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คํานํา
คู่มือ การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อ 1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวารสาร
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําวารสาร 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
วารสารมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 3) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานแก่ผู้ปฏิบัติงานวารสารและผู้สนใจทั่วไป 4) เพื่อให้บุคลกรใน
หน่วยงานปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ผู้จัดทําเขียนจากประสบการณ์การทํางานด้าน
การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีท่ีผ่านมา ประกอบกับได้รวบรวมข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ถ่ายทอดลงในคู่มือเล่มนี้
เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้เน้นที่วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มดําเนินการขั้นตอนแรกคือ รับคําร้องการส่งบทความ กองบรรณาธิการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของบทความ กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ วิธีพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การส่ง
บทความให้ผู้ทรงคุณ วุฒิประเมิน บรรณาธิการพิจารณาผลการประเมินบทความ ส่งผู้เขียนบทความแก้ไข
ตามที่ผู้ทรงคุณ วุฒิ เสนอแนะ รับบทความฉบั บแก้ไข กองบรรณาธิการพิจารณาบทความฉบับแก้ไข กรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิขอพิจารณาบทความอีกครั้ง บรรณาธิการพิจารณาผลการประเมินบทความฉบับแก้ไข ส่งผู้เขียน
แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะอีกครั้ง ส่งตรวจภาษาของบทความ แจ้งผู้เขียนตอบรับตีพิมพ์
บทความ กระบวนการจัดทํารูปเล่ม ติดต่อประสานงานกับสํานักพิมพ์ ตรวจความเรียบร้อยของบทความก่อน
จัดพิมพ์ การจัดทํารูปเล่ม การตรวจบทความก่อนจัดพิมพ์ และการเผยแพร่วารสารทั้งในรูปเล่มและเว็บไซต์
ผู้จัดทําคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ การจัดทําวารสารพัฒ นบริหารศาสตร์ เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําขอน้อมรับความผิดพลาดดังกล่าวไว้เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
วารสารวิชาการ (Academic Journal) หมายถึง วารสารที่ตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการดานตาง ๆ ใน
ระยะเวลาที่สม่ําเสมอ เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือความคิดเห็นทางวิชาการใหม ๆ ใหผูที่สนใจ
ไดศึกษาวารสารวิชาการจึงมีความสําคัญยิ่งในฐานะที่เปนสื่อกลางของการเผยแพรความรูความคิดและพัฒนาการที่
ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแงมุมตางๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย (อุดมลักษณ
บํารุงญาติ, 2554) เนื่องดวยผลงานที่ไดรับการนําเสนอตองมีการอธิบายหรือสังเคราะหองคความรูและตองผาน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิที่เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อผลงานอันเปน
ประโยชนตอสังคม และสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนการอางอิงในผลงานวิชาการตอ ๆ ไปไดสงผลใหปจจุบัน
การจัดทําวารสารวิชาการจัดเปนภารกิจ ที่สําคัญ ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิชาการ เพื่อ สงเสริมให
บุคลากร อันไดแก อาจารย นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งนักวิชาการจากภายนอก ไดมีชองทางเผยแพรผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคประเภทตาง ๆ ที่มีคุณภาพเปนประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีการพัฒนาการสรางองค
ความรูใหม และยังเปนประโยชนในเชิงปฏิบัติที่ผูเกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตาง ๆ ของสังคมได
วารสารพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Development Journal) เปนวารสารวิชาการที่มีบทบาทสําคัญใน
การนําเสนอแงมุมตาง ๆ ของวิทยาการความรูอ ันหลากหลายมานานกวา 50 ป ในอดีตวารสารนี้ใชชื่อวา “วารสาร
รัฐประศาสนศาสตร” พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2503 เปนวารสารรายไตรมาส มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรวิชาการ
ดานรัฐประศาสนศาสตรแกขาราชการ นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่วไป จัดทําโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (บรรณาธิการแถลง, 2503) ตอมาในป พ.ศ. 2509 ไดมีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ชื่อภาษาอังกฤษ “The National Institute Development Administration” หรือ “NIDA” และ
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับการโอนยายมาเปนคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทําใหวารสารรัฐประศาสนศาสตรสิ้นสุด เปนการกอกําเนิดของวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตรอยางเปนทางการ (บุญชนะ อัตถากร, 2533: 11-14) โดยสถาบันไดจัดตั้งงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรขึ้น
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการสงเสริมเอกสารวิชาการ พ.ศ. 2521 ภายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารโครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ ภายใตสภาวการณเปลี่ยนแปลงของระบบการ
บริหารการศึกษาของประเทศ สถาบันไดมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของงานวารสารอยางตอเนื่อง
เพื่อ ให เ กิ ดความสมดุล ทั้ง ในดา นปริม าณและคุณ ภาพของงานวารสาร และสง เสริม ให ก ารดํา เนิ นงานของ
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วารสารพัฒนบริหารศาสตรสามารถเปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรผลงานวิชาการดานพัฒนบริหารศาสตรของ
คณาจารยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันอยางกวางขวางในระดับประเทศและระดับภูมิภาคใน
อาเซียน และเมื่อป พ.ศ. 2548 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดมอบหมายใหสํานักวิจัยเปนหนวยงานกลาง
รับผิดชอบการจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร และกําหนดใหมีวัตถุประสงคหลักของการดําเนินงานเพื่อตีพิมพ
เผยแพรงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัยทางดานนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา ทั้งในลักษณะของ
บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Journal) บทความปริทัศน (Review Article)
บทวิจารณหนังสือ (Book Review) และบทวิจารณบทความ (Article Review) ในสาขารัฐประศาสนศาสตร
พัฒนาการเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภาษาและ
การสื่อสาร สถิติประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความ
เสี่ยง บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส วิศวกรรมซอฟตแวร กฎหมายและการจัดการ การจัดการ
การทองเที่ยวแบบบูรณาการ และนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันฯ ไดจัดสรรงบประมาณประจําปใหกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใชใน
การดําเนินการจัดทําวารสารพัฒนบริหารสาสตร NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of
Multidisciplinary Studies รายรับ ของกองทุนฯ เนื่องจากงบประมาณที่สถาบันจัดสรรแลว ยังไดรับจากคา
จําหนายวารสาร คาสมาชิกวารสารปละ 180.- บาท และคาธรรมเนียมการสงบทความ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการเก็บ
คาธรรมเนียมในการสงบทความ ตั้งแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา โดยมีคาธรรมเนียมการสงบทความฉบับภาษาไทย
จํานวน 2,000.- บาท ความฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 3,000.- บาท สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานวารสาร
นั้นมีคอนขางมาก ไดแก คาจางลูกจางชั่วคราวของกองทุนวารสาร คาจางพิมพวารสารพัฒนบริหารสาสตร ปละ 4
ครั้ง ครั้ง ละ 700 เลม และ คาจางพิม พ NIDA Case Research Journal ปล ะ 2 ครั้ง ครั้งละ 700 เลม
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ อานประเมินบทความ เรื่องละ 1,000.- บาทตอคน คาสาธารณูป โภค และคาจัดสง
วารสารใหสมาชิก เปนตน
ปญหาของการดําเนินงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร พบวา มีปญหาและอุปสรรคอยูบาง โดยสวนใหญ
มัก เกิดจากปจ จัยภายนอกที่ไมส ามารถควบคุ ม ได เชน ผูท รงคุณวุฒิไมสง ผลการพิจารณาบทความคืนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือผูเขียนแกไขบทความไมตรงตามที่กําหนด ทําใหการดําเนินงานลาชา และอีกหนึ่งปญหา
สําคัญ คือ ผูเขียนสนใจสงบทความเขารับการพิจารณาเผยแพรจํานวนมาก ทําใหมีปริมาณบทความคอนขางมากที่
ตองรอการตอบรับตีพิมพ ซึ่งจัดเปนปญหาดังกลาวงานวารสารตองหาแนวทางปรับปรุงแกไขตอไป และในปจจุบัน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร ตีพิมพเปนปที่ 56 มีกําหนดการออกวารสารเปนรายไตรมาส ฉบับภาษาไทย ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) และฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) และฉบับ
ที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) และวารสารพัฒนบริหารศาสตรไดรับการพิจารณาใหเปนวารสารที่ผานเกณฑการประเมิน
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คุณภาพวารสารของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI Centre)
กลุมที่ 1 ในป พ.ศ. 2558 และเปนวารสารที่ไดการรับคัดเลือกใหอยูในฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI)
ในป พ.ศ. 2559 และกองบรรณาธิก ารวารสารมีแผนการพัฒ นาอยางตอเนื่องเพื่อ มุง หวัง ใหวารสารไดเ ขาสู
ฐานขอมูลระดับ นานาชาติและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใหสอดคลองตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
สถาบัน รวมทั้งใหสัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนาของสํานักวิจัยที่มุงหวัง
ใหบริการงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการแกปญหาของสังคมและ
ประเทศชาติตอไปได
ดวยความสําคัญดังกลาววารสารพัฒนบริหารศาสตรภายใตการดูแลของสํานักวิจัยจึงเปนแหลงเผยแพร
ผลงานที่มีคาน้ําหนักของระดับคุณภาพในเชิงวิชาการตามตัวชี้วัดและเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
คอนขางสูง (0.8–1.0 อางอิงตามคานําหนักตามเกณฑ สมศ.) การสงบทความเพื่อนํามาพิจารณาตีพิมพในวารสาร
จึงมีความสําคัญ สําหรับนัก ศึกษา อาจารย และนักวิชาการที่ตองใชผลงานหรือคาน้ําหนักคะแนนการเผยแพร
ผลงานเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ไมวาจะเปนเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดการจบการศึก ษาในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก เพื่อการประเมินผลงาน เพื่อการพิจารณาภาระงาน รวมทั้งเพื่อใหผานการประเมินตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและตามแผนปฏิบัติร าชการของแตละหนวยงาน แตในขณะเดียวกันสํานักวิจัย ตอง
รับผิดชอบจัดทําวารสารรวม 3 ฉบับ ไดแก 1) วารสารพัฒนบริหารศาสตร 2) NIDA Case Research Journal
และ 3) NIDA Journal of Multidisciplinary Studies ซึ่งหลักเกณฑการดําเนินงานของแตละวารสารจะแตกตาง
กันจึงสงผลใหการดําเนินงานวารสารมีหลายขั้นตอนและคอนขางซับซอนและยุงยาก หากมีการถายทอดขั้นตอน
ตาง ๆ ในลัก ษณะของ “คูมือการปฏิบัติง าน” จะอํานวยความสะดวกตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เนื่องดวยคูมือนี้จะสามารถใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สรางความเขาใจใหตรงกัน และยังเปนเครื่องมือ
ประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบไดดี (พิเศษ ปนรัตน, 2556) ผูเขียนจึงเห็นความสําคัญและความจําเปน
ของการจัดทําคูมือการจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใหผูปฏิบัติงานวารสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ของวารสารมีความรูค วามเขาใจในวิธีปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน และ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานแกผูปฏิบัติงานวารสารและผูสนใจทั่วไป หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือเพื่อใหคูมือดังกลาวนีช้ วยเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งผูอื่นที่มาปฏิบัติงานให
สามารถทํางานทดแทนกันได ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองการบริการที่ดีตอผูรับบริการหรือลูกคาของวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตรตอไป
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1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานวารสารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําวารสาร
2. เพือ่ ใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานวารสารมีความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานแกผูปฏิบัติงานวารสารและผูสนใจทั่วไป
4. เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานทดแทนกันได

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูปฏิบัติงานวารสารไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําวารสาร
2. ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานวารสารมีความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3. ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานวารสาร
4. ผูปฏิบัติงานแทนปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอน

1.4 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน
คูมือ “การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร” เลมนี้ ประกอบดวยวิธีการปฏิบัติงานวารสารตามระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ แนวทางการปฏิบัติงานวารสารตั้งแตเริ่มดําเนินการขั้นตอนแรก คือ
รับคํารองการสงบทความ กองบรรณาธิการตรวจสอบความเรียบรอยของบทความ กองบรรณาธิก ารพิจารณา
บทความ วิธีพิจารณาผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน บรรณาธิการพิจารณา
ผลการประเมิ น บทความ ส ง ผู เ ขี ย นบทความแก ไ ขตามที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ สนอแนะ รั บ บทความฉบั บ แก ไ ข
กองบรรณาธิก ารพิจ ารณาบทความฉบับ แกไข กรณีผูท รงคุณวุฒิขอพิจ ารณาบทความอีก ครั้ง บรรณาธิก าร
พิจารณาผลการประเมินบทความฉบับแกไข สงผูเขียนแกไขบทความตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะอีกครั้ง สงตรวจ
ภาษาของบทความ แจงผูเขียนตอบรับตีพิมพบทความ กระบวนการจัดทํารูปเลม ติดตอประสานงานกับสํานักพิมพ
ตรวจความเรียบรอยของบทความกอนจัดพิมพ การจัดทํารูปเลม การตรวจบทความกอนจัดพิมพ และการเผยแพร
วารสารทั้งในรูปเลมและเว็บไซต คูมือฉบับนี้ใชสําหรับปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรเทานั้น
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1.5 คํานิยามศัพท
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. 2559 ใหคํานิยามของวารสารดังนี้
วารสาร หมายถึง วารสารพัฒนบริหารศาสตร
กองบรรณาธิการ หมายถึง กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ หมายถึง คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ผูเขียน หมายถึง ผูเขียนบทความวิจัย ผูเขียนบทความวิชาการ ผูเขียนบทความปริทรรศน
ผูเขียนบทวิจารณหนังสือ
สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กองทุน หมายถึง กองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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บทที่ 2
โครงสรางการบริหาร อัตรากําลัง และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักวิจัย
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร” เนื้อหาในบทนี้ ประกอบดวย 10 สวน ดังนี้
2.1 พันธกิจของสํานักวิจัย
2.2 วิสัยทัศนสํานักวิจัย
2.3 ปรัชญาการดําเนินงานของสํานักวิจัย
2.4 บทบาทสํานักวิจัย
2.5 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
2.6 การบริหารงานบุคคล
2.7 บทบาทและภารกิจสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
2.8 บทความหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
2.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.10 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นพรอมกับคณะและ
สํานักอื่น วัตถุประสงคในการตั้งสํานักวิจัยเพื่อตองการใหเปนศูนยกลางของการวิจัยเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ มีการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสถาบัน การบริการวิชาการ การบริการดานแหลงทุนวิจัย โดยให
ดําเนินการดังตอไปนี้ (คําสั่ง สพบ.ที่ 298/2529 ลงวันที่ 26 กันยายน 2529)
1.
2.
3.
4.
5.

วางนโยบายและแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของสถาบัน รัฐบาล และสังคม
สงเสริม กํากับ ควบคุม และสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน
ประสานงานและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อใหทุนสงเสริมงานวิจัย
ใหบริการสนับสนุนงานวิจัยแกคณะ และสํานักอื่น
รับผิดชอบงานวิจัยของสถาบันตามที่สถาบันและ/หรือที่คณะกรรมการประจําสํานัก
มอบหมาย
6. ดําเนินงานวิจัยตามโครงการวิจัยของสถาบันที่ไดรับงบประมาณแผนดิน และที่ไดรับ
งบประมาณจากแหลงอื่น ๆ
7. จัดหาเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสงเสริมงานวิจัยใหกวางขวางยิ่งขึ้น
8. จัดหาผูวิจัยประจําโครงการ
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9. ประมวลขอมูล เอกสาร และผลงานวิจัยของสถาบัน และเปนหนวยงานเจาของเรื่อง
ในการติดตอกับหนวยงานเกี่ยวกับงานวิจัย
10. จัดสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถาบัน
ตามรายงานการประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก ครั้งที่ 19/2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 (รายงาน
การประชุม คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก ครั้ง ที่ 19/2549 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549) ไดกําหนดใหสํานักวิจัย
ปรับ บทบาทสํานักวิจัยใหเปนหนวยงานสงเสริม และสนับสนุนการวิจัย และในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริห ารศาสตร ครั้ง ที่ 5/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 (รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555) อนุมัติใหปรับบทบาทภารกิจและโครงสรางสํานักวิจัย
เพื่อสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย โดยอนุมัติใหจัดตั้งศูนยวิจัยภายใตกองงานวิจัย สํานักวิจัย จํานวน 12 ศูนย

2.1 พันธกิจ
สํานักวิจัยไดกําหนดภารกิจหลัก 6 ดาน คือ
1. การผลิตผลงานวิจัยทางดานพัฒนบริหารศาสตร
2. การประสานงานสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน
3. การบริการวิชาการ การเผยแพรขอมูลขาวสารผลงานวิจัย และงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวของ
4. จัดทําวารสารทางวิชาการของสถาบัน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการจัดทําวารสารภายใน
สถาบัน
5. การเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของสถาบัน
6. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
จากการวิเ คราะห SWOT สํานัก วิจัยไดนํามาเปนแนวคิดในการกําหนดยุทธศาสตรก ารพัฒ นาของ
สํานักวิจัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่ไดเสนอไวเปนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ
1. ยุทธศาสตรการใหบริการงานวิจัยแกสังคม
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาการใหบริการ
3. ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2.2 วิสัยทัศน
มุงสูความเปนเลิศทางดานการวิจัยและการเผยแพรงานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
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2.3 ปรัชญาการดําเนินงาน
ดําเนินงานโดยมุงเนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณการวิจัย
เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนผูนําในการวิจัยดานการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.4 บทบาท
สํานัก วิจัยเปนหนวยงานระดับเดียวกับ คณะ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. สง เสริม ใหคณาจารย ขาราชการของสถาบันไดมีก ารทําวิจัยประเภทตาง ๆ ทั้ง การวิจัย
ประเภทพื้นฐานและการประยุกต โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยของสถาบัน งบประมาณ
แผนดินและเงินสนับสนุนจากแหลงภายนอก เพื่อพัฒนาใหการวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญของ
สถาบัน
2. สงเสริมใหมีการทําวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนในทางนโยบายและการปฏิบัติใหเกิดผลดีแก
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม โดยให ส ถาบันมี สวนรวมในการชี้นํ า แกปญหา หรือหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชนและประเทศในระดับตาง ๆ
3. สนับสนุนใหมีการทําวิจัยที่เปนโครงการของสถาบันที่ใหบุคลากรจากคณะและสํานักตาง ๆ
มารวมกันดําเนินงาน
4. สงเสริมใหมีการบริการทางวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
5. พัฒ นาประสิท ธิ ภาพการจัดการบริ ห ารของสํานั ก วิจั ย การพัฒ นาบุ คลากรและการนํ า
เทคโนโลยีดานสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน

2.5 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
การบริ ห ารงานของสํ านั ก วิจั ยไดมี ก ารบริ ห ารแบบมี สวนรว ม โดยมี ผูบ ริ ห ารสํา นัก ประกอบดว ย
ผูอํานวยการสํานักวิจัย ผูบริหารสํานักไดมาโดยการแตงตั้งจากผูบริหารระดับสูงของสถาบัน และมีคณะกรรมการ
เพื่อใหคําปรึกษา และชวยในการบริหารงานของสํานักใหบรรลุเปาหมาย และมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้
1. คณะกรรมการประจําสํานัก มีอํานาจและหนาที่ เ ปนที่ป รึก ษาใหขอเสนอแนะและความ
คิดเห็นตาง ๆ แกผูอํานวยการในกิจการของสํานัก และวางระเบียบปฏิบัติภายในสํานักดวย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
2. คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริห ารศาสตร มีอํานาจและหนาที่กําหนดนโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดทําวารสารใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายของสถาบัน/
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กํากับดานคุณภาพของวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล/ ใหความเห็นชอบแผนงานการ
จัดทําวารสาร และงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป
3. คณะกรรมการนโยบายและบริหารการวิจัยของสถาบัน มีหนาที่กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายที่เ กี่ย วกับ การวิ จัย ของสถาบันใหส อดคล องกับ วิสั ยทัศ น เป าหมาย และ
ยุท ธศาสตร ของสถาบัน และยุ ท ธศาสตรช าติ / กํากับ และติ ดตามผลการดําเนินงานดา น
คุณภาพของงานวิจัยและกําหนดมาตรฐานงานวิจัยของสถาบัน/ สงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในดานการวิจัย/ กําหนดนโยบายการบริหารจัดการกองทุนวิจัย กําหนดหลักเกณฑและวิ ธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนวิจัย/ ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรงานวิจัย และกรอบ
วงเงินงบประมาณการวิจัยของสถาบัน / ใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติง าน พรอมทั้ง
งบประมาณรายรับ-รายจายประจําปของกองทุนวิจัย/ รายงานผลการดําเนินงานตอสภา
สถาบัน
4. คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย ซึ่งมี จํานวน 2 กองทุน คือ
1. กองทุนสงเสริมงานวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน
2. กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบัน
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คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย
- กองทุนสงเสริมงานวิจัย
- กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

คณะกรรมการประจําสํานักวิจัย

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

คณะกรรมการบริหารวารสาร
พัฒนบริหารศาสตร
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
การวิจัยของสถาบัน

กองงานวิจัย

สํานักงานเลขานุการ

- ศูนยวิจัยการปฏิรูประบบราชการและ
การประเมินผลโครงการภาครัฐ
- ศูนยวิจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- ศูนยวิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ศูนยวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
- ศูนยวิวจิ ัยสังคมสูงอายุ
- ศูนยวิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ําในสังคม
- ศูนยวิจัยผลกระทบจากโลกรอน
- ศูนยวิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
- ศูนยวิจัยปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
- ศูนยวิจัยการปฏิรูปกฎหมาย
- ศูนยวิจัยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- ศูนยวิจัยขีดความสามารถในการแขงขัน
- กลุมงานสนับสนุนการวิจัย

กลุมงานบริหารและธุรการ

-

งานสารบรรณ
งานบุคคล
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
งานพิมพ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

กลุมงานการเงินและพัสดุ

- งานงบประมาณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย

- งานกองทุนสงเสริมงานวิจัย
- งานกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
- งานทุนงบประมาณแผนดิน
กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ

- ประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัย
- งานจัดประชุม/สัมมนา
- งานวารสารสถาบัน

ภาพที่ 2.1 โครงสรางการแบงสวนราชการสํานักวิจัย
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คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย
- กองทุนสงเสริมงานวิจัย
- กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

คณะกรรมการประจําสํานักวิจัย
คณะกรรมการบริหารวารสาร
พัฒนบริหารศาสตร
คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
การวิจัยของสถาบัน

นั ก วิ จั ย
บุญสม หรรษาศิริพจน

กองงานวิจัย

สํานักงานเลขานุการ
คณิตตา บุญนาค
เลขานุการสํานักวิจัย

ศูนยวิจัย 12 ศูนย

พลาพรรณ คําพรรณ

มนตรี เกิดมีมูล

ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานสํานักวิจัย
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3

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

คณะกรรมการดําเนินงานกองทุนวิจัย
คณะกรรมการประจําสํานักวิจัย

นั ก วิ จั ย
กลุมงานบริหารและธุรการ

กองงานวิจัย
ศูนยวิจัย 12 ศูนย
กลุมงานการเงินและพัสดุ

สาวรีย สมานเกียรติ (รักษาการ)
งานสารบรรณ
สาวรีย สมานเกียรติ (รักษาการ)
งานบุคคล
สาวรีย สมานเกียรติ (รักษาการ)
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
คณิตตา บุญนาค (รักษาการ)

งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย

กลุมงานแผยแพรงานวิชาการ
เบญจวรรณ วรนาถสกุล (รักษาการ)

บุษญมาส ศานติรัตน

สุรศักดิ์ สิงสุข (รักษาการ)

งานงบประมาณ

งานกองทุนสงเสริมงานวิจัย

งานประชาสัมพันธ

บุษญมาส ศานติรัตน
งานการเงินและบัญชี

สุรศักดิ์ สิงสุข

และเผยแพรงานวิจัย

งานกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

เบญจวรรณ วรนาถสกุล

บุษญมาส ศานติรัตน

สุรศักดิ์ สิงสุข

งานจัดประชุม/สัมมนา

สมปรารถนา ขจรวงศไพศาล

เบญจวรรณ วรนาถสกุล

งานพัสดุ
บุษญมาส ศานติรัตน
ดวงรัชนี เต็งสกุล

งานติดตามและประเมินผล
สาวรีย สมานเกียรติ (รักษาการ)
งานประกันคุณภาพ
สาวรีย สมานเกียรติ (รักษาการ)

สํานักงานเลขานุการ
คณิตตา บุญนาค
เลขานุการสํานักวิจัย

งานทุนงบประมาณแผนดิน

งานวารสารสถาบัน

สุรศักดิ์ สิงสุข

สาวรีย สมานเกียรติ

วิศณี อวมแจง
- ศรีปาน รักษาทรัพย**

(อาคารสถานที่และบริการ)

หมายเหตุ ** ลูกจางชั่วคราว

ภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
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2.6 การบริหารงานบุคคล สํานักไดแบงบุคลากรของสํานักออกเปน 2 ฝาย ดังนี้
2.6.1 ฝายวิชาการ ประกอบดวย
อาจารย เนื่องจากสํานักวิจัยไมมีตําแหนงอาจารยประจําเหมือนคณะ/สํานักอื่น ๆ จําเปนตอง
อาศัยอาจารยจากคณะ/สํานักตาง ๆ ภายในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและรักงานวิจัย และสนใจมาปฏิบัติ
งานวิจัยที่สํานักวิจัย ตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากสถาบัน หรือเปนอาจารยอัตราจางของสํานักวิจัย
เปนครั้งคราว เพื่อรับผิดชอบดําเนินงานโครงการวิจัยตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมงานวิจั ย
หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักวิจัย
นักวิจัย มีหนาที่ปฏิบัติงานวิจัยตามนโยบายรัฐ แผนงานวิจัยแหงชาติ แผนงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา แผนงานวิจัยของสํานักวิจัย และปฏิบัติงานวิจัยโครงการพิเศษ หรือการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อเปนการเผยแพรความรู และเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร หรือตามที่หนวยงานตาง ๆ
ขอความรวมมือ
2.6.2 ฝายธุรการ ประกอบดวย
เลขานุการสํา นักวิจัย มีห นาที่รับ ผิดชอบงานภายในสํานัก งานเลขานุการสํานักวิจัยตาม
นโยบายของสํานักวิจัย และตามแนวทางของกฎหมาย เชน ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด นอกจากนี้ ยังมีหนาที่รับผิดชอบ
อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร อาจารย และนักวิจัยของสํานักวิจัย ในดานการใหบริการทางวิชาการ การ
ดําเนินการวิจัย รวมตลอดถึงการติดตอใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภาระหนาที่

2.7 บทบาทและภารกิจสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย
ขอบขายและภาระงาน ตามโครงสรางสํานักงานเลขานุการสํานักวิจัย แบงเปน 4 กลุมงาน มีขอบขาย
และภาระงาน ดังนี้
2.7.1 กลุมงานบริหารและธุรการ ทําหนาที่เ ปนหนวยงานกลางของสํานักวิจัยในการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้
2.7.1.1 งานสารบรรณ
2.7.1.2 งานบุคคล
2.7.1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
13

2.7.1.4
2.7.1.5
2.7.1.6
2.7.1.7

งานติดตามและประเมินผล
งานประกันคุณภาพ
งานพิมพ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

2.7.2 กลุมงานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน ดังนี้
2.7.2.1 งานงบประมาณ
2.7.2.2 งานการเงินและบัญชี
2.7.2.3 งานพัสดุ
2.7.3 กลุมงานสงเสริมและประสานงานวิจัย รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้
2.7.3.1 งานกองทุนสงเสริมงานวิจัย
2.7.3.2 งานกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
2.7.3.3 งานทุนงบประมาณแผนดิน
2.7.4 กลุมงานเผยแพรงานวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพรงานวิชาการ ดังนี้
2.7.4.1 งานประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัย
2.7.4.2 งานจัดประชุม/สัมมนา
2.7.4.3 งานวารสารสถาบัน
2.7.4.4 งานสงเสริมและพัฒนาวารสารของสถาบัน

