
10/12/2020ข้ันตอน / ข้อปฏิบัติ เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ล าดับท่ี ระยะเวลา
1 - พิจารณาเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  (มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน จะมีผู้ทรงคุณวฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้)

ซ่ึงมีอยู่ 2 ลักษณะ
1. คกก.บริหารหลักสูตร ท าหน้าท่ีคกก.สอบโครงร่างฯ
2. คกก.บริหารหลักสูตร แต่งต้ังคกก.สอบโครงร่างฯ เล่มใดเล่มหน่ึงโดยเฉพาะ

2 - ส่งแบบขอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (1.1)

- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม และเวียนภาควิชา/หลักสูตร

3

( เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารนิสิตปัจจุบัน  > แบบฟอร์ม/เอกสาร เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ )
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้องลงนาม  ย่ืนเอกสารท่ี ส านักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

4 - ส่งไฟล์จดหมายเชิญกรรมการสอบทุกท่าน  ใบประเมินผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ให้นิสิตผ่านอีเมล และส าเนาแจ้งภาควิชา/หลักสูตร
กรรมการภายใน ต้นฉบับหนังสือเชิญจะส่งไปภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด
กรรมการภายนอก มีต้นสังกัด  ต้นฉบับหนังสือเชิญจะส่งไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่มีต้นสังกัด  ต้นฉบับหนังสือเชิญนิสิตต้องมารับท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษาเอง
เตรียมเอกสารวันสอบ
 - ใบประเมินผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 - เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี)

ภายหลังการสอบ 
- ใบประเมินผลสอบโครงร่างฯ  นิสิตเก็บเป็นหลักฐาน ใช้ประกอบการย่ืนพิจารณาจริยธรรม และส าเนาให้ภาควิชา/หลักสูตร 1 ชุด
- ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ

5 - หลังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว  ในกรณีท่ีงานวิทยานิพนธ์ต้องท าการศึกษาในมนุษย์และ/หรือใช้สัตว์ทดลอง 
ให้นิสิตด าเนินการย่ืนเร่ืองขอ "ผลการพิจารณาจริยธรรมในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ และ/หรือ
ผลการพิจารณาการควบคุมดูแลการเล้ียงสัตว์และการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" แบบอนุมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 
ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะฯ ช้ัน 10 อาคารสมเด็จย่าฯ  โทร. 02-218-8816 , 02-218-8866

ภาควิชา/หลักสูตร

นิสิต

นิสิต
รายการ

 - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอนัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (1.2)  ท่ี เว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.dent.chula.ac.th/grad

ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา

ภาควิชา/หลักสูตร

 - ก าหนดวันสอบ / ขอนัดสอบกับคณะกรรมการสอบฯ  ภายหลังได้รับค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน

3 - 5  วันท าการ หลังจากรับค า
ขอนัดสอบจากนิสิต

หลังจากย่ืนค าร้อง 3-5 วันท าการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมของแต่ละท่ี

นิสิต ฝ่ายวิจัย

 - ติดต่อขอใช้ห้องสอบ โดยประสานงานกับธุรการภาควิชา/หลักสูตร 

หลักสูตรควรพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละ

ข้ันตอนเพ่ือให้ทันตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด  แล้วแจ้งให้นิสิตทราบ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ

นิสิต

Page 1 of 4



10/12/2020ข้ันตอน / ข้อปฏิบัติ เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ล าดับท่ี ระยะเวลา
ภาควิชา/หลักสูตรนิสิต

รายการ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรควรพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละ

ข้ันตอนเพ่ือให้ทันตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด  แล้วแจ้งให้นิสิตทราบ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ

6

(เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารนิสิตปัจจุบัน  > แบบฟอร์ม/เอกสาร เก่ียวกับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก )  ประกอบด้วย
1. แบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2. แบบเสนอขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. แบบเสนอช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  โดยจะต้องมีคุณสมบัติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามระบุในแบบฟอร์ม
4. ส าเนาใบประเมินผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5. ผลการพิจารณาจริยธรรมแบบอนุมัติโดยไม่มีเง่ือนไข (กรณีขอจริยธรรม)

- เข้าบันทึกข้อมูลโครงร่างวิทยานิพนธ์ ใน ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ithesis) ของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี https://ithesis.grad.chula.ac.th/

- เสนอเอกสารขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ท้ังหมดต่อเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารภาควิชา/หลักสูตร  (หากเอกสารได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องลงนามโดย อาจารย์ท่ีปรึกษา ประธานและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) เม่ือลงนามครบถ้วน ส่งเอกสารท้ังหมดท่ี ส านักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

เพ่ือน าเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันประชุม 
* สอบถามก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แต่ละเดือน ได้ท่ี ส านักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

** กรณีพิจารณาไม่อนุมัติ หรือมีแก้ไข /เปล่ียนแปลง ส านักงานบัณฑิตศึกษา จะแจ้งนิสิตหรือ ภาควิชา ให้มารับเอกสาร

7 - จัดท าประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  ส่งส านักงานการทะเบียน
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  แจ้งภาควิชา/หลักสูตร เพ่ือให้แจ้งคณะกรรมการสอบฯทราบต่อไป
- เข้าอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในระบบ ithesis (Save as proposal) ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อจากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ซ่ึงนิสิตจะสามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้หลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว 60 วัน

* ภายหลังคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติแล้ว และมีการจัดท าประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปแล้ว 
 หากต้องการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  กรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1.4

ได้ท่ี เว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.dent.chula.ac.th/grad ( เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารนิสิตปัจจุบัน > แบบฟอร์ม/เอกสาร เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ )
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และส่งมาท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และบัณฑิตวิทยาลัยตามล าดับ
หากต้องการปรับเปล่ียนหัวข้อวิทยานิพนธ์
กรณีมีผลกระทบต่องานวิจัย  ให้ท าบันทึกข้อความจากภาควิชา/หลักสูตรช้ีแจง มายังส านักงานบัณฑิตศึกษา และจะต้องส่งเอกสาร ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อีกคร้ัง  เพ่ือแจ้งไปยังส านักงานการทะเบียน และเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบ ithesis ขออนุมัติ  Save as proposal ใหม่
กรณีไม่มีผลกระทบต่องานวิจัย  ให้ท าบันทึกข้อความช้ีแจง มายังส านักงานบัณฑิตศึกษา และเข้าแก้ไขข้อมูลในระบบ ithesis ขออนุมัติ  Save as proposal ใหม่

นิสิต

นิสิต

ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา

ภาควิชา/หลักสูตร ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา

 - ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1.3 ท่ี เว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.dent.chula.ac.th/grad

ภาควิชา/หลักสูตร

ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการ
อนุมัติผ่านท่ีประชุมกก.คณะฯ

ด าเนินการได้ต้ังแต่ปี 1 เทอม 2   (

 ป.โท ต้องด าเนินการให้ครบทุก
ข้ันตอนภายใน 2 ปีการศึกษา /
ป.เอก ต้องด าเนินการให้ครบทุก
ข้ันตอนภายใน 3 ปีการศึกษา ) 
*หลักสูตรต่อเน่ืองป.เอก จะสอบ

เม่ือใดก็ได้

คณะกก.บริหารคณะฯ
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8 นิสิตท่ีจะสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2. ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์
3. มีหลักฐานแสดงว่าได้ส่งบทความวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพ่ือการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงาน
กรณี นิสิตจะไปน าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมทางวิชาการ จะต้องย่ืนแบบฟอร์มการไปร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษาเพ่ือตรวจสอบเกณฑ์ก่อน
( เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารนิสิตปัจจุบัน  > แบบฟอร์มตรวจสอบเกณฑ์การน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ )
ข้ันตอนด าเนินการย่ืนขอสอบวิทยานิพนธ์

 - ติดต่อขอใช้ห้องสอบ โดยประสานงานกับธุรการภาควิชา/หลักสูตร 

( เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารนิสิตปัจจุบัน  > แบบฟอร์ม/เอกสาร เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ )
เตรียมเอกสารแนบตามท่ีระบุในแบบฟอร์ม และเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้องลงนาม ย่ืนเอกสารท่ี ส านักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

ไม่น้อยกว่า 15 วันสอบวิทยานิพนธ์

9

- จัดท าป้ายประกาศสอบวิทยานิพนธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านส่ือออนไลน์ ของส านักงานบัณฑิตศึกษา
- ส่งไฟล์จดหมายเชิญกรรมการสอบทุกท่าน แบบฟอร์มประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนสอบ  ใบรายงานผลสอบวิทยานิพนธ์ และ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ให้นิสิตผ่านอีเมล และส าเนาแจ้งภาควิชา/หลักสูตร
กรรมการภายใน ต้นฉบับหนังสือเชิญจะส่งไปภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด
กรรมการภายนอก มีต้นสังกัด  ต้นฉบับหนังสือเชิญจะส่งไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่มีต้นสังกัด  ต้นฉบับหนังสือเชิญนิสิตต้องมารับท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษาเอง

