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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบล
ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั ้ งมาตั ้ งแต่ร ัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพย์ จำนวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื ่อวันที่             
1 กรกฎาคม 2448 ตั ้งอยู ่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลม ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดำเนิน 
การผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีตำหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนัก

เพนียดแห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

มูลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตำบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา                 
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข                
(กินนอนประจำ) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตำบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทำการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร   
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม 
ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู ้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ.                              
และ ป.ป. 

พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ทำให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ    

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้คู ่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน        
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม     
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน     
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่         
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง         
เพื ่อส ่งเสร ิมให ้เก ิดการจ ัดการการบำร ุงร ักษาและการใช ้ประโยชน์จากทร ัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา ว ิจ ัย ส ่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื ่องมาจากแนวพระราชดำริ               
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ      

แก่ส ังคม ปร ับปร ุง ถ ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบ ําร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรม ผล ิตครู                      
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547 สภามหาว ิทยาล ัยมีอำนาจและหน้าที ่ควบคุมด ูแลกิจการทั ่วไปของมหาว ิทยาลัย                
และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ (1) กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ       
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม    
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู ้บริหารและบุคลากรทาง     
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สามารถจัดการเรียน     
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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5) สนับสนุนร่วมมือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที ่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที ่เหมาะสมเพื ่อตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ ่นชุมชน       
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
และการจัดการให้นักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 
กลุ่มวิชาด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้าน
การสื ่อสารประชาสัมพันธ์เป็นหลัก ปีต่อมาเริ ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ                  
ในระดับอนุปริญญาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ   

ต ่อมาในป ีพ.ศ.  2538  ม ีการปร ับเปล ี ่ยนว ิทยาล ัยคร ูพระนครศร ีอย ุธยาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบัน                 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ                
เป็นคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลากหลายสาขาเพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับ
ปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุกิจบัณฑิต 

  การจัดการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  การตลาด 
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
  การจัดการธุรกิจชุมชน 
  บัญชีบัณฑิต 
  การบัญชี 
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การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  การท่องเที่ยว 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) บริหารธุกิจบัณฑิต 
  การจัดการ 

ภาค กศ.บป.  บริหารธุกิจบัณฑิต 
(เสาร์ – อาทิตย์) ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ 
 
 
ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ 

 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายในปี 2564 
 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชน 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพ่ึงพา

ตนเองและสร้างงาน 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้                      

โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู ้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที ่ดำเนินงานตรงกับ
หลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 
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เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพ่ือท้องถิ่น 
 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 

 
ค่านิยมองค์กร 

รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

 

เป้าประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 
 
นโยบายคณะวิทยาการจัดการ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม 
ชุมชน    ประเทศชาติ  

- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
เตรียม นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรม
ธุรกิจจำลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 
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- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหาร
จัดการอัตรากำลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตำรา 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research)                         
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัย
ไปต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ  

- ส่งเสริมการวิจัยที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยามาผสมผสานกับงานวิจัย เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการบริการวิชาการทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า                     
และหลักสูตรที่หารายได้  

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู ้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 
phone ในการเรียนการสอนได้ 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ

มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

 
5.  การบริหารจัดการองค์กร  

- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้สำเร็จ 

- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจต่างๆ               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และคำนึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ คำสั่ง
และประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

- บริหารอัตรากำลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ 

สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนและการจราจร การจัดการ

ขยะและสิ ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพื ้นที ่ให้เหมาะสม ทั ้งพื ้นที่
การศึกษา พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใย
สังคมรอบด้านโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 
 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษา  

- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทำงาน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้               

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และสำนึกใน  

ความเป็นไทย 

2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ 

ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยากรจัดการของผู้นำชุมชน 

6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 

8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ

ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานคณบดี       
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานคณบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  ปฏิบัติงานธุรการ                  

งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน

อาคารสถานที่ของคณะ  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของคณะ 

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ภายใตแ้ผนงานโครงการประจำปีของคณะ 

4. ประสาน และดำเนินการที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกใน           

การจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ 

5. ประสานและดำเนินการในการสนับสนุนการจ ัดฝึกอบรมและให้บริการวิช าการ                            

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ

ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา 

6. ประสานและดำเนินการในการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมให้กับพ้ืนที่เป้าหมาย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก 
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7. ประสานและดำเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ

เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะ 

8. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร 

9. ประสานและดำเนินการที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา               

และทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร

และนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการบริการห้องปฏิบัติการต่างๆ 

ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้แก่

นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12. สนับสนุนการให้บริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุคลากรภาย                          

ในคณะ 

13.   ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ 

14. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ 

15. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

16. ประสานและดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี 

 (1) งานบริหารงานทั่วไป 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะ 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป 

        3. ประสานงานและดำเนินการเกี ่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน การพัสดุ                                 
และอาคารสถานที่ของคณะ 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการ และคำขอตั้งงบประมาณของคณะ 
5. ประสาน อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับภารกิจของคณะ 
6. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 

 7. ประสานและดำเนินการเดียวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที ่
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
   1. ประสานและดำเนินการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม
พัฒนาวิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ 

3 . ดำเน ินการพัฒนาหลักส ูตรและบริหารจ ัดการหลักส ูตรให ้เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน 

4. ประสานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 
8. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้ง

การวัดประเมินผลการศึกษา 
9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา 

1. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เสริมสรา้ง
ให้เป็นคนเก่งเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข 

2. ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาดาร การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
4. ประสานและดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการ

รักษาสุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการกำกับการดำเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า 
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา 
7. ประสานและดำเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ 

8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (4)  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ต ิดต ่อประสานงานกับสถานประกอบการทั ้งภาคร ัฐและเอกชน เพื ่อจ ัดหาแหล่ง                         

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา 
3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ

งานของสถานประกอบการ และนักศึกษา  
4. ติดตาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัด
นิเทศนักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

งานสหกิจศึกษา 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการปฏิบัติงาน  

สหกิจศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาตำแหน่งงานที่

เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ                  
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการ
ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. ดำเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
6. ดำเนินงานจัดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
7. ประสานงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา 
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงาน

ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. ให้บริการ ให้คำแนะนำแก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

 
 (5) งานบัณฑิตศึกษา 

1. การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา                        
โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร                 
การจัดการเรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวล
ความรู้ 

2. สนับสนุนการดำเนินกิจการของฝ่ายวิชาการและหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ                   
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพ่ือ
ประเมินปรับปรุงหลักสูตร 

3. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาโดยเป็นหน่วยประสานงานและปฏิบัติในการดำเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว 
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 17 

 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำรวจแหล่งท่องเที่ยว   
- ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- สร้างเครือข่าย 
- งานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดทำแผนท่องเท่ียว 
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที ่ยว 

ประสานเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ 
 3. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมการท่องเที ่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจำคณะ 

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

งานบริการ

และพัฒนา

นักศึกษา   

 

งานบริหาร

วิชาการ

และพัฒนา 

การเรียน

การสอน 

งานบัณฑิต 

ศึกษา 

ศูนย์

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

งานฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

และสหกิจ

ศึกษา 
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โครงสร้างสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการ 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 

  
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มีการรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในด้านมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการจัดการ หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา               
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีวาระการออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน  
และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความ                
ทุกบทความ โดยบทความต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิตามศาสตร์นั้นจำนวน                 
3 ท่าน จึงจะตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารได้ และผ่านการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ รวมทั้งตรวจ
รูปแบบการอ้างอิงของบทความในเนื ้อหา ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพทั้งเกณฑ์หลัก และเกณฑ์รองของศูนย์ดัชนี              
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จนผ่านการประเมินคุณภาพวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร                 
กลุ่มท่ี 2  

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานการดำเนินงานวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ในการจัดทำวารสาร
วิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ และต้องรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre) รอบท่ี 4 (2563- 2567) 
1.1 เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  

   ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  
เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้น
บทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัย
และนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร  วารสารวิทยการจัดการจัดปริทัศน์ ได้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของวารสาร ดังนี้ 

เกณฑ์หลัก  (เป็นเกณฑ์ท่ีไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ)  
1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด เกณฑ์ข้อนี้เป็นเกณฑ์สำคัญที่สดุสำหรับวารสาร

ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  ซึ่งทางวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้ดำเนินการปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้
วารสารมีคุณภาพออกตามกำหนดเวลา วารสารวิทยาการจัดการจึงมีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 
คือ ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน)  และฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม) 
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2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลัก
สากล วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์มีการจดทะเบียน ISSN ถูกต้องและมีฐานข้อมูลวารสาร             
ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ตรงกับชื ่อปัจจุบันของวารสารทั ้งชื ่อภาษาไทย และชื ่อภาษาอังกฤษ                
สามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ https://portal.issn.org   

• วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  หมายเลข ISSN 1513-1149  
 

 
 

ภาพที่ 1 การค้นหา หมายเลข ISSN 1513-1149 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน   โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร                 
ณ วันที่ทำการประเมิน  ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้  

3.1 ข้อมูลบทความในฉบับซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ และชื่อของผู้นิพนธ์ 
3.2 จุดมุ่งหมายและขอบเขต ( Aims & scope) ของวารสารที่ชัดเจน 
3.3 ข้อความที่ระบุประเภทบทความที่รับตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
3.4 กำหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน...ถึงเดือน...ฉบับที่ 2 เดือน...ถึง

เดือน...เป็นต้น 
3.5 ข้อความที่ระบุประเภทของการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ               

(Peer-review)  (เช่น single blinded หรือ double blinded) 
3.6 ข้อความที่ระบุจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อบทความ 
3.7 รายชื่อและท่ีอยู่ของกองบรรณาธิการ 
3.8 คำแนะนำสำหรับผู ้เขียน และต้องระบุรูปแบบของการอ้างอิงที ่ใช้หรือให้

ตัวอย่างการใช้เอกสารอ้างอิง 

กรอกหมายเลข ISSN 

เลือก ISSN 

จะเห็นคำว่า Witthayakanchatkan Parithat 

https://portal.issn.org/
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4.  บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  โดยพิจารณาจากข้อมูลบทความในแต่  
ละฉบับ ควรประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้  

4.1 กรณีท่ีเนื้อหาบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
4.1.1 ชื่อบทความภาษาอังกฤษ 
4.1.2 ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษครบถ้วนทุกคน 
4.1.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
4.1.4 คำสำคัญภาษาอังกฤษ 

4.2 กรณีท่ีเนื้อหาบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน เช่น ภาษาจีน, ภาษามลายู เป็นต้น 
4.2.1 ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน 
4.2.2 ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนครบถ้วนทุกคน 
4.2.3 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน 
4.2.4 คำสำคัญภาษาอังกฤษ และภาษาไทยหรือภาษาอ่ืน 
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ภาพที่ 2  รูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 

1. ช่ือบทความภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

2) ช่ือผู้นิพนธ์ภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

3) บทคัดย่อภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 

4) คำสำคัญภาษาไทย  
    และภาษาอังกฤษ 

5) สังกัดผู้นิพนธ์     
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เกณฑ์รอง  (เป็นเกณฑ์ท่ีคิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
1.  วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI  (2 คะแนน)  โดยพิจารณา 

citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ. 2559 - 2561) ตามสาขา
ของวารสารดังนี้ 

