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การสอบโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์สาํ หรับนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิ ชาเคมี ปี การศึกษา 2562
-

-

-

-

-

-

วัตถุประสงค์: เป็ นการสอบวัดความรูค้ วามเข้าใจของนิสติ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับประเด็นปั ญหา ระเบียบวิธกี ารวิจยั
วิธกี ารและเทคนิคทีใ่ ช้ในการแก้ปัญหางานวิจยั โดยต้องมีการสอบความรูพ้ น้ื ฐานและความรูเ้ ชิงลึกทีจ่ าํ เป็ นในการทํา
วิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ ใจว่านิสติ มีความรูท้ จ่ี าํ เป็ นเพียงพอในการทํางานวิจยั

นิ สิตอ่านเอกสารนี้ (P0) และ เอกสาร P1 อย่างละเอียด ก่อนดําเนิ นการ

การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม P2, P4 และ P5:
•
download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของภาควิชาเคมีท่ี chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th ในหมวด
หลักสูตร > บัณฑิตศึกษา > เอกสารและแบบฟอร์ม > การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (กรุณา download
แบบฟอร์มล่าสุด อย่าใช้แบบฟอร์มเก่าของรุน่ พี่ เนื่องจากคณะฯ อาจมีการปรับปรุง/แก้ไขภายหลัง)
•
ห้ามแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มเอง ให้ใช้ฟอนต์และขนาดตามทีก่ ําหนดในแบบฟอร์ม (ตามทีค่ ณะฯ
กําหนด) ซึง่ ได้จดั หน้า รูปแบบและหัวข้อให้แล้ว
•
ให้กรอกข้อมูลในช่องทีเ่ ป็ นสีเทา ทําโดยใช้เม้าส์คลิกทีช่ ่องสีเทา 1 ครัง้ (ไม่ใช่ double click) แล้วพิมพ์
ข้อความทีต่ อ้ งการ (สีเทา และข้อความเดิมทีเ่ คยปรากฏจะหายไปเอง)
•
กรณีทไ่ี ม่มอี าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (หรือกรรมการ) ให้ลบบรรทัดนัน้ ออก
แบบฟอร์ม P2: การเสนอรายชื่อกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
•
ตรวจสอบจํานวนกรรมการและคุณสมบัตขิ องกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ พ.ศ. 2561
•
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ให้นบั รวมอยูใ่ นลําดับที่ 2
•
ใส่ลาํ ดับกรรมการต่อเนื่องจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ (เป็ น 3, 4, …)
•
กรณีทไ่ี ม่มอี าจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (หรือกรรมการ) ให้ลบบรรทัดนัน้ ออก
•
แนบรายชื่อนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร (ทัง้ ในและนอกคณะวิทยาศาสตร์) ในความดูแลของ
ของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (อยูส่ ่วนต้นของฟอร์ม P2)
•
ระบุสงั กัดและแนบประวัติ (คุณวุฒแิ ละประสบการณ์ในการทําวิจยั ) ของอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม และ/หรือ
กรรมการสอบทุกท่านทีส่ งั กัดนอกภาควิชาเคมี จุฬาฯ สําหรับผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน (นอกจุฬาฯ)
ให้นิสติ กรอกฟอร์ม P6 และส่งไฟล์ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาด้วย
•
รายชื่อกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ก่อน จึงจะนัดวันสอบโครงร่างฯ ได้
ตัวอย่าง P3: แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบ ด1-5 และเอกสารประกอบโครงร่างฯ ของปริญญาเอก สําหรับนิสติ
ปริญญาโทให้ดตู ามตัวอย่างแต่กรอกในแบบ ม1-5 หากต้องการเขียนโครงร่างฯ เป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้แบบ M1-5
(โท) หรือ D1-5 (เอก)
แบบฟอร์ม P4: ให้เลือกใช้แบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ขึน้ กับนิสติ และอาจารย์ทป่ี รึกษา
(ภาควิชาหรือคณะไม่ได้บงั คับว่าต้องเขียนเป็ นภาษาไทยหรืออังกฤษ) ดูตวั อย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม P4
ได้จากเอกสารตัวอย่าง P3 ทัง้ นี้ แนะนําให้เขียนเอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสร็จก่อน จึงสรุปข้อมูลมา
กรอกในแบบ ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-4 ให้สอดคล้องกัน
หากมีขอ้ สงสัย ให้สอบถามทีฝ่ ่ ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี
นิสติ ควรจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยใช้แบบฟอร์มทีจ่ ดั ให้ และปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา เพื่อให้การอนุ มตั โิ ครงร่าง
วิทยานิพนธ์เป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและมีการแก้ไขน้อยทีส่ ุด