นิสิต

 - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ค าขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ 1.5 ท่ี เว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา www.dent.chula.ac.th/grad

- ออกจดหมายเชิญกรรมการสอบตามค าส่ังแต่งต้ัง  แบบฟอร์มประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ และจัดท าใบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

 - ก าหนดวันสอบ / ขอนัดสอบกับคณะกรรมการสอบฯ   ( ต้องได้รับความเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับร่างจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาก ithesis

ภาควิชา/หลักสูตร

ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา

3 - 5  วันท าการ หลังจากรับค า
ขอนัดสอบจากนิสิต

 ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ Save as draft Thesis )
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10/12/2020ข้ันตอน / ข้อปฏิบัติ เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

ล าดับท่ี ระยะเวลา
ภาควิชา/หลักสูตรนิสิต

รายการ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรควรพิจารณาก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละ

ข้ันตอนเพ่ือให้ทันตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด  แล้วแจ้งให้นิสิตทราบ

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ

10 เตรียมเอกสารวันสอบ
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (อยู่ท่ีภาควิชาแล้ว)

- ใบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
- เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ถ้ามี)

- คณะกรรมการสอบส่งแบบประเมินวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบก่อนเร่ิมสอบ  
ภายหลังการสอบ 
- ใบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์  เสนอกรรมการสอบและหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตรลงนามและส าเนาเก็บไว้ 
ฉบับจริงภาควิชา/หลักสูตรท าบันทึกข้อความน าส่งให้ส านักงานบัณฑิตศึกษาเพ่ือส่งต่อส านักงานการทะเบียนต่อไป
- ใบประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบฯ เก็บไว้ท่ีหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี ไม่ต้องส่ง และนิสิตสามารถขอดูได้ในภายหลัง
- ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ

11 - เข้าบันทึก/แก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์ ใน ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ithesis) https://ithesis.grad.chula.ac.th ตามท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แจ้ง
* เฉพาะวิทยานิพนธ์ท่ีจัดท าเป็นภาษาอังกฤษต้องตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธ์ิส่ิงพิมพ์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Turnitin

(สอบถามการใช้งานได้ท่ีหอสมุดกลาง https://www.car.chula.ac.th/turnitin.php)

เม่ือด าเนินการบันทึกข้อมูล/แก้ไขครบถ้วน ต้องขออนุมัติ Save as complete thesis จากท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบ ithesis  และ Print เอกสารดังต่อไปน้ี
1. Print เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบและอนุมัติแล้ว จากระบบ ithesis จ านวน 1 เล่ม หนีบคลิปด า ไม่ต้องเข้าเล่ม
* หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ เสนอคณะกรรมการสอบลงนาม และส่งท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอคณบดีลงนามตามล าดับ
** หน้าบทคัดย่อไทยและอังกฤษ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม และนิสิตลงนาม
2. Print เอกสาร Submission Document จากระบบ iThesis เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ลงนาม และนิสิตลงนาม 
(เอกสารฉบับน้ีจะแสดงเม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์กดอนุมัติ complete thesis แล้ว)

ตรวจสอบรายช่ือผู้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ท่ี www.grad.chula.ac.th หรือ อีเมลยืนยันการส่งจากระบบ iThesis

(พบปัญหาติดต่อได้ท่ี บัณฑิตวิทยาลัย 02-218-3529) 

* หากนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือ ยังไม่ได้เสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ ถือว่ายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
ต้องย่ืนแบบฟอร์มค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต (จท32)  (สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษา) 

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ithesis) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
ติดต่อได้ท่ี กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อีเมล ethesis.grad@gmail.com หรือ 02-218-3529 หรือ 02-218-3501 ต่อ 603
หรือ ท่ีส านักงานบัณฑิตศึกษา ช้ัน 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  โทร. 02-218-9021  อีเมล graddentcu@gmail.com

หลังจากย่ืนค าร้อง 3-5 วันท าการ

ภายใน 1 สัปดาห์ หลังสอบเสร็จ

3. ส่งเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ช าระค่าท าปก 200 บาท ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

นิสิต ภาควิชา/หลักสูตร

นิสิต ตามระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดให้นิสิตท่ีจะส าเร็จ

การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
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