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คู่มือการปฏิบัติงานการดําเนินการจัดทําวารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับนี้ จัดทําขึ้น
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วันจักร น้อยจันทร์
ผู้จัดทํา
ตุลาคม 2558

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คํานํา...............................................................................................................................
สารบัญ............................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ..................................................................................
2. ขอบเขต.................................................................................................................
3. คําจํากัดความ.............................................................................................................
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................
5. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....................................................................
5.1 กระบวนการปฏิบัติงาน....................................................................................
5.2 วิธีการปฏิบัติงาน..............................................................................................
5.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน......................................................................

ก
ข
1
1
2
8
9
9
11
13

ภาคผนวก........................................................................................................................

14

การปฏิบัติงาน การจัดทําวารสาร
สถาบัน วิ จั ยและพัฒ นา มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นั นทา เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ งที่ มีฐ านะ
เทีย บเท่ าคณะ มีห น้าที่ ดูแลรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการวิ จัยและบริการการศึ กษาในสาขาวิช าต่าง ๆ
ร่ ว มมื อประสานงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เผยแพร่ แ ละส่ งเสริ มการวิ จั ยให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่ สั งคม ปรั บ ปรุ ง ถ่ ายทอด และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บํ ารุ งศิ ล ปและวั ฒ นธรรม ผลิ ตครู และ
ส่ ง เสริ ม วิ ทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่ า ศึ กษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา กํ าหนดปรั ช ญา คื อ “วิ จ ยํ ปั ญญานํ พลํ การวิ จั ย เป็ น พลั งแห่ ง
ปัญญา” โดยมีวิ สัยทั ศน์ คือ “หน่วยงานที่ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุนการวิ จัย เพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นความเป็นเลิศด้านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย สร้างค่านิยมแห่งสังคม
อุดมปัญญา ในอันที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” และมีพันธกิจหลัก 4 ประการ
ได้แก่ 1) เสริมสร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 2) สร้าง
องค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอน 4) จัดการ
ความรู้เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ในส่วนของการดําเนินงานในวิจัยและเผยแพร่ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สําหรับการจัดทําวารสาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า วารสารที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น สํ า หรั บ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําวารสารการวิจัย ครอบคลุมขั้นตอน การจัดตั้งอนุกรรมการ
สําหรับกลั่นกรองบทความ การจัดส่งบทความให้แก่ผู้ประเมิน การตีกลับบทความวิจัยสําหรับปรับแก้
การแจ้งผลการประเมิน การพิสูจน์อักษร จัดทํารูปเล่ม ตีพิมพ์ ไปจนถึงการเผยแพร่วารสาร
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3. คําจํากัดความ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําวารสารวิจัย
ตั้งแต่การวางแผนและการอนุมัติโครงการ การเตรียมการ การดําเนินการ การสรุปและประเมินผล
แนวทาง หมายถึง เส้นทางการดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ
การจัดทําวารสารวิจัย
การเตรียมการ หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อดําเนินการ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้
นักวิจัยได้ทราบ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ การดําเนินงานด้านเอกสาร
ต่าง ๆ อาทิ หนังสือคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารประกอบการดําเนินการในการตอบรับการรับ
บทความวิจัย
การดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการตามกรอบแนวทาง และรูปแบบที่ได้กําหนดไว้ และ
ดําเนินการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่
กําหนด ในด้านการจัดทําวารสาร หรือการบริหารงานในการตีพิมพ์วิจัยและเผยแพร่นั้น กําหนดให้อยู่
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
และประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจัย
และหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม ชุมชนเพิ่มขึ้น มีศูนย์การวิจัยที่พร้อมให้บริการและมีบรรยากาศสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เฉพาะด้าน มีศักยภาพในการสร้างผลงานทาง
วิชาการให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยนานาประเทศ ดังนี้

