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7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  

10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจ ากัด 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ

คู่มอืฉบับนี ้เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดท าวารสารวิชาการ 

 

 

 
             ดวงเนตร  สาระสมบัติ 

                   เจา้หน้าที่วจิัย       

                  มกราคม 2566  

      



 

สำรบัญ 

 
       หน้ำ 

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

บทที่ 1 บทน ำ  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  1 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มอื           2 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  2 

1.4 ขอบเขตของคู่มอื  2 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  2 

บทที่ 2 โครงสร้ำง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

2.1 โครงสร้างของหนว่ยงาน  3 

2.2 ภาระหนา้ที่ของหนว่ยงาน  4 

2.3 บทบาทและหนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง  5 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ       6 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงาน  

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  7 

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน  

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน  15 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            15 

บทที่ 5 ข้อจ ำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา            21 

ภาคผนวก           22 

คณะผู้จัดท ำ 33 
 



บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความส าคัญในการเป็น

สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ซึ่งการอา่นวารสารนั้นจงึเป็นสิ่งส าคัญในการติดตามความรู้ที่เกิดขึ้น

ใหม่ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษา ค้นคว้า หรือเพื่อการวิจัย ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้ และน าสู่สังคมได้ ด้วยเหตุนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย จงึได้จัดท าวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้น ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2556 มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 

2566 เพื่อให้สามารถเผยแพร่องค์ความรูท้างวิชาการและผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี 

และด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ แตย่ังคงสาระและคุณภาพของบทความ ซึ่งบทความทุก

เรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และบัดนี้วารสารวิชาการฯ ยังได้รับการ

ประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 คือวารสารที่ผ่านการรับรอง

คุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

 ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มี

มาตรฐานและตรงกับวัตถุประสงค์ของวารสารตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท าวารสาร ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดท าวารสารของ

หนว่ยงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ         

1) ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าวารสารวิชาการ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

2) ได้คู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  

  

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มอืการปฏิบัติงานนีค้รอบคลุมขั้นตอนการจัดท าวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ   

วำรสำรวิชำกำร หมายถึง วารสารที่มีก าหนดระยะเวลาตีพิมพ์อย่างชัดเจนและจะต้องผ่านการ

ตรวจคุณภาพบทความโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 

บรรณำธิกำรวำรสำร หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท า รวบรวม ตรวจแก้ 

คัดเลือก ควบคุม เนื้อหา และภาพรวมทั้งหมดที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ รวมทั้งเป็นผู้คัดเลือก

บทความ รวบรวม ปรับปรุง บทความก่อนการตีพมิพ์ 

กองบรรณำธิกำร หมายถึง กลุ่มบุคคลท าหน้าที่เป็นคณะท างานของบรรณาธิการ ในการช่วย

ตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิการ 

คณะกรรมกำรกลั่นกรอง หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลที่มคีวามรู้

ความสามารถเช่ียวชาญประเมินบทความของผู้ที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสาร 

ฐำนข้อมูล หมายถึง ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นขอ้มูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละ

บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ในระบบออนไลน์ (Online Database) 

ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำร หมายถึง จ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนัน้จะได้รับการ

อ้างองิในแตล่ะปี 



บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

 

2.1 โครงสร้ำงขององค์กร (Organization Chart) / โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 

 

 

 



2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart) / โครงสร้ำงของฝ่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) / โครงสร้ำงงำนของตนเอง JD  

  

 

                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์  รัตนาวะดี 
                                       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

 
 นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 กำรจัดท ำวำรสำรของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีขั้นตอนกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวารสารวิชาการ 

 2. ด าเนนิการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 3. จัดท างบประมาณประจ าปีของวารสาร โดยพิจารณาจากค่าใช้จา่ยต่าง ๆ 

 4. ตรวจสอบบทความในระบบออนไลน์ตามล าดับเพื่อพิจารณาตีพมิพ์ 

 5. คัดเลือกและติดตอ่ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 6. จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (1 บทความ: 3 ท่าน) 

