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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1. วัตถปุระสงค์ (Objectives) 
เป็นวิธีในการปฏิบัติงานจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพ่ือลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จึงจัดท าคู่มือเป็น 
ลายลักษณ์อักษรสื่อให้เห็นถึงกระบวนการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ใน  
การบริหารจัดการ ทบทวนงานให้สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของ
วารสาร โดยสามารถใช้ให้บุคลากรปฏิบัติงานแทนกันเป็นมาตรฐานเดียว  
 

2. ขอบเขต (Scope) 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานวารสารวิทยาศาสตร์ และการเผยแพร่บทความวิจัย 

(Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทความวิชาการ (Academic article) 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ 
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี” 

 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) 
ฐานข้อมูล TCI หมายถึง ฐานข้อมูลระดับชาติ เพ่ือการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย“ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย” (Thai Journal Citation Index- TCI) 

บทความวิจัย (Research article) หมายถึง บทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย
ให้มีความกระชับและสั้น ส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา 

บทความปริทัศน์ (Review article) หมายถึง บทความที่มีการผสมผสานแนวคิด และ
ผลการวิจัยหลายๆ งานวิจัย โดยผู้เขียนจะสังเคราะห์แนวคิดเหล่านี้ ตลอดจนสังเคราะห์ผลการวิจัย
จากงานวิจัยต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

บทความทางวิชาการ (Academic article) หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการ
วิเคราะห์ประเด็น ตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรม และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
เพ่ือสนับสนุนงาน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบของบทความวิชาการ  
ประกอบด้วยการเกริ่นน าที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาตรงตามบทความที่จะ
พิจารณาโดยท าหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่าบทความดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
(accepted) หรือปฏิเสธ (rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข(revised) ก่อนรับรองให้ลงพิมพ์ใน
วารสารนั้นได้  

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ที่ปรึกษาวารสาร มีหน้าที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการบริหารจัดการ 
4.2 บรรณาธิการ มีหน้าที่อนุมัติ เห็นชอบ สั่งการ ลงนาม ตรวจแก้ หรือควบคุมเนื้อหา

และภาพประกอบในบทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
4.3 รองบรรณาธิการ มีหน้าที่จัดท าเว็บไซต์ ตรวจแก้ ควบคุมเนื้อหา และภาพประกอบ

ในบทความก่อนตีพิมพ์ในวารสาร 
4.4 กองบรรณาธิการ มีหน้าที่ช่วยพิจารณา พิจารณารูปแบบความครบถ้วนสมบูรณ์ 

และคุณภาพของบทความก่อนเริ่มกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.5 ผู้ช่วยบรรณาธิการ มีหน้าที่  

1. รับ – ส่ง หนังสือเกี่ยวกับบทความวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 
2. รับบทความพิจารณาบทความเบื้องต้น 
3. ติดต่อประสานงานกับเจ้าของบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกอง

บรรณาธิการ 
4. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวารสาร

วิทยาศาสตร์ฯ 
5. ประสานงานเพื่อจัดการเตรียมต้นฉบับ และตีพิมพ์เล่มวารสาร 

บรรณาธิการ 

ที่ปรึกษาวารสาร

วิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ รองบรรณาธิการ 

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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6. จัดประชุมคณะกรรมการวารสาร บันทึก และท ารายงานประชุม  
7. จัดท าแบบประเมินเพ่ือพัฒนางานวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 

 

5. มาตรฐานคุณภาพงาน (Quality Control) 
 

5.1 มาตรฐานคุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด: ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการงานวารสารวิทยาศาสตร์ฯ เพ่ือตีพิมพ์

เผยแพร่ เท่ากับ 120 วัน  
เกณฑ์การให้คะแนน: 

  ระยะเวลา 140 วัน  มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน 
  ระยะเวลา 130 วัน  มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน 
  ระยะเวลา 120 วัน  มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน 
  ระยะเวลา 110 วัน  มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน 
  ระยะเวลา 100 วัน  มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 
5.2 มาตรฐานคุณภาพวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ตัวชี้วัด: 
-วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะพัฒนาเข้าสู่วารสารกลุ่ม

ที่ 1 ฐานข้อมูล TCI ภายในปี 2566 
-จ านวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน Refereed journal 

หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ  
-ผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่บทความวิทยาศาสตร์

ภายใต้วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ร้อยละ 76 - 80   มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน 
ร้อยละ 81 – 85  มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน 
ร้อยละ 86 – 90  มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน 
ร้อยละ 91 – 95  มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน 
ร้อยละ 96 – 100 มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 

 
 
 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 4 จาก 38 

 

รับ 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

แผนผังการด าเนินงานของวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
                                             
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

รับ 

บทความ 
แก้ไขแล้ว 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ปฏิเสธ 
แก้ไข 

ส่งแก้ไข 

ผ่านแบบ 
ต้องแก้ไข 

เจ้าหน้าท่ี 
พิจารณาเบื้องต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยบรรณาธิการ 

ตอบรับการตีพิมพ์ 

เบิกจ่าย 

เจ้าของบทความ 

เผยแพร่บทความ 

5 วัน 

10 วัน 

30 วัน 

25 วัน 

5 วัน 

25 วัน 

20 วัน 

รวม  120 วัน 
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ล าดับ แผนผัง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1 

 
 

1.1 รับบทความ จาก ไปรษณีย์ / (อีเมล์) /เว็บไซต์
วารสารวิทยาศาสตร์ 
1.2 บันทึก “สถานะและสถานที่ติดต่อผู้ส่งบทความ” 
1.3 เก็บเอกสารส่งบทความ  

2                                        
แก้ไข                                          ปฏิเสธ 
 
 
 

                        
                        รับ 

การพิจารณาบทความเบื้องต้น จาก 
2.1 ประเภทของบทความตรงตามงานวารสาร 
2.2 พิจารณาความซ้ าบทความ 
2.3 รูปแบบบทความ (Template) ความถูกต้อง 
2.4 คณะกรรมการบรรณาธิการตรวจสอบ 

2.4.1 ปฏิเสธ ท าหนังสือไม่รับตีพิมพ์ 
2.4.2 แก้ไข ส่งเจ้าของบทความแก้ไข 
2.4.3 รับ  รับพิจารณาบทความ 

3 

 
 แก้ไข                                                  ไม่ผ่าน 
 
 
 
                              ผ่าน 

3.1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.2 ทาบทาม และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
3.3 ส่งเอกสารถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ หนังสือขอ 
ความอนุ เคราะห์  บทความปิดชื่อเจ้าของ แบบ
ประเมินคุณภาพบทความ ซองจดหมายติดแสตมป์ 
และใบส าคัญรับเงิน 
3.4 ผลการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.4.1 ไม่ผ่าน 2 ใน 3 คน ท าหนังสือไม่รับตีพิมพ์ 
3.4.2 แก้ไข ส่งเจ้าของบทความแก้ไข 
3.4.3 ผ่าน ตรวจสอบโดยบรรณาธิการ 

4 

 
ส่งแก้ไข                                         แก้ไขส่งกลับ 
 
 
 
 
                               ผ่าน 

4.1 บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ
ที่ หลังเจ้าของบทความส่งกลับ  
4.2 ผลการพิจารณาจากบรรณาธิการ 

4.2.1 แก้ไข ส่งเจ้าของบทความแก้ไข 
4.2.2 ผ่าน ท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์  
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 5.1 ท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
5.2  รวบรวมบทความที่ผ่านการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ 
ใน Google drive: sciencejournal@pbru.ac.th 
เพ่ือส่งโรงพิมพ์ 

เจ้าหน้าที่
พิจารณาเบื้องต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บรรณาธกิาร
ตรวจสอบ 

 

ตอบรับการตีพิมพ ์

เจ้าของบทความ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 6 จาก 38 

 

 

ล าดับ แผนผัง รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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6.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
6.2 ค่าตอบแทนการจัดรูปแบบบทความ การออกแบบ
ปกวารสาร 
6.3 ค่าใช้สอยในการตีพิมพ์เล่มวารสาร 
6.4 ค่าวัสดุต่างๆ 

7  7.1 น าส่งเล่มวารสารทางไปรษณีย์ TCI และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
7.2 เ ผยแพร่ บทความบน เ ว็ บ ไซต์  “ ว า ร สา ร
วิทยาศาสตร์ฯ http://sciencejournal.pbru.ac.th” 
7.3 เผยแพร่ผ่าน “Google scholar” 

