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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม 
แบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ ์

  เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)……………….…..…………………..……….…  รหัส  ………………..…………….…… เบอร์โทรศัพท์ ………………..………… 
เป็นนักศึกษาหลักสูตร  ………………………………………………………..……   สาขาวิชา …………………………………….…..…..……….….…. 

ช่ือนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………รหัส  …………………………………..  เบอร์โทรศัพท์…….……...…………. 
เป็นนักศึกษาหลักสูตร  ………......................................................….……   สาขาวิชา …………………………..…..……….….…............................. ระบบ     
(   )  ในเวลาราชการ        (   )  นอกเวลาราชการ 

  ระดับ    (   )  ปริญญาเอก   แผนการเรยีน    (   )  แบบ  1.1     (   )  แบบ  1.2     (   )  แบบ  2.1     (   )  แบบ  2.2      
(   )  ปริญญาโท    แผนการเรยีน    (   )  แผน ก แบบ  ก 1    (   ) แผน ก แบบ  ก 2    (   )  แผน ข 

            มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์  จ านวน  …………..  ฉบับ  เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง 
 
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………  นักศึกษา 
        (……………..……………………………………………….)  วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. ……….…… 

 
1.  ทุนสนับสนนุวิทยานิพนธ ์
    ไม่ได้รับทุนสนับสนุน 

    ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธจ์าก (แหล่งทุน)................................................................................................................ 
        ช่ือทุน.......................................................................................................................................จ านวน.........................................บาท 
 
2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ เร่ืองท่ี ......... (กรณี มีผลงานมากกว่า 1 เร่ือง ให้ท า TS6  และแนบส าเนาผลงานเพ่ิม) 
       ไดร้ับการตีพิมพ์แล้ว  ………………..  เรื่อง     ไดร้ับการยอมรับใหต้ีพิมพ์แล้ว  ………………..  เรื่อง 

                ประชุมวิชาการ   (    )  นานาชาติ (    )  ระดับชาติ              (    )  สาขาวิชายอมรับ 
                วารสารวิชาการ (    )  นานาชาติ (    )  ระดับชาติ              (    )  สาขาวิชายอมรับ 
                                  ซึ่งเป็นวารสารที่  (     )  ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  (     )  อยู่ในฐานข้อมูล  ........................................................................... 

         (     ) ไม่มีค่า impact factor (     )  มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. ……….……..…......…เท่ากับ ……………….……… 
            ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย) …………………………………………………………..………………………………………….……………………………….……… 
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………..……..……………………………………….……………………………………………………………………………….
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
 

           (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………..…………………….………………………………….……………………………….……… 
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………..……..……………………………………….……………………………………………………………………………….
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
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           ช่ือวารสาร/ช่ือท่ีประชุม …………………………………………….…………………..…………………………………….……………………………………
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………..……..……………………………………….………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………… ISSN  …………………………………………………………………………………. 
 
 วัน  เดือน  ปี  ……………………..…………………………..………………(กรณีวารสาร  ให้ระบุเลขปีท่ี………….………ฉบับท่ี………………) 

 
    3. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของบทความวิจัย  และมีมิตพิิจารณาผลงาน  ดังนี้ 

    3.1  (    )  เห็นชอบ              (    )  ไม่เห็นชอบ  สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (ข้อ 4)  
    3.2  พิจารณาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย มีระดับคุณภาพงานวิจัย  
          (    ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ. (ปี 2557)     
          (    ) เข้าเกณฑ์    สกอ. (ปี 2557)  ค่าน้ าหนัก  [  ]  0.1  [  ]  0.2  [  ]  0.4  [  ]  0.60  [  ]  0.80  [  ]  1.00 
   3.3  เฉพาะกรณีผลงานวิจัยได้รับการตอบรับจากแหล่งผลงาน   

              อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์จะติดตามผลงานตีพมิพ์ของนักศึกษา  และเมื่อผลงานไดร้ับการตีพิมพ์ตามระยะเวลา 
      ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว  จะจดัส่งผลงานวิจัยมายังบัณฑติวิทยาลัยทันที 