 7. ส่งบทความให้ผู้เขียนแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 

8. ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อเสนอแนะและความถูกต้องของรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

ตามที่วารสารก าหนด 

 9. ตรวจความซ้ าซ้อนของบทความ 

 10. ท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความแจ้งให้ผู้เขียนทราบ 

 11. พิสูจนอ์ักษร จัดท าตน้ฉบับและประสานงานกับโรงพิมพ์ 

 12. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

 13. จัดสง่วารสารทางไปรษณีย์ให้หนว่ยงานระดับอุดมศกึษาทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

 การด าเนินงานจัดท าวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นัน้ ต้องด าเนินงานจัดท าวารสารฯ ตามข้อก าหนดเกณฑ์การ 

ประเมินคุณภาพของวารสาร โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

 1. เกณฑ์เชิงปรมิำณในกำรประเมินคุณภำพวำรสำร 

    1.1 เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑท์ี่ไม่คดิเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผา่นเกณฑห์ลักนี้ทุกข้อ) 

       1.1.1 วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด 

       1.1.2 วารสารมเีลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 

       1.1.3 วารสารต้องมเีว็บไซต์ที่มขี้อมูลครบถ้วน 

       1.1.4 บทความมีรูปแบบการตพีิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 

    1.2 เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑท์ี่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

       1.2.1 วารสารตอ้งม ีcitation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 

       1.2.2 วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนว่ยงาน 

       1.2.3 วารสารตอ้งตพีิมพ์บทความที่มผีูน้ิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 

       1.2.4 วารสารมีรูปแบบการอา้งองิที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

       1.2.5 วารสารมกีระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพมิพ์ 

       1.2.6 วารสารตอ้งมรีะบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 

                1.2.7 คุณภาพของบทความในวารสาร 

       1.2.8 เกณฑค์ุณภาพอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 



กำรพิจำรณำประเมินกลุ่มวำรสำร 

 วำรสำรกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 

2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอ่ไป 

 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑห์ลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑร์องรวมกันไม่ต่ ากว่า 16

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรอืเป็นวารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูล Scopus และ/หรอื Web of 

Science 

 วำรสำรกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 

2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ 

 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑห์ลักบางขอ้ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั้งแต่ 10 คะแนน

ขึน้ไป (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 วำรสำรกลุ่มที ่3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน

อนาคต 

 พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑห์ลัก หรอื มคีะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ ากว่า 10 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรอื ไม่ส่งขอ้มูลเพื่อขอรับการประเมนิภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



 

เกณฑ์เชิงปริมำณในกำรประเมินคุณภำพวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI รอบที่ 4 (2563-2567) 

เกณฑ์หลัก 

ล ำดับที ่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

1. วารสารมีก าหนดออกตรงเวลา  

 

ออกตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในนโยบายของวารสาร ซึ่งเกณฑข์้อนี้เป็นเกณฑ์

ส ำคัญทีสุ่ดส ำหรับวำรสำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI  

 - ตรงตอ่เวลา 

 - ไมต่รงตอ่เวลา 

2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ า

วารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้อง

ตามหลักสากล  

 

วารสารมีการจดทะเบียน ISSN ท่ีถูกต้องกับช่ือปัจจุบันของวารสาร (ชื่อวารสาร

ภาษาอังกฤษ) โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน ISSN ได้ท่ีเว็บไซต์ 

https://portal.issn.org/  

- มกีารจดทะเบียนถูกต้อง 

- ไมม่กีารจดทะเบียน

ถูกต้อง 

3. วารสารต้องมเีว็บไซต์ท่ีมีขอ้มูล

ครบถ้วน  

 

พจิารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันทีท่ ำกำรประเมิน ควรประกอบไปด้วย

