ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
----------------------------------เพื่อยกระดับ คุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และเพื่อเป็นการพัฒ นาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การตีพิมพ์
บทความวิจัย เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อ 2 ประกาศนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอก และระดั บ ปริ ญ ญาโท
ทุกหลักสูตร ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“บทความ” หมายถึง บทความวิจัยที่ได้จ ากผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อ
ขนาดยาว
“การตีพิมพ์” หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม
(Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

-2“วารสารวิชาการ” หมายถึง วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ทางวิ ช าการที่ มี ก าหนดการตี พิ ม พ์ แ น่ นอนและมี ก ารตี พิ ม พ์ เ ป็ นระยะอย่ า งสม่ าเสมอเป็น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิช า และบทความที่ จ ะได้รั บ การตี พิมพ์ใ นวารสารต้องผ่ านการกลั่ นกรองคุ ณภาพจาก กรรมการ
ภายนอก (Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
Institute for Scientific Information (ISI), SCOPUS, Science Citation Index (SCI), และ Social
Science Citation Index (SSCI) ส่วนวารสารวิชาการในระดับชาติ ต้องมีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index ; TCI) หรือหากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์
การตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล นอกเหนือจากที่กาหนด ให้ถือตามข้อกาหนดของหลักสูตรนั้น ๆ หรือตาม
ประกาศรายชื่อวารสารที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 4 การตีพิมพ์บทความเพื่อสาเร็จการศึกษา
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
(International Journal) จานวน 1 ผลงาน หรือวารสารระดับชาติ (National Journal) จานวน
2 ผลงาน และรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference Proceeding) จานวน
1 ผลงาน จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
4.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงาน
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร หรือนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการที่บทความวิจั ยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
(Conference Proceeding) ที่มีการประเมินจากกรรมการภายนอก (Peer Review) จานวน 1 ผลงาน จึง
จะสาเร็จการศึกษาได้
4.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ทุกหลักสูตร จะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความ
การค้นคว้าอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา หรือ นาเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (Conference Proceeding) จานวน 1 ผลงาน จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
4.4 สาหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทาผลงาน ซึ่งมีเงื่อนไขสูงกว่าตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดาเนินการจัดทาผลงานตามข้อกาหนดของผู้ให้การสนับสนุนทุนนั้น ๆ
4.5 หากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้ถือตามข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ

-3ข้อ 5 การดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
5.1 กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมสาเนาหน้าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่ม ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ
สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
5.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่ม ดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 6 การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการค้นคว้า
อิสระ ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ตามกรณีดังนี้
6.1 กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว นักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมสาเนาหน้าปกและปกในวารสาร (Journal) หรือรายงานการประชุม (Conference Proceeding)
พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์
6.2 ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบ
รับการตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มการค้นคว้า
อิสระฉบับสมบูรณ์
ข้อ 7 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ที่เผยแพร่
7.1 บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษา ต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษา
ผู้ทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นชื่อแรก
7.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุม วิชาการเพื่อใช้ประกอบการ
สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (Review Article)
7.3 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์

