บันทึกข้อความ
ส่วนงาน ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 86329-30
ที่
วันที่
เรื่อง ขอส่ง ประกาศ กาหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ฯ ประจาปีการศึกษา 2563
เรียน หัวหน้าภาควิชา / ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ กาหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ฯ
ประจาปีการศึกษา 2563
2. ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยการเวียน สาหรับการอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจาภาคการศึกษาต้น – ปลาย ปีการศึกษา 2563
ตามที่ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 91 และ
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 68 ระบุให้คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ กาหนดเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยจัดทาเป็นประกาศของคณะฯ นั้น
ในการนี้ ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทาประกาศฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดย
ได้รั บการอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริ ห ารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุ ม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุ ธ ที่ 16
กันยายน 2563 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล)
รองคณบดี

(ราง)

ประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่อง กําหนดวันสุดทายของการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ การสอบวิทยานิพนธ การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธและผลงานการคนควาอิสระ และการสงผลสอบตางๆ ประจําปการศึกษา 2563
เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ประจําปการศึกษา 2563
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและทันกําหนดเวลา คณะกรรมการบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติใหกําหนดวันสุดทายสําหรับการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
การสอบวิท ยานิ พ นธ การสงวิท ยานิ พ นธฉบั บ สมบู รณ การเผยแพรผ ลงานการค น ควาอิ สระ และการสงผลการสอบต างๆ
ประจําปการศึกษา 2563 ไวดังนี้

กิจกรรม

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563

กําหนดวันสุดทาย

การสงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ

วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2563

การขอนัดสอบวิทยานิพนธ
การสงผลการสอบวิทยานิพนธ
การสงวิทยานิพนธเสนอคณบดีลงนาม
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
การสงคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูที่ยังไมผานเกณฑ
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระ

วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2563
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563
วันศุกรที่ 15 มกราคม 2564
วันศุกรที่ 15 มกราคม 2564

ภาคการศึกษาปลาย/ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2563
กิจกรรม

กําหนดวันสุดทาย

การสงผลการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
การขอนัดสอบวิทยานิพนธ
การสงผลการสอบวิทยานิพนธ
การสงวิทยานิพนธเสนอคณบดีลงนาม
การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่บัณฑิตวิทยาลัย
การสงคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูที่ยังไมผานเกณฑ
การเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ/ผลงานการคนควาอิสระ

วันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัตอิ ยางเครงครัดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ลงนาม

สุพจน เตชวรสินสกุล
(ศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล)
คณบดี

ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการเวียน
สําหรับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563
เดือน

รอบประชุม

ภารกิจทะเบียนฯ ปดรับเรื่อง

สิงหาคม
รอบที่ 1
August
รอบที่ 2
กันยายน
รอบที่ 1
September รอบที่ 2
ตุลาคม
รอบที่ 1
October
รอบที่ 2
พฤศจิกายน รอบที่ 1
November รอบที่ 2
ธันวาคม
รอบที่ 1
December รอบสุดทาย

วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2563
วันศุกรที่ 4 กันยายน 2563
วันศุกรที่ 18 กันยายน 2563
วันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2563
วันศุกรที่ 16 ตุลาคม 2563
วันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563
วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563
วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

ฝายจัดประชุมปดรับเรื่อง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

วันที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ
วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2563
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563
วันจันทรที่ 14 กันยายน 2563
วันจันทรที่ 28 กันยายน 2563
วันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2563
วันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2563
วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2563
วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2563
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563

แถบสีฟา คือ วันสุดทายของการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ครบระยะเวลาการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563

--- หากภาควิชาไมสามารถนําสงไดตามกําหนดการดังกลาว ภารกิจทะเบียนและประเมินผลจะนําเสนอในรอบเวียนครั้งถัดไป ---

ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร โดยการเวียน
สําหรับการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563
เดือน

รอบประชุม

มกราคม
รอบที่ 1
January
กุมภาพันธ รอบที่ 1
February รอบที่ 2
มีนาคม
รอบที่ 1
March
รอบที่ 2
เมษายน
รอบที่ 1
April
รอบที่ 2
พฤษภาคม รอบที่ 1
May
รอบที่ 2
มิถุนายน
รอบที่ 1
June
รอบที่ 2
กรกฎาคม รอบที่ 1
July
รอบสุดทาย
หมายเหตุ

ภารกิจทะเบียนฯ ปดรับเรื่อง

ฝายจัดประชุมปดรับเรื่อง

วันศุกรที่ 22 มกราคม 2564
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2564
วันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564
วันศุกรที่ 26 มีนาคม 2564
วันศุกรที่ 16 เมษายน 2564
วันศุกรที่ 30 เมษายน 2564
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564
วันศุกรที่ 11 มิถุนายน 2564
วันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2564
วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
วันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2564
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
วันจันทรที่ 15 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
วันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564
วันจันทร 17 พฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
วันจันทรที่ 14 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

วันที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ
วันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2564
วันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564
วันจันทรที่ 8 มีนาคม 2564
วันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564
วันจันทรที่ 5 เมษายน 2564
วันจันทรที่ 26 เมษายน 2564
วันจันทรที่ 10 พฤษภาคม 2564
วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564
วันจันทรที่ 21 มิถุนายน 2564
วันจันทรที่ 5 กรกฎาคม 2564
วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม 2564
วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564

แถบสีฟา คือ วันสุดทายของการอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ครบระยะเวลาการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2563

--- หากภาควิชาไมสามารถนําสงไดตามกําหนดการดังกลาว งานทะเบียนและประเมินผลจะนําเสนอในรอบเวียนครั้งถัดไป ---

