
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 

 การเผยแพร่บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการ 

(1) การเผยแพร่บทความวิจยัหรือบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  

1.1) จัดท ำและน ำเสนอเป็นบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรน ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร  และ

บทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม 

(Proceedings)  

1.2) บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรต้องผ่ำนกำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะของกำร

บรรณำธิกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพของบทควำมต่ำงๆ 

1.3) กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำ

เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำง

น้อยรอ้ยละ 25  

(2) การเผยแพร่บทความวิจยัหรือบทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

2.1) จัดท ำและน ำเสนอบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับ

สมบูรณ ์(Full paper) ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings)  

2.2) ต้องผ่ำนกำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ในลักษณะของกำรบรรณำธิกำรประเมินและตรวจสอบ

คุณภำพของบทควำมต่ำงๆ 

2.3) กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก 

หรือผู้ทรงคณุวุฒทิี่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยรอ้ยละ 25 

(3) คุณภาพของวารสารวิชาการ (Journal)  

3.1) วารสารวิชาการระดับชาติ หมำยถงึวำรสำรที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal   

       Citation Index Centre (TCI)  เฉพะวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2   

       (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

3.2) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏ                    

อยู่ในฐำนข้อมูล 

 Academic Search Premier (http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-

premier)   

 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 

 BIOSIS (http://www.biosis.org) 

 CINAHL(http://www.ebscohost.com/biomedical-libraries/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.itheiet.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/DisplayAbstract 

Search.cfm) 

 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

3.3) ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ให้ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำรน ำเสนอ

สภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำร ด้วยกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

ตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้ 

1) มีก ำหนดกำรเผยแพรท่ี่แน่นอนชัดเจน และสม่ ำเสมอ อย่ำงน้อยปลีะ 2 ฉบับ 

2) มีกำรระบุส ำนักพมิพ์หรอืหนว่ยงำนตีพมิพ ์วัตถุประสงค ์ขอบเขตของวำรสำร และสำขำวิชำ

ของบทควำมที่จะรับตีพมิพ์ 

3) มีคณะบรรณำธิกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน 

4) มีหลักฐำนที่ตรวจสอบได้ว่ำ วำรสำรมีกำรแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พจิำรณำ

คุณภำพบทควำมที่ครอบคลุมสำขำวิชำหรือกลุม่สำขำวิชำตำมวัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของ

วำรสำร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำรอยูใ่นรำยชื่อด้วย 

5) บทควำมทุกบทควำมมีกำรควบคุมคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรอื

เก่ียวเนื่องกับสำขำของบทควำม และไม่เป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับผู้นิพนธ์  

6) วำรสำรทุกฉบับมีกำรเผยแพรบ่ทควำมที่มีผู้นิพนธ์จำกหลำกหลำยหน่วยงำนทัง้ภำยในและ

ภำยนอก กรณีที่บทควำมมีผูน้ิพนธ์ร่วมที่เปน็บุคคลจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน

ภำยนอก ให้ถอืว่ำเปน็บทควำมจำกหน่วยงำนภำยนอก 



7) มีบทคัดย่อของบทควำมที่เปน็ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษทุกบทควำม กรณีที่บทควำม

ตีพมิพ์เป็นภำษำตำ่งประเทศอื่นๆ จะตอ้งมีบทคัดยอ่เป็นภำษำอังกฤษด้วย 

8) มีกำรตีพมิพ์บทควำมทีม่ีรูปแบบกำรตีพิมพ์ที่ไดม้ำตรฐำน เป็นรูปแบบเดียวกันทุกบทควำม 

ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผูน้ิพนธ์ บทคดย่อ ตัวบทควำมและเอกสำรอ้ำงอิง 
 

เมื่อสภำสถำบนัอดุมศึกษำพิจำรณำยอมรับวำรสำรทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์ขอ้ แล้วจดัท ำ

ประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และแจ้งให ้ก.พ.อ. ทรำบภำยใน 30 วัน (กำรรับรองวำรสำรประเภทนีใ้ห้

ใช้ตั้งแต่วันที ่2 ตุลำคม 2556 ถงึวันที่ 3 ตุลำคม 2559 เทำ่นั้น) 

 

การเผยแพร่ต ารา 

1) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส ำนักพิมพ์ 

(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยกำรถำ่ยส ำเนำเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท ำในรูปแบบอื่น 

2) กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ       

กำรเผยแพรด่ังกล่ำวนั้นต้อง 

 ระบุเดือนและปีที่เผยแพร่ ต้องไม่น้อยกวำ่ 1 ภำคกำรศึกษำ 

 ระบุจ ำนวนพิมพ์ 

3) กำรเผยแพร่เบื้องต้นก ำหนดให้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิชำในหลักสูตรของ

