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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉบบัท่ี ๖๓/๒๕๖๑ 

เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ (ฉบับท่ี ๓) 

 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙.๖ ผลงาน

ปริญญานิพนธตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ หรือมีการ

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือรูปแบบอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในแต

ละระดับ และหรือ แบบการศึกษา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย ไดออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง 

เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ และประกาศบัณฑติวิทยาลัย ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง 

เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ (ฉบับที่ ๒) แลวนั้น 

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นสมควรใหปรับปรุงแกไข เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญา

นิพนธ โดยเฉพาะ การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกขอความในขอ ๒.๗ ของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑและแนว

ปฏิบัติการเผยแพรผลงานปริญญานิพนธ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“๒.๗ ผลงานสิทธิบัตร ที่เกิดการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ ท่ีเปนสวนหนึ่งของการทํา

ปริญญานิพนธ นักศึกษาตองมีสวนรวมในการผลิตและรวมเปนเจาของสิทธ ิและตองไดรับหมายเลขสิทธิบัตรเปนที่

เรียบรอยแลว สามารถใชแทนผลงานเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติได ๑ ชิ้น” 

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ ใชสําหรับหลักสูตรท่ีจะขอเปดใหม หรือหลักสูตรเกาที่ขอปรับปรุงใหม ตั้งแต  

ภาคการศึกษาที่ ๒ ป การศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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(Translation) 
Announcement of the Graduate School, Chiang Mai University 

No. 63/2561 B.E. 
Subject: Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (3rd Issue) 

 

According to the Regulation of Chiang Mai University on Graduate Education 2559 B.E., 
clause no. 29.6: a thesis work must be published or at least accepted to publish in a journal, 
media, printed matter, registered a petty patent or patent, or other ways of publication that are 
accepted in the field of study as specified by the graduate school, on each level and/or type of 
study. The Graduate School has issued the Announcement of Graduate School no. 37/2559, 
Subject: Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication, and the Announcement of 
Graduate School no. 45/2560, Subject: Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication 
(2nd Issue). 

The Graduate School Executive Committee (GSEC), at the meeting no. 20/2561 on 19th 
October 2561 B.E., has approved to change some criteria and operating procedure for thesis 
publication as follows: 

1. Clause no. 2.7 of the Announcement of the Graduate School no. 37/2559, Subject: Criteria 
and Operating Procedure for Thesis Publication, is abolished and replaced by the following 
statement: 

“2.7 A patent generated by an invention or design which is already given a patent 
number and is a part of thesis work that the student is involved and shared the patent ownership 
can be used instead of 1 international journal publication.” 

This announcement is effective for any new open or new revision of a graduate program 
starting from the 2nd semester of the academic year 2561 (2018). 

 

Announced on 24th October 2561 B.E. 

(Signed) 

(Associate Professor Akachai Sang-in, PhD, DIC) 
Dean of Graduate School 

 

Note: This document has been translated from the Thai Language. In case of court 
proceedings, or any other disagreement between this document and the original 
document, the Thai Language version of this document shall take precedence. 