2562-2

การสอบโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์สาํ หรับนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษา
(สําหรับภาควิชาเคมี ปี การศึกษา 2562)

ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ขอชีแ้ จงให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง ขัน้ ตอนในการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมถึงหลักเกณฑ์และคําแนะนําในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเพื่อให้โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการประจําคณะภายในเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด (ไม่เช่นนัน้ อาจมีผลต่อสถานภาพนิสติ ) โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี (ครัง้ ที่ 8/2562 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562) ได้ให้ความเห็นชอบ กําหนดวัน
สุดท้ายของการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สําหรับภาคต้น และภาคปลาย ปี การศึกษา 2562 ไว้ดงั นี้
- ปริญญาโท รหัส 61
สอบโครงร่างฯ ไม่ชา้ กว่าภาคการศึกษาที่ 3 และไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
โท รหัส 61
เข้าภาคต้น
เข้าภาคปลาย

สอบโครงร่างฯ
ไม่ชา้ กว่าวันจันทร์ท่ี 30 ธันวาคม 2562
ไม่ชา้ กว่าวันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563

เสนอรายชื่อกรรมการสอบฯ
ก่อนสอบอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 11 ตุลาคม 2562
ก่อนสอบอย่างน้อย 30 วัน

หากนิสติ ปริญญาโทไม่สามารถสอบโครงร่างฯ ได้ภายในกําหนดดังกล่าว จะต้องทําบันทึกชีแ้ จงเหตุผลเพื่อขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสุดท้ายของการสอบโครง
ร่างฯ ถ้าไม่ได้รบั อนุมตั ิ นิสติ จะต้องสอบโครงร่างฯ ตามกําหนดข้างต้น
ปริญญาเอก รหัส 58-59
สอบโครงร่างฯ ไม่ชา้ กว่าภาคการศึกษาที่ 8 และไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์

•

-

เอก
รหัส 58 - เข้าภาคปลาย
รหัส 59 - เข้าภาคต้น
รหัส 59 - เข้าภาคปลาย

สอบโครงร่างฯ
เสนอรายชื่อกรรมการสอบฯ
ไม่ชา้ กว่าวันจันทร์ท่ี 30 ธันวาคม 2562
ก่อนสอบอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่ช้ากว่า 11 ตุลาคม 2562
ไม่ชา้ กว่าวันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2563
ก่อนสอบอย่างน้อย 30 วัน
ไม่ชา้ กว่าวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ก่อนสอบอย่างน้อย 30 วัน

ขัน้ ตอนการสอบโครงร่างวิทยานิ พนธ์
-

-

-

-

-

-

การดําเนินงาน
อาจารย์ทป่ี รึกษาและนิสติ กรอกแบบฟอร์มเสนอรายชือ่ คณะกรรมการสอบโครงร่างฯ (P2) เพือ่
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยส่งผ่านฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
นิสติ นัดวันสอบโครงร่างฯ กับคณะกรรมการสอบ และนัดวันสอบกับประธานฯ ผ่านเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บัณฑิตศึกษาเท่านัน้ ** นิสติ จะต้องนัดวันเวลาสอบทีค่ ณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้าสอบได้
ยกเว้นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกในตําแหน่งกรรมการ (ของปริญญาโท) จะเข้าสอบโครงร่างฯ ด้วย
หรือไม่กไ็ ด้ (กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัณฑิตศึกษาทราบด้วย) **
นิสติ พิมพ์แบบรายงานผลการสอบโครงร่างฯ (P5)
นิสติ ส่งโครงร่างฯ (P4) ให้คณะกรรมการสอบทุกท่านพิจารณา
นิสติ ส่งโครงร่างฯ (P4) พร้อมแบบรายงานผลการสอบโครงร่างฯ (P5) ทีพ่ มิ พ์แล้ว ให้ประธานฯ
ผ่านเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัณฑิตศึกษา
นิสติ ดําเนินการสอบโครงร่างฯ
นิสติ ส่งโครงร่างฯ ทีแ่ ก้ไขแล้ว พร้อมสําเนา 5 ชุดทีฝ่ ่ ายบัณฑิตศึกษา เพือ่ เสนอให้
คณะอนุกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาเคมี
พิจารณา (โดยนิสติ และอาจารย์ทป่ี รึกษาลงนามให้ครบถ้วน และลงวันทีท่ ส่ี อบโครงร่างฯ)
นิสติ ดําเนินการแก้ไขโครงร่างฯ (ถ้ามี) และส่งคืนทีฝ่ ่ ายบัณฑิตศึกษา
นิสติ บันทึกข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์ออนไลน์ท่ี http://thesis.grad.chula.ac.th (หากไม่บนั ทึก
ข้อมูลออนไลน์ คณะจะไม่รบั พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์)
ประธานหลักสูตรฯ ลงนามและเสนอโครงร่างฯ ต่อฝ่ ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะอนุกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์พจิ ารณา และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่ อนุมตั ิ

