ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การตีพิมพบทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559
----------------------------------เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑการเผยแพรบทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให)ได)มาตรฐาน และสอดคล)องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข)อ ๕ แหงข)อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาด)วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕59 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง
การตีพิมพบทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ไว)ดังนี้
ข)อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ
บทความวิจัย เพื่อการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559”
ข) อ ๒ ประกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช) สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก และระดั บ ปริ ญ ญาโท
ทุกหลักสูตร ที่รับเข)าศึกษาตั้งแตปBการศึกษา ๒๕๕9 เปCนต)นไป
ข)อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บทความ” หมายถึง บทความวิจัยที่ได)จากผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ
สารนิพนธ หรือการค)นคว)าอิสระ และต)องเปCนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไมใชบทคัดยอหรือบทคัดยอ
ขนาดยาว
“การตีพิมพ” หมายถึง การตีพิมพบทความจากดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธหรือ
การค)นคว)าอิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เปCนสิ่งตีพิมพและอิเล็กทรอนิกส (E-Journal)
ทางวิ ช าการที่ มี กํ า หนดการตี พิ ม พแนนอนและมี ก ารตี พิ ม พเปC น ระยะอยางสม่ํ า เสมอเปC น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิ ช า และบทความที่ จ ะได) รั บ การตี พิมพในวารสารต) องผานการกลั่ น กรองคุ ณภาพจากกรรมการ
ภายนอก (Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการในระดับนานาชาติหรือระดับชาติต)องมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑการพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท)ายประกาศ หรือหากหลักสูตรใดได)กําหนดเกณฑการตีพิมพ
วารสารในฐานข)อมูลนอกเหนือจากที่กําหนด ให)ถือตามข)อกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ

-2ข)อ 4 การตีพิมพบทความเพื่อสําเร็จการศึกษา
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร จะต)องมีผลงานดุษฎีนิพนธหรือผลงานที่
เปCนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธตีพิมพหรือได)รับการยอมรับให)ตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
(International Journal) อยางน)อยจํานวน 2 ผลงาน หรือวารสารระดับชาติ (National Journal) อยาง
น)อยจํานวน 2 ผลงาน หรือวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (International Journal) และวารสาร
ระดับชาติ (National Journal) รวมกันอยางน)อยจํานวน 2 ผลงาน และรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference Proceeding) อีกอยางน)อยจํานวน 1 ผลงาน รวมทั้งสิ้น
อย4างน5อย จํานวน 3 ผลงาน จึงจะสําเร็จการศึกษาได)
4.2 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก1 ทุ ก หลั ก สู ต ร จะต) องมี ผ ลงาน
วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานที่เปCนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ สารนิพนธ ตีพิมพหรือได)รับการยอมรับให)
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปCนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางน)อยจํานวน 1 ผลงาน และนําเสนอในการประชุม
วิชาการที่บทความวิจั ยฉบั บเต็ ม (Full Paper) ได) รับการตี พิมพในรายงานการประชุ ม (Conference
Proceeding) ที่มีการประเมินจากกรรมการภายนอก (Peer Review) อีกอยางน)อยจํานวน 1 ผลงาน
รวมทั้งสิ้นอย4างน5อย จํานวน 2 ผลงาน จึงจะสําเร็จการศึกษาได)
4.3 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก2 ทุ ก หลั ก สู ต ร จะต) อ งมี ผ ลงาน
วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือผลงานที่เปCนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ สารนิพนธ ตีพิมพหรือได)รับการยอมรับ
ให)ตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปCนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัย
ฉบับเต็ม (Full Paper) ได)รับการตีพิมพในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) ที่มีการ
ประเมินจากกรรมการภายนอก (Peer Review) อย4างน5อยจํานวน 1 ผลงาน จึงจะสําเร็จการศึกษาได)
4.4 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท แผน ข ทุ ก หลั ก สู ต ร จะต) องมี ผ ลงานการตี พิ ม พ
บทความการค)นคว)าอิสระหรือบทความที่เปCนสวนหนึ่งของการค)นคว)าอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่
เปCนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นําเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได)รับ
การตีพิมพในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) อย4างน5อยจํานวน 1 ผลงาน จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได)
4.5 สําหรับนักศึกษาที่ได)รับทุนสนับสนุนการจัดทําผลงาน ซึ่งมีเงื่อนไขสูงกวาตามที่กําหนด
ไว)ในประกาศนี้ ให)ดําเนินการจัดทําผลงานตามข)อกําหนดของผู)ให)การสนับสนุนทุนนั้น ๆ
4.6 หากหลักสูตรใดได)กําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว)ใน
ประกาศนี้ ให)ถือตามข)อกําหนดการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ
ข)อ 5 การดําเนินการสงเอกสารการตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ทําดุษฎีนิพนธ
วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ให)ดําเนินการสงหลักฐานการตีพิมพให)คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
5.1 กรณีที่บทความได)รับการตีพิมพแล)ว นักศึกษาต)องดําเนินการสงเอกสารการตีพิมพ
พร)อมสําเนาหน)าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร)อมหน)าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร)อมบทความฉบับเต็ม พร)อมตัวเลมดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ หรือ
สารนิพนธ ฉบับสมบูรณ

