
 
 

เล่มที่ ๒ 

(ตามแบบประเมิน ๒) 

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

เร่ือง 

แนวทางการพัฒนาการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

 

 

 

ส าหรับขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ช ำนำญกำร  วิธีปกติ 

 

 

นายอุดม จันทิมา 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

ค ำน ำ 
วารสารวิชาการไทยปัจจุบันนับว่ามีบทบาทอย่างมาก ในฐานะเป็นเวทีรองรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการทั้งในส่วนบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือแม้แต่บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งนี้มีผลมาจากระเบียบ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในทุกระดับชั้น จะต้อง
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ นอกจากนั้น ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มีข้อบังคับว่าด้วยการจบการศึกษา จะต้องมีผลงานจากการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ไป
ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในระดับชาติขึ้นไป  เหตุนี้เองท าให้ปัจจุบัน 
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ มีบทบาทเป็นอย่างมาก
ในฐานะเป็นเวทีที่ส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้านบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ภายใต้ก ากับคุณภาพมาตรฐานบทความวิชาการจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI) จึงได้น าเอาระบบ
ออนไลน์ของ ThaiJO2 มาใช้อย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงคุณภาพวารสารไทย ซึ่งระบบที่น ามาใช้งานในรูปแบบวารสาร
ออนไลน์มีความทันสมัย มีระบบจัดเก็บข้อมูลบทความที่ได้มาตรฐานในระดับสากล แต่ในขณะเดียวกันระบบ
วารสารออนไลน์ ThaiJO2 ยังคงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนในด้านของเทคนิคการน าไปใช้งาน ตั้งแต่การสร้าง
ระบบ การใช้ระบบ การควบคุมการท างานด้านออนไลน์ ซ่ึงการปฏิบัติงานด้านวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
เกือบร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมดล้วนอยู่ในระบบออนไลน์แทบทั้งสิ้น  

ดังนั้น ผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ อันเป็นภารกิจหลักของ
กลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ได้เล็งเห็นว่าการจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ 
เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้องพัฒนางานด้านวารสารให้มีศักยภาพ
และคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระบบสากลต่อไปในอนาคต จึงได้เขียนแนวคิดข้อเสนอนี้ขึ้น ซึ่งมีขอบข่ายเนื้อหา
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมระยะเวลาด าเนินการในหนึ่งปี โดยสรุปเป็น
กระบวนการด าเนินการหลัก ๆ ได้แก่การจัดการกับวารสารในระบบ ThaiJO2 มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตั้ง 
กองบรรณาธิการ และสิ้นสุดที่การเผยแพร่บทความในระบบออนไลน์ การก าหนดค่าต่าง ๆ และการจัดการเล่ม
วารสารในระบบออนไลน์ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การก าหนดค่าต่าง ๆ ได้แก่ก าหนดค่า Masthead ของวารสาร 
และสิ้นสุดที่การตั้งค่าการจัดการสมาชิก Users & Roles >> Users ในระบบ และการด าเนินการส าหรับ
บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสารในระบบ โดยมีจุดเริ่มต้นที่การรับบทความจากผู้แต่งเข้าสู่ระบบ 
(Author Revision) และสิ้นสุดที่การน าบทความของผู้แต่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเล่ม/ออนไลน์ (Publish) ใน
ระบบออนไลน์ ThaiJO2 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์น าไปใช้เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายอุดม จันทิมา 
๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 



 

สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า  (๑) 
สารบัญ  (๒) 
สารบัญภาพ  (๔) 
สารบัญตาราง  (๗) 
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๔ 
 ๑.๓ ขอบเขต ๔ 
 ๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ ๕ 
   

บทที่ ๒ โครงสร้างส่วนงาน อัตราก าลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๖ 
 ๒.๑ โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของส่วนงาน ๖ 
 ๒.๒ ขอบข่ายภาระงานของส่วนงาน ๘ 
 ๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง ๑๒ 
 ๒.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๑๓ 
   

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข ๑๘ 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑๘ 
 ๓.๒ วธิีการปฏิบัติงาน ๓๑ 
 ๓.๓ เงื่อนไขหรือสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน ๓๓ 
 ๓.๔ แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๓๔ 
 ๓.๕ วธิีการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ๓๕ 
 ๓.๖ วธิีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๖ 
 ๓.๗. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ๓๗ 
   

บทที่ ๔ กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๓๙ 
 ๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดของกระบวนการ ๓๙ 
 ๔.๒ การสร้างเอกสารงานนอกเหนือจากงานในระบบ ThaiJO2 ๘๙ 
 ๔.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หรือแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนกลยุทธ์ 

ในการปฏิบัติงาน 
 

๙๕ 
   

บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา ๑๐๑ 
 ๕.๑ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๐๑ 
 ๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ๑๐๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๐๘ 
   

 
 
 



(๒) 
 

 
 
 
 

บรรณานุกรม  ๑๑๑ 
   

ภาคผนวก  ๑๑๓ 
 ภาคผนวก ก :  

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งบรรณาธิการ 
กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความฝ่ายประสานงานและ
จัดการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

 
 
 

๑๑๔ 
   

 ภาคผนวก ข :  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวล
จริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

 
 

๑๒๐ 
   

 ภาคผนวก ค :  
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

๑๒๖ 
   

 ภาคผนวก ง :  
(ส าเนา) ค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ต าแหน่งปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 
 

๑๓๕ 
   

 ภาคผนวก จ : วุฒิบัตร เกียรติบัตร ปริญญาบัตร ๑๓๘ 
   

 ภาคผนวก ฉ :  
แบบ บค.๖๔-๔, บค.๖๔-๕ และ บค.๖๔-๖ 

 
๑๔๖ 

   
   

ประวัติผู้เขียน  ๑๕๒ 
   

 



(๔) 
 

 

สารบัญภาพ 

ภาพที่   หน้า 
   
ภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ๘ 
ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจ ๙ 
ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ๑๐ 
ภาพที่ ๒.๔ (๑) โครงสร้างบุคลากรตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
 

๑๑ 
ภาพที่ ๒.๔ (๒) โครงสร้างภาระงานบุคลากรตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา 
 

๑๑ 
ภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างภาระงานของผู้เขียน งานการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์ 
 

๑๒ 
ภาพที่ ๓.๑ แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงภารกิจหลักของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) 
 

๒๔ 
ภาพที่ ๓.๒ แสดงตัวอย่างหลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความระบุไว้ที่หน้า

เว็บไซต์ 
 

๒๖ 
ภาพที่ ๓.๓ แสดงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณตามท่ี TCI ก าหนด ๒๘ 
ภาพที่ ๓.๔ แสดงตัวอย่างหลักจริยธรรมที่ระบุไว้ในเว็บไซต์วารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์ 
 

๓๑ 
ภาพที่ ๔.๑ แผนภาพแสดงตารางการเปิดรับอบรม ThaiJO2 ของศูนย์ TCI ๔๘ 
ภาพที่ ๔.๒ แผนภาพแสดงตัวอย่างการตั้งค่าในระบบวารสาร ๔๙ 
ภาพที่ ๔.๓ แผนภาพตัวอย่างการเปิดรับบทความที่ส่งเข้ามาขอตีพิมพ์ในระบบ

ออนไลน์ 
 

๕๐ 
ภาพที่ ๔.๔ ภาพตัวอย่างแสดงการตรวจสอบบทความที่ส่งขอตีพิมพ์เข้ามาในระบบ ๕๑ 
ภาพที่ ๔.๕ ภาพตัวอย่างแสดงบทความที่ได้รับการพิจารณาส่งให้ผู้ประเมิน ๕๑ 
ภาพที่ ๔.๖ ภาพตัวอย่างแสดงบทความได้รับผลการประเมินให้ผ่านและมี

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
 

๕๒ 
ภาพที่ ๔.๗ ภาพแสดงตัวอย่าบทความที่ผู้แต่งได้แก้ไขแล้วส่งเข้าสู่ระบบ ๕๓ 
ภาพที่ ๔.๘ ภาพตัวอย่างแสดงขั้นตอนการจัดบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของ

วารสาร 
 

๕๔ 
ภาพที่ ๔.๙ ภาพตัวอย่างแสดงการเผยแพร่บทความและออนไลน์เล่มวารสารฉบับ

สมบูรณ์ 
 

๕๕ 
ภาพที่ ๔.๑๐ ตัวอย่างแสดงกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆ ๖๑ 
ภาพที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ในการตั้งค่าในระบบ ๖๒ 
ภาพที่ ๔.๑๒ แสดงการตั้งค่าตามขั้นตอนที่ ๔ การตั้งค่าในเว็บไซต์วารสาร ๖๓ 
ภาพที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการก าหนดค่า Setting-Workflow ๖๓ 
   



(๕) 
 

 
 
ภาพที่ ๔.๑๔ แสดงการก าหนดค่าตามข้ันตอนที่ ๖ การตั้งค่ากระบวนการของ

บทความ 
 

๖๔ 
ภาพที่ ๔.๑๕ แสดงการก าหนดค่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ตามขั้นตอนที่ ๗-๘ ๖๕ 
ภาพที่ ๔.๑๖ (๑) แสดงหน้าหลักเว็บไซต์วารสารที่มีการตั้งค่าครบทุกขั้นตอนเมื่อเข้าสู่

ระบบ 
 

๖๖ 
ภาพที่ ๔.๑๖ (๒) แสดงหน้าหลักเว็บไซต์วารสารที่มีการตั้งค่าครบทุกขั้นตอนก่อนเข้าสู่

ระบบ 
 

๖๖ 
ภาพที่ ๔.๑๗ แสดงสถานะบรรณาธิการก าลังเข้าระบบ ๗๔ 
ภาพที่ ๔.๑๘ แสดงสถานะผู้ช่วยบรรณาธิการได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบทความ

ก าลังเข้าระบบ 
 

๗๕ 
ภาพที่ ๔.๑๙ แสดงสถานะผู้ช่วยบรรณาธิการในฐานะ Section Editors ได้รับ

มอบหมายจากบรรณาธิการ (Editors) ให้ตรวจสอบบทความในระบบ 
 

๗๕ 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๑) ตัวอย่างแสดงการดาวน์โหลดบทความท าการลบชื่อ-นามสกุล และต้น

สังกัดของผู้แต่ง 
 

๗๖ 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๒) ตัวอย่างแสดงการน าไฟล์บทความมาท าการลบชื่อ-นามสกุล และต้น

สังกัดของผู้แต่ง 
 

๗๖ 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๓) แสดงการลบไฟล์ชื่อ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่งแล้วจัดเก็บบันทึก

ในไฟล์ข้อมูล 
 

๗๗ 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๑) แสดงตัวอย่างการส่งแนบไฟล์บทความให้ผู้ประเมิน ๒ ท่านตรวจใน

ระบบโดยเลือกประเภทแบบ Double-blind 
 

๗๘ 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๒) ตัวอย่างแสดงการตอบรับการประเมินบทความและท าการประเมินจาก

ผู้ประเมินทั้ง ๒ ท่าน 
 

๗๙ 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๓) ตัวอย่างแสดงสถานะผู้ประเมินได้ท าการส่งบทความที่ตรวจประเมินแล้ว

เข้าระบบ 
 

๗๙ 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๔) ตัวอย่างกรณีบทความถูกประเมินไม่ผ่านให้มีการแจ้งผู้แต่งโดยกลับไป

ยังขั้นตอนที่ ๑ อีกครั้ง 
 

๘๐ 
ภาพที่ ๔.๒๒ ตัวอย่างการแจ้งให้ผู้แต่งแก้ไขบทความตามผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ ๘๑ 
ภาพที่ ๔.๒๓ ตัวอย่างการเลือกไฟล์บทความของผู้ประเมินส่งให้ผู้แต่งแก้ไขบทความ ๘๑ 
ภาพที่ ๔.๒๔ ตัวอย่างการรับตีพิมพ์บทความในระบบ ๘๒ 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๑) แสดงหน้าการตรวจพิสูจน์อักษรจัดเพจบทความตามรูปแบบของ

วารสารและการจัดรันเลขหน้าในระบบ 
 

๘๓ 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๒) แสดงหน้าการอับโหลดไฟล์พิสูจน์อักษร ๘๓ 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๓) แสดงหน้าการอับโหลดไฟล์ในขั้นตอน Copyediting เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๘๔ 
ภาพที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่างสถานะการเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) ๘๔ 
ภาพที่ ๔.๒๗ (๑) แสดงตัวอย่างการเตรียมไฟล์บทความในรูปแบบ PDF ๘๕ 
   



(๖) 
 

 
 
ภาพที่ ๔.๒๘ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร ๘๖ 
ภาพที่ ๔.๒๙ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารในระบบ ๘๗ 
ภาพที่ ๔.๓๐ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารและเผยแพร่ในระบบแล้ว ๘๘ 
ภาพที่ ๔.๓๑ แสดงหน้าเว็บวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ที่เผยแพร่บทความผ่าน

ระบบ ThaiJO2 
๘๘ 

ภาพที่ ๔.๓๒ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างไฟล์เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมบทความ
นอกระบบ 

๘๙ 

ภาพที่ ๔.๓๓ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
บทความ 

๙๒ 

ภาพที่ ๔.๓๔ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ 

๙๒ 

ภาพที่ ๔.๓๕ แผนภาพแสดงการสร้างกลุ่มไลน์หรือไลน์แอด 
บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารในระบบ ThiaJO2 

๙๓ 

ภาพที่ ๔.๓๖ (๑) แผนภาพแสดงการสร้างเฟสบุคแฟนเพจประจ าวารสาร ๙๔ 
ภาพที่ ๔.๓๖ (๒) แผนภาพแสดงการสร้างเฟสบุคแฟนเพจเชื่อมลิงก์กับหน้าเว็บไซต์

วารสารในระบบ ThaiJO2 
๙๔ 

ภาพที่ ๔.๓๗ แผนภาพแสดงการวางแผนการด าเนินการประจ าปีของวารสาร ๙๕ 
ภาพที่ ๔.๓๘ แผนภาพแสดงการรายงานความก้าวหน้าของวารสารประจ าวาระในแต่

ละฉบับ 
๙๖ 

ภาพที่ ๔.๓๙ แผนภาพแสดงการเขียนสารบัญประจ าวารสารในแต่ละฉบับ ๙๖ 
ภาพที่ ๔.๔๐ แผนภาพแสดงจัดเก็บไฟล์ชนิดเวิร์ดและPDFประจ าวารสารในแต่ละ

ฉบับ 
๙๗ 

ภาพที่ ๔.๔๑ ตัวอย่างการออกหนังสือรับรองให้ผู้แต่งบทความกรณีร้องขอต่อวารสาร ๙๘ 
 



 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หน้า 
    

ตารางที่ ๓.๑   สรุปแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

 
๓๓ 

   

ตารางที่ ๔.๑ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการท าแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ๓๙ 
   

ตารางที่ ๔.๒ แผนผังขั้นตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of 
Graduate Studies Review) 

 
๔๐ 

   

ตารางที่ ๔.๓ แผนผังขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆและการจัดการเล่มวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 

 
๕๕ 

   

ตารางที่ ๔.๔ แผนผังขั้นตอนด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษา 

 
๖๘ 

   

ตารางที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่างการจัดการด้านต่างๆเก่ียวกับผู้ประเมินบทความ ๙๑ 
   

ตารางที่ ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
๑๐๒ 

   

ตารางที่ ๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านการปฏิบัติงาน ๑๐๓ 
   

ตารางที่ ๕.๓ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานจ าแนกตามตัวบุคคล ๑๐๔ 
   

ตารางที่ ๕.๔ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ๑๐๕ 
   

   
 



 
 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ 

วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับด้านวิชาการและการวิจัย การจัดท าวารสารมีขึ้น
เพ่ือสนองนโยบายและความต้องการของบุคลากร หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ บทความทางวิชาการ ผลงานการวิจัย ความรู้ทางวิชาการ และความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและนวัตกรรม ซึ่งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงาน
วิชาการของหน่วยงาน นอกจากนี้วารสารในปัจจุบันยังมีความส าคัญต่อบุคลากรในสายวิชาการและงานวิจัย
มากขึ้น โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานการท าวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจัย
ต่างๆ จะต้องน าผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบของบทความในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  

วารสารจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นเวทีส าหรับผู้ที่ท าผลงานด้านวิชาการและการวิจัย  เป็นที่
ต้องการของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาและการขอปิดเล่มวิจัยอีกด้วย อย่างไรก็ตามในอดีตวารสารส่วนใหญ่มี
กระบวนการและขั้นตอนในการรับบทความและตีพิมพ์แบบ Hard Copy ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเลข
มาตรฐานสากล ISSN ของฐานข้อมูลส านักหอสมุดแห่งชาติ ปัจจุบันในยุคข่าวสารข้อมูลอันเป็นผลของการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีมาตามล าดับ จนถึงยุคแห่ง Digital Experience และก าลังจะก้าวเข้าสู่ยุค AI การจัดท า
วารสารวิชาการไทยยุคใหม่จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เป็นยุคที่วารสารจะต้องด าเนิ นไปภายใต้
กระบวนการออนไลน์อย่างเป็นระบบ (E-Journal) และมีมาตรฐานการจัดการคุณภาพทั้งในระดับชาติ 
และสากล  

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ซึ่งอยู่ในกลุ่มงานวิชาการ วิจัย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
เป็นวารสารทางวิชาการประจ าส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้น
โดยแรกเริ่มจากด าริขององค์อธิการบดีรูปปัจจุบัน (พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) สมัยเมื่อครั้งท่านด ารงต าแหน่ง
เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ วารสารฉบับปฐมฤกษ์ได้แก่วารสารปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๔๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับนี้ถือก าเนิดขึ้นมาในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นฉบับที่
อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๔๙ โดยมีเป้าหมายช่วงแรกเริ่มก่อตั้งจะออกให้ได้ 
ปีละ ๔ ฉบับ (๓ เดือนต่อ ๑ ฉบับ) ทั้งนีบ้ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องการที่
จะส่งเสริมให้คณาจารย์มีก าลังใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ และต้องการให้วารสารฉบับนี้เป็นเสมือน เวที
สาธารณะ (public sphere) ส าหรับให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา เนื้อหาในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับปฐมฤกษ์นี้เปิดตัว
ด้วยบทความทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา เพ่ือให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ
                                                           

๑ กองบรรณาธิการ, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘), หนา้ ง. 



๒ 

 

ปรัชญาแก่สังคม เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา และเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย๒  

ปัจจุบันองค์รวมของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ หรือ Aims & scope ของวารสาร
โดยสังเขปคือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต้นพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา การบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม เป็นเว ทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาและปรัชญาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส าหรับประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่บทความ
วิจัย (Research Article) เป็นบทความที่น าเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปรัชญา ที่มีเนื้อหา
การศึกษาเชิงประยุกต์หรือบูรณาการเข้ากับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ บทความวิชาการ (Academic Article) เป็น
บทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา บทวิจารณ์หนังสือ 
(book review) เป็นบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระคุณค่า และคุณปการของหนังสือ บทความ หรือ
ผลงานด้านศิลปะ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือปรัชญา เช่น นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการสร้างละคร
หรือดนตรีโดยใช้หลักวิชาการและดุลยพินิจอันเหมาะสม ซึ่งบทวิจารณ์นี้ ไม่จ าเป็นต้องผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส าหรับก าหนดออกเผยแพร่วารสารก าหนดเผยแพร่ปีละ ๔ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน, 
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม และ ฉบับเพ่ิมเติม (supplemental issues) 
ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติประจ าเดือนธันวาคม
ของทุกปีการศึกษาตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ วารสารมี
กระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอย่างน้อยบทความละ ๒ ท่าน ในลักษณะปกปิดรายซื้อ (Double 
blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์หรือผู้แต่งภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์หรือผู้แต่งภายนอกจะได้รับการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้แต่ง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จากศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) TCI กลุ่ม ๑ และอยู่ในฐานข้อมูลจนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  ซึ่งทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง 
โดยบรรณาธิการวารสารต้องส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการเมินในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็น
ระยะเวลาอีก ๕ ปี คือตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ การประเมินครั้งนี้ ศูนย์ 
TCI ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใหม่อยู่หลายข้อด้วยกัน  ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
วารสารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนเพ่ือให้วารสารบรรลุเป้าหมาย
                                                           

๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๒. 



๓ 

 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI โดยทางศูนย์ TCI ได้ประกาศผลการประเมินในวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  
ที่ผ่านมาท าให้วารสารวิชาการไทยที่เคยอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑ จากทั้งหมด ๔๓๒ วารสาร จ านวนวารสารที่ถูก
ปรับฐานให้อยู่ฐาน TCI กลุ่ม ๑ มีเพียง ๑๘๖ วารสารเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานในการจัดท าวารสารในระบบออนไลน์ด าเนินไปอย่างเข้มข้น ท าให้วารสารจากหน่วยงานต่างๆ มี
การปรับตัวและพัฒนาวารสารให้ทันต่อความเป็นไปภายใต้ระบบตรวจสอบของ TCI ตามไปด้วย  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ท าให้เห็นว่า วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ที่มีการจัดการที่สัมพันธ์กับบุคลากร องค์กร ทั้งภายในและภายนอก 
ได้แก่ผู้จัดท าวารสาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ เจ้าของผลงานหรือผู้แต่งบทความ ผู้ตรวจประเมิน
บทความ ทีทุ่กฝ่ายจะต้องเข้ามาเก่ียวข้องในระบบและข้ันตอนของการจัดท าวารสาร โดยวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์มีการกระบวนการจัดท าวารสารเป็นแบบออนไลน์ โดยเริ่มน าระบบ ThaiJO มาใช้กับวารสารตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๖๒  ซ่ึงระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์
อิเลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) น ามาติดตั้งเพ่ือให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็น
ระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถท างานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมใดๆลงในคอมพิวเตอร์ และการใช้งานใช้ผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Internet 
Explore Firefox หรือ Google Chrome เป็นหลัก๓  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ส าคัญต่อผู้จัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ทั้งสิ้น 

ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ดังกล่าวข้างต้นนี้ เกี่ยวข้องทั้งผู้จัดท าวารสาร บรรณาธิการ 
กองบรรณาธิการ ผู้แต่งบทความ และผู้ประเมินบทความของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์โดยตรง จึงจ าเป็น
ที่จะต้องรวบรวมเป็นข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าวารสารทั้งในส่วนของผู้ที่จะมา
ท างานด้านจัดการเก่ียวกับวารสาร มีความรู้ความเข้าใจกระกระบวนการที่เก่ียวข้องทั้งหมด นอกเหนือในฐานะ
ผู้จัดท า หรือผู้ดูแลวารสาร ยังสามารถเข้าใจการท างานของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ  ผู้แต่ง หรือผู้
ประเมิน ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ  โดยผู้เขียนมุ่งหวังที่จะให้ข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้จัดท า
ซึ่งเป็นบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเข้ามาท าหน้าที่จัดท าวารสารสามารถเรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติงาน
ได้จากคู่มือนี้  จึงเป็นที่มาของการจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเก่ียวกับเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
 

 
 
                                                           

๓ https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ThaiJO/FAQ.html : สืบค้นข้อมลู ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๓  
 



๔ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
๑.๒.๑ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

รวมถึงกระบวนการและข้ันตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

๑.๒.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ให้เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกัน 

 

๑.๓ ขอบเขต 
การจัดท าคู่มือ หรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งเขียนให้ผู้อ่านหรือผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วน
ของการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการ 
บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบงานที่ท า รวมถึงขั้นตอนกระบวนการจัดท าวารสารตั้งแต่เริ่มต้นในการ
ปฏิบัติงานการสร้างและการใช้งานวารสารในระบบออนไลน์ การด าเนินการรับบทความจากผู้แต่งบทความ 
การกลั่นกรองและพิจารณาตัดสินใจรับบทความเพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินจนถึงสิ้นสุดการตีพิมพ์บทความ
เพ่ือเผยแพร่ในระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่วารสารก าหนดไว้  (วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ก าหนด
ระยะเวลาการตีพิมพ์ไว้ ๔ ฉบับต่อ ๑ ปี)  

ดังนั้นขอบเขตการจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ จึงมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องครอบคลุมระยะเวลาด าเนินการในหนึ่งปีโดยสรุปเป็นกระบวนการด าเนินการหลัก ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ การจัดการกับวารสารในระบบ ThaiJO2 มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตั้งกองบรรณาธิการ 
และไปสิ้นสุดที่การเผยแพร่บทความในระบบออนไลน์ 

๑.๓.๒ การก าหนดค่าต่างๆ และการจัดการเล่มวารสารในระบบออนไลน์ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การ
ก าหนดค่าต่างๆ ได้แก่ก าหนดค่า Masthead ของวารสาร และสิ้นสุดที่การตั้งค่าการจัดการสมาชิก Users & 
Roles >> Users ในระบบ 

๑.๓.๓ การด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารในระบบ โดยมีจุดเริ่มต้น
ที่การรับบทความจากผู้แต่งเข้าสู่ระบบ (Author Revision) และสิ้นสุดที่การน าบทความของผู้แต่งไปตีพิมพ์
เผยแพร่ตัวเล่ม/ออนไลน์ (Publish) ในระบบออนไลน์ ThaiJO2 

สิ้นสุดตรงไหนอย่างไร? 
 

 
 
 
 



๕ 

 

 

๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 

๑.๔.๑ “วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์” หมายความว่า วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๔.๒ “กองบรรณาธิการ” หมายความว่า กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามค าสั่งแต่งตั้ง 

๑.๔.๓ “บรรณาธิการวารสาร” หมายความว่า บุคคลผู้มีหน้าที่คัดเลือก รวบรวม แก้ไข และ
รับผิดชอบเรื่องที่จะลงพิมพ์.รวมถึงมีหน้าที่ในการจัดท า ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์ หรือ
ข้อเขียนในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

๑.๔.๔ “ผู้ช่วยบรรณาธิการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
บรรณาธิการตามค าสั่งแต่งตั้งและนโยบายของบรรณาธิการ 

๑.๔.๕ “ผู้แต่ง” หมายความว่า ผู้เขียนหรือเจ้าของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์
หนังสือเป็นต้น ที่ส่งบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

๑.๔.๕ “ผู้ประเมิน” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจประเมินบทความ
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI ซึ่งมาจากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามสัดส่วนที่ TCI ก าหนด 

๑.๔.๖ “ผู้จัดท าวารสาร” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ครอบคลุมงานทุกขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานเกี่ยวกับวารสารวิชาการทั้งใน
ระบบออนไลน์และฮาร์ตก๊อปปี้ 

๑.๔.๗ “ระบบออนไลน์” หมายความว่า ระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์  (Thai 
Journal Online System (ThaiJO2)) 
 



 
 
 



 
 

 

บทที่ ๒ 

โครงสร้างการบริหาร อัตราก าลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของส่วนงาน 
๒.๑.๑ ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ภายใต้การก ากับและด าเนินการของกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๑.๒ สถานที่ตั้งหน่วยงาน/ส่วนงาน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ส านักงานห้อง A๔๐๒ อาคารเรียนรวมชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/ 
โทรศัพท์ ๐๘๖๓๑๕๘๖๙๘, ๐๙๙๓๔๘๒๙๙๒ 
E-mail: chantimaudom@gmail.com, udomchantima@gmail.com  
๒.๑.๓ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การ
เผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งประสานการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วน
งานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗) และได้ประกาศปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
ดังนี้ 

(๑) ปรัชญา: จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางจิตใจ ปัญญา และความเสียสละเพ่ือสังคม 

(๒) ปณิธาน: มุ่งจัดการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ ต าราด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สามารถบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ผ่านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส  ใฝ่รู้ใฝ่คิด และเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม 

(๓) วิสัยทัศน์: “จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนางานวิจัยสู่สากล” 

(๔) พันธกิจ: (๔.๑) ด้านผลิตบัณฑิต: ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่า
เลื่อมใส ใฝ่คิด เป็นผู้น าจิตใจและปัญญา  มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีศรัทธาอุทิศ
ตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม 

(๔.๒) ด้านวิจัยและพัฒนา: จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยบูรณาการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา  เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย 

mailto:chantimaudom@gmail.com
mailto:udomchantima@gmail.com


๗ 

 

และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การพัฒนามนุษย์  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล  และสันติสุข 

(๔.๓) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม : มุ่งมั่นในการให้บริการ
วิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิล ปะและ
วัฒนธรรม  อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 

(๔.๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: มุ่งส่งเสริม  อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อัน
เป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย  โดยการบริหารจัดการ บูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมการ
เรียนการสอน และสอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๔ โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง บัณฑิตวิทยาลัย  

โครงสร้างการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ภายใต้
ก ากับของมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งอัตราก าลังของบัณฑิตวิทยาลัยโดยการอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามกรอบแผน
อัตราก าลังบุคลากร ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔๑ ในส่วนส านักงานคณบดีก าหนดให้มีต าแหน่ง
เลขานุการ ๑ ต าแหน่ง ช านาญการ (ช.) จ านวน ๓ ต าแหน่ง ต าแหน่งช านาญการพิเศษ จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
ในส่วนของกลุ่มงานทั้ง ๓ กลุ่มนั้น ก าหนดให้กลุ่มงานบริหาร มีจ านวน ๒ ต าแหน่ง ได้นักจัดการงานทั่วไป 
กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ มีจ านวน ๔ ต าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการศึกษา ๑ ต าแหน่ง และนัก
จัดการงานทั่วไป ๓ ต าแหน่ง และกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีจ านวน ๔ ต าแหน่ง
ได้แก่ นักวิชาการศึกษา ๑ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ๓ ต าแหน่ง ซึ่งในส่วนของผู้ครองต าแหน่งระดับ
ช านาญการ และช านาญการพิเศษ ยังไม่มีผู้ครองต าแหน่งดังกล่าว 

ส าหรับโครงสร้างการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัย โดยความ
รับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนั้น มีรายละเอียดแสดงเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑ แผนอัตราก าลังบุคลากร ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไฟล์ส าเนา
เอกสาร) 



๘ 

 

 
 

 

ภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒.๒ ขอบข่ายภาระงานของส่วนงาน 
๒.๒.๑ โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจ 
โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒๒  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งประสานการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยก าหนดให้ส านักงานคณบดีมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานบริหารและงานวิชาการของคณะ ซึ่งจัดเป็น ๓ กลุ่มงานหลัก ได้แก่ ๑.กลุ่มงานงานบริหาร ๒.กลุ่ม
งานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ และ ๓.กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

งานวารสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการ 
วิจัยและมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓)๓ ปัจจุบันส่วน
งานบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดท าวารสารส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ๓ วารสารได้แก ่

                                                           
๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ือง ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒, ข้อ ๕ (๑), (๒) และ (๓) 
๓ เรื่องเดียวกัน, ข้อ ๕ (๓) 



๙ 

 

๑.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยที่  ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๒.วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ (ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ 

๓.วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ (ตามมติสภาวิชาการที่๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ลงวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)  

โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งประสานการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ) และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งส านักงานคณบดี มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและงานวิชาการของ
คณะ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และแต่กลุ่มงานมีภารกิจดังนี้๔ 

๑) กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ 
นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๒) กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและสารสนเทศ ปฏิบัติงานทะเบียนนิสิตงานปฏิทินการศึกษา งาน
วัดผลและประเมินผลการศึกษา งานห้องสมุดและเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตร นิสิตและศิษย์เก่า และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓) กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานวางแผนด้านการ 
จัดการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตร งานวิจัย งานมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
เผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจตามแผนภาพดังนี้  
 

 

ภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจ 

                                                           
๔ เรื่องเดียวกัน, ข้อ ๕ (๑), (๒) และ (๓) 



๑๐ 

 

๒.๒.๒ โครงสร้างตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ในส่วนของกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ กลุ่มงานของ

ส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัยที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญด้านวิชาการ เน้นการจัดให้มีการการพัฒนาหลักสูตร  
การส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่
ผลงานวิชาการและวิจัย โดยมีวารสารประจ าส่วนงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัด 
ท าวารสาร ได้แก่วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ และวารสาร มจร ปรัชญา
ปริทรรศน์ เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ส าคัญในการรองรับผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
กลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังแผนภาพดังต่อไปนี้  

 

 

ภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๒.๒.๓ โครงสร้างบุคลากรและภาระงานกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีบุคลากรประจ ากลุ่มงานในต าแหน่งงาน
ที่รับผิดชอบจ านวน ๓ ต าแหน่ง โดยแต่ละต าแหน่งมีภาระงานที่รับผิดชอบทั้งงานหลักและงานรองตามหน้าที่
และนโยบายที่คณบดีมอบหมาย ซึ่งแต่ละต าแหน่งสามารถท างานทดแทนกันได้ในกลุ่มงานเดียวกัน และหรือ
อาจจะปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานอ่ืนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ภาระงานที่ปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามภาระหน้าที่
งานหลัก และงานรองที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่งานด้านวิชาการ งานยกร่างและพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเผยแพร่องค์ความรู้ได้แก่งานวารสาร ตามภาระงาน
ของแต่วารสาร ซึ่งในคู่มือนี้จะเน้นไปที่ภาระงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ โดยสามารถแสดงโครงสร้าง
บุคคลากรและภาระหน้าที่โครงสร้างบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนภาพดังนี้   



๑๑ 

 

 

ภาพที่ ๒.๔ (๑) โครงสร้างบุคลากรตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 

ภาพที่ ๒.๔ (๒) โครงสร้างภาระงานบุคลากรตามกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 



๑๒ 

 

๒.๓ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
๒.๓.๑ ขอบข่ายภาระงานของผู้เขียน 
การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเป็นการด าเนินการภายใต้

การก ากับมาตรฐานคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการ
วารสารเป็นไปตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ตามที่ TCI ก าหนดไว้ ดังนั้นการด าเนินงานของผู้เขียนเกี่ยวกับการ
จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จึงเป็นไปตามกระบวนการที่มีความละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งการจัดท า
วารสารนั้นได้น าระบบออนไลน์ที่เรียกว่า ThaiJO2 มาด าเนินการ ผู้เขียนในฐานะเป็นผู้จัดท าวารสารในระบบ
ออนไลน์จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น โดย
จะต้องด าเนินการตามภาระงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมทั้ง ๕ ด้านส าคัญ ได้แก่ ๑) ด้านการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์กระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดของงานด้านวารสาร  ๒) ด้านการก าหนดค่าต่าง ๆ
และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 (การสร้างและการใช้งานในระบบ
ออนไลน์)  ๓) ด้านการด าเนินงานส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
๔) ด้านการก ากับและดูแลกระบวนการขั้นตอนส าหรับผู้ประเมินบทความผู้แต่งบทความในระบบ ThaiJO2 
(การตรวจประเมินและส่งผลการประเมินผ่านในระบบ และการส่งบทความเพ่ือขอตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ในระบบThaiJO และ ๕) ด้านการสร้างเอกสารงานวารสารนอกเหนือจากงานในระบบ ThaiJO2 
โดยขอบข่ายของงานดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถแสดงเป็นโครงสร้างภาระงานของผู้เขียน งานการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างภาระงานของผู้เขียน งานการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 



๑๓ 

 
 

๒.๓.๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
(๑) บทบาทหน้าที่หลัก : บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวารสาร 
ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในฐานะบรรณาธิการวารสารให้ด าเนินการ

จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและในฐานะเป็น  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ โดยมีภารกิจหลักส าคัญ ๔ ด้านคือ ๑) มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลการตั้งค่าวารสารใน
ระบบออนไลน์  ๒) มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการจัดการเล่มวารสารในระบบออนไลน์ ๓) มีหน้าที่ในการรับ 
พิจารณา กรั่นกรองเบื้องต้น การส่งประเมินบทความ และตีพิมพ์บทความ  และ ๔) ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
ปิดเล่มวารสารทั้งในระบบออนไลน์และตัวเล่มวารสาร (ฮาร์ดก๊อปปี้) ซึ่งในส่วนของลักษณะงานที่ได้ท านี้จะได้
กล่าวไว้ในข้อ ๒.๑๐ ต่อไป   

(๒) บทบาทหน้าที่รอง: รับผิดชอบร่วมด้านการพัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบงานด้านการยกร่าง
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และรับผิดชอบงานร่วมด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยในส่วนของการรับผิดชอบร่วมกันของงานด้านพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
และงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายอื่น ๆ   
 

๒.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานของผู้ เขียนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ของ  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีลักษณะส าคัญอยู่ ๔ ข้อ ได้แก่ ลักษณะงาน 
ในฐานะผู้จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ลักษณะงานในฐานะผู้ก าหนดและจัดการเล่มวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2  ลักษณะงานในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ
รับผิดชอบในกระบวนการและข้ันตอนของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ และลักษณะงานในฐานะผู้ก ากับ 
ติดตามควบคุมดูแลบทความของผู้แต่ง การสื่อสารและประสานงานขอความอนุเคราะห์กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ ลักษณะงานทั้ง ๔ ข้อนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๓.๑ ลักษณะงานในฐานะผู้จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
งานที่ผู้เขียนมีส่วนในการปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ซึ่งจะต้อง

ทราบภาพรวมของงานนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จะต้องทราบถึงเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับงาน ลักษณะงานจึงเป็นเรื่อง
ของการเข้าไปศึกษาอบรมระบบปฏิบัติการของการออนไลน์วารสารในระบบ ThaiJO โดยการอบรมเรียนรู้การ
สร้างและการใช้วารสาร การอบรมจะน าไปสู่งานที่จะต้องสร้างและใช้งานได้จริงในระบบ การเรียนรู้ภาพรวม
ของวารสารทั้งระบบ ตั้งแต่การรับบทความ พิจารณาบทความเบื้องต้น การส่งบทความให้ผู้ประเมิน การรับผล
ประเมินบทความจากผู้ประเมิน แจ้งผลประเมินบทความให้ผู้แต่งด าเนินการแก้ไข และการรับบทความฉบับ
แก้ไขจากผู้แต่ง พิจารณารับตีพิมพ์บทความโดยผ่านกระบวนการของการก าหนดสัดส่วนของการตีพิมพ์ ในแต่
ละฉบับ รวมถึงการแจ้งคิวการตีพิมพ์บทความให้ผู้แต่งทราบ และน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารเพ่ือเผยแพร่
ออนไลน์ ลักษณะงานจึงเป็นการเรียนรู้ระบบ การสร้าง และการใช้ระบบให้เป็นไปตามขั้นตอน 

 



๑๔ 

 

๒.๓.๒ ลักษณะงานในฐานะผู้ก าหนดและจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ 
ThaiJO2 

ลักษณะงานในฐานะผู้ก าหนดและจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO 
เป็นลักษณะงานในเชิงปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับระบบและกลไกการท างานของวารสารรูปแบบ
ออนไลน์ หรือที่รู้จักกันคือ Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) (ที่มา: สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ : 
http://www.tci-thaijo.org/) ลักษณะงานนี้ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องทราบขั้นตอนและสามารถก าหนดค่ า
ต่างๆ รวมถึงการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO ได้เป็นอย่างด ี

ลักษณะงานนี้ในฐานะผู้ก าหนดและจัดการเล่มวารสารจึงต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ
ช านาญเป็นกรณีพิเศษโดยผ่านการอบรมจาก ThaiJO ลักษณะภาพรวมของงานดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องของการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติการโดยเริ่มจากการตั้งค่าต่างๆ ของวารสาร เช่นการก าหนด Masthead การก าหนดค่า 
Contact การก าหนดค่า Section เมื่อก าหนดค่าวารสารแล้วจึงเป็นเรื่องของการก าหนดค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
โดยการก าหนดค่า Appearance ก าหนดค่า Information ก าหนด Archiving ก าหนดค่า Languages 
ก าหนดค่า Plugins การสร้างเมนู Custom block และสร้างหน้า Static Pages รวมถึงการก าหนดค่า 
Announcements และการสร้างเมนูของเว็บไซต์ที่ส าคัญ เมื่อเสร็จจากการก าหนดค่าดังกล่าวแล้ว ลักษณะ
งานที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการก าหนดค่าเกี่ยวกับบทความ ที่เรียกว่า Setting >> Workflow ลักษณะ
ของงานนี้เป็นการตั้งค่าระบบเกี่ยวกับ Component  Submission  Review การสร้างแบบประเมินบทความ 
รวมถึงก าหนดค่า Publisher Library รวมถึงก าหนดค่า Email ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการตรวจสอบบทความทั้ง
การส่ง การโต้ตอบสื่อสารผ่านในระบบ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการก าหนดค่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ การ
ปรับแต่งธีมของหน้าวารสาร การตั้งค่าการจัดการสมาชิกในระบบซึ่งสิ้นสุดที่ระบบปฏิบัติการของวารสาร
ออนไลน์ที่ใช้การได้ 

 

๒.๓.๓ ลักษณะงานในฐานะบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ 
ลักษณะงานที่ผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จะต้องเข้าไป

เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืองานในฐานะบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ลักษณะงานนี้เป็นเรื่องของ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ส าหรับวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
นั้นงานดังกล่าวจะเริ่มต้นจากการที่มีผู้แต่งบทความส่งบทความเข้ามาในระบบ โดยปกติแล้วบรรณาธิการจะ
เป็นผู้ด าเนินการ แต่ระบบวารสารออนไลน์ได้ก าหนดให้บรรณาธิการมอบหมายผู้ดูแลบทความ (Assign 
Participants) ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับและพิจารณาบทความเบื้องต้น สามารถตัดสินใจในฐานะผู้ท าหน้าที่ 
Section Editor เพ่ือจะส่งบทความไปให้ผู้ประเมิน หรือตัดสินใจไม่รับบทความของผู้แต่งที่ส่งเข้ามาในระบบ
ด้วยสาเหตุที่บทความไม่ตรงกับ Aim and Scope ลักษณะงานที่ด าเนินการจึงเป็นเรื่องของการดูแลรับ



๑๕ 

 

บทความ ส่งบทความให้ผู้ประเมิน ตัดสินใจรับตีพิมพ์บทความ ตรวจสอบต้นฉบับ การเตรียมข้อมูลบทความ
เพ่ือเผยแพร่ การน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารและสิ้นสุดที่การตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเล่ม (Publish) หรือออนไลน์  

 

๒.๓.๔ ลักษณะงานในฐานะผู้ก ากับควบคุมดูแลผู้แต่งบทความและประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

ลักษณะของงานเป็นการดูแลระบบปฏิบัติการเมื่อมีผู้แต่งบทความติดต่อขอตีพิมพ์บทความและ
ส่งบทความเข้าสู่ระบบ ผู้รับผิดชอบและจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จะต้องติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งก่อนและหลังการส่งบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ การให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียบทความใน  
Template ของวารสาร การให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกวารสารในระบบ (Register) การส่งบทความ
ของผู้แต่งเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นจึงเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบบทความที่ส่งเข้ามาโดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ การส่งประเมินบทความ การแจ้งเพ่ือให้ผู้แต่งแก้ไขบทความตามที่ผู้
ประเมินให้ความเห็นและการส่งบทความฉบับแก้ไขเข้าระบบ ตลอดจนถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้แต่งจะต้องทราบ
เช่นการรับตีพิมพ์บทความ การช าระค่าตีพิมพ์ การออกหนังสือรับรอง และการน าบทความเข้าสู่วารสารจน
สิ้นสุดกระบวนการส่งบทความ  

นอกจากนี้ลักษณะงานผู้ที่ท าหน้าที่จัดท าวารสารต้องเป็นในลักษณะติดต่อประสานงานโดยการ
เป็นผู้แจ้งและคอยให้การแนะน าหรือให้ความรู้แก่ผู้แต่งบทความแล้ว งานดังกล่าวยังต้องเป็นไปในลักษณะขอ
ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการตรวจประเมินบทความจากผู้ประเมินประจ าวารสารอีกด้วย เป็นลักษณะงานที่
ต้องใช้เทคนคิการสื่อสารและการประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินซึ่งจะต้อง
ติดต่อกันในเรื่องของการประเมินบทความทั้งในระบบและนอกระบบ  

๒.๓.๕ คุณภาพ ความยุ่งยากและความชับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

เนื่องจากการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นงานวิชาการท่ีต้องใช้ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ค่อนข้างสูง คุณภาพ ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งงานดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดได้ดังนี ้

 

(๑) คุณภาพของงาน: การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้การจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์ตามท่ีได้กล่าวไว้ในลักษณะงานในข้อที่ผ่านมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า งานด้านวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์นอกจากจะต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะต้องด าเนินการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพวารสารใน
ระดับชาติอีกด้วย อีกทั้งวารสารจะต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่นคุณภาพตามเกณฑ์ของ  ASEAN 
Citation Index (ACI) คุณภาพวารสารให้เป็นมาตรฐานสากลหรือในระดับนานาชาติ อาทิเช่น SJR (SCImago 
Journal Rank) ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารชนิดต่าง ๆ ได้แก่ H index, SJR, SNIP ดัชนี Impact Factor 
เกณฑ์ของ สกว. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) หรือเกณฑ์ของ สกอ. (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) เป็นต้น จัดเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร (Journal Quality Criteria) ดังนั้นคุณภาพ
งานของการด าเนินการในการจัดท าวารสารจึงแบ่งคุณภาพหลักได้เป็น ๒ ด้าน กล่าวคือด้านหนึ่งด าเนินการให้
มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และอีกด้านหนึ่งคือด าเนินการให้มีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
 



๑๖ 

 

(๒) ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน : งานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าวารสารจากกระบวนการการจัดท ารูปแบบเดิมที่ตีพิมพ์เป็นเล่มมาเป็น
การจัดท าวารสารในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นจะเห็นความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานโดยภาพรวมก็คือ 
กระบวนการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนเบื้องตันในการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งวารสารไทย
หลายสถาบันสนใจจัดท าวารสารวิจัยและวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ผลงานการศึกษาและ
วิจัย ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้
ผู้อ่านสามารถติดตามอ่านวารสารได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่วารสารมีการจัดพิมพ์ ผู้อ่านสามารถเข้าถึงวารสารได้
ทุกที่และทุกเวลา ศูนย์สารสนเทศหรือห้องสมุดที่ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถลดภาระงานและ
ทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดการตัวเล่มวารสาร จากการส ารวจตัวอย่างวารสารไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถสรุปภาพรวมขั้นตอนการจัดท าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือเริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างาน และหรือ กองบรรณาธิการ มีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ มีการเสนอชื่อและติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จัดการประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพ่ือตีพิมพ์
ลงวารสาร การรับต้นฉบับบทความ การพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของตันฉบับเบื้องต้น 
ต่อจากนั้นมีการประสานผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตรวจสอบและประเมินตันฉบับ ตลอดทั้งจัดส่งต้นฉบับ
ให้เจ้าของต้นฉบับแก้ไขและปรับปรุงตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ผู้จัดท าจะต้อง
รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับที่มีการแก้ไขและปรับปรุงก่อนที่จะด าเนินการรวบรวมต้นฉบับ 
พิสูจน์อักษร แก้ไข และประสานการจัดพิมพ์ด าเนินการเผยแพร่บทความทั้งในลักษณะรูปเล่มและออนไลน์๕ 
ความยุ่งยากและซับซ้อนของงานนี้ผู้เขียนจะได้เขียนอธิบายไว้ในบทที่ ๓ และ ๔ ต่อไป  

 

(๓) ความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง: งานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เป็นหนึ่ง
ภาระงานด้านวิชาการ วิจัย และมาตรฐานการศึกษา การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิชาการและงานวิจัย 
ดังนั้นผู้จัดท าวารสารจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบั ติการ
ควบคู่กัน กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดทั้งเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความรอบรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ หรือต้องเข้าใจใน
การท าบันทึกข้อความ และการท าหนังสือราชการ ที่ส าคัญต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ (Word/Excel/Power Point) เครื่องมือสื่อสาร และเครื่องสแกนและ
ถ่ายเอกสาร การใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ และการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 
อันเกิดจากงานที่เกี่ยวข้องด้วย งานวารสารจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่าง
องค์กร เทคนิคการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้แต่งบทความและผู้ประเมินบทความ  
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเครือข่ายวารสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในบางกรณีที่มีความจ าเป็น
จะต้องสื่อสารในระดับนานาชาติ มีความรู้ความสามารถในการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์  
มีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา ทั้งในเชิงทฤษฎีและประยุกต์บูรณาการ  และเป็นผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์มีความกระตือรือรนในการพัฒนางานที่ท าได้อย่างต่อเนื่อง  

                                                           
๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที:่ http://www.thailibrary.in.th/2019/08/24/e-journal-publushing/ (สืบค้น

วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

http://www.thailibrary.in.th/2019/08/24/e-journal-publushing/


๑๗ 

 

ผู้ เขียนได้กล่าวถึงภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย และภาพรวมของโครงสร้างการบริหาร  
บัณฑิตวิทยาลัย  โครงสร้างตามกลุ่มงานและภารกิจ และโครงสร้างบุคลากรและภาระงานกลุ่มงานวิชาการ 
วิจัยและคุณภาพการศึกษา ขอบข่ายภาระงานของผู้เขียน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณภาพ ตลอดทั้งความยุ่งยากและความชับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของภาระงานหลักที่เขียนเป็นข้อเสนอ
แนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนนี้จะเริ่มเขียนในบทที่ ๓ เป็นต้นไป 



 
 

 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข 

 
การจัดท าข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง 

“การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดท า
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO ให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

บทนี้จะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ รวมถึงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือกองบรรณาธิการ หลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์
บทความในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ รวมถึงวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับบริการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
 
๓.๑ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันระเบียบหรือค าสั่งและหรือประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น จากการสืบค้นข้อมูล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนี้ยังไม่มีเอกสารออกเป็นประกาศ ค าสั่ง หรือออกเป็นหลักเกณฑ์ในการด าเนินการจัดท า
วารสารวิชาการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร วารสารวิชาการทุกปกในเครือของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาได้รับอนุมัติ
ให้ด าเนินการภายใต้มติสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละส่วนงานเสนออนุมัติจัดท าวารสารวิชาการ
ผ่านสภาวิชาการตามล าดับ ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยงานวารสารวิชาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจงาน
ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ของกลุ่มงานวิชาการ วิจัยและมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๓) ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดท าวารสาร
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ๓ วารสารได้แก ่

๑) วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยที่  ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) 

๒) วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ (ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) และ 



๑๙ 

 

๓) วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ (ตามมติสภาวิชาการที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ และมีประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการน ามาใช้ในการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์นั้น วารสารได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ส าคัญคือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ด าเนินการภายใต้การ
ก ากับการประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ดังจะได้น าเอาหลักเกณฑ์ที่ส าคัญมา
กล่าวไว้ตามล าดับดังนี้  
 

๓.๑.๑ หลักเกณฑ์การอนุมัติให้ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดท าวารสารอย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยคือ 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่องอนุมัติจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  
บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
และมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔๑ ส่วนหลักเกณฑ์ปฏิบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

๓.๑.๒ เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒  
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จัดอยู่ในวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคม

ศาตร์ ดังนั้นในช่วงด าเนินการแรกเริ่ม วารสารได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ที่ได้ร่วมมือกันในการยกมาตรฐานการเผยแพร่งาน
วิชาการในประเทศให้มีคุณภาพและเพ่ือผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่ใกล้เคียง หรือเทียบได้กับนานาชาติ โดยมี
มาตรการสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลาง เป็นที่รวมและเผยแพร่ความรู้ของประชาคมวิชาการใน
ประเทศไทย เพ่ือให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ท าหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการ
เผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
วารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ พอสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้๒ 

๑) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

                                                           
๑ ส าเนาเอกสารดูที่ภาคผนวก 
๒ เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 



๒๐ 

 

๒) ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มีผลงานการท าวิจัยและมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  

๓) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอ่ืนที่มิใช่สถาบันที่
จัดท าวารสารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐% ของจ านวนบทความทั้งหมด ในอนาคตควรมีการเพ่ิมจ านวนบทความ
ประเภทดังกล่าวให้ถึง ๒๕% ของบทความท้ังหมดเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ  

๔) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจากสถาบัน
ภายนอกไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด  

๕) ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ ๒ ปี ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
๖) บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ

ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  
๗) วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง  
๘) วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) และ 
๙) วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นครั้งคราว 
จะเห็นได้ว่า ในช่วงแรกของการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ได้

น าเอาหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ส าคัญมาปรับปรุงวารสาร เช่นเกณฑ์ท่ีระบุว่าต้องมีศาสตราจารย์ประจ ากอง
บรรณาธิการ มีผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา และจากเดิมที่มีเพียงบทความวิชาการที่ส่วนใหญ่เป็น
บทความวิชาการจากผู้แต่งภายในแล้วมีการปรับแก้ไขให้ตรงกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ มีการเพ่ิมบทวิจารณ์
หนังสือ (book review) ไว้ตอนท้ายของเล่ม เป็นต้น 

 
๓.๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพ.ศ. ๒๕๖๒ 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่

ได้ออกระเบียบว่าด้วยเรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพ.ศ. ๒๕๖๒๓ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ส าคัญคือ มีก าหนดการเผยแพร่ที่
แน่นอนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตี พิมพ์ 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ มีคณะบรรณาธิการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย  

เกณฑ์ข้างต้นนี้ยังเน้นเกี่ยวกับคุณภาพของบทความ กล่าวคือบทความทุกบทความมีการควบคุม
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ
                                                           

๓ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๑ 

 

ภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ 
กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย  มีการตีพิมพ์
บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ 
บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง  ต่อมามีประกาศยกเลิกระเบียบดังกล่าวนี้ โดยใช้ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ได้มีหนังสือเวียนถึงอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มและสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วประกอบกับปัจจุบันฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบางรายการได้ถูกยุบเลิกและได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่อีกเป็นจ านวนมาก จึงมีมติเห็นชอบ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูล ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัย 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งประธานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ลงนามในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒๔  

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับดังกล่าวได้
ที่เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือที่ www.basd.mua.go.th ในหัวข้อระเบียบต่าง ๆ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับดังกล่าว ให้ยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้  

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้เผยแพร่ก่อนวันที่
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
                                                           

๔
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๒ 

 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้ใช้ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕'๖๒๕ และให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นตันไป 

เกณฑ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินวารสารวิชาการระดับชาติของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ด าเนินการจัดท าภายใต้หลักเกณฑ์นี้ในการ
พัฒนาคุณภาพวารสาร ดังจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 
 

๓.๑.๔ หลักเกณฑ์ภายใต้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

หลักเกณฑ์ภายใต้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ท าหน้าที่พัฒนา
ฐานข้อมูลรวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการค านวณและรายงานค่า Journal Impact 
Factors เพ่ือประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการตีพิมพ์บทความวารสาร โดยที่ศูนย์ TCI มีภารกิจหลัก 
๕ ประการ คือ๖ ๑) พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิง
ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย ๒) ค านวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของ
วารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TC (เรียกว่า TCI impact factors) ๓) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล ๔) วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ ๕) ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
พัฒนาวารสารไทย 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ได้ท าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI ไปแล้ว ๓ รอบ  ในปี  พ.ศ. 
๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของ
วารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมานั้นจะสิ้นสุดการ
รับรองคุณภาพในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสาร
รอบที่ ๔ ในปี พ.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยบรรณาธิการวารสารจะต้องส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินทั้งหมดใน
ระบบออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายหลัง
การประเมินจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา ๕ ปื คือ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่า วารสารกลุ่มที่ ๒ และ กลุ่มที่ ๓ สามารถขอรับ
การประเมินได้ใหม่เพ่ือปรับกลุ่มคุณภาพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี (๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕) โดยในการประเมินครั้ง
นี้ ศูนย์ TCI ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใหม่ดังนี้๗ 

                                                           
๕

 ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ ที่มา:- https://tci-thailand.org/?page_id=23 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓) 
๗ ที่มา:- https://tci-thailand.org/?p=1306 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓) 

https://tci-thailand.org/?page_id=23
https://tci-thailand.org/?p=1306


๒๓ 

 

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔ 
(๒๕๖๓-๒๕๖๗) 

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ท่ีไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม ๑ ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ) 
๑. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด 
๒. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 
๓. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
๔. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ท่ีคิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
๑. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
๒. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
๓. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
๔. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
๕. วารสารมีกระบวนการประเมนิคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ 
๖. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 
๗. คุณภาพของบทความในวารสาร 
๘. เกณฑ์คุณภาพอ่ืนๆ 
การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร 
กลุ่มที่ ๑ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา ๕ ปี จนถึง ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ ากว่า ๑๖ 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) หรือเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ/หรือ Web of 
Science 

กลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา ๕ ปื จนถึง ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ 

พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักบางข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั้งแต่ ๑๐ 
คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

กลุ่มที่ ๓ : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน
อนาคต 

พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ ากว่า ๑๐ คะแนน 
(จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) หรือ ไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



๒๔ 

 

 
ภาพที่ ๓.๑ แสดงหน้าเว็บไซต์แสดงภารกิจหลักของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