1) Life Sciences 
2) Social Sciences 
3) Physical Sciences 
4) Health Sciences 

 

2.  วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู ้ทรงค ุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน                      
โดยพิจารณาจากที่อยู่ (สังกัด) ของผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสาร โดยต้องมีกองบรรณาธิการ
จากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทำวารสาร โดยพิจารณาจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง 
ขึ้นไป พิจารณารายชื่อกองบรรณาธิการจากวารสารฉบับล่าสุด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 –              
1 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 
 

ภาพที่ 3  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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3.  วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู ้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดยพิจารณาจาก ที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ โดยต้องมีบทความจากหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ที่จัดทำวารสาร (ในกรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จะถือว่าเป็น
บทความจากภายนอก) โดยพิจารณาจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป 

4.  วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยพิจารณาจากรูปแบบการอ้างอิง
ของบทความ โดยจะต้องมีการอ้างอิงตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ 

5.  วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์   (peer review) 
โดยพิจารณา ดังนี้  

5.1 การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรงตามสาขาวิชา  
      * ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 3 ท่าน / บทความ  

5.2 บทความจากผู ้นิพนธ์ภายในต้องได้รับการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงานที่จัดทำวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์  
     * ผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่อยู่ในสังกัดหรือหน่วยงานเดียวกัน 

5.3 ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ 
* พิจารณาว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีการประเมินและวิจารณ์เนื้อหาเชิงวิชาการของบทความและให้

ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ (ไม่ใช่ให้เฉพาะรายละเอียดของภาษาหรือรูปแบบ) 
หมายเหตุ   สำหรับวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานการประเมิน

บทความ 
6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ (โดยมีหลักฐานการ submission, 

review และ editor decision บนเว ็ บไซต ์ )   หร ื อระบบ Online Journal System (OJS)                        
โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที่ TCI  ทำการประเมิน  ว่ามีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน์ และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่  ว่ามีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์และ              
มีการใช้งาน อย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
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ภาพที่ 4 ระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 
 

7.   คุณภาพของบทความในวารสาร โดยพิจารณาจากบทความที่วารสารส่งเข้ามาให้
ประเมิน 10 บทความ ในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 

7.1 ความชัดเจนและรายละเอียดของบทคัดย่อ (Clarity of abstracts) 
7.2 คุณภาพของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร (Quality 

and conformity to the stated aim and scope of the journal) 
7.3 องค์ประกอบและความง่ายของการอ่านบทความ (Readability of articles) 
7.4 องค์ความรู้ (Originality and Body of Knowledge) 

8.  เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ 
8.1 วารสารมีการระบุวันที่รับบทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised), วัน

ตอบรับบทความ (accepted) โดยใช้กับบทความตั้งแต ่ปี 2562 เป็นต้นไป 
8.2 วารสารมีเนื้อหาและรายละเอียดของ Publication Ethics 

 

Editor Decision 

Review 
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ภาพที่ 5 วารสารมีการระบุวันที่รับบทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised), วันตอบรับ 
             บทความ (accepted) 
 
 1.2 การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร  

กลุ ่มที ่ 1 : วารสารที ่ผ ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง                    
31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูก คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation 
Index (ACI) ต่อไป พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่
ต่ำกว่า 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ/
หรือ Web of Science  

กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี ปี คือ จนถึง  
31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ พิจารณาจาก
วารสารที ่ผ ่านเกณฑ์หลักบางข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั ้งแต่ 10 คะแนนขึ ้นไป                  
(จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)  

กลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
TCI ในอนาคต พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ำกว่า 
10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่ง ข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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โดยมีหลักเกณฑ์การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ดังนี้ 

1. วารสารตีพิมพ์มาแล้วต่อเนื ่อง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน) หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ                  
(กรณีวารสารที่ตีพิมพ์ไม่ถึง 3 ปี) 

2. ศูนย์ TCI เปิดรับสมัครวารสารที ่ต ้องการเข้าสู ่ฐานข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในปี พ.ศ. 2564 : เปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
เป็นต้นไป 

3. กองบรรณาธิการวารสารกรอกข้อมูลในระบบประเมินคุณภาพวารสารออนไลน์  
         ได้ที่ลิงก์ :https://tci-thailand.org/?p=5671  
         ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์เชิงปริมาณ และข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม    

ได้ที่ลิงก์ : https://tci-thailand.org/?p=4982 
4. ศูนย์ TCI พิจารณาวารสารตามเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 
5. ศูนย์ TCI แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังกองบรรณาธิการวารสาร และประกาศรายชื่อ

วารสารที่ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล TCI คือ วารสารกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เท่านั้น 
6. กองบรรณาธิการวารสารติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่อีเมล  
    : tci.thai@gmail.com โดยแจ ้งข ้อม ูลวารสาร ด ังน ี ้  1. ISSN (ถ ้าม ี ) 2. E-ISSN (ถ ้ามี )                  

3. ชื่อวารสารภาษาไทย 4. ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของ
วารสาร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) รายละเอียดเพ่ิมเติม 
: https://tci-thailand.org/?page_id=4338 

7. กองบรรณาธิการวารสารดำเนินการบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์และข้อมูลการอ้างอิงของ
วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track Indexing System) โดยจะเริ ่มบันทึก
ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ที่วารสารเข้าฐานข้อมูล เป็นต้นไป เช่น วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2562 
ให้วารสารนำบทความที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 เข้าระบบแบบ Fast Track เพื่อให้ศูนย์ TCI บันทึก
ข้อมูลวารสาร พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 จากเกณฑ์การประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI วารสารต้องดำเนินการอย่าง
เคร่งครัด และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คือ 1) เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย 2) เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัย 
ศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน การท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและสัมพันธ์ของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ  ซึ ่งการดำเนินการวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เป็นการดำเนินกา รตั ้งแต่

https://tci-thailand.org/?p=5671
https://tci-thailand.org/?p=4982
mailto:tci.thai@gmail.com
https://tci-thailand.org/?page_id=4338
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กระบวนการประชาสัมพันธ์ การรับ การส่งบทความ การประสานงานระหว่างผู้เขียนบทความและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ การตอบรับบทความ รวมถึงขั้นตอนการส่งตีพิมพ์บทความ 
เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งในการดำเนินงานวารสารจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้  

1. บรรณาธิการ  คือ ผู ้บริหารสูงสุดของวารสาร ควบคุม ติดตามการดำเนินงานต่างๆ           
ของวารสาร 

2. รองบรรณาธิการ  คือ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการพิจารณาบทความ คัดเลือก 
ควบคุมเนื ้อหา และภาพประกอบทั ้งหมดของบทความ และเป็นผู ้มอบหมาย ให้กับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจำกองบรรณาธิการต่อไป 

3. กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งต้องมีตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาตร์ต่างๆ ที่หลากหลาย 
ตามที่วารสารกำหนด พิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพบทความ และให้ข้อเสนอแนะบทความ
ของผู้เขียน เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ 

4. ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที ่มีความรู้        
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ตามที่วารสารกำหนด พิจารณากลั่นกรอง ประเมินคุณภาพบทความ 
และให้ข้อเสนอแนะบทความของผู้เขียน เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ 

5. กองบรรณาธิการ  คือ คณะทำงานวารสารที่มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
ตำแหน่งมีหน้าที ่ให้คำแนะนำในการตีพิมพ์วารสาร การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ตรวจแก้ไข            
การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหรือคำแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การออกแบบตอบรับ 
และจัดรูปแบบวารสาร ตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับ ก่อนนำส่งโรงพิมพ์เพื่อทำการตีพิมพ์รูปเล่ม
วารสารฉบับสมบูรณ์ 

6. ผู้เขียนบทความ คือ ผู้นิพนธ์หรือผู้เขียนเนื้อเรื่องของบทความวิจัย/บทความวิชาการ           
ที่มีข้อความมาจากความเป็นจริง ประกอบด้วยเนื้อหา หัวเรื่อง ต่างๆ ที่วารสารกำหนด เพื่อให้ผู้อ่าน
ทราบแนวความคิดของผู้เขียนบทความนั้นว่าเป็นอย่างไร 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
ผู้ปฏิบัติงานวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ

และขั้นตอนการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวารสาร
ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง  ๆจำนวน 10 ขั้นตอน ดังนี้   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับบทความ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรูปแบบบทความเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำข้อมูลแบบประเมินบทความ 

ขั้นตอนที่ 5 การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

ขั้นตอนที่ 7 การส่งผลการแก้ไขบทความของผู้เขียนบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา และตอบรับ
บทความ 

ขั้นตอนที่ 6 การรับผลการประเมินบทความ และส่งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความแก้ไข 

ขั้นตอนที่ 8 ส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference) 

ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่วารสาร 

ขั้นตอนที่ 9 จัดทำรูปเล่ม และประสานงานสำนักพิมพ์ 
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 การประชาสัมพันธ์รับบทความ เป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความของวารสาร             
ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก และเป็นส่วนที่สำคัญของวารสาร เพื่อเป็นการประกาศให้ผู้ที่สนใจ และผู้ที่มีความ
ประสงค์ในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาข้อมูลและกำหนดการขั ้นตอนต่างๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับการตีพิมพ์ของวารสาร ก่อนส่งบทความเข้าระบบวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์                
โดยขั้นตอนการประชาสัมพันธ์วารสาร ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการดังนี้  

 

1.1 การเตรียมข้อมูล หลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ในการเสนอบทความตีพิมพ์ 
        ก่อนดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานประชุมร่วมกับกองบรรณาธิการ ในการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การเสนอบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด 
รูปแบบบทความวิจัย และรูปแบบบทความวิชาการ แบบขอเสนอส่งบทความเพื ่อตีพิมพ์ในวารสาร               
อย่างชัดเจนก่อนครบถ้วน เพื่อให้ผู้เขียนบทความได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเสนอบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล หลักเกณฑ์การพิจารณา
บทความ เพื่อให้ผู้เขียนบทความได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของวารสารก่อนพิจารณาดำเนินการจัดทำ
บทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร เกณฑ์การพิจารณา ระยะเวลาเผยแพร่ ประเภทของบทความที่
จะรับ และการนำส่งบทความ การจัดเตรียมต้นฉบับ รูปแบบการเตรียมบทความสำหรับวารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ (บทความวิชาการ) และการเตรียมบทความสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
(บทความวิจัย) ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง และแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ รายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ การเตรียมข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการ
สมัคร ข้อมูลการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของ TCI กลุ่ม 2 (Journal 
Information) ดังภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับบทความ 
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1.1.1 วัตถุประสงค์ นโยบายการจัดพิมพ์ เกณฑ์การพิจารณา ระยะเวลา เผยแพร่ 

ประเภทของบทความท่ีจะรับ และการนำส่งบทความ 

 
 

ภาพที่ 6  การเตรียมหลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ 
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1.1.2 การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิชาการ) 
และการจัดเตรียมต้นฉบับบทความสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิจัย) 

 

 
 

ภาพที่ 7  การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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ภาพที่ 8  การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิชาการ) 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 35 

 

 
 

ภาพที่ 9  การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิชาการ) (ต่อ) 
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ภาพที่ 10 การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิจัย)  
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ภาพที่ 11  การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิจัย) (ต่อ) 
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ภาพที่ 12 การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิจัย) (ต่อ) 
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1.1.3 ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง  
 

