
 

เกณฑ์ฯ การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที ๒) 1/4 บัณฑิตวิทยาลยั มช. 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (Issue No. 2) Graduate School, CMU, 10th November 2017 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบบัท่ี ๔๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ (ฉบับท่ี ๒) 
 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙.๖ ผลงาน
ปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หรือมีการ
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต
ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ซึ่งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ สงผลใหบางหลักสูตรไมสามารถปฏิบัตไิด อันเปนเหตุใหตองมีการขอยกเวนเปนกรณไีป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ เม่ือวันที ่
๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความเห็นของที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงปรับปรุงและเพ่ิมเติม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่องเกณฑและแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกขอความใน ขอ ๑. และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“๑. ประกาศฉบับนี้ ใชสําหรับหลักสูตรท่ีจะขอเปดใหมหรือหลักสูตรเกาที่ขอปรับปรุงใหมตั้งแตป

การศกึษา ๒๕๕๙ เปนตนไป” 

๒. ใหเพ่ิมขอความตอทาย ขอ ๒.๒ ๒) ดังนี ้
“หรือ เผยแพรเปน บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น” 

๓. ใหยกเลิกขอความใน ขอ ๒.๓ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๒.๓ ระดับปริญญาเอก 
๑) แบบ ๑.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ

อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาต ิ อยางนอย ๒ เรื่อง โดย ๑ เรื่อง ตองอยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย ๑ เรื่อง 

๒) แบบ ๑.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล ISI, 
Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย ๑ เรื่อง 

๓) แบบ ๒.๑ ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย ๑ เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล ISI, 
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Scopus, IEEE, PubMed, หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎี
นิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย ๑ เรื่อง 

๔) แบบ ๒.๒ ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง โดย ๑ เรื่อง ตองอยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของ
ผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย ๑ เรื่อง 

กรณีสาขาวิชาทางดานวิจิตรศิลป ทัศนศิลป หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑการเผยแพรขางตน
แลว อาจเผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธตอสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ โดยไมต่ํา
กวาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยเนนการสรางสรรคองคความรูใหม แนวความคิดใหมท่ีเปนนวัตกรรม
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผลงานดังกลาวตองไดรับการรับรองจากศิลปนหรือผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ตามที่บัณฑติวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพรในวารสารหรือการเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการได และเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร” 

๔. ใหยกเลิกขอความใน ขอ ๒.๔ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๒.๔ ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองระบุนักศึกษาเปนชื่อแรก (First Author) อยางนอย ๑ 
เรื่อง พรอมระบุสังกัด (Affiliation) อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑติศึกษา/ปริญญา … สาขาวิชา … คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน … มหาวิทยาลัยเชียงใหม” (Graduate/PhD/Master’s Degree Program in …, 
Faculty/College/School of …, Chiang Mai University)” ในผลงานเผยแพรหลัก” 

๕. ใหเพ่ิมเติม ขอ ๔. ดังนี ้

“ขอ ๔ หลักสูตรสามารถกําหนดเกณฑ ท้ังระดับและจํานวนการเผยแพร สูงกวาที่กําหนดในประกาศ
นี้ได 

กรณีท่ีหลักสูตรใดไมดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดขางตน ใหกําหนดรูปแบบ วิธีการ ระดับ และ
จํานวนการเผยแพร ที่เปนที่ยอมรับในวงวชิาการในสาขาวิชานั้น ไวในหลักสูตร แตตองไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสนอเหตุผลความจําเปน ผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสวนงาน และ
คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติตอไป” 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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(Translation) 
Announcement of the Graduate School, Chiang Mai University 

No. 45/2560 B.E. 
Subject: Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (Issue No. 2) 

 

According to the Regulation of Chiang Mai University on Graduate Education 2559 B.E., 
clause no. 29.6: a thesis work must be published or at least accepted to publish in a journal, 
media, printed matter, registered a petty patent or patent, or other ways of publication that are 
accepted in the field of study as specified by the graduate school, on each level and/or type of 
study. The Announcement of Graduate School no. 37/2559 dated 9th November 2559 B.E. has 
set the criteria of publication for all graduate programs which cause some programs unable to 
follow, thus frequently requiring special case exemption. 

The Graduate School Executive Committee (GSEC) meeting no. 18/2560 on 27th October 
2560 B.E., along with the recommendation of the University Executive Committee (UEC) 
meeting no. 2/2560 on 7th February 2560 B.E. and the recommendation of the University 
Academic Council (UAC) meeting no. 3/2560 on 14th March 2560 B.E. and meeting no. 12/2560 
on 7th November 2560 B.E., the Announcement of Graduate School no. 37/2559 on Criteria and 
Operating Procedure for Publication of Thesis Work are revised and corrected as follows: 

1. Clause no. 1 is abolished and replaced by the following statement 

“1. This announcement is effective for new open or new revision graduate programs 
from the academic year 2017.” 

2. The following statement is appended to the clause no. 2.2 2) 

“or full paper publication in an international conference proceedings accepted by the 
field of study.” 

3. Clause no. 2.3 is abolished and replaced by the following statement 

“2.3 For doctoral degree: 

1) Type 1.1: At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal, and at least one of the two 
must be listed in ISI, Scopus, IEEE, 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, IEEE, 
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. 

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, IEEE, 
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. 
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4) Type 2.2: At least 2 dissertation work or a part of dissertation work must be 
published or at least accepted to publish in an international journal, and at least one of the two 
must be listed in ISI, Scopus, IEEE, 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. 

In case of fine arts, visual arts or media arts, apart from the criteria for publication 
specified above, dissertation work may be published in the form and method accepted by the 
field of study, and must not be lower than the criteria set by the Ministry of Education, instead of 
publication in a journal or conference, by emphasizing on new knowledge or new concept 
creation which is an academic or professional innovation. The published work must be certified 
by internationally accepted artists or experts who are approved by the graduate school, and a 
publication in a journal listed in TCI Tier 1 or a presentation in an academic conference as 
specified in the curriculum.” 

4. The clause no. 2.4 is abolished and replaced by the following statement 

“2.4 At least one main publication of the thesis work must specify the student as the 
first author with the affiliation to specify at least “Graduate/PhD/Master’s Degree Program in … 
Faculty/College/School of …, Chiang Mai University”.” 

5. Clause no. 4 is appended as in the following statement 

“4. A program may specify additional criteria to that specified in this announcement, 
in terms of both level and number of publications. 

In case a program is unable to comply with the criteria specified in this 
announcement, the program may specify in the curriculum the form, method, level and number 
of publications that are acceptable in the field of study, but not lower than the criteria specified 
by the Ministry of Education. The case must be proposed with reasons and necessities by passing 
through the Graduate Education Committee of Academic Sector (GECAS) and GSEC for 
additional remarks, then through the UEC, UAC and the University Council (UC) for approval.” 

Announced on 10th November 2560 B.E. 

(Signed) 

(Associate Professor Akachai Sang-in, PhD, DIC) 
Dean of Graduate School 

 

Note: This document has been translated from the Thai Language. In case of court 
proceedings, or any other disagreement between this document and the original 
document, the Thai Language version of this document shall take precedence. 