2.8 บทความหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
จากบทบาทและพันธกิจ สํา นัก วิจั ยเปนหนวยงานรับ ผิ ดชอบเกี่ยวกั บ การเผยแพรง านวิ ชาการ
วารสารพัฒนบริหารศาสตร NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of Multidisciplinary
Studies และงานสงเสริมและพัฒนาวารสารของสถาบัน
2.8.1 งานวารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานและอํ า นวยความสะดวกให
คณะกรรมการบริห ารวารสาร และกองบรรณาธิก ารของวารสารวิชาการของสถาบั น จัด ทํา แผนการ
ดําเนินงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร ติดตอประสานงานกับผูเขียนบทความ ตรวจสอบความถูกตองตนฉบับ
บทความ รวบรวมบทความนําเขาเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาบทความ สงบทความใหผูทรงคุณวุฒิอาน
ประเมินบทความ แจงผลการพิจารณาผูเขียนบทความ สงผูเชี่ยวชาญดานภาษาตรวจความถูกตอง สงบทความ
ใหผูแปลบทความ จัดรูปแบบบทความและรวบรวมบทความที่พรอมจัดพิมพสงสํานักพิมพ ติดตอประสานงาน
กับ เจ าหน าที่ สํา นั ก พิ ม พ ตรวจปรูฟ บทความ ตรวจรั บ วารสารจากสํา นั ก พิ ม พ สง วารสารให หอ งสมุ ด
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เพื่อเผยแพรหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทําการขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนผูประเมินบทความ
คาใชจายตาง ๆ อันเนื่องจากการดําเนินงาน บันทึกการสมัครสมาชิกและเงินคาสมาชิก สงสวนกองคลังและพัสดุ
รางคําสั่ง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับวารสารพัฒนบริหารศาสตร
2.8.2 งานวารสาร NIDA Case Research Journal ทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกใหคณะกรรมการบริห ารวารสาร จั ดทําแผนการดํ าเนินงานวารสารพัฒ นบริห ารศาสตร ติดต อ
ประสานงานกับผูเขียนบทความ ตรวจสอบความถูกตองตนฉบับกรณีศึกษา รวบรวมกรณีศึกษานําเขาเสนอ
กองบรรณาธิการพิจารณา สงกรณีศึกษาใหผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน แจงผลการพิจารณาผูเขียนกรณีศึกษา
สง ผูเ ชี่ยวชาญดานภาษาตรวจความถูก ตอง สง กรณีศึก ษาใหผูแปล จัดรูป แบบกรณีศึก ษาและรวบรวม
กรณีศึกษาที่พรอมจัดพิมพสงสํานักพิมพ ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่สํานักพิมพ ตรวจปรูฟกรณีศึกษา
ตรวจรับวารสารจากสํานักพิมพ สงวารสารใหหองสมุด เพื่อเผยแพรหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทํา
การขออนุมัติเบิกจายคาตอบแทนผูประเมินกรณีศึกษา และคาใชจายตาง ๆ อันเนื่องจากการดําเนินงาน และ
การรางคําสั่งกองบรรณาธิการ NIDA Case Research Journal
2.8.3 NIDA Journal of Multidisciplinary Studies ทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกใหคณะกรรมการบริหารวารสาร และกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการของสถาบัน แผนการ
ดําเนินงานวารสาร NIDA Journal of Multidisciplinary Studies ติดตอประสานงานกับคณะ แจงเวียนคณะ
เพื่อจัดสงแผนการดําเนินงานวารสาร NIDA Journal of Multidisciplinary Studies เพื่อใหทันกําหนดและ
ระยะเวลาในการขึ้นเว็บไซตเพื่อเผยแพร ตรวจสอบตนฉบับบทความกอนขึ้นเว็บไซต และการรางคําสั่ง
กองบรรณาธิการ NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
2.8.4 งานสงเสริมและพัฒนาวารสารของสถาบัน ทําหนาที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกให
คณะตาง ๆ ของสถาบันที่มีการจัดทําวารสาร จํานวน 15 วารสาร ประกอบดวย
1. วารสารพัฒนบริหารศาสตร
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร
3. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
4. วารสารบริหารธุรกิจ นิดา
5. วารสารเศรษฐศาสตรปริทรรศน
6. วารสารพัฒนาสังคม
7. วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม
8. วารสารนิดาภาษาและการสื่อสาร
9. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
10. NIDA Case Research Journal
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11. วารสารนิติพัฒนนิดา
12. วารสารไทยการวิจัยดําเนินงาน
13. วารสารวิชาการการทองเที่ยวไทยนานาชาติ
14. NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
15. วารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม นิดา
ทําหนาที่ประสานงานกับบรรณาธิการวารสารและเจาหนาที่วารสารของคณะเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI ใหกองบรรณาธิการวารสารของสถาบัน
แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ คา Impact Factor และขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับกองบรรณาธิการวารสาร
ตาง ๆ สงเสริมและพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบัน ใหเปนวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ และ
พัฒนาระบบและสรางกลไกในการบริหารจัดการวารสารใหมีประสิทธิภาพ

2.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผูจัดทําคูมือปฏิบัติงานในฐานะรับผิดชอบงานวารสารของสถาบัน จํานวน 3 ฉบับ ไดแก วารสารพัฒนบริหารศาสตร NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of Multidisciplinary Studies และ
รับผิดชอบงานสงเสริมและพัฒนาวารสารของสถาบัน
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะกลาวถึงเฉพาะในสวนของวารสารพัฒนบริหารศาสตร โดย
มีขอบขายและภาระงานหลักดานตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้
1. การจัดทําแผนการดําเนินงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรประจําป
2. การรับบทความเพื่อตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3. การสงบทความใหกองบรรณาธิการพิจารณา
4. การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
5. การตรวจความเรียบรอยของบทความฉบับแกไข
6. การสงตนฉบับใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา
7. การจัดเตรียมตนฉบับบทความ
8. การเบิกจายคาสมนาคุณและคาตอบแทนตาง ๆ
9. การเผยแพรวารสารพัฒนบริหารศาสตร
10. การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
11. การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร
12. การพัฒนาวารสารพัฒนบริหารศาสตรที่อยูในฐานขอมูล TCI
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13. การพัฒนาวารสารพัฒนบริหารศาสตรที่อยูในฐานขอมูลสากล (Scopus)
14. การรางคําสั่ง/ระเบียบ/ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยกองทุนวารสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.10 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวารสาร
2. ความรูความสามารถในการเขียนโครงการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ
3. ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร (Word/ Excel/
PowerPoint) เครื่องสงโทรสาร เครื่องสแกนและเครื่องถายเอกสาร
4. ความรูความสามารถในการศึกษาขอมูลและการวิเคราะหปญหา
5. ความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน เทคนิคการเจรจาตอรอง และการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
7. มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจพิสูจนอักษร และการเขียนรายการอางอิงบทความ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร” เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
3.1 แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวารสาร
3.2 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.3 วิธีการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.4 วิธีการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการความพึงพอใจ
3.5 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.6 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/ สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
3.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
การบริหารจัดการงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Development Journal) จัดพิมพวารสาร
4 ฉบับตอป โดยแยกวารสารฉบับไทยและฉบับภาษาอังกฤษ คือ ฉบับภาษาไทย ฉบับ ที่ 1 เดือนมกราคมมีนาคม และฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน และฉบับที่
4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม การปฏิบัติงานวารสารมีหลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ผูปฏิบัติงานจะไดกลาวถึงหลักเกณฑการปฏิบัติงานในหัวขอตอไป

3.1 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับวารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา วารสาร หมายถึง เปนหนังสือที่ออกตาม
กําหนดเวลา (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1042) วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2531: 12) ใหความหมายของ
วารสาร ไววา สิ่งพิมพเปนเลมกําหนดออกเปนประจําในระยะสัปดาห ปกษ เดือน หรือรายป มุงใหความรู ใน
เชิงวิชาการแกผูอา นเปนสวนรวมและเฉพาะกลุม กอเกียรติ ขวัญสกุล (2547: 7) วารสารที่เนนการนําเสนอ
บทความทางวิชาการและองคความรูใหม ๆ ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ วารสารประเภทนี้ ไดแก วารสารที่ออกโดย
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการศึกษา เชน รัฐสภาสาร ราชกิจจานุเบกษา วารสารธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณธุรกิจปริทรรศนและสุทธิปริทัศน วารสารที่ออกโดยหนวยงานทางธุรกิจ เชน ความรูคือประทีป
วารสารนั ก บั ญ ชี วารสารกฎหมาย วารสารธุร กิจ การท องเที่ ยว วารสารการเงิน ธนาคาร วารสารดา น
คอมพิวเตอร วารสารแตละวารสารจะมีรูปแบบตางกัน
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วราภรณ แดงชวง (2544) ไดศกึ ษารูปแบบตาง ๆ ของวารสาร เชน รูปแบบสิ่งพิมพ วารสาร
ในรูปแบบวัสดุยอสวน วารสารในรูปแบบฐานขอมูลซีดี -รอม และวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิก ส
เพื่อใหเหมาะสมกับผูใชบริการวารสารภาษาตางประเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
เพื่อพัฒนางานรูปแบบวารสารในดานตาง ๆ การศึกษาพัฒนาการรูปแบบการผลิตวารสาร โดยเฉพาะการนํา
สื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงและสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิท ธิภาพ ชวย
ประหยัดเนื้อที่มีร าคาถูก กวาฉบับ พิมพ สะดวกทั้ง เวลาและโอกาสในการเขาถึงขอมูล ฯลฯ แตสิ่งที่สํา คัญ
ประการหนึ่ง คือ ควรคํานึงถึงทัศนคติและความตองการของผูใชที่มีตอสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว เพราะคงตอง
ยอมรับวา ผูใชหองสมุดยังนิยมอานวารสารฉบับพิมพมากกวาในรูปแบบอื่น บรรณารักษควรจะคํานึงถึงความ
สนใจเนื้อหาของขอมูลมากกวารูปแบบของขอมูล
สุนีย เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ กาญจน พิมาย (2546: 39-40) แบงวารสารออกเปน 3 ประเภท
คือ 1) วารสารวิชาการ เปนสิ่งพิมพที่เสนอบทความรูทางวิชาการ มักจัดทําโดยสมาคมทางวิชาการ สถาบัน
หรือหนวยงานทางวิชาการเผยแพรสารนิเทศใหม ๆ ในรูปของบทความรู เชน วารสารแกนเกษตร วารสาร
สสวท. วารสารปศุสัตว วาสารวิศวกรรมสาร ฯลฯ 2) วารสารทั่วไป คือ วารสารที่เสนอบทความรูทั่วไปอาจมี
ความบันเทิง รวมอยูดวย สวนมากจัดทําโดยสํานัก พิมพที่มีวัตถุประสงคท างการคา นิยมใชคําวานิตยสาร
(magazine) เชน นิตยสารขวัญเรือน เปนตน และ 3) วารสารวิเคราะหวิจารณขาว (Review Journal) เชน
วารสารที่นําเสนอบทวิเคราะหขาว วิจารณขาว เชน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ มติชนสุดสัปดาหวิจารณ เปนตน
กฤษมันต วัฒนาณรงค (2551: 39-44) เสนอการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการหรือการนําผลงานวิจัยมาตีพิมพเผยแพร จะตองมีวิธีการนําเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย
ในวารสารวิช าการ จํา เป นต องมี พื้น ฐานความรูค วามเข าใจกระบวนการวิจั ย เชน บทนํ า คํ าศั พท และ
ความหมายเปนภาษาวิจัย งานที่เ กี่ ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และสรุป ผลการวิจัย และตองมี
ความสามารถในการทําวิจัยฉบับสมบูรณไดถูกตอง ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2553: 93) กลาวถึง บทบาทและ
หนาที่ของบรรณาธิก าร การบริห ารจัดการของบรรณาธิการกับบทความวิจัยที่สงเขามารับ การพิจารณา
การสื่อสารกับผูที่สงบทความ ขั้นตอนการพิจารณา และการดําเนินการในการรับบทความวิชาการ ตลอดจน
ตอบขอคําถามและที่ผูสงถามบรรณาธิการ รวมทั้งขอเสนอแนะแกผูเขียนบทความจากมุมมองบรรณาธิการใน
การสงบทความเพื่อสง เสริมใหนักวิชาการ ผูสงบทความวิชาการไดเขาใจและสามารถเตรี ยมตัวเพื่อการลง
ตีพิมพในวารสารไดมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น
กลาวโดยสรุปแลว วารสาร คือ สิ่งพิมพหรือหนังสือที่ออกตามกําหนดเวลาที่แนนอน แจง
กําหนดเวลาพิมพไว ชัดแจง เชน รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน และรายอื่น ๆ เปนสิ่งพิมพที่เสนอเรื่องราว
ตาง ๆ ที่มุงเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเปนหลักบทความที่ตีพิมพเปนบทความที่มีวิธีการเสนอ
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เนื้อหาในลักษณะที่เปนทางการภาษาที่ใชเขียนจะใชภาษาราชการ การคนควาขอมูลเพื่อนํามาเขียนมีการ
แสดงที่มาในรูป แบบบรรณานุก รมและเชิงอรรถ วารสารแบงออกเปน 3 ประเภท 1) วารสารวิชาการเป น
สิ่งพิมพที่เสนอบทความรูทางวิชาการ 2) วารสารทั่วไป คือ วารสารที่เสนอบทความรูทั่วไปอาจมีความบันเทิง
รวมอยูดวย และ3) วารสารวิเคราะหวิจารณขาว (Review Journal) คือ วารสารที่นําเสนอบทวิเคราะหขาว
วิจารณขาว