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. เพิ่มความรู้และทักษะในการสร้าง
1. โครงการพัฒนานักวิจัย
ผลงานวิจัยให้กับบุคลากร
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
1.2 โครงการจัดการความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจยั
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนํา
ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน 2. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั
3. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
3.1 โครงการคลินิกให้คําปรึกษาด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงาน
งานวิจัย
เผยแพร่
และสร้างบรรยากาศการวิจยั ให้
3.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย
สามารถ
3.3 โครงการจัดระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
3.4 โครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
4. โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ศลิ ปวัฒนธรรมไทยเพื่อเชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
5. โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั สู่ประชาคมอาเซียน
6. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนําเสนอผลงานวิจัย
6.1 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายในประเทศ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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6.2 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
6.3 โครงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ภายในประเทศ
6.4 โครงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ
7. โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้รับกับการจดสิทธิบตั รหรือ
อนุสิทธิบัตร
8. โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานวิจัย
10. โครงการสร้างแรงจูงใจ และมอบรางวัลแก่บุคลากร
11. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
12. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขอยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
และ
ขอการคุ้มครองสิทธิ์ผลงาน
13. โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
14. โครงการจัดทําแผนดําเนินการกองทุนวิจัย
15. โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยใช้"งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา"
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปรัชญา
การวิจัยเป็นพลังแห่งปัญญา สู่การพัฒนาท้องถิ่นไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยชั้นนําเพื่อปวงชน
มุ่งก้าว เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
มุ่งบริการ ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1. มีระบบ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น
เสรีทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ
เพื่อนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการ ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่าง
มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง
และเน้น
ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถาบันวิจัยแลพัฒนา
อัตลักษณ์ คือ “เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร
พัฒนากระบวนการคิด ด้วยจิตสาธารณะ”

นิยามคําสําคัญอัตลักษณ์
นักปฏิบัติด้านการวิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง เป็นนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในด้านวิชาการต่างๆ นําวิชาชีพเฉพาะทางลงสู่การปฏิบัติด้วยความชํานาญ เน้นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ทักษะการสื่อสาร หมายถึง เป็นนักวิจัยมีการใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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กระบวนการคิด หมายถึง เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถในการคิดต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของ
กระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ การทักษะคิดเป็นองค์รวม การคิด
การพั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ ประโยชน์ ข องชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ
จิตสาธารณะ หมายถึง เป็นนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ คือ “เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ เน้นความเป็นวัง มุ่งสู่
สากล”

นิยามคําสําคัญเอกลักษณ์
เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการด้านข้อมูลวิชาการได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
เน้นความเป็นวัง มุ่งสู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานที่เน้นการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ การนําเสนอผลงาน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ด้านการวิจัย สภาบันวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์
พัฒนางานวิจัย สร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมสู่การ
พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน
ประเทศ

เป้าประสงค์
1. มีโครงการวิจัยหรือชุด
โครงการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นและมี
นักวิจัยทุกกลุ่มสาขา
2. ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มีการตีพิมพ์เผยแพร่
นํามาใช้ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
ประเทศมากขึ้น

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะในการสร้าง
ผลงานวิจัยให้กับบุคลากร เพื่อ
นําไปพัฒนาการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรนําผลงานวิจัยสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ

คณะกรรมการกองทุนวิจัย
คณะกรรมการที่ปรึกษาและบรรณาธิการวารสารฯ

คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยฯ

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจยั และพัฒนา

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการและ
อบรม

หัวหน้าสํานักงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริการวิชาการ
และอบรม

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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ขั้นตอนการจัดทําวารสารงานวิจัย
เปิดรับบทความ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
คัดแยก
บทความ
ประเมิน
บทความ # 1
บทความที่
ประเมินแล้ว
ปรับแก้
บทความ
บทความที่
ปรับแก้แล้ว
ประเมิน
บทความ # 2

กรณี : มีการปรับแก้

บทความที่
ประเมิน # 2
เตรียมข้อมูลวารสาร
กรณี : มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล

ออกแบบ
รูปเล่ม
ตรวจสอบรูปเล่ม
จัดพิมพ์
วารสาร
ดําเนินการเผยแพร่

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(อธิการบดี/รองอธิการบดีฝา่ ย
วิจัยและพัฒนา)
(2) ผู้บริหารสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
(ผู้อํานวยการ และรอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา)

(3) เจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจัยและ
พัฒนา

(4) นักวิจัย / คณาจารย์
(5) กองบรรณาธิการ(สวพ.)

