
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน หน่วยพัฒนาวิชาการและพัฒนานิสิต (บัณฑิตศึกษา) งานวิชาการและกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-2185044 
ที่                                          วันที่              
เรื่อง   ขอส่งประกาศก าหนดส่งโครงรา่งฯ การสอบวทิยานิพนธ์ การส่งวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ และการส่งบทความเผยแพร่ฯ 

 

เรียน หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา/ประธานหลักสูตรทุกหลกัสูตร 
  
 เนื่องดว้ย งานวิชาการและกิจการนิสิต ขอสง่ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ก าหนดส่งโครงร่างฯ การสอบ
วิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564 (ดงัเอกสาร
แนบ) เพื่อภาควิชา/หลักสูตร แจ้งใหอ้าจารยแ์ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตอ่ไป    
 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดแจ้งอาจารย์ นิสิต และผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์)         
                                       รองคณบด ี

  
 





 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง  ก าหนดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
และการส่งบทความเผยแพรผ่ลงานวิทยานพินธ์ ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------ 
  

 คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งก าหนดส่งโครงร่างวิทยานพินธ์ การสอบวทิยานิพนธ์ และการ
ส่งวิทยานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ ส าหรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดงันี ้
ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ระบบทวิภาค (นิสิตปกติและนิสิตนานาชาติ)  
ก าหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 นิสิตปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2562 

 นิสิตปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2561 

1. วันสุดท้ายที่จะส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว 
ภายในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 (หรือจะส่งก่อนวันที่ก าหนดก็ได)้ 

ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานพินธ์ คือ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

 2. วันสุดท้ายของการส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  
  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2564 คือ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

ก าหนดการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
 นิสิตปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 
2564 จะต้องส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ตาม      
ข้อ บงัคับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ภายในวนัที่ 27 ธันวาคม 2564 หากพ้น
ก าหนดขอให้นสิิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ประจ าภาคการศึกษาปลาย 

ระบบทวิภาค (นิสิตปกติและนิสิตนานาชาติ) 
ก าหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 นิสิตปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2563 

 นิสิตปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปกีารศกึษา 2562 

1. วันสุดท้ายที่จะส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ของคณะวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว 
ภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 (หรือจะส่งก่อนวันที่ก าหนดก็ได)้ หรือ 

1. นิสิตที่จะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564  จะตอ้งส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว ภายในวนัศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  
หากพ้นก าหนดขอให้นิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 



                                                               -2- 

 

 

ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์

 1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานพินธ์ คือ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 2. วันสุดท้ายของการส่งวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  
  ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2564 คือ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ก าหนดการส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
 นิสิตปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2564 จะต้องส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ตาม
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 หากพ้น
ก าหนดขอให้นสิิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

 

                                                          (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ ์แสงวณิช) 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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