ข้อมูลพืน้ฐาน ดังนี ้ 

1) ข้อมูลบทความในฉบับซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อบทความ และชือ่ของผู้นิพนธ์  

2) Aims & scope ของวารสารท่ีชัดเจน  

3) ข้อความท่ีระบุประเภทบทความท่ีรับตพีมิพอ์ย่างชัดเจน  

4) ก าหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบบั ฉบับท่ี 1 เดอืน...ถึงเดอืน... ฉบับท่ี 2 เดอืน... ถึง

เดอืน... เป็นต้น  

5) ข้อความท่ีระบุประเภทของการ Peer-review (เชน่ single blinded หรือ double 

blinded)  

6) ข้อความท่ีระบุจ านวนผู้ทรงคณุวุฒปิระเมินต่อบทความ  

7) รายช่ือและท่ีอยูข่องกองบรรณาธกิารทุกทา่น  

8) ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน และต้องระบุรูปแบบของการอา้งอิงท่ีใชห้รือให้

ตัวอยา่งการใชเ้อกสารอา้งอิง  

- มคีรบถ้วน 

- ไมม่หีรือมแีตไ่มค่รบถ้วน 



ล ำดับที่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

4. บทความมีรูปแบบการตพีมิพท่ี์ได้

มาตรฐาน  

 

พจิารณาจากข้อมูลบทความในแตล่ะฉบับ ควรประกอบไปด้วยขอ้มูลพื้นฐาน ดังนี้  

กรณีที่เนื้อหำบทควำมเปน็ภำษำอังกฤษทั้งหมด  

1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ  

2) ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษครบถ้วนทุกคน  

3) บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษ  

4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ  

กรณีที่เนื้อหำบทควำมเปน็ภำษำไทยหรือภำษำอื่น เช่น ภำษำจีน, ภำษำ

มลำยู เป็นต้น  

1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น  

2) ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่นครบถ้วนทุกคน  

3) บทคัดยอ่ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น  

4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษาอื่น  

- มคีรบถ้วน 

- ไมค่รบถ้วน 

 

  



เกณฑ์รอง 

ล ำดับที ่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

1. วารสารมี citation ท่ีตรวจสอบได้จาก

ฐานขอ้มูล TCI 

(2 คะแนน)  

พจิารณา citation/article เฉลี่ยของวารสารในฐานข้อมูล TCI 3 ปีย้อนหลัง  

(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามสาขาของวารสารดังนี้  

1) Life Sciences  

2) Social Sciences  

3) Physical Sciences  

4) Health Sciences  

 

 citation/article 

เฉลี่ยท่ี percentile 70-100 

เท่ากับ 2 คะแนน  

citation/article เฉลี่ยท่ี 

percentile 30-69 เท่ากับ 1 

คะแนน  

 citation/article 

เฉลี่ยท่ี percentile ตา่กวา่ 

30 เท่ากับ 0 คะแนน  

 

2. วารสารมีกองบรรณาธกิารเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒมิาจากหลากหลาย

หนว่ยงาน  

(2 คะแนน)  

พจิารณาจากที่อยู่ (สังกัด) ของผู้ทรงคุณวุฒใินกองบรรณาธกิารวารสาร โดยตอ้ง

มกีองบรรณาธกิารจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีไม่ใชห่นว่ยงานท่ีจัดท าวารสาร โดย

พจิารณาจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป  

 

 ผู้ทรงคุณวุฒติา่ง

หนว่ยงาน ≥ 50% เท่ากับ 2 

คะแนน  

 25% ≤

ผู้ทรงคุณวุฒติา่งหน่วยงาน 

< 50% เท่ากับ 1 คะแนน  

 ผู้ทรงคุณวุฒติา่ง

หนว่ยงาน < 25% เท่ากับ 

0 คะแนน  

 



ล ำดับที่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

3. วารสารตีพิมพบ์ทความท่ีมีผู้นพินธ์มา

จากหลากหลายหนว่ยงานท้ังภายใน

และภายนอก  

(2 คะแนน)  

