
 

 
ประกาศ 

เร่ือง  กำหนดวันสุดท้ายของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ และการส่งผลสอบต่างๆ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาท่ีประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

 

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันกำหนดเวลาตามประกาศของคณะฯ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงกำหนดวันสุดท้ายสำหรับการส่งเอกสาร
ต่างๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี ้
 

ภาคกาคศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม กำหนดวันสุดท้าย 

การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองสัปดาห์ 
การส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันพฤหัสบดีท่ี 2 ธันวาคม 2564 
การขอนัดขอสอบวิทยานิพนธ์ ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองสัปดาห์ ท้ังน้ีต้องไม่เกิน

วันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 
การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2564 
การส่งวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีลงนาม วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2564 
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ท่ี 17 ธันวาคม 2564 
การส่งคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ วันศุกร์ท่ี 7 มกราคม 2565 
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ท่ี 7 มกราคม 2565 

ภาคการศึกษาปลาย/ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม กำหนดวันสุดท้าย 

การส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองสัปดาห์ 
การส่งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2565 
การขอนัดสอบวิทยานิพนธ์ ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อยสองสัปดาห์ ท้ังน้ีต้องไม่เกิน

วันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2565 
การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 
การส่งวิทยานิพนธ์เสนอคณบดีลงนาม วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 256 
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย วันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
การส่งคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 

 
 

 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
      ประกาศ ณ วันท่ี      
 
 
 

            (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 2021 academic year 

In order to facilitate the 2021 academic year graduation process for students in the EE Department, the Department 
of Electrical Engineering has approved the deadl ines 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 2021 
academic year as follows: 

First Semester of 2021 Academic Year 
Activities Deadlines 

Submitting all thesis proposal examination request forms at EE 
dept. 

Student must send the relevant document before the exam date 
for at least two weeks 

Submitting thesis proposal examination result at EE dept. Thursday December 2, 2021 
Making request for thesis examination Student must send the relevant document before the exam date 

for at least two weeks and not later than Tuesday 7, December 
2021 

Submitting thesis examination result at EE dept. Monday December 13, 2021 
Submitting completed thesis for Dean’s signature Monday December 13, 2021 
Submitting completed thesis to the Graduate School Friday December 17, 2021 
Submitting English examination result (for those who have not 
passed the requirement) including CU-TEP, TOEFL and IELTS) 

Friday January 7, 2022 

Disseminating thesis work Friday January 7, 2022 

Second Semester/Summer Session of 2021 Academic Year 
Activities Deadlines 

Submission all thesis proposal examination request forms at EE 
dept. 

Student must send the relevant document before the exam date 
for at least two weeks 

Submitting thesis proposal examination result at EE dept. Friday July 8, 2022 
Making request for thesis examination at EE dept. Student must send the relevant document before the exam date 

for at least two weeks and not later than Wednesday July 13, 2022 
Submitting thesis examination result at EE dept. Monday July 18, 2022 
Submitting completed thesis for Dean’s signature Monday July 18, 2022 
Submitting completed thesis to the Graduate School Friday July 22, 2022 
Submitting English examination result (for those who have not 
passed the requirement) including CU-TEP, TOEFL and IELTS) 

Monday August 1, 2022 

Disseminating thesis work Monday August 1, 2022 

 
We make this announcement to be widely informed and be effective henceforth. 
 
 
 

 
 

      Signature_________________________________________ 
                       (Assoc.Prof.Dr.Naebboon Hoonchareon) 
                     Head of Department of Electrical Engineering 
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