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หนังสือรับรอง 

 ข้าพเจ้า สังกัด ภาค/สาขาวิชา   
คณะ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
เสนอขอต าแหน่ง ในสาขาวิชา  

 ขอรับรองว่า  ผลงานทางวิชาการเรื่อง  
ได้เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการชื่อ  
ซึ่งมีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

 1. 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://) 

☐ H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
(select ebscohost and then academic search premier) 

☐ 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) 
 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ 

☐ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) 

 ลงช่ือ  
  ( ) 
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  



 

แบบขอก ำหนดชื่อวำรสำรทำงวิชำกำรที่ประสงค์เสนอสภำมหำวทิยำลัยให้กำรรับรอง 

1. คณะ  

2. ช่ือวารสาร  

3. วารสารดังกล่าวมีคุณสมบัติครบทั้ง 8 องค์ประกอบ  พร้อมแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

องค์ประกอบ หลักฐำน 

(1) มีการก าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนและสม่ าเสมอ  
อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 

 

(2) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 

 

(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลาย
หน่วยงาน 

 

(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุม
สาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสาร
อยู่ในรายชื่อด้วย 

 

(5) มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้นิพนธ์ 

 

(6) วารสารมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลาย
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วม
ที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือ
ว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

 

(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุก
บทความ กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็น
ร ูป แบ บ เด ีย วก ัน ใน ท ุกบ ทคว าม  ไ ด ้แ ก ่ ช่ื อและที่ อ ยู่ 
ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความ และเอกสารอ้างอิง 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับรองวารสารดังกล่าวด้วย 

 ลงช่ือ  
  ( ) 
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
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