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วัตถุประสงค์ และขอบเขตของวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นวารสารที่จดั ท�ำโดย คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ค่า เพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ทนั สมัย ซึง่ ผลงานที่เผยแพร่เป็ นทังบทความวิ
้
จยั (research article)
บทความวิจยั อย่างย่อ (short report) บทความปริ ทศั น์ (review article) และ บทความคิดเห็น (opinion article)ทาง
ด้ านวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายสาขา เช่น ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมวิทยาศาสตร์
ศึกษา ทางด้ านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบทความที่จะขอรับการตีพมิ พ์
ต้ องเป็ นผลงานทีไ่ ม่ได้ ท�ำการคัดลอกจากผลงานของผู้อนื่ ต้ องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น โดยทุกบทความจะต้ องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้ องทางวิชาการจาก
คณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้ อง

ก�ำหนดการตีพมิ พ์

ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุ ายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

- บทความทุกเรื่ องในวารสารฉบับนี ้ได้ รับการพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องจาก
ภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัยจ�ำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ
- บทความและแนวคิดใด ๆ ที่พิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นความรับผิดขอบของผู้เขียน
- กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาการ แต่ต้องได้ รับการอ้ างอิงอย่างถูกต้ อง
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