 

หมายเหตุ  ค าอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงื่อนไขที่ส าคัญในการด าเนินงาน  
     เจ้าของบทความ(เริ่มต้น) และเผยแพร่บทความ(สิ้นสุด) การปฏิบัติงาน 

    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

    การตัดสินใจ เช่น การพิจารณา การตรวจสอบ การอนุมัติ 
    แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 เจ้าของบทความ 

6.1.1 การส่งบทความผู้เขียนบทความ สามารถส่งบทความได้หลายช่องทางในการส่ง
บทความถึง “ส านักงานกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ” เช่น  

(1)  ไปรษณีย์ ถึงกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 
(2)  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) sciencejournal@mail.pbru.ac.th 
(3) ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ว า ร ส า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ฯ  “ sciencejournal.pbru.ac.th”  

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ จะแนะน าให้เจ้าของบทความ ส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์
วารสารวิทยาศาสตร์ฯ “sciencejournal.pbru.ac.th” เพ่ือสามารถตรวจสอบ และได้รับข้อมูลจาก
เจ้าของบทความครบถ้วน โดยสามารถปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้ 

- เลือกสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามภาพท่ี 1 

เบิกจ่าย 

เผยแพร่ 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 7 จาก 38 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการสมัครสมาชิกวารสาร 

- Log in จาก User name  และ Password ที่สมัครไว้  
- เลือกเอกสารเพ่ือดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือเตรียมบทความส่ง  โดยเลือก

หมายเลข1  การส่งบทความตีพิมพ์ หมายเลข 2 การเตรียมต้นฉบับ จะพบเอกสารดาวน์โหลด 
หมายเลข 3 ซึ่งประกอบด้วยบันทึกส่งบทความ (ตามแบบฟอร์มที่ 1) และ Template ส าหรับ
จัดพิมพ์บทความ (ตามแบบฟอร์มที่ 2)  

 
ภาพที่ 2 วิธีการเข้าถึงเอกสารส าหรับส่งบทความ 

1 
2 

3 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 8 จาก 38 

 

- เจ้าของบทความต้องแนบบทความเป็นไฟล์ word และ ไฟล์ pdf  เลือก 
upload ไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์งานที่ upload  ดังภาพที่ 3 หากมีข้อสงสัย หรือแจ้งปัญหาในการใช้งาน
ระบบสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล์: sciencejournal@mail.pbru.ac.th  

 
ภาพที่ 3  วิธีการ Upload บทความ 

  
6.1.2 การรับบทความ เมื่อบทความเข้าสู่ระบบ จะมีข้อความแจ้งเตือนทาง อีเมล์เจ้าหน้าที่ 

และอีเมล์งานวารสารวิทยาศาสตร์ฯ  ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4  ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเตือนบทความเข้าระบบ 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 9 จาก 38 

 

- เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ sciencejournal.pbru.ac.th/administrator 

ภาพที่ 5 login เข้าระบบ sciencejournal.pbru.ac.th/administrator 
 

- เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบจัดการ บทความให้เลือก  Components   
Phoca DownloadControl panel  จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างในการจัดการบทความ  ให้
คลิกเลือกเมนู Files ดังภาพที ่6 และ 7 

ภาพที่ 6 หน้าหลักของระบบจัดการบทความ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 10 จาก 38 

 

ภาพที่ 7 หน้าต่างในการจัดการบทความ 
 

-ในเมนู File จะแสดงผลดังภาพที่ 8 จากนั้นให้ คลิกเลือกประเภทบทความ 
(Select Category) โดยเลือก “ส่งบทความวิจัย” 

ภาพที่ 8 หน้าต่างเลือกส่งบทความวิจัย 
 

-ระบบจะแสดงบทความวิจัยของนักวิจัยที่ได้ส่งเข้ามาในระบบ โดยบทความที่
เข้ามาใหม่ สถานะ Authorized จะขึ้นสัญลักษณ์ปุ่มสีแดง ให้คลิกที่ชื่อไฟล์ ดังภาพที่ 9 เพ่ือ 
ดาวน์โหลดบทความวิจัย ส าหรับน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป  
 
  



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 11 จาก 38 

 

ภาพที่ 9 หน้าต่างเลือกส่งบทความวิจัย 
6.1.3 บันทึกสถานะและสถานที่ติดต่อผู้ส่งบทความ กองบรรณาธิการ น าชื่อบทความและ

