
 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ภารกิจทะเบียนและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 86329-30   
ที ่    วันที่         
เรื่อง   ขอส่ง ประกาศ ก าหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ ์
 ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการค้นคว้าอิสระ และการส่งผลการสอบต่างๆ   
 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

เรียน หัวหน้าภาควิชา / ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศ ก าหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ฯ  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยการเวียน ส าหรับการอนุมัติ 
  โครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษาต้น – ปลาย ปกีารศึกษา 2564 

   
ตามที่ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ข้อ 91 

และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 68 ระบุให้
คณะกรรมการ   บริหารคณะฯ ก าหนดเวลาการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยจัดท าเป็นประกาศของคณะฯ นั้น  

 
ในการนี้ ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้จัดท าประกาศฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดย

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 
สิงหาคม 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)  

 
จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

 

      
  

       (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล) 
รองคณบด ี

  





 (ร่าง) 

 
ประกาศ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เรื่อง    ก าหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการค้นคว้าอิสระ และการส่งผลสอบต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันก าหนดเวลา คณะกรรมการ
บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีมติให้ก าหนดวันสุดท้ายส าหรับการเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์  การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ และการ
ส่งผลการสอบต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม ก าหนดวันสุดท้าย 

การสง่ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ วันพฤหสับดีที ่9 ธันวาคม 2564 

การขอนัดสอบวิทยานิพนธ ์ วันพฤหสับดีที ่9 ธันวาคม 2564 

การสง่ผลการสอบวิทยานิพนธ์ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 

การสง่วิทยานพินธ์เสนอคณบดลีงนาม วันพธุที่ 15 ธันวาคม 2564 

การสง่วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณท์ี่บัณฑิตวิทยาลัย วันศกุรท์ี่ 17 ธันวาคม 2564 

การส่งคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ ์ วันศุกรท์ี่ 7  มกราคม 2565 

การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระ วันศกุรท์ี่ 7  มกราคม 2565 

ภาคการศึกษาปลาย/ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม ก าหนดวันสุดท้าย 

การสง่ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ วันศกุรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 

การขอนัดสอบวิทยานิพนธ ์ วันศุกรท์ี่ 15 กรกฎาคม 2565 

การสง่ผลการสอบวิทยานิพนธ์ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 

การสง่วิทยานพินธ์เสนอคณบดลีงนาม วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 

การสง่วิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณท์ี่บัณฑิตวิทยาลัย วันศกุรท์ี่ 22 กรกฎาคม 2565 

การส่งคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 

การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ผลงานการคน้คว้าอสิระ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 
 

 

จึงประกาศใหท้ราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 
   

          ลงนาม                สุชวรสินสกุล                                             

           (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล) 
      คณบดี 





ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเวียน 
ส าหรับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564   

 
 

เดือน รอบประชุม ภารกิจทะเบียนฯ ปิดรับเรื่อง ฝ่ายจัดประชุมปิดรับเรื่อง วันที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

สิงหาคม 
August 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  20  สิงหาคม 2564 
วันศุกร์ที่  27  สิงหาคม 2564 

วันอังคารที่  24  สิงหาคม 2564 
วันอังคารที่  31  สิงหาคม 2564 

วันจันทร์ที่  30  สิงหาคม 2564 
วันจันทร์ที่  6  กันยายน 2564 

กันยายน 
September 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  3  กันยายน  2564 
วันศุกร์ที่  17  กันยายน  2564 

วันอังคารที่  7  กันยายน  2564 
วันอังคารที่  21  กันยายน  2564 

วันจันทร์ที่  11  กันยายน 2564 
วันจันทร์ที่  27  กันยายน  2564 

ตุลาคม 
October 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  1  ตุลาคม  2564 
วันพุธที่ 20  ตุลาคม  2564  

วันอังคารที่  5  ตุลาคม  2564 
วันอังคารที่  26  ตุลาคม  2564 

วันจันทร์ที่  11  ตุลาคม 2564 
วันจันทร์ที่  1  พฤศจิกายน 2564 

พฤศจิกายน 
November 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  5  พฤศจิกายน  2564 
วันศุกร์ที่  19  พฤศจิกายน  2564 

วันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  2564 
วันอังคารที่  23  พฤศจิกายน  2564 

วันจันทร์ที่  15  พฤศจิกายน 2564 
วันจันทร์ที่  29  พฤศจิกายน  2564 

ธันวาคม 
December 

รอบที่ 1 
รอบสุดท้าย 

วันศุกร์ที่  3  ธันวาคม 2564 
วันพฤหัสบดทีี่ 9 ธันวาคม 2564 

วันอังคารที่  7  ธันวาคม  2564 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

