


๑. ขั้นตอนการเตรียมขอมูล

๒. ขั้นตอนการคัดกรองบทความ

๓. ขั้นตอนการสงบทความพิจารณากลัน่กรอง

๔. ขั้นตอนการจัดทํารูปเลม

๕. ขั้นตอนการสงประเมินเพื่อเขาสูฐานศนูยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย (TCI)

๖. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวารสารอ่ืน ๆ

๗. ปรับปรุงพัฒนาตามผลการประเมินจากศูนยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย (TCI)

๙. ถายทอดกระบวนการการจัดการระบบวารสารออนไลน เพื่อพัฒนาไปสู TCI 1

๘. ขั้นตอนการสงประเมินเพื่อปรบัฐานศูนยดัชนกีารอางอิงวารสารไทย (TCI)

๑๐. การจัดการความรู Knowledge management (KM)



บทความวิจัย

(Research Article)

บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review)

แตงต้ังกองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิประจํา

วารสาร

ประชาสัมพันธเปดรับบทความเพ่ือตีพิมพลงวารสารบัณฑิตแสงโคมคํา (JSBS)

จัดเตรียมขอมูล
ขออนุมัติเปดวารสาร

ขอเปดใชงานระบบวารสารออนไลน Open 

Journal System – OJS (OJS)

ตั้งคาขอมูลวารสาร 

ตกแตงหนาเว็บไซต 

ลงขอมูลเกี่ยวกับวารสาร

- รับการถายทอดกระบวนการจัดการวารสารออนไลน และการบริหาร

จัดการวารสาร จากพระอธิวัฒน รตนวณฺโณ วารสารวารสารพุทธศาสตร

ศึกษา มจร. เชียงใหม

- คําแนะนําสําหรับผูเขียน

- แบบฟอรมการจัดสงบทความ

- แบบฟอรมพิจารณากลั่นกรองบทความ

- แบบฟอรมความคิดเห็นเบื้องตนของกอง บก.

- แบบฟอรมเสนอผลงานเพ่ือตีพิมพ (ใบสมัคร)

- จริยธรรมการตีพิมพ 

- ออกแบบโลโกวารสาร หนาปกวารสาร

- ขอเลขทะเบียน ISSN 
- ทาํช่องทางการประชาสมัพนัธ ์เช่น Facebook Page, Line Official 

Account, Instagram

- บทคัดยอ  

- บทนํา  

- วัตถุประสงคการวิจัย 

- ระเบียบวิธีวิจัย  

- ผลการวิจัย 

- อภิปรายผล  

- สรุป  

- เอกสารอางอิง 

- บทคัดยอ  

- บทนํา

- เนื้อเรื่อง

- สรุป

- เอกสารอางอิง

- บทคัดยอ  

- บทนํา

- เนื้อเรื่อง 

- บทวิจารณ 

- สรุป 

-เอกสารอางอิง 

- บทนํา 

- เนื้อหา 

- บทวิจารณ 

- สรุป 

- เอกสารอางอิง 



ขั้นตอนการคดักรองบทความ



ขั้นตอนการส่งบทความพจิารณากลัน่กรอง



ขั้นตอนการจดัทาํรูปเล่ม



ขั้นตอนการส่งประเมนิเพ่ือเข้าสู่ฐานศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)
๑. ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศเปดรับขอมูล วารสารใหมที่ตองการเขาสูฐานขอมูล TCI พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ วารสารบัณฑิตแสงโคมคํา ไดกรอกขอมูลและจัดสงขอมูลตามที่ทางศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กําหนด

- กรอกแบบฟอรมขอมูลผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ

- กรอกขอมูลผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) เตรียมขอมูลผล Peer-review form 

- เลือกบทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ๑๐

๑.๒ เลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนหัวหนากองบรรณาธิการวารสารอื่นในสาขาที่เก่ียวของกับวารสาร จํานวน ๒ ทาน พรอมเบอรติดตอและ

อีเมล

๑.๓ เลือกผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ/นักวิจัยในสาขาที่เก่ียวของกับวารสาร จํานวน ๔ ทาน พรอมเบอรติดตอและอีเมล

