
๙๕ 

 

 
 

คูมือปฏิบัติงานหลัก 

 

 

 

เร่ือง 

การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

หนวยงาน สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

นายพัฑร แตงพันธ 

งานอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๙๖ 

 

 
 

คูมือปฏิบัติงานหลัก 
 

เร่ือง 

การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

จัดทำโดย 

นายพัฑร แตงพันธ 

งานอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งท่ี ๑ 

 

…………………………………………….. 

ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

วันท่ี..........เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



๙๗ 

 

คำนำ 

 

คู ม ือปฏิบัติงานหลักเลมนี ้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหนง 

และการแตงตั ้งขาราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดำรงตำแหนงสูงขึ ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเปนเอกสาร  

แสดงเสนทางการทำงานหลักตั ้งแตเร ิ ่มตนจนสิ ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั ้นตอนการดำเนินการตาง ๆ  

ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี ่ยวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะ  

ในการปฏิบัติงาน โดยคูมือปฏิบัติงานหลัก มีความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหหนวยงานมีคูมือไวใช 

ในการปฏิบัติงานและชวยใหผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ทำใหงานของหนวยงานมีระบบ 

และมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้  

วัตถุประสงคของการจัดทำคู ม ือปฏิบัติงานหลักเกี ่ยวกับการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  

สถาบันอยุธยาศึกษา ของงานอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให

ผูปฏิบัติงานทราบข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของในการจัดทำวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได

เพราะการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เปนงานที ่ตองมีความละเอียดรอบคอบ ถูกตอง รวดเร็ว  

และยังกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ทายนี้ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที ่ใหความรู และคำแนะนำดวยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนอยางยิ่งที่สนับสนุนและสงเสริมใหจัดทำคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้

ขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา             

ท่ีเปนกำลังใจใหคูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้สำเร็จลุลวงลงไดดวยดี 

 

 

นายพัฑร  แตงพันธ 

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

มกราคม ๒๕๖๓ 



๙๘ 

 

สารบญั 

หนา 

สวนท่ี ๑ บริบทมหาวิทยาลัย ๑ 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๑ 

เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ๓ 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๓ 

เปาประสงคและนโยบายของมหาวทิยาลัย ๔ 

โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๕ 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๖ 

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๑ 

สวนท่ี ๒ ข้ันตอนปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๙ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การประชาสัมพันธเปดรับบทความ ๒๗ 

๑.๑ การเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความมาตีพิมพ ๒๗ 

๑.๒ การเตรียมปายขอความประชาสัมพันธ ๓๔ 

๑.๓ การประชาสัมพันธผานทาง facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา ๓๕ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๓๕ 

แนวทางแกไข ๓๖ 

ขอเสนอแนะ ๓๖ 

ข้ันตอนท่ี ๒ การพิจารณาบทความจากผูนิพนธตามขอกำหนดของวารสาร ๓๗ 

๒.๑ ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบเสนอขอสงบทความ ๓๗ 

๒.๒ ตรวจสอบหัวขอ และเนื้อหาของบทความ ๓๗ 

๒.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดเตรียมตนฉบับบทความ ๓๘ 

๒.๔ แจงผลการพิจารณาบทความเบ้ืองตนแกผูเขียน ๓๙ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๔๐ 

แนวทางแกไข ๔๐ 

ขอเสนอแนะ ๔๑ 



๙๙ 

 

ข้ันตอนท่ี ๓ การพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความ ๔๒ 

๓.๑ จำแนกสาขาวิชาของบทความ ๔๓ 

๓.๒ การคัดเลือกผูประเมินบทความ ๔๔ 

๓.๓ การคนหาหมายเลขโทรศัพทติดตอผูประเมิน ๔๖ 

๓.๔ การประสานงานใหผูทรงคุณวุฒิรับประเมินบทความ ๔๗ 

๓.๔ จัดทำฐานขอมูลผูประเมินบทความ ๔๘ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๔๙ 

แนวทางแกไข ๔๙ 

ขอเสนอแนะ ๔๙ 

ข้ันตอนท่ี ๔ การสงบทความใหผูประเมินกล่ันกรองคุณภาพ ๕๐ 

๔.๑ เตรียมบทความของผูนิพนธกอนสงไปกล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการ ๕๐ 

๔.๒ สงบทความไปประเมินลวงหนาทางอีเมล ๕๐ 

๔.๓ สงเอกสารทางไปรษณียใหผูนิพนธ ๕๐ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๕๖ 

แนวทางการแกไข ๕๖ 

ขอเสนอแนะ ๕๖ 

ข้ันตอนท่ี ๕ การรับผลการประเมินบทความ และสงผลการประเมินใหผูนิพนธแกไขบทความ ๕๗ 

๕.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพบทความ ๕๗ 

๕.๒ สงผลการประเมินใหผูนิพนธปรับปรุงแกไข ๕๘ 

๕.๓ พิจารณาผลการปรับปรุงแกไขบทความ ๖๐ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๖๐ 

แนวทางแกไข ๖๐ 

ขอเสนอแนะ ๖๐ 

ข้ันตอนท่ี ๖ การสงผลการแกไขบทความใหกองบรรณาธิการพิจารณา และตอบรับบทความ ๖๑ 

๖.๑ รายงานผลการปรับปรุงแกไขบทความแกบรรณาธิการ ๖๑ 

๖.๒ จดวันท่ีท่ีกองบรรณาธิการตอบรับบทความ ๖๒ 

๖.๓ ดำเนินการทำหนังสือรับรองการตีพิมพแกผูนพินธ ๖๒ 



๑๐๐ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๖๒ 

แนวทางแกไข ๖๒ 

ขอเสนอแนะ ๖๒ 

ข้ันตอนท่ี ๗ การจัดรูปเลมวารสาร ๖๔ 

๗.๑ การเตรียมแมแบบเอกสาร ๖๔ 

๗.๒ ปรับปรุงขอมูลประจำฉบับ ๗๐ 

๗.๓ การจัดกลุมและเรียงลำดับบทความในฉบับ ๗๓ 

๗.๔ จัดรูปแบบบทความ ๗๔ 

๗.๕ การจัดรูปแบบการอางอิง ๗๖ 

๗.๖ การจัดรูปแบบบรรณานุกรม ๗๖ 

๗.๗ ออกแบบหนาปก ๗๘ 

๗.๘ ตรวจสอบความถูกตองของวารสาร ๘๑ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๘๒ 

แนวทางแกไข ๘๒ 

ขอเสนอแนะ ๘๓ 

ข้ันตอนท่ี ๘ การประสานงานโรงพิมพเพื่อตีพิมพวารสาร ๘๔ 

๘.๑ การขอใบเสนอราคาจากโรงพิมพ ๘๔ 

๘.๒ ประสานงานการทำซื้อจาง ๘๕ 

๘.๓ สงไฟลตนฉบับวารสารใหแกโรงพิมพเพื่อดำเนินการตีพิมพ ๘๕ 

๘.๔ ตรวจสอบเลมตัวอยางจากโรงพิมพ ๘๗ 

๘.๕ ตรวจรับวารสาร ๘๗ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๘๙ 

แนวทางแกไข ๘๙ 

ขอเสนอแนะ ๘๙ 

ข้ันตอนท่ี ๙ การเผยแพรวารสาร ๙๐ 

๙.๑ การเผยแพรแกผูนิพนธ ๙๐ 

๙.๒ การเผยแพรรูปเลมวารสาร ๙๐ 



๑๐๑ 

 

๙.๓ การเผยแพรผานระบบออนไลน ๙๐ 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนินงาน ๙๓ 

แนวทางแกไข ๙๓ 

ขอเสนอแนะ ๙๓ 

 

  



๑๐๒ 

 

สารบญัรูปภาพ 

ภาพท่ี ๑ กระบวนการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๒๔ 

ภาพท่ี ๒ ตัวอยางตารางการบันทึกข้ันตอนการกล่ันกรองบทความ ๒๕ 

ภาพท่ี ๓ ตัวอยางการประชาสัมพันธเปดรับบทความทาง FACEBOOK ๒๗ 

ภาพท่ี ๔ ตัวอยางเว็บไซตวารสารวิชาการอยุธยา ๒๘ 

ภาพท่ี ๕ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ ๒๙ 

ภาพท่ี ๖ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ (๒) ๓๐ 

ภาพท่ี ๗ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ (๓) ๓๑ 

ภาพท่ี ๘ ตัวอยางแบบเสนอขอสงบทความเพื่อลงตีพมิพในวารสาร ๓๒ 

ภาพท่ี ๙ ตัวอยางรูปแบบการจัดเตรียมบทความ ๓๓ 

ภาพท่ี ๑๐ ข้ันตอนการบันทึกภาพจาก MICROSOFT POWERPOINT ๓๔ 

ภาพท่ี ๑๑ ตัวอยางขอความ และล้ิงกดาวนโหลดขอมูล ในการโพสประชาสัมพันธวารสารทาง FACEBOOK ๓๕ 

ภาพท่ี ๑๒ ตัวอยางการพิจารณาบทความเบ้ืองตน ๓๙ 

ภาพท่ี ๑๓ หลักการสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความ ๔๒ 

ภาพท่ี ๑๔ ตัวอยางรายละเอียดคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผูประเมินบทความจากเว็บไซตหนวยงานท่ีสังกัด ๔๕ 

ภาพท่ี ๑๕ ตัวอยางการคนหาหมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูสำหรับสงเอกสารทางไปรษณียจากเว็บไซต ๔๖ 

ภาพท่ี ๑๖ ตัวอยางฐานขอมูลผูประเมินบทความ ๔๘ 

ภาพท่ี ๑๗ ตัวอยางหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ ๕๒ 

ภาพท่ี ๑๘ แบบประเมินบทความของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๕๓ 

ภาพท่ี ๑๙ ตัวอยางใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจายคาตอบแทนผูประเมินบทความ ๕๕ 

ภาพท่ี ๒๐ ตัวอยางแบบฟอรมขอวินิจฉัยสำหรับการพิมพ ๕๗ 

ภาพท่ี ๒๑ แผนผังกระบวนการกล่ันกรองบทความ ๕๙ 

ภาพท่ี ๒๒ ตัวอยางหนังสือรับรองการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๖๓ 

ภาพท่ี ๒๓ แสดงบานหนาตางท่ีจำเปนในการจัดรูปเลมวารสาร ๖๕ 

ภาพท่ี ๒๔ วิธีการสรางแมแบบเอกสาร ๖๖ 

ภาพท่ี ๒๕ ตัวอยางการกำหนดช่ือ STYLE เพื่องายตอการทำความเขาใจของผูปฏิบัติงาน ๖๗ 

ภาพท่ี ๒๖ แสดงวิธีการกำหนด OUTLINE LEVEL ๖๘ 



๑๐๓ 

 

ภาพท่ี ๒๗ ตัวอยางบานหนาตางทางนำทาง (NAVIGATION)  ๖๙ 

ภาพท่ี ๒๘ การปรับปรุงขอมูลรองปก ๗๑ 

ภาพท่ี ๒๙ การปรับปรุงขอมูลคณะกรรมการกองบรรณาธิการ ๗๑ 

ภาพท่ี ๓๐ รูปแบบสารบัญของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๗๒ 

ภาพท่ี ๓๑ ปรับปรุงขอมูล FOOTER ใหเปนปจจุบัน ๗๓ 

ภาพท่ี ๓๒ ตัวอยางท่ี ๑ การจัดรูปแบบบทความโดยใชบานหนาตาง STYLES ๗๔ 

ภาพท่ี ๓๓ ตัวอยางท่ี ๒ การจัดรูปแบบบทความโดยใชบานหนาตาง STYLES ๗๕ 

ภาพท่ี ๓๔ การออกแบบหนาปก โดยใชไฟลหนาปกวารสารฉบับกอนมาเปนฐานในการออกแบบหนาปก ๗๙ 

ภาพท่ี ๓๕ การออกแบบหนาปก : ปรับปรุงขอมูลประจำฉบับ ๗๙ 

ภาพท่ี ๓๖ การออกแบบหนาปก : การจัดองคประกอบภาพหนาปก ๘๐ 

ภาพท่ี ๓๗ การออกแบบหนาปก : ปรับเปล่ียนสีตัวอักษรใหเดนชัด ๘๐ 

ภาพท่ี ๓๘ ตัวอยางในเสนอราคาการจัดพิมพวารสาร ๘๕ 

ภาพท่ี ๓๙ การสงไฟลงานใหโรงพิมพทาง DRIVE.GOOGLE.COM ๘๖ 

ภาพท่ี ๔๐ กระบวนการประสานงานโรงพิมพเพื่อตีพิมพวารสาร ๘๘ 

ภาพท่ี ๔๑ การบันทึกไฟลวารสารเปน PDF เพื่อเผยแพรออนไลน ๙๑ 

ภาพท่ี ๔๒ เว็บไซตเผยแพรวารสารออนไลน ๙๒ 

ภาพท่ี ๔๓ การประชาสัมพันธวารสารออนไลนทาง FACEBOOK ๙๓ 
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สวนที่ ๑ 

บริบทมหาวทิยาลยั 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูเลขท่ี ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ 

กอต้ังมาต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานทรัพย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ใหกอสรางโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยูบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 

สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ – ๒ - ๓ แตเพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. ๒๔๕๘  ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดำเนินการผลิต 

ครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. ๒๔๖๗ ไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมท่ีตำหนักเพนียด 

พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกาไปรวมอยูในโรงเรียนฝกหัดครูมูลตำหนักเพนียดแหงเดียว 

พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝกหัดครูมูลตำหนักเพนียด จึงเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลประจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือวา “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูล

กสิกรรม 

พ.ศ. ๒๔๗๙ ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหารท่ีตำบลหัวแหลม โดยแยก

เป นโรงเร ียนฝ กห ัดคร ูชายและโรงเร ียนฝ กหัดคร ูสตร ี เปล ี ่ยนช ื ่อใหม  เป นโรงเร ียนประกาศนียบัตร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดทำการสอน 

เมื ่อวันที ่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจำ)  

แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๔๘๔ ยายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝกหัดครูชายยายไปอยูที่บริเวณ 

ขางวัดวรโพธิ์ตรงที่เปนโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝกหัดครูสตรียายไปอยูที ่ ตำบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 

อูทองในปจจุบัน 

พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนฝกหัด

ครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝกหัดครูไดรับการยกฐานะเปนกรมการฝกหัดครูเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน 



๒ 

  

พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ ่มผลิตครู ป.กศ. ใชระบบการฝกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ เขาเรียนตอ ๒ ป 

พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ยายมาอยู ณ ที่ปจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู ๒ ถนนปรีดี 

พนมยงค ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเขากับวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยาทำการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. ๒๕๑๗ เร ิ ่มเปดสอนระดับปร ิญญาตร ี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ป จากผู ม ีว ุฒ ิ ป.กศ.สูง ป.ม.  

หรือ พ.ม. เปดปแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟสิกส) 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒ ป  จากผู

มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ป จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , 

ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. ๒๕๒๓ เปดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร  

๔ ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ ่มเปดหลักสูตรสาขาวิชาการอื ่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปดหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพรอมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ท้ังระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป และ ๒ ป พรอม ๆ กัน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูวาสถาบัน  

“ราชภัฏ” เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ๒๕๓๘ มีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ ่มเปดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับใชทำให

เปล่ียนแปลงสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเท่ียว เช่ียวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ใฝรู อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม นำความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน สานศิลปมรดกโลก 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนำดานวิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ภายในป ๒๕๖๔ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๑) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และภูมิปญญาสากล 

๒) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ังสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองให

มีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

๓) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ 

๔) เรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของ

สวนรวม 

๕) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

๖) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ินและ

องคกรอื่นท้ังในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
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๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ

ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการการ

บำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

๘) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 

ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอำนาจและ

หนาท่ี (๑) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการ

แกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุร ักษสิ ่งแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

๑) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปนเลิศ  

และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

๒) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสังคม และสามารถแขงขันไดในระดับกลุม

ประชาคมอาเซียน 

๓) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปน

เอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน 

๔) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู บริหารและบุคลากรทางดานการศึกษา 

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

๕) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาว ิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรู ท ี ่ม ีคุณภาพ 

และการใหบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 



๕ 

  

๖) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 

สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญาสากล 

๗) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยางคุมคา เพื่อใหเกิด

การจัดการบำรุงรักษาส่ิงแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 

๘) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู ความเปนสากล โดยใช 

หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหนงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสอน 

และการวิจัยสูระดับสากล 

๑๐) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สามารถแขงขัน

ไดในระดับสากล 

๑๑) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 

 



๕ 

  

โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนา

นกัศกึษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตร 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตรประยุกต 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

ศูนยศึกษาดาราศาสตร 

ศูนยสะเต็มศึกษา 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

มนุษศาสตร 

ภาควิชา 

สังคมศาสตร 

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ

วิเคราะหขอมูล 

งานวิทยวิชาการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานบริหารระบบ

สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดลอม 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร 

สำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา 

การทองเท่ียว 

สำนักงานผูอำนวยการ 
สำนักงานผูอำนวยการ 

สำนักงานผูอำนวยการ 
สำนักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 

การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ศูนยพัฒนาครู ผูบริหาร 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กองกลาง 

สำนักงานอธกิารบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

งานชวยอำนวยการ

ผูบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝกอบรม 

งานบริหารทรัพยสินและ

จัดหารายได 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานส่ือสารองคกร 

งานอาคารสถานท่ีและซอมบำรุง 

ศูนยหนังสือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานตดิตามและ

ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ

งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ 

งานสถิติการศึกษา

และสารสนเทศ 

โครงการจัดตั้งศูนย

ภาษาและการศึกษา

นานาชาต ิ

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลักสูตรและ

แผนการเรียน 

ศูนยสหกิจศึกษา 

งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานใหคำปรึกษา 

แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานส่ือสารองคกร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 

ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๖ 

 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพท่ี ๑ : อาคารเรือนไทยหมู สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงานดาน

การศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ                      

ภูมิปญญาทองถิ่นใหการสงเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใชเปนแหลงเรียนรู ใหการบริการขอมูลเกี ่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม

การละเลนพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ ่มตนขึ ้นจากการเปนศูนยว ัฒนธรรม นับแตสมัยที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

ยังมีฐานะเปนวิทยาลัยครู ซึ ่งในพระราชบัญญัติว ิทยาลัยครู ไดบัญญัติใหว ิทยาลัยมีหนาที ่ประการหนึ่ง                    

คือการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองว ัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานตามพระราชบัญญัต ิต ั ้งสำน ักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และยกฐานะศูนยประชาสงเคราะหทางวัฒนธรรมเปน “ศูนยวัฒนธรรม” โดยให

ว ิทยาลัยครู เปนหนวยงานที ่ดำเนินงานดานวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเปนประธาน และคณาจารย เปน



๗ 

 

คณะกรรมการ ขึ ้นก ับสำนักงาน คณะกรรมการว ัฒนธรรมแหงชาติศูนย ว ัฒนธรรม แหงว ิทยาล ัยครู

พระนครศรีอยุธยา ไดดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมดวยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 

อันเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีเนื้อหาดานวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

 

ภาพท่ี ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  

พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรม                

เปนหนวยงานประจำวิทยาลัยครูทุกแหง สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา                 

จึงไดพัฒนาศูนยวัฒนธรรม ข้ึนเปน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ตอมา ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เปน                               

“หอศิลปวัฒนธรรม” เพื ่อเปนแหลงรวบรวม และอนุรักษศิลปวัตถุ ท่ีไดริเริ ่มจัดแสดงมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒                     

โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนิน                 

ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และไดทรงลงพระนามาภิไธยไวเปนสิริมงคล เมื่อวันจันทรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ                        

ใหประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ไดกำหนดใหสถาบันราชภัฏ                   

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเปนการตอกย้ำภารกิจดานวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



๘ 

 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                              

ใหศูนยศิลปะและวัฒนธรรม เปน “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสำนักงานต้ังอยู ณ อาคารเรียน ๓ 

ตอมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสรางอาคารหลังใหม 

สำหรับเปนอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสรางบริเวณระหวางจวนผูวาราชการจังหวัด ฯ และศูนยศึกษา

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงใหเห็นภูมิปญญาเกี่ยวกับ            

การสรางสรรคท่ีอยูอาศัย ท่ีมีการจัดพื้นท่ีตาง ๆ ภายในเรือนดวยการเช่ือมโยงสมาชิก ในครอบครัวและพื้นท่ีการใช

สอยท่ีเอื้อตอสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากท่ีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เล่ือนฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แลว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ไดเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันอยุธยาศึกษา” ทำหนาท่ีใน ดานการ

อนุรักษ สงเสริม เผยแพร วิจัย ดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดต้ังข้ึนตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ที่ไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ที่เสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนา

อยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน” 

เร ือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สรางแลวเสร็จและยายสำนักงานมาอยู ที ่แหงนี ้เมื ่อ พ.ศ. ๒๕๔๙                     

โดยมีการแบงการใชงานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั ้นลางเปนสำนักงาน หองประชุม ศูนยขอมูล              

อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน สวนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 

เรือนไทยแหงนี้จึงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น แกนักเรียน นักศึกษา  

และผูสนใจท่ัวไป โดยต้ังโดดเดนอยูริมถนนปรีดีพนมยงคภายใตช่ือ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

เหตุผลในการจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดต้ังสถาบันอยุธยาศึกษาข้ึน เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามท่ีไดกำหนดไวในมาตรา ๗ คือ ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค

ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการจัดการการบำรุงรักษา  

การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัด ที่เคยเปน                

ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ป เปนมหานครที่มีเอกลักษณ มีโบราณสถานโบราณวัตถุท่ี



๙ 

 

ทรงคุณคา เปนเมืองอูขาวอูน้ำที่อุดมสมบูรณ มากดวยภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตรและอารยธรรม จนองคการ

