
 บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา  ฝา่ยวิชาการ  บัณฑิตวทิยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โทร. 83759 
ที่ อว 64.25/                          วันที่           
เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2562 ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  

COVID-19 

เรียน คณบดีทุกคณะ/วทิยาลัย และผูอ้ านวยการหลักสูตรสหสาขาวชิาทุกหลักสูตร 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ  เรื่อง การปิดที่ท าการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของเชื้อ 
COVID-19 ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ท าการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น 

เพื่อให้นิสิตสามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ในปีการศึกษา 2562 และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการระบาด
ของเชื้อ COVID-19  ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมคร้ังที่ 14/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2563 เป็นวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ตาม
บันทึกข้อความที่  อว 64.25/0929 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563  บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติของการส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และมหาวิทยาลัยปิดที่ท าการที่ตั้ง  ดังนี้ 

1. นิสิตต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ .pdf ดังนี้ 
1.1 ใบน าส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Document for Submission) สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ 

iThesis  ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และนิสิตลงนามแล้ว 
1.2 หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และคณบดีลงนามครบถ้วนแล้ว  เพื่อเป็น

การยืนยันว่าคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านได้พิจารณาเห็นชอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตลงนามแล้ว  

ทั้งนี้  บัณฑิตวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้การลงนามในรูปแบบดิจิทัลในเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้  หาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณบดีเห็นชอบในการลงนามเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 

2. นิสิตส่งเอกสารหลักฐานส าหรับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในข้อ 1.1 ถึง 1.3  โดยไม่ต้องแนบ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ทางอีเมล thesis62.submission@gmail.com โดยไม่ต้องเดินทางมาส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย  (หากสิ้นสุดสภาวการณ์ COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตมาส่งเล่มฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป) 

3. บัณ ฑิ ต วิท ยาลั ยจะ เผยแพร่ รายชื่ อนิ สิ ตที่ ส่ งวิท ยานิ พ น ธ์แล้ วท างเว็บ ไซต์ บัณ ฑิ ต วิท ยาลั ย  
www.grad.chula.ac.th หลังจากนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ 1 วันท าการ 

กรณี นิ สิ ต พ บ ปั ญ ห าการใช้ งาน ระบ บ  iThesis ห รือมี ป ระ เด็ น สอบ ถาม เพิ่ ม เติ ม  ก รุณ าติ ด ต่ อ
ethesis.grad@gmail.com   

 





นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า  คณะกรรมการบริหารคณะสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์  และก าหนดการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสอบได้ตามที่
ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ก าหนดไว้ ดังนี้:- 

1) ข้อ 68 วรรคสอง ก าหนดว่า “โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต พร้อมทั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะตามล าดับ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และภายในก าหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะก าหนด” 

2) ข้อ 72 วรรคท้าย นิสิตที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ด าเนินการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะก าหนด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 




		2020-04-14T15:45:12+0700
	IP: 1.47.225.29, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
	ลงนามโดย  รศ. ดร. ธรรมนูญ หนูจักร


		2020-04-14T16:01:26+0700
	IP: 171.96.174.235, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
	ออกเลขโดย  น.ส.กนิษฐกา คงคะชา (10016402) - (LPSystem), 14 เมษายน 2563,0945


		2020-04-14T16:12:44+0700
	IP: 171.101.213.60, Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
	ออกเลขโดย  นางวาริศา เดียขุนทด (10017745) - (LPSystem), คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยสารบรรณ วันที่: 14 เมษายน 2563เวลา 16:11 เลขรับที่: 01214


		2020-04-16T10:18:22+0700
	IP: 171.96.72.136, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
	ลงนามโดย  นางวิภาพรรณ ศิริทิพย์สกุล


		2020-04-16T11:02:46+0700
	IP: 171.97.221.184, Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
	ลงนามโดย  นางดวงพร พิสนุแสน


		2020-04-16T14:54:44+0700
	IP: 184.22.84.104, Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
	ออกเลขโดย  นางสาวพิมพ์ชนก เพียรชอบธรรม (1103700352261) - (LPSystem), งานทะเบียนและประเมินผล วศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่: 16 เมษายน 2563เวลา 14:54 เลขรับที่: 1765/2563


		2020-04-23T22:26:20+0700
	IP: 1.46.169.106, Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.113 Safari/537.36
	ลงนามโดย  น.ส.ดวงตา ใบโคกสูง


		2020-04-24T08:01:35+0700
	IP: 124.120.200.249, Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
	ลงนามโดย  นางสงวน ภู่ระหงษ์


		2020-04-24T11:21:52+0700
	IP: 1.46.67.242, Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Mobile Safari/537.36
	ลงนามโดย  ผศ. ดร. ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช


		2020-04-24T12:50:44+0700
	IP: 184.22.206.97, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
	ลงนามโดย  รศ. ดร. ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล


		2020-04-28T11:23:41+0700
	IP: 49.49.234.193, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
	ออกเลขโดย  นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร (10002239) - (LPSystem), ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขรับที่: CP 0522/2563 วันที่: 28 เม.ย. 63เวลา 11:22


		2020-04-28T12:40:10+0700
	IP: 49.49.234.193, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
	ดำเนินการโดย นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร (10002239) - (LPSystem), เรียน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          เพื่อทราบและโปรดเสนอ รอง หนภ.ฝ่ายบัณฑิต (คุณพิชญาภรณ์์)          เพื่อทราบ  บัณฑิตวิทยาลัย  แจ้งแนวปฏิบัติการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิต          ปีการศึกษา 2562  ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19          เพื่อให้นิสิตสามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ในปีการศึกษา 2562           และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19            ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 จึงมีมติเห็นชอบ          ให้ขยายระยะเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์          จากวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2563          ดังรายละเอียดในบันทึกขัอความของบัณฑิตวิทยาลัย ที่แจ้งมานี้          โปรดประชาสัมพันธ์นิสิต ป.โท - เอก เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป          โปรดประชาสัมพันธ์คณาจารย์เพื่อทราบโดยทั่วกัน / พัชราภรณ์ 28 เม.ย. 2563เวลา 12:39




