
 

           บันทึกขอความ 
หนวยงาน  ภารกิจทะเบียนและประเมินผล ฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ โทร 86329, 87807     

ท่ี                                            วันท่ี   

เรื่อง   ขอสงประกาศ คณะฯ เรื่อง เกณฑการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ระดับ “ดีมาก”  

เรียน  หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา / ประธานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ประกาศ คณะฯ เรื่อง เกณฑการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ระดับ “ดีมาก” 

 
ดวย คณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติ

ประกาศ เรื่อง เกณฑการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ระดับ “ดีมาก” สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ ระดับ “ดีมาก” มีมาตรฐานและแนวทางการประเมินผล

เปนรูปแบบเดียวกัน โดยใหใชกับนิสิตเขาศึกษา ปการศึกษา 2563 เปนตนไป รายละเอียดดังประกาศฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจงนิสิต และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือถือปฏิบัติตอไป  

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ชรินพานิชกุล)  

                             รองคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







 
 

ประกาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ“ดีมาก” ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา 
 

เพื่อให้การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและแนวทางการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นรูปแบบเดียวกัน คณะกรรมการ
บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติเกณฑ์การประเมินผล
การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับ “ดีมาก” ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไว้ ดังนี้ 

 

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  
 แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)  

1. ต้องได้ผลคะแนนสอบวิทยานพินธ์ในระดบัดีมาก และ 
2. ต้องมีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Web of Science 

หรือ ISI ระดับ Q1 อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ  
3. ต้องมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และ/หรือ วารสารระดับชาติ รวมกันอย่างน้อย 2 ฉบับ 

 แบบ ก 2 (รายวิชา+วิทยานิพนธ์) 
1. ต้องได้ผลคะแนนสอบวิทยานพินธ์ในระดบัดีมาก และ 
2. ต้องมีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Web of Science 

หรือ ISI อย่างน้อย 1 ฉบับ หรือ  
3. ต้องมีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ และ/หรือ วารสารระดับชาติ และ/หรือ       

รายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) รวมกันอย่างน้อย 2 ฉบับ 
หลักสูตรปริญญาดษุฎีบัณฑติ  

 แบบ 1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว) 
1. ต้องได้ผลคะแนนสอบวิทยานพินธ์ในระดบัดีมาก และ 
2. ต้องมีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Web of Science 

หรือ ISI ระดับ Q1 อย่างน้อย 2 ฉบับ 

 แบบ 2 (รายวิชา+วิทยานิพนธ์) 
1. ต้องได้ผลคะแนนสอบวิทยานพินธ์ในระดบัดีมาก และ 
2. ต้องมีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยที่ อย่างน้อย 1 ฉบับ       

ต้องเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus, Web of Science หรือ ISI ระดับ Q1 
 

อนึ่ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ ส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏบิัติส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
      

                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่   14   กันยายน พ.ศ. 2563าจารย์ ดร.สุพจน์  
เตชวรสินสกุล  

 
      (ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล) 

      คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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