ศึกษาว ิทยาศาสตร และว ัฒนธรรมแหงสหประชาชาต ิ (ย ูเนสโก) ไดข ึ ้นบัญชีเป นนครประว ัต ิศาสตร

พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ เมืองคารเท็จประเทศ

ตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญท้ังในฐานะท่ีเปนแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีแหงชาติไทย 

และเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมแหงมวลมนุษยชาติ 

จากความสำคัญดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพื่อให

เปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในดานการศึกษา คนควา วิจัยเรื่องราวและสืบคนขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี 

ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

สามารถใชเปนแหลงเรียนรูใหการบริการขอมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบาน  คติชน

วิทยา ฯลฯ  แกผูสนใจท่ัวไปท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ท่ีต้ัง/อาณาเขต 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที ่ ๙๖ หมู  ๒ ถนนปรีดีพนมยงค                     

ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เปนเรือนไทยหมูภาคกลาง                     

อยูระหวางจวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑. สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาและนำศาสตรของพระราชามาใชเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน 

๒. เปนศูนยขอมูลทางวิชาการดานวัฒนธรรมอยุธยา  

๓. สงเสริมใหนำศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

๔. มีการบริหารจัดการหนวยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 

รอบรู  เชิดชู  สูสรางสรรควัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน 

สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และสรางสรรควัฒนธรรม

อยุธยาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



๑๐ 

 

พันธกิจ 

 ๑. ทำนุบำรุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๒. รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา 

 ๓. บูรณาการองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตรพระราชาและแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๔. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเนนการพัฒนาศักยภาพและการมีสวนรวมของบุคลากร 

กลยุทธ 

๑. พัฒนาทองถ่ินโดยใชศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน 

๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองคความรูและเปนศูนยกลางในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนวยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ  

แหลงเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองคกร  

บุคลากรปฏิบัติงานดวยความสุขภายใตหลักธรรมาภิบาล 

คานิยม 

ทำนุบำรุง และเผยแพรวัฒนธรรมอยุธยาอยางสรางสรรค 

  



๑๑ 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓ : โครงสรางสถาบันอยุธยาศึกษา  

งานและหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละกลุมงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารท่ัวไป 

 ๑. หนวยธุรการ 

  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการตาง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 

  ๑.๒ การรับ – สง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเขา-ออก ท้ังภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดทำแฟมเสนอผูบังคับบัญชา พรอมจัดเตรียมขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผูบริหาร 

 ๑.๔ จัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอก 

 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการใหเปนหมวดหมู 

 

 

ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สำนักงานผูอำนวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 

งานบริหารงาน

ท่ัวไป 

งานอยุธยาศึกษา หอศิลปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยทองเท่ียว 

ทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1. หนวยธุรการ 

2. หนวยนโยบายและ

แผน 

3. หนวยบริหารงาน

บุคคล 

4. หนวยการเงินและ

พัสดุ 

5. หนวยอาคารสถานที ่

6. หนวยประกันคุณภาพ 

7. หนวยจัดหารายได 

8. หนวยประชาสัมพันธ 

1. หนวยทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. หนวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาตแิละ

ศิลปกรรมทองถิ่น 

3. หนวยบริการวิชาการ

ดานศิลปวัฒนธรรม 

4. หนวยฐานขอมูล 

ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา 

 

 

1. หนวยศูนยขอมูลอยุธยา

ศึกษา 

2. หนวยบริการวิชาการ               

ดานอยุธยาศึกษา 

3. หนวยวิจัยและการจัดการ

ความรูดานอยธุยาศึกษา 

4. หนวยผลิตส่ือสารสนเทศ

ทางวิชาการ 

5. หนวยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

หนวยจัดแสดงนทิรรศการ 

ศิลปกรรม   

 

1. หนวยสงเสริม  

สนับสนุนการทองเที่ยว 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. หนวยจัดแสดง

นิทรรศการ วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 



๑๒ 

 

 ๑.๖ การราง ระเบียบ คำส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๗ การสำเนาหนังสือราชการ ท้ังภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ท่ีใชในการดำเนินงานขอ

สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการใหกับผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๙ ประสานงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการใหเกิดความเรียบรอย 

 ๒. หนวยนโยบายและแผน 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  

  ๒.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

  ๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธประจำสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมทบทวนเปนประจำทุกป 

  ๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

  ๒.๕ จัดทำรายงานประจำป 

  ๒.๖ จัดทำแผนความเส่ียง 

  ๒.๗ จัดทำแผนการจัดการความรู 

  ๒.๘ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

  ๒.๙ จัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง 

 ๓. หนวยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๒ จัดทำและทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๓ สำรวจขอมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๔ ดำเนินการพัฒนาบุคลากร เชน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ดำเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมขอมูลสถิติวันลาทุกประเภท 

 ๔. หนวยการเงินและพัสดุ 

  ๔.๑ จัดต้ังคำของบประมาณการใชจายประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๔.๒ จัดทำแผนการใชจายเงินประจำป 

  ๔.๓ จัดทำ ซื้อ-จาง และการเบิก-จาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 

  ๔.๔ จัดทำบัญชีคุมยอดรายจายทุกหมวดงบประมาณ 



๑๓ 

 

  ๔.๕ การเปล่ียนแปลงรายการและหมวดรายจาย 

  ๔.๖ จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณรปะจำป 

  ๔.๗ จัดทำระเบียบจัดหารายได 

  ๔.๘ จัดทำบัญชีการจัดหารายได 

  ๔.๙ การเบิก-จาย งานพัสดุ 

  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ วัสดุคงทนถาวร และการซอมบำรุงรักษา 

  ๔.๑๑ การจัดทำบัญชีคุมยอดพัสดุ  

 ๕. หนวยอาคารสถานท่ี 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานท่ี  และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  

  ๕.๒ ประสานงาน ซอม-บำรุง กรณีเกิดการชำรุด 

  ๕.๓ ตกแตงภูมิทัศนใหสวยงาม 

 ๖. หนวยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๖.๒ จัดทำคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวช้ีวัด 

  ๖.๕ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน 

  ๖.๗ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

 ๗. หนวยจัดหารายได 

  ๗.๑ วางแผนดำเนินงานในการจัดหารายได  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได  

  ๗.๓ บริการใหเชาสถานท่ีและอุปกรณสำหรับจัดงานประเพณีตาง ๆ และการแสดงทางดานวัฒนธรรม 

  ๗.๔ ประสานงานกับฝายการเงินในการจัดเก็บรายได  

 ๘. หนวยประชาสัมพันธ 

  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธของสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๘.๒ สรางเครือขายกับส่ือมวลชน และหนวยงานประชาสัมพันธ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

 ๘.๓ จัดทำเว็บไซต ส่ือออนไลนของสถาบันฯ 

 ๘.๔ บันทึกภาพถาย / วิดีโอ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม 

 ๘.๕ เตรียมขอมูลตาง ๆ เสนอฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายขาวประจำสัปดาห 

 ๘.๖ ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๘.๗ จัดทำรายงานประจำปของสถาบันอยุธยาศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

  ๑. หนวยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๓ รวบรวม  สนับสนุน  สงเสริม  ผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

  ๑.๔ อนุรักษและสืบสานผลงานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ  สืบสาน  และปลูกจิตสำนึกทางดานจริยธรรม  คุณธรรม และความ

เปนเอกลักษณไทย   

  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  

  ๑.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  ๒. หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

   ๒.๑ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    

และส่ิงแวดลอม 

  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษของจังหวัดฯ 

  ๒.๓ สำรวจศึกษาสภาพแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินอยุธยา 

  ๒.๔ งานเผยแพรความรู  ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นอยุธยาแกนักเรียน  

นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป 

  ๒.๕ จัดทำรายงานสถานการณส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  

  ๓. หนวยบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๑ สำรวจความตองการของชุมชนและทองถ่ินเพื่อกำหนดหลักสูตร 

  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพือ่อนุรักษฯสืบสานใหคงอยูคูสังคมไทย 

  ๓.๓ จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินอยุธยา 



๑๕ 

 

  ๓.๔ จัดอบรมใหความรูดานศิลปวัฒนธรรม  

  ๔. หนวยฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา  

  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนระบบเพื่อการสืบคนและ

เผยแพรสูชุมชน 

  ๔.๒ งานจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 

  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 

  ๔.๔ จัดทำแผนท่ีแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หนวยศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรสำหรับใหบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๒ สำรวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และขอมูลสารสนเทศในระบบฐานขอมูล 

  ๑.๔ ใหบริการขอมูลวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๑.๕ พัฒนาศูนยขอมูลอยุธยาศึกษาใหเปนปจจุบัน 

  ๑.๖ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา 

  ๑.๗ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๘ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 ๒. หนวยบริการวิชาการดานอยุธยาศึกษา 

  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรใหความรูในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 

  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

 ๓. หนวยวิจัยและการจัดการความรูดานอยุธยาศึกษา 

  ๓.๑ ต้ังหัวขอการศึกษาองคความรู 

  ๓.๒ กำหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค และผลท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองคความรูดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอยุธยา 

  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 



๑๖ 

 

  ๓.๕ นำเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย 

  ๓.๖ ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู จากประสบการณการทำงานท่ีมีอยูในบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๗ สังเคราะห ประมวลผล และกล่ันกรองประเด็นความรูจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู 

  ๓.๘ เผยแพร คูมือปฏิบัติงาน ท่ีไดจากการจัดการความรู 

  ๓.๙ วิเคราะห ประเด็นความรูท่ีไดจากการประชุมแลกเปล่ียนความรู มาจัดการความรูใหเปนระบบ 

  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงแกไข คูมือปฏิบัติงาน ใหมีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดท้ังฉบับ 

  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (KM) 

 ๔. หนวยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 

  ๔.๑ สำรวจ รวบรวมขอมูลทางดานวัฒนธรรมอยธุยา สำหรับนำไปผลิตส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

  ๔.๒ จัดทำ นิทรรศการใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๓ จัดทำ แผนพับ สำหรับเผยแพรใหความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

  ๔.๔ จัดทำ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๕ นำตนฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ 

  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาขอมูลที่นำมาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และ

สัมมนาทางวิชาการ 

  ๔.๗ เผยแพรส่ือสารสนเทศทางวิชาการ 

 ๕. หนวยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๑ ประชาสัมพันธ เปดรับสมัครบทความ 

  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผูนิพนธทางระบบวารสารออนไลน และทางอีเมล 

  ๕.๓ ประสาน กับผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 

  ๕.๔ จัดเตรียมตนฉบับวารสาร 

  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกตองของการจัดเตรียมตนฉบับวารสารกอนตีพิมพ 

  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพวารสาร กับโรงพิมพ 

  ๕.๘ เผยแพร วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ 

  



๑๗ 

 

งานหอศิลป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หนวยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   

  ๑.๑ จัดทำทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 

  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปนสาขาตาง ๆ  

  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกับนิทรรศการ 

  ๑.๕ ประสานศิลปนสาขาตาง ๆ เพื่อสรางผลงานทางศิลปะ 

  ๑.๖ จำหนายหนังสือและของท่ีระลึก จากการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อนำชมภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๘ จัดกิจกรรมถายทอดความรูทางดานศิลปะแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป  

  ๑.๙ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผูเขาใชบริการหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๑.๑๑ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

งานศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. หนวยสงเสริม สนับสนุน การทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑ จัดทำปฏิทินทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๒ รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๓ จัดทำแผนท่ีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว 

  ๑.๕ สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๑.๖ สงเสริมการจัดการความรูวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

  ๑.๗ พัฒนาขอมูลทองเท่ียวเพื่อการเผยแพรบนเว็บไซตสถาบันอยุธยาศึกษา  

  ๑.๘ ใหบริการนำชมแกผูเขาใชบริการศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และนำชมตามเสนทาง 

  ๑.๙ ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑.๑๐ สรางเครือขายทางการทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

  ๑.๑๑ จัดทำคูมือแนะนำการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

  



๑๘ 

 

 ๒. หนวยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๒.๑ ออกแบบการนำเสนอนิทรรศการภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๓ บำร ุงร ักษา และพัฒนาร ูปแบบการนำเสนอภายในศูนยท องเที ่ยวทางว ัฒนธรรม                     

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๔ จัดทำแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู เขาใชบริการศูนยทองเที่ยว                     

ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๒.๕ จัดเก็บขอมูลสถิติของผูเขาใชบริการ 

  ๒.๖ จัดทำรายงานสรุปจำนวนผูเขาใชบริการเมื่อส้ินปงบประมาณ 

 

 

  



๑๙ 

 

สวนที่ ๒ ขั้นตอนปฏบิัตงิาน 

เรื่อง การจัดทำวารสารวชิาการอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เปนวารสารที ่เร ิ ่มตนจากการเปนวารสารสารคดีเชิงประวัติศาสตร 

และศิลปว ัฒนธรรมเพื ่อการเผยแพรองคความรูด านว ัฒนธรรมอยุธยาและประชาสัมพันธก ิจกรรมของ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เดิมมีกำหนดตีพิมพเพียงปละ ๑ ฉบับ และเมื่อดำเนินงานมาถึงปท่ี ๖ สถาบันอยุธยาศึกษาได

มีนโยบายการพัฒนาวารสารใหไดรับการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ซึ ่งเปนหนวยงานหลักของประเทศ ที่ทำหนาท่ี

พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบคนบทความวิจัย  

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา จึงไดมีการปรับเปล่ียนข้ันตอนการดำเนินงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑของ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดยปรับเปล่ียนวิธีการทำงานหลายประการ เชน การเพิ่มจำนวนการตีพิมพ

วารสารเปนปละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที ่ ๑ เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที ่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม  

โดยดำเนินงานจัดทำวารสารฉบับแรกในไตรมาสที ่ ๒ และฉบับที ่ ๒ ในไตรมาสที ่ ๔ นอกจากนี ้วารสาร 

วิชาการอยุธยาศึกษายังไดมีการเพิ่มกระบวนการกล่ันกรองคุณภาพของบทความทุกบทความท่ีลงตีพิมพในวารสาร  

โดยทุกบทความจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของอยางนอย ๒ คน จึงจะตอบรับการตีพิมพ

บทความได ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาไดดำเนินการจัดทำวารสารตามหลักเกณฑการจัดทำ

วารสารวิชาการของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยางเครงครัด จนไดรับการรับรองคุณภาพวารสารจาก

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (กลุมท่ี ๒) ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  

ผูปฏิบัติงานจะตองเปนผูมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑในการจัดทำวารสารวิชาการของศูนย

ดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ควบคูไปกับการทำความเขาใจวัตถุประสงคหลักของการจัดทำวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา พรอมดวยการพัฒนาความสามารถดานการประสานงานกับบุคคลและคณะบุคคลตาง ๆ 

ประกอบดวย ผูนิพนธ ผูประเมิน และกองบรรณาธิการ ซึ่งมีหลักเกณฑท่ีสำคัญ และมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 

หลักเกณฑการจัดทำวารสารวิชาการของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เปนหนวยงานหลัก

ของประเทศไทยที่ทำหนาที่พัฒนาฐานขอมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบคนบทความวิจัย ไดกำหนดหลักเกณฑ

มาตรฐานของวารสารวิชาการไวดังนี้   



๒๐ 

 

เกณฑหลัก 

๑.วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กำหนดไวในนโยบายของวารสาร เกณฑขอนี้เปนเกณฑสำคัญที่สุด

สำหรับวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI ซึ่งวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีกำหนดตีพิมพเผยแพร ปละ ๒ ฉบับ คือ  

ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มิถุนายน  (กำหนดตีพิมพเดือนมีนาคม) 

ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม  (กำหนดตีพิมพเดือนสิงหาคม) 

๒.วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกตองตามหลักสากล คือ วารสารมี

การจดทะเบียน ISSN ท่ีถูกตองกับช่ือปจจุบันของวารสาร (ช่ือวารสารภาษาอังกฤษ) โดยสามารถตรวจสอบขอมูล

การจดทะเบียน ISSN ไดที ่เว็บไซต https://portal.issn.org ซึ่งในขอนี้ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ไดมีเลข

มาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN ๒๒๒๙-๑๖๔๔ 

๓.วารสารตองมีเว็บไซตท่ีมีขอมูลครบถวน โดยพิจารณาจาก เว็บไซต ของวารสาร  

๑) ขอมูลบทความในฉบับซึ่งประกอบไปดวย ช่ือบทความ และช่ือของผูนิพนธ 

๒) Aims&scope หรือวัตถุประสงคของการจัดทำวารสารท่ีชัดเจน 

๓) ขอความท่ีระบุประเภทบทความท่ีรับตีพิมพอยางชัดเจน 

๔) กำหนดตีพิมพ  

๕) ขอความท่ีระบุประเภทของการ Peer-review (เชน single blinded หรือ double blinded)  

๖) ขอความท่ีระบุจำนวนผูทรงคุณวุฒิประเมินตอบทความ 

๗) รายช่ือ และท่ีอยูของกองบรรณาธิการทุกทาน 

๘) คำแนะนำสำหรับผูเขียน และตองระบุร ูปแบบของการอางอิงที ่ ใชหรือใหตัวอยางการใช

เอกสารอางอิง 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีเว็บไซต ท่ีมีขอมูลเหลานี้อยางครบถวน คือ http://jas.aru.ac.th/ 

๔.บทความมีรูปแบบการตีพิมพท่ีไดมาตรฐาน โดยพิจารณาจากขอมูลบทความในแตละฉบับควรประกอบ

ไปดวยขอมูลพื้นฐานดังนี้ กรณีท่ีเนื้อหาบทความเปนภาษาอังกฤษท้ังหมด 

๑) ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

๒) ช่ือและสังกัดผูนิพนธภาษาอังกฤษครบถวนทุกคน 

๓) บทคัดยอภาษาอังกฤษ  

๔) คำสำคัญภาษาอังกฤษกรณีที่เนื้อหาบทความเปนภาษาไทยหรือภาษาอื่น เชน ภาษาจีน, ภาษา

มลายู เปนตน 



๒๑ 

 

เกณฑรอง 

๑.วารสารตองมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI โดยพิจารณา citation/article เฉลี่ยของ

วารสารในฐานขอมูลTCI ๓ ปยอนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามสาขาของวารสารดังนี ้

๑) Life Sciences 

๒) Social Sciences 

๓) Physical Sciences 

๔) Health Sciences 

๒.วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน พิจารณาจากท่ีอยู (สังกัด) 

ของผูทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร โดยตองมีกองบรรณาธิการจากหนวยงานอื่นท่ีไมใชหนวยงานท่ีจัดทำ

วารสาร โดยพิจารณาจากหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ข้ึนไป 

๓.วารสารตองตีพ ิมพบทความที ่มีผ ู น ิพนธ มาจากหลากหลายหนวยงานทั ้งภายในและภายนอก  

โดยพิจารณาจากที่อยูของผูนิพนธบทความ โดยตองมีบทความจากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่จัดทำวารสาร 

(ในกรณีที่บทความมีผูนิพนธทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก จะถือวาเปนบทความจากหนวยงาน

ภายนอก) โดยพิจารณาจากหนวยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ข้ึนไป 

๔.วารสารมีรูปแบบการอางอิงที ่ถูกตองตามมาตรฐาน พิจารณาจากรูปแบบการอางอิงของบทความ 

โดยจะตองมีการอางอิงตรงตามรูปแบบท่ีวารสารกำหนดไว 

๕.วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิกอนตีพิมพ พิจารณาจาก 

๑) การเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตรงตามสาขาวชิา 

๒) บทความจาก ผูนิพนธภายในตองไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒภิายนอกหนวยงานที่จัดทำ

วารสารและไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

๓) ความเขมขนในการประเมินคุณภาพบทความ 

๖.วารสารตองมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน โดยพิจารณาจากเวบ็ไซตของวารสาร ณ วันท่ี TCI 

ทำการประเมนิวามีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลนและมีการใชงานอยางตอเนื่องหรือไม  

๗.คุณภาพของบทความในวารสาร 

พิจารณาจากบทความที่วารสารสงเขามาใหทำการประเมิน ๑๐ บทความ ในชวงเวลา ๓ ปยอนหลัง  

โดยจะพิจารณาจาก 

  



๒๒ 

 

๑) ความชัดเจนและรายละเอียดของบทคัดยอ (Clarity of abstracts) 

๒) คุณภาพของบทความสอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสาร (Quality and 

conformity to the stated aimsand scope of the journal) 

๓) องคประกอบและความงายของการอานบทความ(Readability of articles) 

๔) องคความรูใหม(Originality and Body of Knowledge) 

๘.เกณฑคุณภาพอื่นๆ 

๑) วารสารมีการระบุวันท่ีรับบทความ (received), วันแกไขบทความ (revised), วันตอบรับบทความ

(accepted)  

๒) วารสารมีเนื้อหาและรายละเอียดของ Publication Ethics 

นอกจากเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ที่ผูปฏิบัติงานตองยึดถืออยางเครงครัดแลว  

ยังตองระลึกถึงหลักการ และวัตถุประสงคหลักของการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาดวย ซึ่งวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา มีวัตถุประสงคท่ีสำคัญคือ เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการ และงานวิจัยทางดานวัฒนธรรมอยุธยา 

โดยพิมพเผยแพรบทความทางวิชาการ (Article)  สารนิพนธตนฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) 

บทความปริทัศน (Review Article) วิจารณหนังสือ (Book Review) ทางดานอยุธยาศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร โดยเนนดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ใหเปนวารสารท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการ โดยไดรับการยอมรับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) 

กระบวนการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

การจัดทำวารสารวิชาการนั้น ตองรวมดำเนินงานเปนหมูคณะที่เรียกวา “กองบรรณาธิการ” และยังตอง

ดำเนินงานรวมกับบุคคลภายนอก ทั้งผูนิพนธ และผูประเมินบทความ ดังนั้นจึงสามารถจำแนกผูมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดทำวารสารวิชาการออกเปน ๔ กลุมคือ  

