
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาฯ  โทร. 83759 
ที ่ อว 64.25/ วันที ่        
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มท่ี 2) 

และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัยและผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทุกหลักสูตร 
 ตามที ่บ ัณฑิตว ิทยาล ัยได ้กำหนดว ันส ุดท้ายของการส ่งเล ่มว ิทยานิพนธ ์ฉบับสมบูรณ์  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้  
1) กลุ่มที่ 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563   
2) กลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563   ซึ่งเป็นระยะเวลาคาบเกี่ยวกับช่วงภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2563  

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันความคลาดเคลื่อน สำหรับนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และสำหรับส่วนงานที่จัดทำผู้สำเร็จการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับ
เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2)  และภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้:- 

1. นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยทาง e-mail : thesis62.submission@gmail.com 
ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563เวลา 24.00 น.  ถือว่าเป็นการส่งวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา 2562 และบัณฑิตวิทยาลัยจะเผยแพร่รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563   

2. บัณฑิตวิทยาลัยจะเริ่มรับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   กรณีมีนิสิตส่งวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 
2563 – วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  บัณฑิตวิทยาลัยจะประสานงานไปยังนิสิต  เพื่อปรับข้อมูลหน้าปก
วิทยานิพนธ์เป็นปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

ทั้งนี้ หากมีข้อซักถามประการใด กรุณาติดต่อ ethesis.grad@gmail.com 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

Cheevin
Typewriter
ด่วนมาก
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