 
๓.๑.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

(๑) หลักเกณฑ์การเขียนบทความ 
วารสารก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนบทความเบื้องต้นและค าแนะน าส าหรับผู้แต่งไว้ดังนี้๘ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทความที่ผู้แต่งส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน ผู้แต่งบทความต้อง
ยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมถึงรูปแบบบทความในการขอตีพิมพ์บทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความ
รับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ รวมทั้งผู้แต่งบทความต้องค านึงถึงจริยธรรม
การวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง โดยวารสารได้ก าหนดความซ้ าซ้อนของ
ผลงานตามโปรแกรม CopyCat ในระบบเว็บ ThaiJO2 ระดับความซ้ าซ้อนของบทความต้องไม่เกิน ๒๕% โดย
มีผลบังคับตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นตันไป เกณฑ์ดังกล่าวนี้ได้ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสารในเมนู 
“ค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง” 

 

 (๒) หลักเกณฑ์การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
ค าชี้แจงส าหรับการเขียนบทความวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้พัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบของบทความ โดยได้ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าการเตรียม Template ส าหรับการสกัด Metadata ของ
                                                           

๘ ที่มา:- https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒) 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines


๒๕ 

 

วารสารตีพิมพ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ TCI ก าหนด โดยผู้แต่งจะต้องเขียนชื่อบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย/อังกฤษ ค าส าคัญ ข้อมูลอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร รวมถึงข้อควร
ระวังในการจัดเตรียมบทความด้วย เช่น ข้อควรระวังการจัดเตรียมบทความ ในส่วนของชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องใส่
ต าแหน่งทางวิชาการ ยศ ต าแหน่งราชการทหาร ต ารวจ สถานภาพทางการศึกษา หรือค าน าหน้าชื่อหรือท้าย
ชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. ดร. Ph.D ร.ต.ต. พ.ต.ท. (ถ้าต้องการระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าชื่อให้ผู้แต่ง
ระบุไว้ในระบบข้อมูลของThaiJo2) ไม่ควรระบุสถานภาพผู้แต่ง เช่นนักศึกษาปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร. ต าแหน่งผู้อ านวยการ... คณบดีคณะ... พยาบาลวิชาชีพ สิ่งที่ส าคัญที่ต้องระบุคือต้นสังกัด
ผู้แต่ง ผู้แต่งต้องมีสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดให้เลือกเพียง ๑ สังกัด) และควรระบุ หน่วยงานระดับตัน เรียง
ไปจนถึง หน่วยงานหลัก จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และประเทศ ดังตัวอย่างเช่น "ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะ
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" และระบุภาษาอังกฤษเป็น "Department of 
Buddhism, Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya 
13170, Thailand" และตามด้วย E-mail ของผู้แต่งหลักทุกครั้ง เป็นต้น โดยเมื่อผู้แต่งเขียนบทความตาม
รูปแบบที่วารสารก าหนดแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนส่งบทความในระบบ ThaiJO2 ต่อไป 
 

(๓) หลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความ  
เพ่ือให้บทความที่ผู้เขียนได้ส่งมามีรายละเอียดที่กองบรรณาธิการสามารถเก็บข้อมูลไว้ ในระบบ 

วารสารจึงก าหนดหลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับไว้ดังนี้ 
๑. พิมพ์ผลงานทางวิชาการจะต้องจัดพิมพ์ด้วย Microsoft word for Windows บนกระดาษ

ขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ ๒๖ บรรทัด ต่อ ๑ หน้า ใช้อักษร Cordia New หรือ TH SarabunPSK ตัวเลข
ไทย (ยกเว้นบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และหนังสืออ้างอิงฉบับภาษาอังกฤษ) ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ ๑๘-๑๖-
๑๕-๑๔ (ชื่อบทความ-ชื่อผู้แต่ง-เนื้อหา-เลขเชิงอรรถ) และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรก 
จ านวนไม่เกิน ๑๒-๑๕ หน้าตาม Template ของวารสาร 

๒. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน ๑ หน้ากระดาษ ให้จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ 
มีความยาวประมาณ ๒๐๐ ค า หรือบทศัดย่อภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน ๑๒ บรรทัด จะต้องพิมพ์ค าส าคัญทั้ง
ในบทศัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keywords ในบทศัดย่อภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วย จ านวนไม่
เกิน ๕ ค า 

๓. เนื้อหา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ก่อนปีที่ ๑๖ ให้จัดพิมพ์เป็น ๒ คอลัมน์ ส่วนเนื้อหาในปี
ที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปให้พิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ตามรูปแบบที่ก าหนด และการ
จัดพิมพ์นื้อหาภาษาอังกฤษให้จัดพมิพ์เป็น Single Space (เกณฑ์ในข้อนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นจัดพิมพ์เนื้อหาเป็น 
๑ คอลัมน์ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 

๔. ถ้ามีรูปภาพตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย  
(ส าหรับเกณฑ์ในข้อนี้ เมื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบ ThaiJO2 จึงไม่จ าเป็นต้องมีใช้เนื่องจากในระบบ ThaiJO2 

ได้ก าหนดข้อมูลส่วนตัวของผู้แต่งไว้แล้ว ผู้แต่งสามารถไปเพิ่มเติมได้ในเมนูส่วนบุคคล) 
๕. ประวัติผู้แต่ง ให้ระบุชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  วุฒิ

การศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท างานและผลงานทาง
วิชาการ ๑-๓ ปีที่ผ่านมา และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง ๑ รูป (ชุดสุภาพ) โดยผู้แต่งสามารถปรับปรุงข้อมูล
ส่วนบุคคลไดใ้นระบบ ThaiJO2 



๒๖ 

 

 
๖. บรรณานุกรมแยกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามส าตับตัวอักษร) 
๗. ผลงานวิชาการท่ีส่งมาต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
๘. การส่งต้นฉบับ จะต้องส่งเอกสารบทความชนิดไฟล์เวิร์ด จ านวน ๑ ไฟล์แนบเข้ามาในระบบ

ตามขั้นตอน พร้อมระบุข้อความถึงบรรณาธิการให้ชัดเจน ส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์
วารสารฯ ก าหนดให้ผู้เขียนส่ง โดยบทความข้างต้น ผู้แต่งอาจแบ่งให้เป็น ๒ ไฟล์ได้คือ (๘.๑) บทความที่มี
รายละเอียดของผู้เขียนบทความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ จ านวน ๑ ฉบับ และ (๘.๒) ส่วนบทความอีก
ฉบับไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนและประวัติของผู้เขียนลงในบทความ 

๙ บรรณาธิการพิจารณาบทความเบื้องต้นและส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพความ
เหมาะสมของบทความก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขในระบบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด นับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ 

๑๐. ผู้แต่งที่แก้ไขบทความตามผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการส่งบทความฉบับแก้ไข
ของตนไปเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนโดยส่งเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้กองบรรณาธิการด าเนินต่อไป (ดูแผนภาพ
ประกอบ) (ที่มา: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines) 

๑๑. รูปแบบการเขียนอ้างอิงกรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้
วิธีการอ้างอิงแบบระบบเชิงอรรถ (Footnote System) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่ที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์
ของเอกสารและหน้าที่อ้างอิงไว้ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นโดยใส่ล าดับ
ตัวเลขแบบยกตัวเลขขึ้น และให้มีการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมส่วนท้ายเล่ม ( reference citation) โดยการ
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษร
ชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ บรรณานุกรม ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ ( reference) ส าหรับผลงาน
วิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบเชิงอรรถ (Footnote System) (สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่มวารสาร) ซึ่งรายละเอียดข้อมูลในระบุไว้หน้าเมนูเว็บไซต์วารสารในระบบ
ThaiJO2 ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ ๓.๒ แสดงตัวอย่างหลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความระบุไว้ที่หน้าเว็บไซต์ 



๒๗ 

 

(๔) หลักเกณฑ์การช าระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ 
วารสารได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ๙ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อ ๑ บทความ (ยกเว้นบทความจาก
คณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา ตามนโยบายสนับสนุน
ผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย) ผู้แต่งบทความจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
บทความตามข้อแนะน าส าหรับผู้แต่ง ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขกองบรรณาธิการวารสารขอ
สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมตังต่อไปนี้ ๑) หากบทความของท่านมีความ
ซ้อนมากกว่า ๒๕% ตามที่ปรากฏในโปรแกรม CopyCat ในระบบเว็บ ThaiJO2  ๒) ผู้แต่งไม่ปฏิบัติตาม
รูปแบบที่วารสารก าหนด ๓) บทความไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ๔) ผู้แต่งไม่แก้ไขบทความ
ตามข้อเสนอแนะตามที่กองบรรณาธิการแจ้งในระบบตามระยะเวลาที่ก าหนด (บรรณาธิการจะแจ้งก าหนด
ระยะเวลาให้แก้ไขในระบบ ThaiJO2) การช าระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผู้แต่งบทความสามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เมื่อช าระแล้วให้ส่งหลักฐานแจ้งไปที่อีเมลของ
วารสาร รายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้ระบุไว้ที่หน้าเว็บไซต์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบThaiJO2 ซึ่ง
มีการปรับเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 

(๕) หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณตามท่ี TCI ก าหนด 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ออกประกาศเรื่องการประเมินด้านจริยธรรม/

จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI๑๐ โดยมีรายละเอียดสืบเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TC) มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยด้วยการจัดประเมินคุณภาพวารสารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการประเมนิและจัดกลุ่มคุณภาพวารสารไทย (re-evaluations) ในฐานข้อมูล TCI  ทุกๆ 
5 ปี เพื่อเพ่ิมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยผ่านวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ องศ์ประกอบส าคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพวารสารคือ การด าเนินงานวารสารที่ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ (publication 
ethics) ดังนั้นในปี ๒๕๖๒ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงมีแนวคิดในการพิจารณาองค์ประกอบ
ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินและจัด
กลุ่มคุณภาพวาสารรอบปกติ โดยมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้๑๑ 

๑ .บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใน ว า ร สา รต้ อ ง ผ่ า นก ารตร วจสอบกา ร พิม พ์ ซ้ า ห รื อซ้ า ซ้ อน 
(duplications/plagiarism) เช่น การไม่ด าเนินการที่เหมาะสมกับบทความที่ตรวจพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ าหรือ
ช้ าซ้อน เป็นต้น 

๒. การตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มี conflict of interest เช่น หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
(editors) ตีพิมพ์แผยแพร่บทความของตนเองอย่างมีนัยส าคัญ หรือ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพบทความก่อน
การตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ เป็นต้น 

                                                           
๙

 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั  
๑๐ ที่มา:- https://tci-thailand.org/?p=1306 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓) 
๑๑ เรื่องเดียวกัน ฐานข้อมูลเดียวกัน 

https://tci-thailand.org/?p=1306


๒๘ 

 

๓. จ านวนและคุณภาพการอ้างอิงของวารสารผิดไปจากสภาพความเป็นจริง เช่น มีการก ากับ
และร้องขอให้มีการอ้างอิงบทความในวารสารทั้งในลักษณะลับหรือเปิดเผย และมีการใช้การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นตัน 

๔. การเก็บค่า page charge หรือ processing fee มีการด าเนินการอย่างไม่โปร่งใส เช่น ไม่มี
ประกาศกระบวนการเรียกเก็บอย่างชัดเจน หรือไม่ระบุราคาหรือเงื่อนไขของการเรียกเก็บค่า page charge 
เป็นต้น 

๕. หัวหน้ากองบรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องก ากับให้การด าเนินงานของวารสาร เป็นไป
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ และต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมกับผู้
นิพนธ์หรือบทความที่ตรวจพบว่ามีการกระท าผิดด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณ 

๖. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม/จรรยาบรรณและมาตรฐานการจัดการวารสาร 
มาตรการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) น ามาใช้เพ่ือตรวจสอบวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลนั้น โดยการเปิดรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารในช่องทาง
ต่างๆ  โดยก าหนดแนวทางเพ่ือด าเนินงานด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้ 

๑. เมื่อได้รับข้อร้องเรียน ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฯ อาจแจ้งกลับไปยังบรรณาธิการวารสารเพ่ือรับทราบและ
ชี้แจง 

๒. เมื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รับค าชี้แจงและตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อ
ร้องเรียนนั้นเป็นจริง วารสารจะถูกถอดจากกลุ่มประเมินปกติ (กลุ่ม ๑-๓) และถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มวารสารที่ไม่
ผ่านเกณฑ์จริยธรรม/จรรยาบรรณข้างต้น เป็นเวลา ๒-๕ ปี (embargo period) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐาน 
ลักษณะ และข้อเท็จจริงด้านจริยธรรมจรรยาบรรณที่ปรากฏของแต่ละวารสาร 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ด าเนินการจัดท าวารสารภายใต้หลักปฏิบัติหรือเกณฑ์การ
ประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
เอกสารการประกาศของทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/
จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ปรากฏไว้ที่ข่าวประกาศหน้าเว็บไซต์ ดังภาพด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ ๓.๓ แสดงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณตามที่ TCI ก าหนด 
 
 



๒๙ 

 

(๖) หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ได้ก าหนดหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามเกณฑ์ที่ TCI ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่ครอบคลุมทั้งผู้แต่ง ผู้ประเมิน และบรรณาธิการประจ ากองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ดังกล่าวมีรายละเอียดต่อไปนี้  

(๖.๑) ข้อควรค านึงของผู้แต่งบทความ (Authors)๑๒ 
๑ ผู้แต่งควรค านึงว่าบทความของตนที่เขียนส่งมาระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์นั้นจะต้องไม่เคย

ตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารอื่น 
๒ ผู้แต่งควรค านึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืน หรือแต่งบทความที่มีค่าระดับ

ความซ้ าซ้อนของเนื้อหาที่ตรวจพบด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ ThaiJO ไม่เกิน 25% วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ก าหนดให้ผลตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๓. ผู้แต่งควรค านึงและมีความรับผิดชอบในการรับรองผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
บทความ เช่นรูปภาพ หรือตาราง หากมีการน ามาใช้ในบทความของตนเอง ควรระบุ "แหล่งที่มา" เพ่ือปูองกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีกรณีการฟูองร้องจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งแต่เพียงผู้เดียว วารสารไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด) 

๔. ผู้แต่งควรค านึงถึงการอ้างอิงเนื้อหาที่ปรากฏในบทความวารสารต่างๆ ให้มีความถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยไม่ควรอ้างอิงเพ่ือให้เกิดค่า IF โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

๕. ผู้แต่งควรค านึงและปฏิบัติตามเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขที่วารสารก าหนด เช่น การขอให้
ปรับแก้ไขบทความตามที่ผู้ประเมินบทความหรือกองบรรณาธิการแจ้งให้ทราบ และด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด การยอมรับการเลื่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปหรือการที่บทความถูกถอดถอนออกจาก
การตีพิมพ์ในวารสารเพราะเหตุแห่งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของวารสาร เป็นต้น 

๖. ผู้แต่งต้องค านึงถึงข้อเขียนที่ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อเขียนควรเป็นไปเพ่ือให้
ความจริง การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคคลและสังคม และข้อเขียนจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้  
วจีทุจริต ๔ คือ ค าหยาบ ส่อเสียด เพ้อเจอและเท็จ 

(๖.๒) ข้อควรค านึงของผู้ประเมินบทความ (Reviewers)๑๓ 
๑. ผู้ประเมินบทความควรค านึงถึงจรรยาบรรณของผู้ประเมิน โดยรักษาความลับและไม่เปิดเผย

ข้อมูลของบทความที่ผู้แต่งส่งมาพิจารณาให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
รวมถึงหลังจากท่ีพิจารณาประเมินบทความเสร็จแล้ว 

                                                           
๑๒ ที่มา:- https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines (ข้อมูล ณ วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๒) 
๑๓ ที่มา:- https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒) 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines


๓๐ 

 

๒. ผู้ประเมินบทความควรค านึงถึงบทความท่ีตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้แต่งที่อาจท า
ให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระได้ ควรแจ้งไห้บรรณาธิการวารสารทราบ
และปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ 

๓. ผู้ประเมินบทความควรค านึงถึงความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ โดยประเมินบทความใน
สาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญและรับพิจารณาประเมินบทความนั้น ๆ ให้มีคุณภาพและมีความเข้มข้นตาม 
หลักวิชาการ 

๔. ผู้ประเมินบทความควรค านึงถึงการพิจารณาบทความทั้งในส่วนที่เป็นหัวข้อ เนื้อหา และ
รูปแบบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความเห็นที่เป็นหลักการและอยู่ภายใต้พรหมวิหารธรรมต่อเจ้าของผู้แต่งบทความ
นั้นๆ  

๕. ผู้ประเมินบทความควรค านึงถึงการไม่ท างานภายใต้อคติ ๔ อันจะท าให้การพัฒนาองค์ความรู้
ขาดการสร้างสรรค์ทีดี่งาม 

(๖.๓) ข้อควรค านึงของบรรณาธิการ (Journal Editors)๑๔ 
๑. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณา ก ากับ และควบคุมการตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย 

และบทวิจารณ์หนังสือเพ่ือเผยแพร่ผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยคัดเลือกบทความที่ผ่านกระบวนการ
จากผู้ประเมินบทความแล้ว และบทความนั้นๆ มีเนื้อหาความสอดคล้องกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของ
วารสาร และใช้ความรู้ความสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ผ่านการเขียนของผู้แต่งมา
ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในวารสารผ่านระบบออนไลน์ 

๒. บรรณาธิการควรค านึงถึงความยุติธรรมแก่ผู้แต่งโดยไม่เปิดเผยผลการประเมินบทความของ  
ผู้แต่งต่อสาธารณะ และควรค านึงถึงข้อปฏิบัติการประเมินบทความแบบปกปิดรายชื่อ (Double-bline) 

๓. บรรณาธิการควรค านึงถึงผลกระทบต่อวารสารในทางเสื่อมเสียและไร้คุณภาพ โดยจะต้องไม่
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับบทความที่เคยตีพิมพ์ที่ อ่ืนมาแล้ว หรือบทความที่มีการคัดลอก
ผลงานของผู้อืน่เกินค่า CopyCat ตามท่ีปรากฏในเว็บ Thaijo ไม่เกิน ๒๕% 

๔. บรรณาธิการควรค านึงถึงผลกระทบในทางเสื่อมเสียในแง่ของผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง 
ผู้แต่ง และหรือผู้ประเมิน โดยการหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์บทความที่อาจจะเข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น ด้วยการตอบ
รับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความอย่างมีเหตุผล 

๖. บรรณาธิการควรค านึงและปฏิบัติตามประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ว่าด้วย
เรื่องการประเมินด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI อย่างเคร่งครัด 

                                                           
๑๔ ที่มา:- https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒) 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/guidelines


๓๑ 

 

 
ภาพที่ ๓.๔ แสดงตัวอย่างหลักจริยธรรมที่ระบุไว้ในเว็บไซต์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
 
จากที่ผู้เขียนได้น าเอาหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของศูนย์ TCI 

และของวารสารเองมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานของวารสาร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งนี้โดยค านึงถึงการด าเนินการภายในจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมน าไปสู่การบริหาร
จัดการวารสารที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๓.๒ วิธีการปฏิบัติงาน 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด าเนินการจัดการภายใต้การก ากับและค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยมติอนุมัติให้
ด าเนินการ และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือกองบรรณาธิการโดยอธิการบดี ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งดัง กล่าวนั้น
ผู้บริหารระดับหน่วยงานในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอขึ้นไป วซึ่งมีวี
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนทั้งในส่วนเอกสาร และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะบุคลากรของแต่ละต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งและมอบหมาย ในส่วนของเอกสารประกอบไปด้วยเอกสารส าคัญคือ  

๑) บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติลงนามในค าสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ฝุายประสานงานและจัดการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

๒) ส าเนา ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  ฝุายประสานงานและจัดการวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์๑๕ ลงนามโดยอธิการบดี มีผลบังคับใช้ไปตามข้อก าหนดในค าสั่ งนั้นๆ ในแต่ละคร่าวที่
ได้ขออนุมัติ ค าสั่งดังกล่าวครอบคลุมทั้งที่ปรึกษาวารสาร บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 
                                                           

๑๕ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่  ๑๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบรรณาธิการ กอง
บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ฝุายประสานงานและจัดการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ภาคผนวก) 



๓๒ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้งในสัดส่วนภายในและภายนอก นอกจากนี้ในค าสั่งดังกล่าวยังได้แต่งตั้งกอง
ประสานงานประจ าวารสารอีกด้วย ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ดัง
มีรายละเอียดของหน้าที่แต่ละต าแหน่งดังนี้ 

๓.๒.๑ ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มีจ านวน ๑๒ รูป/คน ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่บรรณาธิการ  วิธีการปฏิบัติงานขึ้นอยู่ที่
บรรณาธิการจะขอให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีการร้องขอให้เสนอความเห็นอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
วารสารหรือกองบรรณาธิการ 

๓.๒.๒ บรรณาธิการ (Chief Editor) 
บรรณาธิการวารสาร จ านวน ๑ ท่าน ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่เป็นหัวหน้าบริหารจัดการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปัจจุบันได้แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น “บรรณาธิการ” มีวิธีการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการและข้ันตอนในฐานะบรรณาธิการซึ่งมีรายละเอียดมากดังจะได้กล่าวไว้ในรายละเอียดของบท
ที่ ๔ ต่อไป 

๓.๒.๓ ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor) 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ให้มีผู้ช่วยบรรณาธิการ จ านวน ๒ ท่าน ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย

บรรณาธิการด าเนินการทั้งในส่วนวิชาการและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องวารสารทั้งหมด  วิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ช่วยบรรณาธิการ ได้แก่เมื่อได้รับมอบหมายให้ด าเนินการใด ๆ โดยการลงมือปฏิบัติงานในระบบและนอก
ระบบให้บรรลุเปูาหมายของงานด้านวารสาร เป็นต้น รายละเอียดปรากฏในกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในบทที่ ๔ 

๓.๒.๔ กองบรรณาธิการ (Editorial Board) 
กองบรรณาธิการ ท าหน้าที่คล้ายคณะกรรมการบริหารวารสาร ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้และเชี่ยวชาญสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนอย่างน้อย ๘ รูป/คน มี
หน้าที่พิจารณาให้ค าตัดสินหรือวินิจฉัยและหรือให้ความเห็นต่อการด าเนินการวารสารในด้านต่างๆ และอาจมี
มติในการมีส่วนร่วมในให้ความเห็นแก่บรรณาธิการ ในกรณีที่ผลการประเมินบทความมิอาจได้รับการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิได้ เป็นต้น  

๓.๒.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ (Peer Review) 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้พิจารณาหรือคัดเลือกและกลั่นกรองบทความ

ตามความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยพิจารณาตัดสิน ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตามหลัก
วิชาการท่ีถูกต้อง เพื่อให้บทความนั้น ๆ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ TCI ก าหนด โดยบทความที่มา
จากภายในจะต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณาตรวจประเมิน ส่วนบทความที่มาจากภายนอกจะ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้สัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการจากภายนอก
ควรมีมากกว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในกว่ากึ่งหนึ่ง วิธีการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามกระบวนการ
พิจารณาและประเมินผลบทความที่ได้รับมอบหมายในระบบ  



๓๓ 

 

๓.๒.๖ ฝ่ายประสานงานและจัดการ (Coordination and Management) 
ฝุายประสานงานและจัดการวารสาร มีหน้าที่เป็นผู้ประสานและสนับสนุนงานวารสารในด้าน

ต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อและ
ติดตามเกี่ยวกับบทความ การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านวารสารของหน่วยงาน เป็นต้น ส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรประจ าของหน่วยงานและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานด้านวารสาร  

 

๓.๓ เงื่อนไขหรือสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มีแนว

ปฏิบัติและข้อควรระวังอยู่หลายเรื่องหลายข้อ และหลายขั้นตอน โดยกระบวนการในการจัดวารสารนั้น 
นอกจากจะต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว ยังต้องค านึงถึงแนวปฏิบัติและข้อควรระวังอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและพึงระวัง
ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดวารสารซ่ึงเป็นข้อคิดที่เกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงของผู้เขียน ซึ่งจะรวบรวมและสรุปแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๓.๑  สรุปแนวปฏิบตัิและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานในการจัดท า 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

 

 
หัวข้อ/เรื่อง/ขั้นตอน 

 
การด าเนินการ 

 
แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 

 
หมายเหตุ 

 
๑. การขออนุมัติลงนาม
ในค าสั่งแต่งตั้ง
บรรณาธิการ 

-ท าบนัทึกข้อความขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะท างาน
หรือกองบรรณาธิการ 
-ท าส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานหรือกอง
บรรณาธิการ 

-ให้ด าเนินการเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง  ใ น กรณี ที่ มี ก า ร เปลี่ ย น แปล ง
คณะท างานหรือมีการปรับเปลี่ ยนหรือ
เพิ่มเติมบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ 
-ควรระวัง การเสนอรายชื่อในค าสั่งแต่งตั้ง
ต้องตรวจสอบต าแหน่งปัจจุบัน และต้นสังกัด
ให้ถูกต้อง 

 

๒. การจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน ์

-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบออนไลน์ 

-ให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้
ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

 

๓. การก าหนดค่าต่างๆ
และการจัดการเล่ม
วารสาร 

-ด าเนินการตัง้ค่าตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องกับวารสารใน
ระบบThaiJo2 อย่าง
ต่อเนื่อง 

-ให้ปรับปรุงและแก้ไขการตั้งค่าต่างๆ ใน
ระบบ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญๆ 
โดยปฏิบัติตามคู่มือ 
-ควรระมัดระวังการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องหรือผิด
จากความเป็นจริง   
 
 

 



๓๔ 

 

 
หัวข้อ/เรื่อง/ขั้นตอน 

 
การด าเนินการ 

 
แนวปฏิบัติและข้อควรระวัง 

 
หมายเหตุ 

 
๔. การด าเนินการ
ส าหรับบรรณาธิการ
และกองบรรณาธิการ 

-ด าเนินการพิจารณาคัด
กรองบทความเบื้องต้น  
-ด าเนินการพิจารณา
ตัดสินใจรับตีพิมพ์
บทความ 

-เมื่อบทความเข้าสู่ระบบเพื่อขอพิจารณา
ตีพิมพ์ให้ด าเนินการพิจารณาคัดกรองและ
หรือตัดสิน ใจรับบทความที่ เป็น ไปตาม
รูปแบบของวารสารก าหนด และมีเนื้อหาตรง
ตามวัตถุประสงค์ของวารสาร 
 
-ข้อควรระวังต้องตรวจสอบบทความที่ส่งเข้า
มาอย่างละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบค่าความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา รูปแบบ เป็นต้น 

 

๕. ผู้แต่งบทความ 
และผู้พิจารณาประเมิน
บทความ 

-การรับส่งบทความของผู้
แต่งเข้าระบบ 
-การส่งบทความให้ผู้
ประเมินการประเมิน
บทความและการแจ้งผล
การประเมิน 

-แนะน าการส่งบทความให้ผู้แต่งเป็นขั้นตอน
โดยผ่านสื่อต่างๆ  
-ลบชื่อผู้แต่งและต้นสังกัดผู้แต่งบทความส่ง
ให้ผู้ประเมิน 
-ควรระวังมิให้ชื่อและต้นสังกัดผู้แต่งและผู้
ประเมินปรากฏในไฟล์บทความที่ส่งให้ผู้
ประเมินหรือแจ้งให้ผู้แต่งแก้ไข 

 

 

 
๓.๔ แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดการจัดท าวารสารวิชาการไทยนั้น ตามความหมายที่สารานุกรมเสรี วิ กิพีเดียให้
ความหมายเกี่ยวกับแนวคิดการจัดท าวารสารวิชาการไว้อย่างสังเขป กล่าวคือ “วารสารวิชาการ (อังกฤษ: 
academic / scientific / scholarly journal)” หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอและจะต้อง
ผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่า
วารสารผ่านการทบทวน (peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีส าหรับการแนะน าและ
น าเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์
ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก บท
ปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ๑๖ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับวารสารวิชาการจ านวนมากที่ท าให้การ
พัฒนาด้านวารสารวิชาการไทยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล เช่น งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและจัดท าดัชนี
ผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ” ที่มีการศึกษาวิจัยจนน าไปสู่การผลักดันจาก สกว. 
อนุมัติให้ข้อเสนอโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ” จนมีการจัดตั้งศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งการด าเนินงานของศูนย์ TCI ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วงการวิชาการของประเทศหลายประการ อย่างเช่นการมีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการ

                                                           
๑๖ ทีม่า https://th.wikipedia.org/wiki (ท่ีมาข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๓) 

https://th.wikipedia.org/wiki


๓๕ 

 

อ้างอิงของบทความในวารสารไทยได้ ส่งผลให้มีการน าความรู้และผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในวง
กว้าง๑๗ 

การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารของศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre)๑๘ ซึ่ง TCI มีภารกิจหลัก  
๕ ประการ คือ ๑) พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิง
ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย ๒) ค านวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของ
วารสารวิชาการไทยที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI (เรียกว่า TCI impact factors) ๓) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล ๔) วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ และ ๕) ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือพัฒนาวารสารไทย ดังนั้นหลักการในการด าเนินการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ภายใต้เกณฑ์ของ 
TCI จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลตามที่ TCI ก าหนด รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของทางศูนย์ TCI อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารอย่างถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์  

นอกจากนีก้ารจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ยังต้องด าเนินการโดยใช้ระบบออนไลน์ของ 
Thai Journals Online (ThaiJO2)๑๙ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย 
เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO2 ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal 
Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO2 จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS 
(Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) 

ความรู้และหลักการในการใช้ระบบออนไลน์ของ ThaiJO2 นี้ ผู้ด าเนินการจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาเรียนรู้และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับระบบออนไลน์ไปใช้ได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง โดยทาง
ThaiJO2 ได้ก าหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะๆในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนั้นยังได้จัดท า
คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2 โดยศึกษาได้จากเว็บฝึกอบรม เอกสารการอบรม เป็นต้น 
 

๓.๕ วิธีการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์คุณภาพของ TCI ดังนั้นการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึงผู้แต่งบทความที่มีความต้องการตีพิมพ์บทความในวารสาร การให้บริการ
ของวารสารจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพวารสารด้วยเช่นกัน ดังนั้น วารสารบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้น าเอา
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้ควบคู่กับหลักการให้บริหารแก่ผู้รับบริการ ดังนี้ 
                                                           

๑๗ ดเูพิม่เตมิ “ประวัตแิละความเป็นมาของ TCI” ทีม่า https://tci-thailand.org/?page_id=21 (ท่ีมาข้อมูล 
ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

๑๘ ที่มา https://tci-thailand.org/?page_id=23 (ท่ีมาข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
๑๙ ที่มา https://www.tci-thaijo.org/about (ท่ีมาข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

https://tci-thailand.org/?page_id=21
https://tci-thailand.org/?page_id=23
https://www.tci-thaijo.org/about


๓๖ 

 

๓.๕.๑. การเปิดรับบทความและการประชาสัมพันธ์ 
- ผู้จัดท าวารสารควรด าเนินการสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดรับบทความตามช่องทางๆ

ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การท าแผ่นประชาสัมพันธ์เพ่ือแชร์ข้อมูลในเฟสบุคหรือกลุ่มไลน์เป็นต้น 
๓.๕.๒. การให้ความรู้และข้อแนะน าส าหรับการเขียนบทความ 
- ผู้จัดท าวารสารควรด าเนินการสร้างแผนภาพและอธิบายขั้นตอนให้ผู้แต่งบทความได้ทราบถึง

วิธีการเขียนบทความและการส่งบทความในระบบThaiJO2 เพ่ือให้ผู้แต่งรู้วิธีการเข้าสู่ระบบและการส่ง
บทความเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

๓.๕.๓. การให้ความรู้และข้อแนะน าเกี่ยวกับการใช้ระบบ ThaiJO2 (คู่มือ) 
- ผู้จัดท าวารสารจะต้องจัดการให้ความรู้และข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและการส่งผลการ

ประเมินบทความผ่านระบบThaiJo2 ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ โดยวิธีการต่างๆ เช่นการสร้าง
แผนภาพและการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น  
 

๓.๖ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  วิธีการติดตามการปฏิบัติงาน การจัดวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ ของวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ดังนี้คือ 

๓.๖.๑ ผลการด าเนินการตีพิมพ์บทความตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ควรตรวจสอบผลการด าเนินการตีพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจว่าการตีพิมพ์บทความได้

ด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ หากพบปัญหาข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขและปรับปรุงการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๖.๒ ผลการด าเนินการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ควรติดตามและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินบทความตามระยะเวลาที่ก าหนดใน

ระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบผลการประเมินและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับผลการประเมินที่ผู้ประเมินได้
ด าเนินการแล้ว เมื่อพบข้อผิดพลาดจะได้น ามาปรับแก้ไขในระบบจัดการได้อย่างถูกต้องและทันถ่วงที เช่นผล
การประเมินที่ไม่ได้รับการพิจารณา ผู้จัดท าวารสารจะได้หาวิธีแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและทันต่อระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

 

๓.๖.๓ ผลการด าเนินการการแก้ไขบทความของผู้แต่งบทความ 
ผู้จัดท าวารสารจะต้องติดตามและเร่งรัดการแก้ไขบทความตามที่ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นจากผู้

แต่งบทความให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาที่ผู้แต่งได้แก้ไข และแจ้ง
เตือนหรือแนะน าให้ผู้แต่งส่งบทความฉบับแก้ไขส่งเข้าระบบเพื่อให้ทันต่อก าหนดการด าเนินการตีพิมพ์ในแต่ละ
ฉบับ 

๓.๖.๔ ผลการด าเนินการการตีพิมพ์บทความตามกรอบระยะเวลาประเมินของ TCI 
ผู้จัดท าวารสารจะต้องติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานการตีพิมพ์บทความของวารสาร

ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ TCI ทุกข้ออย่างเข้มงวด และเพ่ือ
เตรียมพร้อมและรักษามาตรฐานคุณภาพของบทความและกระบวนการจัดท าวารสารในระบบออนไลน์ต่อการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  



๓๗ 

 

 
๓.๗. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานด้านวารสารนอกจากจะด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และจริยธรรมที่  TCI 
ก าหนดและจริยธรรมที่วารสารได้ก าหนดเกณฑ์ตามที่ผู้ เขียนได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น นอกจากนั้นแล้ว
ผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและน ามาสู่การปฏิบัติตามหลัก
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด กล่าวคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรม ซึ่งผู้เขียนจะขอสรุปประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้อาศัยความตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐาน
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเป็นแนวทางให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกในหน้าที่ เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การบริหารงานด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติ
สภามหาวิทยลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงให้ออก
ข้อบังคับดังกล่าวนี้ไว้๒๐ 

ประเด็นหลักใหญ่ใจความส าคัญของข้อบังคับนี้อยู่ที่หมวด ๒ และ ๓ กล่าวคือ หมวด ๒ ว่าด้วย
เรื่องมาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ ๑ เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมอันค่านิยมหลัก ส่วนที่ ๒ เป็นเรื่องของ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่องกลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม มี ๒ ส่วน
ส าคัญได้แก่ ส่วนที่ ๑ กล่าวถึงกลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมโดยการให้มีคณะกรรมการจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัย และส่วนที่ ๒ คือระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เป็นต้น 

ดังนั้นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์จะต้องประมวลจากข้อบังคับดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งผู้เขียนมองว่างานในส่วนของการ
จัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์สามารถน าข้อบังคับว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  
มาปรับใช้ได้ครอบคลุมทุกบริบท โดยสรุปมี ๒ ประเด็นคือ ควรประพฤติปฏิบัติและยึดมั่นในสิ่งดีงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความยึดมั่นในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และควร
ละเว้นการประพฤติการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทั้งแก่ตนเอง ส่วนงานและมหาวิทยาลัย สิ่ง

                                                           
๒๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 



๓๘ 

 

ส าคัญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวารสารจะต้องยืนหยัดในการท าสิ่งที่ถูกต้อง มีจิตให้บริการแก่นิสิตและ
ประชาชนทั่วไป เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุปในบทที่ ๓ นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งประมวลหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการ 
หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในบทที่ ๔ ต่อไป 

 
  



กรณีผู้ประเมินขอดูอีกครั้ง
หลังแก้ไขบทความ 

กรณีบทความไม่ผ่าน 
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีบทความไม่ตรง
วัตถุประสงค์วารสาร (aim 
and Scope) 

๔.๑.๑ (๑) แผนผังขั้นตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 
ลิขสิทธ:ิ วารสารบัณฑิตศกึษาปิรทรรศน ์

เร่ิมต้น 

ประกาศมหาวิทยาลัย: อนุมัติจัดท าวารสาร(ถา้มี) 
ค าสั่งมหาวิทยาลยั: แต่งตั้งกองบรรณาธิการ 

อบรมการสร้างและการใช ้
วารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 

สร้างวารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 

ใช้งานวารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 
(เปิดรับบทความผ่านระบบ) 

รับบทความท่ีผู้แต่งส่งเข้ามาในระบบ 
(ผู้แต่ง) 

พิจารณาบทความเบ้ืองต้น 
(บรรณาธิการ) 

ส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบ 

แจ้งผลประเมินบทความให้ผู้แต่ง 
(กรณีมีการแก้ไข) 

รับผลประเมินบทความจาก 
ผู้ประเมินในระบบ 

รับบทความฉบับแก้ไขตามผู้
ประเมินจากผู้แต่ง 

น าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 

รับตีพิมพ์บทความ 

เผยแพร่/ออนไลน ์

สิ้นสุด 

ก าหนดสัดส่วนการตีพิมพ์ (ภายใน/นอก) 
ก าหนดคิวการตีพิมพ์บทความในฉบับ 

แจ้งคิวการตีพิมพ์บทความให้ผู้แต่งทราบ 
ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ (กรณีผู้แต่งร้องขอ) 

๓๙ 



 
 

 

บทที่ ๔ 

กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

เนื้อหาในบทท่ี ๔ นี้เป็นการกล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองภาพรวมทุกขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าวารสาร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
พร้อมทั้งการอธิบายในรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติงาน 
และแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดกระบวนการ 

กระบวนการปฏิบัติงานในการการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate 
Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดท า
วารสารที่เป็นกระบวนการใหญ่สุด และแยกอธิบายกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับวารสารในระบบออนไลน์ 
ที่มีผู้เกี่ยวข้องในระบบแยกอธิบายให้เห็นภาพ เนื่องจากการด าเนินการวารสารในระบบออนไลน์ ThaiJO2 
ค่อนข้างมีความละเอียดและซับซ้อน ผู้เขียนจึงจ าเป็นจะต้องเขียนเป็นแผนผังแยกกระบวนที่ส าคัญ ๆ ออกเป็น
ข้อ ๆ ตามขอบเขตที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นในบทที่ ๑ ทั้งนี้ผู้เขียนจะอธิบายโดยใช้ผังตามตารางที่ ๔.๒ และตาม
ภาพที่ ๔.๑ โดยได้น าแนวทางในการจัดท าคู่มือของเสถียร คามีศักดิ์ (๒๕๕๓)๑ และเทคนิคการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานของปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (๒๕๖๐)๒ มาปรับใช้ในการอธิบายท าความเข้าใจผังกระบวนการตาม
ตารางที่ ๔.๒ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการอธิบายความในภาพที่ ๔.๑ และตารางท่ี ๔.๒ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ เสถียร คามีศักดิ์. การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน : ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญ

เฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ, ๒๕๕๓. 

๒ ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์. เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน. กรุงเทพฯ: กองบริหารงานบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์., ๒๕๖๐. 



๓๘ 

 

 
     ตารางที่ ๔.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการท าแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 
 
 
ส าหรับแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามขอบเขตการจัดท าคู่มือนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนผัง
ขั้นตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) แผนผังขั้นตอน
การก าหนดค่าต่าง ๆ และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 และแผนผัง
ขั้นตอนด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of 
Graduate Studies Review) ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจอย่างละเอียด
จึงจะสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวารสารได้เป็นอย่างดี ดังมีรายละเอียดการอธิบายตามที่ผู้เขียนได้สรุปเป็น
ภาพตามภาพท่ี ๔.๑ และตามตารางที่ ๔.๒ เรียงไปตามล าดับทั้ง ๓ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  



๓๙ 

 แทรกไฟล์เอกสารแนบหน้า ๓๙ 
 

 



 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒ แผนผังขั้นตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.  

 
 

- - - - - 

๒.   
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การท าค าสั่งแต่งตั้ง 
๑.ส า เนา (ร่ า ง )ประกาศ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ ข อ อ นุ มั ติ
อธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้ง
ภายในและภายนอก รวมถึ ง
คณะท างานของกองบรรณาธิการ
วารสาร 

๒ . บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ถึ ง
อธิการบดีเรื่องขออนุมัติลงนามใน
ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

๓. มหาวิทยาลัยแจ้งค าสั่ง
แต่งตั้งฯ 

๑.บรรณาธิการ/ 
๒.หัวหน้าส่วนงาน 
๓.คณบดี/ 
๔.เจ้าหน้าท่ีกอง
บรรณาธิการ 

๑.บันทึกข้อความเรื่องขอ
อนุมัติลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯ 

๒.ร่างบัญชรีายชื่อ
บรรณาธิการ, กอง
บรรณาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ ากองบรรณาธิการ,
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง  

๓.ร่างประกาศ/ค าสั่ง
แต่งตั้งฯ 

๒-๓ 
สัปดาห ์

๑.รายชื่อ
บรรณาธิการ กอง
บรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
ประเมินบทความ 
ควรด าเนินการ
ภายใต้เกณฑ์
ข้อบังคับของ TCI ให้
เป็นไปตามสดัส่วนท่ี 
TCI ก าหนด 

๒.เมื่อไดร้ับ
ประกาศค าสั่งแต่งตั้ง
ฯแล้วควรแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรแก่
ผู้เกี่ยวข้องที่ไดร้ับ
แต่งตั้งตามประกาศ
ดังกล่าว นัน้ๆ 

 

เร่ิมต้น 

ประกาศมหาวิทยาลัย: อนุมัติจัดท าวารสาร(ถา้มี) 
ค าสั่งมหาวิทยาลยั: แต่งตั้งกองบรรณาธิการ 
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๔๑ 

 

๓.   
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การเข้าอบรมการ
สร้างและการใช้วารสารในระบบ
ออไลน์ ThaiJO2 

๑.หัวหน้าส่วนงาน/คณบด/ีหรือ
บรรณาธิการ มอบหมายผู้ช่วย
บรรณาธิการ และหรือผู้เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมและการใช้
วารสารในระบบ  

๒.ผูไ้ดร้ับมอบหมายเข้ารับการ
อบรมการใช้งานวารสารในระบบ
ThaiJO2 ตามรอบระยะเวลาที่
ทางThaiJO2 ประกาศก าหนดไว้
ในแต่ละปีงบประมาณ 

๓.เมื่อเข้ารับการอบรมแล้วผู้ที่
เข้ารับการอบรมจะได้น าความรู้ไป
ปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

๑.คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเทอร์เนต 

๒-๓ วัน ให้เข้าอบรมตามที่
ThaiJo มีประกาศ
รับผู้เข้าอบรมตาม
วัน เวลา สถานท่ีที่
ก าหนดไว้ในเว็บไซต ์
 

๔.   
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓ สร้างวารสารใน
ระบบออนไลน(์ThaiJO2) 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องสรา้ง
วารสารในระบบออนไลน์ของ 
ThaiJO โดยสร้างระบบออนไลน์ท่ี
เกี่ยวข้องตามคู่มือ 

การสร้างวารสารในระบบ
ออนไลน์ ส่วนส าคัญได้แก่ การตั้ง
ค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบให้
ครบถ้วนสมบรูณต์ามที่คูม่ือระบไุว ้

 
 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

๑. คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเทอร์เนต 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดูรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ก าหนดค่าต่างๆ และ
การจัดการเลม่
วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ใหเ้ป็นไป
ตามขั้นตอน ข้อ 
๔.๑.๒  

อบรมการสร้างและการใช ้
วารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 

สร้างวารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 
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๔๒ 

 

๕.   
 
 
 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ 
เมื่อบรรณาธิการ และหรือผู้ช่วย

บรรณาธิการไดผ้่านการอบรมการ
สร้างและการใช้งานระบบ
ออนไลน์ในภาคทฤษฎีแล้ว จึงน า
ความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมดังกล่าว
ข้างต้นมาด าเนินการเปดิใช้งานใน
ระบบ 

การใช้งานวารสารในระบบ
ได้แก่การเปิดใช้งานอย่างเต็ม
รูปแบบในระบบออนไลน์ ThaiJO 
โดยเปดิรับบทความที่ส่งเข้ามาขอ
ตีพิมพ ์

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

๑. คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเตอร์เนต 

ตลอดเวลา
ท าการ และ
หรือตลอด
ระยะเวลาที่
ก าหนดรับ

ตีพิมพ์
บทความใน
แต่ละฉบับ 

 

๖.   
 
 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๕ 
การรับบทความทีผู่้แต่งส่งเขา้

มาในระบบ  
ท าการเปิดระบบเพื่อตรวจสอบ

บทความที่เข้ามาในระบบ 
เมื่อมีบทความของผู้แต่งส่งเข้า

มาระบบแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ของบรรณาธิการ 

 

๑.บรรณาธิการ/ 
๒.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

๑.คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเทอร์เนต 
๓. ไฟล์บทความของผู้แต่งที่
แนบเข้ามาในระบบ 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับ
บทความและการ
พิจารณาตัดสิน
บทความเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

๗.   
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
๑.บรรณาธิการพิจารณา

บทความเบื้องต้น  
๒.บรรณาธิการมอบหมายให้

ผู้ช่วยบรรณาธิการพิจารณา

๑.บรรณาธิการ/ 
๒.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ

๑.คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเทอร์เนต 
๓. ไฟล์บทความของผู้แต่ง 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดูรายละเอียด
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ
พิจารณาบทความใน
ระบบ 

ใช้งานวารสารในระบบออนไลน์ (ThaiJO) 
(เปิดรับบทความผ่านระบบ) 

รับบทความท่ีผู้แต่งส่งเข้ามาในระบบ 
(ผู้แต่ง) 

4
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1 
8



๔๓ 

 

 
 
 
 

 
 

 

ตรวจสอบเบื้องต้น 
๓.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

บรรณาธิการตรวจสอบบทความ
ตามรูปแบบของวารสาร รวมถึง
เนื้อหาบทความตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม ่

๔. กรณีบทความไม่ตรง
วัตถุประสงค์ของวารสาร ให้แจ้ง
กลับไปยังข้ันตอนท่ี ๕  

๕.ตัดสินใจเบื้องต้นในการรับ
พิจารณาบทความเพื่อน าสู่การส่ง
ประเมินตามขั้นตอนต่อไป 
 
 

เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 

๘.   
 
 

ขั้นตอนที่ ๗ 
๑.ผู้ช่วยบรรณาธิการ หรือ ผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ
เข้าระบบด าเนินดาวน์โหลด
บทความท าการลบช่ือและต้น
สังกัดผู้แต่ง 

๒.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
บรรณาธิการส่งบทความให้ผู้
ประเมินในระบบ 

๓.เมื่อผู้ประเมินตรวจประเมิน
แล้วส่งบทความที่ประเมินเข้า
ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
 
 

๑.ผช.
บรรณาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายและ
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 
๒.ผู้ประเมิน 

๑.คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเตอร์เนต 
๓. ไฟล์บทความของผู้แต่งที่
ถูกลบช่ือและต้นสังกัดแล้ว 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดูรายละเอียด
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของผู้
ประเมินบทความ 

ส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบ 

6

920

1 
12

1 

13

1 

7

พิจารณาบทความ

บทควม 



๔๔ 

 

๙.   
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๘ 
๑.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

บรรณาธิการตรวจสอบในระบบ
เพื่อรับผลการประเมินบทความ
จากผู้ประเมินในระบบ 

๒. กรณีบทความไม่ได้การ
พิจารณาใหผ้่านหรือมีผลการ
ประเมินไมผ่่านให้แจ้งกลับไปยัง
ขั้นตอนท่ี ๕  

๓.กรณีบทความไดร้ับผลการ
ประเมินใหผ้่านและมีข้อเสนอแนะ
หรือให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมให้
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

๑.ผู้ประเมิน 
๒.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 

๑. ไฟล์บทความที่ผู้ประเมินได้
ตรวจและให้ข้อเสนอแนะแนบ
มาในระบบ 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด
เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ
ขั้ น ต อ น ข อ ง ผู้
ประเมินบทความ 

๑๐.   
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 
๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

บรรณาธิการรวบรวมไฟลผ์ู้
ประเมินท้ัง ๒ ท่านแจ้งผลการ
ประเมินบทความให้แก่ผู้แต่งผ่าน
ในระบบ 

๒. หากมีการแก้ไขให้แจ้ง
ก าหนดระยะเวลาการแกไ้ข
บทความไว้ในระบบด้วย 

๓. เมื่อผู้แต่งแก้ไขบทความ
ตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะไว้
และแก้ในระยะเวลาที่ก าหนดส่ง
เข้าระบบ จึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
 

๑.ผู้แต่งบทความ 
๒.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 

๑.ไฟล์บทความที่มี ผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ประเมินทั้ง ๒ ท่านแนบใน
ระบบ 

๑-๒ 
สัปดาห ์

ดูรายละเอียด
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการแก้ไข
บทความของผู้แต่งผู้
บทความ 
(ข้ันตอนการแก้ไข
บทความของผู้แต่ง) 

รับผลประเมินบทความจาก 
ผู้ประเมินในระบบ 

แจ้งผลประเมินบทความให้ผู้แต่ง 
(กรณีมีการแก้ไข) 
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๔๕ 

 

๑๑.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๐ รับบทความฉบับ
แก้ไขตามผู้ประเมินจากผู้แตงใน
ระบบ 

๑.ที่ไดร้ับมอบหมายจาก
บรรณาธิการรับบทความแก้ไขจาก
ผู้แต่งผ่านในระบบ 

๒. ตรวจสอบการแกไ้ขบทความ
ของผู้แต่งได้แกไ้ขตามทีผู่้ประเมิน
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หรือไม ่

๓. กรณีที่ตรวจพบว่าบทความ
ของผู้แต่งท่ีส่งเข้ามาในระบบไมไ่ด้
แก้ไขตามทีผู่้ประเมินให้ค าแนะน า
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี ๗ 

๔. หากบทความได้ถูกปรบัแก้ไข
เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอน
ต่อไป 
  

๑.ผู้แต่งบทความ 
๒.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
๓.ผู้ประเมิน
บทความ 

๑.ไฟล์บทความของผู้แต่งท่ี
แก้ไขตามผู้ประเมินทั้ง ๒ ท่าน 

๑-๒ 
สัปดาห ์

 

๑๒.   
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๑  
การรับตีพิมพ์บทความ 

๑.ด าเนินการจัดบทความให้
เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  

๒.ตรวจพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง 
๓.จัดเรียงเลขหน้าตามล าดับ

ก่อนหน้า 
๔.ด าเนินการก าหนดการรับ

บทความไว้ตีพิมพ์ตามวาระการ
ออกของแต่ละฉบับ โดยพิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป 

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

ไฟล์บทความต้นฉบับที่แก้ไข
สมบูรณ์แล้ว 

ไม่เกิน ๑ 
สัปดาห ์

ขั้นตอนของการ
รับตีพิมพ์ เป็นหน้าท่ี
ของกองบรรณาธิการ 
โดยบรรณาธิการ
มอบหมายใหผู้้ช่วย
บรรณาธิการ หรือผู้
ที่ได้รับหมายให้
ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการแทน 

รับบทความฉบับแก้ไขตามผู้
ประเมินจากผู้แต่ง 

รับตีพิมพ์บทความ 

16

1 

21

1 
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๔๖ 

 

๑๓.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๑ 
๑.ผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก

บรรณาธิการก าหนดสัดส่วนการ
ตีพิมพ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI 
ก าหนด 

๒ . ก า ห น ด คิ ว ตี พิ ม พ์ ข อ ง
บทความที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อบันทึกคิวการตีพิมพ์ว่าอยู่ใน
ฉบับปีท่ี/ ฉบับท่ี/ เดือน/พ.ศ. 

๓.ด าเนินการแจ้งคิวการตีพิมพ์
บทความให้ผู้แต่งได้รับทราบ 

๔.กรณีที่ผู้แต่งร้องขอหนังสือ
รับรองการตีพิมพ์ ให้ด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ใน
แต่ละฉบับให้ผู้แต่งเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๕.แจ้งให้ผู้แต่งตรวจสอบไฟล์
บทความของผู้แต่งให้ถูกต้องอีก
ครั้งก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

๑.ผู้แต่งบทความ 
๒.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑. คู่มือการใช้งานในระบบ
ThaiJO2 
๒. คอมพิวเตอร์+อินเทอร์เนต 
๓. ไฟลบ์ทความฉบับแก้ไข
สมบูรณ์แบบไฟล์เวริ์ด 

ไม่เกิน ๑ 
สัปดาห ์

ให้เป็นไปตามหลัก
ปฏิบัติที่ส าคัญได้แก ่

ก าหนดสดัส่วนใน
การตีพิมพ์ ก าหนด
คิวการตีพิมพ์ รวมถึง
แจ้งคิวการตีพิมพ์
และหากมีการร้อง
ขอให้ออกหนังสือ
รับรองการตีพมิพ์ให้
ด าเนินการได้ใน
ขั้นตอนนี ้

๑๔.   
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๒ การน าบทความ
เข้าสู่เล่มวารสาร 

๑.ผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
บรรณาธิการน าไฟล์บทความที่ผู้
แต่งได้ตรวจสอบแปลงเป็นไฟล์ 
PDF 

๒. ตรวจความถูกต้องอีกครั้ง
ก่อนน าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

๑.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.ไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์
แบบ PDF 

ไม่เกิน ๑ 
สัปดาห ์

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนน า
ข้อมูลอับเข้าสูร่ะบบ 

ก าหนดสดัส่วนการตีพิมพ ์(ภายใน/นอก) 
ก าหนดคิวการตีพิมพ์บทความในฉบบั 

 

แจ้งคิวการตีพิมพ์บทความให้ผู้แต่งทราบ 
ออกหนงัสือรับรองการตีพิมพ์ (กรณีผู้แต่งร้องขอ) 

 

น าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 
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๔๗ 

 

๑๕.   
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑๓ 
การเผยแพร่และออนไลน์เล่ม 

๑.ผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
บรรณาธิการน าไฟล์บทความ PDF 
อับโหลดเข้าสู่ระบบเพื่อเผยแพร่
และออนไลน์ต่อไป 
 

๑.ผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.ไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ 
แบบ PDF 

ไม่เกิน ๑ 
สัปดาห ์

 

๑๖.   
 
 
 

- - - - - 

 

เผยแพร่/ออนไลน ์

 

สิ้นสุด 

24

0



 
 

๔.๑.๑ (๒) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ ๑ การท าค าสั่งแต่งตั้ง 
๑.เพ่ือให้การด าเนินการของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่ด าเนินการจัดท าวารสารจะต้องท าส าเนา(ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติอธิการบดีลงนามในค าสั่ง แต่งตั้งบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก รวมถึงคณะท างานของกองบรรณาธิการวารสาร 

๒.ส่วนงานจะต้องท าบันทึกข้อความถึงอธิการบดีเรื่องขออนุมัติลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯดังกล่าว
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระบบงานสารบรรณ  

๓. เมื่ออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งค าสั่งแต่งตั้งฯ ให้ส่วนงานทราบ 
บรรณาธิการที่ได้รับแต่งตั้งจะท าหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบให้ถือปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามค าสั่งต่อไป  
 

ขั้นตอนที่ ๒ การเข้าอบรมการสร้างและการใช้วารสารในระบบออไลน์ ThaiJO2 
๑. หัวหน้าส่วนงาน/คณบดี/หรือบรรณาธิการ อาจจะมอบหมายผู้ช่วยบรรณาธิการ และหรือ

ผู้เกี่ยวข้องที่เรียกว่า “ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ” ด าเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและการใช้
วารสารในระบบ ThaiJO2  ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจและความช านาญใน
การรู้ระบบการสร้างและการใช้งานวารสารออนไลน์ ซึ่งในแต่ละปี TCI จะออกก าหนดตารางอบรมการใช้งาน
ในระบบ ThaiJO2 ส าหรับบรรณาธิการวารสารแต่ละแห่งให้ทราบตลอดปี   

 
ภาพที่ ๔.๑ แผนภาพแสดงตารางการเปิดรับอบรม ThaiJO2 ของศูนย์ TCI 

 



๔๙ 

 

๒. ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานวารสารในระบบThaiJO2 
ตามรอบระยะเวลาที่ทางThaiJo ประกาศก าหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยการลงทะเบียนเพ่ือขอเข้าร่วม
การอบรมนั้นแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของ ThaiJO 

๓. เมื่อบุคลากรได้แก่ บรรณาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการเข้ารับการอบรม
ตามโครงการดังกล่าวแล้วผู้ที่เข้ารับการอบรจะได้น าความรู้ไปปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปได ้

 

ขั้นตอนที่ ๓ สร้างวารสารในระบบออนไลน์(ThaiJO2) 
ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อได้เข้ารับการอบรมแล้วจะต้องน าความรู้ที่ได้มาสร้างงาน

วารสารในระบบออนไลน์ของ ThaiJO2 โดยจะต้องสร้างระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือใช้งานในระบบ 
ThaiJO2 ส าหรับการสร้างวารสารในระบบออนไลน์ ส่วนส าคัญได้แก่ การตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่คู่มือระบุไว้๓ 

 
ภาพที่ ๔.๒ แผนภาพแสดงตัวอย่างการตั้งค่าในระบบวารสาร 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การใช้งานวารสารในระบบ ThaiJO2 
เมื่อบรรณาธิการ และหรือผู้ช่วยบรรณาธิการได้ผ่านการอบรมการสร้างและการใช้งานระบบ

ออนไลน์ในภาคทฤษฎีแล้ว จึงน าความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมดังกล่าวข้างต้นมาด าเนินการเปิดใช้งานในระบบ
การใช้งานวารสารในระบบได้แก่การเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในระบบออนไลน์ ThaiJO2 ซึ่งสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเป็นล าดับแรก ได้แก่การเปิดรับบทความท่ีส่งเข้ามาขอตีพิมพ์ผ่านระบบ 

                                                           
๓ ดูเพิ่มเติมได้ที่:- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับศูนย์เทคโนโยลีอีเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC). คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2 Thai Journal Online System, พิมพ์คร้ังที่ ๒. 
กรุงเทพมหาคร : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, ๒๕๖๓, หน้า ๑-๗. 