พจิารณาจากที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ โดยต้องมบีทความจากหนว่ยงานอื่นท่ี

ไมใ่ชห่นว่ยงานท่ีจัดท าวารสาร (ในกรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ท้ังจากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก จะถือวา่เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก) โดย

พจิารณาจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป  

 

 บ ท ค ว า ม จ า ก

ห น่ ว ย ง า น อื่ น  ≥ 50% 

เท่ากับ 2 คะแนน  

 25% ≤ บทความ

จากหน่วยงานอื่น < 50% 

เท่ากับ 1 คะแนน  

 บ ท ค ว า ม จ า ก

ห น่ ว ย ง า น อื่ น  < 25% 

เท่ากับ 0 คะแนน  

 

4. วารสารมีรูปแบบการอา้งอิงท่ีถูกต้อง

ตามมาตรฐาน  

(2 คะแนน)  

พจิารณาจากรูปแบบการอา้งอิงของบทความ โดยจะต้องมกีารอา้งอิงตรงตาม

รูปแบบท่ีวารสารก าหนดไว้  

 

 การอ้ า งอิ งตรง

ตาม รูปแบบ ท่ี ว า รสาร

ก า ห น ด  เ ท่ า กั บ  1- 2 

คะแนน  

 การอ้างอิงไม่ตรง

ตาม รู ปแบบ ท่ี ว า รสาร

ก าหนด เท่ากับ 0 คะแนน  

5. วารสารมีกระบวนการประเมิน

คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒกิ่อนตพีมิพ ์

(peer review)  

(3 คะแนน)  

พจิารณาจาก  

1) การเลอืกผู้ทรงคุณวุฒไิด้ตรงตามสาขาวิชา  

2) บทความจากผู้นิพนธ์ภายในตอ้งได้รับการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก

หนว่ยงานท่ีจัดท าวารสาร และไมม่สี่วนได้สว่นเสียกับผู้นพินธ  ์  

3) ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ  

หมำยเหตุ  

 มคีรบทุกข้อ 

เท่ากับ 3 คะแนน  

 ม ี2 ข้อ เท่ากับ 2 

คะแนน  



ล ำดับที่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

ส าหรับวารสารท่ีอยูใ่นระบบ ThaiJO ไม่ตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการประเมิน

บทความ  
 ม ี1 ข้อ เท่ากับ 1 

คะแนน  

 ไมม่ขี้อมูล เท่ากับ 

0 คะแนน  

 

6. วารสารต้องมรีะบบการจัดการ

วารสารแบบออนไลน์ (โดยมีหลักฐาน 

submission, review และ editor 

decision บนเว็บไซต์) หรอืระบบ 

Online Journal System (OJS)  

(2 คะแนน)  

 

พจิารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที TCI ท าการประเมินวา่มีระบบการ

จัดการวารสารแบบออนไลน์ และมีการใชง้านอย่างตอ่เนื่องหรือไม่  

 

 มรีะบบการ

จัดการวารสารแบบออน

ไลน  ์ และมีการใชง้าน 

อย่างตอ่เนื่องเท่ากับ 1-2 

คะแนน  

 ไม่ มรีะบบการ

จัดการวารสารแบบ

ออนไลน์ เทากับ 0 คะแนน  

 

7. คุณภาพของบทความในวารสาร  

(5 คะแนน)  

พจิารณาจากบทความท่ีวารสารส่งเข้ามาให้ท าการประเมิน 10 บทความ ในช่วง

เวลา 3 ปีย้อนหลัง โดยจะพจิารณาจาก  

1) ความชัดเจนและรายละเอยีดของบทคัดยอ่ (Clarity of abstracts)  

2) คุณภาพของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

(Quality and conformity to the stated aims and scope of the journal)  

3) องค์ประกอบและความงา่ยของการอา่นบทความ (Readability of articles)  

4) องค์ความรู้ใหม่ (Originality and Body of Knowledge)  

