
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เพ่ือให้การจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์วารสารระดับชาติและพัฒนาไปสู่วารสารระดับนานาชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการจัดท า
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๔ ในระเบยีบนี้  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ

ของบทความวิชาการและบทความวิจัยประจ าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“บทความ” หมายความว่า บทความวิชาการหรือบทความวิจัย 
“บทความวิชาการ”หมายความว่า บทความที่ผู้เขียนเรียบเรียง โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่

ชัดเจนและมีประโยชน์ทางวิชาการ  
 “บทความวิจัย” หมายความว่า บทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากงานวิจัยของตนเอง โดยมี

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการรวบรวมข้อมูลพิจารณาวิเคราะห์  
“สาขาที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความวิชาการหรือบทความ

วิจัย 
 “บุคลากร”หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

และพนักงานราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 



ข้อ ๕  การพิจารณามาตรฐานของวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๕.๑) บทความที่เสนอเข้ารับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อ

สิ่งพิมพ์อ่ืนใดมาก่อน  
(๕.๒) บทความที่เสนอเข้ารับการตีพิมพ์ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ

ต้องจัดรูปแบบการพิมพ์ตามท่ีกองบรรณาธิการก าหนด 
(๕.๓) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก

คณะกรรมการจัดท าวารสาร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการ”ประกอบด้วย 
        (๖.๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
    (๖.๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   เป็นรองประธาน 
    (๖.๓) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
        (๖.๔) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการ 
      (๖.๕) บรรณาธิการ     เป็นกรรมการและเลขานุการ    

          ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้ งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (๗.๑) ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ

ได้เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ  ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.)  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) หรือองค์กรอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ 

     (๗.๒) ก ากับดูแล  ประเมินผล  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดท าวารสารวิชาการ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ข้อ ๘ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการ” ประกอบด้วย    
    (๘.๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธาน 

    หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                   
 (๘.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากองบรรณาธิการโดยแต่งตั้ง    เป็นกรรมการ 

    จากบคุลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕  คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน    

 (๘.๓) กองบรรณาธิการโดยแต่งตั้งจากบุคลากรภายใน  เป็นกรรมการ   
    มหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน  ๑๒ คน    
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 (๘.๔) บรรณาธิการ      เป็นเลขานุการ  

   ทั้ งนี้  มหาวิทยาลั ยอาจแต่งตั้ งบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวนไม่ เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการตามข้อ (๘.๒) และ (๘.๓) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (๙.๑) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ หรือเคยได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ หรือ  
 (๙.๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ  
 (๙.๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดท าวารสารทางวิชาการ มีหน้าที่จัดท าต้นฉบับ  ติดต่อประสานงาน
ผู้เขียนบทความ  ออกแบบ  จัดท ารูปเล่ม  และตรวจสอบความเรียบร้อยของการพิมพ์  ผลิตเป็นรูปเล่มและจัดท า
เป็นสื่อสารสนเทศ  ท าการประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง      

ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลงานทาง
วิชาการ อย่างต่อเนื่อง และด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปหรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ข้อ ๑๒ ให้บรรณาธิการมีหน้าที่ดังนี้ 
        (๑๒.๑) รวบรวมและคัดกรองบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   
        (๑๒.๒) สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ (peer review)  
        (๑๒.๓) ตรวจสอบ แก้ไขบทความ และควบคุมการผลิตวารสารวิชาการ 

ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าตอบแทนการมาประชุมของคณะกรรมการจัดท าวารสารวิชาการ     
ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อวารสารวิชาการ ๑ เล่ม โดยเบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการประชุมของบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมของบุคคลภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ข้อ ๑๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไม่เกิน  ๓ คน ต่อการอ่านหนึ่ง
บทความ  โดยการเสนอของบรรณาธิการและให้ได้รับค่าตอบแทนบทความละ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน  โดยเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตามข้อ ๑๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
          (๑๕.๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก  ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และ 
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          (๑๕.๒)  มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับหรือได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ 
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  โดยมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ให้คณะกรรมการบริหารวารสารวิชาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

    ประกาศ ณ วันที่        ๒๗    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              พลเอก   

                                           (จรัล    กุลละวณิชย์) 

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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