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 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดท างานวารสารวิชาการฯ  เพื่อให้การจัดท าวารสารวิชาการฯ เป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงวิธีขั้นตอนการจัดท าวารสารวิชาการฯ ไว้โดย
ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ที่สนใจการจัดท าวารสารวิชาการฯ หรือผู้ที่จะปฏิบัติงานสามารถศึกษาเข้าใจ
และปฏิบัติงานแทนกันได้ พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับผู้ที่สนใจในการด าเนินงาน
การจัดท าวารสารวิชาการฯ อีกทางหนึ่งด้วย  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มีความส าคัญในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
อ่ืน ๆ  ซึ่งการอ่านวารสารนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการติดตามความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ  เพื่อเป็นข้อมูล  
ทางการศึกษา ค้นคว้า หรือเพื่อการวิจัย ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสรรค์
สร้างความรู้ และน าสู่สังคมได้  ด้วยเหตุนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย  จึงได้จัดท าวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2549  มีก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ  และเมื่อปี พ.ศ. 2556 
ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2558  เพื่อให้สามารถ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่
ยังคงสาระและคุณภาพของบทความดังเดิม ซึ่งบทความทุกเร่ืองได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  และบัดนี้วารสารวิชาการฯ ยังได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ด้วยเหตุ
นี้ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นวารสารด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐานและตรงกับวัตถุประสงค์ของ
วารสารต่อไป  
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าวารสารอย่างชัดเจน 
 2) เพื่อเป็นคู่มอืในการปฏิบัติงานของผู้จัดท าวารสารฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 
 

1.3  ขอบเขตหรือข้อจ ำกัด 
 คู่มือการจัดท าวารสารวิชาการ ใช้ในการด าเนินการจัดท ากับวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าวารสารวิชาการ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 2) ได้คู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

1.5  นิยำมศัพท ์
 วำรสำรวิชำกำร     หมายถึง  วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอและจะต้องผ่านการตรวจ
คุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ  

บรรณำธิกำรวำรสำร     หมายถึง  บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท า รวบรวม ตรวจแก้ 
คัดเลือก ควบคุม เนื้อหา และภาพรวมทั้งหมดที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ รวมทั้งเป็นผู้คัดเลือกบทความ 
รวบรวม ปรับปรุง บทความก่อนการตีพิมพ์ 
 กองบรรณำธิกำร     หมายถึง  กลุ่มบุคคลท าหน้าที่เป็นคณะท างานของบรรณาธิการ ในการช่วย
ตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิการ 
 คณะกรรมกำรกลั่นกรอง     หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญประเมินบทความของผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
 ฐำนข้อมูล     หมายถึง  ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิงในแต่ละ
บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ในระบบออนไลน์ (Online Database) 
 ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำร     หมายถึง  จ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการ
อ้างอิงในแต่ละปี 
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บทที่ 2 
 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
2.1  โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและก ากับมาตรฐาน
และประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะที่เกี่ยวข้อง การจัดโครงสร้างองค์กรในบัณฑิต
วิทยาลัยมีส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบงานของ
ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยในส านักงานคณบดีแบ่งออกเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1) กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป 2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานนโยบายและแผน 4) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

- โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานวิชาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

รองคณบด ี

งานธุรการ 

งานงบประมาณ 

งานการเงินและบัญชี 

งานก ากับมาตรฐาน 

งานบริการวิชาการ 

งานวารสารวิชาการ  

งานวิจัย 

งานนโยบายและแผน 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประชุม อบรม 
สัมมนา 

งานประชาสัมพันธ ์

งานกิจการนักศึกษา 

งานวิเทศสัมพันธ ์

งานศิษยเ์ก่า 

งานพัฒนาอาจารย ์
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 -  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

2.2  ภำระหน้ำท่ีของหน่วยงำน 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ       
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตลอดจนท าหน้าที่ เป็นหน่วยกลางควบคุมมาตรฐานวิชาการ 
ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์   

 

2.3 บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 ต าแหน่งงานนักวิชาการศึกษา ประจ าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ส านักส่ งเสริมวิชาการและ      
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ภำระหน้ำท่ีหลัก 

1.  งำนบริหำรท่ัวไป 
  1.1 งานสารบรรณ 
           - ลงทะเบียนหนังสือรับจากหน่วยงานภายนอกและภายในหน่วยงาน 
 
 

คณบดีบณัฑิตวิทยำลัย 

กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานนโยบาย
และวางแผน 

กลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ 
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  1.2 งานธุรการ 
        - จัดท าหนังสือราชการ (หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือติดต่องาน, หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ต่าง ๆ) 
        - จัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, รับรองการเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร 
 1.3 งานเลขานุการคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา, คณะอนุกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา 

2.  งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  2.1 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
  2.2 จัดท าการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
  3.1 รายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 
  3.2 รายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  3.3 จัดท าต้นฉบับวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4.  งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 4.1 บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
ประกอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภำระงำนรอง   
 1. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน, ข้อสอบ 
 2. งานจัดเตรียมงานในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
 3. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่, การสอบคัดเลือกนักศึกษา และรับรายงานตัวนักศึกษา 
 4. งานรับลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา, การคืนสภาพของนักศึกษา 
ภำระงำนอื่น ๆ  ที่มักจะได้ด ำเนินกำร 
 1. ติดประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของหน่วยงานผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ     
บัณฑิตวิทยาลัย และแจ้งให้สาขาวิชารับทราบ 
 2. อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
 3. บริการห้องสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
 

2.4  ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 
 1.  งำนบริหำรท่ัวไป 
      - งานสารบรรณ, งานธุรการ, งานเลขานุการคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา ,  
คณะอนุกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา  
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2.  งำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 
      - ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
      - จัดท าการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.  งำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
      - รายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) 
      - รายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
      - จัดท าต้นฉบับวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4.  งำนบริกำรกำรศึกษำ 
       - บริการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ

ประกอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2.5  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
 การจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ 
 2. คณะท างานรับบทความและพิจารณาตามความเหมาะสม 
 3. จัดส่งให้กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ 
 4. คณะท างานจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความและส่งกลับมายังคณะท างาน 
 6. คณะท างานรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาและ 
แจ้งผลการประเมินบทความให้ผู้วิจัยทราบและด าเนินการปรับปรุงบทความ 
 7. กองบรรณาธิการแจ้งผลการตอบรับเพื่อการตีพิมพ์ 
 8. คณะท างานจัดเตรียมต้นฉบับ ส่งกองบรรณาธิการ 
 9. กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
 10. คณะท างานจัดท าร่างต้นฉบับส่งโรงพิมพ์ 
 11. คณะท างานจัดส่งเล่มวารสารฉบับสมบูรณ์ให้ฐานข้อมูล, ผู้วิจัย, หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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บทที ่3 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำน 
 
3.1  เกณฑ์คุณภำพวำรสำรวิชำกำร 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้ร่วมมือกันในการยกระดับมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพ และให้เกิด
มาตรฐานใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกับนานาชาติ และเพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ก าหนด
เกณฑ์คุณภาพวารสารที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ดังน้ี 

3.1.1  หลักเกณฑ์คุณภำพวำรสำรวิชำกำร สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
  1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
  2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ท างานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอ่ืนที่มิใช่
สถาบันที่จัดท าวารสารนั้นไม่น้อยกว่า 10 % ของจ านวนบทความทั้งหมด ในอนาคตควรมีการเพิ่ม 
จ านวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง 25 % ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ของประเทศ 
  4. บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจาก
สถาบันภายนอกไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ประเมินทั้งหมด 
  5. ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ  2 ปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  6. บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์ เป็น
ภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
  7. วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง 

8. วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) 
        9. วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นคร้ังคราว 
 3.1.2 ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Index Citation Center)  ได้ก ำหนด
เกณฑ์ในกำรคัดเลือกวำรสำรเพื่อเข้ำสู่ฐำนข้อมูล TCI  ปี 2558  ส ำหรับวำรสำรสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์   
 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 8 

