การขอรับการตรวจการเผยแพร่ผลงานของนิสิตผ่านระบบออนไลน์
1. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมเอกสำรแนบด้ำนท้ำยนี้
2. นำ วพ.04 ส่งผ่ำนระบบยืน่ คำร้องบัณฑิตศึกษำออนไลน์ โดยกำรลงนำมของนิสิต และคณะกรรมกำรประจำตัวนิสิตให้เป็นไป
ตำมข้อปฏิบัติของบัณฑิตวิทยำลัย (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกหน้ำระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษำออนไลน์) หำกนิสิตใช้ E-mail รับรองจำก
คณะกรรมกำรฯ แทนกำรลงนำมในเอกสำรฉบับจริง ให้รวมไฟล์ E-mail คารับรองนั้นเข้ากับไฟล์คาร้อง วพ.04 และส่งเข้า

ระบบคาร้องออนไลน์เพียง 1 ไฟล์
หมายเหตุ: ในระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์นี้ นิสิตไม่ต้อง upload เอกสารประกอบการตีพิมพ์อีก
โดยให้ upload ผ่านระบบคาร้อง วพ. 04 ให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ปกนอกของวารสาร สารบัญ บทความ
หนังสือตอบรับ เกียรติบตั ร Proceedings เป็นต้น
***โดยเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจเอกสารแนบจากที่นิสิตได้ upload ผ่านระบบคาร้อง วพ. 04 เท่านั้น***





ขัน้ ตอนการส่งเอกสารการเผยแพร่ผลงานเพื่อตรวจสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
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กรอกข้อมูลในระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานฯ แล้วนาคาร้องส่งในระบบยื่นคาร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์

1. เลือกประเภทการส่งเอกสารให้ถูกต้อง

2. กรอกรายละเอียด แนบไฟล์ในระบบฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และกดปุ่มบันทึก
3. กดส่งตรวจข้อมูล
หมายเหตุ: หากยังไม่กดส่งตรวจข้อมูล สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม
หากกดส่งตรวจข้อมูลแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทาการปลดล็อค (โทร 02-9428445 ต่อ 234)
4. พิมพ์ (Print)

คาร้องวพ.04 หรือ IS.03

5. นิสิต และคณะกรรมการประจาตัวนิสิตลงนามรับรอง และลงวันที่ในคาร้องตาม ข้อ 4 ให้เรียบร้อย
6. นาเอกสารส่งเข้าระบบคาร้องออนไลน์

โดย

6.1 ส่งเฉพาะคาร้องตาม ข้อ 5 (ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจเอกสารดังกล่าวในระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานเท่านั้น)
6.2 ในกรณีที่ส่งตรวจมากกว่า 1 เรื่อง ให้รวมคาร้อง ตามข้อ 5 ให้เป็นไฟล์เดียวกันก่อนส่งตรวจ
7. ติดตามผลการตรวจผ่านระบบติดตามคาร้อง WRTS

โดยผลการตรวจสอบ มีดังนี้

7.1 “ผ่าน” ให้ Download เอกสารที่ตรวจผ่านแล้วในระบบ WRTS
7.2 “แก้ไข” ให้ Download รายการแก้ไขในระบบ WRTS และทาการแก้ไขในระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานฯ นี้ โดย
1) กดปุ่ม
เพื่อแก้ไข
2) เมื่อแก้ไขแล้วกดปุ่มบันทึก
3) กดส่งตรวจข้อมูล
4) ส่งคาร้อง วพ.04 หรือ IS.03 เข้าระบบคาร้องออนไลน์อีกครั้ง
หมายเหตุ: ให้แก้ไขตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนถูกต้อง และดาเนินการจนแล้วเสร็จ





รายการหลักฐานประกอบการตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์







1. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว สาเนาที่นิสิตต้องนาส่ง มีดังนี้
(1) ปกนอกของวารสาร
(2) สารบัญ
(3) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
(4) หลักฐานการอยู่ในฐานข้อมูลวารสาร (ดูตัวอย่างด้านท้ายของเอกสารนี้)
2. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์แล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการตีพิมพ์
เอกสารที่นิสิตต้องนาส่ง มีดังนี้
(1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ ทั้งนี้ต้องระบุเลขที่...ฉบับที่...เดือน...ปี...ที่จะตีพิมพ์ (หากใช้การตอบรับเป็น e-mail
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และนิสิตต้องลงนามรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน e-mail นั้นด้วย)
(2) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนาไปตีพิมพ์ในวารสาร
(3) หลักฐานการอยู่ในฐานข้อมูลวารสาร (ดูตัวอย่างด้านท้ายของเอกสารนี้)
3. ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ที่นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม
(Proceedings) เรียบร้อยแล้ว [เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไม่ใช่บทคัดย่อ และมีการเผยแพร่ในรูปแบบ, เล่ม, ซีดี, USB,
Online เป็นต้น]
สาเนาเอกสารที่นิสิตต้องนาส่ง มีดังนี้
(1) เอกสารรับรองว่าผ่านการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว
(2) ปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมฯ หรือสาเนาหน้าแผ่นซีดี (ลายสกรีนหน้าซีดี)
(3) สารบัญ (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อนิสิต)
(4) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ
(5) ในกรณีที่ได้รับรางวัลให้แนบหลักฐานการได้รบั รางวัล เช่น เกียรติบัตร, หนังสือรับรอง
หมายเหตุ: 1. รายการนาเสนอต่อที่ประชุมฯ นี้ใช้สาหรับนิสติ ปริญญาโทบางหลักสูตร
หรือระดับปริญญาเอกที่หลักสูตรได้กาหนดเพิ่มเติมไว้
2. นิสิตต้องผ่านการนาเสนอต่อที่ประชุมฯ ก่อนจึงจะสามารถนาหลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได้




แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพมิ พ์ผลงานวิทยานิพนธ์







1. ให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมระบุสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)
2. ชื่อแรกในผลงานทีต่ ีพิมพ์ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนิสติ และอาจารย์
3. ผลงานที่ตีพิมพ์ต้องไม่เคยถูกใช้เป็นหลักฐานในการขอสาเร็จการศึกษามาก่อน
4. การนาผลงานไปนาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการ นิสิตต้องนาเสนอด้วยตนเองต่อที่ประชุมวิชาการก่อน จึงจะสามารถนา
หลักฐานมาประกอบการจบการศึกษาได้
 ประเภทของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และจานวนเรื่องของผลงาน ที่ใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องศึกษาจาก
ข้อบังคับฯ โดยในบางหลักสูตรมีข้อกาหนดอื่นๆ เพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ นิสิตสามารถดูรายละเอียดที่ www.grad.ku.ac.th หรือ
สอบถามไปยังหลักสูตรของตนเอง

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล*
ระดับนานาชาติ
1)
2)
3)
4)

ERIC
MathSciNet
Pubmed
Scopus

5)

Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,

ระดับชาติ
ศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย (Thai Journal Citation
Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ใน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

SSCI และ AHCI เท่านั้น)
6) JSTOR
7) Project Muse
*ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ตัวอย่างหลักฐานการอยู่ในฐานข้อมูลวารสาร
1. ตัวอย่างการอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของวารสาร Nature Energy

(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565)
2. ตัวอย่างการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ของวารสารวนศาสตร์ไทย

(สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565)

