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รายการหลักฐานประกอบการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
1. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว สําเนาที่นิสิตต้องนําส่ง มีดังนี้
(1) ปกนอกของวารสาร
(2) สารบัญ
(3) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
2. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการยอมรับให้ตพี ิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ดําเนินการตีพิมพ์
เอกสารที่นสิ ิตต้องนําส่ง มีดังนี้
(1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ ทั้งนี้ต้องระบุเลขที.่ ..ฉบับที่...เดือน...ปี...ที่จะตีพมิ พ์ (ใช้ฉบับจริง)
(2) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนําไปตีพิมพ์ในวารสาร
3. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม
(Proceedings) [โดยจะต้องเป็นรวมเล่ม/ซีดี บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อ] เรียบร้อยแล้ว
สําเนาเอกสารที่นิสิตต้องนําส่ง มีดังนี้
(1) เอกสารรับรองว่าผ่านการนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว
(2) ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ หรือสําเนาหน้าแผ่นซีดี (ลายสกรีนหน้าซีดี)
(3) สารบัญ (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อนิสิต)
(4) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ
(5) ในกรณีที่ได้รับรางวัลให้แนบหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น เกียรติบัตร, หนังสือรับรอง
หมายเหตุ: 1. รายการนําเสนอต่อที่ประชุมฯ นี้ใช้สําหรับนิสิตปริญญาโทบางหลักสูตร
หรือระดับปริญญาเอกทีห่ ลักสูตรได้กําหนดเพิ่มเติมไว้
2. นิสิตต้องผ่านการนําเสนอต่อที่ประชุมฯ ก่อนจึงจะสามารถนําหลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได้

แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
1. ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมระบุสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)

2. ชื่อแรกในผลงานที่ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสิตและอาจารย์
มีนาคม 2560
โปรดพลิก

เอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
หมายเลข
ฐานข้อมูล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
BIOSIS (http://www.biosis.org)
CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/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.theiet.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/DisplayAbstractSearch.cfm)
Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ
ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสาร
ที่มีชื่ออยู่ในกลุม่ ที่ 1 และกลุม่ ที่ 2 (www.kmutt.ac.th/jif/public_html/)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป