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิ
(7) โรงพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
1.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
2.เตรียมข้อมูลวารสาร
3.ตรวจสอบรูปเล่มวารสาร
4.ดําเนินการวางนโยบายเพื่อการเผยแพร่วารสาร
1.พิสูจน์อักษร
2.ออกแบบรูปเล่มให้ความเห็นร่วมกับโรงพิมพ์
3.แก้ไขบทความให้เป็นไปตามลักษณะบทความงานวิจัยมาตรฐาน
4.ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
5.ประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่วารสารงานวิจัย
1.ติดตามการเปิดรับบทความ
2.จัดทําบทความงานวิจัย
3.ปรับแก้บทความให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.ทําการเปิดรับบทความ
2.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
3.คัดแยกบทความเพื่อการพิจารณาตามศาสตร์ของผู้ทรงคุณวุฒิ
4.เตรียมข้อมูลวารสาร
5.ตรวจสอบรูปเล่ม
6.ตรวจสอบรูปเล่มวารสาร
7.ดําเนินการเผยแพร่
1.ประเมินบทความ
2.ให้คําแนะนําสําหรับปรับแก้บทความแก่นักวิจัย
1.ออกแบบรูปเล่ม
2.จัดพิมพ์วารสาร

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
ผู้ดําเนินการ
ลําดับ

การดําเนินงาน

1

ประกาศรับบทความวิจัยและบทความวิชาการจาก
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลภายนอก

2
3

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) คัดเลือกและแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
คัดแยกบทความตามประเภทและความเชี่ยวชาญ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

4

สวพ. ส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
บทความ ครั้งที่ 1

5

ผู้ทรงคุณวุฒสิ ่งบทความที่ได้รับการประเมิน
เรียบร้อยแล้วกลับมายัง สวพ.

6

สวพ. ส่งบทความที่ผ่านการประเมินไปยังผูเ้ ขียน
เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

รองอธิการฝ่ายวิจยั
กองบรรณาธิการ คณาจารย์/นักวิจยั
ฯ/ผู้อํานวยการ
(สวพ.)
ประจํา
สวพ.

ผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงพิมพ์

ระยะ
เวลา
(วัน)

เอกสารประกอบ
- บทความ

เปิดรับบทความ

180
- คําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

7
- บทความ

คัดแยก
บทความ

1
ประเมิน
บทความ # 1
คบทความ

บทความที่
ประเมินแล้ว

- บทความ
15 - แบบประเมินบทความ
1

ปรับแก้
บทความ

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร

- บทความที่ได้รับการ
ประเมิน ครั้งที่ 1
- บทความ

15

7

สวพ. รับทความฉบับปรับปรุงจากผู้เขียน

8

สวพ. ส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
บทความครั้งที่ 2

9

สวพ. รวบรวมบทความที่ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 2
เพื่อเตรียม ออกแบบรูปเล่มต่อไป

10
11
12
13
14

สวพ. จัดเตรียมข้อมูลอื่นๆ ที่จะตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ. ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับฝ่ายออกแบบ (โรง
พิมพ์)
สวพ. ตรวจสอบต้นฉบับรูปเล่มวารสารฯ

