
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

เรือ่ง  แนวปฏิบติัในการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบบัปรบัปรุง) 

---------------------------------------- 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเหน็เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความ

เหน็ชอบจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงให้ออก

ประกาศไว้ดังน้ี  

 ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เร่ือง แนวปฏบัิติในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)” 

 ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้บังคับใช้กบันักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เร่ือง แนวปฏิบัติในการแผยแพร่

ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศอื่นใดใน

ส่วนที่ก  าหนดไว้แล้ว ซ่ึงขัดแย้งกบัประกาศน้ี โดยให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทน 

 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ีและให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา

เกี่ยวกบัการปฏบัิติตามประกาศน้ี ค าวินิจฉัยของอธกิารบดีให้ถือเป็นที่สดุ 

 ข้อ ๕  นักศึกษาที่เรียนในสังกัดส านักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกอบด้วย 
  ๕.๑ กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ประกอบด้วย  

   ๕.๑.๑ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
   ๕.๑.๒  ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๕.๑.๓  ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   ๕.๑.๔  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

  ๕.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ประกอบด้วย 
   ๕.๒.๑  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

   ๕.๒.๒ ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ    

 

 

๕.๓ กลุ่มสาขาวิชา.... 
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*๕.๓ กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ๕.๓.๑ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

 ๕.๓.๒ ส านักวิชาการจัดการ 

 ๕.๓.๓ ส านักวิชานิติศาสตร์ 

๕.๓.๔  ส านักวิชาจีนวิทยา 

 ข้อ ๖  ให้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ปริญญาโท และปริญญาเอก) ผลงานจาก ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการ

น าเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

*๖.๑ ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน

ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธกิารหรือผู้จัดท าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ ซ่ึงมีเกณฑ์คุณภาพ โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ 

เป็นหลัก  ดังน้ี 

๖.๑.๑  เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหรือเป็นวารสารที่

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารระดับนานาชาติส าหรับการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ 

๖.๑.๒ เป็นวารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

๖.๑.๓ เป็นวารสารระดับนานาชาติที่จัดอยู่ใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของ  

SCImago Journal Rank (SJR) 

กรณีวารสารในข้อ ๖.๑.๑-๖.๑.๓ เป็นวารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access 

ต้องเป็นวารสารที่เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

๑) วารสารที่อยู่ใน The Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

๒) วารสารที่ มี ส า นั ก พิ ม พ์ ที่ เป็ น สมาชิก ใน  Open Access Scholarly 

Publishers Association (OASPA) 

๓) วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน The Committee on Publication 

Ethics (COPE) 

๔) วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกใน The International Association 

of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM) 

๖.๒ ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมี

ผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์หรือต้นแบบที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้ 

๖.๓ ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ

วารสารระดับชาติตามประกาศล่าสุดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยถือ ณ 

วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก   

/๖.๔ น าเสนอ... 



-๓- 

๖.๔ น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีผลงานเป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 

นอกสถาบันเจ้าภาพ หรือจากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้น าเสนอ

ผลงานวิจัยด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมก าหนด การน าเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่า

หรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหน่ึงกไ็ด้  
๖.๕  ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่ 
๖.๖ ข้อก าหนด จ านวนผลงานการเผยแพร่ ดังน้ี 

๖.๖.๑  นักศึกษาระดับปริญญาโท 
๑) แผน ก๑ ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑-๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน 
๒) แผน ก๒ ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑-๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 

๓)  แผน ข ผลงานจาก การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑- ๖.๕ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน  

๖.๖.๒  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
๑) แบบ ๑.๑ และ ๑.๒   

ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ รวมไม่น้อยกว่า ๒ 

ผลงาน โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑-๖.๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน และตามข้อ ๖.๑-

๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 

๒) แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ 

ก. สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑-๖.๒  
ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 

ข. สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์

จะต้องมีการน าเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงตามข้อ ๖.๑-๖.๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน 

