
 
 

  
 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบับที่  15/2566 
เรื่อง  เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ 

----------------- 
 เพ่ือใหเกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพและมาตรฐาน มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน   และสอดคลองกับขอบังคบัมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับผลงานปริญญานิพนธตองไดรบัการเผยแพรตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และที่กำหนดไวในหลักสูตรนั้น ๆ  
 อาศัย   อำนาจตามความในมาตรา  25(3)   แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  1/2566 เมื่อ
วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2566 และโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครัง้ที ่ 2/2566  เม่ือวันที่
8 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566  ใหกำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ ที่เปนสวนหนึ่งใน
การสำเร็จการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้ใชสำหรับหลักสูตรท่ีเปดหรือปรับปรุงใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรือ่ง 
เกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
 2. เกณฑการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ 
   2.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละ
หลักสูตร 
   2.2 ระดับปริญญาโท 

เกณฑการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ แผน 1 แผน 2 แผน 3 
ผลงานตีพิมพ 
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ 
หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในรูปแบบบทความ 
๑) ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ 
๒) ในวารสารระดับชาติทีอ่ยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือ  
๓) ในวารสารระดับชาติทีม่ีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยวารสารนั้นตองมี
การตีพิมพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป 
และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความ   โดยผูทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบบทความ (peer reviewer)  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกจาก
หลากหลายสถาบัน อยางนอย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ  หรือเปน สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มี
กำหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน หรือ 
๔) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพรการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานัน้ 

 
1 เรื่อง 

 
1 เรื่อง 
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เกณฑการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ แผน 1 แผน 2 แผน 3 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  
หมายเหตุ รางวัลจากการประกวดเวทีระดับชาติของสำนักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) หรือรางวัลอื่นที่เทียบเทาจากการนำเสนอ
ในงานประกวดผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม สามารถใชแทนการ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธในการประชุมวิชาการระดับชาติได 
เมื่อผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำ
บัณฑติวิทยาลัย 

1 เรื่อง   

ผลงานการคนควาอิสระ 
ผลงานการคนควาอิสระ หรือสวนหนึ่งของผลงานการคนควาอิสระ 
ตองไดรับการเผยแพรในแหลงเผยแพรผลงานทางวิชาการอ่ืนที่
สาขาวิชาและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำ
บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

  1 เรื่อง 

สิทธิบัตร/นวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค ที่สามารถใชแทน
ผลงานตีพิมพ 1 เรื่อง 

   

   สิทธิบัตร ใช เลขที่ จดแจงสิทธิบัตร โดยผลงานจะตองมี  
Readiness Level (TRL/PRL/SRL ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป)  ทั้งนี้
ผลงานจะตองไดรับการประเมินจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย
รับรอง 

       

   นวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค โดยผลงานจะตองมี  
Readiness Level (TRL/PRL/SRL ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป)  ทั้งนี้
ผลงานจะตองไดรับการประเมินจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัย
รับรอง 

       

 กรณ ี สาขาวิชาทางวิจิตรศิลป ทัศนศิลป หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑการเผยแพรขางตนแลว อาจ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธตอสาธารณะในรูปแบบและวิธีการที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ โดยใหเนนการคิด 
การวิเคราะห การสรางสรรค และประยุกตใช โดยผลงานดังกลาวตองไดรับการรับรองจากศิลปนหรือผูเชี่ยวชาญ     
ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพรในวารสารหรือการเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการได 
 
 2.3 ระดับปริญญาเอก 

เกณฑการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ แผน 
1.1 

แผน 
1.2 

แผน 
2.1 

แผน 
2.2* 

ผลงานตีพิมพ     
ผลงานดุษฎีนิพนธหรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพิมพ
เผยแพรหรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web 
of Science    

๑ เรื่อง 
 

2 เรื่อง 
 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 
 
 

ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการ
เผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติ 

1 เรื่อง   1 เรื่อง 
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เกณฑการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ แผน 
1.1 

แผน 
1.2 

แผน 
2.1 

แผน 
2.2* 

กรณีกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจเผยแพร
ในวารสารระดับชาติ 
๑) อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือ  
๒) มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยวารสารนั้นตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป และมีการตรวจสอบ
คุณภาพของบทความ โดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer 
reviewer)  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อยาง
นอย 3 คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ 
หรือเปน สื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีกำหนดการเผยแพรอยางแนนอน
ชัดเจน 

    