1
- บทความที่ได้รับการ
15 ประเมิน ครั้งที่ 2

ประเมิน
บทความ # 2
คบทความ

กรณี : มีการปรับแก้
บทความที่
ประเมิน # 2

1

- บทความฉบับแก้ไข
ครั้งที่ 2
- ข้อมูลงารสาร

เตรียมข้อมูลวารสาร

7

กรณี : มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล

ออกแบบ
รูปเล่ม

- รูปเล่มฉบับร่าง
7
- รูปเล่มฉบับร่าง

ตรวจสอบรูปเล่ม

1

สวพ. อนุมัติให้โรงพิมพ์จดั พิมพ์รูปเล่มวารสารฯ
สวพ. ดําเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

- บทความฉบับแก้ไข

บทความที่
ประแก้แล้ว

จัดพิมพ์
วารสาร

- รูปเล่มฉบับสมบูรณ์
7
- วารสารฉบับสมบูรณ์

ดําเนินการเผยแพร่

5

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร

5.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI )
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การจัดทําวารสารงานวิจัย
คําจํากัดความ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
-ฟอร์ม

การรวบรวมบทความวิจัย
1.ประชาสัมพันธ์ประกาศรับบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ
2.รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลของผู้ส่ง
บทความ

ตลอดปี

-บทความวิจัย
-หนังสือราชการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาบทความ

การดําเนินการคัดแยกบทความ
1.ดําเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
อ่านบทความ
2.คัดแยกบทความตามประเภทและความ
เชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายในเดือน
ธันวาคมของปี

การดําเนินการคัดกรองบทความ
1.สวพ.ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อประเมิน
เรียบร้อยแล้วกลับมายัง สวพ.
2.ผู้ทรงคุณวุฒสิ ่งบทความที่ได้รับการประเมิน
เรียบร้อยแล้วกลับมายัง สวพ.
3.สวพ.ส่งบทความที่ผ่านการประเมินไปยัง
ผู้เขียนเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4.สวพ.รับบทความฉบับปรับปรุงจากผู้เขียน
ภายในเดือน
แล้วส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
บทความครั้งที่ 2 หากผ่านการประเมินให้นํามา ธันวาคมของปี
รวบรวมไว้เพื่อออกแบบรูป
5.ออกหนังสือตอบรับบทความเพือ่ ตีพิมพ์ลง
วารสารให้แก่นักวิจัยและผูส้ ่งบทความ
6.ดําเนินการเรื่องค่าเบิกจ่ายเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ
ให้เรียบร้อย

การดําเนินการออกแบบและตีพิมพ์
รูปเล่มวารสาร

- ผู้บริหาร
- บุคลากร
สถาบันวิจัยฯ

-บทความวิจัย
-แบบประเมินวารสาร
สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
-หนังสือตอบรับ
บทความเพื่อตีพิมพ์

-บทความวิจัย

1.สวพ.ปรึกษาโรงพิมพ์เพื่อดําเนินการออกแบบ
รูปเล่ม

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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2.สวพ.ตรวจสอบต้นฉบับ จัดเรียงหน้า พิสูจน์
อักษรควบคู่ไปกับโรงพิมพ์ เมื่อตกลงเป็นที่
เรียบร้อยให้อนุมัติโรงพิมพ์ให้ดําเนินการตีพิมพ์

ดําเนินการเผยแพร่
สวพ.ดําเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก

ภายในเดือน
ธันวาคมของปี
-รูปเล่มวารสาร

ตลอดปี

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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5.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
แบบฟอร์มประเมินบทความ
หนังสือคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบตอบรับบทความ
ใบสําคัญรับเงิน

5.4 เอกสารอ้างอิง
1. แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใช้เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะขอลงวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ส่งประวัติ รายละเอียดบทความ
งานวิจัยของตนเองมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ
2. แบบฟอร์มประเมินบทความ
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้เพื่อให้ผลคะแนนการพิจารณาบทความ
พร้อมทั้งเขียนข้อแนะนําสําหรับการแก้ไข ปรับแก้บทความสําหรับนักวิจัย
3. หนังสือคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเอกสารคําสั่งราชการ อันลงนามโดยอธิการบดี ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาและประเมินผลบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงวารสาร
4. แบบตอบรับบทความ
หนังสือตอบรับยืนยันการตีพิมพ์ลงวารสารวิจัย เป็นหนังสือราชการ ลงนามโดยผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าจะยอมรับบทความวิจัยของนักวิจัยในการตีพิมพ์ลง
วารสาร