กําหนด
ตามกําหนด หรือก่อนสอบไม่น้อย
กว่า 30 วัน แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน
ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

ไม่ชา้ กว่าทีก่ าํ หนดข้างต้น
ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบ

เมือ่ โครงร่างฯ แก้ไขเสร็จสมบูรณ์
และได้รบั แจ้งจากฝ่ ายบัณฑิตศึกษา

* นิสติ จะขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมือ่ .. โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารคณะเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ *

2562-3

Student checklist
ส่งเอกสารต่อไปนี้ ท่ีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 30 วัน (หรือตามที่กาํ หนดในแต่ละภาคการศึกษา แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

 (P2) แบบฟอร์มขอความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- แนบประวัติ (คุณวุฒแิ ละประสบการณ์ในการทําวิจยั ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร) ของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมและกรรมการสอบทีส่ งั กัดนอกภาควิชาเคมีทุกท่าน
- สําหรับผูท
้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน (นอกจุฬาฯ) ให้นิสติ กรอกฟอร์ม P6 และส่งไฟล์ให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาด้วย
- แนบรายชื่อนิสติ ทุกคนในความดูแลของอาจารย์ทป
่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

หมายเหตุ - รายชื่อคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบแล้ว จะทําหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ย (ดูหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
- การเปลีย่ นแปลงรายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจําเป็ น นิสติ ต้องเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการสอบฯ เพื่อขอความเห็นชอบใหม่ และต้องได้รบั อนุมตั กิ ่อนดําเนินการสอบ

ก่อนสอบโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

 (P4) โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-5) พร้อมเอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 (P5) แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทพ่ี มิ พ์เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ - หากกรรมการสอบต้องการหนังสือเชิญสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้นิสติ พิมพ์หนังสือเชิญสอบฯ มาส่งล่วงหน้า (ดูตวั อย่างจากหนังสือ
เชิญสอบวิทยานิพนธ์)

หลังสอบโครงร่างวิ ทยานิ พนธ์ ภายใน 1 สัปดาห์

 โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-5) พร้อมเอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับจริงทีล่ งนามโดยนิสติ และ
อาจารย์ทป่ี รึกษา ลงวันทีท่ ส่ี อบโครงร่างฯ) ซึง่ ได้แก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว
 สําเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมเอกสารประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวม 5 ชุด

ตรวจสอบก่อนส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์

 ใช้แบบฟอร์มโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-5) ถูกต้องตามทีก่ าํ หนด
 ขนาดตัวอักษรและจํานวนหน้าของโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ม1-5/M1-5 หรือ ด1-5/D1-5) และเอกสารประกอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนด และมีหวั ข้อครบถ้วน
 หากเขียนโครงร่างฯ เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบคําศัพท์ และการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตวิ ทิ ยาศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน หรือศัพท์เคมีทน่ี ิยมใช้กนั บ่อย (สามารถตรวจสอบ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์สาขาวิชาเคมีทไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว ได้จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย)
 ตรวจดูการใช้คาํ การสะกดคํา (spelling) และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง (references) ควรสอดคล้องกันทัง้ หมด
 นิสติ และอาจารย์ทป่ี รึกษาลงนามให้ครบถ้วน และลงวันทีท่ ส่ี อบโครงร่างฯ

ติดตามผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 เมื่อโครงร่างฯ แก้ไขเสร็จสมบูรณ์และได้รบั แจ้งจากฝ่ ายบัณฑิตศึกษาแล้ว ให้บนั ทึกข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์ออนไลน์ท่ี
http://thesis.grad.chula.ac.th กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากบันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขไม่ได้ (หากไม่บนั ทึก
ข้อมูลออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์จะไม่รบั พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์)
 ติดตามประกาศจากฝ่ ายบัณฑิตศึกษา ทีบ่ อร์ดชัน้ 11 เพื่อตรวจสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
วิทยาศาสตร์ หากมีขอ้ ผิดพลาดให้แจ้งฝ่ ายบัณฑิตศึกษาทันที
 นิสติ สามารถขอสําเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทฝ่ี ่ ายบัณฑิตศึกษา

