงานการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนิสิต (Print เอกสารจากระบบออนไลน ขอที่ 3) จํานวน 1 ชุด
หลังการดําเนินการสอบ ภายใน 2 สัปดาห ยื่นหลักฐานตอไปนี้ที่ฝายบัณฑิตศึกษา เคมี
Abstract วิทยานิพนธแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต จํานวน 2 ชุด
หรือนิสิตจะถายสําเนาจากตัวเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณก็ไดโดยลงชื่อรับรองสําเนา
แบบ “RP-S-03 ประวิติผูชวยวิจัยที่สําเร็จการศึกษา” สําหรับนิสิตที่ถูกเสนอชื่ออยูในโปรแกรมวิจัย “การพัฒนางานวิจัยดานวัสดุสมรรถนะสูงและวัสดุ
ฉลาด” (High Performance and Smart Materials) และสงไฟลขอมูลมาที่ piyawan.k@chula.ac.th
เขาทําการประเมินหลักสูตร ที่ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th หัวขอ E-learning เขาสูระบบดวย ชื่อผูใช คือ Safety ID รหัสผาน คือ
Password Safety เมื่อกรอกขอมูลประเมินเสร็จ อยาลืมคลิกที่ certificate (อยูตรงสวนลางกอนถึงปุม Save และ ปุม Submit questionnaire) จึงจะ
สมบูรณคะ *ดูคําแนะนําการประเมิน ที่ไฟลชื่อ D10-คําแนะนําในการประเมินหลักสูตร
คํารับรองเพื่อสําเร็จการศึกษาสําหรับนิสิต File D11 from _คํารับรองเพื่อสําเร็จการศึกษาสําหรับนิสิต
รูปถาย 1 นิ้ว 1 รูป
สงไฟล D12 ประวัติจบการศึกษามาที่ piyawan.k@chula.ac.th ไมตอง print มาคะ
ตัวเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ เขาปกแข็ง ปการศึกษาที่สําเร็จ เลขคู:ปกสีเขียว / เลขคี่:ปกสีดํา
การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพออนไลน จากโปรแกรม Turnit ที่สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จะตองผานการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์
สิ่งพิมพออนไลน จากโปรแกรม Turnitin และใหแนบรายงานผลการตรวจสอบ Originality Report พรอมกับการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณดวย
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.grad.chula.ac.th/shownews.php?id=359
สงวิทยานิพนธแบบออนไลนและวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย (ตามกําหนดใน จท ของปฏิทินการศึกษา หรือ ดูรายละเอียดไดที่
http://www.grad.chula.ac.th หมวดวิทยานิพนธ)
นิสิตที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดทัน ใหยืนคํารองทั่วไป (จท41) ยกเลิกขอจบการศึกษาใหทันกอนลงทะเบียน ในเทอมทัดไปอยางนอย 2 สัปดาห
(download จากสํานักทะเบียน www.reg.chula.ac.th)