เกณฑ์หลัก 
 1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีข้อมูล
ประกอบ ดังนี้ 
  1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 
– 31 ธันวาคม 2557 
  1.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ 
 2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด (ทุกฉบับของปี พ.ศ. 2557 ต้องออกตีพิมพ์ทั้งหมด
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557) 
 3. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 6 ฉบับ (เกณฑ์หลักส าหรับวารสารใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเป็นเกณฑ์รอง
ส าหรับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI)  
เกณฑ์รอง 
 1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
 2. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
 3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 
  -  ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ 
  -  บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  -  เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 7. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) 
ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ 
 3.1.3 เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI สำขำมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 
เกณฑ์หลัก 

1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมีข้อมูล
ประกอบ ดังนี ้
  1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557-
31 ธันวาคม 2557 
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  1.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI จะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ วารสารที่ไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อน้ี 
 2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด (ทุกฉบับของปี พ.ศ. 2557 ต้องออกตีพิมพ์ทั้งหมด
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)  
เกณฑร์อง 

1. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ป ีตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า  
6 ฉบับ 
 2. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
 3. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
 4. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
 5. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 6. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 
  - ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ 
  - บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  - เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 7. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
 8. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) 
ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ 
 กำรพิจำรณำประเมินกลุ่มวำรสำร 
 วำรสำรกลุ่มท่ี 1     วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม 
2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ  และผ่านเกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป  และมี
คะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่ต่ ากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วำรสำรกลุ่มที่ 2     วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ  และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ า
กว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วำรสำรกลุ่มที่ 3    วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ  และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ในอนาคต 
 พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก  หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันต่ ากว่า 
10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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3.2  หลักเกณฑ์ของวำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
 3.2.1 วัตถุประสงค์ของวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
      1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ทางทางด้านมนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
โดยทั่วไป 
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมส่วนรวม 
 3.2.2 หลักเกณฑก์ำรตีพิมพ์บทควำมลงวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
       1. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และ
จะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
       2. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามล าดับก่อนหลังตามวันที่ได้รับเร่ือง 
       3. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเร่ือง รวมทั้งการ
ปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกที่เป็นผู้อ่านบทความ 
       4. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กองบรรณาธิการ
จะคัดเลือกบทความที่นักศึกษาส่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ 
       5. บทความวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาอ่ืน  เจ้าของบทความจะต้องจ่ายค่าตรวจอ่าน
บทความให้แก่วารสาร เป็นเงิน 2,500 บาท และจะไม่คืนให้หากไม่ได้รับการตีพิมพ์ ช าระโดยผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขบัญชี 980-1-22948-9  หรือส่งโดยธนาณัติ
สั่งจ่ายในนามคุณวิลัยลักษณ์ ถ้ าทองพัฒนา  (กรณีส่งทางไปรษณีย์สั่งจ่าย ณ ปณ.สวรรค์วิถี) 
       6. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียน 
ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน 
 

3.3  กำรรักษำคุณภำพมำตรฐำนของวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
 1. ปัจจุบันวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาการตีพิมพ์วารสารโดย มีการ
เผยแพร่ข้อมูลการตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
รายละเอียดของวารสารวิชาการซึ่งประกอบด้วย  ข้อแนะน าในการเขียนบทความ  ค าแนะน าส าหรับการ
ส่งบทความออนไลน์ และมีระบบการสืบค้นวารสารและผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ  
 2.  วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มีการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการ โดยเชิญกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองบรรณาธิการได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ  และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการให้ได้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมจากกอง
บรรณาธิการเป็นอย่างดี 
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 3. กองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดท าวารสารฯ ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยคร้ังที่ 7” (7th TCI Symposium on Thai Scholarly Journals) ใน
หัวข้อ “National Quality to ASEAN Economic Community (AEC)”  ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
หรือศูนย์ TCI ได้ร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักพิมพ์ Elsevier จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โรงแรมวินเซอร์ 
สวีท กรุงเทพฯ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการพัฒนาให้วารสารวิชาการไทยมีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานวารสาร วิชาการระดับสากลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
วารสารวิชาการไทยที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
กลุ่มอาเซียนในรูปแบบฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ผ่านระบบ Online Journal System (OJS) 
หรือระบบ ThaiJO  ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้วารสารวิชาการฯ ได้ตอบรับการพัฒนาระบบวารสารให้เป็น
ระบบ ThaiJo เพื่อให้วารสารวิชาการฯ ได้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการ
วารสารออนไลน์ Thai Journals Online (Thai JO)” ซึ่งเป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์ 
(E Journal) ของประเทศไทยที่ใช้ระบบ Open Journal System (OJS) ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการ
เน้ือหาวารสาร, ระบบสมาชิกของวารสาร และระบบ Online Submission, ระบบ Review Process  ซึ่งการ
จัดอบรมในคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บรรณาธิการ และคณะผู้ด าเนินการจัดท าวารสารทางวิชาการ
ได้พัฒนาคุณภาพวารสาร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

ภาพที่ 3.3 เว็บไซต์ Thai Journals Online (ThaiJO) 
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โดยการจัดอบรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้จัดอบรม
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุม 14808 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

3.4 ระบบสนับสนุนกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
 1. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  ปัจจุบันวารสารฯ มีการจัดท าเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ
แบบตีพิมพ์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Online Journal System (OJS) หรือระบบ ThaiJO โดย
วารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบ ThaiJO ได้เร่ิมเผยแพร่ต้ังแต่ฉบับที่ 26 เป็นต้นไป  เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลรายละเอียดของวารสารวิชาการฯ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ  ได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย  ค าแนะน าส าหรับการใช้งานระบบออนไลน์เบื้องต้น  ข้อแนะน าในการเขียน
บทความ  ค าแนะน าส าหรับการส่งบทความออนไลนเ์พื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  ฟอร์มใบสั่ง
ซื้อวารสาร  และมีระบบการสืบค้นวารสารและผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4.1 ระบบเว็บไซต ์Online Journal System (OJS) หรือระบบ ThaiJO 
                       ของวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
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 2. วารสารวิชาการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรายได้ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นอกเหนือจากรายได้ค่าสมัครสมาชิกวารสารวิชาการฯ ค่าตรวจอ่านการตีพิมพ์วารสารวิชาการ (กรณีเป็น
บุคคลภายนอก) เพื่อสนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการฯ อย่างเพียงพอในการตีพิมพ์เล่มวารสาร 
ค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจัดท าเล่มวารสารวิชาการ 
 
3.5  วิธีขั้นตอนในกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวิธีและขั้นตอน
การปฏิบัติงานการจัดท าวารสารวิชาการได้อย่างชัดเจนถูกต้อง จึงก าหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน  ดังแผนผัง
ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4.2 เว็บไซต์การส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System (OJS) หรือระบบ ThaiJO 
                     ของวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
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- แผนผังขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช ่

ไม่ใช ่

ไม่รับบทความ 

(1 สัปดาห์) 

( 1 สัปดาห์) 

( 2 สัปดาห์) 

กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผ่าน   

ผ่าน แตต่้องปรับแก ้

ประชาสัมพันธ์การรับบทความ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และรูปแบบหรือไม่ 

คณะท างานรับบทความ และพิจารณาความเหมาะสม 

คณะท างานจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะท างานรับข้อเสนอแนะจากทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ 

กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

กองบรรณาธิการพิจารณาและแจ้งผลการรับบทความ 

คณะท างานจัดเตรียมต้นฉบับ (Draft) ส่งกองบรรณาธิการ 

ผ่านการพิจารณา

หรือไม่ 

ผู้เขียนรับไปปรับแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 

ไม่ผ่าน   ไม่รับบทความ/                    

แจ้งเจ้าของบทความ 

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ 

คณะท างานจัดท าร่างต้นฉบับส่งโรงพิมพ์ 

(ตลอดปี) 

( 3 สัปดาห์) 

( 3 สัปดาห์) 

( 1 สัปดาห์) 

