ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการใหสัญลักษณ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรสหสาขาวิชา
ด ว ยข อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ข อ 117
กําหนดให การประเมินผลการทําวิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษาดวยสัญลักษณ S/U เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการบริหารคณะกําหนด โดยใหจัดทําเปนประกาศของคณะ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 11 กันยายน 2551 จึงมีมติให
กําหนดแนวปฏิบัติการใหสัญลักษณ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ สําหรับหลักสูตรสหสาขาวิชาดังนี้ :1. หลักสูตรกําหนดใหนิสิตขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อจัดทําแผนงานวิจัย โดย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานวิจัยเปนลายลักษณอักษรทุกภาคการศึกษาที่นิสิต
ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ
2. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธติดตามการทํางานวิจัยของนิสิต และประเมินความกาวหนาของงานวิจัย
โดยเปรียบเทียบกับแผนงานวิจัยที่เสนอไวในขอ 1 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินผลการทําวิทยานิพนธในแตละภาคการศึกษาดวยสัญลักษณ S/U
โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
3.1 ความกาวหนาของงานวิจัยเทียบกับแผนงานที่เสนอ
3.2 ความตั้งใจของนิสิตในการทํางานวิจัย
4. ใหนิสิตลงนามรับทราบผลการประเมินในแบบรายงานการใหสญ
ั ลักษณ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ
5. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธควรบันทึกผลงานและความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของนิสิตในแบบรายงาน
การใหสัญลักษณ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ โดยเฉพาะในกรณีที่นิสิตไดรับสัญลักษณ U
6. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสงผลการประเมินวิทยานิพนธ เชนเดียวกับการสงผลการประเมินรายวิชา
ภายในระยะเวลาที่สํานักทะเบียนและประมวลผลกําหนด
7. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเก็บเอกสารการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธเขาแฟมนิสิต หรือสงให
หลักสูตรเก็บไวจนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานในอนาคตที่อาจเกิดขอขัดแยงระหวางนิสิตและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
8. นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา ตองมีรายวิชาวิทยานิพนธที่ไดรับสัญลักษณ S ครบตามจํานวนหนวยกิตที่
กําหนดไวในหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรสหสาขาวิชาอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพิ่มเติมที่ไมขัดหรือแยงตอจากประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารย ดร.พรพจน เปยมสมบูรณ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบรายงานการใหสัญลักษณ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ
(สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ/นามสกุลนิสิต (นาย/นาง/นางสาว)
สาขาวิชา
เขาศึกษาในภาคการศึกษา
ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ (ภาษาไทย)

รหัสนิสิต
ระดับการศึกษา
 ป.โท
ปการศึกษา

 ปการศึกษา
1.2 ลงทะเบียนวิทยานิพนธครั้งแรกในภาคการศึกษา
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร
หนวยกิต ลงทะเบียนวิทยานิพนธภาคการศึกษานี้
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่เหลือ
หนวยกิต

 ป.เอก

หนวยกิต

2. สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักเห็นชอบแผนงานวิจัยประจําภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนวิทยานิพนธ ดังนี้
เดือน

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ลงนาม
(

)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
/
/

3. สําหรับนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
3.1 ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
 ต่ํากวาเปาหมาย  เหมาะสม  เกินเปาหมาย
3.2 ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอการทํางานวิจัยของนิสิต

3.3 ผลการประเมินวิทยานิพนธประจําภาคการศึกษา
3.4 นิสิตรับทราบผลการประเมิน
ลงนาม
(

)
นิสิตผูทําวิทยานิพนธ
/
/

S

U

ลงนาม
(

)
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
/
/

Evaluation Form for Thesis / Dissertation Course
(For Interdisciplinary Program Students)
1. Student : first-last name (Mr./Mrs./Ms.)
Student ID
Admission Semester  1stsemester  2ndsemester  3rdsemester/summer
Academic year
2. Degree  Master  Doctoral
Program name
Total credits of thesis / dissertation
3. Thesis / dissertation title
4. Registered for  1stsemester  2ndsemester  3rdsemester/summer
credits. The total of credit earned
The number of registered credits
5. Research plan

Academic year
credits.
Month

Activities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Advisor has agreed upon the proposed plan.
(Signature)
(

)
Principal advisor

6. Research progress  Unsatisfactory  Satisfactory  More than expected
7. Advisor’s opinion on the advancement of the research activity

8. Evaluation result
S U
Student accepts the evaluation result.
(Signature)
(

)
Student
/
/

(Signature)
(

)
Principal Advisor
/
/

