
      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

................................... 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ มติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ มติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๕๗ และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๘  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 ข้อ ๓ ผู้ที่จะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๔ กรณีที่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจในการพิจารณาตีความ วินิจฉัย
การด าเนินการใดๆ ตามประกาศนี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖   กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                      
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
................................... 

การก าหนดรายช่ือวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

๑.๑ Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
(select ebscohost and then academic search premier) 

๑.๒ Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
๑.๓ BIOSIS (http://www.biosis.org) 
๑.๔ CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
๑.๕ EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
๑.๖ ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
๑.๗ H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and  

then H.W.Wilson) 
๑.๘ Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
๑.๙ Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
๑.๑๐ INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
๑.๑๑ MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
๑.๑๒ MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
๑.๑๓ PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
๑.๑๔ Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
๑.๑๕ ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
๑.๑๖ SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
๑.๑๗ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
๑.๑๘ Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/Display 

AbstractSearch.cfm) 
๑.๑๙ Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 

Index — TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
 

/๓. รายชื่อวารสาร… 

http://www.ebscohost.com/
http://papers.ssrn.com/
http://wokinfo.com/
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php


-๒- 

๓. รายช่ือวารสารทางวิชาการที่เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลตามข้อ ๑ และข้อ ๒ 
 ๓.๑ Asian Journal of Food and Agro-Industry 
 ๓.๒ GMSARN International Journal  
 ๓.๓ International Journal of Geoinformatics  
 ๓.๔ Journal of Contemporary Water Research & Education  
 ๓.๕ Journal of Water Resource and Protection  
 ๓.๖ Phytopharmacology  
 ๓.๗ Science Journal Ubon Ratchathani University  

๓.๘ The Asian Fisheries Science Journal 
 ๓.๙ US-China Foreign Language 
 ๓.๑๐ วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓.๑๑ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๓.๑๒ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๓.๑๓ วารสารวิจัยสาธารณสขุศาสตร์ 

  

ทั้งนี้ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่เพ่ิมเติมในข้อ ๓ เป็นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด จึงก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว วารสารในข้อ ๓ ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าสู่
ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้ ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสารดังกล่าว  

อนึ่ง กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสามารถเสนอผลงานนั้นเพ่ือประกอบในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ภายหลังได้ 

---------------------------------------- 

 