ข้อมูลอื่นๆ บันทึกลงแบบฟอร์มในระบบสารสนเทศของวารสาร (Google drive วารสาร ไฟล์สถานะ
และสถานทีต่ิดต่อผู้ส่งบทความ) ดังภาพที่ 10 เพ่ือบันทึกล าดับ และวันที่เดือนปี ที่รับบทความ ท าให้
สะดวกต่อการก าหนดเวลาในการติดตามเอกสารจากผู้พิจารณาบทความ โดยเอกสารดังกล่าวเจ้าของ
บทความสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ว่าการด าเนินการถึงขั้นตอนไหนหน้าเว็บไซต์ 
http://sciencejournal.pbru.ac.th  (สิ่งที่แสดงหน้าเว็บไซต์ คือ ล าดับที่ ชื่อบทความ เข้าสู่ระบบ
เมื่อ และสถานะบทความ) ดังภาพที่ 11 

6.1.4  จัดเก็บบทความเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดรหัสเป็นวันเดือนปีรับ ชื่อ
บทความ 

 
ภาพที่ 10 แบบบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของวารสาร 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 12 จาก 38 

 

 
ภาพที่ 11 แสดงสถานะและสถานมี่ติดต่อผู้ส่งบทความ 

 
6.2 การพิจารณาบทความเบื้องต้น 
  เกณฑ์การพิจารณาของวารสารประกอบด้วย 

6.2.1 ประเภทของบทความเป็นบทความด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบเขตงานดังนี้ 
งานด้านวิทยาศาสตร์ เช่นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
ศึกษา ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6.2.2 พิจารณาความซ้ าของบทความ โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ป้องกันการตีพิมพ์
ซ้ า โดยต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต ์

6.2.3 จัดรูปแบบบทความ ตามแบบฟอร์มของวารสาร  
6.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของบทความ  
6.2.5 ผลการพิจารณาเบื้องต้น 

(1) ปฏิเสธ/ไม่รับพิจารณา งานวารสารจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่รับ
ตีพิมพ์ถึงเจ้าของบทความ 

(2) แก้ไข กองบรรณาธิการจะท าการส่งกลับเจ้าของบทความเพ่ือท าการปรับปรุง 
แก้ไข โดยแนบ Template ของวารสาร (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 

(3) รับพิจารณา งานวารสารจะด าเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จ านวน 3 คน   

(4) บันทึกสถานะของบทความ  ในระบบตามข้อ 1.2 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 13 จาก 38 

 

6.3 การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.3.1 พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการ

พิจารณาบทความดังนี้  
(1) ทุกบทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน 
(2) บทความจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน  
(3) บทความจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรวม

พิจารณาอย่างน้อย 1 คน 
(4)  พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ และช านาญ เพ่ือ

ป้องกันการส่งบทความกลับ  
6.3.2 ทาบทาม และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยการสอบถามความสมัครใจของ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางอีเมล์ หรือทางโทรศัพท์  
6.3.3 ส่งและรับเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

(1) ส่งทางไปรษณีย์ ได้แก่ หนังสือขอความอนุเคราะห์  และซองเปล่าขนาด A4 
ที่ติดดวงตราไปรษณีย์ ราคา 38 บาท ส าหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนกลับ โดย
เขียนค าว่า อีเอ็มเอส (EMS) มุมซ้ายด้านล่าง เพ่ือให้สามารถติดตามเอกสารที่ส่งกลับจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

(2) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่บทความ “ที่ลบชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ของ
ผู้เขียนบทความ” แบบประเมินคุณภาพบทความ (ตามแบบฟอร์มที่ 3) ใบส าคัญรับเงิน (ตาม
แบบฟอร์มที่ 4)  ลงรายละเอียดจ านวนบทความ และจ านวนเงิน  

(3) หนังสือขอความอนุเคราะห์ น าส่งบรรณาธิการวารสารลงนาม แจ้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิถึงกรอบเวลาในการอ่านบทความ 2 สัปดาห์ และเอกสารที่ผู้ทรงคุณวุฒิต้องส่งกลับได้แก่ 
แบบประเมินคุณภาพบทความ ส าเนาบัตรประชาชน ใบส าคัญรับเงิน และบทความที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ ที่ลงนามและลงรายละเอียดเรียบร้อย  

