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ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เร่ือง  ก าหนดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การสง่วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งบทความเผยแพร่ผลงาน

วิทยานิพนธ์ และส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------------------   

 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งก าหนดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานพินธ์ และการส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบรูณ์ และส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษาส าหรับนิสติปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑติและดุษฎบีณัฑิต ปีการศึกษา 2565 ดังนี ้
ประจ าภาคการศึกษาต้น  
ระบบทวิภาค (นิสิตปกติและนสิตินานาชาต)ิ  
ก าหนดการส่งโครงรา่งวิทยานิพนธ ์
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

1. วันสุดท้ายที่จะส่งโครงร่างวิทยานพินธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรแล้ว  
ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 (หรือจะส่งก่อนวันที่ก าหนดกไ็ด้) 

ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ คือ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 
2. วันสุดท้ายของการส่งหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตรล์งนาม คือ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 

(นิสิตส่งผ่านภาควิชา/หลักสูตร) 
 3. วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ ส าหรับนสิิตที่จะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2565 คือ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 
ก าหนดการส่งบทความเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์  
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ที่จะขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 
จะต้องส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ตามข้อ บังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ว่าด้วยการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2551 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 หากพน้ก าหนดขอให้นิสิตยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
ก าหนดการส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษา 

 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ที่ขอส าเร็จการศึกษาจะต้องด าเนินการส่งเอกสารให้แก ่
ภาควิชา/หลักสตูร ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดังนี้  

 1. ใบตรวจสอบเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 2.  CR65 รายงานประวตัิการศึกษารายบุคคล 
 3.  ส าเนารายงานผลการสอบวิทยานพินธ์ 
 4.  ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (แนบรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครเข้าศึกษา) 
 5.  ผลงานทางวิชาการ ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
  5.1 หน้าปก Proceeding 
  5.2 หน้าสารบัญ 
  5.3 ผลงานทางวิชาการ 
 6. หนังสืออนุมัติการส าเรจ็การศึกษา (กรณีรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่นใดท่ีมีเง่ือนไข) 
 7. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษา 

 ทั้งนี้ หากครบก าหนดนิสิตไม่สามารถส่งเอกสารตาม ข้อ 1. - 7.  นิสิตต้องยกเลิกขอส าเร็จการศึกษาและยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
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ประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ระบบทวิภาค (นิสิตปกติและนสิตินานาชาต)ิ 
ก าหนดการส่งโครงรา่งวิทยานิพนธ ์
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 

1. วันสุดท้ายที่จะส่งโครงร่างวิทยานพินธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรแล้ว  
 ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 (หรือจะส่งก่อนวันที่ก าหนดก็ได้) หรือ 
2. นิสิตที่จะขอส าเรจ็การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565  จะต้องส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ของคณะวิทยาศาสตร์ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรแล้ว ภายในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566  
หากพ้นก าหนดขอให้นิสิตยื่นขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป 

ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
1. วันสุดท้ายของการสอบวิทยานิพนธ์ คือ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 
2. วันสุดท้ายของการส่งหน้าอนุมัติวทิยานิพนธ์ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตรล์งนาม คือ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 

(นิสิตส่งผ่านภาควิชา/หลักสูตร) 
 3. วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ ส าหรับนสิิตที่จะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2565 คือ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 
ก าหนดการส่งบทความเผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์  
 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ที่จะขอส าเรจ็การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 
จะต้องส่งบทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพเ์พื่อเผยแพร่ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ว่าด้วยการศึกษาในระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2551 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 หากพ้นก าหนดขอให้นิสิตยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
ก าหนดการส่งเอกสารขอส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 นิสิตปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต ที่ขอส าเร็จการศึกษาจะต้องด าเนินการส่งเอกสารให้แก่ 
ภาควิชา/หลักสตูร ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดังนี้  

 1. ใบตรวจสอบเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 2.  CR65 รายงานประวตัิการศึกษารายบุคคล 
 3.  ส าเนารายงานผลการสอบวิทยานพินธ์ 
 4.  ส าเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (แนบรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครเข้าศึกษา) 
 5.  ผลงานทางวิชาการ ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
  5.1 หน้าปก Proceeding 
  5.2 หน้าสารบัญ 
  5.3 ผลงานทางวิชาการ 
 6. หนังสืออนุมัติการส าเรจ็การศึกษา (กรณีรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือทุนอื่นใดท่ีมีเง่ือนไข) 
 7. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ทางการศึกษา 

 ทั้งนี้ หากครบก าหนดนิสิตไม่สามารถส่งเอกสารตาม ข้อ 1. - 7.  นิสิตต้องยกเลิกขอส าเร็จการศึกษาและยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 
                                                    ประกาศ ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                            (ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช) 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 