( 1 สัปดาห์) 
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 3.5.1 ลักษณะงำนในกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
  1. การประชาสัมพันธ์รับบทความ  ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของวารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ  และยังเป็นการเพิ่มจ านวนสมาชิก และจ านวนบทความให้มีความ
หลากหลายเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  การประชาสัมพันธ์ได้จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั่วทั้งภูมิภาค  
  2. คณะท างานรับบทความจากการส่งบทความผ่าน ระบบ ThaiJO และพิจารณาความ
เหมาะสมของบทความ โดยพิจารณาตามฟอร์มแบบประเมินบทความ เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
รูปแบบถูกต้อง จึงจัดส่งให้กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ หากบทความ 
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบไม่ถูกต้องจะแจ้งให้เจ้าของบทความปรับปรุงบทความก่อน
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
  3. คณะท างานจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ ผ่านระบบ ThaiJO และ
จัดส่งเป็นเอกสารดังนี้ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจอ่านบทความ, แบบประเมินบทความ, ใบส าคัญ
รับเงินที่ระบุจ านวนบทความ  ชื่อเร่ืองบทความ  และจ านวนเงินค่าตอบแทนการอ่านบทความไว้
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองส่งกลับมายังส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และ 
ติดแสตมป์ จ านวน  35 บาท ไปพร้อมด้วย 
  4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความและส่งกลับมายังส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งรูปแบบเอกสาร และผ่านระบบ ThaiJO คณะท างานรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และโอนเงิน 
ค่าตรวจอ่านบทความทางธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ระบุไว้ในใบส าคัญรับเงินที่แนบส่งไป
พร้อมการจัดส่งบทความ 
  5. คณะท างานส่งผลการประเมินให้กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ ผ่านระบบ ThaiJO 
ถ้าบทความผ่านผลการพิจารณา คณะท างานจึงแจ้งให้เจ้าของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาจึงตอบปฏิเสธบทความ ด้วยหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา
บทความ โดยใช้ภาษาที่นิ่มนวล 
  6. คณะท างานจัดเตรียมต้นฉบับบทความที่ได้ รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งกองบรรณาธิการ  
  7. กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับวารสาร 
  8. คณะท างานจัดส่งร่างต้นฉบับให้โรงพิมพ์ เพื่อด าเนินการตีพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ด าเนินการ
จัดพิมพ์ต้นฉบับให้คณะท างานตรวจสอบความถูกต้องก่อนการตีพิมพ์จ านวน 2 คร้ัง เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดก่อนการตีพิมพ์ 
  9. คณะท างานด าเนินการขอเลข DOI ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier) 
ให้กับบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการฯ ซึ่ง เลข DOI  คือ เลขรหัสมาตรฐานของทรัพยากร
สารสนเทศในรูปดิจิทัล หรือเรียกว่าเป็นหมายเลขประจ าเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล หรือบนอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย 
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เอกสารที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตใดที่มีหมายเลข DOI แล้ว จะเป็นลิงค์ที่ไม่ตาย ผู้ค้นจะสามารถค้นหาพบ
เสมอ ถึงแม้ว่า เว็บไซต์นั้นจะถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วก็ตาม หากจะเปรียบเทียบกับสิ่งตีพิมพ์ ก็เหมือนกับ
หมายเลข ISBN ของหนังสือ หรือ ISSN ของวารสาร ที่เป็นเลขที่ระบุตัวตนของเอกสารน่ันเอง โดย 
หมายเลข DOI มีประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น ช่วยในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหา สามารถสืบค้นเจอข้อมูล
การวิจัยฉบับเต็ม (full text) และด้านความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการค้นจาก ชื่อเร่ือง  
หัวเร่ือง หรือค าส าคัญ จะช่วยแสดงผลเป็นการโยงถึงตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) นั้น 
  10. คณะท างานจัดการฐานข้อมูลวารสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ ThaiJO โดย 
อัพโหลดบทความเพื่อให้เผยแพร่เป็นระบบวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยบทความที่เผยแพร่บน
อินเตอร์เน็ตที่เป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะมีหมายเลข DOI ประจ าบทความงานวิจัยนั้น 
  11. จัดส่งรูปเล่มวารสารให้ฐานข้อมูล TCI, สมาชิกของวารสาร, เจ้าของผลงานวิจัย, 
หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วารสาร และ
เผยแพรแ่ก่คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจของหน่วยงานนั้นๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
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บทที่ 4   
 

เทคนิคกระบวนกำรปฏิบัติงำน / กรณีศึกษำ 
 
4.1  เทคนิคกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 4.1.1  ขั้นเตรียมกำรจัดท ำวำรสำร 
 1. ต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
ลงวารสาร การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การติดต่อประสานงานโรงพิมพ์ การตรวจต้นฉบับก่อนการ
ตีพิมพ์  และจัดส่งวารสารให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 2. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดทั้งปี เพื่อให้การจัดท าวารสารออกตรงตามเวลาที่ก าหนด  
 3. จัดรวบรวมบทความและพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งมีทั้งบทความจากภายนอกหน่วยงาน
บทความจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นบทความงานวิจัยของนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. เตรียมจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ ผ่านระบบ Online Journal System 
(OJS) หรือระบบ ThaiJO และจัดส่งเป็นเอกสารโดยท าเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจอ่าน
บทความ รวมทั้งการโทรศัพท์แจ้งก่อนล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งบทความ 
 5. การติดตามผลการประเมินและแบบประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องใช้
ค าพูดที่นุ่มนวล ต้องมีทักษะ และมีความพยายามสูง เพื่อไม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรู้สึกว่าถูกทวงถาม 
 6. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งให้เจ้าของบทความปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งจาก
ผลการประเมินมีทั้งการตอบรับบทความ และการปฏิเสธบทความในการตีพิมพ์ลงในวารสาร ซึ่งบทความ    
ที่ต้องปฏิเสธควรท าหนังสือตอบปฏิเสธด้วยภาษาที่นุ่มนวล และย่อหน้าสุดท้ายต้องมีข้อความที่ให้ความ
สนใจ เช่น ในการนี้ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป 
 4.1.2  ขั้นด ำเนินกำร 
 1. คณะท างานตรวจอ่านต้นฉบับวารสารก่อนส่งโรงพิมพ์ ซึ่งต้องด าเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง 
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดก่อนการตีพิมพ์ 
 2. จัดส่งเล่มวารสารให้ฐานข้อมูล, สมาชิกของวารสาร, ผู้วิจัย, หน่วยงานทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วารสาร และเผยแพร่แก่คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้สนใจของหน่วยงานนั้น ๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4.2  กรณีศึกษำ  
 ตัวอย่ำง  กำรส่งบทควำมเพื่อขอตีพิมพ์ลงวำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 นายขยัน  เก่งการงาน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จัดส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการฯ แต่นายขยัน  เก่งการงาน  ได้จัดส่งบทความที่มีรูปแบบ และรายละเอียดของบทความ
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารวิชาการฯ ได้ก าหนดไว้ โดยให้เหตุผลว่าได้ศึกษารายละเอียดของรูปแบบ
การเขียนบทความวิชาการแล้ว แต่ทราบในภายหลังว่ารูปแบบที่นักศึกษาได้ศึกษานั้น เป็นบทความไว้
ส าหรับให้นักศึกษาจัดส่งเพื่อพิจารณาการน าเสนอผลงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาฯ แต่นายขยัน  
เก่งการงาน ยังจัดส่งบทความงานวิจัยมาก่อนโดยไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบ เพราะเข้าใจว่าบทความ
ต้องมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้ว จึงจะขอแก้ไขพร้อมกันในคราวเดียว การ
กระท าเช่นน้ี นายขยัน  เก่งการงาน  สามารถกระท าได้หรือไม่ 
 กำรตรวจสอบ 
  การกระท าของนายขยัน  เก่งการงาน ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนบทความ และ
จะขอแก้ไขในคราวเดียวหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความแล้วนั้น ทางคณะท างานวารสารวิชาการฯ 
ไม่สามารถรับบทความของนายขยัน  เก่งการงาน เพื่อด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากในการจัดส่งบทความ
ให้กับกองบรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความนั้น ต้องผ่านการตรวจรูปแบบการเขียน
บทความเบื้องต้นก่อนแต่ถ้านายขยัน  เก่งการงาน ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ ให้ถือว่านายขยัน  
เก่งการงาน ไม่ประสงค์ที่จะตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 
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  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจในงำนกับผลกำรปฏิบัติงำนของครูในโรงเรียน 
สังกัดเทศบำลนครนครสวรรค์ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S JOB SATISFACTION AND SCHOOL 
MANAGEMENT UNDER NAKHON SAWAN MUNICIPALITY  

 