 

 คะแนน 0-5 

คะแนน ขึน้อยูก่ับการ

พจิารณาของคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

 



ล ำดับที่ เกณฑ์กำรพิจำรณำ วิธีกำรพิจำรณำ กำรคิดคะแนน 

8. เกณฑ์คุณภาพอ่ืน ๆ  

(2 คะแนน)  

1. วารสารมีการระบุวันท่ีรับบทความ (received), วันแกไ้ขบทความ (revised),  

วันตอบรับบทความ (accepted) โดยใชก้ับบทความตัง้แตปี่ 2562 เป็นต้นไป  

2. วารสารมีเนื้อหาและรายละเอยีดของ Publication Ethics   

 ม ี2 ข้อ เท่ากับ 2 

คะแนน  

 ม ี1 ข้อ เท่ากับ 1 

คะแนน  

 ไมม่ขี้อมูล เท่ากับ 

0 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 1. ขั้นเตรยีมกำรจัดท ำวำรสำร 

    1. รับบทความจากระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 โดยคณะทางานวารสารฯ ต้องศกึษาระบบ

การใช้งานวารสารออนไลน์ ThaiJo 2.0 เพื่อการด าเนินงานวารสารรูปแบบออนไลน์ และเป็นไปตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพของวารสารที่อยู่ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความลงวารสาร การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การ

ติดตอ่ประสานงานโรงพิมพ์ การตรวจต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ การเตรียมตน้ฉบับสาหรับการออนไลน์ และ

จัดส่งเล่มวารสารฯ ให้กับเจ้าของบทความ หนว่ยงานภายในและภายนอกหนว่ยงาน 

    2. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการก าหนด แผนการปฏิบัติงานตลอด

ทั้งปี เพื่อให้การจัดท าวารสารออกเผยแพรต่รงตามเวลาที่ก าหนด 

    3. จัดรวบรวมบทความและพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งมีทั้งบทความจากภายนอกหน่วยงานบทความ

จากภายในหน่วยงานที่เป็นบทความงานวิจัยของนักศึกษารวมถึงผูท้รงคุณวุฒิ 

    4. เตรียมจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ ผา่นระบบ ThaiJO 2.0 และจัดส่งเป็นเอกสาร

โดยท าเป็นหนังสือเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ รวมทั้งการโทรศัพท์แจ้งก่อนล่วงหน้า เพื่อ

ไม่ให้เกิดขอ้ผดิพลาดในการจัดส่งบทความ 

    5. การติดตามผลการประเมินและแบบประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องมีทักษะใน

การใช้ค าพูดทีสุ่ภาพ นุ่มนวล และมีความพยายามสูง เพื่อไม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรูส้ึกว่าถูกทวงถาม 

    6. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งให้เจ้าของบทความปรับปรุงแก้ไขซึ่งจากผลการ

ประเมินมีทั้งการตอบรับบทความ และการปฏิเสธบทความในการตีพิมพ์ลงในวารสารซึ่งบทความที่ต้อง

ปฏิเสธควรท าหนังสือตอบปฏิเสธด้วยภาษาที่นุ่มนวล และย่อหน้าสุดท้ายต้องมีข้อความที่ให้ความสนใจ 

เชน่ “ในการนี้กองบรรณาธิการวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป" 

 

 2.วิธีขั้นตอนในกำรจัดท ำวำรสำรของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

    1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญให้ตรงกับ

ศาสตร์ที่เปิดรับบทความ     

    2. คณะท างานจัดประชุมวางแผนการด าเนินงานและจัดท างบประมาณประจ าปี 



    3. ตรวจสอบบทความในระบบออนไลน์ เพื่อส่งให้บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น

พิจารณารูปแบบความเหมาะสมของบทความ เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบถูกต้อง จึงจัดส่งให้

กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ หากบทความมีรูปแบบไม่ถูกต้องจะแจ้งให้