๑.ผูปฏิบัติงาน คือ ผูรับผิดชอบในการจัดทำวารสาร เปนผูดำเนินงานต้ังแตเริ่มตนจนส้ินสุดกระบวนการ  

ต้ังแตการประชาสัมพันธเปดรับบทความ เมื่อมีผูนิพนธเสนอบทความเขามาตีพิมพ ก็จะเปนผูพิจารณารับบทความ

วิชาการจากผูนิพนธตามรูปแบบท่ีวารสารกำหนด จากนั้นพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ตรงตามสาขาของบทความ แลวจึงสงบทความใหผู ประเมินกลั่นกรองคุณภาพ รับผลการประเมินบทความ  

และสงผลการประเมินใหผู นิพนธแกไขบทความ กอนสงผลการแกไขบทความใหกองบรรณาธิการพิจารณา  

และตอบรับบทความ จากนั้นจัดรูปเลมวารสารกอนที่จะประสานงานตีพิมพกับทางโรงพิมพ และเผยแพรวารสาร 



๒๓ 

 

ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ผูปฏิบัติงานตองประสานงานกับบุคคลหลายๆ ฝาย ทั้งผูนิพนธ  

ผูประเมินบทความ กองบรรณาธิการ รวมถึงโรงพิมพ  โดยในบางข้ันตอน ตองตัดสินใจดวยตนเอง และบางข้ันตอน

ตองอาศัยอำนาจการตัดสินใจจากบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ 

๒.ผูนิพนธ คือ ผูเขียนบทความที่เสนอบทความเขามาตีพิมพ โดยคณะทำงานจะเปนผูนำบทความมา

กลั่นกรองคุณภาพโดยผูประเมินบทความ จากนั้นประสานงานเพื่อใหผูนิพนธแกไขบทความจนเปนที่เรียบรอย  

กอนไดรับอนุมัติใหตีพิมพบทความได 

 ๓ ผูประเมินบทความ คือ ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ท่ีคณะทำงานจะเปนผูพิจารณา

สงบทความไปประเมินกลั่นกรองคุณภาพ เพื ่อนำผลการประเมินบทความ มาใหผู นิพนธปรับปรุงแกไขกอน

ดำเนินการตีพิมพ 

๔.กองบรรณาธิการ คือ คณะทำงานของวารสารที ่มีผูเชี ่ยวชาญในศาสตรท่ีแตกตางกันไป โดยมี

บรรณาธิการบริหารเปนตำแหนงสูงสุด และบรรณาธิการทำหนาที่เปนแกนหลัก รับผิดชอบการจัดทำวารสาร  

มีหนาท่ีเขียนบทบรรณาธิการ เปนผูมอบหมายงานใหกับเจาหนาท่ีประจำกองบรรณาธิการตาง ๆ  

กองบรรณาธิการ มีหนาที่ใหคำแนะนำในการตีพิมพวารสาร ตรวจแก คัดเลือก หรือควบคุม เนื ้อหา  

และภาพประกอบทั้งหมดที่จะตีพิมพเปนวารสาร มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาผลการแกไขบทความ วาเปนไป

ตามคำแนะนำของผูประเมินบทความอยางครบถวนแลวหรือไม กองบรรณาธิการจะรวมกันพิจารณาตอบรับ

บทความทุกบทความ และเปนผูอนุมัติการจัดพิมพเผยแพรวารสาร รวมกันตรวจสอบความถูกตองของการจัด

ตนฉบับ และการตีพิมพวารสารจนสำเร็จเปนรูปเลมท่ีสมบูรณ 

  



๒๔ 

 

กระบวนการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานที่ตองทำงานรวมกับบุคคลฝายตาง ๆ 

ประกอบดวยผูนิพนธ ผูประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๑ กระบวนการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 



๒๕ 

 

เคล็ดลับความสำเร็จ: การบันทึกกระบวนการกล่ันกรองคุณภาพบทความแตละบทความอยางละเอียดเปน

ข้ันตอน สามารถชวยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

เมื่อผูนิพนธ เสนอบทความเขามาตีพิมพแลว กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพของบทความจึงเริ่มตนข้ึน 

และเมื่อมีบทความหลายๆ บทความ เขามาพรอมกัน และแตละบทความ มีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกตางกัน 

ยอมทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน และอาจเกิดขอผิดพลาดได ดังนั้น การบันทึกข้ันตอนการกล่ันกรองบทความ

อยางละเอียดรอบคอบจึงเปนวิธีท่ีจะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

ผูปฏิบัติงานควรบันทึกรายละเอียดการดำเนินการสงบทความไปประเมิน ตั้งแตการรับบทความเขามา

พิจารณา และประสานงานเชิญผูประเมินบทความ ขั้นตอนการประเมิน ผลการประเมิน ขั ้นตอนการแกไข 

จนกระท่ังเสร็จส้ินกระบวนการเมื่อ บก.พิจารณาอนุมัติบทความ โดยจดบันทึกวันท่ีรับบทความ วันท่ีผูนิพนธแกไข

บทความ และวันที่บรรณาธิการอนุมัติบทความ โดยอาจเติมสีในตารางเพื่อเนนใหเห็นความคืบหนาของการ

ดำเนินงาน เชน สีเขียวคือสวนท่ีดำเนินการแลว และสีแดงคือสวนท่ีตองดำเนินการตอไป ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

ลำดับ ผูนิพนธ ชื่อบทความ ผูประเมิน ขั้นตอนประเมิน ผลประเมิน 
ขั้นตอน

แกไข 

บก.

พิจารณา 

บทความภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑. นาย XX XXXX 

โทร XXX XXX 

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๑.๑ ดร.XXX XX 

๑.๒ ผศ.XXX XX 

๑.๑ ประเมินแลว 

๑.๒ ประเมินแลว 

๑.๑ ผาน โดยแกไข บก.พิจารณา 

๑.๒ ผาน โดยไมตองแกไข 

ผูเขียน

แกไขแลว 

วันที่ XX  

อนุมัต ิ

 

วันที่ XX  

๒. XXXX XXXXX 

โทร XXX XXX 

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๒.๑ รศ.XXX XX 

๒.๒ ผศ.XXXX X 

๒.๑ ประเมินแลว 

๒.๒ ประเมินแลว 

๒.๑ ผาน โดยแกไข 

๒.๒ ไมผาน แกไข ประเมินใหม  

ผูเขียน

กำลังแกไข 

 

๓. XXXX XXXXX 

โทร XXX XXX

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๓.๑ ผศ.XXX XX 

๓.๒ ดร.XXXX X 

๓.๑ กำลังประเมิน 

๓.๒ กำลังสง

ประเมิน 

๓.๑ รอผลประเมิน 

๓.๒ รอผลประเมิน 

  

๔. XXXX XXXXX 

โทร XXX XXX 

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๔.๑ ผศ.XXX XX 

๔.๒ ผศ.XXXX X 

๔.๓ ผศ.XXXX X 

๔.๑ ประเมินแลว 

๔.๒ ประเมินแลว 

๔.๓ ประเมินแลว 

๔.๑ ไมผาน 

๔.๒ ผาน โดยแกไข บก.พิจารณา 

๔.๓ ผาน โดยแกไข บก.พิจารณา 

ผูเขียน

กำลังแกไข 

 

บทความภายในมหาวิทยาลัย 

๕. XXXX XXXXX 

โทร XXX XXX 

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๕.๑ ผศ.XXX XX 

๕.๒ ดร.XXXX X 

๕.๑ ประเมินแลว 

๕.๒ ประเมินแลว 

๕.๑ ไมผาน 

๕.๒ ไมผาน 

แจงผูเขียน

แลว 

วันที่ XX  

อนุมัต ิ

 

วันที่ XX  

๖. XXXX XXXXX 

โทร XXX XXX 

วันที่ XX XX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX 

๖.๑ กำลังติดตอ 

๖.๒ กำลังติดตอ 

 

    

 

ภาพท่ี ๒ ตัวอยางตารางการบันทึกข้ันตอนการกล่ันกรองบทความ 



๒๖ 

 

คำอธิบายตารางการบันทึกข้ันตอนการกลั่นกรองบทความ 

ลำดับท่ี ๑ ตัวอยางของบทความท่ีผานการประเมินแลว บรรณาธิการพิจารณา อนุมัติแลว 

ลำดับท่ี ๒ ตัวอยางของบทความท่ีอยูระหวางการปรับปรงุแกไขหลังการประเมิน 

ลำดับท่ี ๓ ตัวอยางของบทความท่ีกำลังอยูในข้ันตอนการประเมิน 

ลำดับท่ี ๔ ตัวอยางของบทความท่ีมีผูประเมิน ๓ คน เนื่องจากบทความตองผานการประเมิน ๒ ใน ๓   

ลำดับท่ี ๕ ตัวอยางของบทความท่ีไมผานการประเมิน การประเมินจึงส้ินสุดลง และบรรณาธกิารพิจารณา 

อนุมัติผลการประเมิน 

ลำดับท่ี ๖ ตัวอยางของบทความท่ีกำลังประสานงานผูประเมินบทความ 

  



๒๗ 

 

ข้ันตอนท่ี ๑ การประชาสัมพันธเปดรับบทความ 

การประชาสัมพันธเปดรับบทความเปนขั้นตอนแรก และขั้นตอนที่สำคัญของการจัดทำวารสารวิชาการ 

เปนการประกาศใหผู ที ่มีความประสงคในการสงบทความเขารับการพิจารณาตีพิมพในวารสารไดร ับทราบ  

และสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑการตีพิมพของวารสาร กอนท่ีจะสงบทความเขามาเสนอตีพิมพ 

ซึ่งสามารถประชาสัมพันธสามารถทำไดหลายชองทาง ไดแก 

๑.ประชาสัมพันธทางหนังสือ / บันทึกขอความ เพื่อเผยแพรไปยังหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 

๒.ประชาสัมพันธทางส่ือออนไลน เชน เว็บไซต และ facebook ของหนวยงาน 

จากการดำเนินงานของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา พบวาชองทางการประชาสัมพันธ ที่มีประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็วมากท่ีสุด คือการประชาสัมพันธผานทางส่ือออนไลนของสถาบันอยุธยาศึกษา ท่ีสามารถเขาถึงผูคน

ไดเปนจำนวนมาก เนื่องจาก facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา มีแฟนเพจมากกวา ๗,๐๐๐ คน สวนใหญเปนผูมี

ความรู และความสนใจ ดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และติดตามขาวสารของสถาบันอยุธยาศึกษา

อยูเสมอ สถาบันอยุธยาศึกษาจึงเนนประชาสัมพันธเปดรับบทความผานทาง facebook เปนชองทางหลัก 

 

ภาพท่ี ๓ ตัวอยางการประชาสัมพันธเปดรับบทความทาง facebook 

๑.๑ การเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความมาตีพิมพ 

กอนดำเนินการประชาสัมพันธเปดรับบทความ ผู ปฏิบัติงานตองสรางหลักเกณฑ และขอกำหนด 

ในการเสนอบทความอยางชัดเจนกอน เพื่อใหผูนิพนธใชเปนขอมูลในการพิจารณาเสนอบทความเขามาตีพิมพ  



๒๘ 

 

โดยเผยแพรไวในเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการ TCI ขอที่ ๓ วาดวยการ  

มีเว็บไซตที่มีขอมูลครบถวน รวมทั้งรูปแบบการจัดหนากระดาษ ใหผูนิพนธสามารถดาวนโหลดไฟล และนำไป

จัดเตรียมบทความไดอยางถูกตอง 

หลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความ ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

๑) หลักเกณฑในการรับพิจารณาบทความ 

๒) การจัดเตรียมตนฉบับ 

๓) วิธกีารสงบทความ 

๔) ตัวอยางการพิมพอางอิงและบรรณานุกรม  

๕) แบบขอเสนอสงบทความเพื่อตีพิมพ 

 

ภาพท่ี ๔ ตัวอยางเว็บไซตวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 



๒๙ 

 

 

ภาพท่ี ๕ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ 



๓๐ 

 

 

ภาพท่ี ๖ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ (๒) 



๓๑ 

 

 

ภาพท่ี ๗ ตัวอยางการเตรียมหลักเกณฑ และขอกำหนดในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ (๓) 



๓๒ 

 

 

ภาพท่ี ๘ ตัวอยางแบบเสนอขอสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสาร 



๓๓ 

 

 

ภาพท่ี ๙ ตัวอยางรูปแบบการจัดเตรียมบทความ 



๓๔ 

 

๑.๒ การเตรียมปายขอความประชาสัมพันธ 

ปายขอความประชาสัมพันธการเปดรับพิจารณาบทความ สามารถทำไดหลายเทคนิควิธีการ ตามความ

ถนัดของผูปฏิบัติงาน โดยผูมีพื้นฐานคอมพิวเตอรทั่วไป ควรใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เปนเครื่องมือ

ในการทำปายขอความ สำหรับผูมีพื ้นฐานคอมพิวเตอรขั้นสูง อาจเลือกใชโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ

โปรแกรมอื่น ๆ ตามความถนัด 

การทำปายประชาสัมพันธโดย โปรแกรม Microsoft PowerPoint มีข้ันตอนท่ีไมยุงยากซับซอน ดังนี้ 

๑) เปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint และสรางการนำเสนอใหม 

๒) เลือกเมนูออกแบบ และเลือกสี หรือลวดลายพื้นหลังท่ีตองการ 

๓) ใสตัวอักษรท่ีตองการประชาสัมพันธ โดยเลือกสีของตัวอักษรใหตัดกับสีของพื้นหลัง คือ ถาพื้นหลัง

มีสีเขม ใหเลือกสีอักษรเปนสีออน ถาพื้นหลังสีออนใหใชสีอักษรสีเขม และใชขนาดของตัวอักษรใหมีขนาดลดหล่ัน 

ตามความเหมาะสม ขอความท่ีตองการเนน ควรใชตัวอักษรขนาดใหญ สามารถดึงดูดสายตาไดทันทีท่ีเห็น ไมควรใส

ขอความจำนวนมากลงไปในปายขอความ  

๔) บันทึกเปนรูปภาพ โดยเลือกดังนี้  ไฟล > บันทึกเปน > เลือกบันทึกเปนชนิด .jpeg 

 

ภาพท่ี ๑๐ ข้ันตอนการบันทึกภาพจาก Microsoft PowerPoint 



๓๕ 

 

๑.๓ การประชาสัมพนัธผานทาง facebook ของสถาบันอยธุยาศึกษา 

นำปายขอความที ่เตรียมไว มาโพสประชาสัมพันธทาง facebook ของหนวยงาน โดยใสขอความ 

ใหรายละเอียดที่สำคัญ สำหรับใหผูที ่มีความประสงคในการสงบทความเขารับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร

สามารถศึกษาขอมูลได เชน มีขอมูลเกี่ยวกับวารสาร ขอมูลสาขาที่เปดรับ รูปแบบของเนื้อหาที่วารสารกำหนด 

ระยะเวลาในการเปดรับบทความ โดยมีลิ้งกเขาสูหนาเว็บไซตที่มีรายละเอียดหลักเกณฑในการสงบทความอยาง

ครบถวน และหมายเลขโทรศัพทสำหรับการติดตอสอบถามเพิ่มเติม 

 

ภาพท่ี ๑๑ ตัวอยางขอความ และล้ิงกดาวนโหลดขอมูล ในการโพสประชาสัมพันธวารสารทาง facebook 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) ในระยะแรกท่ีวารสาร ยังไมผานหลักเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ทำใหไมมี 

ผูนิพนธสงบทความเขามาตีพิมพ 

๒) ผูนิพนธ สงบทความท่ีไมตรงกับความตองการรับบทความของวารสาร 



๓๖ 

 

๓) ผูนิพนธ ขอถอนบทความออกจากการเสนอบทความอยางกระทันหัน อันเนื่องมาจากไมไดศึกษา

หลักเกณฑ และขอมูลของวารสารอยางถ่ีถวน สงผลกระทบตอการประสานงานผูประเมินบทความ 

แนวทางแกไข 

๑) สรางเครือขายผู น ิพนธ จากนักวิชาการ ครูอาจารย ที ่ม ีความรู  และความสนใจทางดาน

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อใหมีผูสงบทความเขามาตีพิมพอยูเสมอ 

๒) สรางแรงจูงใจในการสงบทความเขามาตีพิมพ โดยการกำหนดเงื่อนไขใหผูนิพนธท่ีไดรับการตีพิมพ

บทความในวารสารวิชาการอยุธยา ไดร ับรูปเลมวารสาร และประกาศนียบัตรรับรองการตีพิมพบทความ 

จากบรรณาธิการบริหารของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

๓) สรางขอกำหนดไวในหลักเกณฑการเสนอบทความเขามาตีพิมพใหชัดเจนวา วารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษาตองการเปดรับบทความในลักษณะใด และใหขอมูลอยางชัดแจงวา วารสารผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพวารสารในฐานใด เชน วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาเปนวารสารที่ตองการรับบทความ โดยพิมพเผยแพร

บทความทางวิชาการ (Article)  สารนิพนธตนฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) วิจารณหนังสือ 

(Book Review) ทางดานอยุธยาศึกษา ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเนนดานประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ 

ในฐาน TCI ๒ 

๔) สรางขอกำหนดไวในหลักเกณฑการเสนอบทความเขามาตีพิมพใหชัดเจนวา เมื ่อผู นิพนธ 

เสนอบทความเขามาตีพิมพแลว ไมสามารถถอนบทความออกระหวางการประเมินได และถาหากมีการสงบทความ

ไปประเมินเรียบรอยแลว ผูนิพนธตองเปนฝายรับผิดชอบคาตอบแทนการประเมินบทความดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

๑) ควรระบุว ันเวลาที ่ปดรับพิจารณาบทความ เพื ่อเปนการกำหนดกรอบเวลาในการทำงาน  

ใหผูนิพนธสงบทความภายในเวลาท่ีตองการ 

๒) การทำงานวารสารม ีหลายข ั ้นตอน และแต ละข ั ้นตอนต องใช  เวลาในการดำเน ินงาน  

ดังนั้น ผูปฏิบัติงานตองเริ่มตนขั้นตอนประชาสัมพันธลวงหนากอนกำหนดตีพิมพอยางนอย ๒-๓ เดือน เพื่อใหมี

ระยะเวลาดำเนินการกล่ันกรองบทความและจัดเตรยีมรูปเลมไดทันเวลา 

 

  



๓๗ 

 

ข้ันตอนท่ี ๒ การพิจารณาบทความจากผูนิพนธตามขอกำหนดของวารสาร 

การพิจารณารับบทความวิชาการจากผูนิพนธ เปรียบเสมือนเปนประตูดานแรกท่ีผูปฏิบัติงานกับผูนิพนธ 

จะไดดำเนินงานรวมกัน โดยเมื่อผูนิพนธเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพในวารสารเขามาแลว ผูปฏิบัติงานจะเปน 

ผูตรวจสอบ และพิจารณาบทความเบื้องตนวาเปนไปตามขอกำหนดตาง ๆ ของวารสารหรือไม โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานดังนี ้

๒.๑ ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบเสนอขอสงบทความ 

ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบเสนอขอสงบทความเพื่อสะดวกในการติดตอส่ือสาร และรับทราบ

ความประสงคในการเสนอบทความของผูนิพนธ รวมถึงการที่ผู นิพนธจะไดลงชื ่อรับรองเปนหลักฐานยืนยัน 

ความเปนเจาของบทความ และรับรองวาไมไดกำลังมีการนำเสนอ หรือตีพิมพบทความนี้ในวารสารใดมากอน  

๒.๒ ตรวจสอบหัวขอ และเนื้อหาของบทความ  

ตรวจสอบหัวขอ และเนื้อหาของบทความใหเปนไปตามท่ีวารสารกำหนด เพื่อรักษาประเด็นหลัก (theme) 

หรือเอกลักษณของวารสาร โดยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีขอกำหนดดังนี้คือ  

๑) บทความทางว ิชาการ (Article)  สารน ิพนธ หร ือบทความงานวิจ ัย (Research Article)  

บทความปริทัศน (Review Article)  

๒) เปนบทความในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓) เปนบทความท่ีมีแกนเนื้อหาเนนไปทางดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  

๔) เปนบทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหลักพิจารณาดังนี้   

(๑) ดานพื้นท่ี คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๒) ดานว ัฒนธรรม เชน ศิลปกรรมในวัฒนธรรมอยุธยา ดนตร ีในวัฒนธรรมอยุธยา 

ศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมอยุธยา  

(๓) ด านบ ุคคล ค ือ เป นบ ุคคลท่ีม ีความเก ี ่ยวเน ื ่องก ับจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา  

เชน พระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยา บุคคลสำคัญในประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา อดีตนายกรัฐมนตรีชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปน หรือบุคคลสำคัญชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

  



๓๘ 

 

๒.๓ ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดเตรียมตนฉบับบทความ  

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดเตรียมตนฉบับบทความ ตาม "คำแนะนำสำหรับผูนิพนธ"  

ท่ีวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาไดกำหนดไวในการประชาสัมพันธเปดรับบทความ ดังนี้ 

 พิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวทั ้งเร ื ่อง รวมภาพประกอบ ตาราง  

และเอกสารอางอิง ไมเกิน ๑๕ หนากระดาษ เอ ๔  

 เวนระยะขอบดานบน และดานซาย ดานละ ๑.๒๕ นิ ้ว และเวนขอบดานลางและดานขวา  

ดานละ  ๑.๐ นิ้ว ใสหมายเลขหนากำกับท่ีมุมบนขวามือทุกหนา 

 ใชแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรปกติ ๑๖ พอยต จัดยอหนาปกติไวท่ี ๐.๖ นิ้ว 

จากขอบพิมพ และใชเลขไทยตลอดทั ้งบทความ (ยกเว นใหสามารถเขียนตัวเลขอารบิค 

ในสวนบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขอความ หรือช่ือเว็บไซตท่ีเปนภาษาอังกฤษ)  

 ช่ือเรื่อง จัดกึ่งกลาง ขนาดอักษร ๒๐ พอยต ตัวหนา มีท้ังช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผูนิพนธ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดชิดขอบขวา ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต บรรทัด 

ถัดจากชื ่อผู น ิพนธ ตามดวยตำแหนงทางว ิชาการ และหนวยงานที ่ส ังก ัด ทั ้งภาษาไทย  

และภาษาอังกฤษ  

 บทคัดยอ ตองมีบทคัดยอ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และตองกำหนดคำสำคัญ (Keyword) 

ไมเกิน ๕ คำ  

 บทความวิชาการ ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ เนื้อหา บทสรุป และเอกสารอางอิง สำหรับ

บทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนำ วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล กิตติกรรมประกาศ (ถาม)ี และเอกสารอางอิง 

 หัวขอใหญ จัดชิดขอบดานซาย อักษรขนาด ๑๘ พอยต ตัวหนา สำหรับหัวขอรอง ใหจัด 

ยอหนาปกติ ๐.๖ นิ้ว จากขอบพิมพ อักษรขนาด ๑๖ พอยต ตัวหนา  

 ถามีภาพประกอบ แผนท่ี หรือตาราง ใหใสประกอบไวในเนื้อเรื ่อง ตองมีชื ่อพรอมแหลงที่มา 

ของภาพประกอบ แผนท่ี หรือตาราง  

 พิมพเอกสารอางอิงและบรรณานุกรมตาม รูปแบบการพิมพเชิงอรรถ และการพิมพบรรณานุกรม  

  



๓๙ 

 

๒.๔ แจงผลการพิจารณาบทความเบื้องตนแกผูเขียน 

เมื่อผูปฏิบัติงาน พิจารณาบทความเบ้ืองตนแลวพบวา บทความของผูนิพนธ ไมไดเปนไปตาม "คำแนะนำ

สำหรับผูนิพนธ" ท่ีทางวารสารกำหนด ใหดำเนินการแจงใหผูนิพนธ ปรับปรุง แกไข และเสนอบทความเขามาตีพิมพ

อีกครั้ง 

ถาบทความไมตรงตามประเภท และสาขา หรือไมไดมาตรฐานตามบทความวิชาการ ที่จะนำมาตีพิมพใน

วารสาร ผูปฏิบัติงานตองแจงแกบรรณาธิการ เพื่อดำเนินการชี้แจงผลการพิจารณาบทความเบื้องตนแกผูนิพนธ

ตอไป 

ช่ือผูนิพนธ............................................................................................................................................................... 