ขยัน  เก่งการงาน  Khayan  Kengkanngan* 
 อาจารย์ ดร……….……..   Lecturer Dr. ……………… 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study level of teachers’ job satisfaction, working performance, and its 
relationships in municipal schools under Nakhon Sawan Municipality. The sample of this study was 181 full-time teachers and 
contract teachers in schools under the Nakhon Sawan Municipality. Research instrument was a questionnaire. Frequency, mean, 
standard deviations, and Pearson correlation were employed for data analyses. The results are as follows: 1) Overall, the level of 
teachers’ job satisfaction was at a high level. When individual aspect was considered, it was found that Acceptations was at 
the highest level, followed by Job Completion, Working Security, Salary, and Relationship with Colleagues and Supervisors, 
respectively. 2) The teachers’ working performance, as a whole, was at a high level.  When individual aspect was considered, 
it was found that the highest levels fallen on Self-evaluation, followed by Evaluation by Administrators. 3) The relationships 
between job satisfaction and working performance were at a low level. Working security shows a prominent correlation with 
the teachers’ working performance, but with a moderate level. 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานครู และครูจ้างสอน จ านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานของครู สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับ รองลงมา ด้าน
ความส าเร็จของงาน ด้านความม่ันคงในงาน ด้านเงินเดือน และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
2) ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านครูเทศบาลประเมินตนเอง และด้าน
ผู้บริหารประเมินครู ตามล าดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค ์มีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่ า และเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านความม่ันคงในงาน มีความสัมพันธ์
กับผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์สูงที่สุดและอยู่ในระดับปานกลาง 
Keywords : job satisfaction, working performance, municipal schools 
ค ำส ำคญั  : ความพึงพอใจในงาน, ผลการปฏบิัติงาน โรงเรียนเทศบาล 
 
 
 

  * สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย.... 
 

ตัวอย่ำงรูปแบบบทควำมที่ไม่ถูกต้อง 
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กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง กำรสืบค้นข้อมูลและกำรติดต่อส่ือสำร 
ในระบบอินเทอร์เน็ต ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 11 

 

ลัดดาวัลย์  กรุดฉ ่า1 

บัญญัติ  ช่านาญกิจ2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อส่ือสารในระบบ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80,    2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ต  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1, 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ และ 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
บทเรียนออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการ
ติดต่อส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 81.60/81.04 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงมีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.65 มี
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40 และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 16 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพ 81.60/81.04 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อส่ือสารในระบบอินเทอร์เน็ต  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.61 ซ่ึงมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5    
 3) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการติดต่อส่ือสารในระบบ
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 
 4) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้  
 

ค ำส ำคัญ : บทเรียนออนไลน์/ การสืบค้นข้อมูล/ การติดต่อส่ือสาร/ ระบบอินเทอร์เน็ต 
  

                                                           
1 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554 
1 ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

ตัวอย่ำงรูปแบบบทควำมที่ถูกต้อง 
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บทที่ 5 
 

ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำน 
 
5.1  ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ด้านบทความ โดยผู้วิจัยที่จัดส่งบทความไม่ศึกษาขั้นตอน และรูปแบบการจัดท าบทความ ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดเป็นจ านวนมาก เช่น   
  -  รูปแบบบทความไม่ถูกต้อง 
  -  มีความหลากหลายของผู้วิจัย ซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาของวารสารฯ 
  -  ข้อมูลในแบบฟอร์มส่งบทความไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
  -  ข้อมูลเอกสารอ้างอิงไม่ผ่านตามที่ก าหนดไว้ 
 2. ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดส่งบทความกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นใช้เวลานาน  
เกินกว่า 3 สัปดาห์ ตามที่วารสารวิชาการฯ ก าหนดไว้  ท าให้เกิดความล่าช้าในการปรับแก้ไขบทความ 
จากผู้วิจัย 
 3. ด้านผู้วิจัย เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วใช้เวลาแก้ไข และส่งบทความกลับ   
นานเกินกว่า 2 สัปดาห์ และผู้วิจัยบางท่านไม่ส่งบทความกลับ ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า  
ร่างต้นฉบับวารสารวิชาการฯ  
 

5.2  แนวทำงในกำรแก้ไขเพื่อกำรพัฒนำงำน 
 1. จัดส่งรูปแบบฟอร์มการเขียนบทความและขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ  ไปพร้อมกับหนังสือ
ประชาสัมพันธ์เชิญตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับผู้วิจัย ที่ไม่สามารถศึกษาข้อมูล
รายละเอียดจากหน้าเว็บไซต์ของวารสารวิชาการฯ  
 2. ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งการพิจารณาบทความกลับคืนล่าช้า โดยต้องชี้แจงและขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา โดยแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบถ้าด าเนินการ
ล่าช้ากว่าก าหนด หรือระบุก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งการประเมินบทความกลับ ในหนังสือน าส่ง      
ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจอ่านบทความ  
 3. ผู้วิจัยที่ได้รับบทความที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการแก้ไข
และส่งกลับมาล่าช้า หรือไม่ส่งบทความกลับคืน ต้องแจ้งผู้วิจัยให้ทราบว่าถ้าไม่ด าเนินการตามระยะเวลา
ที่ก าหนดจะถือว่าผู้วิจัยไม่ประสงค์ที่จะตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการฯ ในฉบับนั้น ๆ  
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บรรณำนุกรม 
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ภำคผนวก ก  
ตัวอย่าง หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความ 

เพื่อพิจารณาตพีิมพ์ในวารสารวิชาการฯ 
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/      ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ. เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 

                                มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ 
        ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 
 

เรียน   
 

 ด้วยส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดท า“วารสารวิชาการและ
วิจัยสังคมศาสตร์” โดยออกเผยแพร่ประจ าทุกปี ๆ ละ ๓ ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและ
บทความวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้าน
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่าง ๆ 
รวมทั้งนักวิชาการอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้จัดอยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre – TCI) กลุ่มท่ี ๑  
 ในการนี้ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร นักศึกษาและ
ผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งบทความที่จะได้รับการพิจารณาจะต้อง
เป็นบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากท่านสนใจสามารถเข้าชม เว็บไซต์ และ
ดาวโหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ http://www.nsru.ac.th/gaduate /journal.php และสามารถ ส่ง
บทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ หรือที่ E-mail: graduate@nsru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร.  
๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๒๑๑, ๐๘-๖๕๙๒-๔๐๙๙ และ ๐-๕๖๘๘-๒๒๘๘ 
   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                      ขอแสดงความนับถือ 
 

         ลงนาม 
                      

           หวัหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ่ ๑๒๑๑ 
โทรสาร. ๐๕๖-๘๘๒๒๘๘  

 
 

 
(ตัวอย่ำง) 
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ภำคผนวก ข  
                 กำรประชุมของวำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ 
 

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
3. รายชื่อกองบรรณาธิการที่เข้าร่วมประชุม 
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๐๑๙๐                                           ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                              ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 

เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  
กรรพุมมาลย์  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
วารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล  โรงแรม
สยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจาก
งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ ว๐๑๙๐                                          ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                                ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                        มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ ว๐๑๙๐                                          ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                                 ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                        มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๐๑๙๐                                           ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                                  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้า
ร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดย
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                        มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๐๑๙๐                                                ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                              ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ  ใจมา  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                        มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๐๑๙๐                                          ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                               ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
 
เรียน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”  และได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรใน
สังกัด เป็นกองบรรณาธิการของวารสารฯ เพ่ือร่วมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  
 ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่าน  
โปรดอนุญาตให้  อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮเทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร  โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการจากงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                        มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
 
 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕ / ๐๑๘๙                                                      ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
           อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                             ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
 
เรียน     อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            
           
      ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท าวารสาร “วิชาการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นเวทีเปิดทางวิชาการให้
นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างความรู้น าสู่สังคม ในขณะนี้วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี 
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai -Journal Citation Index Centre: TCI) แล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มุ่งพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพ่ือประโยชน์ต่อการเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
  ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  
สมบัติสมภพ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอนุญาตให้บุคลากรดังกล่าว ท าหน้าที่วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
การก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกมล โรงแรมสยามซิตี้ โฮ
เทล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร   
   
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
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รำยช่ือกองบรรณำธิกำร วำรสำรวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ที่เข้ำร่วมประชุมใน วันพุธที่ 30 พฤษภำคม 2555 

 
  1. รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด   สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์  สาขาหลักสูตรและการสอน   

