สรุปหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโท-เอกของจุฬาฯ
(และ คําแนะนําจากฝ่ายงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

นิสิตโปรดศึกษาประกาศจากจุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ภาควิชาอย่างละเอียด (อย่าเพียงแต่อ่านไฟล์
README นี้)

1. ไฟล์ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารสําหรับเผยแพร่ผลงานนิสิตโท-เอก 2557
นิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 57 ที่ส่งผลงานไปพิจารณาเพื่อเผยแพร่หลัง 31 กรกฎาคม 58 เป็นต้นไป จะใช้เกณฑ์นี้ ต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ของแหล่งตีพิมพ์ด้วย

ข้อ 4 ถ้าตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
การประชุมระดับชาติ
- เป็นการประชุมทีม่ ีคณะกรรมการจัดเป็นคนอื่นนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย 25 % หรือ
- เป็นการประชุมทีม่ ีคณะกรรมการจัดเป็นคนสถาบันเดียวกันไม่เกิน 75 % หรือ
- เป็นการประชุมทีม่ ีการหมุนเวียนเจ้าภาพเป็นสถาบันในประเทศ
การประชุมระดับนานาชาติ
- เป็นการประชุมทีม่ ีคณะกรรมการจัดเป็นคนจากหลายประเทศซึ่งเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 25 % หรือ
- เป็นการประชุมทีม่ ีการหมุนเวียนเจ้าภาพเป็นสถาบันต่างประเทศ

ข้อ 5-8 ถ้าตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารในประเทศ
- เป็นวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TCI หรือ ประกาศ สกอ. หรือประกาศ สกว. หรือ
- เป็นวารสารของหน่วยงานในจุฬา (ยอมรับได้เฉพาะสําหรับระดับป.โท)
วารสารต่างประเทศ

- เป็นวารสารที่ต้องอยู่ในฐานข้อมูลสากลที่กําหนด ดังในประกาศ
- ไม่อยู่ใน Scholarly Open Access, Beall's List of Predatory Open-Access Publishers
http://scholarlyoa.com/publishers/

***เกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการไม่พดู ถึงเรื่องฐานข้อมูลนานาขาติ แต่สรุปได้ว่า ถ้าเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่เปเปอร์ใน
ที่สุดจะไปอยู่ใน ISI, Scopus จะยอมรับได้
***อย่างไรก็ตาม อย่าเชื่อการประชุมนานาชาติที่โฆษณาว่า Accepted papers will appear in international databases (such
as Scopus) หรือ Accepted papers will be submitted to international databases (such as Scopus) หรือข้อความคล้าย ๆ
กันนี้ในทันที เพราะข้อความโฆษณาเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าฐานข้อมูลนัน้ จะรับเผยแพร่จริง แต่เนื่องจากกระบวนการเผยแพร่ในฐานข้อมูล
นานาขาติอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือข้ามปี และฐานข้อมูลนานาชาติอาจจะเผยแพร่ให้บางปีไม่ใช่ทกุ ปีก็ได้ ดังนั้นสิ่งต้องทําคือ
ตรวจสอบจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลนานาชาตินั้นว่าการประชุมนี้ในปีทผี่ ่าน ๆ มาปรากฏอยู่หรือไม่ เพื่อแนบการปรากฏในฐานข้อมูลของ
ปีที่ผ่านมาเป็นหลักฐานประกอบ
***สําหรับป.เอกของภาควิชาฯ ต้องตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI

---------------------------------------------------------------------------------2. ไฟล์แนวทางพิจารณาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ_วิศว58
เนื่องจากสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า proceedings หรือ วารสาร คณะเลยกําหนดว่า ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ตาม ขอให้
- มี peer review
- ถ้าใช้ชื่ออื่น ชื่ออื่นนั้นจะนับเป็นวารสารนานาชาติ ก็ต่อเมื่ออยู่ใน ISI และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ

***ทางคณะจะพิจารณาเรื่องการมี peer review และต้องเป็น full paper มีจํานวนหน้าไม่น้อยเกินไป เป็น extended abstract,
review article ไม่ได้
***แนะนําให้ตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 6 หน้า (ส่วนใหญ่ full paper จะมี 6 หน้าขึ้นไป)

----------------------------------------------------------------------------------3. ไฟล์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือผลงานค้นคว้าอิสระ

- นิสิตควรเป็นชื่อแรกในบทความ
- นิสิตระบุหลักสูตรทีส่ ังกัด
- อาจารย์ระบุส่วนงานที่สังกัด

***ขอให้ระบุชื่อภาควิชา ชื่อคณะ และชื่อจุฬา เพื่อให้การเสิร์ชจากฐานข้อมูลบทความหาพบผลงานของภาควิชา คณะ และ จุฬา

----------------------------------------------------------------------------------4. ไฟล์ประกาศเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
นิสิตจะจบการศึกษาด้วยวิทยานิพนธ์ดีมากได้จะต้อง
- มี 1 เปเปอร์ในวารสารนานาชาติ หรือ
- มี 2 เปเปอร์ในวารสารระดับชาติ หรือ ในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้
- ถ้าเป็นวารสาร แค่ได้รับการตอบรับแต่ยังไม่ต้องตีพิมพ์จริงก็ได้ แต่ถ้าเป็นการประชุมต้องไปนําเสนอแล้วให้เรียบร้อยทุกงานก่อนหมด
เขตเผยแพร่ผลงานของคณะ คือสิน้ เทอม

----------------------------------------------------------------------------------ระเบียบอื่น ๆ ดูที่เว็บบัณฑิตวิทยาลัย

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d03_thesis.php
การขอสอบวิทยานิพนธ์
- ถ้าตีพิมพ์กับวารสาร ขอสอบได้ถ้าได้ส่งเปเปอร์ไปรับการพิจารณาจากวารสารแล้ว (ยังไม่ต้องได้รับการตอบรับก็ได้)
- ถ้าตีพิมพ์กับการประชุม ขอสอบได้ถ้าเปเปอร์ได้รับการตอบรับให้นาํ เสนอปากเปล่าในการประชุมแล้ว (ยังไม่ต้องไปนําเสนองานก็ได้)

การสอบโครงงานมหาบัณฑิต
- สอบได้โดยยังไม่ต้องมีเปเปอร์กไ็ ด้

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d08_thesis.php
การจบการศึกษา
- ถ้าตีพิมพ์กับวารสาร จะจบการศึกษาได้ต้องได้รับการตอบรับจากวารสาร (ยังไม่ต้องตีพมิ พ์จริงก็ได้)
- ถ้าตีพิมพ์กับการประชุม จะจบการศึกษาได้ต้องไปนําเสนอผลงานในการประชุมแล้ว
- ส่งแบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งหลักฐานคือ
===กรณีตีพิมพ์กับวารสาร ส่งแบบตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร, ตัวเปเปอร์, แบบฟอร์มการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวารสาร, และ
หลักฐานแสดงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์วารสาร
===กรณีตีพิมพ์กับการประชุม ส่งหน้าปก proceedings, สารบัญหน้าที่มีเปเปอร์อยู,่ ตัวเปเปอร์ใน proceedings, แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานการประชุมวิชาการ, และหลักฐานแสดงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมวิชาการ
- ถ้าวันสอบยังไม่ได้ไปนําเสนอผลงานในการประชุม หรือยังไม่ได้รับการตอบรับจากวารสาร ให้ส่งหลักฐานมาที่ธุรการภายหลังได้
เพื่อให้ดําเนินการขอจบการศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2558

***************************************************************************
***************************************************************************

Summary of Chula’s Publication Rules for Master's and Doctoral Students
(and Recommendations of the Graduate Division, Department of Computer Engineering)

There are a number of rules (in Thai) that have been enforced on publication of Master's and Doctoral students.
Here is the summary.