 
 

ภาพที่ 13  ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง และบรรณานุกรม 
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1.1.4 แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

 
 

ภาพที่ 14 แบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  
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1.1.5 รายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ 
     ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำข้อมูลรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความของ

วารสารเข้าระบบวารสาร เพื่อให้ผู้เขียนบทความทราบข้อมูลรายการต่างๆ และตรวจสอบรายการก่อน
เตรียมบทความส่งเข้าระบบวารสาร โดยวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เป็นวารสารที่ใช้ระบบ Open 
Journal System - OJS  เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มรหัสเปิด (Open Source) เพื่อการบริหารจัดการวารสาร 
ระบบการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการแบบออนไลน์ พัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) 
ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำวารสารวิชาการ 
ทั้งในส่วนกระบวนการจัดทำต้นฉบับและการเผยแพร่ (Editorial and Publishing Process) สื่อสาร  อำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้จัดทำวารสารในทุกขั้นตอนของการทำงานอย่างครบวงจร 

ระบบการทำงานของโปรแกรม Open Journal System เป็นระบบที่สามารถติดตั้ง
และควบคุมได้เองโดยอิสระ กองบรรณาธิการสามารถกำหนดความต้องการเกี่ยวกับกรอบการทำงาน
ได้ สำหรับขั้นตอนการส่งบทความและการจัดการเนื้อหาสามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ และโมดูล
การบอกรับเป็นสมาชิก (subscription module) พร้อมกับตัวเลือกสำหรับการเข้าถึงวารสารและ
บทความ การจัดทำดัชนีเพื่อการค้นหาเนื้อหา นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือช่วยสำหรับการอ่านและค้นหา
เนื้อหา พร้อมการแจ้งข้อความผ่านทางอีเมล และการส่งข้อคิดเห็นจากผู้อ่านได้รับทราบด้วย 

ในการจัดทำข้อมูลรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความให้ผู ้ปฏิบัติงาน  
Login เข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ดังภาพต่อไปนี้ 

1)  เลือกเมนู Setting  เลือก Workflow 
2)  เข้าสู่แถบ  Subminssion 
3)  ไปที่ Submission Preparation Checkist  คลิกปุ่ม Add Item 

 

 
 

ภาพที่ 15 การจัดทำรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ  

1 

2 

3 
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4) เพ่ิมข้อความรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ >> กด Save 
 

 
 

 
ภาพที่ 16 การจัดทำรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ  (ต่อ) 

 
5) หากต้องการดูที่ทำรายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ ไปที่ View Site 

>> About เลือก  Submission  
 

 
 

ภาพที่ 17 รายการตรวจสอบการเตรียมการส่งบทความ 
 

4 

5 
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1.1.6 การเตรียมข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าระบบวารสาร  

         ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดการเตรียมข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าระบบ
วารสาร เพ่ือให้ผู้เขียนบทความดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าระบบวารสาร ดังนี้ 

1) ไปที่ Setting เลือก Workflow 
2) เลือกแถบ Submission 
3) ทำการ Upload File หรือ พิมพ์ข้อความลงไปใน Author Guidelines 

 
 

 
 

ภาพที่ 18 การจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร  
 

4) เมื ่อดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ไปที ่ View Site เลือก 
Announcement  จะเห็นข้อความรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ดังรูปด้านล่างนี้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 19 การจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร (ต่อ) 

พิมพ์ข้อความ 
1 

2

 3

 

4
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 (Journal Information)  
  

 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 20 การรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของ TCI กลุ่ม 2  
           (Journal Information) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

พิมพ์คำว่า “วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน์” 
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1.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความ 
  การประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เป็นการ              
เชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกนำบทความส่งเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื ่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ เฟซบุ๊ก (Faceook)  แอปพลิเคชันไลน์ (Line) หนังสือราชการ  โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.2.1  ประสานกองบรรณาธิการในการกำหนดระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับบทความ 
1.2.2  จัดทำกำหนดการการส่งบทความออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบระยะเวลาในการรับ

สมัครบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
1.2.3  จัดทำป้ายประกาศในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์   
1.2.4  จัดพิมพ์หนังสือหนังสือราชการภายนอก เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครบทความเพ่ือ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  
1.2.5  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  เว็บไซต์คณะวิทยาการ
จัดการ เฟซบุ๊ก (Faceook)  และแอปพลิเคชันไลน์ (Line)  ดังภาพด้านล่างนี้ 

 
1) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
 

ภาพที่ 21  การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  
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2) การประสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ดังนี้ 
2.1) Settings >> Website 
2.2) เข้าสู่แถบ Announements 
2.3) Upload ไฟล์ที่ต้องการประกาศ 
2.4) หน้าจอการแสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความ 

 

 
 
 

ภาพที ่22 ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับ 
               สมัครบทความ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 23  หน้าจอการแสดงข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความ 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/announcement/ 

1 

2 

3 
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3) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือราชการภายนอก 
 

 
 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือราชการภายนอก 
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ปัญหา   
1.  ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์รับบทความน้อยทำให้ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารเสียโอกาสในการตีพิมพ์ในวารสาร 
2.  การประชาสัมพันธ์มีการจัดทำรายละเอียดขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ที่สนใจไม่เข้าใจใน

รายละเอียดและเกิดความสับสนของข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 
3.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความน้อย ทำให้ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าระบบ

ไม่เป็นไปตามจำนวนที่วารสารกำหนดทำให้ต้องขยายเวลาในการประชาสัมพันธ์รับสมัครบทความ
เพ่ิมเติม 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา   

1.  ต้องมีการประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน โดยร่วมประชุมกับกองบรรณาธิการวารสาร เพื่อกำหนดปฏิทิน
ดำเนินงานของวารสารและวางแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนเปิดรับบทความในเล่มถัดไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 

2.  ต้องจัดทำรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารให้
ชัดเจนมากยิ่ง เช่น ขั้นตอนการส่งบทความ การเตรียมบทความ และขนาดตัวอักษรที่สามารถมองเห็น
ไดอ้ย่างชัดเจน 

3.  สร้างเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น การสร้างเพจ
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มเครือข่ายวารสาร
ให้มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการวางแผนขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเตรียม
ต้นฉบับและส่งบทความเข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการได้ภายในระยะเวลาที่วารสารกำหนด ทำให้
วารสารมีบทความตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามท่ีวารสารกำหนดไว้  
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 เมื่อผู้เขียนบทความส่งบทความเข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการตรวจรูปแบบบทความในเบื ้องต้นว่าเป็นไปตามรูปแบบของบทความวิจัย/วิชาการ                
ที่วารสารกำหนดหรือไม่ และตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้เขียนบทความในระบบวารสาร                
(Copy catch) ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการจัดส่งให้บรรณาธิการพิจารณาบทความ หากบทความที่ส่ง
เข้ามาในระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ให้ดำเนินการ
แจ้งผู้เขียนบทความให้ทราบและดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะโดยทันที โดย Login เข้าระบบ
วารสาร และดำเนินการดังนี้ 
 

1. ไปที่  Summisiom   
2. คลิกท่ีชื่อผู้เขียนบทความหรือบทความเพ่ือดาวน์โหลดบทความ 

 

 
 

ภาพที่ 25 การเลือกผู้เขียนบทความที่ต้องการตรวจบทความเบื้องต้น 
 
 

คลิกช่ือผู้เขียนบทความหรือบทความ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจรูปแบบบทความเบื้องต้น 
 

1 
2 
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3. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของบทความทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการเบื้องต้นว่า
เป็นไปตามรูปแบบบทความวิจัย/วิชาการที่วารกำหนดหรือไม่ก่อนจัดส่งให้บรรณาธิการพิจารณาบทความ 
ได้แก่ ตรวจสอบรูปแบบบทความ การระบุชื่อภาษาอักฤษ หน่วยงานที่สังกัด อีเมล  การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร หัวข้อเรื่อง เป็นต้น ดังภาพตัวอย่างบทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบวารสารนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 26  ตัวอย่างบทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบวารสาร 

ผู้เขียนบทความไม่ระบชุื่อ

ภาษาอังกฤษ 

ผู้เขียนไม่ระบุ E-mail 

ระยะ

ขอบกระดาษไม่

เป็นไปตาม

รูปแบบ 
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4. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบทความที่ผู้เขียนบทความส่งเขา้ระบบวารสารแล้วพบว่าไม่เป็นไป

ตามรูปแบบที่วารสารกำหนด  ให้ดำเนินการแจ้งผู้เขียนบทความปรับแก้ใขให้ถูกต้องโดยทันที และให้

ผู้เขียนบทความนำส่งบทความ เข้าระบบวารสารใหม่อีกครั้ง ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์โดยการ Login เข้าอีเมลวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ และดำเนินการ

ดังนี้ 

1) ระบุอีเมล (E-mail) ของผู้เขียนบทความที่ต้องการจัดส่ง 
2) พิมพ์ชื่อเรื่องท่ีต้องการแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบ 
3) กรอกข้อความที่ต้องการเพ่ือแจ้งให้ผู้เขียนบทความดำเนินการปรับแก้ไข 
4) แนบไฟล์ Template ของบทความท่ีวารสารกำหนด และส่งให้ผู้เขียนบทความ 

 

 
 

ภาพที่ 27 การแจ้งผู้เขียนบทความให้ดำเนินการปรับแก้ใขบทความทางอีเมล (E-mail) 
 

5. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้เขียนบทความ (Copycatch) ในกรณีที่บทความมี
การคัดลอกผลงานเกินเกณฑ์ที่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์กำหนด Login เข้าระบบวารสาร
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  ดำเนินการดังนี้ 

1) ไปที่ Summision >> My Queue ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การคัดลอกผลงาน  
2) พบว่าบทความมีการคัดลอกผลงานเกินเกณฑ์ท่ีวารสารกำหนด ให้คลิก Copycatch 

เพ่ือแสดงข้อมูลรายละเอียดการคัดลอกผลงาน 

1 
2 

3 

4 
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ภาพที่ 28 ตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลของผู้เขียนบทความ  (Copycatch) 
 

6. เมื่อคลิกที่ Copy Catch แล้วจะขึ้นหน้าต่างข้อมูลรายละเอียดการคัดลอกผลงาน             
โดยกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ได้กำหนดการคัดลอกผลงานไว้ไม่เกิน              
ร้อยละ 10 (10 เปอร์เซ็นต์) 
 

 
 

ภาพที ่29 การแสดงข้อมูลการคัดลอกผลงานของผู้เขียนบทความ  (Copycatc) 

ร้อยละการคัดลอกผลงาน ข้อความการคัดลอกผลงาน 

1 

2 
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7. เมื่อมีการคัดลอกผลงานเกินที่วารสารกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินแจ้งผู้เขียนบทความ
โดยทันที และ Copy Ling การคัดลอกผลงาน ส่งไปยังอีเมล (Email) ผู ้เขียนบทความเพื ่อให้
ดำเนินการปรับแก้ไขบทความและนำส่งเข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ใหม่อีกครั้ง 

 

 
 

ภาพที ่30 การแจ้งรายละเอียดการคัดลอกข้อมูลของผู้เขียนบทความ  Copycatch ทาง E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พิมพ์ชื่อเร่ืองแจ้งผู้เขียน