หรือข้อ ๖.๓ ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน 
๖.๗ ช่ือของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นช่ือแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

กรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ ช่ือของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นช่ือแรกหรือช่ือที่สอง รวมทั้งต้องระบุ

ตามหลักสากลว่าเป็นผลงานที่ด าเนินการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการท า ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การ

ค้นคว้าอสิระ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ข้อ ๗  การน าส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

นักศึกษาต้องน าส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

พร้อมแนบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อส านักงานบัณฑติศึกษา  

/ข้อ ๘ ในกรณี... 
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ข้อ ๘ ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถน าส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานต่อส านักงาน

บัณฑิตศึกษาได้ทันภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะส าเรจ็การศึกษา (เฉพาะ

กรณีนักศึกษาได้ด าเนินการอื่นใดเป็นไปตามเง่ือนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ว คงเหลือเฉพาะการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย) ถือว่านักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา (รักษาสถานภาพ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 **ข้อ ๙ กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปล่ียนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญา

โท เป็นระดับปริญญาเอก  ผลงานที่นักศึกษาเผยแพร่ในระดับปริญญาโท  ไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกตามเง่ือนไขการส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        วันชัย ศิริชนะ 

   (รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ) 

   อธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

 

หมายเหตุ *แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เร่ือง  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

** แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เร่ือง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ตารางสรุปแนวปฏิบติัในการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบบัปรบัปรุง) 

ระดบั 
แผนการ

ศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 

(ตาม 

ประกาศฯ) 

เงือ่นไขการเผยแพร่ 

จ านวน

ผลงาน

รวม 

ประเภทการเผยแพร่ผลงาน* 

(อา้งอิงเลขล าดบัขอ้ตาม 

ประกาศฯ) 

เอกสารหลกัฐาน 
เงือ่นไขกรณีไม่

ส่งหลกัฐาน** 

ปริญญาเอก 1.1, 1.2 ทั้ง 3 กลุ่ม

สาขาวิชา 

ข้อ 6.1 หรือ 6.2 ≥ 1 ผลงาน 

และ ข้อ 6.1 - 6.4 ≥ 1 ผลงาน 

2 

ผลงาน 

ข้อ 6.1  
1) วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล/

สกว./คปก.ยอมรับ 

2) วารสารระดับนานาชาติล่าสุดของ สกอ. 

3) วารสารระดับนานาชาติ ใน Quartile1 

หรือ 2 ของ SJR 

กรณีวารสารในข้อ 6.1.1-6.1.3 เป็น

วารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access 

ต้องเป็นวารสารที่เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 

1) วารสารที่อยู่ใน The Directory 

of Open Access Journals (DOAJ) 

2) วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็น

สมาชิกใน Open Access Scholarly 

Publishers Association (OASPA) 

3) วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็น

สมาชิกใน The Committee on Publication 

Ethics (COPE) 

4) วารสารที่มีส านักพิมพ์ที่เป็น

สมาชิกใน The International Association 

of Scientific, Technical & Medical 

Publishers (STM) 

ข้อ 6.2 ได้รับการจดสิทธบัิตร หรืออนุ

สิทธบัิตร หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เทยีบเทา่ 
 

 

 

1. กรณีตีพมิพ ์หรือน าเสนอผลงาน เรียบรอ้ยแลว้ 

1.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14) 

1.2 ส าเนาปกวารสารหรือสิ่งพิมพ์หรือ Proceedings 

1.3 ส าเนาสารบัญวารสารหรือสิ่งพิมพ์หรือ Proceedings 

1.4 ส าเนาเน้ือหาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์

หรือ Proceedings 

1.5 ส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการ

น าเสนอผลงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้เข้าร่วม

น าเสนอฯ ในงานประชุมดังกล่าวจริง (เฉพาะกรณี
ประชุมวิชาการ) 

