ประกาศ
เรื่อง กาหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ และการส่งผลสอบต่างๆ สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและทันกาหนดเวลาตามประกาศของคณะฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงกาหนดวันสุดท้ายสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ ที่ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม
การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

กาหนดวันสุดท้าย
ต้องยื่นเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้ธุรการภาควิชาล่วงหน้าก่อนวัน
สอบอย่างน้อยสองสัปดาห์
การส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
การยื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์
ต้องยื่นเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้ธุรการภาควิชาล่วงหน้าก่อนวัน
สอบอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ แต่ต้องไม่เกินวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
(***นิสิตต้องนาส่ง (ร่าง) วิทยานิพนธ์และแบบประเมินก่อนการสอบ
วิทยานิพนธ์ (แบบ บ.3) ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา โดย
คณะกรรมการมีเวลาพิจารณา 4-6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับ (ร่าง)
วิทยานิพนธ์จากนิสิต***)
การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
การส่งวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีลงนามที่ภาควิชา
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
ภาคการศึกษาปลาย/ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
กิจกรรม
กาหนดวันสุดท้าย
การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ต้องยื่นเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้ธุรการภาควิชาล่วงหน้าก่อนวัน
สอบอย่างน้อยสองสัปดาห์
การส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
การยื่นเอกสารขอสอบวิทยานิพนธ์
ต้องยื่นเอกสารที่ลงนามเรียบร้อยแล้วให้ธุรการภาควิชาล่วงหน้าก่อนวัน
สอบอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ แต่ต้องไม่เกินวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
(***นิสิตต้องนาส่ง (ร่าง) วิทยานิพนธ์และแบบประเมินก่อนการสอบ
วิทยานิพนธ์ (แบบ บ.3) ให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา โดย
คณะกรรมการมีเวลาพิจารณา 4-6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับ (ร่าง)
วิทยานิพนธ์จากนิสิต***)
การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
การส่งวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีลงนามที่ภาควิชา
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2566
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
(รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ)
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Announcement of Department of Electrical Engineering
Subject: Deadlines for approval of thesis proposal, thesis examination, submission of completed thesis, dissemination of
thesis and submission of various examination results for students who plan to graduate in the 2022 academic year
In order to facilitate the 2022 academic year graduation process for students in the EE Department, the Department of
Electrical Engineering has approved the deadlines for approval of thesis proposal, thesis examination, submission of completed thesis,
dissemination of thesis and submission of various examination for students who plan to graduate in the 2022 academic year as follows:

First Semester of 2022 Academic Year
Activities
Submitting all thesis proposal examination request forms at EE
dept.
Thesis proposal evaluation result submission at EE dept.
Request for thesis examination

Thesis examination result submission at EE dept.
Thesis submission to be signed by the Head of dept. and the Dean
The complete thesis submission to the Graduate School
Publication of the thesis and graduation conditions

Deadlines
Student must send the relevant document before the exam date
for at least two weeks
Friday December 2, 2022
Student must submit documents that have already been signed
before the exam date for at least one week and not later than
Tuesday 6, December 2022.
***Students must submit (draft) thesis/dissertation and evaluation
before the thesis/dissertation examination form (form B3) to all
committees for consideration. Examination committee has 4-6
weeks to read and evaluate the thesis/dissertation after the date
of receiving the (draft) thesis/dissertation from the student***
Friday December 9, 2022
Friday December 9, 2022
Friday December 16, 2022
Friday January 6, 2023

Second Semester/Summer Session of 2022 Academic Year
Activities
Submitting all thesis proposal examination request forms at EE
dept.
Thesis proposal evaluation result submission at EE dept.
Request for thesis examination

Thesis examination result submission at EE dept.
Thesis submission to be signed by the Head of dept. and the Dean
The complete thesis submission to the Graduate School
Publication of the thesis and graduation conditions

Deadlines
Student must send the relevant document before the exam date
for at least two weeks
Friday July 7, 2023
Student must submit documents that have already been signed
before the exam date for at least one week and not later than
Friday 7, July 2023.
***Students must submit (draft) thesis/dissertation and evaluation
before the thesis/dissertation examination form (form B3) to all
committees for consideration. Examination committee has 4-6
weeks to read and evaluate the thesis/dissertation after the date
of receiving the (draft) thesis/dissertation from the student***
Friday July 14, 2023
Friday July 14, 2023
Friday July 21, 2023
Monday August 1, 2023

We make this announcement to be widely informed and be effective henceforth.
Signature_________________________________________
(Assoc.Prof.Dr.Naebboon Hoonchareon)
Head of Department of Electrical Engineering