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ที่ประกำศใช้ในขณะนั้นๆ  และจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำร

ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรเท่ำนั้น เป็นไปตำมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทุก

รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 ใช้ในกำรเรียนกำรสอนในสถำบันระดับอุดมศกึษำอื่นๆ 

 เผยแพร่ไปยังสถำบันอุดมศกึษำภำยนอกหรอืหนว่ยงำนภำยนอก  

 เผยแพร่ในเชงิพำณิชย์ ส ำหรับผู้อำ่นทั่วไป 

4) ต ำรำต้อง ได้ รับกำรตรวจสอบและรับรองกำรเผยแพร่จำกคณะกร รมกำรของ

สถำบันอุดมศึกษำ คณะ และ/หรือสถำบันทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำนั้น และ                   

ต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกวำ่หนึ่งภำคกำรศึกษำ 

 ต้องได้รับกำรประเมินเบื้องต้นจำกคณะโดยกรรมกำรประจ ำคณะหรือกรรมกำรที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรประจ ำคณะ หรือได้รับกำรประเมินเบื้องต้นสถำบันทำงวิชำกำร

ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำนั้น 

 แบบรับรองกำรเผยแพรจ่ำกกรรมกำรประเมินเบื้องต้น 



5) เมื่อได้มีกำรพจิำรณำประเมินคุณภำพของ “ต ำรำ” ไปแล้ว (หมำยถึงว่ำมีกำรตัดสินผลว่ำไม่

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน) กำรน ำ “ต ำรำ”นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหำใน “ต ำรำ” 

เพื่อน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและให้มีกำรประเมินคุณภำพ “ต ำรำ” นั้นอีก

คร้ังหนึ่งอำจกระท ำได้ แต่จะต้องท ำกำรเผยแพร่ “ต ำรำ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมำยควำม

ว่ำผู้ขอต้องน ำต ำรำที่ปรับปรุงแล้วไปผ่ำนกระบวนกำรในข้อ 1)-4) ให้ครบถ้วน 

6) กำรปรับปรุงแกไ้ขต ำรำที่อยู่ในกระบวนกำรประเมินเพื่อตัดสินผลกำรประเมิน ไม่จ ำเป็นต้อง

ผ่ำนกระบวนกำรเผยแพรใ่หม่ 

 

การเผยแพร่หนังสอื 

1) กำรเผยแพร่ด้วยวิธีกำรพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือส ำนักพิมพ์ (PUBLISHING 

HOUSE) 

2) กำรเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น กำรเผยแพร่ในรูปของซีดีรอมฯลฯ                  

กำรเผยแพรด่ังกล่ำวนั้นต้อง 

 ระบุเดือนและปีที่เผยแพร่ ต้องไม่นอ้ยกวำ่ 4 เดือน 

 ระบุจ ำนวนพมิพ ์

3) กำรเผยแพร่เบื้องต้นก ำหนดให้ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิชำในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย

แม่โจ้ที่ประกำศใช้ในขณะนั้นๆ  และจะต้องเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำงมำกกว่ำกำรใช้ในกำรเรียนกำร

สอนวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรเท่ำนั้น เป็นไปตำมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรอืทุกรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 ใช้ในกำรเรียนกำรสอนในสถำบันระดับอุดมศกึษำอื่นๆ 

 เผยแพร่ไปยังสถำบันอุดมศกึษำภำยนอกหรอืหนว่ยงำนภำยนอก  

 เผยแพร่ในเชงิพำณิชย์ ส ำหรับผู้อำ่นทั่วไป 

4) หนังสือต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองกำรเผยแพรจ่ำกคณะกรรมกำรของสถำบันอุดมศึกษำ 

คณะ และ/หรือสถำบันทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำนั้น และ ต้องมีระยะเวลำในกำร

เผยแพรแ่ล้วไม่น้อยกวำ่ 4 เดือน 

 ต้องได้รับกำรประเมินเบื้องต้นจำกคณะโดยกรรมกำรประจ ำคณะหรือกรรมกำรที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรประจ ำคณะ หรือได้รับกำรประเมินเบื้องต้นสถำบันทำงวิชำกำร

ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำนั้น 

 แบบรับรองกำรเผยแพรจ่ำกกรรมกำรประเมินเบื้องต้น 

5) เมื่อได้มีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของ “หนังสือ” ไปแล้ว (หมำยถึงว่ำมีกำรตัดสินผลว่ำไม่

ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน) กำรน ำ “หนังสือ”นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหำใน “หนังสือ” 



เพื่อน ำมำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและใหม้ีกำรประเมินคุณภำพ “หนังสือ” นั้นอีกคร้ัง

