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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ ์
−−−−− 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙.๖ ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร ่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ หรือมกีาร
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอ่ืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต่
ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ประกอบกับมติของสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหน่ึงในการสําเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา ดังน้ี 

๑. ประกาศฉบับน้ี ใช้กับหลักสตูรที่ขอเปิดสอนหรือปรับปรุง ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ
ใช้สําหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา ที่ขอสําเร็จการศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๒. เกณฑ์การเผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 
๒.๑ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน

แต่ละหลักสูตร 
๒.๒ ระดับปริญญาโท 

๑) หลักสูตร แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) หลักสูตร แบบ ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 อย่างน้อย 
๑ เรื่อง 

๓) หลักสูตร แบบ ๓ ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School Journal) หรือ
แหล่งเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการอ่ืน ที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

กรณี สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้นแล้ว 
อาจเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยให้เน้น
การคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากศิลปินหรือ
ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๓ ระดับปริญญาเอก 
๑) แบบ ๑.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 



ประกาศ บว.มช. การเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ 2/4 บัณฑิตวิทยาลัย มช. ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Web of Science อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๒) แบบ ๑.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI, Scopus, PubMed หรือ 
Web of Science อย่างน้อย ๒ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓) แบบ ๒.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๔) แบบ ๒.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, PubMed, Web 
of Science หรือ ACI อย่างน้อย ๑ เรื่อง และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

กรณีสาขาวิชาทางด้านวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑ์การเผยแพร่ข้างต้น
แล้ว อาจเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ โดยเน้น
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ แนวความคิดใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลงานดังกล่าวต้อง
ได้รับการรับรองจากศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ 
แทนการเผยแพร่ในวารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการได้ 

๒.๔ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมกับระบุ
สังกัด (Affiliation) ว่าเป็น นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในผลงานเผยแพร่หลัก อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 

๒.๕ ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องไม่อยู่ในรายการสํานักเผยแพร่ที่มแีนวโน้มว่าไม่ได้ทําเพ่ือ
ประโยชน์ทางวิชาการจริง (List of Predatory Publishers) 

๒.๖ ผลงานที่มีลักษณะเดียวกันที่อยู่ในระดับนานาชาติใช้แทนผลงานระดับชาติได้ 
๒.๗ ผลงานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต้องได้รับหมายเลขสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และสามารถใช้แทนผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ 
๒.๘ การตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลต่างๆ ใหถ้ือวันที่ย่ืน (Submission) เป็นสําคัญ 

๓. กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ให้เสนอ
เหตุผลและความจําเป็น ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําส่วนงาน เพ่ือให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาเป็นลําดับ ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
เป็นกรณีไป และให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร)์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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(Translation) 

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University 
No.  /2559 B.E. 

Subject: Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication 
−−−−− 

According to the Regulation of Chiang Mai University, subject: Graduate Education 2559 
B.E., clause no. 29.6 thesis work must be published or at least accepted to publish in a journal, 
media, printed matter, or be registered a petty patent or patent, or other ways of publication that 
are accepted in the field of study and approved by the graduate school, on each level and/or type 
of study, along with the resolution of Chiang Mai University Academic Council meeting no. 
14/2558 on 15th December 2558 B.E., and by the approval of Graduate School Executive 
Committee meeting no. 19/2559 on 4th November 2559 B.E., the criteria and operating 
procedure for publication of thesis work, which are conditions for graduation, are set as follows: 

1. This announcement is enforced for new open or new revision of graduate program 
from the academic year 2559 (2016) on, and for graduate student who requests for graduation 
from the year 2560 B.E. (2017) on. 

2. Thesis publication criteria: 

2.1 For graduate diploma or higher graduate diploma: as mention in the curriculum 
of each program. 

2.2 For master’s degree: 

1) Type 1: At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work 
must be published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 
database, and at least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work must be presented 
in a national conference accepted by the field of study. 

2) Type 2: At least 1 master’s thesis work or a part of master’s thesis work 
must be published or at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier 1 
database. 

3) Type 3: At least 1 independent study work or a part of independent study 
work must be published in CMU Graduate Journal or in other academic publication approved by 
the field of study and the graduate school. 

In case of fine arts, visual arts or media arts, apart from the criteria for publication 
mentioned above, master’s thesis or independent study work may be published in the form and 
method accepted by the field of study instead of publication in a journal or conference, 
emphasizing on thought, analysis, creation and application. The published work must be certified 
by nationally accepted artists or experts approved by the graduate school. 

2.3 For doctoral degree: 

1) Type 1.1: At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, PubMed 
or Web of Science database, and at least 1 dissertation work or a part of dissertation work must 
be presented in an international conference accepted by the field of study. 

2) Type 1.2: At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, PubMed 
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or Web of Science database, and at least 1 dissertation work or a part of dissertation work must 
be presented in an international conference accepted by the field of study. 

3) Type 2.1: At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, 
PubMed, Web of Science or ACI database. 

4) Type 2.2: At least 1 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal listed in ISI, Scopus, 
PubMed, Web of Science or ACI database, and at least 1 dissertation work or a part of 
dissertation work must be presented in an international conference accepted by the field of study. 

In case of fine arts, visual arts or media arts, apart from the criteria for publication 
mentioned above, dissertation work may be published in the form and method accepted by the 
field of study instead of publication in a journal or conference, emphasizing on new knowledge 
creation, new concept which is an academic or professional innovation. The published work 
must be certified by internationally accepted artists or experts approved by the graduate school. 

2.4 At least 1 main publication of the thesis work must specify the student as the 
first author with the affiliation of Graduate School, Chiang Mai University 

2.5 The publication(s) of thesis work must not be in the list of predatory publishers 
approved by the graduate school 

2.6 International publication can be used to compensate national publication 

2.7 Petty patent or patent must be already registered, and can be used to 
compensate either international or national publication. 

2.8 Date of submission is regarded as the date of database verification 

3. In extreme case of necessity that the above criteria may not apply, the case may be 
proposed with reasons and necessities by passing through the program executive committee, 
graduate education committee of academic sector and Graduate School Academic Committee 
(GSAC) for making remarks respectively, then to the Graduate School Executive Committee 
(GSEC) to consider and make decision as the final result 

Announced on 9th November 2559 B.E. 

(Signed) 

(Associate Professor Dr. Akachai Sang-in) 
Dean of Graduate School 

 

Note: In case of going to court or having problem interpreting statements in English of this 
translation, it must follow the essence of statements of the announcement in Thai 
language. 