 



๕๐ 

 

 
ภาพที่ ๔.๓ แผนภาพตัวอย่างการเปิดรับบทความที่ส่งเข้ามาขอตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ 

 
ขั้นตอนที่ ๕ การรับบทความที่ผู้แต่งส่งเข้ามาในระบบ  
เมื่อผู้แต่งบทความต้องการจะขอตีพิมพ์บทความเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อวารสารจะมี

การติดต่อขอตีพิมพ์ผ่านบรรณาธิการ เมื่อได้รับทราบขั้นตอนการส่งบทความผ่านระบบ ผู้แต่งบทความจะท า
การส่งบทความเข้าสู่ระบบ ดังนั้นบรรณาธิการจึงท าการเปิดระบบเพ่ือตรวจสอบบทความที่เข้ามาในระบบ 
เมื่อมีบทความของผู้แต่งส่งเข้ามาระบบแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของบรรณาธิการ 
 

ขั้นตอนที่ ๖ พิจารณาบทความเบื้องต้น 
๑. บรรณาธิการพิจารณาบทความเบื้องต้นแล้วมอบหมายงานให้ผู้ช่วยบรรณาธิการท าหน้าที่ 

Journal Editors หรือท าหน้าที่ในฐานะ Section Editors โดยที่บรรณาธิการจะคลิกในระบบเพ่ือมอบหมาย
ให้ผู้ช่วยบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบบทความในระบบเบื้องต้น 

๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบบทความตามรูปแบบของวารสาร
รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาบทความตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ กรณีบทความไม่ตรงวัตถุประสงค์
ของวารสาร ให้แจ้งกลับไปยังขั้นตอนที่ ๕  

๓. เมื่อบทความมีรูปแบบและเนื้อหาที่ถูกต้องตรงตามท่ีวารสารก าหนดไว้ จึงตัดสินใจเบื้องต้นใน
การรับพิจารณาบทความเพ่ือน าสู่การขั้นตอนของการส่งบทความให้ผู้ประเมินตามข้ันตอนต่อไป 



๕๑ 

 

 
ภาพที่ ๔.๔ ภาพตัวอย่างแสดงการตรวจสอบบทความที่ส่งขอตีพิมพ์เข้ามาในระบบ 

 

ขั้นตอนที่ ๗ ส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบ 
๑. ผู้ช่วยบรรณาธิการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการเข้าระบบด าเนินดาวน์โหลดไฟล์

บทความเพ่ือท าการลบชื่อและต้นสังกัดของผู้แต่ง ตามเกณฑ์ที่ TCI ก าหนด โดยที่ผู้แต่งไม่ทราบใครประเมิน 
ในขณะเดียวกันผู้ประเมินก็จะไม่ทราบว่าเป็นบทความของใคร 

๒.ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบ  
๓.เมื่อผู้ประเมินตรวจประเมินแล้วส่งบทความที่ประเมินเข้าระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ ๔.๕ ภาพตัวอย่างแสดงบทความท่ีได้รับการพิจารณาส่งให้ผู้ประเมิน 

 



๕๒ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๘ การรับผลประเมินจากผู้ประเมินในระบบ  
๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ จะต้องตรวจสอบในระบบเพ่ือรับผลการประเมิน

บทความจากผู้ประเมินในระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์บทความที่ถูกตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะในไฟล์
เนื้อหาบทความ และข้อเสนอแนะที่แนบมาในระบบอัตโนมัติ  

๒. กรณีบทความไม่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านจากผู้ประเมิน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องแจ้งแก่ผู้แต่งโดยย้อนกลับไปเริ่มต้นสู่
ขั้นตอนที่ ๕ เพ่ือให้ผู้แต่งตัดสินใจจะส่งเข้ามาใหม่หรือตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืน  

๓. กรณีบทความได้รับผลการประเมินให้ผ่านและมีข้อเสนอแนะหรือผู้ประเมินมีความเห็นว่าให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป๔ 

 

 
ภาพที่ ๔.๖ ภาพตัวอย่างแสดงบทความได้รับผลการประเมินให้ผ่านและมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

 
ขั้นตอนที่ ๙ แจ้งผลประเมินบทความให้ผู้แต่งรับทราบ(กรณีได้รับการพิจารณาให้แก้ไข) 
๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการรวบรวมไฟล์ผู้ประเมินทั้ง ๒ ท่าน (ตามเกณฑ์ของ TCI 

บทความทุกบทความต้องได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อยบทความละ ๒ ท่าน) แจ้งผลการประเมิน
บทความให้แก่ผู้แต่งผ่านเข้าในระบบ ระบบจะแจ้งเดือนผ่านอีเมลผู้รับผิดชอบงานในระบบ  

๒. หากมีการแก้ไขให้แจ้งผู้แต่งรับทราบก าหนดระยะเวลาการแก้ไขบทความไว้ในระบบด้วย 

                                                           
๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับศูนย์เทคโนโยลีอีเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC). คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2 Thai Journal Online System, พิมพ์คร้ังที่ ๒, หน้า 
๘๘-๑๐๘. 



๕๓ 

 

๓. เมื่อผู้แต่งแก้ไขบทความตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะไว้และแก้ในระยะเวลาที่ก าหนดส่ง
เข้าระบบ จึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๑๐ รับบทความฉบับแก้ไขตามทีผู่้ประเมินให้ข้อเสนอแนะมาจากผู้แต่งในระบบ 
๑.ขั้นตอนนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องด าเนินการรับบทความแก้ไขจากผู้แต่ง

ผ่านในระบบ 
๒. ตรวจสอบการแก้ไขบทความของผู้แต่งว่าได้แก้ไขตามที่ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หรือไม่ 
๓. กรณีที่ตรวจพบว่าพบทความของผู้แต่งที่ส่งเข้ามาในระบบไม่ได้แก้ไขตามที่ผู้ประเมินให้

ค าแนะน า จะต้องให้ด าเนินการตามย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่ ๗ อีกครั้ง 
๔. หากบทความได้ถูกปรับแก้ไขเรียบร้อยตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากบรรณาธิการจึงด าเนินการเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ได้แก่การยอมรับการตีพิมพ์บทความในระบบ 
 

 
ภาพที่ ๔.๗ ภาพแสดงตัวอย่าบทความที่ผู้แต่งได้แก้ไขแล้วส่งเข้าสู่ระบบ 

ขั้นตอนที่ ๑๑ การรับตีพิมพ์บทความ 
๑. ขั้นตอนการรับตีพิมพ์บทความ เกิดจากกระบวนการพิจารณาตรวจประเมินบทความ การ

แก้ไขบทความ ส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยทุกขั้นตอน จึงเป็นขั้นตอนยอมรับการตีพิมพ์ในระบบ การยอมรับ
ตีพิมพ์บทความ จึงเป็นการตรวจสอบ พิสูจน์อักษร การแจ้งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์ให้ผู้แต่งได้มีส่วนร่วม
พิจารณาเนื้อหา รูปแบบ ของบทความที่กองบรรณาธิการได้ปรับแก้จัดเรียงเลขหน้า โดยหลักจะด าเนินการไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนการจัดบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร ตรวจพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง  และ
จัดเรียงเลขหน้าตามล าดับก่อนหน้า 



๕๔ 

 

 
ภาพที่ ๔.๘ ภาพตัวอย่างแสดงขั้นตอนการจัดบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  

การตรวจพิสูจน์อักษรและจัดเรียงเลขหน้าในระบบ 
๒.ด าเนินการก าหนดการรับบทความไว้ตีพิมพ์ตามวาระการออกของแต่ละฉบับ โดยพิจารณา

ตามข้ันตอนต่อไปดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการก าหนดสัดส่วนการตีพิมพ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI 

ก าหนด 
(๒) ก าหนดคิวตีพิมพ์ของบทความที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เพ่ือบันทึกคิวการตีพิมพ์ว่าอยู่ในฉบับ

ปีที่/ฉบับที่/เดือน/พ.ศ.  
(๓) ด าเนินการแจ้งคิวการตีพิมพ์บทความให้ผู้แต่งได้รับทราบ 
(๔) กรณีที่ผู้แต่งร้องขอหนังสือรับรองการตีพิมพ์ ให้ด าเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ใน

แต่ละฉบับให้ผู้แต่งเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
(๕) แจ้งให้ผู้แต่งตรวจสอบไฟล์บทความของผู้แต่งให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ ๑๒ การน าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 
การน าบทความเข้าสู่ระบบ๕ ถือเป็นขั้นตอนผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการเข้าสู่ระบบ และ

น าบทความของผู้แต่งที่ผ่านกระบวนการก่อนหน้านั้น โดยการน าไฟล์บทความที่ผู้แต่งได้ตรวจสอบแปลงเป็น
ไฟล์ PDF แล้วตรวจความสอบถูกต้องอีกครั้งก่อนน าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเผยแพร่บทความและ
ออนไลน์ฉบับ 

 
                                                           

๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖-๑๕๒. 



๕๕ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑๓ การเผยแพร่และออนไลน์เล่ม 
บรรณาธิการจะด าเนินการหรือจะมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการด าเนินการ

น าไฟล์บทความ PDF อัปโหลดเข้าสู่ระบบเพ่ือเผยแพร่และออนไลน์ต่อไปก็ได้ ขั้นตอนโดยภาพรวมที่สามารถ
ด าเนินการพร้อมกันก็คือ กระบวนการเตรียมบทความเผยแพร่ออนไลน์ (Production)๖ ซึ่งปฏิบัติการโดยการ
อัปโหลดไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ และอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลบทความของผู้แต่ ง (Metadata) แล้วจึง
อัปโหลดไฟล์ PDF เพ่ือเผยแพร่ออนไลน์ และสิ้นสุดที่การน าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร เป็นการเสร็จสิ้น
กระบวนการของการจัดการวารสารทุกขั้นตอน เมื่อบทความได้เข้าสู่เล่มวารสารอย่างสมบูรณ์แล้วจะเห็นเป็น
ภาพตัวอย่างด้านล่างนี้  

 

 
ภาพที่ ๔.๙ ภาพตัวอย่างแสดงการเผยแพรบ่ทความและออนไลน์เล่มวารสารฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖-๑๕๓. 



๕๖ 

 

แทรกไฟล์เอกสารแนบหน้า ๕๖ 

 
 

 



 
 

 
ตารางท่ี ๔.๓ แผนผังขั้นตอนการก าหนดค่าต่าง ๆ และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.   

 
 

 

- - 
 

- - - 

๒.   
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑  
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์วารสาร โดย

เข้าไปท่ีหน้าแรกของวารสารใน
ระบบ ThaiJO2 

เข้าสู่แถบเครื่องมือ Masthead 
แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
 

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน การก าหนดค่านี้
ขึ้นอยู่ท่ีวารสาร
ต้องการ
เปลี่ยนแปลงใน
ส่วนท่ีส าคญั 

๓.   
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๒  
การเข้าสูร่ะบบเพื่อตั้งค่าข้อมูล

ทั่วไป (Masthead) วารสารที่
ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกอง
บรรณาธิการ ข้อมลูเกี่ยวกับการ
ตพีิมพ์บทความ จริยธรรมวารสาร 
และการช าระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
เป็นต้น 

เข้าสู่เมนูเพื่อตั้งค่า Contact 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การตั้งค่าเกีย่วกบั
การติดต่อกับกองบรรณาธิการ ท่ี

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ TCI 
การตั้งค่าต่างๆ 
ต้องใช้ความรู้และ
ศึกษาคู่มืออย่าง
ละเอียด 
ต้องทบทวนสิ่งท่ีได้
ผ่านการอบรมมา
ผ่านคู่มือนี ้
 1 



๕๖ 

 

อยู่ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ของ
วารสาร  

เข้าสู่เมนูเพื่อตั้งค่า Sections 
ต่างต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของ
การตั้งค่าเป็น ประเภทของ
บทความที่ให้ผู้แต่งเลือกให้ตรง
ประเภท เช่น บทความวิจัย 
บทความวิชาการ บทวิจารณ์
หนังสือเป็นต้น  

๔.   

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดค่า
เกี่ยวกับเว็บไซต์ Setting-
Website 

ขั้นตอนก าหนดค่าเกีย่วกับ
เว็บไซต์ของวารสาร มีรายละเอียด
และความซับซ้อนค่อนข้างสูง ซึ่งผู้
ที่ได้รับมอบหมายจะต้องศึกษา
จากคู่มือให้ละเอียดแล้วจึงเข้าสู่
ขั้นตอนการตั้งค่าตา่ง ๆ ต่อไป 
  

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน การตั้งค่ามาตรฐาน
จะช่วยท าให้การตั้ง
ค่านั้นไมต่้อง
กลับมาแกไ้ขใหม่ 
หรือท าบ่อย 

๕.   
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๔ การต้ังค่าในเว็บไซต์
วารสาร 

ก าหนดรูปร่างของเว็บไซต์ 
Appearance) ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การตั้งค่ารูปร่างเว็บไซต์วารสารจะ
ปรากฏเป็นหน้าหลักของวารสาร 
(ดูรูปประกอบในค าอธิบาย
รายละเอียด) 

การก าหนดค่า เกี่ยวกับ 

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน 
(อาจใช้เวลา
มากกว่าน้ัน 
เนื่องจาก
ต้องมี
ความรู้และ
มีความ
เชี่ยวชาญ
ช านาญการ

การตั้งค่าและการ
ก าหนดค่า อาจท า
เพียงครั้งเดียวเมื่อ
ระบบมมีาตรฐานมี
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามที่ TCI ก าหนด 
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๕๗ 

 

Information ผลลัพธ์ของการตั้ง
ค่าจะเป็นข้อมลูรองรับส าหรับ
ผู้อ่านทั่วไป ผู้แต่งบทความ และ
บรรณารักษ์ จะแสดงลิงก์ท่ีแถบ
ด้านขวามือของเว็บไซต์วารสาร 
(Sidebar) 

ก าหนดค่าภาษา Languages 
ก าหนดโปรแกรมเสริม Plugins 
เปิดการใช้งานเมนู Custom 
Block และก าหนดค่า Static 
Pages โดยเปิดการใช้งานหน้านี้
ตามเมนแูละคู่มือ 

ก าหนดค่าเกี่ยวกับการประกาศ
ต่างๆ หน้าเว็บไซต์ของวารสาร 
Announcements  ผลลัพธ์
ประเภทข่าวจะปรากฏที่ Sidebar  

ต่อจากนั้นจึงก าหนดค่าเมนูของ
เว็บไซต์ (Navigation Memus) 

เกี่ยวกับ
ระบบ
ออนไลน์
ของ 
ThaiJO2 

การก าหนดค่า
Archiving อาจไม่
ต้องด าเนินการ
เนื่องจากเป็น
โปรแกรมส าเร็จรูป
มาแล้ว 
ขั้นตอนท่ี ๔ จึงมี
ความละเอียดและ
ซับซ้อนในการ
ก าหนดค่าต่างๆ
ของวารสารใน
ระบบ 
 

๖.   
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ก าหนดค่าเกี่ยวกับ
บทความ 

การก าหนดค่า Setting-
Workflow มีรายละเอียดของเมนู
ทีเกี่ยวข้องกับบทความที่จะต้อง
ด าเนินการไปพร้อมกันหลาย
รูปแบบ จัดเป็นการตั้งค่า
กระบวนการของบทความ 

โดยขั้นตอนมรีายละเอยีด
ตามล าดับ 

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน การตั้งค่าเกี่ยวกับ
บทความอาจท าได้
หลายครั้งหรือท าได้
บ่อยๆ เนื่องจาก
การตั้งค่าเกี่ยวกับ
บทความขึ้นอยู่
รูปแบบ และ
มาตรฐานใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ TCI 
ก าหนด ซึ่งอาจจะมี
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๕๘ 

 

การเปลีย่นแปลงได้
ตามระยะเวลาของ
การประเมิน
บทความ 

๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ 
การตั้งค่ากระบวนการของ

บทความได้แก ่
การก าหนดค่าของ 

Components โดยการสร้าง
ประเภทไฟลส์่วนประกอบของ
บทความ 

การก าหนดค่าของการส่ง
บทความ Submission ผลลัพธ์
ของการตั้งค่าการส่งบทความจะมี
รายละเอียดของการส่งบทความ ๕ 
ขั้นส าคัญในระบบที่ผู้แต่งจะต้อง
ด าเนินการให้ครบทุกข้ันตอนจึงจะ
ส่งบทความเข้าสู่ระบบไดส้ าเร็จ 

การก าหนดค่าการประเมิน
บทความ Review เช่นจ านวน
สัปดาห์ทีผู่้ประเมินจะต้องเข้าสู่
ระบบ เพื่อตอบรบัหรือปฏเิสธการ
ประเมิน จ านวนสัปดาห์ที่ผู้
ประเมินจะต้องประเมินภายใน
ระยะเวลาก าหนด และเพิ่มเติม
แบบประเมินบทความในระบบ 
และผลลัพธ์การตั้งก าหนดค่า 
Review นี้จะมีรายละเอียดตา่งๆที่

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน การตั้งค่านี้ เกิด
จากวารสาร
ต้องการให้รูปแบบ
การพิจารณาตรวจ
ประเมินบทความมี
รายละเอียดอย่างไร 
อาจจะมีการแก้ไข
การตั้งค่าใน
ภายหลังได้ 
เช่นเดียวกันการตั้ง
ค่าอีเมล หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
อีเมลของวารสารก็
สามารถด าเนินการ
ตั้งค่าใหม่ได ้
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๕๙ 

 

ซับซ้อน  
การสร้างแบบประเมิน Review 

Forms ผลลัพธ์การสร้างแบบ
ประเมินบทความจะเป็นไปตามที่
วารสารก าหนด  

ในขั้นก าหนดค่านี้อาจจะตั้งค่า
เกี่ยวกับคลังเก็บไฟล์ (Publisher 
Library)   

 
๘.   

 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๗ 
การก าหนดค่ า เกี่ ย วกั บก าร
เผยแพร่ Setting-Distribution 

เป็นขั้นตอนท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
จะต้องก าหนดค่าเพื่อรองรับการ
ตีพิมพ์บทความในแตล่ะฉบับ โดย
การเข้าไปตั้งค่าในการเผยแพร่
ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี ้
 

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน การตั้งค่านี้ขึ้นอยู่
ระยะเวลาหรือ
กรอบการออกเลม่
ฉบับวารสาร ซึ่งมี
การเปลีย่นแปลงได้
ตามนโยบายของ
วารสารนั้นๆ  

๙.   
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๘ 
การจัดท าดัชนี  
การก าหนดค่าการเข้าถึง

วารสาร ได้แก่ การเข้าถึงบทความ
ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก หรือ 
เข้าถึงบทความได้กต็่อเมื่อต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของวารสาร และ
หรือไมเ่ผยแพร่ข้อมูลวารสาร
ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากน้ันเป็น
เรื่องการตั้งค่าการช าระเงินใน

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน  

8 

9 



๖๐ 

 

ระบบสมาชิก (Payments) 
การก าหนดค่าการอนุญาตสิทธิ์

การเข้าถึง 
๑๐.   

 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๙  
การปรับแต่งธีมของหน้าวารสาร 

ท าได้โดยเข้าสู่เว็บไซตส์ าหรบั
การปรับแต่งธีม แล้วท าตาม
ขั้นตอนในคู่มือการใช้งานระบบ 
ผลลัพธ์ของการปรับแต่งธีมจะได้
ตามความต้องการของวารสาร 

รายละเอียดของการปรับแต่งธีม
จะท าให้เห็นหน้าเว็บไซต์ของ
วารสารในรูปแบบต่างๆ ในการ
ออกแบบและมีเมนูที่มาตรฐาน
คล้าย ๆ กับวารสารอื่นๆ  

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 
 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน ปรับตามข้อมลูที่มี
การเปลีย่นแปลง 

๑๑.   
 
 

 
 

ขั้นตอนที่  ๑๐ การต้ังค่าการ
จัดการสมาชิก 

เพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ ของสมาชิก 
เช่นการส่ง Email ถึง User การ
ก าหนดค่าเพื่อค้นหา User ใน
วารสาร ซึ่งค้นหาจากข้อมลูหรือ
จากต าแหน่งในระบบ หรือการค้น
ห้า User นอกวารสาร  

๑.ผู้ช่วย
บรรณาธิการ  
๒. ผู้ที่ได้รับหมาย
จากบรรณาธิการ 
 

๑.คอมพิวเตอร์  
๒.อินเทอร์เนต 
๓.คู่มือการใช้งาน
ระบบ ThaiJO2 

๒-๓ วัน ตามนโยบายของ
วารสาร 

๑๒.   

 

- - 
 

- - - 
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๔.๑.๒ (๒) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดค่าต่าง ๆ และการจัดการเล่มวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 

เนื่องจากการก าหนดค่าต่างๆ และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ 
ThaiJO2 นั้นความยุ่งยากและความซับซ้อนและมีเทคนิคในการจัดการที่ค่อนข้างละเอียด เป็นงานที่ส าคัญและ
มีความจ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนี้จะต้องรับทราบทุกขั้นตอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เขียนจ าเป็นต้องแสดงขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆ ไว้อีกหัวข้อหนึ่ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดค่าต่าง ๆ ของวารสาร (Setting-Journal) 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าสู่ระบบเว็บไซต์วารสาร โดยเข้าไปที่หน้าแรกของวารสารในระบบ 

ThaiJO2 หรือตามลิงก์ของวารสารคือ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/index แล้วจึงเข้าสู่
แถบเครื่องมือ Masthead แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ส าหรับขั้นตอนนี้จะเห็นภาพการตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบดัง
ภาพตัวอย่างนี้  

 
ภาพที่ ๔.๑๐ ตัวอย่างแสดงกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆ 

และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO 
ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดค่าวารสาร 
การเข้าสู่ระบบเพ่ือตั้งค่าข้อมูลทั่วไป (Masthead) วารสารที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกอง

บรรณาธิการ ข้อมูลเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความ จริยธรรมวารสาร และการช าระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เป็นต้น 
เข้าสู่เมนูเพ่ือตั้งค่า Contact เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การตั้งค่าเกี่ยวกับการติดต่อกับกองบรรณาธิการ 

ที่อยู่ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพ์ของวารสาร  เข้าสู่เมนูเพ่ือตั้งค่า Sections ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของการตั้งค่า
เป็นประเภทของบทความที่ให้ผู้แต่งเลือกให้ตรงกับประเภทของบทความนั้น ๆ เช่น บทความวิจัย บทความ
วิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/index


๖๒ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๑ แสดงตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ในการตั้งค่าในระบบ 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ Setting-Website 
เป็นขั้นตอนของการก าหนดค่าเกี่ยวกับเว็บไซต์ของวารสาร๗ มีรายละเอียดและความซับซ้อน

ค่อนข้างสูง ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องศึกษาจากคู่มือให้ละเอียดแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าต่าง ๆ ต่อไป 
ขั้นตอนที่ ๔ การตั้งค่าในเว็บไซต์วารสาร 
ก าหนดรูปร่างของเว็บไซต์ Appearance) ผลลัพธ์ที่ได้จาการตั้งค่ารูปร่างเว็บไซต์วารสารจะ

ปรากฏเป็นหน้าหลักของวารสาร (ดูรูปประกอบในค าอธิบายอย่างรายละเอียด) การก าหนดค่า เกี่ยวกับ 
Information ผลลัพธ์ของการตั้งค่าจะเป็นข้อมูลรองรับส าหรับผู้อ่านทั่วไป ผู้แต่งบทความ และบรรณารักษ์ 
จะแสดงลิงก์ที่แถบด้านขวามือของเว็บไซต์วารสาร (Sidebar) ก าหนดค่าภาษา Languages ก าหนดโปรแกรม
เสริม Plugins เปิดการใช้งานเมนู Custom Block และก าหนดค่า Static Pages โดยเปิดการใช้งานหน้านี้
ตามเมนูและคู่มือ ก าหนดค่าเก่ียวกับการประกาศต่างๆ หน้าเว็บไซต์ของวารสาร Announcements  ผลลัพธ์
ประเภทข่าวจะปรากฏที่ Sidebar ตามล าดับ ต่อจากนั้นจึงก าหนดค่าเมนูของเว็บไซต์ (Navigation Memus) 
(ตามภาพที่ ๔.๑๒) 

                                                           
๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘-๓๙. 



๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๒ แสดงการตั้งค่าตามข้ันตอนที่ ๔ การตั้งค่าในเว็บไซต์วารสาร 

 

ขั้นตอนที่ ๕ ก าหนดค่าเกี่ยวกับบทความ 
การก าหนดค่าบทความ หรือ Setting-Workflow มีรายละเอียดของเมนูที่เกี่ยวข้องกับบทความ

ที่จะต้องด าเนินการไปพร้อมกันหลายรูปแบบ ผู้ปฏิบัติการจ าเป็นจะต้องศึกษาโดยผ่านกระบวนการการอบรม
มาแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบและจัดการในการตั้งค่ากระบวนการของบทความได้ โดยขั้นตอนมีรายละเอียด
ตามล าดับ และได้ผลลัพธ์ในการตั้งค่าดังกล่าวตามตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ ๔.๑๓ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการก าหนดค่า Setting-Workflow  



๖๔ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๖ การก าหนดค่าเกี่ยวกับบทความ 
การก าหนดในการตั้งค่ากระบวนการของบทความมีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่ การก าหนดค่าของ 

Components โดยการสร้างประเภทไฟล์ส่วนประกอบของบทความ การก าหนดค่าของการส่งบทความ 
Submission ผลลัพธ์ของการตั้งค่าการส่งบทความจะมีรายละเอียดของการส่งบทความ ๕ ขั้นส าคัญในระบบ
ที่ผู้แต่งจะต้องด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอนจึงจะส่งบทความเข้าสู่ระบบได้ส าเร็จ นอกจากนี้ยังมีการก าหนดค่า
การประเมินบทความ Review เช่นจ านวนสัปดาห์ที่ผู้ประเมินจะต้องเข้าสู่ระบบ เพ่ือตอบรับหรือปฏิเสธการ
ประเมิน จ านวนสัปดาห์ที่ผู้ประเมินจะต้องประเมินภายในระยะเวลาก าหนด และเพ่ิมเติมแบบประเมิน
บทความในระบบ และผลลัพธ์การตั้งค่าก าหนด Review นี้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งยัง
ต้องมีการสร้างแบบประเมิน Review Formsc ซึ่งผลลัพธ์การสร้างแบบประเมินบทความจะเป็นไปตามที่
วารสารก าหนด ในขั้นก าหนดค่านี้อาจจะตั้งค่าเกี่ยวกับคลังเก็บไฟล์ (Publisher Library) ไว้ด้วยก็ได้  

 
ภาพที่ ๔.๑๔ แสดงการก าหนดค่าตามขั้นตอนที่ ๖ การตั้งค่ากระบวนการของบทความ 

  

ขั้นตอนที่ ๗ การก าหนดค่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ Setting-Distribution 
การก าหนดค่าเกี่ยวกับการเผยแพร่ Setting-Distribution นั้น เป็นขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง

ก าหนดค่าเพ่ือรองรับการตีพิมพ์บทความในแต่ละฉบับ โดยการเข้าไปตั้งค่าในการเผยแพร่ตามล าดับขั้นตอน
และรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดท าดัชนี  
การก าหนดค่าการเข้าถึงวารสาร ได้แก่ การก าหนดค่า Indexing Access การเข้าถึงบทความได้

โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก หรือ เข้าถึงบทความได้ก็ต่อเมื่อต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร และหรือไม่เผยแพร่
ข้อมูลวารสารออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนั้นเป็นเรื่องการตั้งค่าการช าระเงินในระบบสมาชิก (Payments) การ
ก าหนดค่าการอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึง (ดังต่ออย่างภาพที่ ๔.๑๕) 



๖๕ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๕ แสดงการก าหนดค่าเก่ียวกับการเผยแพร่ตามข้ันตอนที่ ๗-๘ 

ขั้นตอนที่ ๙  การปรับแต่งธีมของหน้าวารสาร 
การปรับแต่งธีมของหน้าวารสารนั้น ด าเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ส าหรับการ

ปรับแต่งธีม๘ แล้วท าตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานระบบ ผลลัพธ์ของการปรับแต่งธีมจะได้ตามความต้องการ
หรือนโยบายของวารสาร รายละเอียดของการปรับแต่งธีมจะท าให้เห็นหน้าเว็บไซต์ของวารสารในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ในการออกแบบและมีเมนูที่มาตรฐานคล้ายๆกับวารสารอ่ืน ๆ ที่ใช้งานในรูปแบบ ThaiJO2 ซ่ึงในบาง
วารสารซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแต่งธีมก็มีจะมีการสร้างรูปแบบที่แตกต่างและโดดเด่นออกไปต่าง
จากธีมมาตรฐานทั่วไป 

 

ขั้นตอนที่ ๑๐ การตั้งค่าการจัดการสมาชิก 
ขั้นตอนนี้มีไว้เพ่ือให้การเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ของสมาชิกมีการติดต่อหรือติดตามข้อมูลที่รวดเร็วผ่าน

ในระบบ เช่นการส่ง Email ถึง User การก าหนดค่าเพ่ือค้นหา User ในวารสาร ซึ่งค้นหาจากข้อมูลหรือจาก
ต าแหน่งในระบบ หรือการค้นหา User นอกวารสารก็ได้เช่นกัน 
 

                                                           
๘ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓-๑๗. 



