
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    

 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ให้ใช้ระเบียบน้ีนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ใช้วารสารทางวิชาการท่ีมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

  ข้อ ๓  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒  ให้สภาสถาบัน       
อุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี    

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
  (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร          
และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
  (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
  (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)         
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายช่ือด้วย 
 



-๒- 
 
  (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเก่ียวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก     
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   
  (๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง  

  ข้อ ๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

  ข้อ ๕  เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒   
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่
วันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                   
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ) 

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยระเบียบ 

  วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 
 -  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) 

  ๒. ฐานข้อมลูระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที ่๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ  และจะต้องได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๒  ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธกิารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๓  แล้ว  
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ  ๒  
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ๓  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว  ก.พ.อ.  จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ  ๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 -  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) 

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 
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