
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

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

โดยที่เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหส้อดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕5๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕58 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังที่ 141 (11/2561) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” หมายความวา่ ส่วนงานตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และส่วนงาน 

ที่ เ รี ยก ช่ืออย่ าง อ่ื นที่ มี ฐ าน ะ เที ยบ เท่ าแล ะ 

ได้มีการจัดการเรียนการสอน 

“นิสิต” หมายความวา่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา่ บทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ หรือ

ส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต 

“บทความฉบับสมบูรณ ์ 

(Full Paper)” 

หมายความวา่ ผลงานทางวิชาการที่มีองค์ประกอบสําคัญของ

การตีพิมพ์ผลงานที่ เป็นไปตามมาตรฐานการ

ตี พิ ม พ์ บ ท ค วาม ฉ บั บ สม บู รณ์  (Full Paper) 

ประกอบไปด้วย บทนํา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการดําเนินการวิ จัย  ผลการวิจัย และสรุป

ผลการวิจัย การอ้างอิง บรรณานุกรม 

“รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการ 

(Proceedings)” 

หมายความวา่ เอกสารรวมเล่มบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)

ภายหลังจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในที่ ป ระ ชุม วิ ชาการห รือที่ ป ระ ชุม วิ ช าก าร

ระดับชาติหรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
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วารสารทางวิชาการ” หมายความวา่ วารสารทางวิชาการที่มี รายช่ืออยู่ ในฐานข้อมูล 

ที่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

“การนําเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ 

ในที่ประชุมวิชาการ” 

หมายความวา่ การนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ  

และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ต้องได้รับ 

การตีพิมพ์ ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ที่มีกองบรรณาธิการ หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ที่ ได้ รับการยอมรับ 

จากสาขาวชิานัน้ ๆ 

“การนําเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ 

ในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ” 

หมายความวา่ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุมวชิาการ

ระดับชาติ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) 

ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด

ป ระ ชุ ม  ประกอบด้ วย  ศาสตราจารย์ ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ที่ มี ผล งาน เป็ นที่ ยอม รับ ในสาขาวิ ชานั้ น  ๆ 

นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้อง

มีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

ด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

“การนําเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ 

ในที่ประชุมวชิาการ 

ระดับนานาชาติ” 

หมายความวา่ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุมวิชาการ

ระดั บนานาชาติ  และบทความฉบั บสมบู รณ ์

(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (Proceedings)  

ที่มีกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก หรือทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 

25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็นผู้ เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศ 

อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 25 
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ข้อ ๔ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

4.1 นิสิตระดับปริญญาเอก 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เร่ือง โดยผลงานต้องระบุช่ือ

นิสิตเป็นผู้แต่งชื่อแรก 

4.2 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก  

1) แผน ก แบบ ก1  

     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผู้แต่งชื่อแรก 

2) แผน ก แบบ ก2 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ 

อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิตเป็นผู้แต่งชื่อแรก  

4.3 นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยผลงานต้องระบุช่ือนิสิต 

เป็นผู้แต่งชื่อแรก 

กรณีนิสิตส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการแล้ว ในภายหลัง

ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลนั้น ให้นับการยอมรับวารสารทางวิชาการ 

ในฐานข้อมูลตั้งแต่วันที่นิสิตได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๕ การส่งเอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการขออนุมัติสําเร็จ

การศึกษา 

5.1 วารสารทางวิชาการ 

   นิสิตต้องส่งสําเนาปกนอกหรือหน้าแผ่นซีดี สารบัญ สําเนาหน้ากองบรรณาธิการ หรือ

สําเนาหน้าคณะกรรมการจัดประชุม และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 

รวมถึงเอกสารที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม หรือเอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ ต่อคณะที่นิสิตสังกัด 

   กรณีนิสิตใช้เอกสารตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้คณะ/วิทยาลัย

ติดตามและรายงานผลการติดตามให้มหาวิทยาลัยรับทราบ หากพบว่า นิสิตไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ในวารสารดังกล่าว นิสิตต้องดําเนินการตามประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ทุกประการ 

5.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

   นิสิตต้องส่งสําเนาปกนอกหรือหน้าแผ่นซีดี สารบัญ สําเนาหน้ากองบรรณาธิการ หรือ

สําเนาหน้าคณะกรรมการจัดประชุม และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) รวมถึงเอกสารที่จําเป็นต่อการพิจารณาเพิ่มเติม ต่อคณะที่นิสิตสังกัด 

 

 