(4) ติดตามความก้าวหน้า หลังส่งบทความส าหรับการพิจารณาทางอีเมล์ถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยการติดตามความก้าวหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) 
หรือทางโทรศัพท์  

(5) รับบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความ
เข้ากองบรรณาธิการ ท าการลงทะเบียนรับบทความเข้า และสรุปผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ
จัดส่งบทความเป็นไฟล์ (pdf) โดยปิดชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในทุกๆ จุด ปิดผลคะแนนการประเมิน และพิมพ์
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมครบ 3 ท่าน จึงส่งให้เจ้าของบทความได้ปรับแก้  
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6.3.4 ผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาบท 
(1) “ไม่ผ่านการพิจารณา” กองบรรณาธิการจัดท าหนังสือราชการแจ้งผล 

การพิจารณาไม่รับตีพิมพ์ถึงเจ้าของบทความ 
(2) “ผ่านอย่างมีเงื่อนไข” กองบรรณาธิการจะด าเนินการส่งบทความทางอีเมล์ 

ถึงเจ้าของบทความ ให้ท าการปรับแก้ไข โดยแนบแบบประเมินคุณภาพ บทความซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเขียน
ข้อเสนอแนะ และ Template ของวารสาร  และระบุให้เจ้าของบทความท าเอกสารเปรียบเทียบ 
การปรับแก้ หรือชี้แจ้งเหตุผลหากไม่ปรับแก้ตามการพิจารณา  

(3) “ผ่านการพิจารณา” กองบรรณาธิการ จัดส่งบทความให้บรรณาธิการ
พิจารณาต่อไป 

(4) บันทึกสถานะของบทความ ในระบบตามข้อ 1.2 
 

6.4 ตรวจสอบบทความ 
6.4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ของอักษร รูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร หลังเจ้าของ

บทความส่งบทความกลับ  
6.4.2 ส่งบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง   

(1) “แก้ไข” จัดส่งบทความทางอีเมล์ให้เจ้าของปรับแก้ โดยให้ท าเอกสาร
เปรียบเทียบการปรับแก้แนบกลับถึงกองบรรณาธิการ 

(2) “ผ่าน” เมื่อบทความผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการโดยไม่แก้ไข   
(3) บันทึกสถานะของบทความ ในระบบตามข้อ 1.2 

6.4.3 ส่งบทความให้เจ้าของตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย หากไม่มีข้อแก้ไขจาก
เจ้าของบทความ กองบรรณาธิการจึงจัดท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ต่อไป และบันทึกบทความเป็น
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ 
 
6.5 ตอบรับการตีพิมพ์ 

6.5.1 กองบรรณาธิการจัดท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ลงนามโดยบรรณาธิการ
วารสาร วิทยาศาสตร์ฯ โดยในข้อความระบชุื่อเจ้าของบทความ และชื่อบทความนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนสมบูรณ์ และส่งหนังสือตอบรับทางไปรษณีย์ และ สแกนส่งทางอีเมล์ เพ่ือความรวดเร็วในการ
รับข่าวสารของเจ้าของบทความ  

6.5.2 เก็บรวบรวมบทความที่ผ่านการแก้ไข และตรวจสอบจากเจ้าของบทความใน
ขั้นตอนที่ 4.3 ลงใน “Google drive” ของเมล์  sciencejournal@mail.pbru.ac.th และเก็บไฟล์
เอกสารในคอมพิวเตอร์ 
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6.5.3 จัดส่งบทความจ านวน 7 เรื่อง ให้ส านักพิมพ์ด าเนินการจัดรูปเล่ม และออกแบบ
ปกวารสาร  

6.5.4 เกณฑ์การตีพิมพ์ ไม่ควรมีบทความจากภายในหน่วยงาน(มหาวิทยาลัย) เกิน
ร้อยละ 25 ของบทความทั้งหมด 

 
6.6 ด าเนินการเบิกจ่าย 

6.6.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรที่แสดงตัวตนของผู้ทรงคุณวุฒิ 

พร้อมรับรองส าเนา ด้วยปากกาน้ าเงิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เอกสารสรุปชื่อบทความ และชื่อ-นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ 
- บันทึกข้อความขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
- ใบส าคัญรับเงิน (ตามแบบฟอร์มที่ 4) โดย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ควรเป็นไปตาม