3.2 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองมีหลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการงานวารสารใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เปาหมายวารสารของสํานักวิจัยและสถาบัน จึงมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
ตาง ๆ ดังนี้
3.2.1 คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.2.2 กองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.2.4 ระเบียบกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3.2.5 ประกาศหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3.2.6 ประกาศหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการสงบทความ
3.2.7 เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3.2.8 เกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลTCI
3.2.9 ขอกําหนดการดําเนินงานของกองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.2.10 คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
องคประกอบและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวกับการจัดทําวารสารใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายของสถาบัน กํากับดานคุณภาพ
ของวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ใหความเห็นชอบแผนงานการจัดทําวารสาร และงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป คณะกรรมการบริหารวารสาร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถาบัน จํานวนไมเกิน 7 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ศาสตราจารย ดร.วรชาติ สิรวราภรณ
รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารวารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร ประชุ ม ป ล ะครั้ ง
ตน งบประมาณหรื อ กรณีมี วาระเร ง ดว นก็ จ ะมีก ารประชุม เพื่ อหารื อเรื่ องเร ง ด วนดัง กลา ว การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพื่อใหทราบผลการดําเนินงานของวารสารในปที่ผานมา การวางแผนการดําเนิ นงาน
วารสารในปงบประมาณหนา และอนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจาย ประจําป การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุมให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไมอยู ใหกรรมการที่เขาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเปนเสียงชี้ขาด (สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ระเบียบสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2559 และคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of
Multidisciplinary Studies, 2559)
3.2.2 กองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
องคประกอบและอํานาจหนาที่
กองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่หาบทความทางวิชาการ
และการตัดสินคัดเลือกบทความ บริหารจัดการเกี่ยวกับสมาชิกภาพ การจัดพิมพ การตลาด รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑและวิธีป ฏิบัติเ กี่ยวกับ เงินกองทุนใหเ ปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริห ารกําหนด กอง
บรรณาธิก ารบริห ารวารสาร ประกอบดวย อาจารย และผูท รงคุณ วุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองกั บ
สาขาวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน จํานวนไมเกิน 10 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
3 ป ประกอบดวย
1. Professor Pan Suk Kim
2. Professor Edward A. Fox
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3. Professor Akira Nakamura
4. Professor Marjorie A. Lyles
5. Professor Peter Leyland
6. ศาสตราจารย ศุภชัย ยาวะประภาษ
7. ศาสตราจารย ธวัชชัย ศุภดิษฐ
8. ศาสตราจารย พิริยะ ผลพิรุฬ
9. อาจารย พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
10. รองศาสตราจารย วิสาขา ภูจินดา
การประชุมกองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒ นบริหารศาสตร เนื่องจากกรรมการบางสวน
เปนชาวตางชาติ การประชุมกองบรรณาธิการวารสารใหครบองคประชุมจึงเปนไปไดลําบาก การบริหารงาน
วารสารจึงอยูที่อํานาจบรรณาธิการบริหาร ซึ่งอาจจะมีการหารือกรรมการเปนการครั้งคราวหรือบรรณาธิการ
สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกรรมการชาวตางชาติรับทราบเรื่องตาง ๆ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , 2559
และ คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร, 2558)
3.2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร
องคประกอบและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่ ประเมินคุณภาพ
วารสารใหเ ปนไปตามเกณฑม าตรฐานตามที่สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษากําหนด และเกณฑ
มาตรฐานสากล ประเมินคุณภาพวารสารเปนรายฉบับและแจงผลการประเมินใหกองบรรณาธิการบริหารทราบ
และประเมินกระบวนการผลิตและการจัดการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศสถาบันและใหรายงานผลการ
ดําเนินงานตออธิการบดีเพื่อทราบปละหนึ่งครั้ง ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ประกอบดวย
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย อัญชนา ณ ระนอง
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดุจเดือน พันธุมนาวิน
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย สุภาพ ฉัตราภรณ
กรรมการ
5. อาจารยสายพิณ ศุพุทธมงคล
กรรมการ
6. นางสาวบุญสม หรรษาศิริพจน
เลขานุการ
7. นางสาวสาวรีย สมานเกียรติ
ผูชวยเลขานุการ
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การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีการประชุมปละ 1 ครั้ง
หรือ 2 ปครั้ง เพื่อประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตรตามเกณฑ TCI กําหนด คณะกรรมการประเมิน
วารสารโดยใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงวารสารเพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด การ
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไมอยู ให
กรรมการที่เขาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน การลงมติใหถือเสียงขางมาก
ของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด(สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, 2559 และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตรและ NIDA Case
Research Journal, 2558)
3.2.4 ระเบียบกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ระเบียบกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการงาน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร ดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงมีระเบียบกองทุนวารสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อใชในการบริหารจัดการงานวารสาร โดยมี 3 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ขอความทั่วไป เปนการใหคํานิยามขอความทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวารสาร ดังนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
“คณะกรรมการประเมินคุณภาพ” หมายถึง คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒ
นบริหารศาสตร, NIDA Case Research Journal และ NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
“กองบรรณาธิการบริหาร” หมายถึง กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร, NIDA
Case Research Journal และ NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
“กองทุน” หมายถึง กองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“วารสาร” หมายถึง วารสารพัฒนบริหารศาสตร, NIDA Case Research Journal และ
NIDA Journal of Multidisciplinary Studies
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หมวดที่ 2 คณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กํ า หนดนโยบายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า วารสารให ส อดคล อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น
ยุทธศาสตร และเปาหมายของสถาบัน
(2) กํากับดานคุณภาพของวารสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(3) ใหความเห็นชอบแผนงานการจัดทําวารสาร และงบประมาณรายรับ -รายจาย
ประจําป
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และเกณฑมาตรฐานสากล
(2) ประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารเป น รายฉบั บ และแจ ง ผลการประเมิ น ให ก อง
บรรณาธิการบริหารทราบ
(3) ประเมินกระบวนการผลิตและการจัดการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศ
สถาบัน และใหรายงานผลการดําเนินงานตออธิการบดีเพื่อทราบปละหนึ่งครั้ง
3) กองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) หาบทความทางวิชาการและการตัดสินคัดเลือกบทความ
(2) บริหารจัดการเกี่ยวกับ สมาชิก ภาพ การจัดพิม พ การตลาด รวมทั้ง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินกองทุนใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตองมีกรรมการเขา
รวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไมอยู ใหกรรมการที่เขาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมแทน การลงมติใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานออก
เสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
หมวดที่ 3 การบริหารการเงินของวารสารพัฒนบริหารศาสตร ประกอบดวย รายไดของ
กองทุน และรายจายของกองทุน ดังนี้
รายไดของกองทุน ไดแก
1) เงินอุดหนุนจากเงินรายไดของสถาบัน
2) รายรับจากการจําหนายวารสาร
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3) รายรับจากคาสมาชิกวารสาร
4) รายรับจากการโฆษณาในวารสาร
5) เงินบริจาค
6) ดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุน
7) รายไดอื่น ๆ
รายจายของกองทุน ไดแก
1) คาใชจายที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ และเผยแพรวารสาร
2) คาสมนาคุณผูอาน และคาบรรณาธิกรณ
3) คาตอบแทนคณะกรรมการ กองบรรณาธิการบริหาร และเจาหนาที่ของสถาบันที่
ชวยปฏิบัติงาน
4) คาจางพนักงานกองทุน
5) คาพาหนะผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่รวมประชุม เพื่อการสงเสริมและพัฒนาวารสาร
ของสถาบัน
6) คาใชจายอื่น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยกองทุน
วารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2559)
3.2.5 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจาย
เงินกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินกองทุน
วารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใหการบริหารงานของกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน จึง มี
ประกาศหลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งมีหลักเกณฑตาง ๆ
ดังนี้
1) การเบิกจายเงินคาสมนาคุณ คาเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพและกองบรรณาธิการบริหาร
2) คาสมนาคุณกองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร
3) คาสมนาคุณผูประเมินบทความของวารสารพัฒนบริหารศาสตร
4) คาสมนาคุณผูอานตรวจไวยากรณและสํานวนภาษา
5) คาตอบแทนผูเขียนบทวิจารณหนังสือ
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6) คาตอบแทนผูแปลบทความจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
7) คาใชจายเปนคาตอบแทนบุคลากรในการบริหารจัดการวารสาร
8) คาใชจายเปนคาตอบแทนบุคลากรในการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซต
9) คาใชจายในการดําเนินงานและการจัดพิมพ
10) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เชน การประชุม
คณะกรรมการบริหาร กองบรรณาธิการบริหาร และการประชุมอื่น ๆ
11) คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และกองบรรณาธิการ
บริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตรที่เปนบุคคลภายนอก
12) คาสมนาคุณของผูทรงคุณวุฒิภายนอก
13) คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการประชุมทางวิชาการ การอบรม และ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศของกองบรรณาธิการบริหาร คาพาหนะผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
รวมประชุมเพื่อสงเสริมและพัฒนาวารสารของสถาบัน
14) คาจางพนักงานกองทุน การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานกองทุน
15) คาสวัสดิการคาเบี้ยประกันสุขภาพของพนักงานกองทุน
16) คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
17) คาใชจายในการพัฒนาพนักงานกองทุน เชน คาลงทะเบียนการเขารับการฝกอบรม
ประชุม สัมมนา
18) คาใชจายในการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานใหแกพนักงานกองทุน
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2559)
3.2.6 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง ประกาศหลักเกณฑและอัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมการสงบทความ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการ
สงบทความเพื่อตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร เพื่อหารายไดเขากองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริ
หารศาสตรใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน จึงกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการสง
บทความ 2 อัตรา ดังนี้
1) คาธรรมเนียมการสงบทความภาษาไทย บทความละ 2,000 บาท
2) คาธรรมเนียมการสงบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท
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(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2558)
3.2.7 เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ไดรวมมือกันในการที่จะยกมาตรฐานการเผยแพรงานวิชาการในประเทศใหมีคุณภาพและเพื่อผลักดัน
ใหเกิดมาตรฐานที่ใกลเคียง หรือเทียบไดกับนานาชาติ มาตรการหนึ่งในบรรดามาตรการทั้งหลาย คือการ
สนับ สนุนใหเกิดวารสารทางวิชาการกลาง อันจะเปนที่รวมและเผยแพรความรูของประชาคมวิชาการใน
ประเทศไทย โดยไมเพียงแตสนองความตองการของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
เพื่อใหวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาที่เปนแหลงกลาง
ในการเผยแพรงานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกําหนดเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรไดรับการสนับสนุนไว ดังนี้
1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ตองมีศาสตราจารยหรือเทียบเทา
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพวารสาร
2) ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานการวิจัย
อยางตอเนื่อง
3) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ ผูเขียนควรมาจากสถาบันอื่นที่ไมใชสถาบันที่
จัดทําวารสารนั้น บทความดังกลาวควรมีจํานวนไมนอยกวา 10% ของจํานวนบทความทั้งหมด ในอนาคต
ควรมีการเพิ่มจํานวนบทความประเภทดังกลาวใหถึง 25% ของบทความทั้งหมด เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพวิชาการของประเทศ
4) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทําวารสารนั้นตองใหผูประเมินจาก
สถาบันภายนอกเปนผูพิจารณาเทานั้น
5) กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว
6) บทความแตละบทความตองมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตพี ิมพเปน
ภาษาตางประเทศตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย
7) วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง
8) วารสารตองมีบทวิจารณหนังสือ (Book Review)
9) วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทรรศน (Review Article) เปนครั้งคราว
(เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ, 2552)
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3.2.8 เกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ไดกําหนดเกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการ
ประเมินวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย, 2559)
เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI มีทั้งเกณฑหลักและ
เกณฑรอง ดังนี้
เกณฑหลัก มีดังนี้
1) บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยมี
ขอมูลประกอบ ดังนี้
1.1) สําเนาผลประเมินของผูทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความ
1.2) รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง TCI จะเก็บ
ขอมูลเปนความลับ วารสารที่ไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้
2) วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด
3) วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่อง
ไมนอยกวา 6 ฉบับ (เกณฑหลักสําหรับวารสารใหมที่ยังไมไดอยูในฐานขอมูล TCI และเปนเกณฑรองสําหรับ
วารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI)
เกณฑรอง มีดังนี้
1) วารสารมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือวารสารตีพิมพ หรือ
ตีพิมพอยางตอเนื่องไมนอยกวา 6 ฉบับ
2) วารสารมี Citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
3) วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
4) วารสารมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน
5) วารสารตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
6) วารสารมีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน ไดแก
- ชื่อ และที่อยูผูนิพนธ
- บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน
7) วารสารควรมีเว็บไซตของวารสาร หรือ มีระบบการสงบทความแบบออนไลน (ที่ไมใช
การสง e-mail) และมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
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8) วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System
(OJS) ที่ไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล
เกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI ดังนี้
1) บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review)
2) วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา
3) วารสารมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือตีพิมพตอเนื่องไมนอย
กวา 6 ฉบับ
4) วารสารมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
5) วารสารมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน
6) วารสารมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน
7) วารสารตีพิมพบ ทความที่มีผูนิพนธม าจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก
8) วารสารมีการตีพมิ พบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมที่ไดมาตรฐาน
9) วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และการปรับปรุงเนื้อหา
ใหทันสมัยตอเนื่อง
10) วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System
(OJS) ที่ไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล
(เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2558:
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
3.2.9 ขอกําหนดการดําเนินงานของกองบรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีขอกําหนดการดําเนินงานของกองบรรณาธิการ
บริหาร ดังนี้
1. ดานการทาบทามบทความวิชาการและการตัดสินคัดเลือกบทความ
(1) ประชาสัมพันธวารสารใหนักวิชาการและผูสนใจทั่วไปในเว็บไซตของสถาบัน และใน
เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ
(2) ทาบทามบทความจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดานการบริหารการพัฒนา
2. การตัดสินคัดเลือกบทความ
(1) กองบรรณาธิการบริหารมอบหมายใหบรรณาธิการบริหารพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกบทความ
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(2) บรรณาธิการบริหารนําบทความที่ผานการกลั่นกรองตามขอ 1 เสนอผูทรงคุณวุฒิ 2
ทาน ตามสาขาวิชาเพื่อพิจารณาใหความเห็นเชิงวิชาการของบทความ ตามแบบประเมินบทความที่ผานความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
(3) บรรณาธิการบริหารนําผลการประเมินบทความ ตามขอ 2 พิจารณา ถาผลการ
ประเมินของผูทรงคุณวุฒิผานทั้ง 2 ทาน ใหบรรณาธิการบริหารรับบทความเพื่อตีพิมพ หรือพิจารณาไมรับแต
ตองมีเหตุผลประกอบ เชน การคัดลอกผลงานวิชาการ หรือการสงบทความซ้ําซอน
(4) กรณี ที่ ผ ลการประเมิ น บทความมี ผ ลแตกต า งกั น เช น ผ านการประเมิ นจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 1 ราย และไมผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 1 ราย ใหบรรณาธิการบริหารหา ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความอีก 1 ทาน และใหนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน เปนขอมูลตัดสินการรับ
ตีพิมพบทความ โดยบทความตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ราย
(5) บทความ (ภาษาอัง กฤษ) ตองผานการตรวจไวยากรณและสํานวนภาษา หรือมี
หนังสือจากหนวยงานหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษารับรอง
ทั้งนี้ผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการบริหารถือเปนที่สิ้นสุด
3.2.10 คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
การดําเนินงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร มีรูปแบบการเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพ
ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
1) กําหนดการออกวารสาร ฉบับภาษาไทย ฉบับ ที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) และฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) และฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) รับ
บทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2) เรื่องที่ สง เพื่ อพิจ ารณาตีพิ ม พตอ งเปน งานวิช าการดานพั ฒ นบริห ารศาสตรเ กี่ยวกั บ
นโยบาย การบริหารและการพัฒนา
3) รับ บทความประเภท บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Journal
Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) และบทวิจารณบทความ
(Article Review)
4) บทความที่เ สนอเพื่อพิจ ารณาตีพิม พ จะไดรับ การประเมินจากกองบรรณาธิการและ
ผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 ทาน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเปนสิ้นสุด
5) บทความตองไมเ คยตีพิม พเ ผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูร ะหวางการเสนอเพื่อ
พิจารณาตีพิมพในวารสารฉบับอื่น
6) บทความตองมีสวนประกอบ ดังนี้
- ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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- ชื่อ –นามสกุล ที่อยูที่สามารถติดตอได และเมล ของผูเขียนทุกคน ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- บทคัดยอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไมนอยกวา 150 คํา และไมเกิน 250 คํา
- คําสําคัญ (Keywords) จํานวน 3-5 คํา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7) ตนฉบับตองพิมพบนกระดาษ A4 แบบหนาเดียว ความยาวไมเกิน 25 หนา เวนระยะ 1
บรรทัด (Single space) เวนหางจากขอบบน 2.5 ซม. ขอบซาย 2.5 ซม. ขอบขวา 2 ซม. และขอบลาง 2 ซม.
8) การพิมพชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(1) ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 ตัวหนา ขนาดตัวอักษรในสวนของชื่อเรื่องควรใหญกวาชื่อผูแตงและชื่อหนวยงานอยางนอย 3 จุด (Points)
(2) ชื่อผูแตง (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ขนาดตัวอักษรในสวนของชื่อผูแตงควรเล็กกวาชื่อเรื่องอยางนอย 3 จุดและอยูถัดลงมาจากชื่อเรื่อง
(3) ชื่อหนวยงานของผูแตง (Affiliation) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 ขนาดตัวอักษรในสวนของชื่อหนวยงานของผูแตงควรเล็กกวาชื่อเรื่องอยางนอย 3 จุด
และอยูถัดลงมาจากชื่อผูแตงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีชื่อหนวยงานของผูแตงอยูที่ทายหนา (Footer)
ใหกํากับชื่อหัวขอ (Label) ดวยตัวหนาและใชคําดังนี้
- ภาษาไทย ใชคําวา “หนวยงานผูแตง” ตัวอยางเชน หนวยงานผูแตง:
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “Affiliation” ตัวอยางเชน Affiliation:
Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University
(4) บทคัดยอ (Abstract) ชื่อหัวขอของบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใชคําดังนี้
- ภาษาไทย ใชคําวา “บทคัดยอ”
- ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “Abstract” หรือ “ABSTRACT”
(5) คํา สํา คัญ (Keyword) ชื่อ หัว ขอ ของคํา สํา คัญ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษใช
ตัวอัก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใชคํา ดังนี้
- ภาษาไทย ใชคําวา “คําสําคัญ”
- ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “Keywords” หรือ “KEYWORDS”
(6) บทนํา (Introduction) ชื่อหัวขอของบทนําภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ใชตัวอัก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา และใชคําดังนี้
- ภาษาไทย ใหใชคําวา “บทนํา”
- ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “Introduction” หรือ “INTRODUCTION”
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(7) เอกสารอางอิง (Reference) ชื่อหัวขอของเอกสารอางอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนาและใชคําดังนี้
- ภาษาไทย ใหใชคําวา “เอกสารอางอิง” หรือ “รายการอางอิง” หรือ “บรรณานุกรม”
- ภาษาอังกฤษ ใชคําวา “References” หรือ “REFERENCES” หรือ
“Bibliography” หรือ “BIBLIOGRAPHY”
(8) ชื่อกราฟ ตาราง รูปภาพ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9) การสงตนฉบับ (ไฟล word และ PDF) พรอมแบบฟอรมการเสนอบทความ ผานระบบ
ThaiJO (Thai Journal Online System) ทาง http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
10) การเขียนเอกสารอางอิงใหใชการอางอิงระบบ APA Style ใหเรียงลําดับตามตัวอักษร
สําหรับการอางอิงเอกสารภาษาไทยใหมีการเพิ่มรายการอางอิงอีกหนึ่งสวน โดยเปนการแปลรายการอางอิง
ภาษาไทยใหเปนภาษาอังกฤษ
หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
Davis, Keith. (1967). Human Relation at Work: The Dynamic of Organization Behavior.
New York: McGraw-Hill
บทความในวารสาร
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่ (เดือน): เลขหนา.
Egloff, G. & Fitzpatrick, A. (1997). Vocationally Oriented Language Learning. Learning
Teaching Journal. 30(July): 226: 242.
เว็บไซต
Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley’s
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การเขียนบทความวิจัย
บทนํา (Introduction) อธิบายความสําคัญของปญหา และขอบเขตของการวิจัย สมมติฐาน (ถามี)
อาจรวมถึงการตรวจเอกสารไวดวย
วัตถุประสงค (Objectives) วัตถุประสงคของการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หรือการตรวจเอกสาร เปนการสังเคราะหสาระ
จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อแสดงแนวความคิด ทฤษฎี และขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับเรื่องที่วิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัย (Methods) ระบุวิธีการเก็บขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการเก็บ
ขอมูล รวมถึงป พ.ศ. ที่ทําการวิจัย วิธีวิเคราะหขอมูล ซึ่งอาจเปนวิธีการเชิงคุณภาพหรือวิธีการเชิงปริมาณ
ขึ้นอยูกับประเภทของการวิจัย
ผลการศึกษาหรือผลของการวิจัย (Research Result) แสดงผลของการวิจัย และขอมูลตางๆ ที่ได
จากการศึกษาวิจัยนั้นๆ อาจมีภาพ ตาราง และแผนภูมิประกอบ
บทสรุป วิจารณ และขอเสนอแนะ (Conclusion) เปนการสรุปผลที่ไดรับจากการวิจัยรวมถึงการ
อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะบนพื้นฐานของผลงานวิจัย
การเขียนบทวิจารณหนังสือ
1) ตองระบุขอมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ ดังนี้
- ชื่อหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
- ชื่อผูเขียน/ผูแตง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
- ปที่พิมพ
- สํานักพิมพ/โรงพิมพ
- จํานวนหนา
2) การนําเสนอบทวิจารณหนังสือควรมีสวนนํา สวนเนื้อหา และสรุปในทํานองเดียวกับการนําเสนอ
บทความ
3) การวิจารณสวนเนื้อหา ควรวิจารณแยกแตละบทหรือแตละบทความ (กรณีหนังสือที่รวบรวม
บทความ)
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ขอควรระวังการจัดเตรียมบทความ
• ชื่อผูแตง ไมใสตําแหนงทางวิชาการ ยศ ตําแหนงทหาร สถานภาพทางการศึกษา หรือ คํานําหนาชื่อ
หรือทายชื่อ เชน นาย, นาง, นางสาว, ผศ.ดร., PhD, ร.ต.ต., พ.ต.ท.
• ไมควรระบุสถานภาพผูแตง เชน นักศึกษาปริญญาเอก, อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ, ผศ.ดร.,
ผูอํานวยการ..., คณบดีคณะ....., พยาบาลวิชาชีพ,
• สังกัดผูแตง ตองมีสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดใหเลือกเพียง 1 สังกัด) และควรระบุ หนวยงาน
ระดับตน เรียงไปจนถึง หนวยงานหลัก จังหวัด รหัสไปรษณีย และประเทศ เชน ภาควิชาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี Department of Physics, Faculty of Science,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140, Thailand