        ทั้งนี้  หากผลงานวิจัยของนักศึกษาไม่ได้รับการตีพิมพ์ในระยะเวลาที่ก าหนดในใบตอบรับ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
นักศึกษาจะรีบด าเนินการช้ีแจงมายังบัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับทราบทันท ีและหากมีข้อสรุปว่าผลงานวิจัยของนกัศึกษาไม่ไดร้ับการตีพิมพ์
จริง นักศึกษายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยต่อไป  

  
 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

 
   ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   นักศึกษา 
            (……………………………………….………………….)    วันท่ี  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

 
4.  ให้ผู้เขียนบทความวิจัย  ก าหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการท าบทความวิจัยทุกบทความที่น ามาประกอบการส าเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้ให้ก าหนดสัดส่วนการมสี่วนร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในหน้า  4 
 
5.  ความเห็นของประธานหลักสตูร       
(    )  เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง ........................................................................................................................................................................ 
(    )  ผลงานวิจัยท่ีนิสิตตีพิมพ์ถูกต้องตามหลักสูตรและประกาศฯ มหาวิทยาลยั  
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ระดับคุณภาพงานวิจัย   (    ) ไม่เข้าเกณฑ์ สกอ.(ปี 2557)     
                  (    ) เข้าเกณฑ์    สกอ.(ปี 2557)  ค่าน้ าหนัก  [  ]  0.1  [  ]  0.2  [  ]  0.4  [  ]  0.60  [  ]  0.80  [  ]  1.00 
 
 

    ลงช่ือ……………………………………………….……….……………..   ประธานหลักสตูร 
           (……………………….…………………….………………….)     วันท่ี ……..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
 
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ .................... วันที่………เดือน…………พ.ศ. ...…….. 
 
 

(    )  เห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา  เพื่อน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
        พิจารณาอนุมัติประกอบการส าเร็จการศึกษาต่อไปได้ 
 

(    )  ไมเ่ห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา 
 
 

เนื่องจาก ................................................................................................ 
............................................................................. ................................... 
................................................................................................................  
 

 
        ลงชื่อ………..…………………………………….……….……….……………..     
           (……..…………………………………..….…………………….…………….) 
                  ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

               วันท่ี ……..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

ค  7. ความเห็นของฝ่ายตรวจสอบผลงานวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย 
(    )  ผลงานวิจัยของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศฯ มหาวิทยาลัย  
(    )  ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัยถูกต้องตามเกณฑ์ สกอ.  
        ฐานข้อมูล .......................................... ค่าน้ าหนัก ...................... 
(    )  ผ่านมติท่ีประชุม 
       [   ]  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการฯ  
             ครั้งท่ี.................... วันท่ี ......../........................... / ...............   
       [   ]  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
             ครั้งท่ี.................... วันท่ี ......../........................... / ...............   
 
................................................................................................................ 
................................................................................................................  
........................................................................................... ..................... 
 
        ลงชื่อ………..…………………………………….……….……….……………..     
           (……..…………………………………..….…………………….…………….) 

                    วันท่ี ……..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
 

ค  8. ความเห็นของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                                 
 

(    )  เห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา  และค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 
       ตามเกณฑ์ สกอ. เห็นควรอนุมัติประกอบการส าเร็จการศึกษาต่อไปได้ 
 

(    )  ไมเ่ห็นชอบผลงานวิจัยของนักศึกษา   
 

 
เนื่องจาก ................................................................................................ 
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................ 
................................................................................................................  
 
 
        ลงชื่อ………..…………………………………….……….……….……………..     
           (……..…………………………………..….…………………….…………….) 

                   วันท่ี ……..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

ค  9. ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

(    )  อนุมัตค่ิาน้ าหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. และ 
       ผลงานวิจัยของนิสิตใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาได้   
 

(    )  ไม่อนุมัติค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกอ. และ 
       ผลงานวิจัยของนิสิตประกอบการส าเร็จการศึกษา 
 
 

เนื่องจาก ...................................................................................... .......... 
................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................ 
................................................................................................................  

