
  

การสอบโครงรางวิทยานิพนธสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร   

(สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป) 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร ขอชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง ขอกําหนด ขั้นตอนในการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
รวมถึงคําแนะนําในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ   เพ่ือใหการสอบโครงรางวิทยานิพนธเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับ
ขอบังคับจุฬาฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
การสอบโครงรางวิทยานิพนธ  

 เปนการสอบวัดความรูความเขาใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช
ในการแกปญหางานวิจัย  

 ตองมีการสอบความรูพ้ืนฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือใหแนใจวานิสิตมีความรูที่จําเปน
เพียงพอในการทํางานวิจัย สําหรับหลักสูตรปริญญาดษุฎบีัณฑิต 

 คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธทั้งในระดับปริญญามหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน  
 
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

   สอบวัดความรูความเขาใจของนิสิตโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยใหสอดคลองกับระยะเวลาในการทํา 
วิจัย และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 สอบความรูพ้ืนฐานและความรูเชิงลึกที่จําเปนในการทําวิทยานิพนธ เพ่ือใหแนใจวานิสิตมีความรูที่จําเปนเพียงพอในการ
ทํางานวิจัย สําหรับหลักสูตรปริญญาดษุฎบีัณฑิต 

    เสนอผลการสอบตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบรหิารคณะฯ  เพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
 

ทั้งนี้  นิสิตจะตองสงแบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ หรือเอกสารหนา ด2/ม2 ซึ่งมีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธกํากับ มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯตามหลักเกณฑและภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรฯกําหนด สําหรับรายชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยลําดบั 
 
 นิสิตจะตองไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะฯกําหนด และเปนไปตาม
หลักเกณฑตอไปนี้ 

 สําหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ภายใน 2 ปการศึกษานับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
  สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภายใน 3 ปการศึกษานับแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
  สําหรับหลักสูตรแบบตอเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎบัีณฑิตจะสอบโครงรางวิทยานิพนธเมื่อใดก็ได  

แตโครงรางวิทยานิพนธจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะเปนเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันสอบวิทยานิพนธ 
 นิสิตที่มิไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในกําหนดเวลาขางตน จะพนสถานภาพการเปนนิสิต เวนแตมีเหตุอันจําเปน
และสมควร คณะกรรมการบริหารคณะฯ อาจขยายกําหนดเวลาตอไปอีก 1 ภาคการศึกษาได 



  

 

การเลือกหัวขอวิทยานิพนธสําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร ชั้นปที่ 1 และ 
นิสิตปริญญาเอกที่ยังไมมอีาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธตั้งแตแรกเขา 

 
 

 หลักสูตรฯ เสนอสาขางานวิจัยใหนิสติเลอืก ตนเทอม 2  (ปที่ 1)  และใหนิสิตสงแบบฟอรมคืนที่เจาหนาที่
หลักสูตรฯ  ภายในสัปดาหแรกของเดือนมกราคม (ของปการศึกษาแรก ปที่ 1) เพ่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัก
ไดพิจารณาเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนิสติแตละคน 
 กรณีนิสิตปรญิญาโท และเอก (ที่ยังไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตแรกเขา)  ไดขอคาํปรึกษาจาก
อาจารยและทานยินยอมเปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธให นิสิตจะตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรตอ
เลขานุการหลกัสูตรฯ เพ่ือนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป 
 

*********************************** 



  

กําหนดการสงโครงรางวทิยานิพนธ  
 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร (ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2552)  ไดกําหนดวนัสุดทายของการสงโครงรางวิทยานิพนธที่ผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธเรียบรอยแลว   
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 สําหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 50 และนิสิตปริญญาโท รหัส 51  คือ  ภายในสปัดาหแรก ของ
เดือนมกราคม 2553 
 

ข้ันตอนการสอบโครงรางวทิยานิพนธ 
การดําเนินงาน กําหนด 

- นิสิต สงแบบเสนอขออนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ หรือสงเฉพาะหนา ม2 /ด2 ที่มี
ลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 

      โครงรางวิทยานิพนธ  

ย่ืนแบบฟอรมที่เจาหนาที่
หลักสูตรฯ  ภายในสัปดาหแรก
ของเดือนพฤศจิกายน 2552 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ 

ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือน
พฤศจิกายน 2552 

- นิสิตนัดวันสอบโครงรางวิทยานิพนธกับคณะกรรมการสอบ   
- นิสิตสงแบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธใหคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

พิจารณา (อาน) กอนวันสอบ 

กอนสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห 

- นิสิตพิมพแบบรายงานผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  (download จากเว็บไซตหลักสูตร) 
- นิสิตดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ    
- อาจารยที่ปรึกษาสงแบบรายงานผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  
      ที่เจาหนาที่หลักสูตรฯ 

ภายใน 1 สัปดาหหลังสอบ 
โครงรางวิทยานิพนธ 

- นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธที่แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ
เรียบรอยแลว  ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา  (โดยนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 

      ลงนามใหครบถวน และลงวันที่ที่สอบโครงรางฯ)  และสงเจาหนาที่หลักสูตรฯ  

ภายในเดือนธันวาคม 2552 หรอื
สัปดาหแรกของเดือนมกราคม 
2553 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ และ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตอไป 

ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือน
มกราคม 2553 

- นิสิตดําเนินการแกไขโครงรางวิทยานิพนธ (ถามี) และสงคืนที่เจาหนาที่หลักสูตรฯ  
- ประธานหลักสูตรฯ ลงนามและเสนอโครงรางฯ ตอฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือน

มกราคม 2553 
- นิสิตบันทึกขอมูลวิทยานิพนธในระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนของบัณฑิต

วิทยาลัย  ในเว็บ  http://thesis.grad.chula.ac.th  
 

- คณะอนุกรรมการโครงรางวิทยานิพนธ คณะวิทยาศาสตรพิจารณา  และเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร เพ่ืออนุมัติ 

 

 
หมายเหตุ    1.  หลังจากไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นิสิตที่ตองการแกไขหัวขอวิทยานิพนธอยางมาก  จะตองดําเนินการ 
แกไขอยางชาภายในปที่ 3 ของการเปนนิสิตและตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธใหมตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีถือปฏิบัติทั่วไป    
แตถามีการแกไขเพียงเล็กนอย สามารถแกไขไดในวันสอบวิทยานิพนธ 
      2.   การเปล่ียนแปลง/เพ่ิม/ลดกรรมการสอบวิทยานิพนธ ควรดําเนินการกอนสอบวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 3 สัปดาห 



  

 ข้ันตอนการเสนอโครงรางวทิยานิพนธ  
 

                                                           เร่ิมตน 

นิสิตสงแบบเสนอขออนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธ หรือเฉพาะหนา ม2 /ด2 ที่
มีลายเซ็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

พิจารณาคณะกรรมการ 
สอบโครงรางฯ / สอบวิทยานิพนธ 

ป.เอก : คณะกรรมการสอบโครงรางฯ 
นัดประชุมกอนการสอบ เพื่อหารือ หรือ
ตั้งคําถามสําหรับสอบความรูพื้นฐานและ
เชิงลึกสําหรับทําวทิยานิพนธ 

นิสิต (1) นัดวัดสอบ  (2) สงแบบเสนอ
โครงรางฯ ใหคณะกรรมการสอบฯ 
อยางนอย 2 สัปดาหกอนวันสอบจริง 

ดําเนินการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธสงแบบ
รายงานผลการสอบโครงรางฯ ภายใน  

1 สัปดาหหลงัการสอบแลวเสร็จ 

นิสิตสงแบบเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
ที่แกไขแลว พรอมเอกสารแนบ 

ที่เจาหนาที่หลักสูตรฯ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ 
พิจารณาแบบเสนอโครงรางฯ และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

นิสิตสงแบบเสนอโครงรางฯ ที่แกไข
แลวตามมติคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ (ถามี) 

ประธาน/เลขานุการหลักสตูรลงนามแบบ
เสนอโครงรางฯ ท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

นิสิตบนัทึกขอมูลวิทยานิพนธในระบบ
ฐานขอมลูวิทยานิพนธออนไลนท่ีเว็บไซต 

http://thesis.grad.chula.ac.th 

-  ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
-  นิสิตตรวจสอบหัวขอวิทยานิพนธที่  
   ไดรับอนุมัติที่เจาหนาที่หลักสูตรฯ 

สงฝายวิชาการ คณะฯ  เพื่อพิจารณา
อนุมตัิหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 
(1) คณะอนกุรรมการพิจารณาโครงรางฯ 
ประชุมเพือ่พิจารณา (เดอืนละ 1 ครั้ง) 
(2) คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
(วันจันทรสัปดาหที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน) 

≥ 60 วัน จาก A 

  

สอบวิทยานิพนธ 

นิสิตบนัทึกขอมูลวิทยานิพนธในระบบ
ฐานขอมลูวิทยานิพนธออนไลนท่ีเว็บไซต 
http://thesis.grad.chula.ac.th  (อกีครัง้) 

ส้ินสุด 

A 

ภายในสัปดาหแรกของ 
เดือนพฤศจิกายน 

ภายในสัปดาหท่ี 2 – 3 ของ 
เดือนพฤศจิกายน  

ภายในเดือน ธ.ค. หรือสัปดาห
แรกของเดือนมกราคม  

ภายในสัปดาหท่ี 2 ของเดือน
มกราคม  