35

3.3 วิธีการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ตารางที่ 3.1 วิธีการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ขั้นตอน
1. รั บ บทความ/ตรวจสอบ
ตนฉบับ
2. ต ร วจ ส อ บ ก าร คั ด ล อ ก
ผลงานวิชาการ
3. กองบรรณาธิการพิจารณา

4. ผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณา
บทความ

5. รับผลการประเมิน/หนังสือ
ขอบคุณผูทรงคุณวุฒ/ิ
กองบก.พิจารณาผลประเมิน/
แจงผูเขียน
6. กองบก.พิจารณาฉบับแกไข
กอนตอบรับตีพิมพ

วิธีการปฏิบัติ
- รับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ และบทความ
ปริทัศน จากระบบออนไลน http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
- ฉบับภาษาอังกฤษตรวจสอบดวยระบบ Turn it in ทาง https://www.turnitin.com
- ฉบับภาษาไทยตรวจสอบดวยระบบอักขราวิสุทธิ์ http://plag.grad.chula.ac.th
- กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องตน ตามสาขาที่เกี่ยวของกับ
บทความ จํานวน 1-2 คน
- ทําหนังสือถึงกองบรรณาธิการพิจารณาบทความเพื่อลงในวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร
- บรรณาธิการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒจิ ากฐานขอมูลผูประเมินผลงานวิชาการ
http://www.reviewer.nida.ac.th โดยเลือกใหตรงกับสาขาของบทความ
จํานวน 2-3 คน
- ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบันมีระยะเวลาในอานประเมินบทความ 2-3 สัปดาห
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันใหระยะเวลา 3-4 สัปดาห
- รับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
- ทําหนังสือขอบคุณผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ
- พิมพผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน
- ทําบันทึกเบิกคาสมนาคุณผูทรงคุณวุฒิ
- แจงผลการพิจารณาบทความ
- ตรวจสอบความเรียบรอยของบทความตามที่ผูทรงคุณวุฒิคําแนะนํา
- ตรวจความเรียบรอยของบทความ/เอกสารอางอิง
- กรณีบทความเปนภาษาอังกฤษ ผูเขียนเปนชาวตางชาติ สงชื่อเรื่อง บทคัดยอ
คําสําคัญ ใหผูแปลแปลชื่อเรื่อง บทคัดยอ คําสําคัญเปนภาษาไทย
- กรณีบทความภาษาอังกฤษ สงบทความใหผูเชี่ยวชาญอานตรวจไวยากรณและ
สํานวนภาษา และสงบทความใหผูเขียนแกไข
- ทําหนังสือขอเบิกคาแปลและเบิกคาสมนาคุณผูอานตรวจไวยากรณและ
สํานวนภาษา
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ตารางที่ 3.1 วิธีการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ขั้นตอน
7. ตรวจความเรียบรอย/
ตอบรับตีพิมพ
8. ตรวจความเรียบรอยของ
บทความ

วิธีการปฏิบัติ
- ตรวจความถูกตองครบถวนของบทความ
- แจงผลการพิจารณาบทความฉบับแกไขหรือตอบรับตีพิมพบทความ
- เตรียมตนฉบับบทความและจัดรูปแบบตนฉบับบทความสําหรับสงสํานักพิมพ
- สงตนฉบับบทความใหผูเขียนตรวจความเรียบรอยกอนสงสํานักพิมพ

9. กองบก. เตรียมตนฉบับสง
สํานักพิมพ

- ตรวจความเรียบรอยของตนฉบับบทความอีกครั้งกอนสงสํานักพิมพ
- ติดตอสํานักพิมพเพื่อสงตนฉบับบทความ
- นํา Manuscript ขึ้นเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
- กองบรรณาธิการตรวจพิสูจนอักษร 1-2 ครั้ง
- กองบรรณาธิการสงไฟลตนฉบับบทความใหผูเขียนตรวจพิสูจนอักษร 1-2 ครั้ง
เมื่อผูเขียนตรวจพิสูจนอักษรตนฉบับแลวสงไฟลใหกองบรรณาธิการ

10. กองบรรณาธิการตรวจ
สงปรูฟ 1-3

11. รับตนฉบับและสงตนฉบับ
สมบูรณ

- กองบรรณาธิการตรวจความเรียบรอย สงตนฉบับใหสํานักพิมพแกไข
และสั่งพิมพวารสาร

12. กองบก. ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางและสั่งพิมพวารสาร
13. กองบก. รับเลมวารสาร
และไฟลบทความ
14. การเผยแพรวารสาร
สิ้นสุด

- บรรณาธิการพิจารณาราคาจัดซื้อจัดจางและตอรองราคา
- สงเรื่องใหฝายการเงินดําเนินการจัดซื้อจัดจางวารสาร
- ตรวจเช็คจํานวนวารสาร และตรวจรับวารสาร
- เผยแพรผานเว็บไซต http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
- เผยแพรวารสารใหหนวยงานตาง ๆ และ คณะกรรมการตาง ๆ