1. Publication Rules
1.1 Publishing with a conference
For national conference
- The conference has at least 25% of organizers and committee members who are not affiliated with the
conference host, or
- The conference has at most 75% of organizers and committee members who are affiliated with the same
institution, or
- The conference host rotates among different national institutions.

For international conference
- The conference has organizers and committee members from different countries and at least 25% of them are
foreigners, or
- The conference host rotates among different foreign institutions.

1.2 Publishing with a journal
For national journal
- The journal is in TCI database, Office of the Higher Education Commission announcement, or Thailand Research
Fund announcement, or
- The journal is published by one of Chula departments or faculties. (This can be accepted for Master's only.)
For international journal
- The journal is in an international database as listed in the attached Publication Rules announcement.
- The journal (its publisher) must not be listed in Scholarly Open Access, Beall's List of Predatory Open-Access
Publishers http://scholarlyoa.com/publishers/

***The rules for conference publication do not mention anything about international databases, but it can be
accepted if the international conference publishes papers which will later be indexed in ISI or Scopus.
***However, do not trust right away the international conference that advertises something like “Accepted
papers will appear in international databases (such as Scopus)” or “Accepted papers will be submitted to
international databases (such as Scopus).” Such statements do not guarantee that the papers will be indexed in
the international databases. Since the indexing process of international databases can take months or even over
a year and the international databases may not index the papers of a certain conference regularly every year,
what you must do is search in the international database web site whether the papers of this conference in the
previous years are listed in the database. If so, use that as evidence of inclusion of the conference in the
international database.
***Doctoral students of the Department must publish with a journal in ISI database.

---------------------------------------------------------------------------------2. In the case that the publication is not named as "proceedings" or "journal", the Faculty of Engineering
will consider it acceptable if
- It is a publication with peer review.
- That publication will be considered a journal only if it is in ISI database and the Committee of your graduate
program approves it.

***The Faculty accepts peer-reviewed and full-paper publication. The publication must not be too short and
cannot be an extended abstract or a review article.
***It is recommended to publish with at least 6 pages. (Most full proceedings papers have at least 6 pages.)

----------------------------------------------------------------------------------3. Student should be the first author of the paper. Student must specify the program. Advisor as a co-author
must specify the affiliation.

***Please specify full name of the Department, Faculty, and Chula to make the paper discoverable when
searching papers under Department, Faculty, and Chula name.

----------------------------------------------------------------------------------4. To get the thesis defense result "Very Good", student must have
- 1 paper in an international journal, or
- 2 papers in a national journal or conference proceedings (national or international).
- In the case of a journal, the paper must be accepted to publish (it may not be published yet).

In the case of conference proceedings, the paper must already be presented at the conference before the
Faculty of Engineering's publication deadline which is at the end of semester.

----------------------------------------------------------------------------------Other rules: see Graduate School website

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d03_thesis.php
Request for thesis defense
- For publishing with a journal, student can give a thesis defense if the paper has been submitted to a journal (it
may not be accepted yet).
- For publishing with a conference, student can give a thesis defense if the paper has been accepted for oral
presentation (it may not be presented yet).

Master project defense
- Student can give a master project defense without having a publication.

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/d08_thesis.php
Graduation
- For publishing with a journal, student can graduate if the paper is accepted by a journal (it may not be
published yet).
- For publishing with a conference, student can graduate if the paper has been presented at a conference.
- Submit a thesis publication information form or an independent study publication information form, together
with the following evidence
---> For publishing with a journal, submit the paper acceptance letter, the paper itself, journal publication
checking form, and evidence to show that the journal complies with the publication rules.
---> For publishing with a conference, submit the cover page of the proceedings, table of content page that lists
the paper, the paper from the proceedings, conference publication checking form, and evidence to show that
the conference complies with the publication rules.
- On the thesis or master project defense day, if student has not presented the paper at the conference or the
result from the journal is not known yet, all evidence can be submitted later to the Department General Office
so that your graduation request can be processed.

Graduate Division
Department of Computer Engineering
Last update on 4 December 2015