-35.2 ในกรณีที่ยังไมได)ตีพิมพ แตมีการตอบรับให)ตีพิมพ ให)สงหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ ต)องระบุ เดือน ปB ของวารสารที่จะตีพิมพ พร)อมบทความฉบับเต็มที่สงไปตีพิมพ และสําเนา
หน)าปกและปกในวารสารฉบับลาสุดของวารสารที่รับตีพิมพบทความ แนบมาพร)อมกับตัวเลมดุษฎีนิพนธ
วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ฉบับสมบูรณ
ข)อ 6 การดําเนินการสงเอกสารตีพิมพเพื่อสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ทําการค)นคว)า
อิสระ ให)ดําเนินการสงหลักฐานการตีพิมพให)คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
6.1 กรณีที่บทความได)รับการตีพิมพแล)ว นักศึกษาต)องดําเนินการสงเอกสารการตีพิมพ
พร)อมสําเนาหน)าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร)อมหน)าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร)อมบทความฉบับเต็ม พร)อมตัวเลมการค)นคว)าอิสระ ฉบับสมบูรณ
6.2 ในกรณีที่ยังไมได)ตีพิมพ แตมีการตอบรับให)ตีพิมพ ให)สงหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ ต)องระบุ เดือน ปB ของวารสารที่จะตีพิมพ พร)อมบทความฉบับเต็มที่สงไปตีพิมพ และสําเนา
หน)าปกและปกในวารสารฉบับลาสุดของวารสารที่รับตีพิมพบทความ แนบมาพร)อมกับตัวเลมการค)นคว)า
อิสระฉบับสมบูรณ
ข)อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพผลงานดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ และการค)นคว)า
อิสระที่เผยแพร
7.1 บทความที่ใช)เพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา ต)องเปCนบทความที่มีชื่อนักศึกษา
ผู)ทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการค)นคว)าอิสระเปCนชื่อแรก และมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธหรือการค)นคว)าอิสระกํากับ
7.2 บทความที่ตีพิมพ หรือนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช)ประกอบการ
สําเร็จการศึกษา ต)องเปCนผลการวิจัยที่เปCนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการค)นคว)า
อิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แตไมใชบทความที่เขียนจากการวิเคราะห สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข)อง (Review Article)
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ ให)เปCนไปตามข)อกําหนดของวารสารที่ตีพิมพ
7.4 บทความที่ใช)เพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา จะต)องได)รับการตีพิมพหรือได)รับ
การยอมรั บ ให) ตี พิ ม พในวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พทางวิ ช าการที่ มี ก รรมการภายนอกรวมกลั่ น กรอง (Peer
Review) กอนการพิมพ สวนบทความที่ตีพิมพในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จาก
การประชุมวิชาการนั้น สามารถนํามานับได)เฉพาะที่เปCนฉบับเต็ม (Full Paper) เทานั้น
7.5 รูปแบบบทความที่ใช)เพื่อประกอบการสําเร็จการศึกษา หากต)องมีการระบุ E-Mail
Address ให)ใช) E-Mail Address ของมหาวิทยาลัยเทานั้น
ข)อ 8 นักศึกษาที่เข)าศึกษากอนปBการศึกษา 2556 ให)ดําเนินการจัดทําตามที่หลักสูตรกําหนด
ข) อ 9 นั กศึ กษาที่ เ ข) า ศึ ก ษาปB การศึ กษา 2556-2558 ให) ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ตามประกาศ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เรื่อง การตี พิมพบทความวิ จัย เพื่อการสํา เร็จ การศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

-4ข)อ 10 ให)อธิการบดีเปCนผู)รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มิได)กําหนดหลักการหรือแนว
ปฏิบัติไว)ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปlญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให)อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย
สั่งการ คําวินิจฉัยของอธิการบดี ถือเปCนที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารยประเสริฐ ปmnนปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารแนบท+ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป,นไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ได+แก/ วารสารที่มีชื่ออยู/ใน
ฐานข+อมูลที่เป,นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติ ดังต/อไปนี้
๑. ฐานข+อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข+อมูลระดับชาติ ได+แก/ ศูนยดัชนีการอ+างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู/ในกลุ/มที่ ๑ และกลุ/มที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)