3.4 วิธีการใหบริการเพื่อใหผูรับบริการความพึงพอใจ
1) การใหบริการของผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองแสดงพฤติกรรมทาทางที่เหมาะสม ยิ้ม
แยม แจมใส และเปนมิตร พรอมใหการชี้แจง อธิบาย และใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
วารสาร
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2) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองปฏิบัติตอทุกคนดวยความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน ไมมีความเหลื่อมล้ํา และตองรักษาความลับสวนบุคคล
3) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองมีทัศนคติที่ถูกตองในการใหบริการตองเขาใจ และ
ชวยอํานวยความสะดวกและชวยเหลืออยางเต็มกําลังความสามารถ
4) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองมีความรู และความเขาใจในเรื่องวารสารอยางถูกตอง
และลึกซึ้ง
5) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรควรพูดจา ชัดเจน ครบถวน ถูกตองสั้น กระชับ และ
พิจารณาไดวาผูรบั บริการมีความเขาใจหรือไม
6) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรตองสามารถควบคุมอารมณตัวเองไดตองขอโทษเมื่อ
ตัวเองเปนฝายผิด และขอบคุณผูรับบริการเสมอ
7) ผูปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตรควรรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูรับบริการ
เพื่อนํามาปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใหระบบงานวารสารพัฒนาดีขึ้น

3.5 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร ดังนี้
1) การติดตามผลการอานพิจารณาบทความเบื้องตนจากกองบรรณาธิการ โดยมีระยะเวลาในการ
พิจารณา 1 สัปดาห เมื่อครบกําหนดผูปฏิบัตจิ ะตองติดตามผลการพิจารณาบทความ
2) การติดตามผลการอานพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒภิ ายในสถาบัน 2 สัปดาห และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 3 สัปดาห กอนถึงวันครบกําหนด 1 วัน ซึ่งจะติดตามทางโทรศัพท
หรือทางเมลแจงเตือน และเมื่อครบกําหนดแลวก็ติดตามผลการพิจารณาทางโทรศัพทหรือทาง
เมลแจงเตือน
3) การติดตามการแกไขบทความจากผูเขียนบทความ ซึ่งกองบรรณาธิการใหระยะเวลาในการแกไข
บทความ ประมาณ 2-4 สัปดาห ซึ่งมีการติดตามทางโทรศัพทหรือทางเมลแจงเตือน และเมื่อ
ครบกําหนดแลวก็ติดตามผลการพิจารณาทางโทรศัพทหรือทางเมลแจงเตือน
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3.6 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
3.6.1 เงื่อนไขการสงบทความ
1) บทความที่สงมาเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารจะตองไมเคยลงพิมพที่ใดมากอน และไมอยู
ระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น โดยเจาของบทความมิไดคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์
ของผูใด
2) ผูเ ขี ยนบทความที่ สง ต นฉบั บบทความ ต องดํ าเนิ นการตามเงื่ อนไขการสง บทความของ
วารสารพัฒนบริหารศาสตร โดยกรอกแบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
และระบุความประสงคในชอง  ที่กําหนด
ประสงคจะทราบชื่อผูประเมินบทความ (โดยมีเงื่อนไขวาผูอานประเมินจะตองมีความ
ประสงคใหเปดเผยชื่อดวยเชนกัน หากไมมีผูอานประเมินทานใดประสงคใหเปดเผยชื่อทางกองบรรณาธิการจะ
สงบทความกลับคืนใหกับผูเขียนตอไป)
ไมประสงคจะทราบชื่อผูประเมินบทความ
6.3.2 ขอสังเกต
กรณีผูเขียนบทความสงบทความ ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบหลักฐานการสงใหครบถวน เชน
แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร หลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียม
การสงบทความ รวมทั้งตนฉบับบทความ หากเอกสารไมครบใหแจงผูเขียนเพื่อขอเอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติม
6.3.3 ขอควรระวัง
1) การรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสาร ตอ งตรวจสอบการคัดลอกบทความ
ถาเปนบทความภาษาอังกฤษตรวจดวยระบบ Turn it in บทความภาษาไทยตรวจดวยระบบอักขราวิสุทธิ์
เพื่อปองกันการจัดพิมพบทความที่มีความซ้ําซอน
2) การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน กรณีผูเขียนบทความเปนอาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษาของสถาบันใหสงผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความเปนบุคคลนอกสถาบัน
3) การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน กรณีผูเขียนบทความเปนอาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษาจากภายนอกสถาบันใหสงผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความภายในสถาบันหรือ
ภายนอกสถาบัน แตตองไมใชหนวยงานเดียวกับผูเขียนบทความ
6.3.4 สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
1) การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความควรปดชื่อ และสถานที่ติดตอของ
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ผูเขียนบทความ
2) การติดตามผลการพิจารณาบทความจากผูอานประเมินเมื่อถึงกําหนดใหติดตามทวงถาม
3) ผลการพิจารณาบทความเปนความลับ ควรเก็บอยางระมัดระวังใหมิดชิด

3.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ประพฤติได ทั้งทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม อันเปนความงดงาม ใน
สายตาผูอื่น เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข ความรวมมือ การชวยเหลือเกื้อกูล ดวยความเต็มใจและเปนที่
ยอมรับทางสังคม
จรรยาบรรณ คือ การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม เปนรูปแบบในการดํารงตนของคนในกลุม สังคม หมูคณะ
หรือองคกรตาง ๆ มีจิตใจงาม มีความเมตตา โอบออมอารีซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานักที่ดที ี่สังคมยอมรับ และ
ความมีคุณธรรมของแตละบุคคล หรือผูประกอบการในสังคมที่มองเห็นเปนรูปธรรม (กัลยาณี สูงสมบัต,ิ 2007)
การปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร เจาหนาที่ปฏิบัติงาน กองบรรณาธิการ บรรณาธิการ
คณะกรรมการตาง ๆ หรือผูเกี่ยวของจะตองมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อไมใหเกิดการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได และ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ผูปฏิบัติงานเปนบุคลากรของสถาบันจําเปนตองยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2554)
3.7.1 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1) พึงประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับบริการและบุคคลทั่วไปทั้ง
ดานสวนตัวและการงาน เพื่อธํารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
2) พึงปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถและปฏิบัติตอผูรับบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม
3) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
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4) พึงปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดอิสระ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพล
หรือผลประโยชนใด ๆ
5) พึงหมั่นศึกษาคนควาติดตามความกาวหนาในวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนางานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
6) พึงปฏิบัติหนาที่ดวยจิตบริการ จิตอาสาและพรอมใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะ
7) พึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา เยี่ยงกัลยาณมิตร และ
ชวยเหลือสงเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดทีมงานที่ดี
8) พึงสราง สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน
9) พึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ดวยสํานึกตอสังคมและชาติ
3.7.2 จรรยาบรรณที่พึงมีตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
1) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) เปนผูที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
3) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
4) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง
สมเหตุสมผลโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ องคการ ผูรับบริการ และ
ประชาชนเปนสําคัญ และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
6) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7) ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดทิ้งหรือละเวนหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน
8) รักษาความลับที่สถาบันตองดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
9) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินขององคการอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวัง มิใหเสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินสวนตน
10) ละเวนการนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
11) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
3.7.3 จรรยาบรรณที่พึงมีตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
1) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และ
ระเบียบขององคการโดยปราศจากอคติ
2) ปฏิบัติหนาที่โดยมิใหเปนการกระทําขามขั้นผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา
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เหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว
3) ดูแลเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน การสรางขวัญกําลังใจ การจัด
สวัสดิการและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
4) ใหความรวมมือชวยเหลือผูรวมงานทั้งในดานการใหความคิดเห็น และการแกปญหา
รวมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความ
รวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ
5) ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรง
รวมใจในบรรดาผูรวมงานกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ
6) ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเกี่ยวของดวยวาจาสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธที่ดี
7) ละเวนจากการนําผลการปฏิบัติงานของผูอื่นมาเปนของตน และไมนําผลการปฏิบัติงานที่
บกพรองของตนไปเปนของคนอื่น
3.7.4 จรรยาบรรณที่พึงมีตอนักศึกษา ผูรับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม
1) ใหบริการอยางเต็มความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจา
ที่สุภาพออนโยน
2) ประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนแบบอยางที่ดี และเปนที่นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
3) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกัน
โดยเสนหาจากผูมาติดตอ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น
4) ละเวนจากการเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความ
ไววางใจโดยมิชอบจนกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
5) ละเวนจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผู
บริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด
6) ละเวนจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย หรือฝา
ฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
7) ละเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใชคู
สมรสของตน
8) มีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่
3.7.5 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ และการปฏิบัติงาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1) เปดใจกวางเพื่อพัฒนาความรูที่เกี่ยวของ และมุงมั่นพัฒนาศาสตรของตนเองอยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ พรอมทั้ง ติดตามวิทยาการใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
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2) จัดทําแผนบริหารการสอนและแจงใหนักศึกษาทราบเมื่อเปดภาคการศึกษา
3) สอนเพื่อพัฒนาศิษยอยางมุงมั่นและตั้งใจ โดยไมเรียกรับผลประโยชน
4) พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน วิธีการสอน วิธีการวัดผลประเมินผลใหทันสมัย
แลวนํามาใชในการปฏิบัติงานการสอน การวัดผลประเมินผล ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ตรงเวลา สอนดวยความเต็มใจ ไมปดบังความรู และสอนโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง
6) เคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย รับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย
ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
7) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนในการทําวิจัย
8) มีน้ําใจในการใหบริการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3.7.6 บทลงโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีดังนี้
1) ผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีที่เปนความผิดจรรยาบรรณครั้งแรกใหทําการตักเตือน
1.2 หากยังประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องเดิมที่ถูกตักเตือนแลว ตาม (1.1) ใหออก
คําสั่งดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
1.3 ผูใดฝาฝนคําสั่ง ตาม (1.2) ใหทําทัณฑบนไวเปนหนังสือและ เก็บรวบรวมไวกับ
ทะเบียนประวัติประจําตัวบุคลากร
1.4 ในกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ที่เปนความผิดทางวินัยดวยใหดําเนินการทางวินัย
ในสวนที่เกี่ยวของนั้น
2) การกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงมีดังตอไปนี้
2.1 การนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเองโดยมิชอบ
2.2 การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาหรือหญิงหรือชายอื่น
ซึ่งมิใชคูสมรสของตน
2.3 การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ
เพื่อการกระทําหรือไมกระทําการใด
2.4 การเปดเผยความลับของนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่หรือจากความไววางใจ
ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการ
2.5 การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหการกระทําการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
2.6 การกระทําความผิดอืน่ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามสภาพและความรายแรง
ของการกระทํา
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บทที่ 3 นี้ ผูจัดทําคูมือ ไดรวบรวมแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวารสาร หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร กองบรรณาธิการ
บริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร คณะกรรมการประเมินคุณภาพวารสารพัฒนบริหารศาสตร อํานาจหนาทีต่ าง ๆ
ของคณะกรรมการ ระเบียบกองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับ
กองทุนวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เกณฑเชิงปริมาณและเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI
นโยบายการบริหารงานของกองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร และคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร วิธีการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร เงื่อนไขและ
ขอควรระวัง รวมถึงสิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวารสาร
พัฒนบริหารศาสตร สวนรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําวารสารจะไดกลาวถึงในบทที่ 4
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บทที่ 4
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
การจัดทําคูมือ เรื่อง “การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร” เนื้อหาในบทนี้ ประกอบดวย 3 สวน
4.1 รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน
การจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตรเปนการทํางานที่ตองใชความรู ทักษะ ความสามารถ และความ
อดทนสูง โดยตองมีความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตองเขาใจในหลักเกณฑของวารสาร การ
บริหารจัดการทรัพยากรและกรอบระยะเวลาที่จํากัด ตองมีทักษะความสามารถในการติดตอประสานงานกับ
ผูเขียนบทความ ผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ คณะกรรมการวารสารคณะฯ การเงิน สํานักพิมพ และฝาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อใหไดวารสารที่มีคุณภาพและตรงตามเกณฑมาตรฐานวารสาร และควบคุม
คุณภาพวารสารใหออกตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณและความหมายของ Work Flow
สัญลักษณ

ความหมาย
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่อาจมีการขอใหแกไขหรือจัดสง
หลักฐานเพิ่มเติมตามขอบังคับไดเล็กนอย รวมถึงการ
ตรวจสอบรายละเอียด แตไมมีการตัดสินใจหรือการอนุมัติ
การตัดสินใจ ทางเลือก การอนุมัติการประเมิน การพิจารณา
รวมถึงการพิจารณากลั่นกรองโดยที่ไมไดตัดสินดวย
การไหลของขั้นตอนหลักกรณีผานกระบวนการ เห็นชอบโดย
ที่ยังไมสิ้นสุดหรือไมอนุมัติ ไมเห็นชอบ ไมรับพิจารณา
การไหลของขั้นตอนหลักกรณีแกไข ปรับปรุง บทความ
หลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
มีตอหนาถัดไป
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านวารสารพัฒนบริหารศาสตร
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านวารสารพัฒนบริหารศาสตร
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4.1 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร
ผังกระบวนงาน

รับบทความ

รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 1
1.1 รับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ
หนังสือ และบทความปริทัศนที่ผูเขียนสงตนฉบับ
บทความผานระบบออนไลน http://www.tcithaijo.org/index.php/NDJ และตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการสงบทความ

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

เจาหนาที่ วจ. 5 วัน

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

1. ความถูกตองตามแบบเสนอบทความเพื่อ
พิจารณาลงพิมพในวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร
2. ไฟลบทความ MS word
3. หลักฐานการจายคาธรรมเนียมการสง
บทความ
4. ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

1. แบบ วส.001

1. แบบเสนอ
บทความเพื่อ
พิจารณาลงพิมพ
ในวารสาร
พัฒนบริหาร
ศาสตร
2. ประกาศ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร
ศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑ
และอัตราการเก็บ
คาธรรมเนียม
การสงบทความ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