หนึ่งอำจกระท ำได้ แต่จะต้องท ำกำรเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหมำยควำมว่ำ                    

ผู้ขอต้องน ำหนังสือที่ปรับปรุงแล้วไปผ่ำนกระบวนกำรในข้อ 1)-4) ให้ครบถ้วน 

6) กำรปรับปรุงแกไ้ขหนังสอืที่อยู่ในกระบวนกำรประเมินเพื่อตัดสนิผลกำรประเมนิ ไม่จ ำเป็นต้อง

ผ่ำนกระบวนกำรเผยแพรใ่หม ่

 

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวารสารอเิล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนกิส์ออนไลน์  

1) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปของฐานข้อมูลระบบออนไลน์  (Online  Based  Electronic  

Journal)  เป็นวำรสำรเนื้อหำฉบับเต็มที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์จำกฐำนข้อมูล

พำณิชย์  โดยผู้ใชส้ำมำรถเข้ำถงึข้อมูลของผู้ผลิตหรือแหล่งผลิตได้ด้วยกำรเช่ือมตรง  (On-line) 

2) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปฐานข้อมูลซีดี-รอมฉบับเต็ม  (CD-ROM  Electronic)                    

เป็นเทคโนโลยีกำรจัดเก็บ  บันทึกข้อมูลในรูปดิจิตอล  จัดเป็นสื่อประเภทออปติคอล  (Optical  

media)  ที่ใช้แสงเลเซอร์ในกำรอ่ำนและบันทึกข้อมูล  ซีดี-รอมเป็นสื่อบันทึกข้อมูลชนิดสื่อผสม

หรือมัลติมีเดีย  (Multimedia)  ที่ใช้บันทึกข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร  ตัวเลข  ข้อควำม  ภำพ  

สัญลักษณ์  และเสียง ปัจจุบันวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้  มักจัดพิมพ์ควบคู่ไปกับวำรสำร  

ที่เป็นสิ่งพิมพ์ และมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ผู้ผลิตวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบนี้ก็ก ำลัง

เพิ่มผลผลิตผ่ำนระบบเครอืข่ำยอินเตอรเ์น็ตเพื่อให้สำมำรถส่งและเผยแพร่สำรนิเทศไปยังที่ต่ำง ๆ 

ทั้งใกล้และไกลได้อีกด้วย 

3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเครือข่าย  (Network  Electronic  Journals)  เป็นวำรสำร

ในรูปสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มที่ เผยแพร่   ที่มีกำรเสนอเนื้อหำในลักษณะบทควำม                      

มีกำรคัดเลือกบทควำมที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมีคณะกรรมกำรพิจำรณำ  และสำมำรถบอกรับเป็น

สมำชิกวำรสำรได้เช่นเดียวกับวำรสำรทำงวิชำกำรที่พิมพ์เผยแพร่ในรูปสิ่งพิมพ์  เช่น  วำรสำร  

Interpersonal  Computing  and  Technology  (IPCT)  ซึ่งเป็นวำรสำรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  Center  for  Teaching  and  Technology  ประเทศ

สหรัฐอเมรกิำ 

ลักษณะของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

1) ไม่มีกำรระบุส ำนักพิมพ์หรือสถำนที่ตีพิมพ์แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรำยละเอียดที่ตั้ง หรือท ำให้

เข้ำใจผิดว่ำส ำนักพมิพ์ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปหรอือเมริกำแต่ไม่สำมำรถสืบคน้สถำนที่ตั้งจริงได้ 



2) ไม่มีกำรระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของวำรสำร และสำขำวิชำของบทควำมที่ จะรับกำรตีพิมพ์ 

หรือมีกำรระบุ แต่ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำวำรสำรนั้นรับตีพิมพ์ผลงำนนอกเหนือจำกขอบเขตหรือ

สำขำวิชำที่ได้ระบุไว้ 

3) ไม่มีกำรก ำหนดกำรเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตำมมำตรฐำนวำรสำรวิชำกำรระดับสำกลและ                

ไม่เป็นไปตำมเกณฑท์ี่ก.พ.อ.ก ำหนด 

4) ไม่มีบรรณำธิกำรหรือบรรณำธิกำรไม่ใชผู่้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ และมักพบว่ำบทควำมวิจัย

ที่ลงเผยแพร่ในวำรสำรออนไลน์ดังกล่ำวมีข้อผิดพลำดในเชิงวิชำกำร และ/หรือใช้ภำษำอังกฤษ              

ไม่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และ/หรือมีรูปแบบกำรน ำเสนอ กำรเขียนอ้ำงอิง ไม่ถูกต้อง                       

ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

 

--------------------------------------------------- 