ช่ือบทความ.............................................................................................................................................................. 

ขอควรแกไข  ไมมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 ไมมีช่ือผูนิพนธภาษาอังกฤษ 

 ไมมีตำแหนงและสังกัดของผูนิพนธ 

 ไมมีคำสำคัญ 

 ไมมีเลขหนา 

 กรุณาแนบแบบเสนอขอสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

ขอตรวจสอบหรือ 

รับรองความถูกตองของ

บทความ 

 การจัดลำดับหัวขอ ซึ่งเดิมลำดับหัวขอคอนขางสับสนไมชัดเจน 

 ตำแหนงการวางภาพในเนื้อหา 

 หนา ๑ ยอหนาท่ี ๒ ในบทคัดยอ บรรทัดท่ี ๔ ความวา "จึงทำใหเกิด

ความไมพอใจและคิดจะดังปลนทัพ.." โปรดตรวจสอบความถูกตองคำ

วา "ดัง" 

 หนา ๓  ยอหนาท่ี ๕ และยอหนาท่ี ๖ ความวา "เมืองเพชรบูรณเปน

เมืองโบราณเกาแก..." และ "ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดปรากฏ.." นั้น 

โปรดตรวจสอบความถูกตองวาเปนคนละยอหนาตามตนฉบับ หรือวา

เปนยอหนาเดียวกัน ? 

ภาพท่ี ๑๒ ตัวอยางการพิจารณาบทความเบ้ืองตน 

 

  



๔๐ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) ผู น ิพนธ ไมไดใสเลขหนาในบทความวิชาการ สงผลใหผู ประเมิน ไมสามารถสื ่อสารไดวา  

ควรตองปรับปรุงแกไขบทความในหนาใดบาง ผู ประเมินบางทานตองกำหนดเลขหนาขึ ้นมาเอง ทำใหอาจมี 

ความเขาใจท่ีคาดเคล่ือนกับผูประเมินอีกทานหนึ่ง 

๒) ผูนิพนธบางรายไมทราบวาบทความของตนเอง จำเปนตองสงตีพิมพในวารสารที่ตองผาน 

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) หรือไม หรือจำเปนตองลงตีพิมพ 

ในวารสารท่ีผานเกณฑ (TCI) อยางนอยกลุมใด  

๓) ผูนิพนธบางรายไมไดศึกษารายละเอียด เงื ่อนไข การเสนอบทความเขามาตีพิมพอยางถี่ถวน  

ทำใหเสียเวลาในการจัดเตรียมบทความ จนถูกปฏิเสธรับบทความ ในข้ันพิจารณารบับทความเบ้ืองตน 

๔) ผูนิพนธบางราย อาจสงบทความเดียวกันไปเสนอตีพิมพพรอมกันหลายวารสาร ซึ ่งจะสงผล 

ใหเปนการตีพิมพซ้ำซอน และทางวารสารอาจถูกฟองรองดำเนินคดีทางกฎหมายได 

แนวทางแกไข 

๑) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดเตรียมตนฉบับบทความ ตาม "คำแนะนำสำหรับ 

ผูนิพนธ" ท่ีวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา กอนดำเนินการสงบทความไปประเมิน 

๒) ตรวจสอบความครบถ วน  และถ ูกต องของแบบเสนอขอส  งบทความ เพ ื ่ อสะดวก 

ในการติดตอสื ่อสาร และตรวจสอบการลงชื ่อร ับรองความเปนเจาของบทความ และร ับรองว าไม  ได 

กำลังมีการนำเสนอ หรือตีพิมพบทความนี้ในวารสารใดมากอน เพื่อปองกันการถูกฟองรับเอาผิดทางกฎหมาย  

๓) สอบถาม และย้ำเตือนผูนิพนธ ใหทราบรายละเอียดที่สำคัญในการเสนอบทความเขามาตีพิมพ 

เชน หัวขอ และเนื ้อหาของบทความ ใหเปนไปตามที ่วารสารกำหนด เพื ่อรักษาประเด็นหลัก (theme)  

หรือเอกลักษณของวารสาร และชี้แจงใหผู นิพนธทราบวาวารสารอยูสถานะใด เชน ผานการรับรองคุณภาพ

วารสารวิชาการจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุมใด  

  



๔๑ 

 

ขอเสนอแนะ 

๑) ในกรณีของวารสารที่ยังไมไดรับการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการจากศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI) ตองสอบถาม และย้ำเตือนผูนิพนธ ใหทราบอยางชัดแจงวา วารสารยังไมไดผานการรับรอง

คุณภาพ (TCI) เนื่องจากผูนิพนธบางราย มีความจำเปน ตองสงบทความลงตีพิมพในวารสารที่ผานการรับรอง

คุณภาพ (TCI) แลวเทานั้น เนื่องจากมีผลตอการขอจบการศึกษา หรือการขอตำแหนงทางวิชาการ เพื่อปองกันมิให

เกิดกรณีท่ีผูนิพนธมาทราบภายหลัง แลวขอถอนบทความระหวางกระบวนการกล่ันกรองบทความ ซึ่งจะทำใหเกิด

ความเสียหายตอการดำเนินงานได เนื ่องจากกระบวนการกลั่นกรองบทความโดยผูทรงคุณวุฒินั ้น มีคาใชจาย 

ในการประเมินดวย 

๒) ผูปฏิบัติงาน ไมควรรับอาสาปรับปรุงบทความเบื้องตน ตามขอกำหนดใน "คำแนะนำสำหรับ 

ผูนิพนธ"  ใหแกผูนิพนธ โดยไมมีเหตุอันควร เพราะนอกจากจะเปนการเสียเวลาโดยไมจำเปนแลว ยังอาจจะตอง 

มีสวนรวมในความผิดพลาดในการจัดบทความท่ีอาจเกิดข้ึนได  หรือหากมีความจำเปนตองชวยปรับปรุงบทความให 

ตองไดรับการยินยอมจากผูนิพนธกอน ใหผูนิพนธรับรองและพรอมยอมรับผลการปรับปรุงท้ังหมดดวย 

๓) ควรเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสาร นอกจากการส่ือสารทางโทรศัพท และทางอีเมลเปนหลักแลว 

ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารผาน Messenger หรือ Line เพื ่อฝากขอความที่ไมเรงดวน ตลอดระยะเวลาแหง

กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความ เชน การแจงสถานะใหผู นิพนธทราบอยู เปนระยะวากระบวนการ

กล่ันกรองบทความ ไดดำเนินงานไปถึงกระบวนการใดแลว เปนตน 

 

 

 

  



๔๒ 

 

ข้ันตอนท่ี ๓ การพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความ 

การพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความนั้น เปนข้ันตอนท่ีสำคัญมาก เนื่องจากถูกกำหนดไวในหลักเกณฑ

ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) คือ เกณฑรองขอที่ ๕ วาดวยการมีกระบวนการประเมินคุณภาพจาก

ผูทรงคุณวุฒิกอนตีพิมพ ที่จำเปนตองมีการเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตรงตามสาขาวิชา มีความเขมขนในการประเมิน

คุณภาพบทความ และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตองไดรับการพิจารณา

จากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

 

ภาพท่ี ๑๓ หลักการสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความ 

การพิจารณาคัดเลือกผู ประเม ินบทความนั ้น เปนหนาที ่ของบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ  

ท่ีจะคัดเลือกผูประเมินบทความใหมีความเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชาของบทความท่ีเสนอเขามาตีพิมพ แตสำหรับ

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ผู ปฏิบัติงานจะมีสวนสำคัญในการเสนอชื่อผู ประเมินบทความ ๒-๓ รายช่ือ  

ใหบรรณาธิการพิจารณาเลือกผูประเมิน ๒ รายช่ือ กอนสงบทความไปประเมินคุณภาพ โดยหนึ่งบทความจะสงให 

ผูประเมิน ๒ ทาน เปนเบ้ืองตน เพื่อดูผลการประเมิน ดังนี้ 

กรณีที ่ผู ประเมิน ใหผานการประเมินทั้ง ๒ ทาน หมายถึงบทความนั้น ผานการประเมินโดยสมบูรณ 

กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความก็เปนอันสิ้นสุด บรรณาธิการจะตองแจงผลการอนุมัติตีพิมพบทความแก 

ผูนิพนธ 



๔๓ 

 

กรณีท่ีผูประเมิน ไมใหผานการประเมินท้ัง ๒ ทาน หมายถึงบทความนั้น ไมผานการประเมิน กระบวนการ

กล่ันกรองคุณภาพบทความก็เปนอันส้ินสุด บรรณาธิการจะตองแจงผลการประเมินบทความแกผูนิพนธ 

กรณีที่ผู ประเมิน ไมใหผานการประเมิน ๑ ทาน และใหผานการประเมิน ๑ ทาน ผูปฏิบัติงานจะตอง

ประสานงานผูประเมินทานที่ ๓ เพื่อตัดสินชี้ขาด ถาผู ประเมินทานที่ ๓ ใหผาน ก็เปนอันผานการประเมิน 

โดยสมบูรณ แตถาผูประเมินทานท่ี ๓ ยังไมใหผานการประเมิน ก็จะหมายความวา บทความนั้นไมผานการประเมิน  

บรรณาธิการจะตองแจงผลการประเมินบทความแกผูนิพนธลำดับตอไป  

การพิจารณาคัดเลือกผู ประเมินบทความของวารสารที่มีประเด็นเฉพาะดานอยางวารสารวิชาการ 

อยุธยาศึกษา ซึ ่งเปนวารสารดานมนุษยศาสตร  และสังคมศาสตร  ที ่ม ีประเด็นศาสตร ความร ู ย อย ๆ  

หลายประเด็นนั้น มีหลักการและวิธีการศึกษาคนควาที่แตกตางกัน ไมควรประเมินขามศาสตรกัน เชน บทความ 

ในสาขาประวัติศาสตร กับสาขาประวัติศาสตรทองถิ ่น แมจะมีชื ่อที ่คลายกัน แตมีหลักการศึกษาคนควา 

ที่แตกตางกัน ผูประเมินก็ควรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชนเดียวกับบทความในสาขาประวัติศาสตรศิลปะ 

และบทความในสาขาโบราณคดี แมวาทั ้ง ๒ ศาสตร จะมีการเรียนการสอนอยูในคณะโบราณคดีเหมือนกัน  

แตหลักการศึกษา คนควาก็แตกตางกัน อีกกรณีหนึ่งคือ สาขาวิชาประวัติศาสตรนั้นมีศาสตรปลีกยอยหลายแขนง 

ซึ ่งผู คุณวุฒิก็มีความเชี ่ยวชาญไมเหมือนกัน เชน ผู เชี ่ยวชาญดานประวัติศาสตรไทย อาจไมสามารถประเมิน

บทความที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรเอเชียได หรือผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรสมัยอยุธยา อาจไมสามารถประเมิน

บทความที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรสังคม และเศรษฐกิจสมัยใหมได จึงตองพิจารณาคัดเลือกผูประเมินบทความให

เหมาะสม ตรงตามสาขาของบทความ และตรงตามความเช่ียวชาญ 

ดังนั ้น ผู ปฏิบัติงานตองมีความรู และความเขาใจ สามารถแยกแยะความแตกตางกันของศาสตร 

แตละศาสตร และตองมีความสามารถในการจำแนกบทความไดวา บทความนั้น ๆ เปนบทความในสาขาใด  

โดยมีหลักการและข้ันตอนดังนี้ 

๓.๑ จำแนกสาขาวิชาของบทความ 

การจำแนกสาขาวิชาของบทความ มีหลักเกณฑการพิจารณา คือ 

๑) พิจารณาจากแบบเสนอขอสงบทความเพื ่อลงตีพ ิมพในวารสารของผู น ิพนธ  ที ่ผ ู น ิพนธ  

เปนผูกรอกขอมูลวาบทความที่เขาเสนอมานั้น เปนบทความในสาขาใด แตในบางครั้งพบวา ผูนิพนธ กรอกขอมูล

สาขาวิชาของบทความ ไมตรงตามความเปนจริง เชน บทความในสาขาประวัติศาสตรศิลปะแตกรอกลงในชอง 

สาขาโบราณคดี ทำใหผูปฏิบัติงานตองพิจารณาจากเนื้อหาของบทความ และวุฒิการศึกษาของผูนิพนธรวมดวย 



๔๔ 

 

๒) พิจารณาจากเนื้อหาของบทความในกรณีที ่ผู ปฏิบัติงานมีความสามารถจำแนกสาขาวิชาของ

บทความได 

๓) พิจารณาจากวุฒิการศึกษาของผูนิพนธ วาสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาใด หรือกรณีที่ผูนิพนธ

เปนอาจารย ก็สามารถพิจารณาไดจากสาขาวิชาท่ีผูนิพนธสอนอยู 

๓.๒ การคัดเลือกผูประเมินบทความ 

เมื่อผูปฏิบัติงานทราบสาขาวิชาของบทความที่แนนอนแลว สามารถพิจารณาเลือกผูประเมินบทความ  

ใหตรงตามสาขาวิชา และความเชี่ยวชาญ เชนกรณีศึกษาบทความที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรอียุธยา 

ตองพิจารณาผูประเมินบทความท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ ดังนี้ 

๑) พิจารณาเลือกผูประเมินบทความ ๒-๓ รายชื่อ จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยคนไปท่ี

สาขาประวัติศาสตรของแตละมหาวิทยาลัย ที่เปดสอนสาขาวิชาประวัติศาสตร ซึ่ง ภาควิชาประวัติศาสตร  

ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็อยูภายใตสังกัดคณะท่ีแตกตางกัน อาทิ  

(๑) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

(๒) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(๓) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

(๔) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(๕) ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๒) ศึกษาความเชี่ยวชาญของผูประเมินบทความ โดยในเว็บไซตของภาควิชานั้น ๆ มักจะมีขอมูล

เกี ่ยวกับคุณวุฒิ และความเชี ่ยวชาญเฉพาะ ใหผู ปฏิบัติงานเขาไปศึกษา และเปรียบเทียบความเชี ่ยวชาญของ 

ผูประเมินบทความ ใหสอดคลองกับเนื้อหาของบทความ 

๓) เมื่อเลือกรายชื่อผูประเมินท่ีตรงตามสาขาวิชา และความเชี่ยวชาญแลว ผูปฏิบัติงานควรแจงแก

บรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการไดรับทราบ กอนดำเนินการประสานงาน เชิญมาเปนผูประเมินบทความ 

  



๔๕ 

 

ขอควรระวัง 

ผูประเมินบทความ ควรมีคุณวุฒิทางวิชาการสูงกวาผูนิพนธ เชน ถาผูนิพนธมีตำแหนงทางวิชาการ 

เปนผูชวยศาสตราจารย  ผูประเมินก็ควรมีตำแหนงทางวิชาการ เปน รองศาสตราจารย เปนตน 

  

ภาพท่ี ๑๔ ตัวอยางรายละเอียดคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผูประเมินบทความจากเว็บไซตหนวยงานท่ีสังกัด 

  



๔๖ 

 

๓.๓ การคนหาหมายเลขโทรศัพทติดตอผูประเมิน 

การคนหาหมายเลขโทรศัพทสำหรับติดตอผูประเมินบทความนั้นอาจไมใชเรื่องงาย เนื่องจากผูประเมิน

บทความ มักไมไดใหขอมูลการติดตอไวที่เว็บไซตของหนวยงาน หรือมิไดเผยแพรทั่วไป ดังนั้น การจะสืบทราบ

หมายเลขโทรศัพทของผูประเมินในครั้งแรกนั้นอาจตองใชเวลา และมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี ้

๑) คนหมายเลขโทรศัพท ซึ่งมักอยูดานลางสุดของเว็บไซต ของสาขาวิชา หรือของคณะของผูประเมิน

บทความ 

๒) เมื ่อไดหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานของผูประเมินแลว ใหดำเนินการโทรประสานงานกับ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพื่อขอทราบหมายเลขโทรศัพทของผูประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

 

ภาพท่ี ๑๕ ตัวอยางการคนหาหมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูสำหรับสงเอกสารทางไปรษณียจากเว็บไซต 



๔๗ 

 

๓.๔ การประสานงานใหผูทรงคุณวุฒิรับประเมินบทความ 

ผูปฏิบัติงานจะตองสามารถประสานงานกับผูประเมินบทความไดเปนอยางดี ตองพยายามสรางเครือขาย 

ผูประเมินบทความ ใหเปนท่ีรูจัก คุนเคย เพื่อใหการประสานงานในการเชิญผูทรงคุณวุฒิรับเปนผูประเมินบทความ

ในครั้งตอ ๆ ไป สามารถทำไดสะดวก และมีความคลองมากข้ึน โดยในการประสานงานครั้งแรก ควรแนะนำตนเอง 

และหนวยงานท่ีจัดทำวารสาร จากนั้นคอยๆ อธิบายรายละเอียดของบทความ และขอทราบขอมูลท่ีจำเปน 

โดยอาจเตรียมบทส่ือสาร (dialog) ไวดังนี้   

 สวัสดีครบั (แนะนำตนเอง) ......................................................... 

 ผมเปนคณะทำงาน วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับ และมีผูเสนอบทความเขามาขอตีพิมพ ในสาขา ............................ 

 จึงขอเรียนเชิญอาจารย เปนผูประเมินบทความนะครับ (รอฟงการตอบรับครูหนึ่ง)  

 บทความ มีช่ือเรื่อง ............................................................................................................ นะครับ 

 (รอฟงการตอบรับจากผูทรงคุณวุฒิ เมื่อตอบรับแนนอนแลว จึงขอรายละเอียดเพิ่มเติม) 

 ขอความกรุณาทานสงผลประเมินภายในวันท่ี ................................................................................ 