ตรวจสอบ
บทความ

กองบก.
พิจารณา

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

ขั้นตอนที่ 2
เจาหนาที่ วจ. 2 วัน
2.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
ตนฉบับบทความ กรณีบทความ เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นไมครบแจงผูเขียนใหสงเอกสารเพิ่มเติมทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
2.2 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานฉบับภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบดวยระบบ Turn it in
2.3 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานฉบับภาษาไทย
ตรวจสอบดวยระบบอักขราวิสุทธิ์
2.4 ลงทะเบียนรับบทความในไฟลงานวารสาร
2.5 ทําหนังสือแจงผูเขียน และจัดสงทางไปรษณียหรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนที่ 3
3. กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องตน
กองบก.
7 วัน
จํานวน 1-2 คน ผลการพิจารณาบทความในเบื้องตน
3.1 กรณีกองบรรณาธิการ เห็นสมควรปฏิเสธการ
ตีพิมพ ผูปฏิบัติงานทําหนังสือแจงผูเขียนบทความ
เจาหนาที่ วจ.
3.2 กรณีกองบรรณาธิการเห็นสมควรสงผูประเมิน
บทความ ผูปฏิบัติงานดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม
1. ความถูกตองตามรูปแบบบทความ และ
คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
2. ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
1. คําแนะนํา
สําหรับผูเขียน
บทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพใน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร
2. หนังสือตอบ
ผูเขียนแจงไดรับ
บทความ

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
1. หนังสือสงกอง
บรรณาธิการ
พิจารณาบทความ
2. หนังสือแจง
ผูเขียนบทความ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิง่ ที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

3.3 บรรณาธิการหารายชื่อผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน
บทความจากฐานขอมูลผูประเมินผลงานวิชาการ
http://www.reviewer.nida.ac.th

ผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ

ขั้นตอนที่ 4
4. การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
4.1 บรรณาธิการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจาก
ฐานขอมูลผูประเมินผลงานวิชาการ
http://www.reviewer.nida.ac.th/
โดยเลือกใหตรงกับสาขาของบทความ จํานวน 2-3 คน
ทาบทามผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพทหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส
- กรณีผูทรงคุณวุฒิไมรบั อานประเมินบทความ
ติดตอผูทรงคุณวุฒทิ านอื่น
- กรณีผูทรงคุณวุฒิตอบรับอานประเมินบทความ
4.2 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมิน
บทความ โดยมีระยะเวลาในอานประเมิน
- ผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบันใหระยะเวลาอาน 2
สัปดาห

เจาหนาที่ วจ. 1. ผูทรง 1. ความถูกตองและความครบถวนของขอมูล 1. แบบ วส.002
และ
คุณ วุฒิ และเอกสารที่เกี่ยวของ
2. แบบ วส.003
ผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 2. ติดตามผลการพิจารณากอนถึงกําหนด 3 วัน
2-3
สัปดาห
2. ผูทรง
คุณวุฒิ
ภายนอก
3-4
สัปดาห

1.หนังสือขอความ
อนุเคราะหอาน
ประเมินบทความ
2. แบบฟอรม
พิจารณาบทความ
3. แบบฟอรม
ประวัติ
ผูทรงคุณวุฒิ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

ผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันใหระยะเวลา 3
สัปดาห
4.3 ผูปฏิบัติงานจัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินทางไปรษณีย โดยแนบ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมิน
บทความ
- แบบฟอรมพิจารณาบทความ
- บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- แบบฟอรมประวัติผูทรงคุณวุฒิ
4.4 การจัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมินทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยแนบ
- หนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมิน
บทความ
- ไฟลฟอรมแบบพิจารณาบทความ
- ไฟลบทความวิจัย/บทความวิชาการ
- ไฟลแบบฟอรมประวัติผูทรงคุณวุฒิ
4.5 ติดตามผลการพิจารณากอนถึงกําหนด 3 วัน

51

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 5

กองบก.พิจารณา
ผลการประเมิน/
แจงผูเขียน

5. รับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
5.1 ทําหนังสือขอบคุณผูทรงคุณวุฒิอานประเมิน
บทความ
5.2 พิมพผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน
5.3 ผูปฏิบัติงานทําหนังสือแจงผลการพิจารณา
บทความ โดยแนบความความเห็นและขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน ใหผูเขียนทราบและแกไข
- กรณีผลการพิจารณาตามขอ 1-4 ใหระยะเวลา
ในการแกไขบทความ ประมาณ 3- 4 สัปดาห
- กรณีผลการพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ แจงผลการ
พิจารณาบทความ โดยแนบผลการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน
5.4 ทําหนังสือขอเบิกจายคาสมนาคุณผูท รงคุณวุฒิ
ประเมินบทความวารสารพัฒนบริหารศาสตร

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

เจาหนาที่ วจ. 3 วัน

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม
1. ความถูกตองและความครบถวนของขอมูล
และเอกสารที่เกี่ยวของ

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
1. หนังสือ
ขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิอาน
ประเมินบทความ
2. หนังสือแจงผล
การพิจารณา
บทความ
3.แบบฟอรม
รายละเอียดการ
แกไขบทความ
4.หนังสือเบิกจาย
คาสมนาคุณ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

กองบก.
พิจารณาฉบับ
แกไข

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

ขั้นตอนที่ 6
บรรณาธิการ 3 วัน
บรรณาธิการพิจารณาบทความฉบับแกไขตามที่
และเจาหนาที่
ผูทรงคุณวุฒิคําแนะนํา ผลการพิจารณามี 3 กรณี ดังนี้ วจ.
6.1 กรณี ที่ 1 กรณี บ ทความสมควรตี พิ ม พ ส ง ให
ผูปฏิบัติงานดําเนินการสงบทความใหผูตรวจไวยากรณ
และสํ านวนภาษาหรื อส ง ผูแ ปล หรื อตรวจสอบความ
ถูกตองและเรียบรอยของบทความ
6.2 กรณีที่ 2 กรณีผลการพิจารณาสมควรตีพิมพ เมื่อ
ผูเขียนไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลว
เทานั้น โดยที่ผูประเมินขอพิจารณาอีกครั้ง ตรวจสอบ
ความเรียบรอยของบทความ ทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหอานประเมินบทความ แนบ 1) แบบฟอรม
ผลการพิจารณาฉบับเดิม 2) แบบฟอรมพิจารณา
บทความ 3) ฟอรมคําชี้แจงที่ผูเขียนแกไขบทความ และ
4) บทความวิจัย/บทความวิชาการ
6.3 กรณีที่ 3 สงผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ โดย
บรรณาธิการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิจากฐานขอมูล
ผูประเมินผลงานวิชาการ http://www.reviewer.nida.ac..th

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม
1. ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง
1.หนังสือขอความ
อนุเคราะหอาน
ประเมินบทความ
2. แบบฟอรม
พิจารณาบทความ
3. แบบฟอรม
ประวัติ
ผูทรงคุณวุฒิ
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

โดยเลือกใหตรงกับสาขาของบทความ จํานวน 2-3 คน
ผูปฏิบัติงานทาบทามผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพทหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส กรณีผูทรงคุณวุฒิไมรับอาน
ประเมินบทความ หรือไมสะดวกลาชา ติดตอ
ผูทรงคุณวุฒทิ านอื่น กรณีผูทรงคุณวุฒิตอบรับอาน
ประเมินบทความ ทําหนังสือขอความอนุเคราะหอาน
ประเมินบทความ โดยผูทรงคุณวุฒิภายในหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

แจงผลการพิจารณา
บทความ

ขั้นตอนที่ 7
ผูปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของบทความ/
เจาหนาที่ วจ. 3 วัน
เอกสารอางอิง
7.1 กรณีผลการพิจารณา เห็นสมควรตีพิมพบทความ
กรณีบทความเปนภาษาอังกฤษ ผูเขียนเปนชาวตางชาติ
ผูปฏิบัติงานจะสงชื่อเรื่อง บทคัดยอ คําสําคัญ ใหผูแปล
แปลชื่อเรื่อง บทคัดยอ คําสําคัญเปนภาษาไทย
7.2 กรณีบทความภาษาอังกฤษ ผูปฏิบัติงานจะสง
บทความใหผูเชี่ยวชาญอานตรวจไวยากรณและสํานวน
ภาษา โดยผูเขียนตองรับผิดชอบคาใชจายเอง

- ความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

ตรวจความ
เรียบรอยของ
บทความ

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

และสงบทความใหผูเขียนแกไข
7.3 กองบรรณาธิการพิจารณาบทความฉบับแกไขหลัง
แปลชื่อเรื่อง บทคัดยอ และคําสําคัญ และการตรวจ
ไวยากรณและสํานวนภาษา
7.4 ทําหนังสือขอเบิกคาแปลและเบิกคาสมนาคุณผูอาน
ตรวจไวยากรณและสํานวนภาษา
7.5 เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของ
บทความ และแจงผลการพิจารณาบทความฉบับแกไข
หรือตอบรับตีพิมพบทความ
ขั้นตอนที่ 8
8. ตรวจความเรียบรอยของบทความ และ
บรรณาธิการ 3 วัน
จัดรูปแบบตนฉบับ
และเจาหนาที่
8.1 ผูปฏิบัติงานตรวจความถูกตองครบถวนของ
วจ.
บทความ เชน
1) ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อ–นามสกุล ที่อยูที่สามารถติดตอไดและ
อิเล็กทรอนิกสของผูเขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
3) บทคัดยอ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

1. คําแนะนํา
สําหรับผูเขียน
บทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพใน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

กองบก.เตรียม
ตนฉบับบทความ

กองบก.ตรวจ
บทความ

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

4) คําสําคัญ (Keywords) จํานวน 3-5 คํา ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5) เอกสารอางอิงถูกตองครบถวน
8.2 ผูปฏิบัติงานเตรียมตนฉบับบทความและ
จัดรูปแบบตนฉบับบทความ สําหรับสงสํานักพิมพ
8.3 ผูปฏิบัติงานสงไฟลตนฉบับใหผูเขียนตรวจความ
เรียบรอยของบทความกอนสงสํานักพิมพ
ขั้นตอนที่ 9
ผูปฏิบัติงานเตรียมตนฉบับบทความและสํานักพิมพ
9.1 ผูปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของตนฉบับ
เจาหนาที่ วจ. 3 วัน
บทความอีกครั้งกอนสงสํานักพิมพ
9.2 ติดตอสํานักพิมพเพื่อสงตนฉบับบทความ
9.3 นํา Manuscript ขึ้นเว็บไซต
http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
เพื่อใหวารสารออนไลนไดทันตามกําหนด
ขั้นตอนที่ 10
กองบรรณาธิการตรวจสอบความเรียบรอยของตนฉบับ
10.1 สํานักพิมพจัดรูปแบบตนฉบับบทความสงไฟลทาง เจาหนาที่ วจ. 3 วัน
อิเล็กทรอนิกสใหกองบรรณาธิการตรวจพิสูจนอักษร

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

10.2 กองบรรณาธิ ก ารส ง ไฟล ต น ฉบั บ บทความให
ผู เ ขี ย นต ร วจพิ สู จน อั กษร ( จํ านวน 1 -2 ค รั้ ง )
เมื่ อ ผู เ ขี ย นตรวจพิ สู จ น อั ก ษรต น ฉบั บ แล ว ส ง ไฟล
อิเล็กทรอนิกสใหกองบรรณาธิการ
รับตนฉบับ/
ตรวจความเรียบรอย

กองบก. ดําเนินการ
สั่งพิมพวารสาร

ขั้นตอนที่ 11

เจาหนาที่ วจ. 3 วัน

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

ขั้นตอนที่ 12
บรรณาธิการ 2 วัน
สํ า นั ก พิ ม พ ส ง ใ บ เ ส น อ ร า ค า จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ใ ห และเจาหนาที่
กองบรรณาธิการทางอิเล็กทรอนิกส
วจ.
12.1 บรรณาธิการพิจารณาราคาจัดซื้อจัดจางและ
ตอรองราคา
12.2 สงเรื่องใหฝายการเงินดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
คาจัดพิมพวารสาร

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

กองบรรณาธิการรับฉบับจากผูเขียนบทความ ตรวจ
ความเรียบรอยอีกครั้ง และสงตนฉบับใหสํานักพิมพ
แกไขและสั่งพิมพวารสาร
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตอ)
ผังกระบวนงาน
รับวารสารและ
ไฟลบทความ

รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 13

สํานักพิมพจัดพิมพสงวารสารใหสํานักวิจัย

ผูรับผิดชอบ/
ปฏิบัติงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ตองควบคุม

เจาหนาที่ วจ. 1 วัน

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

เจาหนาที่ วจ. 5 วัน

- ความถูกตองและครบถวนของขอมูล

แบบฟอรม

เอกสารอางอิง

ผูปฏิบัติงานตรวจรับเลมวารสาร และไฟลตนฉบับ
บทความ
ขั้นตอนที่ 14 การเผยแพรวารสารรูปเลมและทาง
เว็บไซต