เจ้าของบทความปรับปรุงบทความก่อนด าเนินการขัน้ตอนตอ่ไป     

    4. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความและจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ประเมิน ผา่นระบบ ThaiJO 2.0 และจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารจดหมายทางอเีมล์ ดังนี้ หนังสือเรียนเชญิเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความ, แบบประเมินบทความตามเกณฑข์องวารสารฯ  

    5. คณะท างานส่งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความผ่านระบบ ThaiJO 2.0 ถ้าผลการพิจารณา

ผา่น คณะท างานจงึแจง้ให้เจา้ของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หากไม่ผ่านจึง

แจ้งผลการพิจารณาตีพมิพ์ดว้ยหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาบทความ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ นุ่มนวล 

    6. คณะท างานจัดเตรียมต้นฉบับบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียบร้อยแลว้ และตรวจสอบความถูกต้องตาม รวมทั้งรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร ก่อนส่ง

กองบรรณาธิการ 

     7. คณะท างานท าการตรวจความซ้ าซ้อนของบทความและท าหนังสือตอบรับการตีพมิพ์เพื่อแจ้ง

ผูเ้ขียนบทความทราบ 

    8. คณะท างานตรวจพิสูจน์อักษรและจัดส่งร่างต้นฉบับใหโ้รงพิมพ์ เพื่อด าเนนิการตพีิมพ์โดยโรง

พิมพ์ด าเนินการจัดพิมพ์ต้นฉบับให้คณะท างานตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตีพิมพ์จ านวน 2 ครั้ง เพื่อ

ป้องกันข้อผดิพลาดก่อนการตพีิมพ์     

     9. คณะท างานรวบรวมเอกสารเพื่อด าเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดท า

วารสารวิชาการฯ 

     10. จัดส่งรูปเล่มวารสารให้ฐานข้อมูล TCI, สมาชิกของวารสาร, เจ้าของผลงานวิจัย, หอสมุด

แห่งชาติ, หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจของ

หนว่ยงานนัน้ ๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์  

 ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวิธีและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าวารสารวิชาการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง จงึก าหนดขัน้ตอนวิธีปฏิบัติงาน 

การจัดท าวารสารวิชาการ ดังภาพ 







 



จรรยำบรรณ/จติส ำนึกในกำรปฏิบัติงำน 

 1. การด าเนินงานจัดท าวารสารวิชาการฯ ผู้ปฏิบัติงานควรพึ่งปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ

เกี่ยวกับการช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนวิธีพิจารณาบทความ การแจ้งการปรับแก้ไขบทความ การยกเลิกการ

พิจารณาบทความ ด้วยความเต็มใจในการบริการ และอธิบายให้เกิดความชัดเจนและควรกล่าวค าขออภัย

หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการด าเนินงาน 

 2. ผู้ปฏิบัติงานควรพึงระวังในการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ เนื่องจากเกณฑ์

ประเมินบทความของวารสารฯ ใช้รูปแบบลักษณะ Double-blind peer review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียน

บทความและผู้เกี่ยวข้อง 

 3. การเรียบเรียงต้นฉบับบทความก่อนการตีพิมพ์ควรค านึงและคงไว้ซึ่งความถูกต้องของเนื้อหา

สาระรายงานการวิจัยของผูเ้ขียนบทความ 

 4. การด าเนินงานจัดท าวารสารวิชาการฯ ไม่ควรปฏิบัติงานโดยการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะใน

รูปแบบใด ๆ กับนักวิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรอืจากสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 การด าเนินงานในการจัดทำกระบวนกำรจัดท ำวำรสำร คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มีขอ้จำกัด 

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

ด้ำนบทควำม 

ผูว้ิจัยจัดส่งบทความโดยไม่ศกึษาขั้นตอน และ

รูปแบบการจัดท าตน้ฉบับบทความ ท าให้เกิด 

ข้อผิดพลาดเป็นจ านวนมาก เช่น 

- รูปแบบบทความไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของ

วารสารฯ 

- มีความหลากหลายของผู้วิจัย ซึ่งไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์สาขาวิชาของวารสารฯ 