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ผศ.ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย์  สาขาสังคมวิทยา   

   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  4. ผศ.ดร.ดร.เรขา  อรัญวงศ์  สาขาหลักสูตรและการสอน   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. ผศ.ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์   สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

      6. ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา  สาขาเศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

      7. อาจารย์ ดร.ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม  สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภำคผนวก ค  
เอกสำรบทควำมวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 

   

1. ตัวอย่าง หนังสือขอมอบวารสารฯให้หน่วยงานภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
2. ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจอ่านบทความ 
3. ตัวอย่าง หนังสือตอบรับการลงบทความงานวิจัย 
4. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งผลการลงบทความวิทยานิพนธ์ 
5. ตัวอย่าง หนังสือแจ้งแก้ไขบทความงานวิจัย 
6. แบบประเมินบทความวิทยานิพนธ์ 
7. แบบประเมินการตรวจอ่านบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ที ่ ๐๒๐/๒๕๕๘                                           วันที่   ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง     ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
 

เรียน     
  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. วารสารวชิาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๖ จ านวน  ๔  เล่ม  
   ๒. วารสารวชิาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๗ จ านวน  ๔  เล่ม  
 
 ด้วย ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย
มีวัตถปุระสงค์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยและเพ่ือเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้และ
วิทยาการด้านสังคมศาสตร์ โดยวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ เป็นวารสารกลุ่ม ๑ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
 ในการนี้กองบรรณาธิการ จึงขอมอบวารสารวิชาการและวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๖  
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒๗ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ จ านวนอย่างละ ๔ เล่ม  
ให้กับหน่วยงานของท่าน และสามารถสืบค้นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  
www.tci-thaijo.org/indexphp/JSSRA. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
                           ลงนาม 
                      รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๑๒๑๑ 
 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๑๒๔            ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 
  
                                ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง      ขอมอบวารสาร 
 

เรียน      
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๖ จ านวน  ๑  เล่ม  
  ๒. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๗ จ านวน  ๑  เล่ม  
 
 ด้วย ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอมอบวารสารวิชาการ และวิจัย
สังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๖ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ และฉบับที่ ๒๗ กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๗ เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่และใช้เป็นประโยชน์ส าหรับท่านและหน่วยงานของท่าน  
 ในการนี้ ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
และวิจัยสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารกลุ่ม ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของศูนย์ดัชนีอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) โดยสามารถส่งบทความได้ที่ www.tci-thaijo.org/indexphp/JSSRA. 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงนาม 
      
                รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร. ๐๕๖-๘๘๒๒๘๘ 
 

 

(ตัวอย่ำง) 
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว๑๒๔            ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 
  
                                ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง      ขอมอบวารสาร 
 

เรียน หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ จ านวน  ๒  เล่ม  
 
 ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้พิจารณาน าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์เข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI แล้วนั้น ทางส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้ขอมอบ
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมกันนี้ขอแจ้ง URL 
ส าหรับวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA  เพ่ือให้ทางศูนย์ฯ 
ด าเนินการต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงนาม 
      
             รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร. ๐๕๖-๘๘๒๒๘๘ 
 
 

 

(ตัวอย่ำง) 
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ที่ ศธ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/ว ๐๓๙๘                                               ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
                  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
        อ. เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                               ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจอ่านบทความ 
 

เรียน    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. บทความ  จ านวน  ๑  เรื่อง 
  ๒. แบบประเมิน  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓. ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน  ๑  ชุด 
 
 ด้วยส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท า“วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยเพ่ือเป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสังคมศาสตร์ โดยวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้จัดอยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-journal Citation Index Centre – TCI) กลุ่มที่ ๑ แล้ว 
 ในการนี้ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้ตรวจอ่านและประเมิน
บทความก่อนการตีพิมพ์ จ านวน ๑ เรื่อง คือ “การบริหารแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดเพชรบูรณ์” ตามรายการที่ส่งมาพร้อมกันนี้   
  
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
   
       
           ขอแสดงความนับถือ 
     
          ลงนาม 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญัญัติ ช านาญกิจ) 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐๕๖ - ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๒๑๑ 
โทรสาร.๐๕๖- ๘๘๒๕๒๓  
 

 

(ตัวอย่ำง) 
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/๐๔๑๔  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 อ. เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                                ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง  ตอบรับการลงบทความงานวิจัย 
 

เรียน   
 
 ตามท่ีท่านได้แจ้งความประสงค์ขอให้ตีพิมพ์บทความงานวิจัย เรื่อง“การพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณด้วยรูปแบบ ๒(PCA) ในหน่วยการเรียนรู้สหวิทยาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” ลงในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ความแจ้งแล้วนั้น  
 บัดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ได้ส่งให้ผู ้ประเมินอิสระตรวจอ่าน
บทความแล ้ว เห ็นว ่าบทความงานว ิจ ัยดังกล่าวมีรูปแบบและเนื้อหาเหมาะสมสามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ในฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๙ ประจ าเดือน
กันยายน ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดการตีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
   
           ลงนาม 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ่ ๑๒๑๑ 
โทรสาร. ๐๕๖-๘๘๒๒๘๘  

 

 

(ตัวอย่ำง) 
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ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๕.๐๑/๐๑๔๙                                                ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
        อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 
                               ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
 

เรื่อง    แจ้งผลการลงตีพิมพ์บทความงานวิจัย 
 

เรียน    
  
 ตามท่ีท่านได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงบทความ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามความแจ้งแล้วนั้น    
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจลงบทความเพ่ือตีพิมพ์ แต่ทั้งนี้
เนื่องจากเนื้อหาของบทความท่านไม่สอดคล้องกับวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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แผนการปฏิบัติงานวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
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ภำคผนวก ฉ 
รำยช่ือวำรสำรไทยที่อยู่ในฐำนข้อมูล TCI (รอบที่ 3) พ.ศ. 2558 
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ภำคผนวก ช  
รำยช่ือมหำวิทยำลัยที่จัดส่งเล่มวำรสำรวิชำกำรและวิจัยสังคมศำสตร์ 
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รำยชื่อมหำวิทยำลัยท่ีจัดส่งเล่มวำรสำรวิชำกำรบณัฑติศึกษำ 

1. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ   เขตดุสิต      กรุงเทพฯ 10300 

2. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295    ถนนราชสีมาเขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

3. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1    ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม       เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

4. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3 หมู่ 6   ถนนแจง้วัฒนะแขวงอนสุาวรีย์      เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

5. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172     ถนนอิสรภาพ   เขตธนบุรี    กรุงเทพฯ 10600 

6. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061  ถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรจูี   เขตธนบุรีกรุงเทพฯ 10600 

7. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 202    ถนนช้างเผือก   อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม ่ 50300 

8. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 30 หมู่ 9  ถนนพหลโยธิน ต าบลบ้านดู่   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

9. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 119    ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู   อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

10. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 27    ถนนอินใจม ี ต าบลท่าอิฐ   อ าเภอเมือง จังหวัดอตุรดิตถ ์ 53000 

11. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (พิษณุโลก) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (พิษณุโลก)  156 หมู่ 5 ถนนวังจนัทร์  ต าบลพลายชุมพล    อ าเภอเมือง
 จังหวัดพษิณุโลก 65000 

12. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1  ต. นครชุม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร     62000 

13. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11   ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ์  67000 

14. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64  ถนนทหาร ต าบลหมากแข็ง       อ าเภอเมือง จังหวัดอดุรธาน ี 41000 

15. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม80 ถนนนครสวรรค์ต าบลตราด   อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   44000 

16. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234  ถนนเลย – เชียงคาน ต าบลเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย    42000 

17. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม      อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

18. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  340    ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมอืง   จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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19. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 439 ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์ 31000 

20. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 186/48    ถนนสุรินทร์ – ปราสาท  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ 32000 

21. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  ถนนราชธานี อ าเภอเมือง   จังหวัดอบุลราชธานี    34000 

22. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 92 หมู่ 6  ถนนโรจนะ  ต าบลประตูชัย    อ าเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000 

23. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 41 หมู่ 5  ถนนรักศักดิ์ชมูล ต าบลท่าช้าง   อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี 22000 

24. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 422   ถนนมรุพงษ ์ ต าบลหน้าเมือง     อ าเภอเมือง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

25. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุร ี 231  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร     อ าเภอเมือง
 จังหวัดลพบุร ี 15000 

26. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปทุมธานี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปทุมธาน ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโธธิน   ต าบลคลองหนึ่ง      
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี 13180 

27. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี 38 หมู่ 8  ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง   อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี 76000 

28. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี 70 หมู่ 4  ต. หนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี 71000 

29. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 3   ถนนมาลัยแมน ต าบลนครปฐม     อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

30. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ราชบุรี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบงึ  ราชบุรี 46 หมู่ 3 ถนนจอมบึง    ต าบลจอมบึง  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 70150 

31. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    272 หมู่ 9   ต. ขุนทะเล อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84100 

32. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4   ต. ท่างิ้ว อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 

33. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    21 หมู่ 6  ถนนเทพกระษัตรีย ์ ต าบลรัษฎา  อ าเภอเมือง   จังหวัด ภูเก็ต   83000 

34. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4  ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง       อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000 
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35. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133  ถนนเทศบาล 8 ต าบลสะเตง   อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

36. คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14    ต. สงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ 46230 

37. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ถนนชัยภูมิตาดโตน ต าบลนาฝาย     อ าเภอเมือง     จังหวัดชัยภูมิ 36000 

38. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12  ต. เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 

39. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา      ต าบลโพธ์ิ        อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ   33000 

40. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 

41. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50  ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

42. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123  ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

43. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ 50200 

44. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ต าบลเขารูปช้าง       อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

45. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 91 ถนนประชาอุทศิ     แขวงบางมด      เขตทุ่งคร ุกรุงเทพฯ 10140 

46. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี        อ าเภอเมือง       จังหวัดนครราชสีมา  30000 

47. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร    กรุงเทพฯ  10200 

48. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค ์ อ าเภอเมือง   จังหวัดพษิณุโลก   65000 

49. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 69 ถนนหาดบางแสน ต าบลแสนสุข          อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   20131 

50. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   44150 

51. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา          อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

52. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร     อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่ 50290 

53. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333  หมู่ 1 ต าบลท่าสุด              อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

54. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง  หัวหมาก เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ   10240 
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55. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

56. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมติร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร 114 สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา      กรุงเทพฯ 10110 

57. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน    กรุงเทพฯ 10200 

58. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 

59. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์15 ถนนกาญจนวณิชย์  อ าเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา 90110 

60. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  181 หมู่ 6  ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมแิล   อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตาน ี 94000 

61. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 919  หมู่ 9 ต าบลบางพูด          อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120 

62. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี กม.  ที่ 10-11 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค      อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธานี   34190 

63. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง
 กรุงเทพฯ 10520 

64. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518  ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

65. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรงัสิต 9/1  หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน "ต าบลคลองหนึ่ง     อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี 12120 

66. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ าไท 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้) กรุงเทพฯ  10110 

67. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง        เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 

68. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก 43/1111  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์         เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 

69. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144  หมู่ 7  ถนนพระประโทน-บา้นแพ้ว ต าบลดอนยายหอม  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 

70. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 118  ถนนเสรีไทย เขตบางกะป ิ กรุงเทพฯ  10280 

71. คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61  ถนนพหลโยธิน เขตจตจุักร กรุงเทพฯ  10900 
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ภำคผนวก ซ  
คู่มือการใช้งานระบบ Thai Jo 

   - ส าหรับผู้ส่งบทความออนไลน์ (Author) 
   - ส าหรับกองบรรณาธิการ (Editor) 
   - ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ (Reviewer) 
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ขั้นตอนของ Author ในระบบThai-JO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำร Register 

เป็นการสมัครสมาชิกของวารสารเพื่อให้ได้สิทธิ์เป็น Author เพื่อที่จะส่งบทความได้ 

ขั้นตอนกำร Submission 

เป็นขั้นตอนการส่งบทความ มี 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนกำรแก้ไขบทควำมที่ได้ผ่ำนกำรReviewแล้ว 

ขั้นตอนกำร Editing 

เป็นขั้นตอนพิสูจน์อักษรของบทความ 

เร่ิมข้ันตอนของ Author 

สิ้นสุดขั้นตอนของ Author 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
67 

ขั้นตอน Register 
 

1. เข้าสู่website :www.tci-thaijo.org 

 
 

2. เลือกวารสารที่ต้องการSubmissionแล้วท าการสมัครโดยคลิกที่ REGISTER 

 

คลิกREGISTERเพื่อท าการสมัครสมาชกิ 

http://www/#tci
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3. กรอกข้อมูลเพื่อท าการสมัครสมาชิก register Author เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ท าการคลิกที่ปุ่ม Register 
 

 
 

 

กรอกข้อมูล 
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เลือกตามรูป 

คลิก Register 

กรอกข้อมูล 
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ขั้นตอน Submission 
 

4. เข้าสู่ระบบพิมพ์Username และ Password แล้วคลิกที่ปุ่ม Log In 
 

 
 

 

 

5. คลิกที่ Author เพื่อท าการ Submission 
 

 
 

 

 

ใสU่sername และ Password แล้ว
คลิกที่ปุ่ม Log In 

 

คลิกที่ Author เพื่อท าการ Submission 

Link 

- แสดง  Journal 
- แก้ไขประวัติส่วนตัว  
- เปลี่ยนพาสเวิร์ด  
- ออกจากระบบ 
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6. คลิกที่ CLICK HERE ในหัวข้อ “START A NEW SUBMISSION”  
เพื่อเข้าสู่กระบวนการSubmission  5ขั้นตอน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ CLICK HEREเพื่อเข้าสู่กระบวนการSubmission 5 ขั้นตอน 
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5 ขั้นตอนของกำรSUBMISSION 
STEP 1.Starting the Submission 

 

1.1  คลิกเลือกทุกช่อง 
- เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของท่านเป็นไปตาม
เงื่อนไขตามที่วารสารก าหนดทั้งหมด 

1.2  หากต้องการส่งข้อความถึงEditor ให้พิมพ์ข้อความที่ 
Text Boxเพื่อส่งข้อความถึง Editor 
(ข้อความที่ส่งให้ Editor จะไม่เผยแพร่ให้เห็นผู้อ่ืนได้เห็น) 

1.3  คลิกที่Save and continue  
 -  เพื่อไปยัง Step 2.Uploading the Submission 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
73 

 

STEP 2. Uploading the Submission 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำร upload file 

 

2.3  คลิกที่Save and continue  

 

2.2  คลิกที่Upload 

 

2.1  คลิกที่Browse เพื่อเลือกไฟล์บทความที่ต้องการ upload

ซึ่งไฟล์บทความนั้นจะต้องเป็นไฟล์ word 
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คลิกที่ Save and continue  
เพื่อไปยัง Step 3.Entering the Submission's Metadata 
 

หากต้องการแก้ไขให้ท าการ  
- คลิกที่ Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload 
- คลิกที่ปุ่ม Upload 
 

 
ปรากฏไฟล์บทความที่เราท าการ 
Upload เมื่อซักครู่ 

ขั้นตอนกำร upload file 
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Step 3. Entering the Submission's Metadata 

 หากต้องการเพิ่ม Author ให้คลิกที่ปุ่ม Add Author 

3.1  AUTHORS 

กรอกข้อมูลตามช่องที่ก าหนด 
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3.5  คลิกที่Save and continue เพื่อไปยังStep 4. Uploading Supplementary Files 

 

3.2  TITLE AND ABSTRACT 

- หัวเร่ือง/ชื่อเรื่อง 
- บทคัดย่อของเอกสารต้นฉบับ 

3.4 SUPPORTING AGENCIES 
หากบทความนี้มีผู้ให้การสนับสนุน ให้ใส่รายละเอียดที่ช่องนี้ 
 

3.3  INDEXING 
เป็นการจัดท าดัชนี
เพื่อการสืบค้นหา
ข้อมูลข้อมูล 
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Step 4. Uploading Supplementary Files 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

คลิกที่ Save and continue เพื่อไปยัง Step 5. Confirming the Submission 

หากบทความมีไฟล์ตาราง หรือรูปภาพให้ท าการ Upload   
ถ้าไม่มีให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 
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Step 5. Confirming the Submission 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ Finish Submissionเพื่อยืนยันการ Submission 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
79 