ทราบ 

2. แจ้งรายละเอียดให้ผู้เขียนทราบและส่งลิงก์การคัดลอกผลงานผลงาน 
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ปัญหา  
1. ผู้เขียนบทความใส่ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน และจัดรูปแบบบทความ ไม่เป็นไปตามที่

วารสารกำหนด เช่น ตัวอักษร การตั้งค่าหน้ากระดาษ หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้เขียนบทความภาษาอังกฤษ 
สังกัดหน่วยงาน อีเมลทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรูปแบบของบทความและการดำเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป 

2. ผู ้เขียนบทความไม่ส่งแบบเสนอขอส่งบทความเพื ่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มีข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อประสานผู้เขียนบทความได้
นอกจากทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

 
แนวทางแก้ไข  

1. จัดทำตัวอย่างบทความที่ใส่ข้อมูลครบถ้วนและรูปแบบของบทความที่ถูกต้องชัดเจน                
เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เขียนบทความในการจัดเตรียมบทความก่อนนำส่งเข้าระบบวารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน ์ 

2. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ผู้เขียนบทความต้องจัดเตรียมและนำส่งเข้าระบบวารสารอย่าง
อย่างชัดในขั ้นตอนการประชาสัมพันธ์ร ับบทความ ประกอบไปด้วย แบบฟอร์มบทความวิจัย 
แบบฟอร์มบทความวิชาการ และแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์  

 
ข้อเสนอแนะ  

ควรจัดทำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความที่ถูกต้อง คำแนะนำ
สำหรับผู้เขียนบทความในการจัดเตรียมบทความและเอกสารประกอบต่างๆ ที่ต้องส่งเข้าระบบ               
ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนหน้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์และง่ายต่อการ
มองเห็นข้อมูล เพ่ือลดปัญหาของข้อมูลในการนำส่งเข้าระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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 ในการจัดทำข้อมูลแบบประเมินบทความ เมื่อกองบรรณาธิการได้ดำเนินการประชุมเพ่ือ
กำหนดรูปแบบและรายละเอียดและหัวข้อการประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการ  เพื ่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมินคุณภาพบทความตามหัวข้อที่วารสารกำหนดเรียบร้อยแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการจัดพิมพ์รายละเอียดและหัวข้อ และจัดทำแบบการประเมินคุณภาพบทความตามที่                       
กองบรรณาธิการกำหนด  ทั้งแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย และแบบประเมินคุณภาพบทความ
วิชาการ ดังนี้ 

3.1 แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย (Research Article) วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบประเมินที่ใช้
สำหรับประเมินบทความวิจัยเท่านั้น ซึ่งในแบบประเมิน ประกอบไปด้วยหัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 

1) ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่องแสดงตัวแปรที่ศึกษาว่ามีความชัดเจนและครอบคลุมกับบทความ
หรือไม ่

2) บทคัดย่อ : บทคัดย่อ มีความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และเป็นไปตาม
ข้อกำหนด(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

3) คำสำคัญ  : มีคำสำคัญครบถ้วน 
4) บทนำ : 

4.1)  ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย อธิบายความสำคัญได้
สอดคล้องกับประเด็นวิจัย โดยอ้างทฤษฎี เสนอที่มาความสำคัญได้ชัดเจนตามเหตุผลเชิงวิชาการที่
นำไปสู่การวิจัย 

4.2)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงตัวแปรที่ศึกษาเจาะจงชัดเจน มองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยที่นำสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ ได้อย่างสอดคล้อง 

4.3)  ขอบเขตของการวิจัย ความครอบคลุมของขอบเขตการวิจัย 
4.4)  สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) การกำหนดสมมุติฐานที่สอดคล้องกับกรอบ

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 
4.5)  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) การกำหนดกรอบแนวคิดให้สอดคล้อง

ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์และชื่อเรื่องวิจัย 
5) วิธีดำเนินการวิจัย : ระบุขอบเขตของการวิจัยชัดเจน มีแบบแผนการวิจัยและ

ขั้นตอน การวิจัยชัดเจน ครอบคลุม มีรายละเอียดการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือและวิธีเก็บข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำข้อมูลแบบประเมินบทความ 
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6) ผลการวิจัย  : สรุปสาระสำคัญของการวิจัยได้ตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ชัดเจน 
ครบถ้วน 

7) อภิปรายผล :  วิพากษ์ แนวคิด และความรู้ใหม่ ได้ครอบคลุม ลุ่มลึก และ
อ้างอิงได้กว้างขวาง มีการวิเคราะห์ผลการวิจัยได้เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีอยู่ก่อน 

8) ข้อเสนอแนะ : ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม สามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง 

9) เอกสารอ้างอิง : มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง และมี

ระบบการอ้างอิงรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ 
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ภาพที่ 31 แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย (Research Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ภาพที่ 32 แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย (Research Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ภาพที่ 33 แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย (Research Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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ภาพที ่34  แบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย (Research Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.2 แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (Academic Article)  วารสารวิทยาการจัดการ

ปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบประเมิน   ที่ใช้สำหรับ

ประเมินบทความวิชาการเท่านั้น ซึ่งในแบบประเมิน ประกอบไปด้วยหัวข้อในการประเมิน ดังนี้ 

1) ชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ   คำสำคัญ : 

1.1) ชื่อเรื่อง ที่ศึกษาชัดเจนและครอบคลุม 

1.2) บทคัดย่อ มีความถูกต ้อง ช ัดเจน กะทัดรัด และเป็นไปตามข้อกำหนด                

(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

1.3) มีคำสำคัญครบถ้วน 

2) บทนำ ความเป็นมาและ  ความสำคัญของบทความ : อธิบายความสำคัญได้

สอดคล้องกับประเด็นบทความ โดยอ้างทฤษฎี เสนอที่มาความสำคัญบทความได้ชัดเจน ตามเหตุผลเชิง

วิชาการที่นำไปสู่บทความ 

3) เนื้อหา : วิพากษ์ แนวคิด และความรู้ใหม่ ได้ครอบคลุม ลุ่มลึก และอ้างอิงได้กว้างขวาง 

4) สรุปผล : สรปุสาระสำคัญของบทความได้ตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ชัดเจน ครบถ้วน 

5) เอกสารอ้างอิง : มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง และมีระบบ             

การอ้างอิงรูปแบบเดียวกันทั้งบทความ 
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ภาพที่ 35 แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (Academic Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 36 แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ (Academic Article) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
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3.3 การจัดทำแบบประเมินออนไลน์ 

 เพื่อให้การประเมินคุณภาพวารสารมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
วารสาร ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำแบบประเมินออนไลน์ขึ ้นเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการประเมิน
คุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ โดย Login เข้าระบบ
วารสาร  และดำเนินการดังนี้ 

1) ไปที่ Setting >> Workflow เลือกแถบเมนู Review 
2) ไปที่ Review  Forms  คลิก Create Rebiew Form 

 

 
 

 

ภาพที ่37 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ 
 

3) เมื่อคลิก Create Rebiew Form จะขึ้นหน้าจอดังภาพ จากนั้นให้ตั้งชื่อแบบประเมิน 
ในส่วน Title และใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายของประเมิน ในช่อง Description and Instruction 

4) คลิกท่ีปุ่ม Save 
 
 

 
 

ภาพที่ 38 การตั้งชื่อและการใสร่ายละเอียดหรือคำอธิบายแบบประเมินออนไลน ์

คลิก  

ใส่รายละเอยีดหรอืคำอธิบายของประเมนิ 

1 

2 

3 

4 
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5)  คลิกที่สัญลักษณ์  เล ือก Edit เพื ่อทำการสร ้างรายละเอ ียดของห ัวข้อ                 
การประเมินบทความ 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 39 การแสดงหน้าจอผลลัพธ์การตั้งชื่อแบบประเมินออนไลน์ 
 

6) เมื่อคลิกที่ Edit แล้วจะขึ้นหน้าจอดังภาพ จากนั้นให้เลือกแถบ Form Item และ
คลิกท่ี Create New Item 

 

 
 

ภาพที ่40 การสร้างแบบประเมินออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือก Edit 

5 

6 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 66 

 

 
7) คลิกที่ Create New Item จะขึ้นหน้าจอดังภาพ จากนั้นเริ่มสร้างหัวข้อคำถามใน

การประเมิน (ทีละข้อ) ในช่อง Item และเพ่ิมข้อมูลรายละเอียด ในช่อง Description  

8)  การสร้างเงื ่อนไข เลือกประเภทการประเมินของคำตอบ ในช่อง Choose Item 

Type และคลิกปุ่ม Save 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 การสร้างหัวข้อคำถามในการประเมิน (ทีละข้อ) และการสร้างเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

7 

8 
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9)  ผลลัพธ์แบบประเมินออนไลน์ เมื ่อสร้างแบบฟอร์มแบบประเมินบทความวิจัย              
และแบบประเมินบทความวิชาการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่แถบ Preview Form จะเห็นหน้าจอของ
แบบประเมิน ดังภาพด้านล่างนี้ 

   9.1) แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์             
 

 
 

ภาพที่ 42 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์  
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ภาพที่ 43 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 44 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 45 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 46  ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 47 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิจัยออนไลน์ (ต่อ) 
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   9.2) แบบประเมินบทความวิชาการออนไลน์          
 

 
 

ภาพที่ 48 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิชาการออนไลน์ 
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ภาพที่ 49 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิชาการออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 50 ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิชาการออนไลน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 51  ผลลัพธ์แบบประเมินบทความวิชาการออนไลน์ (ต่อ) 
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ปัญหา   
ผู้ประเมินไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถประเมินบทความออนไลน์ในระบบ

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการประเมินบทความ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา   
 ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการประเมินบทความตามความถนัดของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน               
ต้องใช้วิธีการประเมินปกติคือการจัดส่งเอกสารที่ใช้ในการประเมินทางไปรษณีย์ แล้วให้นำผล                
การประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) ที่ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ สแกนเพื่อให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ 
และทำการอัปโหลดไฟล์ผลการประเมิน เข้าสู่ระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 
ข้อเสนอแนะ   
       ผู ้ปฏิบ ัติงานควรจัดข ้อมูลของผู ้ทรงคุณว ุฒิโดยระบุว ิธ ีการประเมินตามความถนัด                        
ความเชี่ยวชาญ ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านในวารสารวิทยการจัดการปริทัศน์ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของวารสารวิทยาการจัดปริ ทัศน์ นั้นเป็นสิ่งที่
สำคัญมาก บรรณาธิการต้องพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงตามศาสตร์ของบทความที่ผู้เขียน
บทความส่งเข้าเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร และต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของศูนย์การอ้างอิงดัชนีไทย 
(TCI) เกณฑ์รองข้อที่ 5 คือวารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์  (peer 
review) โดยพิจารณา ดังนี้  

1) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรงตามสาขาวิชา  
 * ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอย่างน้อย 3 ท่าน / บทความ  
2) บทความจากผู้นิพนธ์ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำ

วารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์  
 * ผู้นิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่อยู่ในสังกัดหรือหน่วยงานเดียวกัน 
3)  ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ 
 * พิจารณาว่าผู้ทรงคุณมีการประเมินและวิจารณ์เนื้อหาเชิงวิชาการของบทความและให้

ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ (ไม่ใช่ให้เฉพาะรายละเอียดของภาษาหรือ format) 
 วารสารจึงต้องยึดหลักเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาผู้ประเมินบทความ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของบรรณาธิการในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความของวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ต่างๆ ของบทวามที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิทยาการจัดการ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

4.1 การจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 
       การจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลและ
เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินในแต่ละศาสตร์ตามที่วารสารกำหนด และ เพื่อให้
บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความในแต่ละศาสตร์ และสาขาวิชา 
ของบทความนั้น ๆ ที ่ส่งเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ โดยผู ้ปฏิบัติงานต้อง
ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความของวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ที่กะทัดรัด เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการหน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร
ต่าง ๆ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ  

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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ภาพที่  52  ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

4.1.1 จัดทำตารางข้อมูลการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ และเพื่อให้
บรรณาธิการระบุรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ในแต่ละบทความ โดยมีข้อมูลดังนี้ 

1) รหัสผู้เขียนบทความ  
2) ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ  
3) ประเภทของบทความ 
4) สังกัดหน่วยงานของผู้เขียนบทความ  โดยแยกเป็นบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก 
5) ชื่อเรื่อง 
6) การตรวจสอบรูปแบบเบื้องตัน 
7) การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิทยาการจัดปริทัศน์ 

เพื่อให้บรรณาธิการระบุรายชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความในแต่ละ
บทความ ตามศาสตร์ของบทความนั้น ๆ โดยบรรณาธิการต้องพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
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บทความ จำนวน 3 รายชื่อ ต่อบทความ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดส่งแบบประเมิน
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตามแบบฟอร์มแบบประเมินบทความวิจัย และแบบประเมินบทความ
วิชาการ ดังนี้  

กรณีที ่ผู ้ประเมิน ประเมินบทความผ่านทั้ง 3 ท่าน หรือผ่าน 2 ไม่ผ่าน 1 ท่าน 
หมายความว่าเป็นบทความที่ผ่านการประเมินโดยสมบูรณ์ และสิ้นสุดกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ
บทความ แล้วจึงแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความทราบและทำการตอบรับการบทความต่อไป 

กรณีผู้ประเมิน  ประเมินบทความไม่ผ่านทั้ง 3 ท่าน หรือไม่ผ่าน 2 ท่าน ให้ผ่าน               
1 ท่าน  หมายความว่า บทความนั้นไม่ผ่านการประเมินและโดนตีตกไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารได้ และดำเนินการแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียบทราบต่อไป 
 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และเข้าใจระบบต่างๆ  เพื่อให้สามารถรู้ศาสตร์ของบทความนั้น ๆ ได้ และต้องจำแนก
บทความที่ส่งเข้ามาในระบบวารสารได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

4.1.2 การจำแนกบทความ 
1) พิจารณาจากแบบขอเสนอส่งบทความ ว่าบทความดังกล่าวเป็นบทความทางด้าน

สาขาวิชาใด  
2) พิจารณาจากเนื้อหาของผู้เขียนบทความว่าเป็นบทความสาขาหรือศาสตร์ใด 
3) พิจารณาเบื้องต้นจากสังกัดและหน่วยงานของผู้เขียนบทความว่าสาขาใด               

คณะอะไร  
4.2 การติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

บรรณาธิการ จะดำเนินการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจากฐานข้อมูล
รายชื่อและความเชี่ยวชาญ และศาสตร์ ๆ ได้จัดไว้  โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
จำนวน 3 ท่านต่อบทความ เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานวารสารต้องดำเนินการติดต่อประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิว่าท่านยินยอมและสามารถประเมินบทความได้หรือไม่  หากผู้ประเมินยินยอมที่จะ
ประเมินบทความก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  แต่หากผู้ประเมินไม่ยินยอมประเมินบทความ              
ให ้ดำเน ินการแจ ้ งบรรณาธ ิการเพ ื ่ อพ ิจารณาผ ู ้ประเมิ นท ่านใหม ่ เพ ื ่ อทำการประเมิน                                  
โดยการติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเบื้องต้นทางโทรศัพท์ เพื่อเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินบทความในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ หากท่านตอบรับการเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                 
ให้ดำเนินการจดัทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ และนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตอบ
รับอย่างเป็นทางการตามลำดับ 
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ปัญหา 
1. มีการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับ

เดียวกันกับผู้เขียนบทความ 
2. การติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบางท่านไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได ้ 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา   

1. ผู ้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการพิจารณาผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้คุณวุฒิประเมินคุณภาพ
บทความต้องมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่าผู้เขียนบทความ เช่น ถ้าผู้เขียนบทความมีตำแหน่งทาง
วิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ประเมินก็ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ 

2. ผู ้ปฏิบั ติงานต้องเพิ ่มช ่องทางการติดต่อประสานงานผู ้ทรงคุณวุฒ ิ เช ่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) อีเมล (E-mail) แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้ปฏิบัติงาน ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินในฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
บทความให้อย่างละเอียด เช่น ไม่สะดวกประเมินออนไลน์ในระบบวารสาร  การประเมินล่าช้า                
เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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 การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความนั้น  ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความถูกต้อง 
มีความรอบคอบในการจัดเตรียมบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ ซึ่งต้องรีบดำเนินการส่งแบบประเมินบทความทันที ไม่ควรล่าช้า เพราะผู้ประเมินอาจมี
ภารกิจ หรือลืมการประเมิน ทำให้ไม่สามารถประเมินบทความนั้นได้ ซึ ่งสามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้  

5.1 การเตรียมเอกสารก่อนนำส่ง 
5.1.1 เตรียมบทความของผู้เขียนบทความก่อนนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ                 

โดยบทความต้องลบชื่อ สังกัด ของผู้เขียนบทความ เพื่อความโปร่งใสในการประเมิน คือผู้ประเมินจะ
ไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blind) และทำการบันทึกบทความเป็นไฟล์ PDF เพื่อไม่ให้เกิด
ความคลาดเคลื ่อนของตัวอักษร และตรวจสอบบทความว่ามีจำนวนหน้าครบถ้วนหรือไม่ก่อน
ดำเนินการจัดส่ง 

5.1.2 เตรียมแบบประเมินให้ตรงกับประเภทของบทความ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของประเภทบทความและแบบประเมิน อาทิเช่น บทความวิจัยต้องเป็นแบบประเมินคุณภาพ
บทความวิจัย  บทความวิชาการต้องเป็นแบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ เพราะรายละเอียด
และรายการการประเมินบทความท้ัง 2 แบบ มีความแตกต่างกันตามรูปแบบของบทความ 

5.1.3 จัดทำหนังสือเชิญเป็นผู ้ประเมินบทความ นำส่งบรรณาธิการลงนาม โดย
กำหนดจำนวนบทความที่ต้องทำการประเมิน และระยะเวลาในการพิจารณาบทความให้ชัดเจน  

5.1.4 เตรียมใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการอ่านบทความของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน      
ซ่ึงต้องระบุรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินให้ชัดเจนและรวมทั้งจำนวนเงินครบถ้วนให้ถูกต้อง 

5.2 การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ในการประเมินคุณภาพบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ  สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

5.2.1 การส่งทางระบบออนไลน์ของวารสาร คือ การส่งทางระบบออนไลน์ของวารสาร 
คือ การส่งเอกสารการประเมินคุณภาพบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในระบบวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ออนไลน์ ผู้ปฏิบัติงานต้องแนบไฟล์บทความของผู้เขียนบทความ เป็นไฟล์ PDF  และแบบ
ประเมินคุณภาพบทความออนไลน์ของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เพื่อความรวดเร็วและความ
สะดวกในการประเมินบทความ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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1) การเตรียมไฟล์บทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Review) 

1.1) อัปโหลดไฟล์บทความที่ต้องการประเมิน โดยลบชื่อและสังกัดของ
ผู้เขียนบทความเรียบร้อยแล้วไปทีแ่ถบ Review คลิกท่ี Upload File 

 

 
 

ภาพที่ 53 หน้าจอ Review และการอัปโหลดไฟล์บทความที่ต้องการประเมิน 
 

1.2) เมื่อคลิกปุ่ม Upload Review File แล้วให้เลือกประเภทไฟล์ (Article Text) 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 54 เลือกประเภทของบทความที่ส่งให้ผู้ประเมิน 
 
 

1.1 

1.2 
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1.3)  คลิกที ่ป ุ ่ม Upload File เพื ่ออัปโหลดไฟล์บทความที ่ต ้องการ
ประเมิน โดยลบชื่อและสังกัดของผู้เขียนบทความให้เรียบร้อย 
 

 
 

ภาพที่ 55 หน้าจอการอัปโหลดไฟล์บทความ 
 

1.4) เมื่ออัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Continue 
* หากต้องการแก้ไข ให้คลิกท่ีปุ่ม Change File 

 

 

 
 

ภาพที่ 56 หน้าจอการอัปโหลดไฟล์บทความ (ต่อ) 

1.3 

1.4 
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1.5) คลิกท่ีปุ่ม Continue อีกครั้ง เพ่ือยืนยันการอัปโหลดไฟล์ 
* หากต้องการแก้ชื่อไฟล์  ให้คลิกที่ปุ่ม Edit 

 

 
 

ภาพที่ 57 หน้าจอการอัปโหลดไฟล์บทความ (ต่อ) 
 

1.6) คลิกที่ปุ ่ม Complete แสดงว่าต้องการยืนยันการอัปโหลดไฟล์ที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 

ภาพที่ 58 หน้าจอการยืนยันการอัปโหลดไฟล์บทความที่เสร็จเรียบร้อย 
 

1.5 

1.6 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 86 

 

1.7) คลิกท่ีปุ่ม OK เพ่ือทำการยืนยันอีกครั้ง 
 

 
 

ภาพที่ 59 หน้าจอแสดงบทความท่ีอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ 
 

 ซึ ่งในหัวข ้อ Review File นี้จะแสดงไฟล์ของบทความที ่วารสารต้องการส ่งให ้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Reviewer) และหากต้องการตรวจสอบไฟล์ ก็สามารถคลิกที่ลิงก์                
เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นได้ แต่หากต้องการลบไฟล์ให้ไปคลิกที่     >> คลิก Delete เพ่ือ
ลบไฟล์ จากนั้นให้ทำการอัปโหลดไฟล์ใหม่ตามข้ันตอน ที่ 1 - 7 
 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ และผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
(Reviewer) จะเห็นไฟล์ทั้งหมดที่ทำการอัปโหลดเข้าไป 

2.  การเลือกผู้ทรงคุณประเมินบทความ (Review)  
ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Review)  วารสารต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความที่มีตำแหน่ง (Reviewer) ของวารสารเท่านั้น ดังนี้ 
2.1 ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Review)  โดยไปที่หัวข้อ (Reviewer)  

เลือกคลิกท่ี Add Reviewer 
 

1.7 
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ภาพที่ 60  หนา้จอการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Review) 
 

2.2  เมื่อเลือกคลิกที่ Add Reviewer หน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

บทความ (Reviewer) ทั้งหมดของวารสาร จากนั้นให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Reviewer)  

2.3  คลิกท่ีปุ่ม Select Reviewer 

 

 
 

ภาพที่ 61 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในระบบวารสาร 

2.1 

2.2 

2.3 
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2.4 เมื ่อเพิ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Reviewer) และให้กำหนดกรอบ

ระยะเวลาในการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบระยะเวลาที่ต้อง

ดำเนินการตอบรับ หรือปฏิเสธบทความ และวันที่ผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจะต้องประเมิน

บทความให้แล้วเสร็จ 

 
 

ภาพที่ 62 การกำหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สิ่งท่ีควรรู้  
1. การกำหนดเวลาให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

• Response Due Date >>  วันที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต้องเข้าสู่ระบบวารสารเพ่ือ
ทำการตอบรับหรือปฏิบัติการประเมินบทความ 

• Review Due Date  >>  ว ันท ี ่ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิประเม ินบทความ จะต ้องประเมิน                    
บทความให้เสร็จ 

2. 2. ประเภทของการประเมินบทความ  (Reviee Type) 

• Double-bilnd   >>  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ไม่ทราบชื่อผู้เขียน   
       และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

• Blind  >>  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ทราบชื่อผู้เขียน แตผู่้เขียนไม ่ 
                                       ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

• Open  >>   ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียน ทราบชื่อทั้ง 2 ฝ่าย 

2.4

) 
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5.2.2 การจัดส่งทางไปรษณีย์ คือ การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินคุณภาพ
บทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ  โดยผู้ปฏิบัติงานต้องมี
การจัดเตรียมเอกสาร หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ลงนามโดยบรรณาธิการ แบบตอบรับ 
ใบสำคัญเงิน และซองกระดาษสีน้ำตาลขนาด A4 ติดแสตมป์ให้มีมูลค่าเพียงพอสำหรับการส่งไปรษณีย์แบบ 
(EMS) เพื่อความสะดวกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับใส่เอกสารฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับคืนมายัง
ฝ่ายวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเอกสาร
ต่างๆ ดังภาพต่อไปนี้ 

1)   จัดทำหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ลงนามโดยบรรณาธิการ 
 

 
ภาพที่ 63 ตัวอย่างหนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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2)   จัดทำใบสำคัญรับเงินโดยระบุรายละเอียดและจำนวนเงินให้ชัดเจน 
 

 
ภาพที่ 64 ตัวอย่างใบคำสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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3)  จัดทำแบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

 
 

ภาพที่ 65 ตัวอย่างแบบตอบรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

4)   จัดเตรียมซองน้ำตาลเพือ่เตรียมส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย์  
พร้อมติดแสตมป์ให้ม ีม ูลค่าเพียงพอสำหรับการส ่งไปรษณีย์แบบ (EMS) เพื ่อความสะดวก                       
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับใส่เอกสารฉบับจริงที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
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ปัญหา 
1. ผู้ปฏิบัติงานลืมแนบไฟล์บทความที่ใช้ในการประเมินคุณภาพบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ผู้ทรงคุณประเมินคุณภาพบทความย้ายหน่วยงานที่สังกัดทำให้ผู้ปฏิบัติงานจัดส่งเอกสาร

เกิดการผิดพลาด จึงต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารใหม่อีกครั้งทำให้เกิดความล่าช้าในการรับเอกสาร 
3. ผู ้ปฏิบัติงานบรรจุเอกสารสำหรับส่งไปรษณีย์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบถ้วน จึงต้อง

ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปเพิ ่มเติม ทำให้เกิดความล่าช้าในการประเมินคุณภาพบทความของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
แนวทางแก้ไขปัญหา   

1. ในการจัดส่งเอกสารให้ผ ู ้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ควรมีการติดต่อ
ประสานงานก่อนดำเนินจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่ง
เอกสาร เพ่ือไมใ่ห้เกิดความล่าช้าในการประเมินคุณภาพบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ผู ้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับการประเมินให้ครบถ้วนก่อน
ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ประเมินในระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ และทางไปรษณีย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประเมิน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบ           
ควรตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารให้ตรง
กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และซองจดหมายที่เตรียมไว้สำหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ             
ส่งเอกสารกลับคืนมา ว่าได้มีการติดแสตมป์ครบถ้วนหรือไม ่
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 การรับผลการประเมินบทความ และส่งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความแก้ไข เป็น
ขั้นตอนหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความครบทั้ง 3 ท่านแล้ว และส่งผลการประเมินคุณภาพ
บทความกลับมาในระบบวารสารเพื ่อให้กองบรรณาธิการทราบเกี ่ยวกับผลการประเมินแล้วนั้น  
ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

6.1 การรับผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ      
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเรียบร้อย และดำเนินการส่งผลการประเมิน

กลับมาในระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ หรือกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินกลับมา
ทางไปรษณีย์ ผู้ปฏิบัติงานต้องนำผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเข้ากรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย
เสียก่อน โดยดำเนินการ ดังนี้  

6.1.1 พิจารณาตรวจสอบผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 
ก่อนดำเนินการจัดส่งผลการประเมินแจ้งให้ผู ้เขียนบทความทราบ โดยมีรายละเอียดการประเมิน
คุณภาพบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1) ยอมรับการตีพิมพ์บทความ (Accept  Submission) คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความยอมรับการตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างได 

2) ขอให้แก้ไข (Revision Required)  คือ  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ
ขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้บรรณธิการพิจารณาบทความก่อนตอบรับ  

3) ส่งใหม่เพื ่อประเมินอีกครั ้ง (Resubmit for Review) คือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพบทความขอให้ผู ้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งกลับให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินอีกครั้ง 

4) ส่งไปยังวารสารอื่น (Resubmit Elsewhere) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพบทความขอส่งบทความไปยังวารสารอื่น 

5) ปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ (Decline Submission) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพบทความ ไม่รับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 

6) กรุณาดูในความเห็น (See Comment) คือ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
บทความให้ผู้เขียนบทความดูในความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยให้บรรณธิการพิจารณาบทความ
ก่อนตอบรับ 

 ผู้ปฏิบ ัต ิงานต้องนำผลการประเมินคุณภาพบทความของผู ้ทรงคุณวุฒิทั ้ง 3 ท่าน               
มาพิจารณาก่อนเสนอให้บรรณาธิการพิจารณา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 6 การรับผลการประเมินบทความ และส่งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความแก้ไข
บทความ 
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กรณีท ี ่ผู้ทรงค ุณวุฒ ิประเม ินบทความไม ่ผ ่านทั ้ง 3 ท่าน หร ือไม ่ผ ่าน 2 ท ่าน                     
ให้ผ่าน 1 ท่าน  หมายความว่า บทความนั้น ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพบทความ ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
และเสนอให้บรรณาธิการดำเนินการแจ้งผลการประเมินบทความแก่ผู้เขียนบทความต่อไป  

กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความให้ผ่าน 3 ท่าน หรือ ให้ผ่าน 2  ท่าน ไม่ผ่าน 1 ท่าน 
หมายความว่า บทความนั้น ผ่านการประเมินโดยสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องเสนอให้บรรณาธิการทราบ 
เพ่ือบรรณาธิการได้ดำเนินการแจ้งผลการประเมนิบทความแก่ผู้เขียนบทความต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 66 ผลการประเมินคุณภาพบทความของผู้ทรงคุณวุฒิในระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 

6.2 การส่งผลประเมินให้ผู้เขียนบทความทำการแก้ไข 
เมื ่อผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบผลการประเมินของผู ้ทรงคุณวุฒิ                    

ทั้ง 3 ท่านเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการส่งผลการประเมินคุณภาพบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้เขียน
บทความโดยเร็ว ในกรณีที่ผลประเมินให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ต้องนำส่งผลประเมินให้ผู้เขียนบทความทำการแก้ไขปรับตามข้อเสนอแนะก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ และ
เมื่อผู้เขียนบทความนำส่งบทความที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเข้า
ระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการแจ้งกองบรรณาธิการเพ่ือ
ตรวจสอบการปรับแก้ไขของผู้ที่เขียนบทความที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความเรียบร้อยแล้ว ว่าได้ทำการปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความมีข้อเสนอแนะ
หรือไม่ ก่อนจะทำการตอบรับบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้ การส่งผล
ประเมินให้ผู้เขียนบทความทำการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความนั้น มีด้วยกัน 2 กรณี 
คือ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ให้ผ่าน โดยขอใหผู้้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ยังไม่ให้ผ่าน โดยขอให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตาม

ผลประเมินประเมินคุณภาพบทความ 
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ข้อเสนอแนะและส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง และเสนอให้บรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบ
การแก้ไขบทความก่อนตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร โดยผู้ปฎิบัติงานสามารถดำเนินการส่งผล
ประเมินให้ผู้เขียนบทความได้ ดังภาพต่อไปนี้ 

6.2.1) คลิกที ่ปุ ่ม Request Revision เพื ่อส่งเมลแจ้งผู ้เขียนบทความให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

 

 
 

ภาพที่ 67 การใส่ข้อความเพ่ือส่งอีเมลแจ้งผู้เขียนบทความให้ทำการแก้ไข 
 

6.2.2) พิมพ์ข้อความที่ต้องการใส่ในอีเมล เพื ่อส่งเมลแจ้งผู้เขียนบทความให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

6.2.3) หากต้องการดึงข้อมูลจากแบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคววามในระบบให้ทำ
การแสดงเนื้อหาในอีเมลให้ผู้เขียนบทความ ให้คลิกที่ปุ่ม + Add Review to Email ในขั้นตอนการสร้าง
แบบประเมินบทความซึ่งต้องเลือกให้สามารถดึงข้อมูลให้ผู้เขียนบทความได้ 

 
 

6.2.1 
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ภาพที่ 68 การใส่ข้อความเพ่ือส่งอีเมลแจ้งผู้เขียนบทความให้ทำการแก้ไข (ต่อ) 

 
6.2.4)  คลิกท่ีปุ่ม Record Editorial Decision 

    หากต้องการส่งไฟล์บทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
บทความให้ผู้เขียนบทความ ให้คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูก  หน้าไฟล์นั้น  

 

 
 
ภาพที่ 69 การแนบไฟล์บทความท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพบทความให้ 

               ผู้เขียนบทความ 
 
 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
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ปัญหา   
ส่งอีเมล์แจ้งผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไขบทความไม่ได้ เนื่องจากขนาดไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่

เกินกว่าจะส่งออกอีเมล์ 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา   
ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ลือกไฟล์ที่หัวข้อ Select review files to share with author(s) เพ่ือให้

สามารถส่งเมลแจ้งผู้แต่งได้ โดยให้แนบไฟล์ผลประเมินให้กับผู้เขียนบทความทางกระทู้สนทนา 
(Discussion) แทน 
 
ข้อเสนอแนะ  

 ควรมีการกำหนดและจำกัดขนาดของไฟล์บทความ ไฟล์รูปภาพ ให้ผู้เขียนบทความทราบ 
เพ่ือปัญหาของไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ในการส่งผลประเมินบทความให้ผู้เขียนบทความทำการแก้ไขต่อไป 
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 การส่งผลการแก้ไขบทความของผู้เขียนบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา และตอบรับ
บทความ ในขั้นตอนนี้ เป็นการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เขียนบทความ และบรรณาธิการ 
เพ่ือนำผลการแก้ไขของผู้เขียนบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความเสนอ
บรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบและตอบรับบทความ  โดยผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 7.1 การเสนอบทความท่ีผู้เขียนบทความปรับแก้ไขแก่บรรณาธิการ 
  ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมบทความของผู้เขียนบทความที่แก้ไขข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพบทความ และส่งกลับเข้ามาระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์เรียบร้อยแล้วนำเสนอ
บรรณาธิการพิจารณา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและตรวจการปรับแก้ไขของบทความ โดยประกอบด้วย 