บัตรประจ าตัวประชาชน และลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ด้วยปากกาสีน้ าเงิน  
- ประทับตรา ส ารองเงินจ่ายพร้อม ระบุจ านวนเงิน  ชื่อ-นามสกุล พร้อมลง

ลายมือชื่อบรรณาธิการเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย  
- ด าเนินการเบิกจ่ายในระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย (3ดี)  

ขั้นที่ 1. เลือกบันทึกใบขอเบิก  
ขั้นที่ 2 เลือกใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย)  

 
ภาพที่ 12 หน้าหลัก เพ่ือเบิกค่าตอบแทน 

 
 ขั้นที่ 3. ลงข้อมูลการบันทึกใบขอเบิกเงินแบบ กง.2  เริ่มด้วยการใส่รหัส

กิจกรรม เลือกปุ่ม ? รอให้รหัสและรายละเอียดของรหัสขึ้นในแถบสีฟ้า กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตาม
ภาพที่ 13 
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ภาพที ่13 แบบการบันทึกในขอเบิกเงิน แบบ กง.2 

 
ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเบิกค่าตอบแทนครั้งแรก จ าเป็นต้อง บันทึกข้อมูลผู้ขาย 

(ข้อมูลหน้าบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ทรงคุณวุฒิ) ดังภาพที่ 14 

 
ภาพที ่14 แบบการบันทึกข้อมูลผู้ขาย 

 

ขั้นที่ 4. เลือกบันทึกใบขอเบิก เลือกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ดังภาพที่ 15 
ส าหรับผู้ขอเบิก ให้ใช้ชื่อผู้ส ารองเงินจ่าย โดยปกติจะใช้ชื่อบรรณาธิการวารสาร พิมพ์ใบงบหน้า
ใบส าคัญเบิกเงิน โดยใช้สีกระดาษ ตามงบประมาณที่ได้รับ ประกอบด้วยสีฟ้า เท่ากับงบประมาณ
แผ่นดิน สีชมพูเท่ากับเงินรายได้  เมื่อเอกสารลงนามครบถ้วน ให้ท าส าเนาฎีกาเบิกจ่าย 1 ชุด  
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ภาพที ่15  แบบการบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

 

ขั้นที่ 5. เลือกบันทึกใบขอเบิก เลือกส่งฎีกา พิมพ์ออก แล้วน าส่งฎีกาที่
ด าเนินการเรียบร้อยส่งการเงิน  

ขั้นที่ 6 การเงินจะแจ้งเมื่อด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
ขั้นที่ 7 ท าหนังสือขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพร้อม ส่งค่าตอบแทน 
เมื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนแล้วเสร็จ จึงด าเนินการโอน เงินเข้าบัญชีของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเอกสารเบิกจ่าย และท าหนังสือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ว่าได้โอนเงิน เมื่อ
วันที่เท่าไร พร้อมแนบหนังสือขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ลงนามโดยบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ 

6.6.2 การเบิกค่าใช้สอยในการตีพิมพ์เล่มวารสาร ประกอบด้วย 
-ใบเสนอราคา 
-รายละเอียดจ้างพิมพ์วารสาร 

ขั้นที่ 1. จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) ในกรณี ค่าใช้สอยตั้งแต่ 
5,000 บาท ดังนี้ 

-เพ่ิมโครงการ  
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ภาพที่ 16 หน้าหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
-จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
-แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกเลขที่วันที่  
-จัดท าร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน 
-รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
-จัดท าและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
-จัดท าผู้ชนะการเสนอราคา 
-ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ 
-บริหารสัญญา 

ขั้นที่ 2. ด าเนินการเบิกค่าใช้สอยในการตีพิมพ์ ตามขั้นตอนที่ 6.1  ในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย (3ดี) ทุกยอดตัดเงิน 

6.6.3 การเบิกค่าวัสดุ  
ขั้นที่ 1 ด าเนินการตามข้อ 6.2 ขั้นที่ 1 เบิกจ่ายในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ในกรณี ซื้อ/จ้าง วัสดุร้านเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  
ขั้นที่ 2 ด าเนินการเบิกค่าวัสดุ  โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 

