
 

 

-ส ำเนำ- 
 

ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี  37/๒๕๕๙ 

เรื่อง  เกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรเผยแพร่ผลงำนปริญญำนิพนธ์ 
--------------------- 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙.๖ 
ผลงานปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ 
หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดในแต่ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ประกอบกับมติของสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่  14/
๒๕๕8 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕58 และความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุม ครั้งที่ 19/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙ จึงก าหนด
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญา ดังนี้ 
 ๑. ประกาศฉบับนี้ ใช้กับหลักสูตรที่ขอเปิดสอนหรือปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
และใช้ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ขอส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ๒. เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 
  ๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตร 
  ๒.๒ ระดับปริญญาโท 
   ๑)  หลักสูตร แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
   ๒) หลักสูตร แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 
   ๓) หลักสูตร แบบ ๓ ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
 กรณี สาขาวิชาทางด้านวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่
ข้างต้นแล้ว อาจเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ โดยให้เน้นการคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง
จากศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบแทนการเผยแพร่ใน
วารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการได้ 
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 ๒.๓ ระดับปริญญาเอก 
  ๑) แบบ ๑.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed 
หรือ Web of Science อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
  ๒) แบบ ๑.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed 
หรือ Web of Science อย่างน้อย ๒ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฏีนิพนธ์ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
  ๓) แบบ ๒.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, 
Web of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง  
 ๔) แบบ ๒.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, 
Web of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 กรณี สาขาวิชาทางด้านวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่
ข้างต้นแล้ว อาจเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
โดยเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลงานดังกล่าว
ต้องได้รับการรับรองจากศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นชอบแทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการได้ 
  ๒.๔ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) พร้อมกับระบุ
สังกัด (Affiliation) ว่าเป็น นกัศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 
 ๒.๕ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องไม่อยู่ในรายการส านักเผยแพร่ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ท าเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการจริง (List of Predatory Publishers) 
 ๒.๖ ผลงานที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ในระดับนานาชาติใช้แทนผลงานระดับชาติได้ 
 ๒.๗ ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องได้รับหมายเลขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และสามารถใช้แทนผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ 
 ๒.๘ การตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลต่างๆให้ถือวันที่ยื่น (Submission) เป็นส าคัญ 
 
 ๓. กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้างต้น ให้เสนอ
เหตุผลและความจ าเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
เพ่ือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเป็นล าดับ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาตัดสินเป็นกรณีไป และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด    
 
  ประกาศ ณ วันที่    9    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
    (ลงนาม)              เอกชัย   แสงอินทร์  
     (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
เอกสำรแนบท้ำย ประกำศ บัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ฉบับท่ี ๓๗/ ๒๕๕๙  

เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรเผยแพร่ผลงำนปริญญำนิพนธ์ 
------------------------------ 

ลักษณะแหล่งเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  
 

ด้วยคณะกรรมการบรหิารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  22/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 
๒๕๕๙  มีมติให้มีการก าหนดลักษณะแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้
บัณฑิตวิทยาลัยใช้ตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบการให้ความเห็นชอบ
ส าเร็จการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดลักษณะของแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทีย่อมรับวารสารทางวิชาการ                 
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

 
1. ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวชิาการ ดังนี ้
 วารสารระดับสากล ได้แก่  ISI, SCOPUS, Scimago, Cabells, Web of Science, Science Direct, PubMed, 
ZentrablattMath, Mathematical Review, SciFinder Scholar, Springer Link, Taylor & Francis, Academic Search 
Premium, MathSciNet, Wilson, Agricola, Wiley-Interscience, ERIC, Cambridge journal Online, 
Ingentaconnect, IEEE Xplore, INSPEC, El Compendex, SciSearch, IEEE/IEEE Electronic Library, ACM Digital 
Library, AAAS, 
 วารสารระดับชาติ ได้แก่ TCI,  สกว. และ สกอ. 

 
 2. วารสารที่เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ ใหม้ีคุณลักษณะทุกข้อดังนี ้

(๑) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอน ชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
(๒) มีการระบุส านักพิมพ์ หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่

จะรับตีพมิพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวฒุิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณาคณุภาพบทความที่

ครอบคลมุสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
หน่วยงานท่ีจัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคมุคุณภาพโดยผู้ทรงคณุวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกบัสาขา
ของบทความ และไมเ่ป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก กรณีที่
บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจาก
หน่วยงานภายนอก 

(๗) กรณีที่วารสารตีพิมพ์เป็นภาษาไทย จะต้องมีบทคัดย่อของบทความที่เป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุก
บทความ กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ช่ือและที่
อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

 
  

 