 

กำรตรวจสอบสถำนะบทควำม 

 

 
 

 

 
 

 

 

คลิกที่ Active Submissionเพื่อดูสถานะบทความ 

สถานะอยู่ในระหว่างรอการ assignment 
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ขั้นตอนกำร Review 
 

7. หลังจากเสร็จขั้นตอน Submission แล้วจากนั้นให้รอ Email จาก Editor เมื่อได้ Email จาก Editor แล้วถ้า 
Editor ยังไม่ได้ Accepted บทความ Author จะต้องแก้ไขบทความแล้วท าการส่งมาใหม่โดยจะต้อง Log In 
เข้าระบบ ThaiJOแล้วคลิกที่ Activeแต่ถ้า Editor Accepted บทความแล้วไปขั้นตอนที่ 12 
 

 
 

8. เมื่อเข้าสู่หน้า Active Submissions ให้คลิกที่ status เพื่อเข้าสู่หน้า Review 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ Active 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าหน้า Review 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
81 

9. ให้เลือกไฟล์ที่ได้ท าการแก้ไขใหม่ที่หัวข้อ Upload Author Version แล้วคลิก Upload 

 

 

10. เมื่อ Upload เสร็จแล้วไฟล์จะขึ้นที่ Author Version จากนั้นให้คลิกที่รูปจดหมาย เพื่อส่ง Email ไปแจ้ง 
Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกไฟล์ที่แก้ไขแล้วที่นี่ 

แล้วคลิก Upload 

คลิกที่นี่เพื่อส่ง Email หา Editor 
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11. หน้า Send Email จะเป็นจดหมายแจ้งไปยัง Editor ว่าได้มีการแก้ไขบทความแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อส่ง Email 

ใส่เน้ือหาของ

จดหมายที่นี่ 



คู่มือการปฏบิัติงาน : การจดัท าวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 
83 

ขั้นตอนกำร Editing 
 

12. เมื่อได้ Email จาก Editor ว่าบทความนั้น Accepted แล้ว ให้รอ Email จาก Editor อีกทีว่าจะมีการ
ตรวจสอบบทความที่ได้ผ่านขั้นตอน Copyediting แล้ว จากนั้นให้ Login เข้ามาแล้วคลิกที่ IN EDITNG เพื่อ
เข้าสู่ขั้นตอน Editing 

 
 

13. ถ้ามีการแก้ไขให้ Upload ไฟล์ที่แก้ไขใหม่ขึ้นไป แล้วคลิก Upload จากนั้นคลิกที่รูปจดหมายเพื่อส่ง 
Email แจ้งไปยัง Editor ให้ทราบว่าได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

 

14. ให้รอ Email จาก Editor อีกทีว่าจะมีการตรวจสอบบทความที่ได้ผ่านขั้นตอน Layoutแล้ว จากนั้นให้ 
Login เข้ามาแล้วคลิกที่ IN EDITNG เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน Editing 

 

คลิกที่นี่เพื่อส่ง Email 

เลือกไฟล์ที่มีการแก้ไข แล้วคลิก Upload 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนEditing 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนEditing 
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15. เมื่อ Author ได้เช็คบทความในขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่รูปจดหมายเพื่อแจ้งไปยัง Editor 
เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนของ Author 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่นี่เพื่อส่ง Email 
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ขั้นตอนของ EditorในระบบThai-JO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมข้ันตอนของ Editor 

Manuscript 

Peer Review 

Editor Decition 

COPYEDITING 

LAYOUT 

PROOFREADING  

Publish ตัวเล่ม 

Author 

Correction 
Accepted 

Accepted Revision Required 

Revision Required 

 

สิ้นสุดขั้นตอนของ Editor 
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ขั้นตอนของ Editor 

1. Log In เข้ามาในระบบThaiJOในฐานะ Editor 

 

 

2. คลิกที่ Unassigned เพื่อเตรียมมอบหมายบทความให้กับ Reviewer เพื่อท าการ Review 

 

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Unassigned แล้วคลิกที่ชื่อบทความที่ต้องการ Review 

ใส่ username และ password 

ของ editor ตรงนี ้

คลิกที่ Unassigned 
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4. จะเข้าสู่หน้า Summary ของบทความ คลิกที่ ADD SECTION EDITOR หรือ ADD EDITOR เพื่อเลือก Editor ที่

จะมาดูแลบทความนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ชื่อบทความ 

คลิกเพื่อเลือก Editor 
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5. ให้คลิกที่ ASSIGN เพื่อเลือก Editor  

 

 

6. หลังจากเลือก Editor เสร็จแล้วให้คลิกที่ Record เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ ASSIGN 

คลิกที่ Record เพื่อบันทึกข้อมูล 
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7. ที่หน้า Review ถ้าต้องการให้เป็น Blind Review ให้ท าการแก้ไขไฟล์บทความ โดยท าการลบชื่อผู้แต่ง และสังกัด

ของผู้แต่งออก แล้วท าการ Upload ไฟล์ที่ท าการลบชื่อผู้แต่งออกแล้วตรงUpload a revised Review Version 

แล้วคลิก Upload 

 

8. เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วไฟล์ที่เรา Upload ขึ้นไปใหม่จะถูกตั้งชื่อใหม่ จากนั้นให้คลิกที่ Select Reviewer เพื่อท า

การเลือก Reviewer  

 

 

คลิกเพื่อเลือกไฟล์แล้วคลิก Upload 

คลิกที่ Select Reviewer 

เพื่อเลือก Reviewer 

ชื่อไฟล์ที่ Upload ขึ้นไปใหม ่
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9. จะเข้าสู่หน้า Reviewers ให้คลิกที่ Assign เพื่อท าการเลือก Reviewer 

 

 

10. หลังจากเลือก Reviewer แล้วจะเห็นชื่อ Reviewer ที่เราได้เลือกมา ให้คลิกที่ Select Review Form เพื่อเลือก 

Form ที่จะใช้ส าหรับ Review บทความ 

 

 

11. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่รูปจดหมายที่ Request เพื่อท าการส่ง Email ไปแจ้ง Reviewer ให้ทราบว่าจะให้ 

Review บทความนี้ 

 

 

 

 

คลิกที่ ASSIGN 

คลิกที่น่ีเพื่อเลือก Form ส าหรับ 

Review บทความ 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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12. จะเข้าสู่หน้า Send Email เพื่อท าการส่ง Email ถึง Reviewer ซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มไว้อยู่แล้ว คลิกที่ Send เพื่อส่ง

ได้เลย 

 

 

13. หลังจากส่ง Email เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าดังรูป 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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14. หลังจากนั้นให้ Editor รอ Email จาก Reviewer เมื่อ Editorได้รับ Email แล้วให้เข้ามาดูความเห็นของ Reviewer

ได้จากหัวข้อ Review Form Response 

 

 

15. Editor ท าการเลือกการตัดสินใจของบทความ แล้วคลิกที่ Record Decision เพื่อบันทึกความเห็นของ Editor 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่รูปเพื่อดูความเห็นของ Reviewer 

ความคิดเห็นของ Editor 
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16. ให้คลิกที่รูปจดหมายตรง Notify Author เพื่อส่ง Email แจ้ง Author ถึงความเห็นของ Editor ถ้า Editor ยังไม่ได้ 

Accepted บทความ Author จะต้องแก้ไขบทความแล้วท าการส่งมาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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17. เมื่อ Editor ได้รับ Email แล้วก็ท าการตรวจสอบบทความ ถ้ามีการแก้ไขแล้วก็จะเลือก Resubmit for Review 

เพื่อท าการ Review รอบต่อไป 

 

18. จากนั้นจะท าซ้ าขั้นตอน 2 -16จน Reviewer จะมีความเห็นว่า Accept Submission 

 

19. เมื่อ Editor มีความเห็นว่า Accept Submission เหมือนกับ Reviewer แล้วให้คลิกที่รูปจดหมาย เพื่อส่ง Email 

แจ้งไปยัง Author 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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20. ส่ง Email ไปแจ้ง Author ว่าบทความได้ Accept แล้ว 

 

21. ให้คลิกที่ Send to Copyeditngเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Editing 

 

คลกิที่นี่เพื่อเขา้สู่กระบวนการ Editing 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 

