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ประกาศคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
เรื่อง แนวการปฏิบัติในการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
และแนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
----------------------------โดยที่ เป น การสมควรให มีป ระกาศคณะพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยเพื่อขอสําเร็จการศึกษา และแนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอั งกฤษของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะพั ฒ นาสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 แห งพระราชบัญญั ติสถาบัน บัณ ฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 46 แหงขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2563 จึ งกํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ในการตี พิ มพ เผยแพร บ ทความวิ จั ย เพื่ อขอสํ าเร็จ
การศึกษา และแนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
เอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
ข อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว า “แนวการปฏิ บั ติ ในการตี พิ ม พ เผยแพรบ ทความวิ จั ย เพื่ อ ขอสํ าเร็ จ
การศึกษา และแนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
เอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม”
ขอ 2 ให ย กเลิก “ประกาศคณะพัฒ นาสังคมและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวปฏิบัติในการตีพิ มพ
เผยแพรบทความวิจัยจากวิทยานิพนธเพื่อขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก” ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
ขอ 3 กอนการจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเพื่อสําเร็จการศึกษา ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 แผนการเรียนแบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่
มีคุณภาพตามที่สถาบันประกาศกําหนด อยางนอย 2 เรื่อง
3.2 แผนการเรียนแบบ 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) ผลงานวิทยานิพนธหรือ
สวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามที่สถาบันประกาศกําหนด
ขอ 4 สํ าหรั บ นั กศึ กษาปริญ ญาเอก ที่เริ่มลงทะเบีย นสว นที่ 1 (6 หนว ยกิตแรก) ตั้งแตภ าค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 ตองจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ และตีพิมพผลงานวิทยานิพนธตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาในวารสารที่อยูในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่
กําหนดไวตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ โดยใหเปนไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑของวารสารทาง
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วิชาการและการประชุมวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกและหลักสูตรระดับปริญญาโท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
ขอ 5 ใหใชแนวการปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
5.๑ กรณีการจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย ใหจัดทําบทความวิจัยจากวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษ และตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด
5.๒ กรณี ก ารจั ด ทํ าวิ ท ยานิ พ นธเป น ภาษาอั งกฤษ สามารถจั ด ทํ าบทความวิ จั ย จาก
วิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
5.3 แนวการปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ ใหเริ่มบังคับใชกับนักศึกษา ดังนี้
5.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
5.3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) นักศึกษาทีข่ ึ้นทะเบียนตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป
ขอ 6 กรณีเปนนักศึกษาทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
6.1 สําหรับนักศึกษาทุนที่ ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2564 ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตองจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ใหนําประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหทุนสงเสริมการศึกษา ลงวันที่ 17
ตุลาคม 2559 และประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการให
ทุนสงเสริมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มาใชบังคับโดยอนุโลม
6.2 สําหรับ นักศึกษาทุ นที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2564 ผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกตองจัดทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ ใหนําประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหทุนสงเสริมการศึกษา ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2564 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 7 ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณี มีขอขัดของหรือมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหคณบดีโดยคําแนะนําของ
ที่ประชุมคณาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดี
ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อาแว มะแส)
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