 
        ลงชื่อ………..…………………………………….……….……….……………..     
           (……..…………………………………..….…………………….……………. 

                   วันท่ี ……..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 
 บทความทางวิชาการ         ต ารา        หนังสือ        งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

 
ผู้ร่วมงาน จ านวน........คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 
 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ ....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 

        
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………   

                 (……………..…………………………………………………….) 

 
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………   

                 (……………..…………………………………………………….) 

 
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………   

                 (……………..…………………………………………………….) 

 
ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………   

                 (……………..…………………………………………………….) 
 

ลงช่ือ…………………………………………………..……..……………   
                 (……………..…………………………………………………….) 
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 เอกสารประกอบการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

******************************** 
1.  ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ (หรือตอบรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารที่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหานครพนม 
    เอกสารทีน่ึกศึกษาต้องน าส่ง  มีดังนี้ 

(1)   ปกนอกของเล่มวารสาร (ถ้ามี) 
(2)   สารบัญ (ถ้ามี) 
(3)   บทความของนกัศึกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือกรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ต้องแนบบทความของนกัศึกษาที่ได้รับการแกไ้ข
และจัดรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
(4)   หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดบันานาชาติ  
(5)   กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพมิพ์ต้องแนบหนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยก าหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ไมเ่กิน 1 ปี  
นับจากวันทีน่ักศกึษาน าส่งแบบส่งผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (TS 06/IS 06) ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
(ยกเว้นวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI สามารถใช้หนังสือรับรองการตอบรับใหต้ีพมิพ์ท่ีไม่ก าหนด ป(ีฉบับ) ที่จะตีพิมพ์ได)้  
 

2.  ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ (หรือตอบรับให้ตีพิมพ์) ในวารสารที่ไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
    เอกสารที่นักศึกษาต้องน าส่ง  มีดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพมิพ์ โดยก าหนดระยะเวลาการตีพมิพ์ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีนักศึกษาน าส่งแบบส่งผลงานวิจัย 
จากวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นควา้อิสระ (TS 06/IS 06) ณ บัณฑิตวิทยาลัย 

(2)  แนบบทความของนักศึกษาไดร้ับการแกไ้ขและจัดรูปแบบตามรปูแบบของวารสาร 
(3)  ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Reviewers)  
(4)  หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดบันานาชาติ  
(5)  จัดท ารายการตรวจสอบคณุภาพของผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสาร และหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์ม TS06/3 

 

3.  ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่นักศึกษาต้องน าส่ง  มีดังนี ้
(1)  ปกนอกของเอกสารการประชุมวิชาการ 
(2)  สารบญั  และรายช่ือกองบรรณาธิการ  คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิการประชุมวิชาการ 
(3)  เนื้อหาบทความของนิสิตที่พิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ 
(4)  ส าเนาประกาศนียบัตรหรือเกยีรติบตัร 
 

4.  ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ทีผ่่านการน าเสนอในการประชมุวิชาการเรียบร้อยแล้ว  แต่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์ 
    เป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม  ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารการประชุมวิชาการ  (Proceedings) หรือวารสารภายหลัง   
    เอกสารที่นักศึกษาต้องน าส่ง  มีดังนี้ 

(1)  หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยก าหนดระยะเวลาการตีพมิพ์ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีนกัศึกษาน าส่งแบบส่งผล
งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (TS6/IS6) ณ บัณฑิตวิทยาลยั 

 (2)  แนบบทความของนกัศึกษาที่ได้รับการแก้ไขและจดัรูปแบบตามรูปแบบของประชุมวิชาการ  (Proceedings) หรือวารสาร 
 (3)  ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Reviewers) และรายชื่อกองบรรณาธกิาร/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5.  ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการน าเสนอในการประชมุวิชาการเรียบร้อยแล้ว  แต่ได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย 
    ฉบับเต็ม  ไม่ใช่บทคัดย่อในเอกสารวารสารที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI ภายหลัง เอกสารที่นักศึกษาต้องน าส่ง  มีดังนี้ 
 