ความคิดเห็นของ Editor 
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22. ที่หน้า Editing ตรงหัวข้อ Copyediting ให้คลิกที่ Initiate เพื่อท าการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษาเบื้องต้นเมื่อตรวจ

เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Complete 

 

 

23. เมื่อท าการตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่รูปจดหมายเพื่อแจ้งไปยัง Author ให้ตรวจสอบอีกรอบ 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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24. เมื่อ Editor ได้รับ Email จาก Author แล้ว ให้เข้ามาที่หน้า Editing ในหัวข้อ Copyediting เพื่อท าการเช็คไฟล์ที่ 

Author ได้ส่งมา เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Complete เพื่อเข้าสู่หัวข้อ Layout ต่อไป 

 

 

25. ที่หัวข้อ Layout ให้ท าการเลือก Layout Editor โดยคลิกที่ Assign Layout Editor 

 

 

26. ที่หน้า Layout Editors ให้คลิกที่ Assign เพื่อท าการเลือก Layout Editor  

 

 

 

คลิกทีน่ี่เพื่อเขา้หัวขอ้ Layout 

คลิกที่ Assign 

คลิกที่น่ี 
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27. เมื่อเลือก Layout Editor เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่รูปจดหมาย เพื่อ Email แจ้งยัง Layout Editor  

 

 

28. เมื่อ Layout Editor ได้รับ Email แล้วเข้ามาในระบบ ให้คลิกที่ In Editing เพื่อท าการ Layout บทความ 

 

 

 

29. ที่หน้า Active Submissions ให้คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการ Layout 

 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 

คลิกที่น่ี 

คลิกที่น่ีเพื่อเขา้ขั้นตอน Layout 
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30. ที่หน้า Layout ให้ท าการจัด Layout ของบทความ เมื่อเสร็จแล้วให้ Upload ไฟล์ที่ท าเสร็จแล้ว แล้วคลิกที่รูป

จดหมายเพื่อแจ้งไปยัง Editor 

 

 

31. เมื่อ Editor ได้รับ Email แล้วให้เข้ามาดูแล้วท าการแปลงไฟล์ที่จัด Layout แล้ว ไปเป็น Format ที่ต้องการ เช่น 

PDF เป็นต้น แล้ว เลือกที่ Galley แล้วท าการ Upload ไฟล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลือกไฟล์ที่น่ีแล้ว คลิก Upload 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 

เลือก Layout Version 
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32. ที่หน้า Galley ให้พิมพ์ Label ของไฟล์ที่ต้องการจะให้โหลด เช่น PDF เป็นต้น จากนั้นคลิกที่ Save  

 

 

33. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน Proofreading ให้คลิกที่รูปจดหมายเพื่อแจ้งไปยัง Author เพื่อตรวจเช็คบทความที่

ผ่านการจัด Layout มาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อบันทึกข้อมูล 

พิมพ์ Label ของไฟล์ที่จะให้โหลด 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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34. หลังจาก Editor ได้รับ Email จาก Author แล้วก็เข้ามาคลิกที่ Initiate เพื่อพิสูจน์อักษร 

 

35. เมื่อพิสูจน์อักษรเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่รูปจดหมาย เพื่อส่ง Email ไปยัง Layout Editor เพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้าย

อีกครั้ง 

 

36. เมื่อ Layout Editor ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่รูปจดหมาย เพื่อแจ้งไปยัง Editor  

 

37. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน Scheduling เพื่อจัดบทความลง Issue 

 

38. หลังจากคลิก Record แล้วให้คลิกที่ Table of Contents เพื่อใส่เลขหน้าให้แก่บทความ 

 

 

 

เลือก Issue ให้กับบทความ แล้วคลิก Record 

คลิกที่ Table of Contents 
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39. หน้า Table of Contents ให้ใส่เลขหน้าให้กับบทความ แล้วคลิกที่ Save เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่เลขหน้าให้บทความ 

คลิกที่น่ีเพื่อบันทึกข้อมูล 
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ขั้นตอนของ ReviewerในระบบThai-JO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมข้ันตอนของ Reviewer 

ตัดสินใจว่ำจะรับ Review บทควำมหรือไม่ 

ท ำกำร Review บทควำม 

ให้ควำมเห็นเก่ียวกับบทควำมกับ Editor 

สิ้นสุดขั้นตอนของ Reviewer 

 

ใช ่

ไม่ใช ่

Revision Required Accepted 
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ขั้นตอน Review 

1. Reviewer เข้าสู่ระบบพิมพ์ Username และ Password  แล้วคลิกที่ปุ่ม Log In 

 

 
 

 

 

2. เมื่อ Reviewer ได้รับ Email แล้วเข้ามาในระบบ ThaiJOให้คลิกที่ Active เพื่อเขา้ไป Review บทความที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่น่ี 

ใสU่sername และ Password แล้ว

คลิกที่ปุ่ม Log In 
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3. ที่หน้า Active Submissions ให้คลิกที่ชื่อบทความทีจ่ะท าการ Review 

 

 4. ที่หน้า Review ในหัวข้อ Review Steps ให้คลิกที่รูปจดหมายตรงค าวา่ Will do the review เพื่อแจ้ง Editor ว่า

ตกลงที่จะ Review บทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ชื่อบทความทีจ่ะ Review 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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5. จะเขา้หน้า Send Email เพื่อแจ้ง Editor ให้ทราบวา่ตกลงที่จะท าการ Review บทความนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 
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6. หลังจากตกลงทีจ่ะ Review บทความแล้วให้คลิกที่ไฟล์บทความเพื่อ download มา Review แล้วคลิกที่รูปตรง 

Review Form เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับบทความที่ Review 

 

 

7. เมื่อคลิกที่ Review Form แล้วจะพบ Form ให้ความเห็นเกีย่วกบับทความ ให้เลือกแล้วคลิกที่ Save 

 

 

คลิกที่น่ีให้ความเห็นเกี่ยวกับ

บทความที่ Review 

คลิกที่น่ี Download บทความ 

เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกที่ 

Save เพื่อบันทึกข้อมูล 
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8. ถ้ามีไฟล์ที่ต้องการจะ Upload เพิ่มเตมิเพื่อส่งให้กับ Editor หรือ Author ให้เลือกที่ข้อ 6. แล้วกด Upload 

หลังจากนั้นให้เลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่ Review เพื่อส่งให้กับ Editor ต่อไป 

 

 

9. จะเขา้หน้า Send Email เพื่อส่งความเห็นของ Reviewer ให้กับ Editor 

 

10. รอ Email จาก Editor เพื่อดผูลว่าบทความนั้นได้ Accepted หรือไม่ ถ้าไม่ Editor อาจจะส่งบทความที่ผ่านการ

แก้ไขแล้วมาให้ท าการ Review อีกรอบหน่ึง ก็จะท าซ้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 9 เหมือนเดมิจนกว่าบทความจะได้ 

Accepted 

 

ถ้ามีไฟล์ต้องการเพิ่มเติมเลือกทีน่ี่แล้วกด Upload 

เลือกความเห็นของบทความแล้วคลิกที่ Submit Review To Editor 

คลิกที่น่ีเพื่อส่ง Email 

ความเห็นของ Reviewer 
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ภำคผนวก ฌ  
 

ขั้นตอนการขอเลข DOI ตัวระบุวัตถุดิจิทัล  
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ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ –  นามสกุล  :  นางสาว วิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา       
ที่อยู่ปัจจุบัน     :   64  ม.6  ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์   60000 
ข้อมูลส่วนตัว   :  เกิดวันที่ 15 กันยายน 2525    อายุ  32  ปี    สถานภาพ   โสด   
                             โทรศัพท์บ้าน 056-207460   มือถือ   08-6009-3996   E-mail: wilai_m9@hotmail.com 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ประวัติกำรศึกษำ 
 

พ.ศ.2541 - พ.ศ.2544   ม.6  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม   สาขาวิชา วิทย์ – คณิต   
พ.ศ.2545 - พ.ศ.2547  ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด   
 

ประวัติกำรท ำงำน 
 

มีนาคม 2550 - มิถุนายน 2550    พนักงานบันทึกข้อมูล  บริษัท ไทยฟูจิ ซีร็อกซ์ จ ากัด    
กันยายน 2550 - มกราคม 2553   พนักงาน  Outsource สังกัด บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
มีนาคม 2553  ถึง  ปัจจุบัน   นักวิชาการศึกษา  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 