2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนกิสอ่ื์นๆ เรียบรอ้ยแลว้ 

(กรณีสื่อดงักล่าวไม่มีการจดัท าในรูปแบบสื่อสิ่งพมิพ)์ 

2.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14) 

2.2 ส าเนาเน้ือหาบทความที่เผยแพร่ในสื่อน้ันๆ 

2.3 ส าเนาหน้าปกซีดีหรือหน้าเวบ็ไซต์โดยระบุ URL 

หน้าที่ปรากฎบทความที่ได้น าผลงานไปเผยแพร่  

2.4 ส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการ

น าเสนอผลงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้เข้าร่วม

น าเสนอฯ ในงานประชุมดังกล่าวจริง (เฉพาะกรณี
ประชุมวิชาการที่ไม่ได้จัดท าเอกสารในรูปแบบสื่อ

สิ่งพิมพ์) 

3. กรณียงัไม่ไดตี้พมิพ ์ 

3.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14) 

3.2 หนังสือตอบรับว่าจะตีพิมพ์ โดยระบุรายละเอยีด  

ช่ือวารสาร/ช่ือผู้เขียน/ช่ือบทความ/ปีที่พิมพ์/ 

ฉบับที่พิมพ์/หน่วยงานที่จัดท า 

3.3 ส าเนาเน้ือหาบทความที่จะตีพิมพ์ 

ถือว่านักศึกษา

ยังไม่ส าเรจ็

การศึกษา โดย

นักศึกษาต้อง

ช าระ

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

(รักษา

สถานภาพ)  

ตามระเบียบ

ของ

มหาวิทยาลัย 

2.1, 2.2 กลุ่มสาขาวิชาทาง

วิทยาศาสตร์-

เทคโนโลยี  

ข้อ 6.1 หรือ 6.2 ≥  1 ผลงาน 1 

ผลงาน 

กลุ่มสาขาวิชาทาง

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่มสาขาวิชา

ทาง

มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ข้อ 6.1 หรือ 6.2 ≥  1 ผลงาน   1 

ผลงาน 

หรือ ข้อ 6.3 ≥ 2 ผลงาน 2 

ผลงาน 

ปริญญาโท ก1 ทั้ง 3 กลุ่ม

สาขาวิชา 

ข้อ 6.1 -6.4 ≥  2 ผลงาน   2 

ผลงาน 

ก2 ทั้ง 3 กลุ่ม

สาขาวิชา 

ข้อ 6.1 -6.4  ≥  1 ผลงาน   1 

ผลงาน 

ข ทั้ง 3 กลุ่ม

สาขาวิชา 

ข้อ 6.1 -6.5 ≥  1 ผลงาน   1 

ผลงาน 

/ข้อ 6.3 ตพิีมพ์ใน.... 



     ข้อ 6.3 ตีพิมพ์ ในวารสารได้รับการรับรอง

จาก TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 อยู่ในฐาน TCI 

หรือวารสารระดับชาติตามประกาศ สกอ. 
ข้อ 6.4 น าเสนอบทความในที่ประชุม

วิชาการ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ใน

รูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าและ Full 

Paper ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน 

Proceedings ที่มีกองบรรณาธกิาร จัดท า

รายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงการ

วิชาชีพน้ัน ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพหรือจาก

ต่างประเทศ อย่างน้อย 

ร้อยละ 25  
ข้อ 6.5 เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่าน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเผยแพร่ 

  

หมายเหตุ 1. * ประเภทการเผยแพร่ ข้อ 6.1 ระดับนานาชาติ / ข้อ 6.3-6.5 ระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ  

 2.** เฉพาะกรณีนักศึกษาได้ด าเนินการอื่นใดเป็นไปตามเง่ือนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ว คงเหลือเฉพาะการเผยแพร่งานวิจัย 
 3.  ช่ือของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นช่ือแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงาน กรณีเป็นชุดโครงการต้องเป็นช่ือแรกหรือช่ือที่สอง และระบุว่าผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการท า 

           ดุษฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง           

                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2557 