 
 
 



 
 - 6 - 

     (5.1)  กรณีได้รับการตีพิมพ์ตอ่เนื่อง/เผยแพร่ในเว็บไซต์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI ฉบับปกติ มีดังนี ้
       (5.1.1)   ปกนอก, สารบัญของเล่มวารสาร 
       (5.1.2)   บทความของนกัศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
       (5.1.3)   หลักฐานของวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI  
 

     (5.2)  กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ต่อเนื่องในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฉบับปกติและมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์  มดีังนี ้
             (5.2.1)  กรณตีีพิมพ์ต่อเนื่องในวารสาร ฉบับปกต:ิ หนังสอืรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยก าหนดระยะเวลาการตีพิมพ์ไม่เกนิ  

1 ปี นับจากวันท่ีนักศึกษาน าส่งแบบส่งผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ (TS6/IS6) ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
โดยในหนังสือรบัรองต้องมีข้อความระบุยืนยัน จะมีการเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของวารสาร และในฐานข้อมลู TCI  

       (5.2.2)  แนบบทความของนกัศึกษาที่ได้รับการแก้ไขและจดัรูปแบบตามรูปแบบของวารสาร 
       (5.2.3)  ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (Peer  Review)  
       (5.2.4)  รายชื่อกองบรรณาธิการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสาร 
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TS6 /1 
(กรณีตอบรับการตีพิมพ์วารสาร) 

 
                  หนังสือรับรอง  การตอบรับผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ 

 
 ขอรับรองว่าบทความวิจัยเรื่อง  ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้แต่ง  ……………………………….….……………………………………………………………………………………………………….………………… 
ได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Reviewers)  และบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเพื่อตีพิมพ์
บทความวิจัยฉบับเต็ม  ในวารสาร
...……………………………………….………..……..………………………………………………..……….. 
ปีที่  ….……  ฉบับที่……………..…. เดือน  …………………….……….…………….……………… พ.ศ.  ………………………..…… 
  
 

 
………………………………………………………………….. 
(…………………………………….……………………...) 

        ต าแหน่ง  …………………………………………………………….. 
วันที่  ….../……………………/……….. 

   
       ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  กรอกข้อมลูโดยการพิมพ์เท่านั้น 
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TS6  /2.1 
(กรณีตอบรับการตีพิมพ์ประชุมวิชาการ) 

 
              หนังสือรับรอง  การตอบรับผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์ประชุมวิชาการ) 

 
 ขอรับรองว่าบทความวิจัยเรื่อง  ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ผู้แต่ง  ……………………………….….……………………………………………………………………………………………………….………………… 
ได้ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Reviewers)  และบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเพื่อตีพิมพ์  
บทความวิจัยฉบับเต็ม  ในเอกสารการประชุมวิชาการ  (Proceedings) (ชื่อประชุมวิชาการ)……………………...............…… 
…………............................................................................................................................. ................………………….............. 
............................................................................................. ..................................................................... .............… 
โดยจะมีการเผยแพร่ในเดือน  …………………………………  พ.ศ.  …………………        
 

 
………………………………………………………………….. 
(…………………………………….……………………...) 

        ต าแหน่ง  …………………………………………………………….. 
วันที่  ….../……………………/……….. 