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
หมายเหตุ รางวัลจากการประกวดเวทีระดับนานาชาติ จากการ
นำเสนอในงานประกวดผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม สามารถใช
แทนการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติได เมื่อผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
วิชาการประจำบัณฑติวิทยาลัย 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

สิทธิบัตร/นวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรค ที่สามารถใชแทน
ผลงานตีพิมพ 1 เรื่อง 

    

   สิทธิ บัตร ใช เลขที่ จดแจ งสิทธิบั ตร โดยผลงานจะตองมี  
Readiness Level (TRL/PRL/SRL ตั้งแตระดับ ๖ ขึ้นไป)  ทั้ งนี้
ผลงานจะตองไดรับการประเมินจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
และปริญญานิพนธตองไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวของ อยางนอย 
3 คน 

    

   นวัตกรรมหรือผลงานสรางสรรคทีส่ามารถนำไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิ ชย  เชิงสังคมและเศรษฐกิจ   โดยผลงานจะตองมี  
Readiness Level (TRL/PRL/SRL ตั้ งแตระดับ ๗ ขึ้นไป) ทั้ งนี้
ผลงานจะตองไดรับการประเมินจากหนวยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
และปริญญานิพนธตองไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาเดียวกันหรือเก่ียวของ อยางนอย 
3 คน  

    

* แผน 2.2 สามารถใชผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล ISI Q1/Q2  จำนวน 1 เรื่องแทนผลงาน
ตีพิมพระดบันานาชาติจำนวน 2 เรื่องได       
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กรณีสาขาวิชาทางวิจิตรศิลป ทัศนศิลป หรือสื่อศิลปะ นอกเหนือจากเกณฑการเผยแพรขางตนแลว อาจ

เผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธตอสาธารณะ ในรูปแบบและวิธีการที่เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไมต่ำกวา         
ที่กำหนดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยเนนการสรางสรรค องคความรูใหม 
แนวคดิใหมที่เปนนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ           โดยผลงานดังกลาวตองไดรับการรับรองจากศิลปนหรือ  
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามทีบ่ัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ แทนการเผยแพรในวารสารหรือการ
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการได และเผยแพรในวารสารระดับชาตทิี่อยูในฐานขอมูล TCI Tier1 หรือวารสาร
ระดับชาติทีม่ีคณุภาพและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ โดยวารสารนั้น
ตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่องสมำ่เสมอ เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความ
โดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer)  ซึ่งเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อยางนอย 3 
คน ทั้งนี้วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพ หรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกำหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน   หรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 3.4 ผลงานปริญญานิพนธทีเ่ผยแพร ตองระบุนักศึกษาเปนชื่อแรก (First Author)  อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมกับระบุสังกัด (Affiliation) อยางนอยวา “สาขาวิชา......../ภาควิชา............... คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม”  (Program………/Department……… Faculty/College/School of…….... Chiang Mai 
University)” ในผลงานเผยแพรหลัก 
 3.5 ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองไมอยูในรายการสำนักเผยแพรที่มีแนวโนมวาไมไดทำเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการจริง (List of Predatory Publishers)   
 3.6 ผลงานที่มีลักษณะเดียวกันที่อยูในระดับนานาชาติใชแทนผลงานระดับชาติได 
  3.7 การตรวจสอบรายการในฐานขอมูลตางๆ ใหถือวันที่ยื่น (Submission) เปนสำคัญ 
 4. กรณีที่มีความจำเปนอยางย่ิงที่ไมสามารถดำเนินการใหเปนไปตามที่กำหนดขางตน  ใหเสนอเหตุผลและ
ความจำเปน ผานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสวนงาน เพื่อใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาเปนลำดับ ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาตัดสินเปนกรณีไป 
และใหถือเปนที่สิ้นสุด 
 5. หลักสตูรสามารถกำหนดเกณฑท้ังระดับและจำนวนการเผยแพร สูงกวาที่กำหนดในประกาศนี้ได   
  กรณีที่หลักสูตรใดไมดำเนินการตามเกณฑที่กำหนดขางตน ใหกำหนดรูปแบบ วิธีการ ระดับ และ
จำนวนการเผยแพร ที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นไวในหลักสูตร แตตองไมต่ำกวาเกณฑที่กำหนดโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยเสนอเหตุผลความจำเปน ผานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำสวนงาน และคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมตัิตอไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่     24   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2566 
         

                               
                             (รองศาสตราจารย ดร.อภิชาต   โสภาแดง) 
               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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