(3ดี) ทั้งในกรณี ซื้อ/จ้าง วัสดุร้านเดียวกัน ไม่ถึง 5,000 และในกรณี ซื้อ/จ้าง วัสดุร้านเดียวกัน ตั้งแต่ 
5,000 บาทขึ้นไป 

-เลือกบันทึกการซื้อจ้าง 
-เลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 

 
ภาพที่ 17 หน้าหลักการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย(3ดี) 
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-ใส่รหัสกิจกรรม เพ่ือตัดยอดเงิน กดปุ่ม ? รอให้รหัสและรายละเอียด
ของรหัสขึ้นในแถบสีฟ้า กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18  บันทึกหนังสือขออนุมัติซื้อจ้าง แบบ PS1 

 
-ในกรณีทีซ่ื้อ/จ้าง กับร้านค้า หรือบุคคลเป็นครั้งแรก จ าเป็นต้อง บันทึก

ข้อมูลผู้ขาย (ข้อมูลหน้าบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ทรงคุณวุฒิ) ตามภาพที่ 14 

-เลือกบันทึกใบขอเบิก และเลือกใบ กง. 1(จากการซื้อ/จ้าง)  

 
ภาพที่ 18  การจัดท าบันทึกขอเบิก 

 
-เลือกค้นหาข้อมูลที่ท าการเบิกค่าวัสดุ และจึงเลือกพิมพ์ใบ กง. ดังภาพ

ที่ 19 
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ภาพที่ 19  แสดงข้อมูลการบันทึกใบขอเบิกเงิน กง.1 

 
-เลือกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน เพ่ือกรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 20 

 
ภาพที่ 20  แสดงการบันทึกงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

 
-กรอกข้อมูลผู้ขอเบิก(ในนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ) พร้อมทั้งใส่

รายละเอียดการเบิกจ่ายครบถ้วน จึงบันทึกพิมพ์ และด าเนินการเซ็นเอกสารให้เรียบร้อย ถ่ายส าเนา
ฎีกาเบิกจ่าย 1 ชุด 

-เลือกบันทึกใบขอเบิก เลือกส่งฎีกา พิมพ์ใบน าส่ง พร้อมแนบเอกสาร
การเบิกจ่าย(ฎีกา) ที่ด าเนินการเรียบร้อย ส่งการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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6.7 ด าเนินการเผยแพร่ 
งานวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด าเนินการเผยแพร่บทความ

เป็นแบบ 
6.7.1 เผยแพร่บทความ โดยการตีพิมพ์เล่มวารสารวิทยาศาสตร์ฯ และด าเนินการ

เผยแพร่โดยการจัดส่งเล่มวารสารทางไปรษณีย์ ถึงเจ้าของบทความ มหาวิทยาลัยต่างๆ หอสมุด
แห่งชาติ และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพ่ือรักษาคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI ตาม
เกณฑ์หลักคือวารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด  

 
ภาพที่ 21 ข้อมูลการส่งเล่มวารสาร 

 

 
ภาพที่ 22  ข้อมูลการการค านวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร 

 
6.7.2 เผยแพร่บทความด้วยวิธีออนไลน์ ทาง http://sciencejournal.pbru.ac.th  
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 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 22 จาก 38 

 

 
ภาพที ่24  หน้าเว็บไซต์ Google Scholar วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
7. เอกสารอ้างอิง(Reference Document) 
 
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567. (Online). 

https://tci-thailand.org/?p=1306, 1 ตุลาคม 2562. 
การส่งบทความตีพิมพ์. (Online). http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php/2015-02-08-
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ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง มอบหมายการงานในหน้าที่บุคากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 23 จาก 38 

 

 
8. แบบฟอร์มที่ใช้(Form) 
 

8.1 แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
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8.2 การจัดรูปแบบบทความ Template ส าหรับจัดพิมพ์บทความ 
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8.3 แบบประเมินคุณภาพบทความ 
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8.4 ใบส าคัญรับเงิน 
 

 
 
9. การควบคุมเอกสาร(Record of Document) 
 

