
๑ 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  ๑๒๕๙ /๒๕๖๐) 

เรื่อง  การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------------- 
 
 เพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยบัณฑิตศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทั้งระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
วิจัยในระดับโลก  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อ ๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
และมติที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ยขอนแก่น  ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วันที่                     
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  ๑๒๕๙/๒๕๖๐) เรื่อง การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุก
หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“บทความ”  หมายความว่า บทความวิจัยที่ได้จากผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์ 
    หรือการศึกษาอิสระและต้องเป็นบทความฉบับเต็ม  
    (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อหรือบทคัดย่อขนาดยาว   
“การตีพิมพ์”  หมายความว่า   การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ 

 



๒ 

 

หรือนานาชาติ รวมถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) 
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดของหลักสูตรหรือของทุน 

“ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)” หมายความว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น 
    ผู้ตรวจสอบอ่านบทความและประเมินคุณภาพของ 
    บทความในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ 
    ในวารสารนั้น ๆ   

                     “วารสารวิชาการ” หมายความว่า  วารสารทั้งท่ีเป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Journal) ทางวิชาการที่มีก าหนดออกแน่นอนและ
มีการตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา และบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ 
(Peer Review) โดยที่วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตาม
ประกาศคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ  ๔  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของ
อธิการบดี ถือเป็นสิ้นสุด 
 ข้อ ๕  การตีพิมพ์บทความเพ่ือส าเร็จการศึกษา  
 ๕.๑  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๑.๑  และ ๑.๒ ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
อีก ๑ เรื่อง จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๕.๒  นักศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ และ ๒.๒ ทุกหลักสูตร ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 
ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๓ 

 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้   

ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวารสาร Open Access ที่ผลิตโดยส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

๕.๓  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

กรณีของวารสารวิชาการท่ีเป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย 
ส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑท์ี่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

๕.๔  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
หรือทุนที่ได้รับ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่น าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ จึงจะส าเร็จ
การศึกษาได ้

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย
ส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑท์ี่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

๕.๕  นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ผลงานรายงานการศึกษาอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีน าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จึงจะส าเร็จการศึกษาได้  

กรณีของวารสารวิชาการที่เป็น Open Access ขอให้หลีกเลี่ยงวารสารที่ผลิตโดย
ส านักพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑท์ี่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

หากหลักสูตรใดได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือ
ตามข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ 



๔ 

 

 ข้อ ๖  การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์              
ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามกรณีดังนี้ 

๖.๑  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมส าเนาหน้าปกและปกในวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุ           
ชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม พร้อมตัวเล่มวิทยานิพนธ์  

๖.๒  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ แนบมาพร้อมกับตัวเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ระยะเวลาที่รอตีพิมพ์วารสารในระดับชาติไม่เกิน ๑ ปี และวารสารในระดับนานาชาติ  
ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่นักศึกษาใช้หนังสือตอบรับการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๗  การด าเนินการส่งเอกสารตีพิมพ์เพ่ือส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ท าการศึกษาอิสระ
ให้ด าเนินการส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย ตามกรณีดังนี้ 

๗.๑  กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์แล้วนักศึกษาต้องด าเนินการส่งเอกสารการตีพิมพ์
พร้อมส าเนาหน้าปกและปกในวารสาร หรือรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) พร้อมหน้าสารบัญที่ระบุ          
ชื่อบทความพร้อมบทความฉบับเต็ม  

๗.๒  ในกรณีที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่มีการตอบรับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารที่ตอบรับ 
การตีพิมพ์ ต้องระบุ เดือน ปี ของวารสารที่จะตีพิมพ์ พร้อมบทความฉบับเต็มที่ส่งไปตีพิมพ์ และส าเนา
หน้าปกและปกในวารสารฉบับล่าสุดของวารสารที่รับตีพิมพ์บทความ  

ข้อ ๘  แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระที่เผยแพร่ 
๘.๑  บทความที่ใช้เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษาต้องเป็นบทความที่มีชื่อนักศึกษาผู้ท า

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เป็นชื่อแรก โดยต้องระบุชื่อคณะที่นักศึกษาสังกัด และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๘.๒  บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการขอ

ส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือผลการศึกษา
ทั้งหมด แต่ไม่ใช่บทความที่เขียนจากการวิเคราะห์ สรุปการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review 
Article)  

๘.๓  รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ต้องประกอบไปด้วย บทน า (ที่มา ความส าคัญของปัญหา)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง หรื อเป็นไป
ตามข้อก าหนดของวารสารที่ตีพิมพ์  

๘.๔  บทความที่ใช้เพ่ือประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก่อนการพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น  



๕ 

 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๙ ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙การด าเนินการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการส าเร็จการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
๙.๑  นักศึกษาที่ เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๐) เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
๙.๒ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ใช้ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๑๔๓/๒๕๕๔) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖๒๓/๒๕๕๘) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาอิสระ เพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

   
 
  ประกาศ ณ วันที่     ๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐     
 

     (ลงชื่อ)    กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
             (รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


