
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

พ.ศ.  ๒๕๕๗
…………………………………………

โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดรายชื่อวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  และเปนมาตรฐานเดียวกัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 
๒๕๔๗  ประกอบกับขอ ๔  ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ                
จึงออกประกาศใชวารสารทั้งที่เปนรูปเลม  สิ่งพิมพหรือเปนวารสารออนไลน  สําหรับการเผยแพรทางวิชาการ 
ไวดังนี้

ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  รายชื่อวารสาร
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ.  ๒๕๕๗                    
                

ขอ  ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป

ขอ  ๓  กําหนดใหใชรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยูในฐานขอมูล  ที่เปนยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามตารางแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอ  ๔  กรณีวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามขอ ๓  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ  
ดังนี้

(๑)  มีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจน  และสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสํานักพิมพหรือหนวยงานที่ตีพิมพ  วัตถุประสงค  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ
(๓) มีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหนวยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบไดวา วารสารมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)          

ที่พิจารณาคุณภาพบทความ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของ
วารสาร  โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสารอยูในรายชื่อดวย



- ๒ -

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูนิพนธ

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพรบทความที่มีผูนิพนธ  จากหลายหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  กรณีที่บทความมีผูนิพนธรวมที่เปนบุคคลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ใหถือวาเปน
บทความจากหนวยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดยอของบทความที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีมีบทความ
ตีพิมพเปนภาษาตางประเทศอื่น ๆ  จะตองมีบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษดวย

(๘) มีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพที่ ไดมาตรฐาน เปนรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ไดแก ชื่อและที่อยูผูนิพนธ บทคัดยอ ตัวบทความและเอกสารอางอิง

ขอ  ๕   ใหคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสาร
ทางวิชาการ  ที่มีลักษณะตามขอ ๔ เสนอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอนุมัติเปนรายวารสารทาง
วิชาการ  และใหจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป  แลวแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอนุมัติ
              

ขอ  ๖  เพื่อใหวารสารทางวิชาการตามขอ ๔  ไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนที่ยอมรับตามขอ ๓  
จึงกําหนดใหหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ ๔  มีผลบังคับใช และใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

ขอ  ๗  ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้

กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการมีอํานาจวินิจฉัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณชี้ขาด และใหถือเปนที่สุด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                 
                                                                 (ดร. วิศัลย  โฆษิตานนท)

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

เรื่อง  รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

พ.ศ.  ๒๕๕๗

…………………………………………




โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดรายชื่อวารสารวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อ ๔  ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                จึงออกประกาศใช้วารสารทั้งที่เป็นรูปเล่ม  สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สำหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ ไว้ดังนี้



ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.  ๒๕๕๗                    



ข้อ  ๒  ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป



ข้อ  ๓  กำหนดให้ใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล  ที่เป็นยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามตารางแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖



ข้อ  ๔  กรณีวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๓  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

(๑)  มีกำหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ

(๒) มีการระบุสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์



(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน



(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)          ที่พิจารณาคุณภาพบทความ ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย

- ๒ -

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ

เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้นิพนธ์



(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์  จากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 



(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีมีบทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย



(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง



ข้อ  ๕   ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พิจารณากลั่นกรองรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่มีลักษณะตามข้อ ๔ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อนุมัติเป็นรายวารสารทางวิชาการ  และให้จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  แล้วแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อนุมัติ



ข้อ  ๖  เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๔  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๓  จึงกำหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๔  มีผลบังคับใช้ และให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 



ข้อ  ๗  ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้



กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมีอำนาจวินิจฉัย แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด




ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                 

                         
                                        (ดร. วิศัลย์  โฆษิตานนท์)



         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

