การส่งวิทปียานิ
พนธ์
ด้ว2556)
ยระบบ CU e-Thesis
ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ (ภาคปลาย
การศึ
กษา
นิสิตพิมพ์วิทยานิพนธ์ด้วย CU e-Thesis
นิสิต save as draft thesis (วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง) ผ่าน CU e-Thesis

อาจารย์ทปี่ รึกษาฯ พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

CU e-Thesis ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับความเห็นชอบ
วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
คณะตรวจสอบรายชื่อนิสิตทีส่ ่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง
ที่ ethesis.grad.chula.ac.th
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการสอบ

นิสิตสอบวิทยานิพนธ์
นิสิตแก้ไขวิทยานิพนธ์ และกรอกเอกสารสาหรับส่งวิทยานิพนธ์
ผ่านระบบ CU e-Thesis
1. ระบุการปกปิด/เผยแพร่วทิ ยานิพนธ์

2. ระบุ Research Mapping

3. ระบุการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

4. กรอกแบบสอบถาม และระบุผลการ
ตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการด้วย
โปรแกรม Turnitin

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แนวปฏิบัตกิ ่อน save as complete thesis
นิสิต save as complete thesis (วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) ผ่าน CU e-Thesis
อาจารย์ทปี่ รึกษาฯ พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และเอกสารสาหรับส่งวิทยานิพนธ์

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
CU e-Thesis ประกาศชื่อนิสิตที่ได้รบั ความเห็นชอบ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นิสิตพิมพ์วิทยานิพนธ์จากไฟล์ PDF และเอกสารสาหรับส่งฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แนวปฏิบัติหลังจาก อ.ที่ปรึกษาเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
นิสิตส่งวิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกีย่ วข้องที่บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
นิสิต

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อนิสิตทีส่ ่งวิทยานิพนธ์
ใน www.grad.chula.ac.th และ ล็อคระบบ CU e-Thesis

อ.ที่ปรึกษาฯ
คณะ

แนวปฏิบัติก่อน save as complete thesis
ขั้นตอนที่ 1 : จัดเตรียมข้อมูล
1.1 ไฟล์เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 3 ไฟล์ รูปแบบ MS Word หรือ PDF (เฉพาะนิสิตที่มีการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว)
1.2 รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ (Originality Report) ด้วยโปรแกรม Turnitin เฉพาะหน้าที่แสดงเปอร์เซนต์
รวมของการคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ออนไลน์
2.1 เข้าสู่ระบบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ผ่าน ethesis.grad.chula.ac.th เลือกเมนู Thesis Database > Home
2.2 กรอกข้อมูลแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
2.3 กรอกข้อมูล Research Mapping
2.4 กรอกข้อมูลแบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ พร้อมอัพโหลดไฟล์ (ข้อ 1.1) (เฉพาะนิสิตที่มีการเผยแพร่วิทยานิพนธ์แล้ว)
2.5 กรอกข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้สาเร็จการศึกษา และระบุเปอร์เซนต์การตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม
Turnitin (ข้อ 1.2)

แนวปฏิบัติหลังจาก อ.ที่ปรึกษาเห็นชอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิสิตต้องส่งวิทยานิพนธ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 16.00 น. ภายในวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่
กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (จท.90) โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ :3.1  วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม
**ห้ามใส่บทความวิจัยไว้ในเล่มวิทยานิพนธ์**
- ไม่ต้องเย็บเล่มวิทยานิพนธ์
- มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ที่มุมขวาล่างของปกวิทยานิพนธ์หน้าแรก และทีด่ ้านซ้ายของวิทยานิพนธ์ทุกหน้า
- หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ : มีลายเซ็นจริงของคณบดีและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- หน้าบทคัดย่อไทย/อังกฤษ : มีลายเซ็น อ.ที่ปรึกษาหลัก / อ.ที่ปรึกษาร่วม และลายเซ็นนิสิตครบถ้วน
มีจานวนหน้าวิทยานิพนธ์ตรงกับเลขหน้าในประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
- **กรณี ห น้ า อนุ มั ติ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ หน้ า บทคั ด ย่ อ ขาดลายเซ็ น ของคณบดี คณะกรรมการสอบหรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ให้นิสิต แนบบันทึกข้อความขอเลื่อนส่งหน้าอนุมัติ/หน้าบทคัดย่อ พร้อมชี้แจงเหตุผล และระบุวันที่สามารถส่ง
เอกสารดังกล่าวได้ โดยให้ประธานคณะกรรมการสอบลงนาม**
3.2  เอกสารสาหรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยจัดพิมพ์จาก ethesis.grad.chula.ac.th เลือกเมนู Thesis Database >
Document for submission of Complete Thesis ซึ่งนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการสอบลงนาม
เรียบร้อยแล้ว
3.3  รายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์ สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Turnitin เฉพาะหน้าที่แสดงเปอร์เซ็นต์รวมของการ
คัดลอกฯ
3.4  เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (เฉพาะนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชาที่มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว)
คาแนะนาเพิ่มเติม
1. นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด จะต้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาถัดไป หากนิสิตเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ภายหลังกาหนด ให้นิสิตติดต่อคณะเพื่อขอรักษาสถานภาพนิสิต (เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา)
2. บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตนาวิทยานิพนธ์ที่ส่งแล้ว กลับไปแก้ไขอีกโดยเด็ดขาด เนื่องจากคณะกรรมการสอบทุกท่านได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว
3. บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตขอคืนหรือขอสืบค้นเอกสารต่าง ๆ ที่สง่ แล้วโดยเด็ดขาด
4. นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพียง 1 เล่ม และชาระค่าทาปก จานวน 240 บาทพร้อมค่าถ่ายเอกสาร เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยทาสาเนา (ขาว-ดา) เพิ่มอีก 1 เล่ม
(หากนิสิตมีความประสงค์จะให้วิทยานิพนธ์เป็นภาพสีทั้ง 2 เล่ม ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ จานวน 2 เล่ม และชาระค่าทาปก จานวน 240 บาท โดยไม่ต้อง
ชาระค่าถ่ายเอกสาร)
5. นิสิตสามารถ download คู่มือการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ฯ ด้วยโปรแกรม Turnitin ได้ทhี่ ttp://www.car.chula.ac.th/gotoweb/GuideTiiMay2011.pdf