๖๖ 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๑๖ (๑) แสดงหน้าหลักเว็บไซต์วารสารที่มีการตั้งค่าครบทุกข้ันตอนเมื่อเข้าสู่ระบบ 
 

 
ภาพที่ ๔.๑๖ (๒) แสดงหน้าหลักเว็บไซต์วารสารที่มีการตั้งค่าครบทุกข้ันตอนก่อนเข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 



๖๗ 

 

แทรกไฟลเ์อกสารแนบหน้า ๖๗ 

 
 



 
 

 
ตารางท่ี ๔.๔ แผนผังขั้นตอนด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

(Journal of Graduate Studies Review) 
ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.   

 
 

- - - - - 

๒.   
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑ รับบทความของผู้
แต่ง 
บรรณาธิการจะเปิดเองหรือ
มอบหมายใหผู้้ช่วยบรรณาธิการ
และหรือผู้ที่ได้รับหมายในการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้เปิดการใช้งาน
วารสารในระบบ ThaijO2  
เข้าสู่ระบบออนไลน ์
ตรวจสอบบทความที่เข้ามาใน
ระบบ 
 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

ไม่เกิน ๑ วัน ตรวจสอบใน
ระบบการส่ง
บทความในระบบ
เมื่อสามารถ
ด าเนินการไดต้าม
คู่มือแล้วผู้แต่ง
บทความสามารถ
ส่งเข้าระบบได้
ทันที ขั้นตอนนี้จึง
ใช้เวลาส่งเข้า
ระบบไม่นาน 

๓.   
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การมอบหมาย
ผู้ดูแลบทความในระบบ  
โดยบรรณาธิการมอบใหผู้้ที่ท า
หน้าท่ี Section Editor 
ด าเนินการดูแลบทความที่เข้ามา
ในระบบ  
เมื่อผู้ที่ได้รับหมายด าเนินการเปิด
ระบบและตรวจพบความทีส่่งเข้า

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

ไม่เกิน ๑ วัน  

1 
4 10 18 



๖๘ 

 

มาในระบบ จึงให้ด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป 

๔.   
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓ พิจารณาตรวจสอบ
บทความเบื้องต้น 
ผู้ช่วยบรรณาธิการตรวจสอบ
บทความว่าถูกต้องตามรูปแบบ
ของวารสารที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่
ตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิง 
ตรวจสอบช่ือเรื่องหรือเนื้อหาตรง
กับวัตถุประสงค์ของวารสาร
หรือไม่  
ในกรณีที่บทความไม่ตรงกับ aim 
and scope ของวารสารให้
กลับไปด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 
๑ ใหม ่
หากตรงตามรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ของวารสารแล้วให้
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

ไม่เกิน ๑ วัน พิจารณาดู
บทความให้เป็นไป
ตามรูปแบบของ
วารสารและ
วัตถุประสงค์ของ
วารสาร 

๕.   
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ ท าการลบช่ือ-
นามสกลุ และต้นสังกัดของผู้แต่ง 
ในขั้นตอนนี้ Section Editor 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิการจะต้องน าไฟล์ของ
บทความมาแก้ไขโดยลบช่ือ
นามสกลุและต้นสังกัดของผู้แต่ง
ออกท้ังหมด เพื่อไม่ให้ผู้ประเมิน
ทราบตามเกณฑบ์ังคับของ TCI 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

ไม่เกิน ๑ วัน การลบช่ือ-
นามสกลุ และต้น
สังกัดของผู้แต่ง
จะต้องด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด 
เพราะเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญต่อเกณฑ์
การประเมิน
วารสารของ TCI 

2 3 

5 8 
16 
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๖๙ 

 

 
 

แล้วบันทึกไฟล์บทความไว้ เพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

๖.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การส่งบทความให้ผู้
ประเมิน 

ขั้นตอนนี้ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หรื อผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
บรรณาธิการจะต้องส่งบทความให้
ผู้ประเมินผ่านระบบ 

ส าหรับขั้นการส่งบทความให้
ผู้ประเมินตรวจนั้น  

ผู้ประเมินรับบทความแล้วมี
การตัดสินใจจากผู้ประเมินอย่าง
น้อย ๒ ประเด็นคือ กรณีที่ ๑ ผู้
ประเมินไม่รับประเมินบทความ
และหรือประเมินบทความแต่มี
การแก้ไขบทความมากมีความ
ประสงค์ต้องการให้ผู้แต่งแก้ไข
แล้วส่งให้ผู้ประเมินตรวจดูอีกครั้ง 

ผู้ ช่วยบรรณาธิการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ
จะต้องแจ้งให้ผู้แต่งให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ี ๑ 

เมื่อผู้ประเมินตรวจประเมิน
บทความแล้วแจ้งให้แก้ไขบทความ
โดยให้บรรณาธิการพิจารณาต่อ 
จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  
 
 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
๕.ผู้ประเมินบทความ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
สัปดาห ์

(อาจมากกว่า
แต่ไม่ควรเกิน 
๔ สัปดาห์) 

สามารถกระท าได้ 
๒ วิธี คือวิธีที่หน่ึง
ส่งบทความนอก
ระบบให้ผู้แต่ง
ประเมิน และเข้า
ระบบแทนผู้
ประเมินในกรณีที่
ผู้ประเมินไม่
สันทัดในการตรวจ
ผ่านระบบ และวิธี
ที่สองคือส่ง
บทความผ่านใน
ระบบได้เลย 
เพื่อให้ผู้ประเมิน
ได้ประเมิน
บทความผ่านใน
ระบบตามช่องทาง
ปกติ 

ส่งบทความให้
ผู้ประเมิน 

6 7 15 

11 14 



๗๐ 

 

๗.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖  
บรรณาธิการตรวจสอบไฟล์

ประเมินและส่งผลการประเมินให้
ผู้แต่ง  

เมื่อผู้แต่งส่งไฟล์ฉบับแก้ไข
เข้ามาในระบบบรรณาธิการหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิการจจะต้องท าการ
ตรวจสอบว่าผู้แต่งได้แก้ไขตามทีผู่้
ประเมินให้ข้อเสนอแนะไว้หรือไม ่

หากพบว่าผู้แต่งไม่ได้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินให้
กลับไปด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 
๑ ต่อไป 

เมื่ อตรวจสอบว่า เป็นไป
ตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ
แล้วจึงเป็นการตัดสินใจในขั้นตอน
ต่อไป  

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

ขั้นตอนนี้มี
รายละเอียด
เพิ่มเตมิทั้งในส่วน
ผู้ประเมินและใน
ส่วนของผู้แต่ง  

๘.   
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๗ 
รับตีพิมพ์บทความ 

บรรณาธิการ หรือผู้ ช่วย
บรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายน าไฟล์บทความของผู้
แต่งที่ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
รับตีพิมพ์บทความในระบบ 

โดยการคลิกในระบบแล้ว
ด าเนินการตามขั้นต่อไป 
 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ)) 

ระหว่างที่มาการ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ี ๗ จนถึง
สิ้นสุดขั้นตอนนั้น 
ทั้งบรรณาธิการ 
ช่วยบรรณาธิการ 
และหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจาก
บรรณาธิการ 

บรรณาธกิารตดัสนิใจ 
(Editer Decision) 

12 13 

19 



๗๑ 

 

รวมถึงผู้แต่ง
บทความจะต้อง
ติดตาม
ติดต่อสื่อสารผ่าน
ระบบกันโดย
ตลอดจนกว่า
ขั้นตอนการ
ด าเนินการทั้งหมด
จะสิ้นสุด 

๙.   
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๘ 
ตรวจสอบต้นฉบับ 
บรรณาธิการ หรือผู้ช่วย
บรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบรรณาธิการน า
ไฟล์บทความของผู้แต่งท่ีไดม้ีการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้วมาด าเนินการ
ตรวจสอบต้นฉบับตามขั้นตอน
ต่อไป 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

 

๑๐.   
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๙ 
การตรวจสอบต้นฉบับด าเนินการ
ไปพร้อมกัน ๒ เรื่องคือ 
๑.ตรวจพิสูจน์อักษร และ 
๒.จัดเพจตามรูปแบบของวารสาร 
และการจัดรันเลขหน้าเป็นต้น 
เมื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์อักษร
และการจัดหน้าตามรูปแบบ
วารสารแล้วจึงจะเป็นขั้นตอน
ต่อไป 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

 

20 

21 



๗๒ 

 

๑๑.   
 
 
 

 
 

ขั้ นตอนที่  ๑๐ เต รียมข้อมู ล
บทความเผยแพร่ 
ขั้นตอนนี้เรียกว่าเตรียมข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่ขั้นตอนในระบบต่อไป ซึ่ง
สามารถท าพร้อมกันในขั้นตอน
ต่อไป 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

 

๑๒.   
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑๑  
เตรียมหน้าออนไลน์ และเตรียม
ไฟล์บทความในรูปแบบ PDF ไฟล ์ 

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

 

๑๓.   
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๑๒ น าบทความเข้าสู่
เล่มวารสาร 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจาก
บรรณาธิการน าไฟล์บทความของ
ผู้แต่งฉบับสมบูรณ์ที่ได้มีการแปลง
ไฟล์เป็น PDF เรียบร้อยแล้ว
น าเข้าสู่เล่มวารสารตามขั้นตอนใน
ระบบต่อไป  

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 
๔.ผู้แต่งบทความ 
 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่
วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

 

๑๔.   
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑๓  
เมื่อน าบทความเข้าสู่เล่ม

วารสารในระบบแล้ว ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบรรณาธิการ

๑.บรรณาธิการ 
๒.ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
๓.ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ 

๑.คอมพิวเตอร์ 
๒.อินเทอร์เนต 
๓.ไฟล์บทความ 
 

๑-๒  
วัน  

(แต่ไม่ควรเกิน 
๑๕ วันนับแต่

จ านวน ๑ 
บทความจะมี
ขั้นตอนและ
กระบวนการ
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๗๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จะต้องด าเนินการออนไลน์ใน
ระบบด้วยการเลือกตีพิมพ์เผยแพร่
บทความในวารสารในฉบับที่ได้
จัดสรรสัดส่วนและก าหนดคิว
ตีพิมพ์ในแต่ละฉบับไว้ให้ตรงตาม
ปีท่ี ฉบับท่ี ท่ีออกตามวาระของ
วารสาร  

ในขั้นตอน Publish นี้
บทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์จาก
วารสารจะแสดงผลเป็นออนไลน์ท่ี
เว็บไซต์ เป็นการสิ้นสดุขั้นตอน
ของการด าเนินการส าหรับ
บรรณาธิการหรือผู้ช่วย
บรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบรรณาธิการ  
 

๔.ผู้แต่งบทความ 
 

วันท่ีผู้แต่งส่ง
บทความแก้ไข

เข้ามาใน
ระบบ) 

ด าเนินการตลอด
ระยะเวลาที่
ด าเนินอยู่ใน
ปริมาณที่เฉลีย่ว
แล้วเท่าๆกัน  

๑๕.   

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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๔.๑.๓ (๒) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) 

ผู้เขียนน ากระบวนการและข้ันตอนด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการมากล่าว
ไว้ในบทนี้ โดยแยกเป็นแผนผังและการอธิบายเพ่ิมเติม ด้วยเหตุผลที่ผู้เขียนมองเห็นว่า  ขั้นตอนส าหรับ
บรรณาธิการในระบบออนไลน์ในรูปแบบของ  ThaiJO2 มีความซับซ้อนและละเอียดทุกขั้นตอน จึงแยกมา
น าเสนอให้เกิดความชัดเจนของกระบวนการปฏิบัติงานของบรรณาธิการ ดังมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ รับบทความของผู้แต่ง 
ขั้นตอนนี้บรรณาธิการ เปิดเข้าระบบที่หน้ าเว็บหรือ ลิ งก์วารสาร https://so02.tci-

thaijo.org/index.php/JGSR/login เพ่ือมอบหมายให้ผู้ช่วยบรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับหมายจาก
บรรณาธิการ (ในที่นี้ผู้เขียนได้ท าหน้าที่ดังกล่าว) เข้าสู่ระบบในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้เปิดการใช้งาน
วารสารในระบบThaijO2๙ เพ่ือตรวจสอบบทความที่เข้ามาเพ่ือตรวจสอบสอบบทความที่เข้ามาในระบบ 
ขั้นตอนนี้จะเห็นภาพตัวอย่างด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ ๔.๑๗ แสดงสถานะบรรณาธิการก าลังเข้าระบบ 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การมอบหมายผู้ดูแลบทความในระบบ  
บรรณาธิการมอบให้ผู้ที่ท าหน้าที่ Section Editor ด าเนินการดูแลบทความที่เข้ามาในระบบ เมื่อ

ผู้ที่ได้รับหมายด าเนินการเปิดระบบและตรวจพบบทความทีผู่้แต่งส่งเข้ามาในระบบ จึงให้ด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป 

                                                           
๙

 ดรูายละเอียดเพิ่มเติม:- เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๘๘. 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/login
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/login


๗๕ 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๘ แสดงสถานะผู้ช่วยบรรณาธิการได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบทความก าลังเข้าระบบ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ พิจารณาตรวจสอบบทความเบื้องต้น 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ หรือ Section Editors ตรวจสอบบทความว่าถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร

ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ตรวจสอบรูปแบบการอ้างอิง ตรวจสอบชื่อเรื่องหรือเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ของ
วารสารหรือไม่ ในกรณีที่บทความไม่ตรงกับ aim and scope ของวารสารให้กลับไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ 
๑ ใหม่ หากตรงตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของวารสารแล้วให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ได้แก่การแก้ไข
ไฟล์ข้อมูลด้วยการลบชื่อและต้นสังกัดของผู้แต่ง และด าเนินการส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบต่อไป 

 
ภาพที่ ๔.๑๙ แสดงสถานะผู้ช่วยบรรณาธิการในฐานะ Section Editors ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ 

(Editors) ให้ตรวจสอบบทความในระบบ 



๗๖ 

 

 
ขั้นตอนที่ ๔ ท าการลบช่ือ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่ง 
ในขั้นตอนนี้ Section Editor หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องน าไฟล์ของ

บทความของผู้แต่งที่ดาวน์โหลดมาแก้ไข โดยลบชื่อ-นามสกุลและต้นสังกัดของผู้แต่งออกทั้งหมด เพ่ือไม่ให้ผู้
ประเมินทราบตามเกณฑ์บังคับของ TCI แล้วบันทึกไฟล์บทความไว้ เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๑) ตัวอย่างแสดงการดาวน์โหลดบทความท าการลบชื่อ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่ง 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๒) ตัวอย่างแสดงการน าไฟล์บทความมาท าการลบชื่อ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่ง 



๗๗ 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๐ (๓) แสดงการลบไฟล์ชื่อ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่งแล้วจัดเก็บบันทึกในไฟล์ข้อมูล 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การส่งบทความให้ผู้ประเมิน 
ขั้นตอนนี้ ผู้ช่วยบรรณาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องส่งไฟล์บทความให้

ผู้ประเมินผ่านระบบ๑๐  ส าหรับขั้นการส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจนั้น ผู้ประเมินเมื่อได้รับบทความแล้วมี
การตัดสินใจจากผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ ประเด็นคือ กรณีที่ ๑ ผู้ประเมินไม่รับประเมินบทความ หรือประเมิน
ไม่ผ่านและหรือประเมินบทความแต่มีการแก้ไขบทความมากมีความประสงค์ต้องการให้ผู้แต่งแก้ไขแล้วส่งให้ผู้
ประเมินตรวจดูอีกครั้ง 

ผู้ช่วยบรรณาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องแจ้งให้ผู้แต่งให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่ ๑ เมื่อผู้ประเมินตรวจประเมินบทความแล้วแจ้งให้แก้ไขบทความโดยให้บรรณาธิการพิจารณา
ต่อ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป โดยสรุปขั้นตอนนี้จะเห็นรายละเอียดของการปฏิบัติงานคือ 

๑) ดาวน์โหลดไฟล์ของผู้แต่ง 
๒) ลบชื่อ-นามสกุล และต้นสังกัดของผู้แต่ง 
๓) อับโหลดไฟล์ข้างต้นส่งไปท าการวิจารณ์ 
๔) ผู้ประเมินรับหรือไม่รับพิจารณาบทความ 
๕) ผู้ประเมินรับพิจารณาตรวจประเมินบทความ 
๖) ผู้ประเมินส่งผลการพิจารณาประเมินบทความกลับเข้ามาสู่ระบบ 
ตามตัวอย่างภาพที่ได้แสดงไว้ตามล าดับดังต่อไปนี้  

                                                           
๑๐

 ดรูายละเอียดเพิ่มเติม:- เร่ืองเดียวกนั, หน้า ๘๘-๑๑๐. 



๗๘ 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๑) แสดงตัวอย่างการส่งแนบไฟล์บทความให้ผู้ประเมิน ๒ ท่านตรวจในระบบ 

โดยเลือกประเภทแบบ Double-blind  
 



๗๙ 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๒) ตัวอย่างแสดงการตอบรับการประเมินบทความและท าการประเมินจากผู้ประเมินทั้ง ๒ ท่าน 

 
เมื่อผู้ประเมินตรวจบทความแล้วจะส่งกลับเข้าสู่ระบบผลลัพธ์ของการส่งผลประเมินตามตัวอย่าง

ภาพด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๓) ตัวอย่างแสดงสถานะผู้ประเมินได้ท าการส่งบทความท่ีตรวจประเมินแล้วเข้าระบบ 



๘๐ 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๑ (๔) ตัวอย่างกรณีบทความถูกประเมินไม่ผ่านให้มีการแจ้งผู้แต่ง 

โดยกลับไปยังข้ันตอนที่ ๑ อีกครั้ง 
 

ขั้นตอนที่ ๖ บรรณาธิการตัดสินใจบทความท่ีผ่านขั้นตอนก่อนหน้า 
บรรณาธิการตรวจสอบไฟล์ประเมินและส่งแจ้งผลการประเมินให้ผู้แต่งทราบ เมื่อผู้แต่งส่งไฟล์

ฉบับแก้ไขเข้ามาในระบบบรรณาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้องท าการตรวจสอบว่าผู้
แต่งได้แก้ไขตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะไว้หรือไม่ ในกรณีที่พบว่าผู้แต่งไม่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินให้กลับไปด าเนินการตามข้ันตอนที่ ๑ ต่อไป 

เมื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะแล้วจึงเป็นการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป  



๘๑ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๒ ตัวอย่างการแจ้งให้ผู้แต่งแก้ไขบทความตามผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๓ ตัวอย่างการเลือกไฟล์บทความของผู้ประเมินส่งให้ผู้แต่งแก้ไขบทความ 

 
 
 
 



๘๒ 

 

ขั้นตอนที่ ๗ รับตีพิมพ์บทความ 
บทความที่ผ่านการพิจารณาตัดสินใจจากบรรณาธิการในขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว บรรณาธิการหรือ

จะมอบหมายให้ผู้ช่วยบรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าไฟล์บทความของผู้แต่งที่ได้มีการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับในการรับตีพิมพ์บทความในระบบ๑๑ โดยการคลิกในระบบแล้วด าเนินการตามข้ันต่อไป 

 
ภาพที่ ๔.๒๔ ตัวอย่างการรับตีพิมพ์บทความในระบบ 

 

ขั้นตอนที่ ๘ ตรวจสอบต้นฉบับ 
บรรณาธิการ หรือผู้ช่วยบรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการน าไฟล์

บทความของผู้แต่งที่ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วมาด าเนินการตรวจสอบต้นฉบับรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ ๙ การตรวจสอบต้นฉบับด าเนินการไปพร้อมกัน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ตรวจพิสูจน์

อักษร ๒) จัดเพจตามรูปแบบของวารสาร และ ๓) การจัดรันเลขหน้าเป็นต้น พร้อมทั้งการเพ่ิมเลขหน้าใน
สารบัญ เมื่อด าเนินการตรวจพิสูจน์อักษรและการจัดหน้าตามรูปแบบวารสารแล้วจึงจะเป็นขั้นตอนต่อไป 

                                                           
๑๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘. 



๘๓ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๑) แสดงหน้าการตรวจพิสูจน์อักษรจัดเพจบทความตามรูปแบบของวารสาร 

และการจัดรันเลขหน้าในระบบ  
ขั้นตอนการตรวจสอบต้นฉบับและขั้นการตรวจสอบต้นฉบับเผยแพร่ออนไลน์๑๒ เป็นขั้นตอนที่

เชื่อมต่อกันอาจจะท าหรือไม่ท าให้เสร็จสิ้นในเวลาเดียวกันวันเดียวกันหรือระยะเวลาติดต่อกันก็ได้ 
 

 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๒) แสดงหน้าการอับโหลดไฟล์พิสูจน์อักษร 

 

                                                           
๑๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔-๑๕๒. 



๘๔ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๕ (๓) แสดงหน้าการอับโหลดไฟล์ในขั้นตอน Copyediting เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ขั้นตอนที่ ๑๐ เตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ 
ขั้นตอนนี้เรียกว่า Production๑๓ การเตรียมข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนในระบบต่อไป ซึ่งสามารถ

ท าพร้อมกันในขั้นตอนต่อไป  

 
ภาพที่ ๔.๒๖ แสดงตัวอย่างสถานะการเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่ (Production) 
ขั้นตอนที่ ๑๑ เตรียมหน้าออนไลน์ และเตรียมไฟล์บทความในรูปแบบ PDF ไฟล์  

                                                           
๑๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๖-๑๔๙. 



๘๕ 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๗ (๑) แสดงตัวอย่างการเตรียมไฟล์บทความในรูปแบบ PDF  

 

ขั้นตอนที่ ๑๒ น าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการน าไฟล์บทความของผู้แต่งฉบับสมบูรณ์ที่ได้มีการแปลงไฟล์

เป็น PDF เรียบร้อยแล้วน าเข้าสู่เล่มวารสาร๑๔ ตามข้ันตอนในระบบต่อไป 

                                                           
๑๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑-๑๕๒. 



๘๖ 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๘ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 

 
 
 
 



๘๗ 

 

ขั้นตอนที่ ๑๓ ตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเล่ม/ออนไลน์ 
เมื่อน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารในระบบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการจะต้อง

ด าเนินการออนไลน์ในระบบด้วยการเลือกตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร๑๕ ในฉบับที่ได้จัดสรรสัดส่วนและ
ก าหนดคิวตีพิมพ์ในแต่ละฉบับไว้ให้ตรงตามปีที่ ฉบับที่ ที่ออกตามวาระของวารสาร  

ในขั้นตอน Publish นี้ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารจะแสดงผลเป็นออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนของการด าเนินการส าหรับบรรณาธิการหรือผู้ช่วยบรรณาธิการ และหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบรรณาธิการ  
 

 

 
ภาพที่ ๔.๒๙ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารในระบบ 

                                                           
๑๕ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:- เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



๘๘ 

 

 
ภาพที่ ๔.๓๐ แสดงสถานะการน าบทความเข้าสู่เล่มวารสารและเผยแพร่ในระบบแล้ว 

 

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะถูกอัปโหลดเป็น PDF ไฟล์ขั้นตอน Pubichation ในระบบเรียงตามล าดับ
วารสารแต่ละฉบับดังภาพด้านล่างนี้ 

 
 

ภาพที่ ๔.๓๑ แสดงหน้าเว็บวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ที่เผยแพร่บทความผ่านระบบ ThaiJO2 
 



๘๙ 

 

 
๔.๒ การสร้างเอกสารงานนอกเหนือจากงานในระบบ ThaiJO2 

๔.๒.๑ การรับบทความ 
การจัดสัดส่วนบทความและล าดับการตีพิมพ์ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
เนื่องจากบทความที่เข้ามาในระบบออนไลน์ที่ผู้แต่งส่งเข้ามามีหลากหลายทั้งบทความวิชาการ 

บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท าวารสารจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบสัดส่วนบทความ 
ก าหนดล าดับการตีพิมพ์ไว้ในไฟล์นอกระบบ เป็นแผนงานที่จ าเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพ่ือให้การด าเนินการตีพิมพ์
เป็นไปตามล าดับและตรงกับระยะเวลาที่ก าหนดตีพิมพ์  

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ก าหนดเผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน, 
ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม และ ฉบับเพ่ิมเติม (supplemental issues) 
ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติประจ าเดือนธันวาคม
ของทุกปีการศึกษาตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย 

ดังนั้น ขั้นตอนนี้ผู้จัดการวารสารจะต้องสร้างไฟล์ส าหรับเตรียมงานไว้อย่างน้อย ๔ ไฟล์หลัก 
และในไฟล์หลักต้องสร้างไฟล์ย่อยอย่างน้อย ๖ ไฟล์ ประกอบไปด้วย 

ไฟล์หลักที่ ๑ ให้สร้างไฟล์ประจ าฉบับ และในไฟล์หลักให้สร้างไฟล์ย่อยของไฟล์หลักที่ ๑ เป็น ๖ 
ไฟล์ย่อยได้แก่ ๑.๑ ไฟล์บทความสัดส่วนภายใน ๑.๒ ไฟล์บทความสัดส่วนภายนอก ๑.๓ ไฟล์บทความที่ลบชื่อ
และต้นสังกัดผู้แต่ง ๑.๔ ไฟล์บทความที่ผู้ประเมินให้ความเห็น (ตรวจประเมินแล้ว) และ๑.๕ ไฟล์บทความที่ผู้
แต่งแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ประเมิน และ ๑.๖ ไฟล์ต้นฉบับบทความแบบ PDF ฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมออนไลน์
ในระบบ ดังตัวอย่างตามภาพนี้ 

 
ภาพที่ ๔.๓๒ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างไฟล์เพื่อจัดเก็บและรวบรวมบทความนอกระบบ 

 

จากตารางภาพข้างบน มีรายละเอียดของการตั้งไฟล์ดังนี้ 
(๑.๑) ไฟล์บทความสัดส่วนภายในประจ าฉบับ ก าหนดให้สัดส่วนไว้ไม่เกิน ๕๐% ของบทความ

ทั้งหมด เช่นฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓  มีทั้งหมด ๒๐ บทความ ก าหนดให้มีบทความภายในไม่เกิน 
๑๐ บทความ โดยก าหนดรหัสบทความประจ าฉบับไว้ดังนี้ ๐๐๑-๑๖-๐๑-๖๓ (ภายใน) ถึง ๐๑๑-๑๖-๐๑-



๙๐ 

 

๖๓ (ภายใน)  (ล าดับที-่ปีที-่ฉบับที่-พ.ศ.(บทความสัดส่วนภายใน) การก าหนดรหัสนี้จะท าให้ง่ายต่อการค้นหา
บทความที่เราได้ลบชื่อและต้นสังกัดของผู้แต่งในการอัปโหลดเข้าสู่ระบบเพ่ือให้ผู้ประเมินได้อ่าน  

