
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เรื่อง การเรียกเก็บและการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความในวารสาร 
คาสมัครสมาชิกวารสาร และคาเลมวารสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

…………………................................................................................……………….. 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการจัดทำวารสารเพ่ือตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน
สรางสรรค และผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสักทอง: วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องดวยมี
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ความวา “ผลงานทางวิชาการตองไดรับการเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซ่ึงวารสารวิชาการระดับชาติตองเปนวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับใน
วงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ โดยวารสารวิชาการนั้นตองมีการตีพิมพอยางตอเนื่อง      
สม่ำเสมอ เปนระยะเวลาอยางนอย ๓ ป และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
บทความ (Peer Reviewer) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อยางนอย ๓ คน”  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับขอ ๕.๒ และขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชรวาดวยการจัดบริการวิชาการและจัดหารายได  พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ               
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บและการ
เบิกจายเงินคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความในวารสาร คาสมัครสมาชิกวารสาร และคาเลมวารสาร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔)” 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 
  ขอ ๓ ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กำแพงเพชร 
     “วารสาร” หมายความวา วารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดแก สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือสักทอง : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   “บุคลากรภายใน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจางชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนักศึกษาซ่ึงกำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

“บุคคลภายนอก” หมายความวา บุคคลอ่ืนใดท่ีไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาอ่ืนๆ ตามท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร 



 ๒ 

“สมาชิก” หมายความวา บุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกท่ีสมัครเปนสมาชิกวารสาร 
  ขอ ๔ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ คาสมาชิกวารสาร และคาเลม

วารสารจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ดังนี้ 
   ๔.๑ คาธรรมเนียมการตีพิมพบทความในวารสาร บทความละ ๔,๕๐๐ บาท 
   ๔.๒ คาสมัครสมาชิกวารสาร ปละ ๑,๐๐๐ บาท  
   ๔.๓ คาเลมวารสาร เลมละ ๕๐๐ บาท 
  ขอ ๕ เงินคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากการตีพิมพบทความ คาสมาชิกวารสาร และคาเลมวารสาร 
จากบคุลากรภายในและบุคคลภายนอก ในขอ ๔ ใหดำเนินการดังนี้ 
   ๕.๑ ใชใบเสร็จเบ็ดเตล็ดของมหาวิทยาลัยเปนใบเสร็จรับเงินท่ีเรียกเก็บตามประกาศนี้ 
   ๕.๒ นำเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว ในชื่อบัญชี สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ของมหาวิทยาลัย   
   ๕.๓ เม่ือสิ้นปงบประมาณหากมีเงินเหลือใหสมทบเปนเงินรายไดเงินฝากถอนคืนวารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  ขอ ๖ สถาบันวิจยัและพัฒนาเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการตีพิมพบทความ คาสมาชิกวารสาร และ
คาเลมวารสาร ในขอ ๔ ดังนี้ 
   ๖.๑ จัดสรรเปนเงินรายไดประเภทเงินฝากถอนคืนของมหาวิทยาลัย รอยละ ๑๐  
     ๖.๒ จัดสรรเปนเงินรายไดประเภทเงินฝากถอนคืนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไมเกินรอยละ ๑๐ 
   ๖.๓ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจบทความ คนละ ๑,๐๐๐ บาท ตอ ๑ บทความ 
   ๖.๔ คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจบทคัดยอและบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ บทความละ  
๓๐๐ บาท 
    ๖.๕ คาใชสอยในการประชุมกองบรรณาธิการ ไมเกินครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 
   ๖.๖ คาใชสอยในการจัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ ไมเกินบทความละ ๒๐๐ บาท  
  การเบิกจายเพ่ือจัดสรรเปนเงินรายไดในขอ ๖.๑ และ ๖.๒ ใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีการเงินเปนผู
เบิกจาย 
  ขอ ๗ คาใชจายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ ๖ ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือ
ระเบียบมหาวิทยาลัย  
  ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ใหอธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด  
 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  

 
 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
   รักษาราชการแทน  

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ   ใช้ผลงานทางวิชาการที่มี 
ความเหมาะสม  และยืดหยุ่นมากขึ้น  แต่ยังคงมีมาตรฐานทางวิชาการ  จึงให้ใช้ผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล  TCI  ได้  ทั้งนี้    
วารสารวิชาการระดับชาติตอ้งเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวชิานัน้ ๆ    
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคณาจารย์ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และเตรียมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อก าหนดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   ซึ่งวารสารวิชาการ 
ระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ   
หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง   โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ า เสมอ   
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๓  ปี  และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบบทความ  (peer  reviewer)  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน  อย่างน้อย  ๓  คน   
ทั้งนี้  วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์   หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีก าหนด 
การเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน” 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ในวาระเริ่มแรกการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์อาจน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล   
TCI  กลุ่ม  ๑  และ  TCI  กลุ่ม  ๒  มาใช้ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  ภายในวันที่   
๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  โดยอนุโลม   

ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์  อาจน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI   
กลุ่ม  ๑  มาใช้ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  ภายในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