7.1.1 บทความของผู้เขียนบทความปรับแก้ไขและส่งเข้ามาในระบบวารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ครั้งแรก 

7.1.2 ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพวารสาร 
7.1.3 คำชี้แจงของผู้เขียนบทความ กรณีท่ีมีไม่สามารถดำเนินการปรับแก้ไขบทความได้

ครบตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภาพวารสาร 
เมื่อบรรณาธิการพิจารณาแล้ว พบว่าผู้เขียนบทความยังไม่ได้ทำการแก้ไข หรือแก้ไขยัง

ครบตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความให้ข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงานต้องประสาน เพื่อแจ้งให้
ผู้เขียนบทความทราบแล้วปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่บรรณาธิการเสนอแนะก่อนตอบรับบทความเพื่อความ
สมบูรณ ์และคุณภาพ ของบทความก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ดังนี้ 

1) บรรณาธิการพิจารณาตอบรับบทความ ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการออกหนังสือ
ตอบรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์โดยทันที  เพื่อแจ้งให้ผู้เขียน
บทความทราบอย่างเป็นทางการ ว่าบทความได้ผ่านการพิจารณาของวารสารเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่ง
หนังสือตอบรับบทความให้ผู ้เขียนบทความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื ่อผู ้เขียน                 
บทความสามารถนำหนังสือตอบรับบทความของวารสารไปใช้เป็นหลักฐานยืนยันการตีพิมพ์บทความ
ของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้ ก่อนวารสารฉบับจริงจะดำเนินการแล้วเสร็จ 

2) บรรณาธิการพิจารณาให้ปรับแก้ไขบทความเพิ่มเติมก่อนตอบรับบทความ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องประสานงานผู้เขียนบทความ และส่งผลการตรวจสอบของบรรณาธิการ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อแจ้งให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ก่อนตอบรับบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  
 

ขั้นตอนที่ 7 การส่งผลการแก้ไขบทความของผู้เขียนบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา และตอบรับ
บทความ 
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ภาพที ่70 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ผู้เขียนบทความปรับแก้ไขเพ่ิมเติมตาม 
                   ข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ 
 

7.2 จัดทำหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความของผู้เขียนบทความ 
      ผู้ปฏิบัติงานต้องลงข้อมูลวันที่บรรณาธิการพิจารณาให้ออกหนังสือตอบรับบทความ

ของผู้เขียนบทความ เพื่อระบุวันที่การตอบรับไว้ในบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของวารสารวิทยาการ
จัดการ ตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เกณฑ์รอง ข้อ 8. ว่าด้วยการระบุวันที่รับ
บทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised), วันตอบรับบทความ (accepted) และจะถือว่า
กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพบทความได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ เตรียมพร้อมสำหรับนำไปจัดรูปเล่ม
วารสารในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 71 ตัวอย่างหนังสือตอบรับบทความ 
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ปัญหา   
ผู้เขียนบทความยังไม่ได้ทำการแก้ไข หรือแก้ไขยังไม่ครบตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

บทความให้ข้อเสนอแนะ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานขั้นตอนถัดไป เนื่องจากต้องส่งให้
ผู้เขียนบทความแก้ไขหลายครั้ง 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา   

ผู ้ปฏิบัติงานควรชี ้แจงและเน้นย้ำผู ้เขียนบทความให้ดำเนินการแก้ไขบทความตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความให้ครบถ้วน เพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินงานวารสารในขั้นตอนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. หากบทความที่ผู้เขียนบทความทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วและ
บรรณาธิการตรวจสอบอีกครั้งพบว่าต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย เช่น คำผิดคำถูก การเว้น
วรรค เป็นต้น ให้ผู้ปฏิบัติงานทำการปรับแก้ไขบทความเล็กน้อย เพ่ือเป็นการลดปัญหาในการส่งคืนให้
ผู้เขียนบทความแก้ไขท่ีส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำวารสาร  

2. แจ้งผู้เขียนบทความให้ทราบว่าวารสารได้ดำเนินการปรับแก้ไขบทความเพิ่มเติมเล็กน้อย
ในส่วนใหนบ้าง หลังจากที่บรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไขของผู ้เขียนบทความที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
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 เมื่อผู้เขียนบทความแก้ไขบทความตามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และบรรณาธิการ
พิจารณาตอบรับบทความเรียบร้อยแล้วนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการรวบรวมบทความส่งตรวจ
บทความคัดย่อและตรวจรูปแบบการอ้างอิงดังนี้ 

8.1 การส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)   
      ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการรวบรวมบทความของผู้เขียนบทความทั้งหมดที่บรรณาธิการ

พิจารณาการตอบรับบทความเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 
8.1.1 ทำการคัดลอก (Copy)  เฉพาะส่วนบทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

(Abstract) และบันทึกไฟล์บทคัดย่อแยกที่ละบทความ ตามลำดับการตอบรับบทความ  
8.1.2 ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ตามที ่กองบรรณาธิการได้พิจารณารายชื ่อผู ้เช ี ่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงทางด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ด้าน
งานแปล  ทำการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) เพื่อให้การเขียนรูปแบบภาษาอังกฤษ
เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มวารสาร ซึ่งวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                            
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบการรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)   

8.1.3 จัดทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และนำส่ง
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจภาษาอังกฤษ (Abstract) รับทราบ 

8.1.4 จัดทำแบบตอบรับ และใบสำคัญรับเง ิน การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(Abstract) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าจ่ายค่าผู้ทรงคุณวุฒิตรวจภาษาอังกฤษ (Abstract) 

8.1.5 รวบรวมไฟล์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจภาษาอังกฤษ (Abstract) ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 ส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference) 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
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8.2 การส่งตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference)   
ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการรวบรวมบทความทั้งหมดที่ผู ้เขียนบทความปรับแก้ไขตามที่

บรรณาธิการพิจารณาการตอบรับบทความเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 
8.2.1 รวบรวมไฟล์บทความที่ผู้เขียนบทความปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง ตามลำดับการตอบรับบทความ  
8.2.2 ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรบรรณารักษ์ 

ตามที่กองบรรณาธิการได้พิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรบรรณารักษ์ โดยพิจารณาจาก
บุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงทางด้านหลักสูตรบรรณารักษ์ และมีประสบการณ์ในการตรวจรูปแบบ           
การอ้างอิง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบการรูปแบบการอ้างอิงของบทความ เพื่อตรวจรูปแบบ                   
การอ้างอิงของบทความให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มวารสาร               

8.2.3 จัดทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference) และนำส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ รับทราบ 

8.2.4 จัดทำแบบตอบรับ และใบสำคัญร ับเง ิน ในการตรวจร ูปแบบการอ้างอิง 
(Reference) ของบทความ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าจ่ายค่าผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง 
(Reference) 

8.2.5 รวบรวมไฟล์บทความ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการ
อ้างอิง (Reference) เพ่ือให้มีรูปแบบการอ้างอิงที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และในรูปแบบเดียวกันตามที่วารสาร
กำหนด คือ การอ้างอิงแบบ APA ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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ภาพที่ 73 ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference)  
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ปัญหา   
1. ผู้ปฏิบัติงานส่งไฟล์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการตกหล่น

ของบทความ ทำให้ต้องดำเนินการส่งไฟล์ใหม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
เป็นครั้งที่ 2 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเล่มวารสาร 

2. ผู้ปฏิบัติงานส่งไฟล์บทความผิดพลาด เนื่องจากส่งไฟล์บทความในรอบแรกที่ผู้เขียน
บทความส่งเข้าระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference)  จึงต้องดำเนินการส่งไฟล์
บทความใหม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ เป็นครั้งที่ 2 ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเล่มวารสาร  

 
แนวทางแก้ไขปัญหา   

1. บันทึกไฟล์บทความแยกออกมาเฉพาะส่วนบทคัดย่อและบันทึกไฟล์ให้เรียงลำดับไฟล์ให้
ครบถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดการตกหล่นของไฟล์บทความท่ีส่งให้ 

2. บันทึกไฟล์บทความ โดยสร้างแฟ้มงานใหม่ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ำซ้อนกับไฟล์บทความที่ส่งเข้ามาในระบบวารสารในครั้งแรก ทำให้การส่งไฟล์บทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference) มีความถูกต้องของข้อมูล 

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการบันทึกไฟล์บทความ และสร้างแฟ้มงานใหม่ในแต่ละขั ้นตอนที ่ดำเนินงาน                   

พร้อมทั้งต้องตรวจเช็คบทความทุกครั้งก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
และตรวจรูปแบบการอ้างอิง (Reference) ทุกครั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลในการจัดส่ง
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 การจัดทำรูปเล่มของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความสามารถใน
โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word เป็นอย่างดี มีความรอบคอบ ความละเอียด ในการจัดรูปแบบ
ของบทความก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

9.1  จ ัดร ูปแบบของบทความ ผู้ปฏิบ ัต ิงานต้องระบุ ว ันที ่ร ับบทความ (received),               
วันแก้ไขบทความ (revised), วันตอบรับบทความ (accepted) ให้ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งข้อมูล
สังกัด อีเมลผู้เขียนบทความให้ครบถ้วนทุกบทความ รวมทั้งจัดหน้าเลขคู่ หน้าเลขคี่ และระบุชื่อ
วารสาร ปีที่ ฉบับที่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ส่วนหัวของบทความให้เรียบร้อย 

9.2  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดพิมพ์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมดของวารสาร ทั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (ภายใน) และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
บทความ (ภายนอก) โดยระบุชื่อ-นามสกุล  และหน่วยงานที่สังกัด ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

9.3  จัดทำสารบัญ  ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทำสารบัญและจัดเรียงลำดับบทความ รวมทั้ง
ตรวจสอบชื่อเรื่อง และรายชื่อผู้เขียนบทความ ให้ถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

9.4  การรวมไฟล์เล่มวารสาร ในการรวมไฟล์เล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ต้องทำ
การบันทึกเป็นไฟล์ PDF และรวบรวมไฟล์ทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมรวมไฟล์ PDF  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
คาดเคลื่อนของเนื้อหา ดังนี้ 

9.4.1 ปกหน้าวารสาร 
9.4.2 สารบัญ 
9.4.3  ใบรองปกวารสาร โดยมีหัวข้อ วัตถุประสงค์  นโยบายการจัดพิมพ์  เกณฑ์การ

พิจารณาบทความ  ระยะเวลาการเผยแพร่   ประเภทของบทความที่จะรับ  การนำส่งบทความ  
รูปแบบการพิมพ์บทความ  ที่อยู่วารสารวิทยาการ  สถานที่พิมพ์วารสาร 

9.4.4 ขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร 
9.4.5 รายชื่อกองบรรณาธิการ  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (ภายใน) และ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)  
9.4.6 บทบรรณาธิการ 
9.4.7 บทความ  
9.4.8 ภาคผนวก 
9.4.9 ปกหลังวารสาร 

9.5  บรรณาธิการตรวจต้นฉบับ  เมื่อผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดรูปแบบและรวมไฟล์ PDF 
เรียบร้อย ต้องส่งให้บรรณาธิการตรวจต้นฉบับอีกครั้ง ก่อนส่งสำนักพิมพ์ 