วันจันทร์ที่  13  ธันวาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 17  ธันวาคม 2564 

 

 
หมายเหตุ           แถบสีฟ้า คือ วันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ที่ครบระยะเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์   

ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2564 
 

 
 
 
 

--- หากภาควิชาไม่สามารถน าส่งได้ตามก าหนดการดังกล่าว ภารกิจทะเบียนและประเมินผลจะน าเสนอในรอบเวียนครั้งถัดไป --- 
 







ตารางกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเวียน  
ส าหรับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์  ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564   

 

เดือน รอบประชุม ภารกิจทะเบียนฯ ปิดรับเรื่อง ฝ่ายจัดประชุมปิดรับเรื่อง วันที่อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

มกราคม 
January 

รอบที่ 1 
- 

วันศุกร์ที่  21  มกราคม  2565 
-  

วันอังคารที่  26  มกราคม  2565 
- 

วันจันทร์ที่  2  กุมภาพันธ ์ 2565 
- 

กุมภาพันธ์ 
February 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2565 
วันศุกรท์ี่  18 กุมภาพันธ์ 2565 

วันอังคารที่  8  กุมภาพันธ์  2565 
วันอังคารที่  22  กุมภาพันธ ์ 2565 

วันจันทร์ที่  14  กุมภาพันธ์ 2565 
วันจันทร์ที่  28  กุมภาพันธ ์ 2565 

มีนาคม 
March 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  4  มีนาคม  2565 
วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2565  

วันอังคารที่  8  มีนาคม  2565 
วันอังคารที่  22  มีนาคม  2565 

วันจันทร์ที่  14  มีนาคม  2565 
วันจันทร์ที่  28  มีนาคม  2565 

เมษายน 
April 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่  1  เมษายน  2565 
วันศุกร์ที่  22  เมษายน  2565 

วันจันทร์ที่  4  เมษายน  2565 
วันอังคารที่  26  เมษายน  2565 

วันจันทร์ที่  11  เมษายน 2565 
วันจันทร์ที่  2  พฤษภาคม 2565 

พฤษภาคม 
May 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันศุกร์ที่ 6  พฤษภาคม  2565 
วันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2565  

วันอังคารที่  10  พฤษภาคม  2565 
วันอังคารที่  24 พฤษภาคม  2565 

วันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม 2565 
วันจันทร์ที่  31  พฤษภาคม  2565 

มิถุนายน 
June 

รอบที่ 1 
รอบที่ 2 

วันพฤหัสบดทีี่  2  มิถุนายน  2565 
วันศุกร์ที่  17  มิถุนายน  2565  

วันอังคารที่  7  มิถุนายน  2565 
วันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565 

วันจันทร์ที่  13 มิถุนายน  2565 
วันจันทร์ที่  27  มิถุนายน  2565 

กรกฎาคม 
July 

รอบที่ 1 
รอบสุดท้าย 

วันศุกร์ที่  1  กรกฎาคม  2565 
วันศุกร์ที่  15  กรกฎาคม  2565  

วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2565 
วันอังคารที่  19  กรกฎาคม  2565 

วันจันทร์ที่  11  กรกฎาคม  2565 
วันศุกรท์ี่  22  กรกฎาคม  2565 

 

หมายเหตุ            แถบสีฟ้า คือ วันสุดท้ายของการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ส ำหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษำ ที่ครบระยะเวลำกำรเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์   
ภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2564 
 
-- หากภาควิชาไม่สามารถน าส่งได้ตามก าหนดการดังกล่าว งานทะเบียนและประเมินผลจะน าเสนอในรอบเวียนครั้งถัดไป --- 
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	ดำเนินการโดย นางพัชราภรณ์ กองเพ็ชร (10002239) - (LPSystem), เรียน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         เพื่อทราบและโปรดเรียน ประธาน/กรรมการบริหารหลักสูตร         ระดับบัณฑิตศึกษา / รอง หนภ.ฝ่ายบัณฑิต (รศ.ดร.เศรษฐา)          และเจ้าหน้าที่บัณฑิต (คุณพิชญาภรณ์)  เพื่อโปรดทราบ         ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ขอส่ง ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์         เรื่อง  กำหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์          การสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564          โปรดประชาสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป         โดยมีรายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาด้วยนี้ / พัชราภรณ์ 06 ก.ย. 2564เวลา 06:10