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร
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ขั้นตอนการจัดทําวารสาร
ไม่เข้าเกณฑ์

จัดตั้งอนุกรรมการภายใน
เพื่อกลั่นกลองบทความ

นักวิจัยปรับแก้

เข้าเกณฑ์
1.ทําหนังสือคําสั่งราชการแต่งตั้งผู้ประเมินบทความ (โดย 1 บทความ ต้องผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน)

หนังสือรับรองการส่ง
(โดยแสดงเนื้อหาว่าได้รับบทความแล้วและ
อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอผลการประเมิน)

จัดส่งบทความวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินบทความ (ตามแต่ละศาสตร์)

ส่งนักวิจัย(เจ้าของ
บทความวิจัย) ปรับแก้

2.ทําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

การดําเนินการ

การดําเนินการ

3.จัดส่งบทความทางไปรษณีย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่ละท่านจะต้องได้รับซอง (ขนาดA4) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
1) แบบประเมินบทความของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(เขียนชื่อโครงการหรือชื่อบทความไว้บนหัวแบบฟอร์ม)
2) ซองเปล่าขนาด A4 ติดแสตมป์ราคาเท่ากับค่าส่งกลับ กรอกที่อยู่เป็นที่อยู่ สวพ.เพื่อที่
ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ใช้ซองนี้ในการส่งบทความที่ประเมินแล้วกลับมายังสถาบันวิจัยฯ
3) ใบสําคัญรับเงิน (ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเซ็นกลับมาให้เรียบร้อย) รวมทั้งหลักฐานสําหรับการ
เบิกจ่ายอันได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ, สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ทรงคุณวุฒิโดยถ่ายสําเนาหน้าที่มีเลขบัญชี
4) บทความที่ต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

1.แจ้งผลการประเมินบทความ (ยอมรับ/ไม่ยอมรับ) ส่งใบสรุปการปรับแก้บทความ แก่เจ้าของ
บทความวิจัย (สําเนา comment ของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแนะนําให้ปรับแก้)
2.นักวิจัยส่งบทความวิจัยที่ปรับแก้มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ทําการพิสูจน์อักษร และตรวจสอบการจัดหน้า
บทความ

ติดต่อโรงพิมพ์ เพื่อ ออกแบบรูปเล่ม ออกแบบปก
และปรับแก้รูปเล่มก่อนตีพิมพ์ร่วมกัน

ส่งโรงพิมพ์เพื่อตีพิมพ์ และทําการเผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.โอนเงินค่าประเมินบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิไปตามเลขบัญชีที่ผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับมาพร้อม
บทความที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนการจัดทําวารสารบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม: นายพาโชค เลิศลพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเผยแพร่งานวิจัย การตีพิมพ์ และเผยแพร่
ตัวชี้วัด:เป้าหมาย: วารสารเป็นที่ยอมรับ และอยู่ในมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ
เริ่มดําเนินการ: 1 มกราคม ของทุกปี
สิ้นสุดการดําเนินการ: 31 ธันวาคม ของทุกปี
ขั้นตอน/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ
รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลส่งบทความ
ดําเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาอ่าน
บทความ
คัดแยกบทความตามประเภทและความเชี่ยวชาญของ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ
ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้จัดส่ง
บทความที่ประเมินแล้วไปยังผู้เขียนบทความเพื่อ
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้รับบทความที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เขียนแล้วให้
จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง
ได้รับบทความคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิครั้งสุดท้าย นํามา
พิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม
ติดต่อโรงพิมพ์เพื่อดําเนินการตรวจทานและดําเนินการ
ตีพิมพ์

ช่วงเวลาดําเนินการ