- ข้อมูลรายละเอียดของบทความไม่ครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ 

- ผูว้ิจัยเขียนรายการอ้างอิงไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของวารสารฯ 

ด้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความและส่งกลับมายัง

กองบรรณาธิการโดยใช้ระยะเวลาในการ 

ตรวจประเมินบทความนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่ง

เกินก าหนดตามที่วารสารฯ ได้ก าหนดไว้จึงท าให้ 

เกิดความล่าช้าในการแจ้งผลการประเมนิบทความ

ให้ผู้วจิัยรับทราบเพื่อปรับแก้ไขบทความ ซึ่งท าให้ 

ระยะเวลาในการด าเนินการล่าช้าออกไป 

 

 

1. ด าเนินการจัดท าตัวอย่างรูปแบบบทความที่

ถูกต้อง และค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเตมิที่เว็บไซต์ระบบวารสาร

ออนไลน์ ThaiJo 2.0 เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับผู้วจิัย

ที่ไม่เข้าใจรูปแบบการเขียนบทความตามข้อก าหนด

ของวารสารฯ  

2. ดา้นผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งการพิจารณาบทความ

กลับคืนลา่ช้า โดยต้องชีแ้จงและขอความ 

อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิดาเนนิการตามก าหนด

ระยะเวลา โดยแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ หาก 

ด าเนนิการล่าช้ากว่าก าหนด หรือระบุก าหนด

ระยะเวลาในการจัดส่งการประเมินบทความกลับ 

ในหนังสอืน าส่งขอความอนุเคราะหใ์หต้รวจอ่าน

บทความ  

3. ผู้วจิัยที่ได้รับบทความที่ต้องแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนนิการ

แก้ไขและสง่กลับมาล่าช้าหรอืไม่ส่งบทความ

กลับคืน โดยต้องแจ้งผู้วจิัยใหท้ราบว่าถ้าไม่

ด าเนนิการตามระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่าผูว้ิจัย

ไม่ประสงค์หรือสละสทิธิ์ที่จะตีพมิพ์ลง

วารสารวิชาการในฉบับนั้น ๆ 



ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

ด้ำนผู้วิจัย 

ผูว้ิจัยเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิแล้ว

ใช้เวลาแก้ไข และสง่บทความกลับมายังวารสารฯ 

นานเกินกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งเกินก าหนดของวารสาร

ฯ และผูว้ิจัยบางท่านไม่ส่งบทความกลับมายัง

วารสารฯ ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าร่าง

ต้นฉบับวารสารวิชาการฯ และผู้วจิัยยังขาด 

ความเข้าใจการใช้งานระบบวารสารฯ ThaiJo 2.0 

จงึท าให้เกิดความล่าชา้ในการส่งบทความฉบับ

แก้ไขมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ 

ด้ำนระบบวำรสำรออนไลน์ 

ผูว้ิจัยบางท่านไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบวารสาร

ออนไลน์เพื่อตรวจสอบสถานะการพิจารณา

บทความของตนเองได้ เนื่องจากลืมรหัสผา่นเข้าสู่

ระบบออนไลน์ 

 

4. คณะท างานได้เพิ่มขอ้มูลรายละเอียดเพื่อแสดง

สถานะการตรวจประเมินบทความโดยผูว้ิจัย

สามารถทราบสถานการณ์พิจารณาบทความของ

ตนเองได้เบือ้งตน้ โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ 

ระบบวารสารออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
ผู้จัดท ำ 

 
ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ - นำมสก  ล นางสาวดวงเนตร สาระสมบัต ิ

      วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                     
ประสบกำรณ  ท ำงำน 
2564 – ปัจจ บนั เจ้าหน้าที่วจิัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
2560 - 2563 นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

                              มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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