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วันที่
๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการส่ งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อการสาเร็ จ
การศึกษา
เรี ยน ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา (เวียนแจ้งท้าย ๑๒ สาขาวิชา)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เรื่ องการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั จากวิทยานิ พนธ์ลง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้นักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ก ที่ เข้าศึ กษาตั้งแต่ ปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ต้องตีพิมพ์เผยแพร่ วิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์
ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่ มีรายงานการประชุ ม (Proceedings) เป็ นเกณฑ์การสาเร็ จ
การศึกษา เพื่อให้การส่ งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั จากวิทยานิ พนธ์ สามารถดาเนินไปได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง ก าหนดแนวปฏิ บ ัติ ใ นการส่ ง หลัก ฐานแสดงการตี พิ ม พ์เผยแพร่ ผ ลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อการสาเร็ จการศึกษาไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ นักศึกษาที่ส่งบทความจากวิทยานิ พนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องกรอกแบบฟอร์ ม วพ.๐๐๑
และส่ ง พร้ อมหลัก ฐานแสดงการตี พิ ม พ์เผยแพร่ ผ ลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์ มาที่ ฝ่ ายส่ ง เสริ ม มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒ หลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ดังนี้
(๑) การเผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการ ให้นกั ศึกษาส่ งหลักฐาน ดังนี้
ก. Proceedings ฉบับเต็มในรู ปแบบเอกสารหรื อ CD ซึ่ งปรากฏบทความจาก
วิทยานิพนธ์ระบุชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรก
ข. หลักฐานแสดงการเผยแพร่ ผลงานจากหน่วยงาน/สถาบันที่จดั การประชุม
(๒) การเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ ดังนี้
ก. กรณี ที่วารสารทางวิชาการจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มแล้ว ให้นกั ศึกษาส่ งเล่มวารสารทาง
วิชาการซึ่งปรากฏบทความจากวิทยานิพนธ์ระบุชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรก
ข. กรณี ที่วารสารทางวิชาการยังอยู่ระหว่างการดาเนิ นการจัดพิมพ์ ให้นักศึกษาส่ ง
สาเนาบทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ระบุชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรก พร้อมกับใบตอบรับการตีพิมพ์ที่ลงนามโดย
บรรณาธิการ ระบุชื่อวารสาร ปี และเล่มที่ ที่จะตีพิมพ์ โดยนักศึกษาต้องส่ งวารสารทางวิชาการฉบับจริ ง ตามที่
ระบุไว้ในใบตอบรับ ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนหลังจากครบกาหนดเวลาตามเล่มวารสารที่ระบุในใบ
ตอบรับการตีพิมพ์
หากนักศึ กษาเกิ ดเหตุ สุ ดวิสั ยไม่สามารถส่ งวารสารทางวิชาการฉบับจริ งภายใน
ระยะเวลาหกเดื อนหลังจากครบกาหนดเวลาตามเล่มวารสารที่ระบุไว้ นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ ม วพ.
๐๐๒ ส่ งที่สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อขออนุมตั ิขยายเวลาการส่ งหลักฐานการเผยแพร่ ผลงานจากวิทยานิพนธ์

๒
คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษาประจ าสาขาวิ ช า มี อ านาจขยายเวลาการส่ ง เล่ ม
วารสารทางวิชาการได้ครั้งละไม่เกินหกเดือนนับจากเดือนและปี ที่ครบกาหนดเวลาการออกวารสารทาง
วิชาการ
ข้อ ๓ การตรวจสอบหลักฐานแสดงการตี พิ มพ์เผยแพร่ ผลงานจากวิ ทยานิ พนธ์ ของส านัก
บัณฑิตศึกษา จะดาเนินการในประเด็นต่อไปนี้
(๑) การเผยแพร่ ในที่ประชุมวิชาการ
-หน่วยงาน/สถาบันที่จดั การประชุม
-การมีผกู้ ารประเมินบทความจากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer review)
-Proceedings ที่มีบทความฉบับเต็ม ซึ่งระบุชื่อนักศึกษาเป็ นชื่อแรก
หลักฐานแสดงการเผยแพร่ ผลงานจากหน่วยงาน/สถาบันที่จดั การประชุม
(๒) การเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
- วารสารต้องเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) กาหนด
- ชื่ อวารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของวารสารทางวิชาการที่เป็ นไปตามเกณฑ์
สกอ. และ สกว. อาทิ ฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลศูนย์ดชั นี อา้ งอิง
วารสารไทย และฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการของสานักบัณฑิตศึกษา
- กรณี ที่สานักบัณฑิตศึกษา ตรวจไม่พบชื่ อวารสารในฐานข้อมูลข้างต้น และต้อง
ใช้ดุลยพินิจของผูเ้ ชี่ ยวชาญในศาสตร์ สาขา ฝ่ ายส่ งเสริ มมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา จะส่ ง
เรื่ องให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยและสรุ ปผลการวินิจฉัยในแบบฟอร์ม วพ. ๐๐๓
ข้อ ๔ หากการตรวจสอบพบว่าเป็ นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่ ผลงานจากวิทยานิ พนธ์ ในที่
ประชุ มวิชาการหรื อวารสารทางวิชาการ สานักบัณฑิตศึกษาจะดาเนิ นการขออนุ มตั ิสาเร็ จการศึกษาจาก
สภาวิชาการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
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