ขั้นตอนที่ 9 จัดทำรูปเล่ม และประสานงานสำนักพิมพ์ 
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9.6 ประสานงานสำนักพิมพ์จัดส่งไฟล์เล่มวารสาร ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการประสานงาน
สำนักพิมพ์เพ่ือดำเนินการส่งไฟล์ต้นฉบับให้ เพ่ือสำนักพิมพ์จักได้ดำเนินการจัดพิมพ์เล่มวารสารต่อไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ภาพที่ 74 บทความที่ระบุวันที่รับบทความ (received), วันแก้ไขบทความ (revised),  
                           วันตอบรับบทความ (accepted) 
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ภาพที่ 75 รายชื่อกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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ภาพที่ 76 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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ภาพที่ 77 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 78  การรวมไฟล์ PDF เล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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ภาพที่ 79  การรวมไฟล์ PDF เล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (ต่อ) 
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ปัญหา   
ผู้ปฏิบัติงานระบุตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหน่วยงานของผู้ทรงคุณวุฒิผิดพลาด เนื่องจาก

ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา   

ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผู ้ทรงคุณวุฒิก่อนดำเนินการจัดทำรูปเล่ม เช่น การติดต่อ
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง หรือค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานที่สังกัด เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ของข้อมูล   
 
ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิทุกครั้ง รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดทำรูปเล่มวารสาร เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลใน
เล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
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 การเผยแพร่วารสารนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
ที่ได้รวบรวมบทความที่ผ่านการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด ้านภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และผู ้ทรงคุณวุฒิด ้าน
บรรณารักษศาสตร์ตรวจสอบการอ้างอิงของเนื้อหา และการอ้างอิงท้ายบทความ (Reference) 
เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้ 

10.1  การเผยแพร่ผ่านระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์ 
 การเผยแพร่ผ ่านระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์  เป็นช่องทาง                     

การเผยแพร่ที ่มีความสะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้ผู ้เขียนบทความหรือผู้ที ่สนใจเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ผู้ปฏิบัติงานทำการอัปโหลดเป็นไฟล์ทั้งเล่ม และมีการแยกไฟล์ PDF เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นไฟล์เดียวกัน
กับที่ส่งสำนักพิมพ์ ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/  ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
วารสารไทย  (TCI) กลุ ่มที ่ 2  โดยสามารถดำเนินการนำบทความเข้าสู ่เล่มวารสารในระบบวารสาร
วิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์ ได้ดังนี้ 

10.1.1 การสร้างเล่มวารสาร (Create Issue)  
1) เข้าสู่หน้า Dashboard >> Issues >> Future Issues 
 

 
 

ภาพที่ 80 การสรา้งเล่มวารสาร (Create Issue) 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 10 เผยแพร่วารสาร 

1 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/
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2) ไปคลิกที่ Create Issues เพ่ือสร้างเล่มวารสารปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 81 การสรา้งเล่มวารสาร (Create Issue) (ต่อ) 
 

3) กรอกข้อมูลของเล่ม 
4) คลิกปุ่ม Save 

 

 
 

ภาพที่ 82 การสรา้งเล่มวารสาร (Create Issue) (ต่อ) 

20 2 2020 

กรกฎาคม – ธันวาคม 

 

คำอธิบาย  (ถ้ามี) 

✓  หน้าปกวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 20(1) 

ปีที่ ฉบับที่ ปี ค.ศ. ฉบับที่ตีพิมพ์

ตีพิมพ์ 

ช่วงเดือนที่ตีพิมพ์ หรือ ชื่อเล่ม 

คลิกเลือก  หัวข้อที่ต้องการให้แสดงที่ 
 เมน ูArchive หน้าเว็บไซต์ 

หน้าปกเล่ม  

2 

3 

4 
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5) เล่มที่สร้างใหม่จะอยู่ในแถบ Future Issues (ยังไม่ออนไลน์)  
 

 
 

 

ภาพที่ 83 การสร้างเล่มวารสาร (Create Issue) (ต่อ) 
 

10.1.2  การจัดทำเล่มวารสารออนไลน์ (Publish Issue) 
1) เข้าสู่หน้า Dashboard >> Issues >> Future Issues 

 

 
 

ภาพที่ 84 การจัดทำเล่มวารสารออนไลน์ (Publish Issue) 
 

2) คลิกสัญลักษณ ์      เล่มที่ต้องการออนไลน ์
3) คลิกลิงก ์ Publish Issues 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 85 การจัดทำเล่มวารสารออนไลน์ (Publish Issue)  (ต่อ) 
 

 
 

0 

0 

0 

 
 

 

คลิกสญัลักษณ ์       

 
   

คลิกลิงก ์Publish Issues 

5 

1 

2 

3 
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4) คลิกปุ่ม OK 
จากภาพจะเป็นการส่งอีเมล (Email) แจ้งการออนไลน์ตัวเล่มให้กับสมาชิกท้ังหมดในวารสาร 
* ถ้าไม่ต้องการส่งอีเมล (Email) แจ้งการออนไลน์ตัวเล่มให้กับสมาชิกของวารสารให้คลิก                

สัญลักษณ์  ออก 
 

 
 

ภาพที่ 86 การจัดทำเล่มวารสารออนไลน์ (Publish Issue)  (ต่อ) 
 

5) เล่มที่อยู่แถบ Future Issues จะย้ายไปอยู่แถบ Back Issues (เล่มที่ออนไลน์) 
 

 
 
 

ภาพที่ 87 การจัดทำเล่มวารสารออนไลน์ (Publish Issue)  (ต่อ) 
 

10.1.3 การจัดทำรายละเอียดเล่มวารสาร 
1) คลิกชื่อเล่ม หรือ คลิกสัญลักษณ์        จากนั้นคลิกลิงก ์ Edit 

 

 
 

ภาพที่ 88 การจัดทำรายละเอียดเล่มวารสาร 

 

 

4 

5 

1 
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2) จะแสดงบทความที่มีอยู่ในเล่มวารสาร 
 

 
 

ภาพที่ 89 การจัดทำรายละเอียดเล่มวารสาร (ต่อ) 
 
 

3) การเข้าสู ่บทความ หากต้องการเข้าสู ่บทความ คลิกสัญลักษณ์                                   
คลิกลิงก ์Submission 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 90 การจัดทำรายละเอียดเล่มวารสาร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 
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 10.1.4 การกรอกข้อมูลเล่มวารสาร >> Issue Data  ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามภาพดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 91 การกรอกข้อมูลเล่มวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 92 การกรอกข้อมูลเล่มวารสาร (ต่อ) 

หน้าปกเล่ม 

 

คำอธิบาย 

วันท่ีออนไลน์เลม่ 
แสดงเฉพาะเล่มที่แถบ Back Issues (เล่มที่ออนไลน์) 

 

ปีท่ี ฉบับท่ี 
 

ปี ค.ศ. เท่านั้น 
 

หัวข้อที่ต้องการให้แสดงที่ เมนู Archive หน้าเว็บไซต์ 
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10.1.5 การนำไฟล์ PDF วารสารจริง เข้าระบบวารสาร  >> lusse Galleys 

                     หากท่านต้องการอัปโหลดไฟล์ PDF วารสารฉบับเต็ม ให้คลิกลิงก์ Create 
Issues Galley และใส่ข้อมูลดังภาพนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 93 การนำไฟล์ PDF วารสารจริง เข้าระบบวารสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoL. 22 No.2 2020 

ไฟล์เล่มวารสารฉบบัเต็ม 

1. อัปโหลดไฟล์ PDF วารสารฉบบัเต็ม 

2. พิมพ์ช่ือปุ่ม 
 

3. พิมพ์ข้อความระบุตัวเล่มวารสาร เช่น VoL. 22 No.2 
2020 

 4. เลือกภาษาของเลม่วารสาร 
 

5. คลิกปุ่ม Save 
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10.1.6 หน้าจอการแสดงเล่มวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อดำเนินการกรอก
ข้อมูลต่าง ๆ ในการสร้างเล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์เรียบร้อย จะแสดงผลลัพธ์             
การสร้างเล่มวารสาร ดังภาพนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  94 หน้าจอการแสดงเล่มวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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10.2 การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ 
            การเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ 

เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้สนใจสามารถ              
เข้าดูเล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้สะดวกรวดเร็ว โดยผู้ปฏิบัติงานสร้างลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก                     
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์ โดยดำเนินการได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

10.2.1 ไปที่เพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการชื่อ“Management Science ARU” 

 

 
 

ภาพที่ 95  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ 
 

10.2.2 คลิกท่ีปุ่ม สร้างโพสต์ 
 

 
 

ภาพที่ 96  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

1 

2 
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10.2.3 หน้าจอจะแสดงหน้าต่างให้ใส่ข้อความที่ต้องการโพสต์ 
 

 
 

ภาพที่ 97  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
 

10.2.4 ใส่ข้อความ และลิงกท์ี่ต้องการประชาสัมพันธ์วารสาร  
10.2.5 หากต้องการเพ่ิมรูปภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้คลิกท่ีรูป  
10.2.6 ให้คลิกท่ีปุ่ม โพสต์ เพ่ือทำการประชาสัมพันธ์วารสาร 

 

 
 

ภาพที่ 98  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

3 

4

 

5

 

6
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10.2.7  หน้าจอจะแสดงข้อความและลิงก์วารสาร ในการประชาสัมพันธ์หน้า
เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว 

 

 
 

ภาพที่ 99  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
 

10.2.8    เมื่อทำการกดไปที่ลิงก์ จะแสดงหน้าจอระบบวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์ และสามารถดาวน์โหลดบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 

 

 
 

ภาพที่ 100  การเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

7 

8 
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10.3 การเผยแพร่รูปเล่ม 
          วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ได้จัดพิมพ์เล่มวารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่

วารสารอีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งเล่มวารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน์อย่างเป็นทางการให้ผู้เขียนบทความ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิทยาการจัดการ                  
และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    
และผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นต้น   

 

 
 
 

ภาพที่ 101 รูปเล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 127 

 

ปัญหา   
 ผู้ที่สนใจไม่สามารถดาว์นโหลดไฟล์เล่มวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ได้ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหา   
 ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกไฟล์ให้มีขนาดไฟล์ที่เล็ก จะทำให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไฟล์เล่มวารสาร
วิทยาการจัดการปริทัศน์ได้  
 
ข้อเสนอแนะ  

ในการเผยแพร่บทความในระบบวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ออนไลน์ ควรมีการทดลอง
ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนทุกครั้งว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ เพื่อลดปัญหาในการเผยแพร่เล่มวารสาร
วิทยาการจัดการปริทัศน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก การจัดทำวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ 128 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ - สกุล      นางสาววรรณิศา  ทองส่งโสม 

วัน เดือน ปีเกิด     1  มกราคม 2528  

สถานที่เกิด      จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภูมิลำเนา      37/4  หมู่ 7 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ปัจจุบัน      37/4  หมู่ 7 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
     รหัสไปรษณีย์ 13000 โทรศัพท์ 088 – 1900102  

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พ.ศ. 2550 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

ตำแหน่งหน้าที่ทำงานปัจจุบัน  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  

 ที่ทำงานปัจจุบัน    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย                                   

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13000 

 
 

 
 
 

 