(๑.๒) ไฟล์บทความสัดส่วนภายนอกประจ าฉบับ ก าหนดให้สัดส่วนไว้ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของ
บทความทั้งหมด เช่นฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓  มีทั้งหมด ๒๐ บทความ ก าหนดให้มีบทความ
ภายนอกอย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่า ๑๐ บทความ โดยก าหนดรหัสบทความประจ าฉบับไว้ดังนี้ ๐๑๒-๑๖-๐๑-
๖๓ (ภายนอก) ถึง ๐๒๐-๑๖-๐๑-๖๓ (ภายนอก) (รหัสบทความแสดงถึงล าดับที่-ปีที่-ฉบับที่-พ.ศ.(บทความ
สัดส่วนภายนอก) การก าหนดรหัสนี้จะท าให้ง่ายต่อการค้นหาบทความที่เราได้ลบชื่อและต้นสังกัดของผู้แต่งใน
การอัปโหลดเข้าสู่ระบบเพ่ือให้ผู้ประเมินได้อ่าน 

(๑.๓) ไฟล์บทความท่ีลบช่ือและต้นสังกัดของผู้แต่ง ให้ท าแบบเดียวกับข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ โดย
ชื่อไฟล์บทความไม่ต้องระบุชื่อและต้นสังกัดของผู้แต่ง รวมถึงไฟล์บทความเนื้อหาภายในให้ลบชื่อและต้นสังกัด
ของผู้แต่งด้วย และใช้ไฟล์บทความท่ีลบชื่อและต้นสังกัดผู้แต่งส่งให้ผู้ประเมินบทความในระบบ 

(๑.๔) ไฟล์บทความท่ีผู้ประเมินตรวจประเมินแล้ว ผู้ประเมินอาจจะส่งไฟล์แนบเข้ามาในระบบ 
หรืออาจะส่งบทความมานอกระบบเพ่ือให้บรรณาธิการจัดการอัพโหลดเข้าระบบให้ ดังนั้น การสร้างไฟล์นี้เพ่ือ
สะดวกในการตรวจสอบบทความที่ผู้ประเมินส่งมามีรายละเอียดอะไรบ้าง เช่น ไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ประเมิน
ในไฟล์บทความประเมินดังกล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ไฟล์นี้ส่งให้ผู้แต่งแก้ไขในระบบได้อีกด้วย 

(๑.๕) ไฟล์บทความที่ผู้แต่งแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ประเมิน เมื่อผู้แต่งแก้ไขบทความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ดูแลวารสารจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวมาไว้ในไฟล์นี้เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องทั้งในส่วนเนื้อหาที่แก้ไขตามผู้ประเมิน และในส่วนรูปแบบของวารสาร น าไฟล์ดังกล่าว
มาจัดรูปแบบให้ถูกต้อง เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

(๑.๖) ไฟล์ต้นฉบับบทความแบบ PDF ฉบับสมบูรณ์ หลังจากที่ตรวจสอบไฟล์ที่ผู้แต่งแก้ไขส่ง
เข้าระบบและได้ดาวน์โหลดไฟล์มาจัดรูปแบบเรียบร้อยพร้อมที่ออนไลน์ ผู้ดูแลวารสารจะต้องแปลงเป็นไฟล์ 
PDF เตรียมพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนของการออนไลน์บทความในระบบ การสร้างไฟล์นี้จะท าให้สะดวกในการค้นหา
และอัพโหลดเข้าสู่ระบบในการออนไลน์ต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบอาจจะต้องสร้างไฟล์พิเศษส าหรับตรวจสอบบทความที่ท าการแก้ไขและ
เพ่ือก าหนดสัญลักษณ์ในการท าเครื่องหมายให้ทราบว่าบทความใดบ้างได้รับการแก้ไขและน าเข้าสู่ระบบแล้ว 
โดยอาจท าเป็นตารางไว้ ๖-๗ คอลัมน์ คือ ๑) ช่องรหัสบทความในระบบ ๒) ช่องรหัสบทความในฉบับ ๓) ช่อง
ชื่อ-นามสกุลและสังกัดผู้แต่งบทความ ๔) ช่องระบุผู้ประเมินA ๕) ช่องระบุผู้ประเมินB ๖)ช่องระบุเลขหน้าของ
บทความ และ๗) ช่องหมายเหตุ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลการจัดการด้านต่างๆ เช่น การ
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ประเมินเป็นต้น ดังตารางตัวอย่างนี้ 

 
 
 
 



๙๑ 

 

 
 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงตัวอย่างการจัดการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ประเมินบทความ 
 

เลขรหัส 
ในระบบ 

รหัสบทความ
ในฉบับ 

ชื่อ-นามสกุล-สังกัด
ผู้แต่ง 

ชื่อผู้ประเมิน A ชื่อผู้ประเมิน B เลขหน้า
บทความ 

หมายเหตุ 

222721 001-15-03-61 วัชระ งามจิตรเจริญ ดร.แสวง น. พระมหาพรชยั ส. 1-15 ออนไลน์แล้ว 
       
       
       
       
       
  

อนึ่งในกรณีที่ผู้แต่งร้องขอหนังสือรับการตีพิมพ์บทความประจ าฉบับ อาจสร้างไฟล์ส าหรับออก
หนังสือรับรองไว้ได้ด้วยเพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบในภายหลัง  

 
๔.๒.๒ การสร้างเอกสารฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒินอกระบบออนไลน์ 
ฐานข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก มีความจ าเป็นอย่าง

มากในการท างานในระบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าผลประเมินบทความเข้าสู่ระบบออนไลน์ในกรณี
ที่ผู้ประเมินบางท่านไม่สะดวกในการเข้าถึงระบบ ผู้ประเมินบางท่านต้องการให้ทางวารสารเป็นผู้จัดการเข้าสู่
ระบบ โดยประเมินผ่านไฟล์เอกสารแล้วส่งให้กองบรรณาธิการด าเนินการตามขั้นตอน ขั้นตอนนี้จึงจ าเป็นที่
ผู้จัดท าวารสารจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมิน ได้แก่ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ 
(Reviewer) ประจ ากองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ Thaijo2 ประกอบไปด้วย 

๑) ชื่อ-นามสกุลของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
๒) Username และ Password ในระบบ ThaiJO 
๓) อีเมลและ Password ที่ใช้สมัครในระบบ ThaiJO 
๔) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
๕) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ 
 การสร้างฐานข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
 
 



๙๒ 

 

 
ภาพที่ ๔.๓๓ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ 

 
๔.๒.๓ การสร้างเอกสารฐานข้อมูลของผู้แต่งบทความนอกระบบออนไลน์ 
ฐานข้อมูลของแต่งบทความสร้างไว้ในกรณีที่บทความของผู้แต่งอยู่ในกระบวนการของการ

ตรวจสอบก่อนปิดเล่ม ในกรณีผู้แต่งบางท่านอาจจะลืมยูสเซอร์หรือรหัสผ่าน การที่ผู้ปฏิบัติงานได้สร้าง
ฐานข้อมูลเพ่ือเก็บไว้ในการด าเนินการแก้ไขบทความก่อนประเมินและหลังประเมินจะท าให้ไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดเวลาเข้าสู่ระบบในการแก้ไขไฟล์และการส่งต้นฉบับของผู้แต่งได้ ซึ่งถ้ามีฐานข้อมูลของผู้แต่งจะช่วย
แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการตรวจสอบต้นฉบับซึ่ งบางครั้งต้องใช้ระยะเวลา การสร้างฐานข้อมูล
ของผู้แต่งไว้นอกระบบอาจกระท าได้แบบเดียวกับการสร้างฐานข้อมูล 

 
ภาพที่ ๔.๓๔ แผนภาพแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 

 



๙๓ 

 

๔.๒.๔ การสร้างกลุ่มไลน์หรือไลน์แอด (LINE Official Account) ของวารสาร 
กลุ่มไลน์ของวารสาร เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้การติดต่อประสานงานระหว่างกอง

บรรณาธิการวารสารกับผู้แต่งบทความเกี่ยวกับการแก้ไขบทความ การแจ้งเตือนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการด าเนินการแก้ไขบทความในระบบ ThaiJO ได้เป็นอย่างดี ส าหรับผู้แต่งบทความเพ่ือแจ้งความ
เคลื่อนไหวการแก้ไขบทความในระบบ ซึ่งในทางธุรกิจนิยมสร้างขึ้นเพ่ือการขยายกิจการที่มากขึ้น ส่วนการ
สร้างไลน์แอดของวารสารจะท าให้การติดต่อติดตามการปรับแก้ไขบทความ การให้ค าแนะน าผู้แต่งในการเข้าสู่
ระบบวารสารออนไลน์สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงลิงก์ไลน์แอดไว้ที่ระบบออนไลน์ของ
วารสารได้อีกทางหนึ่งด้วย  โดยน าลิงก์ไลน์แอดไว้ที่หน้าเว็บวารสารในระบบ ThaiJO ตามภาพนี้ 

 
ภาพที่ ๔.๓๕ แผนภาพแสดงการสร้างกลุ่มไลน์หรือไลน์แอด 

บนหน้าเว็บไซต์ของวารสารในระบบThiaJO2 
 

๔.๒.๕ การสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊ควารสาร 
แฟนเพจวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ เป็นช่องทางสื่อสารที่สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง

รวดเร็วตามกระแสความนิยมของผู้ใช้ในสังคมไทย ดังนั้น การเปิดพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวารสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของวารสาร ข่าวสารจากศูนย์ TCI ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ดังตัวอย่างภาพด้านล่างนี้  



๙๔ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๔.๓๖ (๑) แผนภาพแสดงการสร้างเฟสบุคแฟนเพจประจ าวารสาร 
 

การสร้างเฟสบุคแฟนเพจวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สามารถอับเดทได้เร็วทันท่วงที
พร้อมกันนั้นได้เชื่อมลิงก์แฟนเพจไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของวารสารตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้  

 
ภาพที่ ๔.๓๖ (๒) แผนภาพแสดงการสร้างเฟสบุคแฟนเพจเชื่อมลิงก์กับหน้าเว็บไซต์วารสารในระบบThaiJO2 

 



๙๕ 

 

 
๔.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หรือแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

หัวข้อว่าด้วยเรื่องกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติบัติงานนี้ เป็นการอธิบายให้
ทราบถึงงานในข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ มีแผน
ปฏิบัติงานหรือ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และนอกจากการปฏิบัติงานตามเนื้อหางานในข้อเสนอแนวคิดฯเล่มนี้แล้ว งานดังกล่าวยังมีกิจกรรม 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ส าหรับการด าเนินการดังกล่าว ผู้เขียนได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินการวารสารประจ าปี 
และจัดท ารายงานความก้าวหน้าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ซึ่งแผนการด าเนินการวารสารประจ าปี ได้
ระบุถึงจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นรายเดือนว่าในหนึ่งปีวารสารได้วางแผนด าเนินการอะไรบ้างเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนก าหนดขอบเขตและเวลาการเตรียมตัวในการท างานได้อย่างถูกต้องและมีความตรงต่อ
เวลาในการจัดท าวารสารและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ ดังตัวอย่างภาพนี้ 

ภาพที่ ๔.๓๗ แผนภาพแสดงการวางแผนการด าเนินการประจ าปีของวารสาร 

ในส่วนของการจัดท ารายงานความก้าวหน้านั้น เพ่ือให้เห็นความส าเร็จผลการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารได้ชัดเจน สามารถมองเห็นความก้าวหน้าของงานและการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ด าเนินการนั้น ๆ ช่วยให้มองเห็นภาพและทิศทางการด าเนินการต่อไปว่าวารสารมี



๙๖ 

 

ปัญหาและอุปสรรคใดที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ อทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรได้รับทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินงานดังกล่าว ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ ๔.๓๘ แผนภาพแสดงการรายงานความก้าวหน้าของวารสารประจ าวาระในแต่ละฉบับ 

๔.๓.๑ การเขียนสารบัญ  
สารบัญเป็นส่วนส าคัญระดับต้น ๆ ของงานวารสารทุกวารสาร เนื่องจากเป็นเอกสารชิ้นส าคัญที่

จะน าไปประกอบกับการอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ การขอผลงานอ่ืน  ๆ 
เช่นเดียวกับปกนอกและปกใน หรือปกรองวารสารฉบับนั้น ๆ  ดังนั้นไฟล์สารบัญจึงควรท าควบคู่ไปกับ
บทความที่ได้รับตีพิมพ์และออนไลน์ในระบบ และควรแยกเป็นไฟล์เดี่ยวเพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ 
ดังนั้นผู้จัดท าจึงจ าเป็นต้องออกแบบสารบัญบทความในแต่ละฉบับให้ตรงตามที่ออนไลน์ สารบัญที่ได้มาตรฐาน
จะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดหลักๆ คือ  ๑) หัวเรื่องสารบัญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ๒) บท
บรรณาธิการ ๓) ภาคที่ ๑หัวข้อเรื่องบทความวิชาการและบทความวิจัย ๔) ภาคที่ ๒ หัวข้อเรื่องบทวิจารณ์
หนังสือ  และ๕) ส่วนท้ายของเล่มวารสาร ได้แก่ ภาคผนวก ซึ่งมีวิธีการเขียนที่อิงตามบทความที่ออนไลน์ใน
ระบบ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 
 

ภาพที่ ๔.๓๙ แผนภาพแสดงการเขียนสารบัญประจ าวารสารในแต่ละฉบับ 



๙๗ 

 

๔.๓.๒ การจัดรูปแบบบทความนอกระบบก่อนตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมิน 
ในระบบออนไลน์ 
ผู้ดูแลระบบวารสาร หลังจากได้รับไฟล์บทความฉบับแก้ไขจากผู้แต่งที่ส่งเข้ามายังระบบแล้ว 

จะต้องดาวน์โหลดมาตรวจสอบความถูกต้องว่าได้แก้ไขตามที่ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ เมื่อตรวจดู
บทความที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินแล้วจะต้องน าไฟล์บทความนั้นมาจัดรูปแบบให้ตรงตาม
รูปแบบของวารสาร โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ วันที่ได้รับบทความส่งเข้ามาประเมิน วันที่
บทความได้รับการแก้ไขตามผู้ประเมิน และวันที่ได้รับการตีพิมพ์ บทคัดย่อ และเนื้อหาบทความ บรรณานุกรม 
รูปแบบอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะบันทึกไฟล์เป็น PDF พร้อมที่จะด าเนินการออนไลน์ต่อไป โดยบันทึกไว้ใน
ข้อมูลแยกเป็นชนิดไฟล์เวิร์ดและไฟล์ PDF พร้อมระบุรหัสบทความให้ชัดเจนเพ่ือการค้นหาที่สะดวกดัง
ตัวอย่างภาพด้านล่างนี้  

 

ภาพที่ ๔.๔๐ แผนภาพแสดงจัดเก็บไฟล์ชนิดเวิร์ดและPDFประจ าวารสารในแต่ละฉบับ 

๔.๓.๓ การจัดท าหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความนอกระบบออนไลน์  

การออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่นอกเหนือไปจากระบบที่ใช้ออนไลน์  บทความ 
ในบางวารสารอาจจะต้องรอกระบวนการทุกอย่างในระบบเสร็จสิ้นภายหลังผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ตามผู้ประเมิน ขั้นตอนนี้การท าหนังสือรับรองอยู่ที่บรรณาธิการว่าจะพิจารณาออกหนังสือรับรอง การออก
หนังสือรับรองสามารถท าได้ตามล าดับขั้นตอน โดยเริ่มที่ ๑.รับบทความ ๒.ตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๓.ส่งให้ผู้
ทรงฯประเมิน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ๔.รับผลประเมิน ๕.แจ้งผู้แต่ง ๖.รับบทความฉบับแก้ไข ๗.แจ้งผู้ประเมิน (ผ่าน/
ไม่ผ่าน) ๘.ตรวจสอบฉบับแก้ไข ๙.ออกหนังสือรับรอง และแจ้งให้ร้องขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว (ดู
ภาคผนวกเก่ียวกับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ) 



๙๘ 

 

 

ภาพที่ ๔.๔๑ ตัวอย่างการออกหนังสือรับรองให้ผู้แต่งบทความกรณีร้องขอต่อวารสาร 

 

 

 

 



๙๙ 

 

๔.๓.๔  การน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track  
Indexing System) 

ระบบ Fast track ของ TCI หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบทความวารสารไทย
ในฐานข้อมูล TCI เดิมเป็นหน้าที่ของทีมงาน TCI ทุกกระบวนการและขั้นตอน แต่ด้วยจ านวนวารสารไทยใน
ระบบฐานข้อมูล TCI มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งในด้านจ านวนเล่ม (Volume) และจ านวนฉบับ 
(issue) ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการในการเข้าถึงรายละเอียดของบทความวารสารเพ่ือประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ศูนย์ TCI ซึ่งมีบุคลากรจ ากัด ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลบทความ
และรายการอ้างอิงได้ทันท่วงที ตามความต้องการของสมาชิก ดังนั้นทางทีมงาน TCI และ ThaiJO จึง
ก าหนดให้บรรณาธิการวารสารแต่ละฉบับด าเนินการน าเข้าข้อมูลบทความของตัวเอง เพ่ือให้การน าเข้าข้อมูล
บทความวารสารและรายการอ้างอิง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ หลังจากได้ตีพิมพ์
รายละเอียดบทความลงในเว็บไซต์ของวารสารแล้ว ผ่านระบบ Fast-track Indexing system๑๖  

ระบบการบันทึกข้อมูลบทความวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track (Fast-track 
Indexing System) นี้ ได้แก่ระบบที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการบันทึกข้อมูลบทความวารสารแต่ละ
บทความเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI ซึ่งด าเนินการโดยกองบรรณาธิการของแต่ละวารสาร เพ่ือความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล ทั้งนี้ทีม TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ approve 
เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ TCI ต่อไป๑๗  ซึ่งวิธีการน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล TCI นั้นมี ๓ วิธี ในส่วนของวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์จัดเป็นวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJO2 จึงสามารถน าเข้าข้อมูลด้วยวิธีแบบที่เรียกว่า  
“ThaiJO Import”  คือการ import ข้อมูลบทความวารสารมาจากระบบ ThaiJO วิธีการนี้ส าหรับวารสารที่
อยู่ในระบบ ThaiJO แล้วเท่านั้น ซึ่งมีคู่มือการใช้งาน ThaiJo Import ที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก
เว็บไซต์มาศึกษาและด าเนินการปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้  

อย่างไรก็ตามระบบบันทึกข้อมูลบทความวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track นี้เป็น
เรื่องใหม่ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวารสารออนไลน์ ซึ่ง TCI ก าหนดให้วารสารแต่ละวารสารด าเนินการภายใต้
การก ากับและตรวจสอบผ่านระบบมาในช่วงยังไม่ถึง ๒ ปี ผู้เขียนอยู่ในช่วงทดลองด าเนินการตามที่ TCI ให้
ด าเนินการ จึงไม่ได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวนี้ ผู้เขียน
ได้น าไปเป็นข้อเสนอแนะในการจัดข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในโอกาสต่อไปไว้ในบทที่ ๕    

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมในบทที่ ๔ ผู้เขียนได้เขียนถึงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate 
Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียดของกระบวนการ
และขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆ และการจัดการเล่มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO 
รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการส าหรับบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร
                                                           

๑๖ https://tci-thailand.org/?page_id=4338 (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
๑๗ https://tci-thailand.org/?page_id=4338 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

https://tci-thailand.org/?page_id=4338
https://tci-thailand.org/?page_id=4338


๑๐๐ 

 

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review)  รายละเอียดของกระบวนการและ
ขั้นตอนส าหรับผู้แต่งในการส่งบทความเพ่ือขอตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในระบบ  ThaiJO2 
รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนด าเนินการส าหรับผู้ประเมินบทความ ซึ่งประกอบด้วยแผนผังการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) รวมถึงรายละเอียดของงานนอกเหนือจากระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นล าดับการท างานที่
มุ่งอธิบายว่าเริ่มต้นอย่างไร ต้องท าอะไร ใครเป็นผู้ท าหน้าที่ ท าด้วยเอกสารหรือข้อมูลอะไร ท าที่ไหน  
ท าเม่ือไหร่ และท าอย่างไร เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นภาพ
ขั้นตอนการท างาน และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนช่วยให้การปฏิบัติงานผิดพลาดได้น้อยลง ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างานจากผู้เขียนโดยตรง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ได้ศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง ได้ทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการท างาน เพ่ือให้การจัดท าวารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานว่าการจัดท าวารสารของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
ส าหรับปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข และแนวทางการพัฒนางานด้านการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน ์จะได้กล่าวถึงในบทที่ ๕ ต่อไป 

 



 
 

 

 

บทที่ ๕ 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

การเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อง
การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ ผู้เขียนยึดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ TCI ประกอบกับ
เทคนิค ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และข้อสังเกตที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี
ที่ผ่านมา และในบทนี้เป็นบทที่ว่าด้วยปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนา ซึ่งผู้เขียนได้
กลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานและเรียนรู้จากบรรณาธิการวารสารในเครื่อของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น (๑) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
(๒) แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน และ (๓) ข้อเสนอแนะ โดยผู้เขียนจะได้อธิบายไปตามล าดับต่อไปนี้ 

๕.๑ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้เขียนได้จ าแนกปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ มิติ ได้แก่  
มิติในอดีต มิติปัจจุบัน และมิติในอนาคต ตามหลักการของ จิรประภา อัครบวร ได้แก่เทคนิด shikawa 
Diagram หรือเทคนิคก้างปลา๑  มาประยุกต์ใช้กับหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนา๒ เพ่ือวิเคราะห์และสืบ
สาวหารากเหง้าของปัญหา หรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis) ด้วยการตั้งค าถามจาก
การปฏิบัติงานว่า กระบวนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนนั้น ในอดีตเป็นปัญหาหรือไม่ ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่
หรือไม่ และในอนาคตจะมีปัญหาหรือไม่ และถ้ามีปัญหาแล้วเกิดจากสาเหตุอะไร โดยการตั้งค าถามในการหา
สาเหตุของปัญหาว่า ท าไม? ย้อนกลับ ๕ ครั้ง (Five Whys) จึงท าให้สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ โดยผู้เขียนได้จ าแนกวิธีการเขียนปัญหา
อุปสรรคไว้ ๓ ประเด็นหลักคือ “จ าแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ าแนกตามด้านการปฏิบัติงาน” เช่น ด้าน
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น และจ าแนกตามตัวบุคคล เช่น 
คณะกรรมการ ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหาร เป็นตัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านเกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจะได้ประมวลมา

จากขอบเขตการจัดท าคู่มือ หรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในบทที่ ๔ ที่ผ่านมากล่าวได้แก่ (๑) กระบวนการและขั้นตอน

                                                           
๑ จิรประภา อัครบวร (๒๕๕๖). อ้างใน ปภาณภณ ปภังกรภรูินท,์ เรื่องเดียวกัน ๒๕๖๐. 
๒ ผู้เขียนใช้หลักการเดียวกับรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือง การจัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันภาษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 

 

 

การจัดการกับวารสารในระบบ ThaiJO2 ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตั้งกองบรรณาธิการ และสิ้นสุดที่การ
เผยแพร่บทความในระบบออนไลน์ (๑) กระบวนการและขั้นตอนการก าหนดค่าต่างๆ และการจัดการเล่ม
วารสารในระบบออนไลน์ ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การก าหนดค่าต่างๆ ได้แก่ก าหนดค่า Masthead ของวารสาร 
และสิ้นสุดที่การตั้งค่าการจัดการสมาชิก Users & Roles >> Users ในระบบ และ (๓) การด าเนินการส าหรับ
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารในระบบ โดยมีจุดเริ่มต้นที่การรับบทความจากผู้แต่งเข้าสู่ระบบ 
(Author Revision) และสิ้นสุดที่การน าบทความของผู้แต่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ตัวเล่ม/ออนไลน์ (Publish) ใน
ระบบออนไลน์ ThaiJO2 โดยน าเสนอเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบมาวิเคราะห์ลงตามตารางด้านนี้ ซ่ึง
ผู้เขียนได้แบ่งปัญหาที่จะวิเคราะห์แยกเป็น ๓ ช่วงได้แก่  

(๑) “ปัญหาในอดีต” งานที่ท าไปแล้ว มีปัญหาอะไร ส่งผลกระทบต่องานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
อย่างไร และแก้ไขอย่างไรให้ในอนาคตเกิดปัญหาน้อยที่สุดและเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

(๒)“ปัญหาในปัจจุบัน” งานที่ก าลังด าเนินการอยู่นั้นมีปัญหาอะไร เกี่ยวข้องหรือเกิดจากปัญหา
ในอดีตหรือไม่ และจะแก้ไขพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างไร หรือให้เป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง และ 

(๓) “ปัญหาในอนาคต” งานที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคตนั้น คาดการณ์ได้หรือไม่วาจะเกิด
ปัญหาอะไรหรือไม่ จะมีวิธีการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร  การวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นนี้ ผู้เขียนใช้เครื่องมือหาตัวปัญหา ปัญหาที่ก าลังเผชิญ Problem Solving วิเคราะห์ปัญหาโดยหา
สาเหตุ ซึ่งถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไร ปัญหาที่เรามองไม่เห็น งานในอดีต ปัจจุบันที่ไม่พบปัญหา ใน
อนาคตควรพัฒนาให้ดียิ่งกว่า Develop ได้อย่างไร ซึ่งทั้งหมดต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหา เช่นการใช้
หลักก้างปลาวิเคราะห์ ดังทีผู่้เขียนได้ประมวลการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตารางด้านล่างนี้ 

 

ตารางท่ี ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ จ าแนก 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

๑.  การเข้ารับการอบรมเชงิปฏิบัติการ
การสร้างและการใช้วารสารใน
ระบบออนไลน์ (ThaiJO2) 

ไม่เข้าใจระบบและ
ไม่ทราบการสร้างและ
การใช้วารสารใน
ระบบออนไลน ์

การเข้าถงึและ
เข้าใจการสร้างและ
การใช้วารสารใน
ระบบออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานค่อนข้าง
มีจ ากัด 

ขั้นตอนนี้หากไม่มีผู้
มีความรู้ความช านาญ
หรือเชี่ยวชาญมา
ด าเนินการจะส่งผลให้
วารสารหยุดชะงักได ้

๒.  การรับบทความในระบบ 
การส่งบทความให้ผู้ประเมินใน
ระบบ 
การแจ้งผลการประเมินและการรบั
ตีพิมพ์บทความ 
การน าบทความเข้าสู่เล่มวารสาร 
และการเผยแพร่ออนไลน ์

ขั้นตอนเหล่านี้ใน
อดีตที่ผ่านมาไม่
สามารถด าเนินการ
ผ่านในระบบได้ 
เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจและความ
เชี่ยวชาญของ
ผู้ปฏิบัติงานในระบบ
ออนไลน ์

ขั้นตอนต่างๆ ยังคง
ต้องอาศัยคู่มือในการ
ด าเนินการ เพราะ
ระบบค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนพอสมควร 
แต่ก็สามารถ
ด าเนินการในระดับดี 

หากต้องมีการ
ท างานหรือปฏิบัตงิาน
แทนกันในต าแหน่ง
เหล่านี้ ขั้นตอนเหล่านี้
อาจจะเกิดความล่าช้า
หรือชะงักหากไม่มี
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในระบบ
แทนได ้



๑๐๓ 

 

 

๓.  ขั้นตอนก าหนดค่าต่างๆ และการ
จัดการเล่มวารสารบัณฑิตศกึษา
ปริทรรศน์ในระบบ ThaiJO2 ท้ัง
กระบวนการและขั้นตอน เริ่มจาก
การขั้นตอนก าหนดค่าต่าง ๆ ของ
วารสาร Setting-Journal และไป
สิ้นสุดขั้นตอนการต้ังค่าต่างๆ ของ
วารสารในระบบ ThaiJO2 

เป็นขัน้ตอนที่มี
ความยุ่งยากและมี
ความละเอียดซับซ้อน 
และเป็นงานใหม่
ส าหรับวารสารที่ยังไม่
เข้าสู่ระบบออนไลน์
เม่ือ ๓-๔ ปีก่อน ท า
ให้วารสารไม่สามารถ
มีบทความแบบ
ออนไลน์ในรูปแบบ
เต็มตัวได้ ยังคงใช้
รูปแบบผสมระหว่าง
ระบบรับส่งทางอีเมล
และออนไลน์
บทความบนเวบ็ไซต์
ธรรมดา 

วารสารได้ใช้ระบบ
ออนไลนข์อง 
ThaiJO2 
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธกิาร มี
ความรู้ความเข้าใจ
และผ่านการอบรม
วิธีการสร้างและการ
ใช้วารสารในระบบมา
บ้าง แต่ยังขาด
บุคลากรในสายงานที่
จะมาท างานแทนได้  

หากมีการ
เปลี่ยนแปลงบคุลากร
ทางสายงานอาจมี
ปัญหาในเรือ่งของการ
เข้าใจในระบบ ผู้เข้า
มาด าเนินงานในระบบ
อาจจะต้องเสียเวลาใน
การท าความเข้าใจใน
ระบบ จะท าให้การ
ด าเนินการอาจชะงัก
หรือล่าช้าได้  