 ขอทราบอีเมลสำหรับสงบทความลวงหนาครับ 

 ขอทราบท่ีอยูสำหรับเอกสารครับ  

 ผมจะรีบดำเนินการสงบทความใหทานในลำดับตอไป ขอบพระคุณครับ 

เคล็ดลับความสำเร็จ 

๑.ชวงเวลาที่ดีในการประสานงานผูประเมินบทความไดแก เวลา ๑๒.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. เนื่องจาก 

ผูประเมินบทความมักมีภารกิจการสอนและการประชุม ถาผูปฏิบัติงานโทรประสานงานในชวงเวลาที่ผูประเมิน 

ติดภาระกิจอยู อาจถูกปฏิเสธไดในทันที ดังนั ้น เวลา ๑๒.๓๐ น. เปนเวลาพักหลังรับประทานอาหารกลางวัน  

และเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เปนเวลาหลังการเรียนการสอน และเปนชวงกอนเลิกงาน ทำให ๒ ชวงเวลานี้  

มีโอกาสโทรติด และสามารถส่ือสารกับผูประสานงานไดดีท่ีสุด 

๒.การขอที ่อยู ทางไปรษณียสำหรับสงเอกสารนั ้น ไมจำเปนตองขอขอมูลอยางละเอียด เพื่อมิให 

เปนการรบกวนเวลาของผูประเมิน ผูปฏิบัติงานควรถามเพียงวาตองการใหสงไปรษณียไปที่ภาควิชาใชหรือไม  

ถาใชก็สามารถคนท่ีอยูในการสงไปรษณียไดทางเว็บไซตของสาขาวิชาหรือคณะ ซึ่งมักมีขอมูลอยางครบถวน 

  



๔๘ 

 

๓.๔ จัดทำฐานขอมูลผูประเมินบทความ 

การจัดทำฐานขอมูลผู ประเม ินบทความ เปนการสร างฐานขอมูลเคร ือขายผู ประเม ินบทความ  

ใหผู ปฏิบัติงานมีความรู จักผู ทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาการ ที่เกี ่ยวของกับประเด็นหลักของวารสารวิชาการ 

อยุธยาศึกษา ที่จะเปนเครื่องมือในการสะสมความรู และความสามารถในการจำแนกศาสตรความรูของผูประเมิน

บทความ และชวยใหสามารถขยายฐานรายช่ือผูประเมินบทความออกไปเรื่อย ๆ ตามบทความท่ีมีการเสนอเขามา

ตีพิมพในวารสาร ฐานขอมูลนี้ยังเปนเครื่องมือในการเลือกพิจารณาผูประเมินบทความในครั้งตอ ๆ ไป ใหสอดคลอง

ตรงตามสาขาวิชา ใหมีความหลากหลาย และไมซ้ำคนเดิมมากจนเกินไปนัก 

ผูปฏิบัติงานอาจบันทึกยอไวในหมายเหตุ ระบุความเช่ียวชาญเฉพาะของผูประเมินบทความ และลักษณะ 

ที่สำคัญของผูประเมิน สำหรับใชเปนเครื่องพิจารณาผูประเมินบทความในครั้งตอไป เชน ถาตองการผลประเมิน 

ที่รวดเร็วทันเวลา จะไดเลี่ยงผูประเมินที่มักสงผลประเมินชา หรือสามารถเลี่ยงผูประเมินที่ไมถนัดสงผลประเมิน 

ทางอีเมล เปนตน 

สาขา ช่ือ - นามสกุล โทรศัพท 
ท่ีอยูสำหรับ 

สงเอกสาร 
หมายเหตุ 

ประวัติศาสตร ผศ.ดร. XXXXX   XXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX เชี่ยวชาญดาน

ประวัติศาสตรอยุธยา  

ศ.ดร.XXXXXXX  XXXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ

และการคาสมัยอยุธยา 

อ.ดร.XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX เชี่ยวชาญดาน

ประวัติศาสตรการเมือง  

ประวัติศาสตร

ทองถ่ิน 

ศ พิเศษ XXXXXXX XXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX สามารถติดตอผานทาง 

Line ไดสะดวก 

ผศ.XXXXXXX  XXXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX มีความเขมงวดในการ

ประเมินสูง 

โบราณคดี ดร. XXXX  XXXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX ประเมินไว และเขมขน 

ศ.ดร. XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX ไมถนัดสงผลประเมิน

ทางอีเมล 

รศ. XXXXX XXXXXXXX X XXXXX  XXXX XXXX XXXXX  XXXXXX โทรติดยากมาก 

ประสานงานลำบาก 

ภาพท่ี ๑๖ ตัวอยางฐานขอมูลผูประเมินบทความ 

  



๔๙ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) ผูปฏิบัติงานไมสามารถจำแนกสาขาวิชากของบทความได เนื่องจากเปนบทความในสาขาวิชา 

ที่ไมคุนเคย เชน สาขาการจัดการ สาขาดานนิติศาสตร หรือเปนบทความวิจัยแบบผสมผสาน ทำใหไมสามารถ

พิจารณาผูประเมินบทความไดดวยตนเอง 

แนวทางแกไข 

๑) สอบถามผูเขียนเพิ่มเติม ใหเกิดความชัดเจน เกี ่ยวกับสาขาของบทความวาสามารถประเมิน 

ในสาขาใดไดบาง 

๒) สอบถามผู ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ หรืออาจารยทานอื ่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

ใหชวยจำแนกสาขาวิชาของบทความที ่มีการเสนอเขามาตีพิมพ วาสามารถสงไปประเมินในสาขาใดไดบาง  

และขอคำแนะนำรายช่ือผูประเมิน โดยสำรองไวอยางนอย ๒-๓ ทาน  

ขอเสนอแนะ 

๑) ผู ประเมินบทความ ควรมีคุณวุฒิทางวิชาการสูงกวาผู น ิพนธ เชน ถาผู น ิพนธมีตำแหนง 

ทางวิชาการ เปนผูชวยศาสตราจารย  ผูประเมินก็ควรมีตำแหนงทางวิชาการ เปน รองศาสตราจารย เปนตน 

๒) ควรปรับปรุงตำแหนงทางวิชาการ และขอมูลอื ่น ๆ ของผูประเมิน ในฐานขอมูลผู ประเมิน 

ใหถูกตอง มีความเปนปจจุบันเสมอ 

๓) การขอที่อยู ทางไปรษณียสำหรับเอกสารนั้น ไมจำเปนตองขอขอมูลอยางละเอียด เพื่อมิให 

เปนการรบกวนเวลาของผูประเมิน ผูปฏิบัติงานควรถามเพียงวาตองการใหสงไปท่ีภาควิชาใชหรือไม ถาใชก็สามารถ

คนท่ีอยูในการสงไปรษณียไดทางเว็บไซตของสาขาวิชา หรือคณะ ซึ่งมักมีขอมูลอยางครบถวน 

๔) เพื่อลดความผิดพลาดในการเลือกผูประเมินบทความใหตรงกับสาขาของบทความ ผูปฏิบัติงาน

ควรส่ือสาร รายงานใหบรรณาธิการอนุมัติผูประเมินบทความทุกครั้ง 

  



๕๐ 

 

ข้ันตอนท่ี ๔ การสงบทความใหผูประเมินกลั่นกรองคุณภาพ 

เมื่อไดดำเนินการประสานงานผูประเมินบทความเรียบรอยแลว ผูปฏิบัติงานตองรีบดำเนินการสงบทความ

ของผูนิพนธไปประเมินทันที ไมควรปลอยเวลานานเกินไป เพราะผูประเมินอาจติดภารกิจ หรือลืมการประเมิน

บทความ จนไมสามารถประเมินบทความใหได ซึ ่งหากดำเนินการสงบทความไปประเมินไดไว ระยะเวลา 

ในการประเมินบทความยิ่งส้ัน กระชับ และรวดเร็วทันเวลา ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

๔.๑ เตรียมบทความของผูนิพนธกอนสงไปกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ 

เตรียมบทความโดยปกปดช่ือของผูนิพนธ ไมใหผูประเมินทราบช่ือผูนิพนธ เพื่อใหการกล่ันกรองบทความ 

มีความโปรงใส แบบ Double-blind peer review คือ ผูประเมินไมทราบชื่อผูนิพนธ และผูนิพนธไมทราบช่ือ 

ผูประเมิน ในกรณีท่ีสงไปประเมินทางอีเมล ใหบันทึกเปนไฟล PDF เพื่อไมใหอักขระในเอกสารมีความคลาดเคล่ือน

ไปจากเดิม และตรวจสอบวาบทความมีหมายเลขหนาครบถวนหรือไม  

๔.๒ สงบทความไปประเมินลวงหนาทางอีเมล 

สงบทความทางอีเมลโดยแนบบทความของผูนิพนธ ในรูปแบบ PDF เพื่อปองกันอักขระในบทความเคล่ือน

ไปจากเดิม พรอมแนบแบบประเมินบทความ ทั้งที่เปนไฟล PDF สำหรับผูประเมินที่ตองการปรินทรออกมากรอก

ผลการประเมิน และไฟล Word สำหรับผูประเมินท่ีตองการพิมพลงไปในไฟลไดทันที 

๔.๓ สงเอกสารทางไปรษณียใหผูนิพนธ 

เตรียมเอกสารสำหรับสงใหผูนิพนธอยางเปนทางการทางไปรษณีย ประกอบดวย  

๑) หนังสือนำ เปนเอกสารทางราชการ เพื่อเชิญใหผูทรงคุณวุฒิทำการประเมินบทความอยางเปน

ทางการ ซึ ่งผู ลงนามในหนังสือนำนี้บางหนวยงานเปนตำแหนงของคณบดี และบางหนวยงานเปนตำแหนง 

ของบรรณาธิการ สำหรับวารสารอยุธยาศึกษาผูลงนามเปนผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีตำแหนงเปน

บรรณาธิการบริหารของวารสาร (ภาพประกอบท่ี ๑๗) 

๒) แบบประเมินบทความวิชาการ เปนแบบฟอรมสำหรับใหผ ู ประเมินบทความ กรอกผล 

การประเมินคุณภาพบทความ และเปนหลักฐานสำคัญ ยืนยันกระบวนการกล่ันกรองคุณภาพบทความ รูปแบบของ

แบบประเมินนั้น เปนไปตามท่ีกองบรรณาธิการของวารสารกำหนด สำหรับแบบประเมินของวารสารวิชาการอยุธยา

ศึกษา ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับผูประเมิน ขอวินิจฉัยสำหรับการตีพิมพ ระดับคุณภาพของบทความ  ขอคิดเห็น

ในการประเมินบทความ ขอเสนอแนะอื่น ๆ และขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขบัญชีธนาคาร ในการโอนคาตอบแทน

ประเมินบทความ (ภาพประกอบท่ี ๑๘) 



๕๑ 

 

๓) บทความของผู น ิพนธ ที ่ผ านการปกปดช่ือผู น ิพนธเร ียบรอยแลว ผู ปฏิบ ัต ิงานจะตอง 

มีความระมัดระวังในการสงบทความฉบับที ่ถูกตอง ในกรณีที ่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขบทความมากอนหนา 

ผูปฏิบัติงานจะตองมั่นใจวาเปนบทความท่ีจะสงไปประเมิน เปนฉบับท่ีแกไขครั้งลาสุด เนื่องจากถาหากกระทำการ

สงบทความผิดพลาด ความเสียหายก็จะเกิดข้ึนแกผูนิพนธ  

๔) ซองเปลาติดแสตมปสำหรับสงผลการประเมินกลับ เปนการอำนวยความสะดวกแกผูประเมิน 

โดยแนบซองกระดาษสีน้ำตาล สำหรับใสเอกสารขนาด A๔ ไวสำหรับใหผูประเมิน สงผลประเมินพรอมตัวบทความ

ของผูนิพนธกลับมา โดยติดแสตมปที่ซองเปลาใหมีมูลคาเพียงพอสำหรับการสงไปรษณียแบบ (EMS)  คือมีราคา

เทากับคาสงเอกสารไปใหผูประเมิน หรือประมาณ ๔๒ บาท (เมื ่อเจาหนาที ่ไปรษณีย  เห็นวามีการติด 

ดวงตราแสตมปมูลคา ๔๒ บาท ก็จะเขาใจไดทันทีวาเปนการสงแบบ EMS) 

๕) เอกสารเกี ่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนการประเมินบทความ แนบใบสำคัญรับเง ินให 

ผูประเมินลงนาม และขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใชสำหรับการเบิกจายคาตอบแทน (ภาพประกอบ 

ท่ี ๑๙) 

ภายหลังจากสงเอกสารท้ังหมดใหผูประเมินทางไปรษณียแลว ควรเก็บใบเสร็จรับเงิน สำหรับตรวจสอบผล

การสงทางไปรษณีย โดยนำ “หมายเลขสิ ่งของ” ที ่ระบุอยู ในใบเสร็จของไปรษณียในกรณีที ่สงแบบ EMS  

เชน หมายเลขส่ิงของ EN65131733th แลวนำไปตรวจสอบในเว็บไซตของไปรษณียไทย จะทำใหทราบสถานะ 

ของการสงไปรษณีย 

  



๕๒ 

 

 

ภาพท่ี ๑๗ ตัวอยางหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ 

XX XXXXXX XXXX 

XXX 

XX XXXX XXXX 



๕๓ 

 

 

ภาพท่ี ๑๘ แบบประเมินบทความของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 



๕๔ 

 

 

แบบประเมินบทความของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (ตอ) 



๕๕ 

 

 

ภาพท่ี ๑๙ ตัวอยางใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจายคาตอบแทนผูประเมินบทความ 



๕๖ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) ระบุตำแหนงทางวิชาการของผูประเมินบทความผิดพลาดไปจากตำแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 

๒) บรรจุเอกสารสำหรับสงไปรษณียใหผูประเมินผิดพลาด และไมครบถวน 

แนวทางการแกไข 

๑) ตรวจสอบตำแหนงทางวิชาการของผู ประเมินเบื ้องตน จากเว็บไซตของหนวยงานตนสังกัด 

ของผูประเมิน เพราะหนวยงานตนสังกัดของผูประเมิน ยอมตองปรับปรุงตำแหนงทางวิชาการของบุคคลากร 

อยูเสมอ ผูปฏิบัติงานสามารถใชขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงานตนสังกัดของผู ประเมิน เปนแหลงอางอิง 

เบ้ืองตนได 

๒) ตรวจสอบตำแหนงทางวิชาการของผูประเมิน โดยการสอบถามจากตัวผูประเมินเอง 

๓) บันทึกตำแหนงทางวิชาการของผูประเมินที่ถูกตอง ลงในฐานขอมูลรายชื่อผูประเมินบทความ 

ของวารสาร เพื่อลดความผิดพลาดในครั้งตอไป 

๔) แกปญหาการบรรจุเอกสารสำหรับสงไปรษณียใหผูประเมินไมครบถวน ดวยการตรวจสอบเอกสาร

อยางละเอียดรอบคอบ วาเอกสารท่ีตองสงใหผูประเมินมี ๕ รายการ ตรวจสอบความถูกตองของการบรรจุเอกสาร

ใหตรงกับผูประเมินบทความ ตรวสอบซองจดหมายที่เตรียมไวใหผูประเมินสงเอกสารกลับวาไดมีการติดแสตมป

ครบถวนแลวหรือไม 

ขอเสนอแนะ 

๑) ผูปฏิบัติงานควรบันทึกไฟลเปน PDF กอนสงใหผู ประเมิน และโปรแกรมที่มีประสิทธ ิภาพ 

ในการจัดการเอกสารท่ีเปนไฟล PDF คือ Adobe acrobat Pro  

๒) การบันทึกไฟลเปน PDF มีความจำเปนอยางมากในงานวารสาร เนื ่องจากไฟล PDF นั้น  

จะชวยใหตัวอักษรในเอกสารไมคลาดเคลื่อน คือ ผู นิพนธบันทึกไฟลอยางไร ผู ประเมินก็จะไดรับไฟลเชนนั้น  

ชวยปองกันมิใหตำแหนงบรรทัด และหมายเลขหนาคลาดเคลื่อน อันจะสงผลใหการสื่อสารถึงตำแหนงของคำ  

มีความคลาดเคล่ือน ผิดพลาด 

๓) ควรสงบทความพรอมแบบประเมินใหผู ประเมินทันทีที ่ผู ประเมินตอบรับประเมินบทความ  

ไมควรปลอยเวลาใหชานานออกไป มิเชนนั้น ผูประเมินบทความอาจติดภารกิจเรงดวน หรือหลงลืมเรื่องการตกลง

รับประเมินบทความ ทำใหการประเมินบทความลาชา 

  



๕๗ 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ การรับผลการประเมินบทความ และสงผลการประเมินใหผูนิพนธแกไขบทความ 

ภายหลังจากผูประเมินบทความทั้ง ๒ ทาน สงผลการประเมินบทความกลับมายังกองบรรณาธิการแลว 

ผูปฏิบัติงานในฐานะเลขาการของกองบรรณานุการ จะตองนำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อที่จะไดดำเนินการ

ขั ้นตอนตอไป เชน หากบทความยังม ีข อที ่ต องแกไขก อนการตีพ ิมพ ผ ู ปฏิบ ัต ิงานจะตองดำเน ินการ 

คัดผลการประเมิน และสงผลการประเมินนั ้น ไปใหผู น ิพนธปรับปรุงแกไข และเมื ่อผู น ิพนธสงบทความ 

ที ่แก  ไขตามคำแนะนำกล ับมาแล ว ผ ู ปฏ ิบ ัต ิงานก็จะต องดำเน ินการพ ิจารณาผลการแก ไขบทความ 

วาเปนไปตามคำแนะนำมากนอยแคไหน กอนเสนอใหกองบรรณาธิการพิจารณาเพื่ออนุมัติ หรือไมอนุมัติใหตีพิมพ

บทความ ซึ่งมีรายละเอียด และข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  

๕.๑ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพบทความ 

ผูปฏิบัติงานพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบทความ ซึ่งสวนของขอ “ก. ขอวินิจฉัยสำหรับการพิมพ”  

ในแบบประเมินของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษานั้น จะเปนเครื่องตัดสินผลการประเมินคุณภาพของบทความ  

โดยผลการประเมินจะประกอบไปดวยผล ๔ แบบ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี ๒๐ ตัวอยางแบบฟอรมขอวินิจฉัยสำหรับการพิมพ 

๑) ยังไมผานการประเมิน หมายถึง บทความไมผานการประเมิน  

๒) ยังไมผานการประเมิน โดยตองแกไขบทความ และใหสงประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิอีกคร้ัง 

หมายถึง ผูนิพนธยังมีโอกาสในการนำบทความไปแกไขตามคำแนะนำของผูประเมิน และสามารถสงกลับมาให 

ผูประเมิน ดำเนินการพิจารณาคุณภาพของบทความไดอีกครั้ง  

๓) ผานการประเมิน ตีพิมพได โดยตองแกไข และใหกองบรรณาธิการพิจารณากอนตีพิมพ 

หมายถึง ผูประเมิน ประเมินใหผาน แตมีเงื่อนไขวา ผูนิพนธจะตองแกไขบทความ ตามคำแนะนำของผูประเมิน 



๕๘ 

 

กอน และใหกองบรรณาธิการเปนผูพิจารณาผลการแกไขบทความ กอนอนุมัติตีพิมพได โดยไมตองสงกลับมา

ประเมินโดยผูประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

๔) ผานการประเมิน ตีพิมพได โดยไมตองแกไข หมายถึง บทความผานการประเมิน สามารถอนุมัติ

ใหตีพิมพได โดยไมมีขอแกไขประการใด 

ผูปฏิบัติงานจะตองนำผลการประเมินบทความของผูประเมินทั้ง ๒ ทาน มาพิจารณา และดำเนินการ 

ในข้ันตอนตอไป ดังนี้  

กรณีที่ผูประเมิน ใหผานการประเมินทั้ง ๒ ทาน หมายถึงบทความนั้น ผานการประเมินโดยสมบูรณ 

กระบวนการกล่ันกรองคุณภาพบทความก็เปนอันส้ินสุด ผูปฏิบัติงานจะตองเสนอใหบรรณาธิการแจงผลการอนุมัติ

ตีพิมพบทความแกผูนิพนธ 

กรณีที ่ผู ประเมิน ไมใหผานการประเมินทั ้ง ๒ ทาน หมายถึงบทความนั ้น ไมผานการประเมิน  

และกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความก็เปนอันสิ้นสุด ผู ปฏิบัติงานจะตองเสนอใหบรรณาธิการแจงผล 

การประเมินบทความแกผูนิพนธ 

กรณีที ่ผู ประเมิน ไมใหผานการประเมิน ๑ ทาน และใหผานการประเมิน ๑ ทาน ผู ปฏิบัติงาน 

จะตองประสานงานผูประเมินทานที่ ๓ เพื่อตัดสินชี้ขาด ถาผูประเมินทานที่ ๓ ประเมินใหผาน ก็เปนอันผาน 

การประเมิน  เรียกการประเมินเชนนี้วา ผานการเมิน ๒ ใน ๓ แตถาผูประเมินทานที่ ๓ ยังไมใหผานการประเมิน  

ก็จะหมายความวา บทความนั้นไมผานการประเมิน  ผูปฏิบัติงานจะตองเสนอใหบรรณาธิการแจงผลการประเมิน

บทความแกผูนิพนธในลำดับตอไป  (ดูแผนผังกระบวนการกล่ันกรองบทความ ภาพท่ี ๒๑) 

๕.๒ สงผลการประเมินใหผูนิพนธปรับปรุงแกไข 

สำหรับกรณีที่บทความยังไมผานการประเมิน โดยตองแกไขบทความ และใหสงประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ

อีกครั้ง และกรณีท่ีผานการประเมิน โดยตองแกไข และใหกองบรรณาธิการพิจารณากอนตีพิมพ ผูปฏิบัติงานจะตอง

ดำเนินการนำผลการประเมินของผูประเมินสงใหผูนิพนธ โดยดำเนินการดังนี ้

๑) ในกรณีท่ีผูประเมิน พิมพผลประเมินในรูปแบบไฟล Word ผูปฏิบัติงานสามารถดำเนินการปกปด

ช่ือผูประเมิน และสงผลการประเมินนั้นใหผูนิพนธไดทันที 

๒) ในกรณีที ่ผ ู ประเม ิน สงผลประเมินการประเมินมาเปนลายมือ หร ือเข ียนขอเสนอแนะ 

ลงในตัวบทความ ผู ปฏิบัติงานควรคัดลอกลายมือของผู ประเมินเสียใหม โดยอาจพิมพใหมอยางถูกตอง  

และรอบคอบท่ีสุด เพื่อปกปดลายมือของผูประเมิน ไมใหผูนิพนธคาดเดาไดวาผูประเมินบทความเปนใคร 



๕๙ 

 

การสงผลการประเมินบทความใหผ ู น ิพนธนั ้น ไมจำเปนตองออกหนังสืออยางเปนทางการจาก 

กองบรรณาธิการ เพื่อเปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็ว  ผูปฏิบัติงานควรใชชองทาง

การสื่อสารที่ทันสมัย และเปนที่นิยม เชน การสื่อสารผานทาง Line และ www.facebook.com/messages  

โดยกำหนดระยะเวลาในการแกไขบทความ ประมาณ ๑ สัปดาห โดยผูปฏิบัติงานควรใหคำแนะนำ ใหขอเสนอแนะ 

และตอบขอซักถามของผูนิพนธ 

 

ภาพท่ี ๒๑ แผนผังกระบวนการกล่ันกรองบทความ 

 



๖๐ 

 

๕.๓ พิจารณาผลการปรับปรุงแกไขบทความ 

เมื่อผูนิพนธปรับปรุงแกไขบทความตามคำแนะนำของผูประเมินจนเสร็จสิ้นเรียบรอย และสงบทความ 

ท่ีผานการแกไขกลับมายังกองบรรณาธิการแลว ผูปฏิบัติงานจะตองพิจารณาผลการปรับปรุงแกไขบทความเบ้ืองตน 