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศผลการประเมิน โดย วารสารบัณฑิตแสงโคมคําไดรับ

คัดเลือกเขาสูฐาน TCI และไดถูกจัดคุณภาพใหเปน วารสารกลุมท่ี ๒: วารสารท่ี ผานการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๗) และสามารถสงขอมูลเพื่อเขารับการประเมินอีกครั้ง ไมกอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๔ ยายขอมูลทั้งหมดจากระบบวารสารออนไลน Open Journal System – OJS (OJS) เขาสูระบบวารสารออนไลน Thai Journals 

Online (ThaiJO)



ปรับปรุงพฒันาตามผลการประเมนิจากศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)

• นําผลการประเมินจากศูนย TCI มาปรับปรุงพัฒนา 

- วารสารมีปริมาณการถูกอางอิงตอบทความเฉล่ียระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ที่ 

Percentile ตํ่ากวา ๓๐ ของวารสารในฐานขอมูล TCI

- มีบทความที่มีการเขียนเอกสารอางอิงไมเปนรูปแบบเดียวกัน

- มีบางบทความที่ใชผูทรงคุณวุฒิสังกัดหนวยงานเดียวกันกับผูเขียน

• นําองคความท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาพัฒนากับวารสารบัณฑิตแสงโคมคํา เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของวารสาร



แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัวารสารอ่ืน ๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการทํางานระบบวารสารออนไลนกับวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ “แนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร” มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด

เชียงใหม โดย ดร.สุรชัย พุดชู เปนวิทยากรหลัก

แลกเปลี่ยนเรียนรู “การบริหารจัดการวารสารใหมีประสิทธิภาพ” โดย วารสาร มจร  กาญจนปริทรรศน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆกาญจนบุรี ศรีไพบูลย เปนผูจัดและมีผูเขารวมแลกเปลี่ยนจาก

หลากหลายวารสาร



ขั้นตอนการส่งประเมนิเพ่ือปรับฐานศูนย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)
๑. ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) เปดรับขอมูล การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI รอบที่ ๔ พ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ คร้ังที่ ๓ (๒๕๖๕-๒๕๖๗) และวารสารใหมที่ตองการเขาสูฐานขอมูล TCI พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. วารสารบัณฑิตแสงโคมคํา ไดกรอกขอมูลและจัดสงขอมูลตามที่ทางศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กําหนดทางระบบที่ทาง

ศูนย TCI ระบุในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ โดยมีขอมูล ดังนี้

- กรอกแบบฟอรมขอมูลผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ และกรอกขอมูลบทความที่ดําเนินการมาในป ๒๕๖๔ ทั้งที่ไดรับการตอบรับ 

(accepted) และปฏิเสธ (rejected) 

- กรอกขอมูลผลการพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) เตรียมขอมูลผล Peer-review form 

- เลือกบทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ๑๐ บทความ

- เลือกผูทรงคุณวุฒิที่เปนหัวหนากองบรรณาธิการวารสารอื่นในสาขาที่เกี่ยวของกับวารสาร จํานวน ๒ ทาน พรอมเบอรติดตอและ

อีเมล

- เลือกผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ/นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับวารสาร จํานวน ๔ ทาน พรอมเบอรติดตอและอีเมล

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) ประกาศผลการประเมิน โดยวารสารบัณฑิตแสงโคมคําไดรับคัดเลือก

เขาสูฐาน TCI และไดถูกจัดคุณภาพใหเปน วารสารกลุมที่ ๑ (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และสามารถสงขอมูลเพื่อพิจารณาเขาสู

ฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได



ถ่ายทอดกระบวนการการจัดการระบบวารสารออนไลน์ เพ่ือพฒันาไปสู่ TCI 1

ถายทอดกระบวนการการจัดการระบบวารสารออนไลนใหกับวารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ต้ังแตกระบวนการรับบทความใน

ระบบจัดการวารสารออนไลน จนสิ้นสุดกระบวนการฯ รวมถึงการเตรียมขอมูลเพ่ือพัฒนาไปสู TCI ฐาน ๑ 
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