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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทําวารสารนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานการจัดทําวารสารการวิชาการ ครอบคลุมข้ันตอน การแตงต้ังคณะกรรมการ การประชุมวาง
แผนการดําเนินงาน การตรวจสอบบทความในระบบออนไลน การจัดสงบทความใหแกผูประเมิน การตีกลับ
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เผยแพรวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ  ใหสามารถนํากระบวนการจัดทําวารสารไปปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิมและใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทําวารสาร 
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1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดทําวารสาร สําหรับบุคลากรท่ี
เก่ียวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดทําวารสารของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการแตงตั้งคณะกรรมการ การประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน การตรวจสอบบทความในระบบออนไลน การจัดสงบทความใหแกผูประเมิน การตีกลับ
บทความวิจัยสําหรับปรับแก การแจงผลการประเมิน การพิสูจนอักษร จัดทํารูปเลม ตีพิมพ ไปจนถึง
การเผยแพรวารสารวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 

  
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน
เกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 
 วารสารวิชาการ หมายถึง งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง 
บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูล Thai-journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม
ประกาศของ สมศ.  

บทความวิจัย หมายถึง บทความท่ีเขียนข้ึนจากงานวิจัย มีการกําหนดปญหา และ
วัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ การเขียนบทความวิจัยถือเปนหัวใจสําคัญของการวิจัย เนื่องจากเปนสื่อท่ี
ใชในการนําเสนอขอมูลท่ีไดรับ จากงานวิจัยใหผูท่ีสนใจทราบ 
 บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบาย 
หรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผล 
การวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือ 
วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว 

 
  
 
 
 

 



 

2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/รองคณบดี/
บรรณาธิการ) 

1. สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะทํางาน 
2. สนับสนุนการดําเนินงานการจัดทําวารสารวิทยาการจัดการ 
3. อํานวยความสะดวกใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) กองบรรณาธิการบริหาร 1.รวบรวม ควบคุม ตรวจสอบความถูกตองของบทความตาม
ระเบียบการตีพิมพของวารสาร และความเหมาะสมของการนําเสนอ
ขอมูลกอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิ 
2.จัดรูปแบบวารสารวิทยาการจัดการ ปรับปรุง ตรวจสอบความถูก
ตองของรูปเลมกอนสงพิมพ 
3.ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและจัดการเก่ียวกับการ
เผยแพรและจําหนายวารสาร 
4.ดูแลการเบิกจายคาใชจายตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ 

(3) ฝายจัดการและธุรการ 1.อํานวยความสะดวก ติดตอสื่อสาร ประสานงานตรวจสอบความ
ถูกตองของบทความตามระเบียบการตีพิมพของวารสาร และความ
เหมาะสมของการนําเสนอขอมูลกอนสงไปยังผูทรงคุณวุฒิ 
2. ตรวจสอบคําผิด จัดรูปแบบวารสารวิทยาการจัดการ ปรับปรุง 
ตรวจสอบความถูกตองของรูปเลมกอนสงพิมพ 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการและจัดการเก่ียวกับการ
เผยแพรและจําหนายวารสาร 

 
 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : นักศึกษา/อาจารย/นักวิจัย/บุคคลท่ัวไป มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ ท่ีไดรับการ
ตีพิมพลงในวารสารระดับชาต ิ

ผูรับบริการ : นักศึกษา/อาจารย/นักวิจัยบุคคลท่ัวไป มีแหลงขอมูลดานการวิจัยเพ่ือใชในการสืบคนและ
อางอิงบทความในวารสาร 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย มีจํานวนวารสารท่ีไดรับการยอมรบัในฐานขอมูล 
TCI ท่ีมีคุณภาพ สามารถตีพิมพลงในวารสารเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

คูความรวมมือ : หนวยงานภาครัฐ/เอกชน มีสวนรวมในการสงบทความเพ่ือตพิีมพลงใน
วารสาร 

 
 

 



 

3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

     1.ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของกับเรื่องจรรยาบรรณของผูวิจัย 
2.ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิชาการ พ.ศ.2556 
 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดท่ีสําคัญ  ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

วารสารวชิาการไดรับการยอมรับ 

ในระดับชาติ 

     

 
 
 
 
7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     

FM-WM-03 

 



 

4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 
 

 



 

5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  

 
 

 
 
 
 

FM-WM-03 

 



 

6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
การจัดทําวารสารวิชาการ 

คําจํากัดความ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

1 วัน กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 
2. พิจารณางบประมาณท่ี
มหาวิทยาลยัจัดสรรและดําเนินการจัด
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

 

5 วัน กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

รายงานการ
ประชุม

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

วิทยาการจัดการ 
3. ตรวจสอบบทความในระบบ
ออนไลนตามลําดับเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกตีพิมพ  

ตลอดปงบประมาณ กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

จํานวนบทความท่ี
ไดรับการตีพิมพ
ในวารสาร 5-7 

เรื่อง/เลม 
4. เสนอช่ือและติดตอผูทรงคณุวุฒิ
พิจารณาบทความ 

ตลอดปงบประมาณ กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

รายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิ
ภายในและ

ภายนอกของ
วารสาร 

5. จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ (1 
บทความ : 2 ทาน) 

ตลอดปงบประมาณ กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ 
6. พิสูจนอักษรและประสานงานโรง
พิมพเพ่ือจัดทํารูปเลมวารสาร 

2 เดือน กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

รูปเลมวารสาร
วิทยาการจัดการ 

 
7. จัดสงวารสารทางไปรษณยีให
หนวยงานระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
(วารสาร 1 เลม) 

14 วัน กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ 

หนังสือสงมอบ
วารสารไปยัง
หนวยงานทาง
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ท่ัวประเทศ 

 
 

 
 

 



 

7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ช่ือแบบฟอรม 
- แบบฟอรมบทความวารสารวิทยาการจัดการ 
- แบบฟอรมประเมินคุณภาพบทความ 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกําหนดอัตราคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ คาเบี้ยประชุม อัตราคาวารสาร คา
สมัครสมาชิก และอัตราคาลงทะเบียนตีพิมพวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    

8. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 รูปเลมวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) 150 เลม 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร นั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม บรรณาธิการ คณบด ี

2. ดําเนนิการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายจัดการและธุรการ บรรณาธิการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายจัดการและธุรการ บรรณาธิการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝายจัดการและธุรการ บรรณาธิการ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายจัดการและธุรการ บรรณาธิการ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป บรรณาธิการ คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนท่ีดําเนินการ 
 
 

 



 

8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 

9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการจัดทําวารสาร ในฐานะผูบังคับบัญชา
และดูแลของฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
 
 โดยยินยอมใหฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นํากระบวนการปฏิบัติงานการจัดทําวารสารมาใชในหนวยงานต้ังแต
วันท่ี ๑ เดือนธันความ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป   
 

    ใหไว  ณ  วันท่ี         ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
      
          
               

                                                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข) 
            คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 

 



 

13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 

 



 

19 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 

 



 

20 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 

 



 

21 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 

 

 



 

22 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร คณะวิทยาการจดัการ 

คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําวารสาร 

 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงษ เตชะรัตนเสฏฐ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภูมิ แสวงกุล       บรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ 

4. นายกาญจนมนัส หมื่นสังข รักษาการหัวหนาฝายพัฒนางานวิจัย

และบริการวิชาการ 

5. นางสาวโยษิตา ดีไพร ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 



  

คูมอืการปฏบัิตงิาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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