 

 
๕.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านการปฏิบัติงาน 
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่

จะเกี่ยวกับผู้เกี่ยวกับเอกสารส าคัญต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ 
และแบบฟอร์มเอกสาร รวมถึงวิธีการจัดการ ตามตารางวิเคราะห์ด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี ๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกด้านการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ จ าแนก 
ตามด้านการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

๑.   
หลักเกณฑ/์ข้อบงัคบั/ระเบียบ/

ค าสั่ง  

ใช้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของ
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาเกี่ยวกับกนั
จัดการวารสารวิชาการ 
และอาศัยมติสภา
วิชาการและมติสภา 

ท าให้หลักการ
บางอย่างไม่สอดคลอ้ง
กับการปฏิบัติงานจรงิ
ของผู้ด าเนนิการ
วารสารวิชาการ 

วารสารด าเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์การ
ประเมินคณุภาพ
วารสารวิชาการจาก
ศูนย์ TCI เป็นหลัก 
ไม่มีข้อบังคับ 
ระเบียบ โดยตรงจาก
มหาวิทยาลัย ท าให้
การท างานบางอย่าง
ไม่สอดรับเป็นแนว
เดียวกันในจ านวน
วารสารที่มีอยู่ทั่วทุก
วิทยาเขต 

ถ้าไม่มีข้อบังคับ 
หรือระเบียบว่าด้วย
เรื่องการจัดการ
วารสารวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยเป็น
แม่บทในการก ากับ
การด าเนินการวารสาร 
อาจจะท าให้ต่างมี
ทิศทางและแนวทางไม่
เหมือนกนั เกิดความ
ยุ่งยากในของ
ผู้รับบริการ เป็นต้นว่า 
รูปแบบของวารสาร 
หรือการจ่าย
ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์
เป็นต้น 



๑๐๔ 

 

 

๒.   
วิธีการ/การจัดการ 

มีวิธีการจัดการและ
ด าเนินการที่
หลากหลายตามความ
ถนัดของแต่ละวารสาร 
และของแต่ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการน าเอาระบบ
วารสารออนไลน์มาใช้
ท าให้เกิดความ
สะดวกรวดเรว็และ
จัดการกับเอกสารได้
ได้ง่าย แต่มีผู้เข้าใจ
ระบบค่อนข้างจ ากัด  

วิธีการอาจมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดต่องานที่เคย
ด าเนินการอยู่เปน็
ประจ าได้  

๓.  แบบฟอร์ม/เอกสาร ค่อนข้างใช้เอกสารที่
เป็นกระดาษมาก ท าให้
เกิดความฟุุมเฟื่อย และ
มีปัญหาการจัดเก็บ
มากมาย  

การเขียนค ารอ้ง
ค่อนข้างยุ่งยาก 

การส่งเอกสาร
ค่อนข้างมาก 

ท าให้เกิดปัญหาคือ
ปริมาณกระดาษล้น
ส านักงาน  

มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ
ไฟล์ ไม่จ าเป็นต้องใช้
แบบฟอร์ม เพราะ
ระบบได้ต้ังค่าการ
จัดเก็บและการจัดส่ง
ไว้ในระบบแล้ว แต่
ปัญหาคอืผู้ใช้ระบบ
อาจจะลืมรหัส เข้าไป
เปิดใช้ ท าให้เสียเวลา 

 

 
๕.๑.๓ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานจ าแนกตามตัวบุคคล 
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจ าแนกตัวบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือ
เจ้าหน้าที่ประจ ากองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากองบรรณาธิการ และผู้แต่งบทความ  ตามตาราง
วิเคราะห์ด้านล่างนี้ 

ตารางท่ี ๕.๓ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานจ าแนกตามตัวบุคคล 
 

ที ่ จ าแนก 
ตามตัวบุคคล 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

๑.  บรรณาธกิาร ตัดสินใจคัดเลือก
บทความตามความเหน็
และแจกแจงงานนอก
ระบบ ท าให้ไม่มีร่องรอย
หลักฐานการปฏิบัติงาน 

ได้มอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่าง
มีระบบมากขึ้น เนื่องจาก
การตั้งค่าในระบบของ 
ThaiJO2  

 

 

๒.  ผู้ช่วยบรรณาธกิาร ยังปฏิบัติงานได้ไมเ่ต็ม
รูปแบบ เพราะยังไม่มี
ระบบปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์มาใช ้

 

ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
รูปแบบ  

 



๑๐๕ 

 

 

๓.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธกิาร 
หรือเจ้าหน้าที่ประจ ากอง
บรรณาธกิาร 

เอกสารคอ่นข้างมีมาก
ท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การปฏิบัติงาน 

การท างานที่ได้รับ
มอบหมายเพียงคนเดียว 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

การจัดเก็บเอกสารส่วน
ใหญ่ท าในระบบ จึงไม่มี
ปัญหาการจัดเกบ็ แต่มี
ปัญหาเรือ่งการติดตาม
ข้อมูลจากผู้แต่ง และผู้
ประเมิน อาจต้องใช้เวลา 

 

๔.  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
บทความ 

ส่งไฟล์บทความทาง
อีเมล หรือส่งต้นฉบับไป
ทางไปรษณีย์ มีปัญหา
ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดค่อนข้างมาก 
เนื่องจากเป็นการส่ง
บทความแบบเอกสารท า
ให้ตามหาเอกสารไม่เจอ 
หรือการส่งต้นฉบับไปผิด 
จึงเกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานในการให้ผู้
ประเมินด าเนินการ 

 

ได้น าบทความปรับ
แก้ไขเปน็ไฟล์ต้นฉบับสง่
ให้ผู้ประเมินในระบบ แต่
ผู้ประเมินบางท่านยังคง
ไม่ถนัดในการประเมิน
บทความผ่านระบบ ท าให้
เกิดความยุ่งยากและ
ล่าช้าอยู่บ้าง 

 

๕.  ผู้แต่งบทความ ส่งบทความเข้ามาใน
ส านักงานผ่านอเีมลบ้าง 
ส่งมาทางไปรษณีย์บ้าง 
ปัญหาคอืบทความไม่ถึง
กองบรรณาธกิาร การ
ติดต่อประสานขอตีพิมพ์
บทความคอ่นข้างล าบาก
เนื่องจากต้องติดต่อทาง
อีเมล มีความล่าช้า 
ผิดพลาดค่อนข้างมาก 

 

ผู้แต่งสามารถส่ง
บทความเข้าสู่ระบบโดย
ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม
เหมือนอดีต ปัญหาคือผู้
แต่งบางท่านยังไม่ถนัด
และไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งบทความ
ผ่านระบบท าให้เกิดความ
ล้าช้าในการติดตามการ
แก้ไขอยู่บ้าง 

 

 
๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ผู้เขียนจะอาศัยการวิเคราะห์ปัญหาจากภาพรวมทั้งอดีตและ
ปัจจุบันเพ่ือสืบหาสาเหตุเกิดจาก อะไรคือแนวทางแก้ไข อะไรคือแนวทางพัฒนา ซึ่งถ้าวิเคราะห์ปัญหาได้ใน
กล่องใดกล่องหนึ่งกล่าวคือ อดีต - แนวทางแก้ไข ปัจจุบัน  -  แนวทางพัฒนา อนาคต – ข้อเสนอแนะ 
Preventive Problem คือ  การปู องกันปัญหาที่ เ ร าวิ เ คราะห์ ว่ าอาจจะ เกิ ดขึ้ น ในอนาคต 
(ข้อเสนอแนะ)  Problem Solving กล่าวคือ เราเจอปัญหาแล้วจะต้องแก้ปัญหานั้นได้ทันที (แนวทางการ
แก้ไข)  Development Problem  ได้แก่ปัญหาที่มองไม่เห็น งานที่ท าหรือที่ได้ปฏิบัติการไปแล้วไม่ว่าจะใน
อดีตหรือปัจจุบัน ถ้าต้องการที่อยากท างานนั้นให้ดีกว่าเดิม และพัฒนางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม (แนวทางในการ



๑๐๖ 

 

 

พัฒนา) ซึ่งถ้าได้ตัวทราบถึงตัวปัญหาต่างๆ ภาพรวมแล้วจะท าให้ได้หยิบปัญหาที่เป็นประเด็นหลัก ๆ ตามข้อ 
๕.๑๓ นั้นมาวิเคราะห์ โดยหลักคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ก้างปลาวิเคราะห์ โดยหยิบปัญหาส าคัญๆ นั้นมาไว้ที่
หัวปลา เพ่ือจะวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร และจะแก้ไขต่อไปในอนาคตได้อย่างไรเป็นต้น  

จากการประมวลปัญหาและอุปสรรค์ทั้งในส่วนของกระบวนการขั้นตอนด าเนินการ ส่วนการ
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร และส่วนบุคคล ผู้เขียนได้ประมวลปัญหาและอุปสรรคหลักๆ ไว้โดยจัดเป็นประเด็น
หลักและประเด็นรองตามตารางด้านล่างนี้  

 

ตารางท่ี ๕.๔ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ที ่ จ าแนก 
ตามด้านการ
ปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
๑.   

หลักเกณฑ/์
ข้อบังคับ/

ระเบียบ/ค าสั่ง  

ใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศของ
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาเกี่ยวกับ
กันจัดการ
วารสารวิชาการ 
และอาศัยมติสภา
วิชาการและมติ
สภา 

ท าให้หลักการ
บางอย่างไม่
สอดคล้องกบัการ
ปฏิบัติงานจริงของ
ผู้ด าเนินการ
วารสารวิชาการ 

วารสาร
ด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑก์ารปริ
เมินคุณภาพ
วารสารวิชาการ
จากศูนย์ TCI 
เป็นหลกั ไม่มี
ข้อบังคับ 
ระเบียบ โดยตรง
จากมหาวิทยาลัย 
ท าให้การท างาน
บางอย่างไม่สอด
รับเป็นแนว
เดียวกันในจ านวน
วารสารที่มีอยู่ทั่ว
ทุกวิทยาเขต 

 

ถ้าไม่มีข้อบังคับ หรือระเบียบว่าด้วยเรื่องการ
จัดการวารสารวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นแม่บท
ในการก ากับการด าเนินการวารสาร อาจจะท าให้
ต่างมีทิศทางและแนวทางไม่เหมือนกัน เกิดความ
ยุ่งยากในของผู้รับบริการ เป็นต้นว่า รูปแบบของ
วารสาร หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยควรด าเนินการออกข้อบังคับ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการให้มี
ระบบรูปแบบไปในแนวทางเดียวกัน อันเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

๒.  ขั้นตอน/
กระบวนการ/

วิธีการ/เอกสาร/
ระบบ 

ส าหรับขั้นตอน
การด าเนินการ
จัดท าวารสารใน
อดีตเราจะพบว่า
ปัญหาคอืไม่ได้
น าเอาระบบ
ออนไลนเ์ข้ามาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ 
ท าให้การท างาน
เกี่ยวกบัการ
จัดการด้าน
วารสาร เช่นการ

การเข้าสู่ระบบ
วารสารออนไลน์
ในระบบThaiJO2 
ท าให้ปัญหาการ
จัดเก็บเอกสาร 
ปัญหาเอกสารล้น
ส านักงานมี
ค่อนข้างน้อยลง 

อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการใช้
ระบบวารสาร
ออนไลน์ 

ส าหรับปัญหาในอนาคตที่จะพบก็คือ การจัดเก็บ
ข้อมูล การสร้างและการตั้งค่าในระบบออนไลน์ 
รวมถึงข้อมูลที่จะอับเดทมาอยู่เรื่อยๆ  

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานนี้จะต้อง
มีความรู้ความช านาญการในการท างานในระบบที่มี
ความซับซ้อน จะต้องเรียนรู้และศึกษางานการ
อบรมเกี่ยวกับระบบตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิด
ปัญหางานสะดุด เกิดการชะงักของการตีพิมพ์
บทความอย่างต่อเนื่อง  

ปัญหานี้เกี่ยวเนื่องกับบุคคล จ าเป็นต้องได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
การก้าวทันกับระบบที่อับเดทอยู่ตลอดเวลา 
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รับบทความ การ
ส่งบทควาให้ผู้
ประเมินเปน็ต้น 
เกิดความล่าช้า 
นอกจากนี้ปริมาณ
เอกสารเกี่ยวกบั
บทความคอ่นข้าง
มีจ านวนมาก ท า
ให้เกิดปัญหาการ
จัดเก็บ และการ
สืบค้น ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านข้อมูลที่
ไม่มีมาตรฐานเป็น
ระบบ 

เกี่ยวขอ้งกบั
ระบบอินเทอร์
เนตและระบบ
เทคโนโลยีที่มี
ความซับซ้อน 
ปัญหาที่เผชญิใน
ปัจจุบัน จึงเป็น
เรื่องของการ
เข้าถึงข้อมูล การ
สร้าง การใช้
ระบบที่ค่อนข้างมี
ความซับซ้อน 
ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญช านาญ
งานพอสมควร 
ปัญหาที่ตัวระบบ
อาจจะน้อย ถ้า
เทียบเท่ากับ
ระบบธรรมดา 

๓.  ด้านบุคคล บรรณาธกิาร 
ผู้ช่วย

บรรณาธกิาร 
ผู้ปฏิบัติการที่

ได้รับมอบหมาย
จากบรรณาธิการ
ให้ท าหน้าที่
ด าเนินการจัดการ
วารสารที่ผ่านมา
ในส่วนของหน้าที่
และความ
รับผิดชอบไม่มี
ความชัดเจนและ
เป็นระบบเหมือน
ปัจจุบัน การ
ท างานด้าน
เอกสารเกี่ยวกบั
บทความของ
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมี
ความไม่ชัดเจน
ของการท าหน้าที่ที่
เป็นระบบแบบ
ออนไลน์ใน

การด าเนินการ
ภายใต้ระบบ
ออนไลน์ ThaiJO 
ท าให้มองเหน็
ต าแหน่งงานใน
ระบบชัดเจน ทั้ง
ต าแหน่งและ
หน้าที่การจัดการ 
โดยหลักๆ 
ต าแหน่งที่ส าคญั
คือ ต าแหนง่ 
Journal 
Managers ซ่ึง
ได้รับแต่งตัง้โดย 
Site 
Administrator 
ของ ThaiJO  
ต าแหน่ง 
Journal Editors 
ท าหน้าที่ได้ทุก
อย่างเหมือน
ต าแหน่งJournal 
Managers และ 

ปัญหาด้านบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติการเกี่ยวกับวารสารในระบบ ThaiJO 
หากบุคคลที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความสามารถและ
ช านาญการในการท างานในระบบออนไลน์ จะ
ส่งผลเสียตามมา ได้แก่ บทความได้รับการตีพิมพ์
ล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด มีผลต่อการประเมิน
คุณภาพบทความและคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล 
TCI 

แนวทางแก้ไขและพัฒนา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกับวารสาร ได้แก่  บรรณาธิการ ผู้ช่ วย
บรรณาธิการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ
วารสารจะต้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระบบวารสารออนไลน์อยู่เนื่องๆ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน ต้องด าเนินการ
อบรมร่วมกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหางานที่ไม่เป็นไปตาม
ระบบ ให้มีคุณภาพทีเ่ท่าเทียมกัน  

ปัญหาส าหรับผู้แต่งกับผู้ประเมิน ที่ควรได้รับการ
แก้ไขและพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งบทความในระบบ และ
การประเมินบทความในระบบ โดยจะต้องจัดให้มี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 
เพื่อให้ทั้งผู้แต่งบทความ และผู้ประเมินบทความมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความใน
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ปัจจุบัน 
ผู้แต่งบทความ 

ส่งบทความผ่าน
อีเมลท าให้เกิดการ
สื่อสารที่ล่าช้า 

ผู้ประเมินตรวจ
ประเมินแลว้
ส่งกลับเข้าอีเมล 
บางทีเกิดความ
ล่าช้า เพราะระบบ
ไม่ได้แจ้งเตือนเปน็
ต้น 

ต าแหน่ง 
Section Editors 
มีหน้าที่รับ
มอบหมายงานใน
ระบบ เป็นต้น  

ปัญหาที่พบก็
คือ การท างานแต่
ละต าแหน่ง 
จ าเป็นต้องเป็นผู้
มีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญใน
ระบบเปน็อย่างดี 
หากไม่มีผู้มี
ความรู้และความ
เข้าใจในระบบมา
ด าเนินการ จะ
ก่อให้เกิดปัญหา
ความล่าช้าและไม่
ทันต่อการอับเดท
ข้อมูลส าคัญ ๆ
ต่างๆ ที่ทางศูนย์ 
TCI หรือ ThaiJO 
ด าเนินการ  

 

ระบบThaiJO2 เป็นอย่างดี จะท าให้ เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อวารสารมากยิ่งขั้น 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการประมวลปัญหาและอุปสรรค ตลอดทั้งการวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้มองเห็นแนวทางการ

แก้ไขและพัฒนาให้งานเกี่ยวกับการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อไปใน
อนาคตผู้เขียนจึงได้สรุปไว้เป็น ๒ ประเด็นส าหรับข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อปัญหาที่จะเกิดในอนาคตของการปฏิบัติงาน ผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวารสารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับเข้าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การสร้างและการใช้งานในระบบออนไลน์ ตลอดทั้งการเรียนรู้และท าความเข้าใจในการเขียนบทความ การส่ง
บทความ การส่งบทความให้ผู้ประเมินในระบบ การรับและการแจ้งผลการประเมินในระบบ การรับตีพิมพ์
บทความในระบบ การเผยแพร่บทความและออนไลน์ฉบับวารสารตามก าหนดในระบบ กระบวนการและ
ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ปัญหาถ้าจะมีในการด าเนินการก็ล้วนเกิดจากบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องโดย
ประการทั้งปวง ดังนั้นแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือบุคลากรต้องเข้ารับการอบรม
งานวารสารออนไลน์ตลอดเวลา ต้องปฏิบัติงานให้ก้าวทันข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานควรจะมีอย่างน้อยจ านวน ๒-๓ ท่านที่มีความรู้ความสามารถท างานแทนกันได้ 
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นอกจากนั้นแล้ววารสารเองจะต้องจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้แต่งบทความ และส าหรับผู้
ประเมินบทความอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่เนื่อง ๆ จะ
ท าให้งานด้านวารสารมีประสิทธิภาพและด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ในครั้งต่อไป 

เนื่องจากการจัดท าข้อเสนอแนะข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องการจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์เล่มนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับระยะเวลาและ
กรอบการท างานของผู้เขียนกล่าวคือผู้เขียนได้กล่าวถึงขั้นตอนและกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวกับฝุาย
ปฏิบัติการเพียงด้านเดียว โดยครอบคลุมตามขอบเขตที่ได้ระบุได้ตั้งแต่ต้น แต่ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาท
ด้านผู้เกี่ยวข้องอีก ๒ กลุ่มคือกลุ่มผู้แต่งบทความ และกลุ่มผู้ประเมินบทความยังไม่ได้เขียนไว้ในคู่มือนี้ ดังนั้น
ในการเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังกล่าวนี้ ควร
เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งและผู้ประเมินดังต่อไปนี้ 

(๑) ควรเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งบทความเพ่ือขอตีพิมพ์ของผู้แต่ง โดยมีจุดเริ่มต้นที่การเขียนบทความใน Template 
ของวารสาร และไปสิ้นสุดที่บทความได้รับการเข้าสู่วารสาร (Production) ในระบบออนไลน์รวมถึงขั้นตอน
และกระบวนการในการแก้ไขบทความและส่งบทความฉบับแก้ไขของผู้แต่งในระบบ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ “ผู้แต่ง” 
(Author) เข้าระบบที่ Dashboard และไปสิ้นสุดที่ขั้นตอนการส่งไฟล์บทความฉบับแก้ไขในระบบ   

(๒) ควรเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินการส าหรับผู้ประเมินบทความในระบบออนไลน์ ThaiJO2 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ผู้ประเมินได้รับ
บทความจากบรรณาธิการ (Journal Manager) โดยผ่านการมอบหมายผู้ดูแลบทความ (Assign Participants) 
ซ่ึงผู้ดูแลบทความ (Section Editors) ไดพิ้จารณาตัดสินใจส่งบทความให้ผู้ประเมินผ่านในระบบ จนสิ้นสุดการ
แจ้งผลประเมินบทความผ่านในระบบของผู้ประเมิน 

(๓) ควรเขียนข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการบันทึกข้อมูลบทความวารสารไทยสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ Fast Track 
(Fast-track Indexing System) ซ่ึงเป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการบันทึกข้อมูลบทความวารสารแต่
ละบทความเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI ซึ่งด าเนินการโดยกองบรรณาธิการของแต่ละวารสาร เพ่ือความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูล โดยที่ทีม TCI จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะ approve 
เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ TCI ต่อไป ซึ่งจะต้องเขียน Workflow ของระบบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างละเอียดจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ามาใช้งานระบบ วารสารไทยทุกรายการที่อยู่ ในฐานข้อมูล TCI ผ่านการใช้งานโดย 
login name และ password อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยสรุปในบทนี้ ผู้เขียนได้เขียนถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แยกจ าแนกออกเป็นปัญหา
และอุปสรรคตามขั้นตอนปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติงาน และปัญหาและอุปสรรคบุคคล  
โดยเสนอแแนวทางแก้ไขและการพัฒนางานให้ครอบคลุมครบทั้ง ๓ ด้านข้างต้น โดยผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะ
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เพ่ือการพัฒนางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในอนาคต ซึ่งเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงใน
การปฏิบัติงานของผู้เขียน โดยได้ถ่ายทอดความรู้จากที่เป็น “ปัจเจกบุคคล” ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์ในหน้าที่
การงานโดยตรงสู่ความเป็น “ความรู้สาธารณะ” เพ่ือผลประโยชน์ขององค์กร ได้แก่วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

นอกจากจะเป็นข้อเสนอแนะฯเพ่ือพัฒนาหรืองานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว
ยังช่วยหย่นระยะเวลาให้ค าแนะน าหรือสอนงาน เช่นช่วยลดการตอบค าถามและช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานแนวเดียวกัน ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง
การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review) ยังช่วยเสริมสร้างความ
มั่นใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้อีกทางหนึ่งด้วย อีกท้ังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะมาท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดท าวารสารใช้เป็นคู่มือประกอบการท างานต่อไปได้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ อีกทั้งยัง
สามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติงานร่วมกันกับคู่มือการใช้งานระบบ 
ThaiJO2 ได้อีกทางหนึ่ง ผู้เขียนจึงมีความมั่นใจว่าหากน าข้อเสนอแนวคิดฯ นี้ ไปใช้ศึกษาประกอบในการ
ปฏิบัติงาน ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และหน่วยงานตลอดทั้งองค์กรที่จะต้องด าเนินการงาน
ด้านวารสารวิชาการต่อไปไดไ้ม่มากก็น้อย 
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        ต ารา หรือหนังสือ หรืองานแปล     เอกสารประกอบการบรรยาย     
                    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ชื่อผลงาน “การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies 
Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

 

 ผู้ร่วมงาน  จ านวน ๒  คน  แต่ละคนมีส่วนร่วม ดังนี้ 
ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่รับผิดชอบ 
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   ขอรับรองว่าสัดส่วนหรืองานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
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                    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ชื่อผลงาน “การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies 
Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
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ตอนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอรับการประเมิน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และต าแหน่งธุรการและบริการทั่วไป พ.ศ.
๒๕๕๘ ก าหนดให้มีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ดังนี้ 

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจ
ผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาขอข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของคนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้าไว้อย่างชัดเจน 

๓. ต้องไม่ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการ 
๔. ผลงานต้องได้มาจากศึกษาโดยหลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและเสนอผลงานตามความ

จริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

๕. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานชื่อ  “การจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate 

Studies Review) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
ที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่

ก าหนดข้างต้น และข้าพเจ้าได้ทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว 
 
 

  (นายอุดม  จันทิมา) 
  นักวิชาการศึกษา 

 

ตอนที่ 2 ส าหรับส่วนงาน 
       ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 
 
 
 

    (พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.) 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ   ผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คือ 
๑. ยุติการพิจารณาผลงาน 
๒ ห้ามขอแต่งตั้งให้ต ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเวลา ๕ ปื นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการละเมิด 

บค.๖๔-๕ 



๑๕๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 

   

แบบประวัติบุคคลกร (ย่อ) แนบท้ายผลงาน (แยกรายงานผลงาน) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

1. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  นายอุดม จันทิมา 
2. เลขที่ประจ าตัวประชาชน   ๕-๖๑๐๒-๐๐๐๑๗-๕๗-๓  วัน/เดือน/ปีเกิด  ๗ สิงหาคม  ๒๕๒๐ 
3. วัน/เดือน/ปีที่บรรจุเป็นบุคลากร  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙    วัน/เดือน/ปีที่ครบเกษียณอายุ ๓๐ กันยายน 
๒๕๘๐ 
4. ชื่อ-นามสกุลบิดา นายจ าเนียร  จันทิมา 
5. ชื่อ-นามสกุลมารดา นางลุ้ย  จันทิมา 
6. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส              –                   
๗. ประวัติการศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา คุณวุฒิและวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๖๒ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๙ ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ พธ.บ. (ศาสนา) 

 

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ชื่อใบอนุญาต หน่วยงาน เลขที่ใบอนุญาต วันที่มีผลบังคับใช้ 

- - - - 
 

9. ประวัติการฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรม ตั้งแต่-ถึง(เดือน-ปี) หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร 
"การใช้ Google Meet เพื่อจัดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา" 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ บัณฑิตวิทยาลัย  
ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เ ข้ า ร่ ว ม โ คร งก า รพัฒน าศั กยภาพ
บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร วิ จั ย ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “การพัฒนา
ง าน วิ จั ย ของมหาวิ ท ยา ลั ยภา ย ใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”  

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บค.๖๔-๖ 

 



๑๕๑ 

 

การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร. เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่ 
๔ ของ TCI” 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การจัดท าผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานส าหรับขอรับการ
ประเมินรับรับช านาญการ รุ่นที่ ๓ 

เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๒ (๘ วัน) 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อบรมการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์  

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตร “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ลูกไก่)” รุ่นที่ ๘ 

๑๖-๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การ
อบรม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  “นั ก จั ด กา ร
งานวิจัย” 

๑๓-๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
10.การได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม (ไม่มี)  

พ.ศ. รายการ ชื่อเอกสารอ้างอิง 
- - - 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
ลงชื่อ                                     เจ้าของประวัติ 
              (นายอุดม   จันทิมา) 
                นักวิชาการศึกษา 
            ........../............/............ 

 
ลงชื่อ                                            หวัหน้าส่วนงาน 
       (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                .........../............/............ 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล นายอุดม  จันทิมา 
นามแฝง “เอกอุ  จันทร์ระวีงาม” 
วันเดือนปีเกิด ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 
มาตุภูมิ บ้านโป่งเก้ง  ต าบลตลุกดู่  อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี 
การศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ :  เปรียญธรรม ๗ ประโยค  

ส านักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๔๕ : พุทธศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ ๔๗) สาขาวิชาศาสนา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รุ่นที่ ๖) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๖๒: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ ๑๑) สาขาวิชา 
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

หน้าที่การงาน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  
ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
  

ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์:  
 อุดม จันทิมา. “การใช้หลักพุทธธรรมเรื่อง “ทมะ” เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทย

ในปัจจุบัน”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา. 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
อุดม จันทิมา “การสร้างพระเครื่องที่มีคุณค่าในสังคมไทย”. ดุษฎีนิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒.  

 
 

 

 



๑๕๓ 

 

 
 
 
การอบรม พ.ศ.๒๕๕๓: เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การใช้ Google Meet 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา" (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๒:  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” 
(วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๒: เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สัมมนาเครือข่าย
วารสาร มจร. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบที่  ๔ ของ TCI” 
(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จัดโดยกองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒: การจัดท าผลงานข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
งานส าหรับขอรับการประเมินระดับช านาญการ รุ่นที่ ๓ (ระหว่างเดือน
เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ (จ านวน ๘ วัน)) จัดโดยกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๑: รับการอบรมการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์   (วันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๑: รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti (๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๑: รับการอบรมหลักสูตร “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
(ลูกไก่)” รุ่นที่ ๘  (ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ.๒๕๖๐: รับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการงานวิจัย 
(ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๕/๒๗ บ้านตะวันทอง ๑  ถนนบางบอน ๓  ซอย ๑๔ แยก ๓   
แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๑๕-๘๖๙๘, ๐๙-๙๓๔๘-๒๙๙๒ 
อีเมล: udom.chan@mcu.ac.th 
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