วาผู น ิพนธไดมีการแกไข ปรับปรุงบทความ ตามที ่ผู ประเมินไดใหคำแนะนำไวอยางครบถวนแลวหรือไม  

หากผูนิพนธยังมิไดปรับปรุงแกไขบทความตามคำแนะนำของผูประเมิน ผู ปฏิบัติงานตองสอบถาม และรับฟง 

คำชี ้แจงจากผู น ิพนธ ถึงเหตุผล ปญหา หรือขอจำกัด ในการที ่ไมปรับปรุงแกไขบทความตามคำแนะนำ 

ของผูประเมิน โดยรวบรวมคำชี้แจงของผูนิพนธ เพื่อเสนอใหบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติตีพิมพ

บทความตอไป 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน         

๑) ผูนิพนธแกไขบทความไมครบ หรือ ไมสามารถแกไขบทความตามขอเสนอแนะของผูประเมินได 

๒) ผูนิพนธแกไขบทความลาชา ทำใหการจัดทำวารสารไมทันเวลา                                                      

แนวทางแกไข 

๑) สอบถามเหตุผลท่ีผูนิพนธแกไขบทความไมครบ หรือ ไมสามารถแกไขบทความตามขอเสนอแนะ

ของผูประเมินได และแนะนำใหผูนิพนธเขียนขอความชี้แจงเหตุผลดังกลาวแนบมาพรอมกับบทความที่แกไขตาม

คำแนะนำของผูประเมิน เพื่อใหผูประเมิน หรือ กองบรรณาธิการทราบเหตุผล หรือขอจำกัดในการแกไขบทความ 

และตัดสินใจ ใหผานการประเมินหรือไม  

๒) แกไขปญหาผูนิพนธแกไขบทความลาชา ดวยการกำหนดระยะเวลาในการแกไขบทความใหชัดเจน 

เชน กำหนดระยะเวลาภายใน ๗ วัน หรือ ๓ วัน ข้ึนอยูกับปริมาณขอแกไข และความรีบดวนในการจัดทำวารสาร

ใหทันเวลา 

ขอเสนอแนะ 

๑) การสงผลการประเมินบทความใหผูนิพนธนั้น ไมจำเปนตองออกหนังสือแจงจากกองบรรณาธิการ

อยางเปนทางการ เพื่อเปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ใหมีความสะดวกรวดเร็ว   

๒) ผูปฏิบัติงานควรใชชองทางการสื่อสารที่ทันสมัย และเปนที่นิยม  เชน การสื่อสารผานทาง Line 

และ www.facebook.com/messages เพื่อสรางชองทางการติดตอท่ีรวดเร็ว ในการใหคำแนะนำ ใหขอเสนอแนะ 

และตอบขอซักถามของผูนิพนธและมีความเปนกันเองกับผูนิพนธ  

 



๖๑ 

 

ข้ันตอนท่ี ๖ การสงผลการแกไขบทความใหกองบรรณาธิการพิจารณา และตอบรับบทความ 

ข ั ้นตอนการส งผลการแก ไขบทความให กองบรรณาธ ิการพ ิจารณา และตอบร ับบทความนี้   

เปนการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงาน กับบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการเปนสวนใหญ โดยมีสาระสำคัญ 

คือการนำผลการแกไขบทความตามคำแนะนำของผู ประเมิน ไปเสนอใหกองบรรณาธิการพิจารณาตอบรับ  

หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

๖.๑ รายงานผลการปรับปรุงแกไขบทความแกบรรณาธิการ 

ผูปฏิบัติงานรวมรวมผลการประเมิน และเอกสารตาง ๆ เพื่อรายงานผลการประเมินบทความใหแก

บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวย 

๑) บทความของผูนิพนธท่ีเสนอเขามาตีพิมพในครั้งแรก 

๒) ผลการประเมินของผูประเมินทุกทาน โดยจัดเตรียมไวเปนชุด ๆ   

๓) บทความท่ีผูนิพนธแกไขตามคำแนะนำของผูประเมินแลว 

๔) คำช้ีแจงของผูนิพนธ ในกรณีท่ีผูนิพนธมีเหตุขัดของ ไมสามารถดำเนินการปรับปรุง แกไขบทความ

ไดครบตามคำแนะนำของผูประเมิน 

เม ื ่อบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ พิจารณาผลการแกไขปรับปร ุงบทความตามคำแนะนำ 

ของผูประเมินเรียบรอยแลว จะมีมติในการอนุมัติรับรองการตีพิมพบทความ หรือใหปรับปรุงแกไขบทความอีกครั้ง 

หรือไมอนุมัติใหตีพิมพบทความ  

กรณีท่ีกองบรรณาธิการมีมติอนุมัติการตีพิมพบทความ ผูปฏิบัติงานจะตองออกหนังสือรับรองการตีพิมพ

บทความ เพื่อเปนการแจงใหผู นิพนธทราบอยางเปนทางการ และผูนิพนธสามารถนำหนังสือรับรองการตีพิมพ

บทความไปใชเปนหลักฐานยืนยันการตีพิมพบทความกับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาลวงหนาได แมวาตัวรูปเลม

วารสารฉบับจริงอาจยังไมถึงกำหนดเวลาตีพิมพก็ตาม (ดูตัวอยางหนังสือรับรองการตีพิมพ ภาพประกอบ ๒๒) 

กรณีที่กองบรรณาธิการ มีมติใหผู นิพนธปรับปรุงแกไขบทความอีกครั้งกอนการตีพิมพ ก็จะถือวา

กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความยังไมสิ ้นสุดลง ผูปฏิบัติงานตองนำ คำตัดสินของกองบรรณาธิการ 

ไปแจงใหผูนิพนธดำเนินการแกไขบทความ ตามมติของกองบรรณาธิการ กอนสงบทความมาใหกองบรรณาธิการ 

พิจารณาอีกครั้ง จนกวาจะไดรับการอนุมัติใหตีพิมพบทความได 

กรณีที่กองบรรณาธิการ มีมติไมอนุมัติใหตีพิมพบทความ ทางกองบรรณาธิการตองออกหนังสือชี้แจง

อยางชัดเจน และโปรงใส เพื่อแจงใหผูนิพนธทราบผลการกล่ันกรองบทความอยางเปนทางการ เมื่อนั้นกระบวนการ

กล่ันกรองบทความก็จะส้ินสุดลง 



๖๒ 

 

๖.๒ จดวันท่ีท่ีกองบรรณาธิการตอบรับบทความ 

ผูปฏิบัติงานจะตองจดวันท่ีท่ีกองบรรณาธิการตอบรับบทความ เพื่อระบุไวในตัวบทความ ตามหลักเกณฑ

ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) เกณฑรอง ขอท่ี ๘. วาดวยการระบุวันที่รับบทความ (received),  

วันแกไขบทความ (revised), วันตอบรับบทความ (accepted) และจะถือวาถือวากระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ

บทความไดส้ินสุดลงโดยสมบูรณ เตรียมพรอมสำหรับนำไปจัดรูปเลมวารสารในข้ันตอนตอไป  

๖.๓ ดำเนินการทำหนังสือรับรองการตีพิมพแกผูนิพนธ 

เมื ่อกองบรรณาธิการแจงผลการตอบรับ หรือไมตอบรับบทความ ผู ปฏิบัติงานจะตองดำเนินการ 

จัดทำหนังสือแจงผลการตอบรับบทความแกผู น ิพนธ สำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ผู ปฏิบัติงาน 

ตองประสานงานฝายเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการออกหนังสือราชการให 

หนังสือรับรองการตีพิมพบทความนี้ ทางผู น ิพนธสามารถนำไปใชเปนหลักฐานยืนยันวาบทความ 

ของเขาจะไดรับการตีพิมพในวารสาร เพื่อใชประกอบการเสนอขอผลงานทางวิชาการ หรือเสนอจบการศึกษาได  

(ดูตัวอยางหนังสือรับรองการตีพิมพ ภาพประกอบ ๒๒) 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) การแจงปฏิเสธบทความแกผูนิพนธ สรางความรูสึกไมดีแกผูนิพนธ 

๒) กองบรรณาธิการมีมติตอบรับบทความลาชา ทำใหผู นิพนธไมไดร ับผลการรับรองบทความ 

ไดอยางทันเวลา 

แนวทางแกไข 

๑) แกไขปญหาการแจงปฏิเสธบทความแกผูนิพนธ โดยการเตรียมชุดคำพูด หรือขอความท่ีเหมาะสม

สำหรับกรณีที่จำเปนตองปฏิเสธบทความแกผูนิพนธ ใหผูนิพนธมีกำลังใจ และยินดีสงบทความเขามาเสนอตพีมิพ 

ในโอกาสตอไป 

๒) ใชชองทางการสื ่อสารระบบออนไลน ที ่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และเปนที่นิยม เชน Line  

ในการแจงขาวสารตาง ๆ รวมถึงการรับรองบทความ 

ขอเสนอแนะ 

๑) เพื่อเปนการประหยัดกระดาษ และสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร ผูปฏิบัติงานอาจเปลี่ยนวิธีการ

รายงานผลการปรับปรุงแกไขบทความแกบรรณาธิการดวยเอกสาร มาเปนการแสกนเอกสาร และจัดเรียงไวเปน 

 



๖๓ 

 

ชุด ๆ เพื ่อเสนอใหกองบรรณาธิการพิจารณา ตอบรับบทความ ผานสื ่อสังคมออนไลน เชน ไลนกลุ มของ 

กองบรรณาธิการ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาใหกองบรรณาธิการพิจารณาตอบรับบทความดวย เพื่อความรวดเร็ว

ในการพิจารณา และตอบรับบทความไดทันตอความตองการของผูนิพนธ 

 

ภาพท่ี ๒๒ ตัวอยางหนังสือรับรองการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

XX XXXXXX XXXX 

XX          XX  XXXXX XXXX 
XXXX 



๖๔ 

 

ข้ันตอนท่ี ๗ การจัดรูปเลมวารสาร 

กองบรรณาธิการวารสารบางแหงอาจใชวิธีการวาจางใหโรงพิมพเปนผูจัดรูปเลมวารสารให ซึ ่งมีขอดี 

คือเปนการลดภาระงานของผูปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการลง มีความสวยงาม เรียบงายตามวิธีการของโรงพิมพ 

แตขอเสียคือมีคาใชจายในการตีพิมพเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากทางโรงพิมพจะคิดคาจัดรูปเลมเอกสารดวย นอกจากนี้

ยังอาจมีปญหาเรื่องการประสานงานระหวางกองบรรณาธิการกับโรงพิมพ เนื่องจากผูจัดรูปเลมวารสารของโรงพิมพ

จะตองเปนผูเขาใจรูปแบบการจัดวารสารของกองบรรณาธิการเปนอยางดี ทำงานมีมาตรฐาน และรักษารูปแบบ

ของวารสารใหเหมือนกันทุกฉบับได และบางครั้งการจัดรูปแบบวารสารมีขั้นตอนการสื่อสารระหวางกันหลายครั้ง 

จนกวาจะเปนท่ีตองการของกองบรรณาธิการ สงผลใหการจัดรูปเลมวารสารเกิดความลาชา และมีความเขาใจ 

ที ่คลาดเคลื ่อนอยู บอยครั ้ง ซึ ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สามารถจัดการปญหา 

เรื่องการจัดรูปเลมวารสาร ดวยการจัดรูปเลมดวยบุคลากรของกองบรรณาธิการเอง แลวจึงประสานงานสงไฟล 

ใหโรงพิมพดำเนินการตีพิมพตามลำดับ 

การจัดรูปเลมวารสาร จึงเปนขั้นตอนที่สำคัญ ที่ผูปฏิบัติงานตองมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

เปนอยางดี มีความรอบคอบ ละเอียดถี ่ถวน และเขาใจรูปแบบการจัดรูปเลมของวารสาร รวมทั ้งเขาใจ 

การจัดรูปแบบการอางอิง และการเขียนบรรณานุกรมเปนอยางดี ซึ่งวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ใชโปรแกรม

พื้นฐานอยาง Microsoft Word มาเปนเครื่องมือในการจัดรูปเลมวารสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด 

และข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  

๗.๑ การเตรียมแมแบบเอกสาร 

การจัดทำวารสารแตละฉบับ ตองมีรูปแบบท่ีมีความเปนเอกลักษณเหมือนกันทุกฉบับ ท้ังรูปแบบตัวอักษร 

ขนาดตัวอักษร รูปแบบขอความ ซึ ่งการจะทำใหวารสารแตละฉบับมีเอกลักษณที ่เหมือนกันนั ้น ถาเปน 

การจัดวารสารฉบับแรก ผูปฏิบัติงานจะตองสรางแมแบบในการจัดทำวารสารขึ้นมากอน และใชแมแบบนั้น 

ในการจัดทำวารสารฉบับตอ ๆ มา แตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ซึ่งมีการตีพิมพตอเนื่องกันมาหลายฉบับ

แลว ผูปฏิบัติงานสามารถนำแมแบบการจัดวารสารฉบับกอน มาใชเปนแมแบบในการจัดวารสารฉบับปจจุบัน 

ไดทันที เพียงแตเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน เชน ขอมูลฉบับที่ ปที่ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  

เปนตน ซึ่งการเตรียมแมแบบวารสารดวยโปรแกรม Microsoft Word มีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ใชโปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน และเปดบานหนาตางที่จำเปนตอการจัดรูปเลม

วารสาร ซึ่งประกอบดวย “บานหนาตาง Styles” และ “บานหนาตางนำทาง (Navigation)”   



๖๕ 

 

(๑) บานหนาตาง Styles เปนเครื่องมือสำคัญในการกำหนดรูปแบบตัวอักษรโดยอัตโนมัติ  

ชวยใหผู ปฏิบัติงานไมตองกำหนดรูปแบบขนาดตัวอ ักษรในแตละหัวขอ หรือแตละยอหนาเอง วิธ ีการ 

เปดบานหนาตาง Styles คือ กดแปนพิมพลัด Alt+Ctrl+Shift+S  

(๒) บานหนาตางนำทาง (Navigation)  เปนเคร ื ่องม ือในการนำทางใหผ ู ปฏิบ ัติงาน 

เลือกที่จะเขาไปดูเนื้อหาในแตละสวนของเอกสารไดสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยไมตองเลื่อนแถบ Scroll bar เอง 

บานหนาตางนี้ ใชงานควบคูกับบานหนาตาง Styles 

 

ภาพท่ี ๒๓ แสดงบานหนาตางท่ีจำเปนในการจัดรูปเลมวารสาร 

  



๖๖ 

 

๒) สรางแมแบบการจัดทำวารสาร โดยใชบานหนาตาง Styles มีข้ันตอนดังนี้ 

(๑) คล๊ิกปุม New Style  ท่ีดานลางซายของบานหนาตาง หนาตาง Styles  

ก. ตั ้งช ื ่อ Style ใหผ ู ปฏิบ ัต ิเข าใจดวยตนเอง โดยกำหนดหมายเลขกำกับ 

เปนลำดับไว เนื่องจาก Style จะถูกเรียงตามลำดับตัวอักษรหรือลำดับตัวเลข 

จึงงายตอการทำความเขาใจของผูปฏิบัติงานเอง  

ข. กำหนดรูปแบบตัวอักษร เชน รูปแบบ Font ขนาดตัวอักษร การจัดตัวอักษรหนา 

ค. กำหนดรูปแบบเพิ่มเติมใน Format เพื่อจัดรูปแบบอักษรเพิ่มเติม และการจัด

ระยะยอหนา ตามขอกำหนดในการจัดรูปแบบเอกสารของวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

ภาพท่ี ๒๔ วิธีการสรางแมแบบเอกสาร 



๖๗ 

 

 

ภาพท่ี ๒๕ ตัวอยางการกำหนดช่ือ Style เพื่องายตอการทำความเขาใจของผูปฏิบัติงาน 

จากภาพประกอบ แสดงให เห ็นถ ึงว ิ ธ ีการกำหนดชื ่ อ Style เพ ื ่อง ายต อการทำความเข  า ใจ 

ของผูปฏิบัติงานเอง (ไมมีมาตรฐานวาตองตั้งชื ่อแบบใด) โดยใชหมวดตัวเลขเขามาจัดหมวดหมูของ Style  

ในกรณีตัวอยางนี้ กำหนดใหหมายเลข ๑ คือ ตัวอักษรใหญ และชื่อบทความ หมายเลข ๒ คือสวนของชื่อผูเขียน 

บทคัดยอ และคำสำคัญ หมายเลข ๓ คือ หัวขอใหญ และหัวขอรอง หมายเลข ๔ คือ ตัวอักษรปกติในยอหนา 

ระยะเยื้องตาง ๆ ตามหัวขอยอยของบทความ หมายเลข ๕ คือ สวนประกอบตาง ๆ เชน คำบรรยายภาพ เชิงอรรถ 

และตัวอักษรท่ีใชในตาราง และหมายเลข ๖ คือ บรรณานุกรม  



๖๘ 

 

เมื่อผูปฏิบัติงานตองการจัดรูปแบบแบบใด ก็สามารถเลือกใช Style ไดตามความตองการ เชน ถาตองการ

จัดรูปแบบใหกับ “ช่ือบทความ” ท่ีตองใช Font : TH Baijam ขนาด ๒๒ pt ตัวหนา และจัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

ผูปฏิบัติงานเพียงคล๊ิกเลือก Style ท่ีต้ังช่ือวา “๑ ช่ือบทความ” โปรแกรมก็จะจัดรูปแบบใหตามท่ีต้ังไวโดยอัตโนมัติ

ทุกประการ ผู ปฏิบัติงานจึงไมตองตั้งคารูปแบบทั้งหมดดวยตัวเอง ชวยทำใหการจัดรูปเลมวารสาร มีรูปแบบ 

ท่ีเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

๓) กำหนดระดับหัวขอ (level) เพื่อจัดระเบียบบานหนาตางนำทาง โดยกำหนดคา Outline level 

คือการกำหนดระดับความสำคัญของหัวขอ (level) ซึ ่งมีหลายระดับใหเลือก เมื ่อเลือกแลวจะไปปรากฏ 

ในบานหนาตางนำทาง (Navigation) ดานซาย ที ่จะชวยใหผู ปฏิบัติงาน สามารถเลือกที ่จะเขาไปดูเนื ้อหา 

ในแตละสวนของเอกสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการกำหนด Outline level  นั้น สืบเนื่องจากขั้นตอนการสรางแมแบบเอกสาร ใหเลือก 

Format จากนั้นเลือก Paragraph ที่เมนู Outline level และเลือกระดับ level ที่ตองการ ในที่นี ้ขอแนะนำ 

ใหกำหนดใหช่ือบทความเปน level 1 และหัวขอใหญของบทความเปน level 2  

 

ภาพท่ี ๒๖ แสดงวิธีการกำหนด Outline level 



๖๙ 

 

 

ภาพท่ี ๒๗ ตัวอยางบานหนาตางทางนำทาง (Navigation)   

จากภาพตัวอยางบานหนาตางนำทาง (Navigation) จะเห็นวาเมื่อกำหนดใหชื่อบทความเปน level 1  

และหัวขอใหญของบทความเปน level 2 ในกลองตั้งคา Paragraph แลว ชื่อบทความที่ถูกกำหนดเปน level 1 

นั้นจะอยูชิดแถบดานซาย และชื่อหัวขอใหญที ่ถูกกำหนดเปน level 2 นั้น จะถูกเยื ้องลดลั่นเขามาเปนลำดับ  

(ถามีหัวขอรองที่ถูกกำหนดเปน level 3 ก็จะถูกเยื ้องลดลั่นเขามาอีกลำดับหนึ่ง) ทำใหผู ปฏิบัติงานสามารถ

แยกแยะลำดับหัวขอของเอกสารได และเมื่อตองการเลือกดูบทความใดบทความหนึ่งในเอกสาร ก็สามารถเลือก 



๗๐ 

 

ไปท่ีหัวขอนั้น ๆ ไดทันที โดยไมตองเสียเวลาเล่ือนแถบ Scroll bar เอง เครื่องมือนี้จะชวยใหการจัดรูปเลมเอกสาร 

เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

เมื่อผูปฏิบัติงานดำเนินการจัดรูปแบบ Styles จนครบทุกรูปแบบแลว นอกจากจะนำไปใชในการทำงาน

เฉพาะวารสารฉบับนั้น ๆ ยังสามารถนำไปปรับปรุงใช เปนแมแบบในการจัดรูปเลมวารสาร ใหแกวารสารฉบับตอ ๆ 

ไปไดอีกดวย 

๗.๒ ปรับปรุงขอมูลประจำฉบับ 

ถาเปนการจัดรูปแบบวารสารฉบับแรก ผู ปฏิบัติงานตองกำหนดรูปแบบของวารสารใหมทั ้งหมด  

ซึ่งตองใชเวลามาก แตสำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ท่ีมีการตีพิมพตอเนื่องกันมาแลวหลายฉบับ จึงมีรูปแบบ

ที่เปนมาตรฐานแลว เมื่อตองการจัดรูปเลมวารสารฉบับใหม ผูปฏิบัติงานเพียงแคปรับเปลี่ยน ขอมูลประจำฉบับ  

ใหเปนปจจุบันเทานั้น ประกอบดวย  

๑) ปรับปรุงขอมูลรองปก เชน ปท่ี ฉบับท่ี เดือน และ พ.ศ. ใหเปนฉบับปจจุบัน และปรับปรุงขอมูล

อื่น ๆ ถามีการเปล่ียนแปลง  

๒) ปรับปรุงขอมูลคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาใหเปนปจจุบัน 

ผู ปฏิบัติงานตองตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนตำแหนงทางวิชาการ ของคณะกรรมการกองบรรณาธิการใหเปน

ปจจุบันอยางละเอียดถี่ถวน และในสวนของรายชื่อกองบรรณาธิการนั้น มีขอพึงระวังคือ ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI)  ไดกำหนดเกณฑรองขอที ่  ๒ ไว ว าวารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผู ทรงคุณวุฒิ 