น าข้อมูลที่ได้สแกนข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่แก้ไขในเล่มบทความในแบบประเมิน
คุณภาพบทความ (ตามแบบฟอร์มที่  3) เก็บไว้ในระบบสารสนเทศกองบรรณาธิการ ซึ่งกอง
บรรณาธิการสามารถเข้าถึงได้ทุกคนในระบบ Google drive พร้อมทั้งระเบียบ วิธี แบบฟอร์ม และ
ขั้นตอนในการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูล 
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9.1 หนังสือเข้า-ออก งานวารสารวิทยาศาสตร์ เก็บในแฟ้มเอกสาร 

 
 

9.2 สแกนบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 

 
9.3 เอกสารบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.4 ไฟล์เอกสารใน Google drive ของ sciencejournal@mail.pbru.ac.th 
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10. ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน(Information System) 
 

10.1 เว็บไซต์ sciencejournal.pbru.ac.th 
10.2 อีเมล์  sciencejournal@mail.pbru.ac.th 
10.3 Google drive sciencejournal@mail.pbru.ac.th 
10.4 Google Scholar sciencejournal@mail.pbru.ac.th 
 

11. ข้อเสนอแนะ 
 

11.1 จากการปรับปรุงครั้งที่ 2  
อาจารย์กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล  รองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ เสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้  

- ภายในคู่มือ ให้ปรับปรุงตรวจสอบค าสะกดของค าท่ีเขียนทับศัพท์ เช่น e-mail เขียนทับ
ศัพท์ว่า “อีเมล์” 

 
11.2 จากการปรับปรุงครั้งท่ี 3 

ระดับหัวหน้างาน  
1. อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ  เสนอแนะให้ปรับแก้ใน

เล่มการปรับปรุงครั้งที่ 3 ดังนี้ 
ภาพรวมของคู่มือเขียนได้ดีครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติจริง ส่วนข้อเสนอแนะ

เพ่ือให้คู่มือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ การเรียบเรียงให้เนื้อหารัดกุมขึ้น (ได้ปรับแก้และพิสูจน์อักษร
ให้ดังที่ปรากฏในตัวหนังสือสีแดง) แนะน าให้ระบุชื่อภาพทุกภาพหรือที่เห็นควร การ highlight ควร
ท าเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ตัวเลขในภาพถ้าใช้การพิมพ์จะดูเป็นวิชาการมากขึ้น  

2. อาจารย์กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล  รองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ฯ  เสนอแนะให้
ปรับแก้ในเล่มการปรับปรุงครั้งที่ 3 ดังนี้ 

ควรปรับปรุงแผนผังการพิจารณาบทความวารสารวิทยาศาสตร์ฯ หน้าที่ 4 โดยแบ่งงานการ
ด าเนินการให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการด าเนินการของเจ้าของบทความ และการด าเนินการ
ของกองบรรณาธิการ 
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12. ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 
ที ่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

12.1 การให้ข้อมูลผู้ส่งบทความ
ไม่ครบถ้วน เกิดปัญหาไม่
สามารถติดต่อได้ 

-แนะน าให้ส่งบทความผ่านระบบเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์ 
(http://sciencejournal.pbru.ac.th) เนื่องจากการส่ง
บทความจ าเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสารก่อน และมี
การบังคับให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจึงสามารถสมัครสมาชิก
ได้  

-การส่งบทความทุกครั้งต้องกรอกแบบฟอร์มส่งบทความ 
12.2 ข้อพิจารณาวารสารเพ่ือเข้า

สู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 นั้น 
ก าหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมิน online  จึง
ท าให้การส่งเอกสารไปทาง
ไปรษณีย์นั้นยากข้ึน 

- ปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารกับผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม มาเป็น
ติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

- พัฒนาระบบการ submit online ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

12.3 จ านวนบทความมีจ านวน
น้อยท าให้ วารสารไม่
สามารถเลือกได้มากนัก 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และส่งออกวารสารไปยัง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ และห้องสมุดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

- พิจารณาบทความท่ีได้รับเข้ามาอย่างเข้มงวดเพ่ือคุณภาพ
ของวารสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ชื่อหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 34 จาก 38 

 

13. ภาคผนวก 
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แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 35 จาก 38 
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แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 36 จาก 38 
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แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 37 จาก 38 

 

 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน :  การจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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แก้ไขครั้งที่ : 4 วันที่เริ่มใช้ : 7 ตุลาคม 2562 หน้า 38 จาก 38 

 

 


