๑

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๕๙ /๒๕๖๐)
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยในระดับโลก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่
๑๔ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ จึ งกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๒๕๙/๒๕๖๐) เรื่อง การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้มีผ ลบั งคับ ใช้ส าหรับหลักสู ตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุ ก
หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“บทความ” หมายความว่า บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระและต้องเป็นบทความฉบับเต็ม
(Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว
“การตีพิมพ์” หมายความว่า การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพ นธ์ ห รือการศึกษา
อิ ส ระ ในวารสารวิ ช าการ (Journal) ในระดั บ ชาติ

๒
หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับ เต็ม (Full
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง (Proceedings)
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม
เงื่อนไขที่กาหนดของหลักสูตรหรือของทุน
“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ
บทความในแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารนั้น ๆ
“วารสารวิชาการ” หมายความว่า วารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
(E-Journal) ทางวิชาการที่มีกาหนดออกแน่นอนและ
มีการตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่าเสมอเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ต้ องผ่ านการกลั่ นกรองคุ ณภาพจากผู้ ประเมิ นอิ สระ
(Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๔ ในกรณีที่มิ ได้กาหนดหลั กการหรือแนวปฏิ บัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ อธิการบดีมีอานาจวินิจฉัย หรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของ
อธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ ๕ การตีพิมพ์บทความเพื่อสาเร็จการศึกษา
๕.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์
หรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จานวน ๑ เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
อีก ๑ เรื่อง จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๕.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับ ชาติห รื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การ

๓
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยสานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๕.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับ ชาติห รื อนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย
สานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๕.๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับ ชาติห รื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นาเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดทา
รายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
ร้ อ ยละ ๒๕ โดยต้อ งมี ผู้ ป ระเมิน บทความที่เ ป็น ผู้ เชี่ ยวชาญในสาขานั้ นด้ ว ย และมี บทความที่ม าจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ จึงจะสาเร็จ
การศึกษาได้
กรณีของวารสารวิช าการที่เป็น Open Access ขอให้ห ลี กเลี่ยงวารสารที่ผลิ ตโดย
สานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
๕.๕ นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นาเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
กรณีของวารสารวิช าการที่เป็น Open Access ขอให้ห ลี กเลี่ยงวารสารที่ ผลิ ตโดย
สานักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
หากหลักสูตรใดได้กาหนดเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือ
ตามข้อกาหนดการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ

๔
ข้อ ๖ การดาเนิ นการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้
๖.๑ กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้ อมส าเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสื บเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุ
ชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์
๖.๒ ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิ ทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน ๑ ปี และวารสารในระดับนานาชาติ
ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๗ การดาเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ทาการศึกษาอิสระ
ให้ดาเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้
๗.๑ กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องดาเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมสาเนาหน้ าปกและปกในวารสาร หรือ รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุ
ชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม
๗.๒ ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และสาเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ
ข้อ ๘ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่เผยแพร่
๘.๑ บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษาผู้ ทา
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุชื่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘.๒ บทความที่ตีพิมพ์ หรือนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อใช้ประกอบการขอ
สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษา
ทั้งหมด แต่ไ ม่ใช่บ ทความที่เขีย นจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง ( Review
Article)
๘.๓ รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทนา (ที่มา ความสาคัญของปัญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรื อเป็นไป
ตามข้อกาหนดของวารสารที่ตีพิมพ์
๘.๔ บทความที่ใช้เพื่อประกอบการสาเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนามานับได้
เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น

๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ สาหรับ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙การดาเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็จการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
๙.๑ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ศึ ก ษาก่ อ นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ ให้ ใ ช้ ป ระกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๐) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็จการศึกษา
๙.๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ใช้ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๑๔๓/๒๕๕๔) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
หรื อ การศึ ก ษาอิ ส ระ เพื่ อ การส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ ๑๖๒๓/๒๕๕๘) เรื่ อง การตี พิ มพ์ บทความวิ จัย ของวิท ยานิ พนธ์ห รื อ
การศึกษาอิสระ เพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ ณ วันที่
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