มาจากหลากหลายหน วยงาน โดยพ ิจารณาจากส ังก ัดของผ ู ทรงค ุณว ุฒ ิในกองบรรณาธ ิการวารสาร   

โดยตองมีกองบรรณาธิการจากหนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานที่จัดทำวารสาร โดยพิจารณาจากหนวยงานระดับ

มหาวิทยาลัย/กอง ข้ึนไป ในสัดสวนไมนอยกวา รอยละ ๕๐  

๓) ปรับปรุงขอมูลผู ทรงคุณว ุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการใหเปนปจจุบัน ในการจัดทำ

วารสารวิชาการ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่ทำหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของบทความแตละบทความ 

ผูปฏิบัติงานจะตองใสรายชื่อของผูทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความประจำฉบับนั้น ๆ อยางถูกตอง ครบถวน  

โดยจะตองตรวจสอบ และปรับปรุงตำแหนงทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความแตละทานอยาง

ระมัดระวัง 

  



๗๑ 

 

 

ภาพท่ี ๒๘ การปรับปรุงขอมูลรองปก 

 

ภาพท่ี ๒๙ การปรับปรุงขอมูลคณะกรรมการกองบรรณาธิการ 



๗๒ 

 

๔) ปรับปรุงสารบัญใหเปนฉบับปจจุบัน เปลี่ยนชื่อบทความ ชื่อผู เขียน และเลขหนาใหถูกตอง  

โดยคงรูปแบบใหตรงกับสารบัญของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาในฉบับกอน เชน สารบัญของวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา กำหนดใหมี Font : TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต จัดเสมอหลัง ชื ่อบทความใชตัวหนา  

ชื ่อผู  เข ียนใชต ัวปกติ ด ังน ั ้น ในการจัดร ูปแบบของสารบัญวารสารว ิชาการอยุธยาศึกษาในแตละฉบับ  

ก็ตองจัดรูปแบบใหเปนเอกลักษณตรงกันทุกฉบับ 

๕) เสนอใหบรรณาธิการ เขียนบทบรรณาธิการประจำฉบับ 

๖) ปรับปรุงขอมูล Footer ใหเปนปจจุบัน  

Footer คือขอมูลที ่แสดงปที ่ ฉบับที ่ เดือน และพ.ศ. ของวารสารฉบับนั ้น  ๆ  ลงไปที ่ดานลาง 

ของวารสารทุกหนา ผูปฏิบัติงานตองปรับปรุงขอมูลของ Footer ท้ังหนาคู และหนาค่ี ใหเปนปจจุบัน 

 

ภาพท่ี ๓๐ รูปแบบสารบัญของวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 



๗๓ 

 

 

ภาพท่ี ๓๑ ปรับปรุงขอมูล Footer ใหเปนปจจุบัน 

๗.๓ การจัดกลุมและเรียงลำดับบทความในฉบับ 

การจัดกลุมและเรียงลำดับบทความในฉบับมีวัตถุประสงคเพื่อเนนแกนสารหลัก (theme) ของวารสาร  

ซึ่งวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีแกนสาระสำคัญที่ชัดเจน คือเนนบทความที่เกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในดานประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จึงตองนำเสนอบทความตามลำดับความสำคัญ 

ของแกนสารหลัก และไมนำเสนอบทความโดยกระโดดขามศาสตรไปมา 

ดังนั้น การจะกำหนดใหบทความใดขึ้นกอนบทความใด จึงไมไดพิจารณาลำดับกอนหลังของการอนุมัติ

ตีพิมพ แตพิจารณาบทความตามสาขาของบทความท่ีกองบรรณาธิการวารสารตองการเนนตามลำดับดังนี้ บทความ

ในสาขาประวัติศาสตร สาขาประวัติศาสตรศิลปะ สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สาขาประวัติศาสตรทองถ่ิน 

สาขาศิลปวัฒนธรรม สาขาภูมิปญญาทองถิ ่น สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการวัฒนธรรม และสาขาอื่น ๆ 

ตามลำดับ  

ผู ปฏิบัติงานจะตองจัดกลุ มของบทความแตละบทความ โดยวิเคราะหว าบทความแตละบทความ 

อยูในสาขาวิชาใด จากนั้นจึงลำดับความสำคัญของบทความตามแกนสาระหลัก (theme) ของวารสาร และนำเสนอ 

กองบรรณาธิการใหพิจารณาการลำดับบทความในฉบับ เมื่อกองบรรณาธิการอนุมัติตามท่ีเสนอแลว จึงดำเนินการ

จัดรูปเลมบทความตอไป 

  



๗๔ 

 

๗.๔ จัดรูปแบบบทความ 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแตละฉบับ จะตองมีรูปแบบของบทความท่ีเหมือน ๆ กัน ดังนั้น ผูปฏิบัติงาน

ตองกำหนดรูปแบบของหัวขอ และยอหนาตาง ๆ อยางชัดเจน และใชรูปแบบนั้นใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ตลอดทั ้งฉบับ โดยใชบานหนาตาง Styles เปนเครื ่องมือในการกำหนดรูปแบบโดยอัตโนมัติ ซึ ่งหลังจาก 

ที ่ผู ปฏิบัติงานไดกำหนดรูปแบบตาง ๆ ของแตละยอหนา ในบานหนาตาง Styles จนครบถวนทุกรูปแบบ 

ดวยตนเองแลว ดังนั้น ในการจัดรูปแบบบทความ เมื่อตองการจัดรูปแบบตัวอักษรจุดใด ก็สามารถเลือกรูปแบบ

ตามที่กำหนดไว จากบานหนาตาง Styles จากนั้น โปรแกรมก็จะจัดรูปแบบใหตามที่ผู ปฏิบัติงานกำหนดไว 

โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะชวยใหสะดวก รวดเร็ว และมีความแมนยำ 

ต ัวอย างท ี ่  ๑  วารสารว ิชาการอย ุธยาศ ึกษากำหนดให ช ื ่ อบทความ ใช   Font : TH Baijam  

ขนาด ๒๒ พอยต ต ัวหนา จัดก ึ ่งกลางหนากระดาษ ดังน ั ้นผู ปฏิบ ัต ิงาน วางเคอร เซอรไว ท่ี ช่ือบทความ  

และคล๊ิกเลือก Style ท่ีกำหนดไวสำหรับรูปแบบช่ือบทความ โปรแกรมก็จะจัดรูปแบบใหตามท่ีผูปฏิบัติงานกำหนด

ไวโดยอัตโนมัติ 

ตัวอยางที ่ ๒ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา กำหนดใหยอหนาปกติ ใช Font : TH SarabunPSK  

ขนาด ๑๖ พอยต ยอหนา ๐.๕ นิ้ว จัดเสมอหนาเสมอหลัง ผูปฏิบัติงานตองวางเคอรเซอรไวท่ียอหนาท่ีตองการจัด 

และคลิ๊กเลือก Style ที่กำหนดไวสำหรับรูปแบบของยอหนาปกติ โปรแกรมก็จะจัดรูปแบบใหตามที่ผูปฏิบัติงาน

กำหนดไวโดยอัตโนมัติ 

 

ภาพท่ี ๓๒ ตัวอยางท่ี ๑ การจัดรูปแบบบทความโดยใชบานหนาตาง Styles 



๗๕ 

 

จากภาพประกอบท่ี ๓๒ เปนตัวอยางการจัดรูปแบบช่ือบทความ และช่ือผูเขียน 

หมายเลข ๑ คือ ช่ือบทความ ตองใชรูปแบบ “ช่ือบทความ” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๒ คือ ช่ือบทความภาษาอังกฤษ ตองใชรูปแบบ “ช่ือบทความภาษาอังกฤษ” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๓ คือ ช่ือผูเขียน ตองใชรูปแบบ “ช่ือผูเขียน” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๔ คือ ยอหนาปกติ ตองใชรูปแบบ “ยอหนาระยะ ๑” ในบานหนาตาง Styles 

 

ภาพท่ี ๓๓ ตัวอยางท่ี ๒ การจัดรูปแบบบทความโดยใชบานหนาตาง Styles  

จากภาพประกอบท่ี ๓๓ เปนตัวอยางของการจัดรูปแบบยอหนา ในบทความท่ีมีระยะเยื้องหลายระดับ 

หมายเลข ๑ คือ หัวขอใหญ ตองใชรูปแบบ “หัวขอใหญ” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๒ คือ ยอหนาระยะเยื้องท่ี ๑  ตองใชรูปแบบ “ยอหนาระยะ ๑” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๓ คือ ยอหนาระยะเยื้องท่ี ๒  ตองใชรูปแบบ “ยอหนาระยะ ๒” ในบานหนาตาง Styles 

หมายเลข ๔ คือ ยอหนาระยะเยื้องท่ี ๓  ตองใชรูปแบบ “ยอหนาระยะ ๓” ในบานหนาตาง Styles 



๗๖ 

 

๗.๕ การจัดรูปแบบการอางอิง 

การจัดรูปแบบการอางอิงใหถูกตองเปนแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งฉบับนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจาก 

เปนเครื่องรับรองมาตรฐานความเปนวารสารวิชาการ ซึ่งถูกกำหนดไวในเกณฑมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย (TCI) ที่ระบุไววา “วารสารตองมีรูปแบบการอางอิงที่ถูกตองตามมาตรฐาน พิจารณาจากรูปแบบ 

การอางอิงของบทความโดยจะตองมีการอางอิงตรงตามรูปแบบท่ีวารสารกำหนดไว” 

ผูปฏิบัติงานตองมีความแมนยำในการตรวจตรารูปแบบการอางอิง ใหถูกตองตรงตามที่วารสารกำหนด 

หากผูนิพนธเขียนเอกสารอางอิงไมถูกตอง ผู ปฏิบัติงานอาจสงกลับใหผู นิพนธดำเนินการปรับปรุงแกไขใหม  

หรือ เพื่อความถูกตองแมนยำ และรวดเร็ว อาจดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการอางอิงใหถูกตองแทนผูนิพนธ 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ไดกำหนดรูปแบบการพิมพเอกสารอางอิงในเนื้อหา (แบบนาม-ป) ไวดังนี้ 

ประเภทของแหลง

อางอิง 
รูปแบบ ตัวอยาง 

การพิมพอางอิงจาก 

หนังสือ วารสาร 

หนังสือพิมพ รายงาน

การวิจัย / วิทยานิพนธ  

(ช่ือผูแตง,/ปพิมพ,/หนา) 

 

(รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, หนา ๑๕) 

 

การพิมพอางอิงจาก

การการสัมภาษณ 

(ผูใหสัมภาษณ,/ป,/วัน/เดือน) (รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, ๒๓ พฤษภาคม) 

การพิมพอางอิงจาก

แหลงขอมูลออนไลน 

(ช่ือผูแตง,/ปท่ีผลิตหรือปท่ีสืบคน,/เว็บไซต) 

 

(รัตนไชย วาสุกรี, ๒๕๕๘, 

www.asi.aru.ac.th) 

 

การพิมพอางอิงจาก

ภาพนิ่ง ภาพถายทาง

อากาศ แผนท่ี และวีดิ

ทัศน 

(ช่ือเรื่อง,/ปท่ีผลิต,/[ชนิดของวัสดุ]) 

 

(ตลาดหัวรอ, ๒๕๕๘, [ภาพนิ่ง]) 

 

๗.๖ การจัดรูปแบบบรรณานุกรม 

การจัดรูปแบบบรรณานุกรม มีความสำคัญเชนเดียวกับการจัดรูปแบบการอางอิง โดยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษาไดกำหนดใหจัดบรรณานุกรมไวท่ีทายบทความ และจัดเรียงตามลำดับอักษร ถามีบรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษ ใหพิมพตอทายบรรณานุกรมภาษาไทย โดยใช Font : TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต  



๗๗ 

 

บรรทัดแรกจัดชิดขอบดานซาย บรรทัดที่ ๒ จัดระยะถอยรนมา ๗ ตัวอักษร ไมจัดเสมอหลัง และกำหนดรูปแบบ

การเขียนบรรณานุกรมไวดังนี้  

หนังสือ 

ช่ือผูแตง.//(ปพิมพ).//ช่ือเร่ือง.//(ครั้งท่ีพิมพ).//เมืองท่ีพิมพ:/สำนักพิมพ. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๕๗).  พระนครศรีอยุธยาในความทรงจำของขาพเจา.  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยา

ศึกษา. 

วารสาร 

ผูแตง.//(ปพิมพ).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,//ปท่ี(ฉบับท่ี),//หนาท่ีอาง. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๔๑).  เสนทางสังคมพหุวัฒนธรรมอยุธยา.  วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา,  ๑๙(๒), ๓๔ – ๓๙. 

หนังสือพิมพ 

ผูเขียน.//(ปพิมพ,//วนั/เดือน).//ช่ือขาว,//ช่ือหนงัสือพิมพ,//หนา. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๔๙,  ๒๕ เมษายน).  เปดงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ,  สยามโพลล,  หนา ๓๔. 

รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ 

ช่ือผูวิจัย.//(ปพิมพ).//ช่ือวิจัย.//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองท่ีพิมพ:/สถาบัน. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๓๕).  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ิน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

(รายงานผลการวิจัย). พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

ผูแตง.//(ปพิมพ).//ช่ือวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธตามดวยช่ือปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๔๗).  การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินตลาดหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

การสัมภาษณ 

ผูใหสัมภาษณ.//(ป,//วัน/เดือน).//ตำแหนงผูใหสัมภาษณ.//หนวยงานของผูใหสัมภาษณ.//สัมภาษณ. 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๕๒, ๘ มิถุนายน).  ประธานชุมชน.  ชุมชนคลองทอ.  สัมภาษณ. 

แหลงขอมูลออนไลน 

ช่ือผูแตง.//(ปท่ีผลิตหรือปท่ีสืบคน).//ช่ือเร่ือง.//คนเมื่อ/วัน/เดือน/ป,//จาก/URL 

รัตนไชย วาสุกรี.  (๒๕๕๐).  ประวัติศาสตรทองถ่ินตลาดหัวรอ.  คนเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๗,  จาก www. asi.aru.ac.th  

  



๗๘ 

 

ภาพนิ่ง ภาพถายทางอากาศ แผนท่ี และวีดิทัศน 

ช่ือเร่ือง.//(ปท่ีผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานท่ีผลิต:/ผูผลิต 

ตลาดหัวรอ.  (๒๕๕๐).  [แผนท่ี].  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา 

๗.๗ ออกแบบหนาปก 

วารสารวิชาการของแตละหนวยงานจะมีการออกแบบหนาปกที่เปนเอกลักษณของตนเอง  เพื่อใหผูอาน

สามารถจดจำภาพลักษณไดวาเปนวารสารของหนวยงานใด วารสารวิชาการอยุธยาศึกษามีการออกแบบหนาปก

อยางมีเอกลักษณเฉพาะ แมวาปกวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแตละฉบับ จะมีภาพหนาปกที่แตกตางกัน  

เพื่อใหทราบวาเปนวารสารฉบับที่เทาไร แตขณะเดียวกันก็ควบคุมเอกลักษณของหนาปกวารสาร เชน รูปแบบ 

ของตราโลโก ตำแหนงการวางตราโลโก ที ่ใชแบบเดียวกันทุก ๆ ฉบับ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนง 

การวางตราโลโก หรือรูปแบบเอกลักษณของปก ก็จะเปลี่ยนแปลงและคงเอกลักษณนั้นไวตอเนื่องกันหลายฉบับ 

เพื่อรักษาเอกลักษณของวารสารใหมีรูปแบบเดียวกัน เปนท่ีจดจำของผูอาน  

ผู ปฏ ิบ ัต ิงานจำเป นต องม ีพ ื ้นฐานการใช โปรแกรม Adobe Photoshop เพ ื ่อใช  เป นเคร ื ่องมือ 

ในการออกแบบหนาปก ซี่งมีข้ันตอนการจัดทำหนาปกวารสารดังนี้ 

๑) ใชไฟลหนาปกวารสารฉบับกอนมาเปนฐานในการออกแบบหนาวารสารฉบับปจจุบัน แตในกรณี 

ท่ีเปนวารสารฉบับแรก ผูปฏิบัติงานตองสรางรูปแบบของตราโลโก หรอืใหผูชำนาญการ ออกแบบรูปแบบตราโลโก 

เพื ่อใชเปนตราโลโกวารสารในทุกๆ ฉบับ สำหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีการออกแบบตราโลโก 

โดยผูชำนาญการไวแลว จึงนำตราโลโกนี้มาใชเปนฐาน ในการออกแบบหนาปกฉบับปจจุบันได 

๒) ปรับปรุงขอมูลหนาปก ใหเปนฉบับปจจุบัน เชน ปรับปรุงขอมูล ปท่ี ฉบับท่ี เดือน และ พ.ศ. 

๓) นำรูปภาพที ่เตรียมไว มาจัดวางองคประกอบใหสวยงาม ทั ้งปกหนาและปกหลัง สำหรับ

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เลือกใชภาพเขียนสีน้ำของศิลปนที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

มาใชเปนปกวารสารตอเนื่องกันมาหลายฉบับ 

๔) ปรับเปล่ียนสีตัวอักษรใหเดนชัด โดยใชสีคูตรงขามกับภาพพื้นหลัง 

๕) บันทึกไฟล แลวสงใหกองบรรณาธิการพิจารณา รูปแบบศิลปกรรมของปกหนาและปกหลัง 

รวมท้ังพิจารณาตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลหนาปกใหเปนฉบับปจจุบันอยางถูกตอง 

๖) เมื ่อกองบรรณาธิการพิจารณาแบบหนาปก ทั้งปกหนา-ปกหลังเรียบรอย และอนุมัติการใช 

หนาปกแลว ผูปฏิบัติงานเตรียมไฟลปกหนา และปกหลังท่ีผานการอนุมัติ เพื่อเตรียมสงใหโรงพิมพตอไป 



๗๙ 

 

 

ภาพท่ี ๓๔ การออกแบบหนาปก โดยใชไฟลหนาปกวารสารฉบับกอนมาเปนฐานในการออกแบบหนาปก 

 

ภาพท่ี ๓๕ การออกแบบหนาปก : ปรับปรุงขอมูลประจำฉบับ  



๘๐ 

 

 

ภาพท่ี ๓๖ การออกแบบหนาปก : การจัดองคประกอบภาพหนาปก 

 

ภาพท่ี ๓๗ การออกแบบหนาปก : ปรับเปล่ียนสีตัวอักษรใหเดนชัด 

 



๘๑ 

 

๗.๘ ตรวจสอบความถูกตองของวารสาร 

เมื่อผูปฏิบัติงานไดจัดรูปเลมวารสารจนมีรูปแบบถูกตองตรงกันตลอดท้ังฉบับแลว ผูปฏิบัติงานบันทึกไฟล

ต นฉบับเปน PDF และปรินทร ร ูปเลมเสมือนวารสารฉบับจริงจากไฟล PDF ออกมาอยางน อย ๑ ฉบับ  

เพื ่อตรวจสอบความถูกตองของวารสาร กอนที่จะประสานงานใหโรงพิมพนำไปตีพิมพเปนรูปเลม ซึ ่งขั ้นตอน 

การตรวจสอบความถูกตองของวารสารนี้ เปนขั้นตอนที่สำคัญมากที่กองบรรณาธิการซึ่งประกอบไปดวยบุคคล 

ท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ จะระดมกำลังเพื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของวารสาร ดังนี ้

๑) ตรวจสอบความถูกตองของคำอยางระมัดระวัง อาจใหผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการใชภาษาไทย 

เขามาเปนสวนหนึ่งของกองบรรณาธิการ เพื่อตรวจสอบการสะกดคำ การันต เครื่องหมาย คำตกหลน วรรคตอน 

การใชภาษา และสำนวนท่ีถูกตองเหมาะสม การใชคำราชาศัพทท่ีถูกตอง 

๒) ตรวจสอบความถูกต องของ Abstract และ Keywords ซ ึ ่ ง เป นภาษาอ ังกฤษ อาจให 

ผูมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศเขามาเปนสวนหนึ่งของกองบรรณาธิการ เพื่อตรวจสอบถูกตองของ

คำศัพท และสำนวน 

๓) ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบหัวขอและยอหนาตาง ๆ เชน ตรวจสอบขนาดตัวอักษร 

รูปแบบ Font และระยะเยื้องของยอหนา 

๔) ตรวจสอบการตัดคำ ไมใหเกิดการฉีกคำ ในแตละบรรทัด  

๕) ตรวจคำทับศัพท คำเฉพาะ เชน สถานท่ี ช่ือประเทศ ฯลฯ 

๖) ตรวจสอบการจัดวางรูปภาพ ใหมีความสวยงาม และคำบรรยายใหตรงกับภาพ 

 

เมื ่อกองบรรณาธิการระดมกำลังตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของวารสารแลว ผู ปฏิบัติงาน 

จะตองนำขอเสนอแนะจากกองบรรณาธิการ มาดำเนินการปรับปรุงแกไขอยางรอบคอบ เมื่อดำเนินการเสร็จส้ิน

เรียบรอยแลว ควรปริ้นทออกมา เพื่อใหบรรณาธิการตรวจสอบอีกครั ้ง วาไดแกไขตามท่ีกองบรรณาธิการได

เสนอแนะอยางครบถวนหรือไม หากบรรณาธิการตรวจสอบอยางละเอียดแลว และพบวาผูปฏิบัติงานไดปรับปรุง

แกไขอยางครบถวนแลว บรรณาธิการจึงอนุมัติตีพิมพได จากนั้นผู ปฏิบัติงานจะตองประสานงานการตีพิมพ 

จากโรงพิมพตอไป 

  



๘๒ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

๑) ตำแหนงทางวิชาการของผู ประเมินบทความ เชน ผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย และ ดร. มีความผิดพลาด ไมตรงกับตำแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 

๒) การบันทึกไฟล จาก Microsoft Word เปนไฟล PDF เพื่อสงใหโรงพิมพดำเนินการตีพิมพ มีความ