 
   ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  กรอกข้อมลูโดยการพิมพ์เท่านั้น 
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รายการตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร 

วารสาร ....................................................................... ISSN ………………………………… URL …………………………………………………… 
 

ประเด็นพิจารณา 
การตรวจสอบ 

 แหล่งอ้างอิง/หลักฐาน เหตุผลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ใช่ ไม่ใช่ 

1. หลักฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบตามโครงสร้างวารสาร  

   1.1 วารสารมีการก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และ
สม่ าเสมอ  

    

   1.2 วารสารมีการระบสุ านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ ์
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความ
ที่จะรับตีพิมพ์ 

    

   1.3 วารสารมีรายชื่อคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคณุวุฒิที่มา
จากหลากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 

    

   1.4 มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่
ครอบคลมุสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของวารสารโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานจาก
สถาบันทั้งในและต่างประเทศท่ีจดัท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

    

TS6/3 
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ประเด็นพิจารณา 
การตรวจสอบ 

 แหล่งอ้างอิง/หลักฐาน เหตุผลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ใช่ ไม่ใช่ 

   1.5  บทความทุกบทความมีการควบคุมคณุภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขา
ของบทความ และไมเ่ป็นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
 

    

   1.6  วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จาก
หลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกจากสถาบันท้ังใน
และต่างประเทศ กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก  
 

    

   1.7 บทความทุกบทความมีบทคัดย่อของบทความที่เป็น
ภาษาอังกฤษ กรณีที่บทความตีพมิพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น 
ๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาองักฤษด้วย 

    

   1.8 วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความได้แก ่ช่ือและที่
อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

    

   1.9 วารสารมีเว็บไซต์ของวารสารที่ชัดเจน 
 

    

   1.10 วารสารไม่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey Beall’s List 
of Predatory, Open-Access Publishers 
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ประเด็นพิจารณา 
การตรวจสอบ 

 แหล่งอ้างอิง/หลักฐาน เหตุผลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ใช่ ไม่ใช่ 

   1.11 ส านักพิมพ์ไม่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey Beall’s 
List of Predatory, Open-Access Publishers 
 

    

   1.12 วารสาร ไม่เป็น Hijacked Journal 
 

    

   1.13 มีหลักฐานของวารสารที่แสดงว่าวารสารอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

    

ประเด็นพิจารณา 
การตรวจสอบ 

 แหล่งอ้างอิง/หลักฐาน เหตุผลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
มี ไม่มี 

2.  หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นกรองบทความ (Peer  Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

   2.1 วันท่ีส่งบทความกับวารสารครั้งแรก  
       ............. / .......................... /................ 
 
 

    

   2.2 วันท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร  
       ครั้งท่ี 1 .......... / ........................ /................ 
       ครั้งท่ี 2 .......... / ........................ /................ 
       ครั้งท่ี 3 .......... / ........................ /................ 
 
 

    

   2.3 วันท่ีได้รับการตอบรับใหต้พีิมพ์  
       ............. / .......................... /................ 
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ประเด็นพิจารณา 
การตรวจสอบ 

 แหล่งอ้างอิง/หลักฐาน เหตุผลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ใช่ ไม่ใช่ 

   2.4 เอกสาร/หลักฐานข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิและ
บทความที่ส่งวารสารแตล่ะครั้ง 

    

   2.5 เอกสาร/หลักฐานในการโตต้อบ ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

    

   2.6 บทความวิจัยฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เน้นจดุที่มีการแก้ไขให้เป็นอย่างชัดเจน  
 
 

    

   2.7 บทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ หรือบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (กรณีตอบรับใหต้ีพิมพ์)  
 

    

 
3.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ลงชื่อ……………………………………………….……….……………..อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
         (……………………………………….………………….)    

          วันที่  …………..เดือน ……………….. พ.ศ. …………… 

    

 
        ทัง้นี้ นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมลูและเตรียมหลกัฐานตามตารางตรวจสอบความมีคุณภาพของวารสาร  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เร่ือง การตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือการส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
จ านวน 1 ชุด และบันทกึข้อมูลทัง้หมดในรูปแบบไฟล์ (doc หรือ pdf) ในซีดี 1 แผ่น โดยผ่านการตรวจสอบ 
และเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าส่งเอกสาร (TS 06/IS 06) ส่ง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ภายในสัปดาห์สุดท้าย 
ของทุกเดือน 
 