เปนไปไดท่ีจะเกิดการคลาดเคล่ือนไปจากเดิม ทำใหรูปเลมวารสารผิดพลาดไปจากฉบับท่ีจัดไวใน Microsoft Word 

๓) ขอความในสวน Footer ไม ตรงก ันตลอดทั ้งฉบับ (Footer คือ ขอความดานใตเอกสาร  

ที่ระบุขอมูลเฉพาะของวารสารฉบับนั้น ๆ เชน ปที่ ฉบับที่ พ.ศ.) โดยปกติแลว ถาปรับเปลี่ยนขอมูลใน Footer 

หนาใดหนาหนึ่ง โปรแกรมก็จะปรับขอมูล Footer ของทุกหนาท่ีถูกตองตรงกัน แตบางครั้งพบวาขอมูลใน Footer 

ไมถูกปรับเปล่ียนใหตรงกันตลอดท้ังฉบับ ทำใหเกิดความผิดพลาดในการตีพิมพ 

แนวทางแกไข 

๑) ตรวจสอบและปร ับปร ุง  (update) ตำแหน งทางว ิชาการผ ู ประเม ินบทความอย ู  เสมอ  

โดยตรวจสอบไดจากแบบประเมินที ่ผู ประเมินเปนผู กรอกขอมูลดวยตนเอง สามารถใชเปนขอมูลอางอิง 

ตำแหนงทางวิชาการที่ถูกตองได แตในกรณีที ่ผู ประเมิน ประเมินบทความเสร็จเปนเวลานานกอนที่จะตีพิมพ

บทความ ระหวางนั้นตำแหนงทางวิชาการของผูประเมินอาจมีการเปลี ่ยนแปลงได กรณีเชนนี้ผู ปฏิบัติงาน 

ตองตรวจสอบ โดยสอบถามไปยังผูประเมินอีกครั้ง หรือ ตรวจสอบผานเว็บไซตของหนวยงานท่ีผูประเมินสังกัดอยู 

เนื ่องจากเว็บไซตที ่ผู ประเมินสังกัดอยู ย อมมีการปรับปรุงตำแหนงทางวิชาการอยางทันทวงที สามารถ 

ใชเปนแหลงอางอิงตำแหนงทางวิชาการในปจจุบันของผูประเมินได 

๒) ตรวจสอบตนฉบับกอนดำเนินการสงโรงพิมพจากไฟล PDF ฉบับที่จะสงใหโรงพิมพดำเนินการ

ตีพิมพเทานั ้น (ไมควรตรวจสอบจากไฟล Microsoft Word) เมื ่องานที ่ปรากฏในไฟล PDF มีความถูกตอง 

ทุกประการแลว จึงสงใหโรงพิมพดำเนินตีพิมพได 

๓) ความผ ิดพลาดเร ื ่ องข อความใน  Footer ไม ตรงก ันตลอดท ั ้ งฉบ ับ  เก ิดจาก “ส วน”  

หรือ “Section” ที ่ตางกัน ซึ ่งโปรแกรมจะปรับขอความอัตโนมัติเฉพาะขอความใน Footer ของ “สวน” 

หรือ “Section” เดียวกัน ดังนั้น ถาเอกสารเปนคนละ “สวน” หรือ “Section” โปรแกรมก็จะไมไดปรับขอความ

ใหอัตโนมัติ ทำใหขอความใน Footer ไมตรงกันทั้งฉบับ ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบอยางระมัดระวัง และแกไข 

ใหถูกตองตรงกันกอนสงใหโรงพิมพดำเนินการตีพิมพ 

 



๘๓ 

 

ขอเสนอแนะ 

๑) การจัดวารสารตองกำหนดใหหน ากระดาษมีจำนวนหนาที ่สามารถ หารดวย ๔ ลงตัว  

เชน ๙๒ หนา, ๙๖ หนา, ๑๐๐ หนา,  ๑๐๔ หนา เปนตน เนื่องจากเปนขอกำหนดทางเทคนิคการพิมพของโรงพิมพ 

๒) ในกรณีที ่ม ีหน าสี (พ ิมพส ี ่ส ี ) บางโรงพิมพ ม ีข อกำหนดใหจ ัดหนาสีต ิดตอกัน ๔ หนา  

โดยตองลงหนายกดวย คือ หนา ๑-๔ , หนา ๔-๘ และ ๙-๑๒ เปนตน (ไมสามารถจัดหนาสี  ๓-๖ ได เนื่องจาก 

ไมลงหนายก) ซึ่งเปนขอจำกัดในการตีพิมพของโรงพิมพบางแหง ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองทราบขอจำกัดของโรงพิมพ 

วามีขอกำหนดอยางไรบาง และดำเนินการจัดหนาสีในลงตามขอจำกัดของโรงพิมพนั้น ๆ 

๓) เอกสารหนาขวา ตองจัดใหเปนหนาค่ีเสมอ 

๔) เพื่อลดความผิดพลาดในการตีพิมพวารสาร ควรสงไฟล PDF ใหผูนิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง

ของบทความของตนเอง เชน ความถูกตองของไฟลลาสุดที ่นำมาจัดรูปเลม ความถูกตองของการใชรูปภาพ  

และตำแหนงของการวางรูปภาพ ความถูกตองของภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนการใหผู นิพนธ 

ชวยรับรองความถูกตองในสวนบทความของผูนิพนธ กอนดำเนินการสงไฟลใหโรงพิมพ 

๕) ปรินทรตนฉบับวารสารจากไฟล PDF แลวสงใหกองบรรณาธิการตรวจสอบอยางละเอียด  

เมื่อกองบรรณาธิการพบขอบกพรอง หรือขอแกไขประการใด ใหทำสัญลักษณพรอมเขียนแนวทางแกไข ใหชัดเจน 

และผูปฏิบัติงานเก็บตนฉบับวารสารที่ผานการแกไขทุกฉบับ รวมถึงฉบับที่แกไขลาสุดไวเปนหลักฐานยืนยัน 

ความถูกตองของการปฏิบัติงานของตนเอง 

 

  



๘๔ 

 

ข้ันตอนท่ี ๘ การประสานงานโรงพิมพเพ่ือตีพิมพวารสาร 

หลังจากจัดรูปเลมวารสาร ตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความเรียบรอยของศิลปกรรมตาง ๆ  

และบรรณาธิการอนุมัติใหตีพิมพแลว ก็จะเปนขั้นตอนของการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานกับทางโรงพิมพ 

เพื ่อนำตนฉบับของวารสารที ่ถูกตองสมบูรณ ไปสงใหโรงพิมพดำเนินการจัดพิมพวารสาร ซึ ่งรวมไปถึง 

การดำเนินงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการซื้อจาง เบิกจายดวย  

๘.๑ การขอใบเสนอราคาจากโรงพิมพ 

เมื ่อผู ปฏิบัติงานจัดเตรียมตนฉบับเสร็จเรียบรอย จนทราบจำนวนหนากระดาษของวารสารทั้งหมด  

ทราบจำนวนหนาท่ีกำหนดใหพิมพ ๑ สี (ปกติเลือกเปนสีดำ) และทราบจำนวนหนาที่พิมพ ๔ สี (การพิมพหนาสี 

เรียกวา พิมพ ๔ สี)  และพรอมจะสงตนฉบับเขาสู กระบวนการตีพิมพแลว ผู ปฏิบัติงานจะตองประสานงาน 

กับเจาหนาที่ของโรงพิมพ เพื่อตกลงราคา กำหนดคุณลักษณะการพิมพ และขอใบเสนอราคา เพื่อใชเปนขอตกลง 

ในการตีพิมพ  เนื่องจากในใบเสนอราคาจะมีการกำหนดคุณลักษณะการตีพิมพ จำนวนการตีพิมพ และคาจาง 

ในการตีพิมพ เมื่อวารสารตีพิมพเสร็จจะตองมีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะในการตีพิมพ  

ตัวอยางคุณลักษณะของการตีพิมพวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มีดังนี้ 

๑) ช่ืองาน  เชน วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 

๒) ขนาดเอกสาร เชน ขนาด A4  

๓) คุณลักษณะของปก เชน ปกกระดาษอารตการด ๒๖๐ แกรม พิมพ ๔ สี ๑ ดาน เคลือบ PVC เงา 

๔) คุณลักษณะของเนื้อใน เชน กระดาษปอนด ๘๐ แกรม พิมพ หนา-หลัง  

๕) คุณลักษณะของการพิมพสี เชน พิมพ ๔ สี จำนวน ๑๖ หนา พิมพ ๑ สี (ดำ) จำนวน ๗๖ หนา 

๖) คุณลักษณะของการเขาเลม เชน เขาเลมใสสันกาว 



๘๕ 

 

 

ภาพท่ี ๓๘ ตัวอยางในเสนอราคาการจัดพิมพวารสาร 

๘.๒ ประสานงานการทำซ้ือจาง 

การทำซื ้อจาง เปนกระบวนการว าจางตีพ ิมพระหวางมหาว ิทยาลัย ก ับโรงพิมพ ซ ึ ่งในกรณี 

การจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ผู ปฏิบัติงานจะตองประสานงานกับเจาหนาที ่บริหารงานทั ่วไป 

ของสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อดำเนินการซื้อจางในระบบ 3 DGF (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปเปนผูดำเนินงาน) 

๘.๓ สงไฟลตนฉบับวารสารใหแกโรงพิมพเพื่อดำเนินการตีพิมพ 

ผูปฏิบัติงานเตรียมตนฉบับวารสารที่บันทึกเปนไฟล PDF ที่ผานการตรวจทานความถูกตองเรียบรอยแลว 

และดำเนินการสงใหทางโรงพิมพนำไปตีพิมพวารสารออกมาเปนเลม โดยไฟลที ่จะตองสงใหทางโรงพิมพ  

และขอมูลท่ีจะตองระบุไปพรอมกับคำส่ังตีพิมพ ประกอบดวย  

 



๘๖ 

 

๑) ไฟลตนฉบับวารสาร ท่ีบันทึกเปนไฟล PDF  

๒) ไฟลปกหนา ท้ังไฟล .jpeg และ .psd 

๓) ไฟลปกหลัง ท้ังไฟล .jpeg และ .psd 

๔) ระบุคุณลักษณะในการตีพิมพ จากใบเสนอราคา เพื่อเปนการย้ำเตือนรายละเอียดใหกับโรงพิมพ 

๕) ระบุขอมูลจำนวนหนาท่ีจะพิมพ ๔ สี เชน มีกี่หนา และหนาใดบาง  

๖) ระบุรูปแบบการพิมพสันปก เชน กำหนดใหมีช่ือวารสาร ปท่ี ฉบับท่ี ฯลฯ 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน ผูปฏิบัติงานอาจสงไฟลทั้งหมดใหโรงพมิพ

ทาง drive.google.com โดยตั้งคาแฟม (Folder) ใหเปน “ทุกคนท่ีลิ้งกสามารถแกไขได” จากนั้นสงลิ้งกใหทาง 

โรงพิมพ โรงพิมพก็จะดำเนินการดาวนโหลดไฟลท้ังหมดไปตีพิมพ  

 

ภาพท่ี ๓๙ การสงไฟลงานใหโรงพิมพทาง drive.google.com 

  



๘๗ 

 

๘.๔ ตรวจสอบเลมตัวอยางจากโรงพิมพ 

เมื ่อโรงพิมพไดไฟลตนฉบับเรียบรอยแลว โรงพิมพ (บางแหง) จะดำเนินการจัดพิมพเลมตัวอยาง   

หรือ "แบบจำลองสิ่งพิมพ"  ที่เรียกวา “ฉบับดัมมี่” เปนเลมวารสารตัวอยาง ที่โรงพิมพจำลองใหมีคุณลักษณะ 

ตรงตามที่ตกลงไวในใบเสนอราคา และสงมาใหทางกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองของการเรียงพิมพ 

ผู ปฏิบัติงานตองนำเลมตัวอยาง มาตรวจสอบคุณภาพของการเรียงพิมพอยางละเอียดถี่ถวนเปนครั้งสุดทาย 

กอนส่ังตีพิมพ  

การตรวจสอบแบบจำลองส่ิงพิมพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบตัวอ ักขระ และการจัดหนาตาง ๆ ว าไม ม ีการคลาดเคลื ่อนไปจากไฟล PDF  

ท่ีทางกองบรรณาธิการอนุมัติตีพิมพ 

๒) ตรวจสอบจำนวนหนาสี ใหเปนไปตามท่ีกองบรรณาธิการตกลงไว 

๓) ตรวจสอบการทำสันปก ใหมีขอความครบถวน เปนไปตามท่ีกองบรรณาธิการกำหนดไว 

เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบเลมตัวอยาง หรือแบบจำลองส่ิงพิมพแลวไมพบความผิดพลาดประการ

ใด และเลมตัวอยางมีความถูกตองเรียบรอยทุกประการ ก็สามารถสั่งตีพิมพไดทันที แตถาพบขอผิดพลาด  

หรือมีความคลาดเคล่ือนบางประการ ผูปฏิบัติงานตองประสานงานกับโรงพิมพเพื่อปรับปรุงแกไข  

ถาเปนความผิดพลาดในสวนของโรงพิมพ ตองใหโรงพิมพชวยดำเนินการปรับปรุงและแกไขให  

จากนั้นผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบความถูกตองในจุดท่ีแกไขนั้นกอนตีพิมพ แตถาพบขอผิดพลาดมาก และเปน 

ความผิดพลาดท่ีมาจากไฟลตนฉบับของกองบรรณาธิการเอง อาจตองแกไขเองและสงไฟลกลับไปใหโรงพิมพอีกครั้ง 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการประสานงานทางเทคนิคกับโรงพิมพวาฝายใดจะเปนผูดำเนินการแกไข เมื่อแกไข และตรวจสอบ

จนแนใจในความถูกตองข้ันสุดทายแลวก็ส่ังใหโรงพิมพดำเนินการตีพิมพไดทันที 

๘.๕ ตรวจรับวารสาร 

เมื่อโรงพิมพดำเนินงานจัดพิมพวารสารจนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จะสงวารสารท่ีตีพิมพเสร็จแลวกลับมา 

ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบคุณภาพการตีพิมพ และจำนวนวารสารท่ีนำมาสง รวมท้ัง รับใบสงของจากทางโรงพิมพ 

เพื่อใชประกอบการทำเอกสารเบิกจาย โดยขั้นตอนการทำเบิกจายคาจางจัดพิมพวารสารของวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษานั้น ผูปฏิบัติงานจะตองประสานงานกับฝายเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปของสถาบันอยุธยาศึกษา ใหเปน

ผูดำเนินการตอไป 



๘๘ 

 

 

ภาพท่ี ๔๐ กระบวนการประสานงานโรงพิมพเพื่อตีพิมพวารสาร 



๘๙ 

 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน 

กองบรรณาธิการเปนฝายไมตรวจสอบไฟลตนฉบับใหดีกอนสงโรงพิมพ ทำใหพบความผิดพลาด 

ท่ีจำเปนตองแกไขในข้ันตอนการตรวจสอบเลมตัวอยางจากโรงพิมพ ทำใหโรงพิมพเสียเวลาในการแกไขเลมตัวอยาง  

หรือ "แบบจำลองส่ิงพิมพ"  ท่ีเรียกวา “ฉบับดัมมี่” ทำใหเกิดความลาชา และเกิดความไมราบรื่นในการประสานงาน

การทำงานรวมกับโรงพิมพ 

แนวทางแกไข 

ผูปฏิบัติงาน และกองบรรณาธิการจำเปนตองตรวจสอบไฟลตนฉบับวารสารอยางละเอียดถี่ถวนที่สุด 

กอนดำเนินการสงใหโรงพิมพจัดทำ "แบบจำลองส่ิงพิมพ"  ท่ีเรียกวา “ฉบับดัมมี่”  

ขอเสนอแนะ 

เลือกโรงพิมพท่ีสามารถพิมพ เลมตัวอยาง หรือ "แบบจำลองส่ิงพิมพ"  ท่ีเรียกวา “ฉบับดัมมี่” ออกมา

ใหกองบรรณาธิการตรวจสอบเปนครั้งสุดทายกอนตีพิมพ เพราะแบบจำลองสิ่งพิมพ จะเปนหลักฐานการยืนยัน

ความถูกตองขั ้นสุดทายของตัดสินใจสงตีพิมพที ่กองบรรณาธิการเปนฝายอนุมัติ กรณีท่ีเกิดความผิดพลาด 

ในการตีพ ิมพประการใด แบบจำลองสิ ่งพ ิมพน ี ้จะกลายเปนหลักฐาน ในการตรวจสอบความผิดพลาด  

และความรบัผิดชอบได 

  



๙๐ 

 

ข้ันตอนท่ี ๙ การเผยแพรวารสาร 

การเผยแพรวารสาร เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการจัดทำวารสารวิชาการ ที่จะไดนำบทความ 

ที่ผานการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ ไปเผยแพรใหความรูแกผู อานในชองทางตาง ๆ  

ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา มีวิธีการเผยแพรวารสาร ๓ รูปแบบดังนี้ 

๙.๑ การเผยแพรแกผูนิพนธ 

เมื่อมีการตีพิมพบทความเปนที่เรียบรอยแลว บุคคลสำคัญที่ควรไดรับวารสารเปนกลุมแรกคือผูนิพนธ  

ซึ่งเปนเจาของบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร โดยสงวารสารใหผู นิพนธ ๓ ฉบับ พรอมดวยเกียรติบัตร 

จากบรรณาธิการบริหารตามเงื ่อนไขที่กองบรรณาธิการไดตกลงกับผูนิพนธไวในขอกำหนดเกี่ยวกับการเสนอ

บทความวิชาการ โดยอาจสงวารสารใหดวยตนเอง หรือใหผู นิพนธเขามารับวารสาร หรือสงใหทางไปรษณีย 

ตามโอกาสและความสะดวกของท้ัง ๒ ฝาย 

๙.๒ การเผยแพรรูปเลมวารสาร 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ตีพิมพวารสารฉบับละ ๕๐๐ เลม สำหรับเผยแพรใหแกสถานศึกษา 

หนวยงาน และบุคคลตางๆ ดังนี ้

๑) หองสมุดตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ท่ัวประเทศ โดยมีการทำหนังสือนำอยางเปนทางการ 

๒) ผูรวมกิจกรรมตางๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๓) ผูสนใจท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๔) ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผูมาเยี่ยมเยือนสถาบันอยุธยาศึกษา 

๙.๓ การเผยแพรผานระบบออนไลน 

สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดทำเว็บไซตวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา jas.aru.ac.th เพื่อเผยแพรขอมูลของ

วารสาร ขอกำหนดในการเสนอบทความวิชาการ รวมไปถึงการเผยแพรวารสารผานระบบออนไลนดวย ผูปฏิบัติงาน

จะตองใชส่ือออนไลน เปนสวนหนึ่งของการเผยแพรวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนปฏิบัติงานดังนี้ 

๑) การเตรียมไฟล ผูปฏิบัติงาน นำไฟลที่จัดทำวารสารซึ่งเปนไฟล PDF ฉบับเดียวกับที่สงตีพิมพซึ่ง

แกไขสมบูรณแลว มาเพิ่มปกหนา และปกหลัง 

๒) อพัโหลดไฟลข้ึนในระบบเว็บไซตของสถาบันอยุธยาศึกษา  

๓) จัดหนาเว็บไซตใหสวยงาม มีรูปแบบเดียวกัน 



๙๑ 

 

๔) เผยแพรประชาสัมพันธวารสารออนไลนผานชองทางสื ่อสังคมออนไลน เชน Facebook  

โดยจัดตกแตงเนื้อหา สรางปายประชาสัมพันธ สรางขอความ และสรางลิ้งกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตที่เผยแพร

วารสารออนไลน 

 

ภาพท่ี ๔๑ การบันทึกไฟลวารสารเปน PDF เพื่อเผยแพรออนไลน 



๙๒ 

 

 

ภาพท่ี ๔๒ เว็บไซตเผยแพรวารสารออนไลน 

 

 

 



๙๓ 

 

 

ภาพท่ี ๔๓ การประชาสัมพันธวารสารออนไลนทาง facebook 

ปญหาท่ีมักพบในการดำเนนิงาน  

๑) ไฟลวารสารท่ีใชเผยแพรในระบบออนไลนมีขนาดใหญ ทำใหผูอานมีปญหาในการดาวนโหลดไฟล 

๒) ไฟลวารสารฉบับท่ีอัพโหลดข้ึนเว็บ มีเนื้อหาไมตรงกันกับฉบับตีพิมพออกแบบรูปเลม    

แนวทางแกไข 

๑) ควรยอขนาดของไฟลภาพปกหนา และปกหลังลง เนื่องจากไฟลภาพหนาปกที่สงใหโรงพิมพนั้น 

จะมีความละเอียดสูง แตเมื่อนำมาใสในไฟล PDF รวมกับรูปเลมแลว ทำใหไฟลมีขนาดใหญเกินไป จึงสงผลให 

เกิดปญหาในการดาวนโหลด 

๒) ผูปฏิบัติงานตองใชไฟลวารสารฉบับเดียวกันกับที่สงใหโรงพิมพ และถามีจุดที่มีการแกไขกอน

ตีพิมพ จะตองปรับปรุงแกไขจุดนั้นใหตรงกัน กอนท่ีเผยแพรในเว็บไซต 

ขอเสนอแนะ 

๑) ผูปฏิบัติงานควรมีฐานขอมูลการสงวารสารใหหองสมุด และหนวยงานตาง ๆ  เพื่อสะดวกในการ

จัดสงวารสารไปเผยแพรในหนวยงานตาง ๆ  



๙๔ 

 

ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ - สกุล   นายพัฑร แตงพันธ 

วัน เดือน ปเกิด   ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ 

สถานท่ีเกิด   กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที ่  ๑๒๓/๑๐๒ หมู   ๓ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศร ีอย ุ ธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย ๑๓๐๐๐ 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ประวัติศาสตรไทย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ตำแหนงหนาท่ีทำงานปจจุบัน นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  

ท่ีทำงานปจจุบัน   งานอยุธยาศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย 

    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย ๑๓๐๐๐ 
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