เผยแพรวารสาร

14.1 ผูปฏิบัติงานทําหนังสือขอมอบวารสารให
คณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ หนังสือขอมอบวารสารให
กรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร/กอง
บรรณาธิการ/คณบดีทุกคณะและผูอํานวยการสํานัก/
บรรณาธิการวารสารทุกฉบับของสถาบัน/สํานักบรรณา
สารการพัฒนา/ ผูเขียนบทความ/คณาจารยในคณะ/
สมาชิกวารสาร
14.2 การเผยแพรวารสารผานเว็บไซต
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จากตารางที่ 4.2 ผูจัดทําขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใหผูอานเขาใจกระบวนการมากขึ้นโดยแบงเปนขั้นตอนตาง ๆ 14 ขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ
จัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูเขียนสงตนฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ และ
บทความปริทัศน ผานระบบออนไลน http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ พรอมแนบแบบเสนอ
บทความเพื่อพิจารณาลงพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร และหลักฐานการจายคาธรรมเนียมการสง
บทความ
1.1 ผูปฏิบัติงานรับบทความในระบบออนไลน http://www.tcithaijo.org/index.php/NDJ (ภาพที่ 4.2) โดยตรวจเช็คความเรียบรอย ครบถวนของบทความ เอกสาร
หลักฐานการจายคาธรรมเนียมการสงบทความ (ภาพที่ 4.3) และแบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพ
ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ภาพที่ 4.4) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย
1) ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) สาขาที่สงบทความ
3) ชื่อ-นามสกุล ผูเขียนหลักและผูเขียนรวมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4) หนวยงานของผูเขียน
5) วุฒิการศึกษาหรืออยูระหวางศึกษา
6) ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก (ตัวอยางแบบฟอรมภาพที่ 4.3)
การตรวจสอบหลักฐานการจายคาธรรมเนียมการสงบทความ ตามประกาศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลัก เกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียมการสงบทความ
ภาษาไทย บทความละ 2,000 บาท และคาธรรมเนียมการสงบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000
บาท กรณีบ ทความ เอกสาร หรือหลัก ฐานอื่น ไมครบ แจง ใหผูเ ขียนสง เอกสารทางอิเล็ก ทรอนิก ส
เพิ่มเติม กรณีที่บทความหรือเอกสารครบถวน
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ภาพที่ 4.2 การสงตนฉบับผานระบบออนไลน http://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ

ภาพที่ 4.3 หลักฐานการจายคาธรรมเนียมการสงบทความ
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ภาพที่ 4.4 แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร (หนา 1)

61

ภาพที่ 4.4 แบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาลงพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร (หนา 2)
62

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
2.1 การตรวจสอบความสมบูร ณแ ละความถู ก ต องตน ฉบั บ บทความตาม
คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร เชน
1) ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อ–นามสกุล
3) ที่อยูที่สามารถติดตอไดและอิเล็กทรอนิกสของผูเ ขียนทุกคน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) บทคัดยอทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษความยาวไมนอยกวา
150 คํา และไมเกิน 250 คํา
5) คํ า สํ า คั ญ (keywords) จํ า นวน 3-5 คํ า ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามตัวอยางภาพที่ 4.5 มีจํานวน 5 หนา
กรณีบทความ เอกสาร หรือหลักฐานอื่นไมครบ แจงใหผูเขียนสงเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม
2.2 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน สําหรับบทความฉบับภาษาอังกฤษ
ตรวจสอบดวยระบบ Turn it in ทาง https://www.turnitin.com (ภาพที่ 4.6) และบทความภาษาไทย
ตรวจสอบดวยระบบ อักขราวิสุทธิ์ plag.grad.chula.ac.th (ภาพที่ 4.7)
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ภาพที่ 4.5 ตัวอยางคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตร
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ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
2.2.1 เขาไปที่ www.turnitin.com เลือก Login แลวกรอก
รายละเอียดอีเมลและรหัสผานสวนตัวของผูใช
2.2.2 Submit Paper: การสงไฟลงานเขาตรวจ เขาไปที่ Add
Assignment และทําการกรอกขอมูลไฟลที่ใชในการอัปโหลดขึ้นไปตองมีขนาดไมเกิน 20MB หรือมีความ
ยาวไมเกิน 400 หนา สําหรับประเภทของไฟลที่ระบบรองรับคือMS Word/ WordPerfect /Post
Script /PDF/ HTML /RTF /Open Office และ Plain text

ภาพที่ 4.7 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com
ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
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2.2.3 หลังจากคลิกปุมUpload ไฟลเขาไปในระบบแลวจะปรากฏ
หนาจอแสดงรายละเอียดคราวๆ ของไฟล ใหคลิกปุม Submit เพื่อไปยังขั้นตอนตอไปซึ่งในขั้นตอนนี้อาจ
ตองรอประมวลผลขอมูลสักระยะหนึ่งจะปรากฏหนาจอ

Ppxxx.p

Test paper.docx

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
2.2.4 จากนั้น ไปที่ Go to assignment Inbox เพื่อดูรายงาน
ตนฉบับ หรือเลือกSubmit Another paper เพื่ออัปโหลดไฟลชิ้นงานเพิ่มเติมได

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
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2.2.5 เมื่อคลิกเลือกคําสั่ง Go to assignment Inbox จะปรากฏ
หนาจอแสดงรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
2.2.6 คลิกที่จํานวนเปอรเซ็นตเพื่อดูรายงานตนฉบับจะปรากฏหนา
จอแสดงผลรายงานตนฉบับชี้แหลงขอมูลที่ปรากฏซ้ําเปนแถบสี และระดับเปอรเซ็นตการเทียบซ้ําแบบคําตอคํา

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
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2.2.7 Dowload & Print: การดาวนโหลดหรือพิมพรายงานตนฉบับ
ทําไดโดยคลิกที่ ไอคอนรูปเครื่องปริ้นสมุมลางซายปรากฏหัวขอใหเลือก 3 รายการดังนี้
- Current View: การดาวนโหลดขอมูลที่สงเขาตรวจสอบ
พรอมทั้ง แจงผล % การซ้ําซอนของขอมูลแยกตามแหลง
- Digital Receipting: การดาวนโหลดขอมูลสําหรับเปนใบ
ปะหนาแจงชื่อไฟล ขนาดขอมูล วันที่สงเขาตรวจสอบ ฯลฯ
- Original Submitted File: การดาวนโหลดไฟลขอมูล
ตนฉบับ

ภาพที่ 4.6 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน https://www.turnitin.com (ตอ)
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2.3 การตรวจสอบการคัดลอกผลงานฉบับภาษาไทย ตรวจสอบดวยระบบ
อักขราวิสุทธิ์ plag.grad.chula.ac.th (ภาพที่ 4.7)
2.3.1 plag.grad.chula.ac.th กรอก e-mail ที่เปน email@nida.ac.th
2.3.2 ทําการ Upload ไฟลบทความในรูปแบบ Ms word หรือ PDF
2.3.3 รอผลตอบกลับทาง e-mail

ภาพที่ 4.7 การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน http://plag.grad.chula.ac.th (ตอ)
2.4 เจาหนาที่ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับบทความในไฟลงานวารสาร
2.5 ทําหนัง สือ แจง ผูเ ขียน เรื่อง ไดรับ บทความเพื่อพิจ ารณาตีพิม พล งใน
วารสารพัฒนบริหารศาสตร (ภาพที่ 4.8) และจัดสงหนังสือทางไปรษณียหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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ภาพที่ 4.8 ตัวอยางหนังสือตอบผูเขียนแจงไดรับบทความ
70

ขั้นตอนที่ 3 กองบรรณาธิการพิจารณาบทความในเบื้องตน โดยบรรณาธิการสง
บทความใหกองบรรณาธิการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับบทความ จํานวน 1-2 คน อาน
ประเมินบทความในเบื้องตน ผูปฏิบัติงานทําหนังสือใหบรรณาธิการลงนามถึงกองบรรณาธิการพิจารณา
บทความเพื่อลงในวารสารพัฒนบริหารศาสตร (ตัวอยางหนังสือสงกองบรรณาธิการ ภาพที่ 4.9)
3.1 ผลการพิจารณาบทความในเบื้องตน กรณีกองบรรณาธิการ เห็นสมควร
ปฏิเ สธการตีพิมพ บทความ ผูป ฏิบัติงานทําหนังสือแจงผูเขียนบทความพรอมแนบขอเสนอแนะ ตาม
ตัวอยางหนังสือ ภาพที่ 4.10
3.2 กรณีก องบรรณาธิการเห็นสมควรสงผูประเมินบทความ บรรณาธิการ
พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ โดยพิจารณาสาขาที่เกี่ยวของกับบทความ
3.3 บรรณาธิ ก ารพิ จ ารณารายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ า นประเมิ น บทความ
จากฐานขอมูลผูประเมินผลงานวิชาการ http://www.reviewer.nida.ac.th ภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.9 ตัวอยางหนังสือสงกองบรรณาธิการพิจารณาบทความ
71

ภาพที่ 4.10 ตัวอยางหนังสือแจงผูเขียนบทความ (กรณีกองบรรณาธิการปฏิเสธการตีพิมพ)
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ภาพที่ 4.11 เว็บไซตฐานขอมูลผูป ระเมินผลงานวิชาการ http://www.reviewer.nida.ac.th
ขั้นตอนที่ 4 การสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
4.1 บรรณาธิการบริหารคัดเลือกผูทรงคุณวุฒจิ ากฐานขอมูลผูประเมินผลงาน
วิชาการ http://www.reviewer.nida.ac.th โดยเลือกใหตรงกับสาขาของบทความ จํานวน 2-3 คน
ผูปฏิบัติงานทาบทามผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพทหรือทางอิเล็กทรอนิกส กรณีผูทรงคุณวุฒไิ มรับอาน
ประเมินบทความ หรือไมสะดวกลาชา ติดตอผูทรงคุณวุฒทิ านอืน่ กรณีผูทรงคุณวุฒิตอบรับอานประเมิน
บทความ
4.2 ผูปฏิบัติงานทําหนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมินบทความให
บรรณาธิการลงนาม พรอมแนบบทความโดยปดชื่อ-สกุล ที่อยูหรือสถานที่ติดตอผูเขียน (Double-Blind
Peer Review) จํานวน 1 ชุด และแบบฟอรมการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร จํานวน 1 ชุด (พรอมแนบเอกสารตัวอยางดังภาพที่ 4.12-4.14) ระยะเวลาในการพิจารณา
บทความของผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน 2-3 สัปดาห และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 3-4 สัปดาห
4.3 ผูป ฏิบัติงานจัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมินทางไปรษณีย แนบ
หนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมินบทความ บทความ จํานวน 1 ชุด แบบฟอรมพิจารณาบทความ
จํานวน 1 ชุด และแบบฟอรมประวัติผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ชุด (ตัวอยางภาพที่ 4.12-4.14) การจัดสง
บทความใหผูทรงคุณวุฒิประเมินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส แนบสําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหอาน
ประเมินบทความ ไฟลบทความ แบบพิจารณาบทความ ไฟล word บทความวิจัย/บทความวิชาการ และ
ไฟล word แบบฟอรมประวัติผูทรงคุณวุฒิ
4.4 หากระยะเวลาใกลถึงกําหนดสงผลการพิจารณาบทความ ผูปฏิบัติงาน
ติดตามผลการพิจารณากอนถึงกําหนด 1 วัน
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ภาพที่ 4.12 ตัวอยางหนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมินบทความ
74

ภาพที่ 4.13 แบบฟอรมพิจารณาบทความ (หนา 1)
75

ภาพที่ 4.13 แบบฟอรมพิจารณาบทความ (หนา 2)
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ภาพที่ 4.14 แบบฟอรมประวัติผูทรงคุณวุฒิ
77

ขั้นตอนที่ 5 รับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ และแจงผูเขียนบทความ
5.1 ผูปฏิบัติงานทําหนังสือขอบคุณผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ
(ตัวอยางตามภาพที่ 4.15)
5.2 ผูปฏิบัติงานพิมพผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน ซึ่งผลการ
พิจารณาบทความมี 5 ขอ รายละเอียด ดังนี้
1. ควรตีพิมพ โดยไมตอ งแกไข
2. ควรตีพิมพ เมื่อผูเขียนไดมีโอกาสศึกษา คําแนะนําของผูประเมิน
โดยที่ผูเขียนอาจทบทวนบทความหรือไมก็ได
3. ควรตีพิมพ เมื่อผูเขียนไดทําการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําแลว
เทานั้น โดยที่ผูประเมินขอพิจารณาอีกครั้ง/ โดยผูประเมินไมขอพิจารณาอีก
4. อาจตีพิมพได เมื่อผูเขียนไดทบทวนและปรับปรุงบทความทั้งหมด
ผานการประเมินใหม
5. ปฏิเสธการตีพิมพ
5.3 ผูปฏิบัติงานเสนอผลการพิจารณาใหบรรณาธิการบริหารพิจารณา ผลการ
พิจารณาผูปฏิบัติงานทําหนังสือแจงผลการพิจารณาบทความ โดยแนบความความเห็นและขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน ใหผูเขียนทราบและแกไขบทความ
5.3.1 กรณีผลการพิจารณาตามขอ 1-4 เห็นสมควรตีพิมพหรือมีการ
แกไขใหระยะเวลาในการแกไขบทความ ประมาณ 3-4 สัปดาห โดยแนบเอกสาร 1) หนังสือแจงผลการ
พิจารณาบทความ (ตัวอยางภาพที่ 4.16) 2) ผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน 3) แบบฟอรม
รายละเอียดการแกไขบทความ (ตัวอยางภาพที่ 4.17) และ 4) คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพื่อ
พิจารณาตีพิมพในวารสารพัฒนบริหารศาสตรหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ สงทางไปรษณียหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
5.3.2 กรณีผลการพิจารณาปฏิเสธการตีพิมพ แจงผลการพิจารณา
บทความ โดยแนบเอกสาร 1) หนังสือแจงผลการพิจารณาบทความ (ตัวอยางภาพที่ 4.18) และ2) ผลการ
พิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน
5.4 ทําหนัง สือ ขอเบิก จายคาสมนาคุณผู ท รงคุณวุฒิ อานประเมินบทความ
วารสารพัฒนบริหารศาสตร หรืออาจจะเบิก 15 วันตอครั้งหรือเดือนละครั้ง (ตัวอยางภาพที่ 4.19)
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ภาพที่ 4.15 ตัวอยางหนังสือขอบคุณผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ
79

ภาพที่ 4.16 ตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาบทความ กรณีใหปรับปรุงแกไขบทความ
80

ภาพที่ 4.17 แบบฟอรมรายละเอียดการแกไขบทความ
81

ภาพที่ 4.18 ตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาบทความ (กรณีผูทรงคุณวุฒิปฏิเสธการตีพิมพ)
82

ภาพที่ 4.19 ตัวอยางหนังสือเบิกจายคาสมนาคุณผูท รงคุณวุฒิประเมินบทความ หนา 1

83

ภาพที่ 4.19 ตัวอยางการเบิกจายคาสมนาคุณผูท รงคุณวุฒปิ ระเมินบทความ หนา 2
84

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผูเขียนสงบทความฉบับแกไขคืนกองบรรณาธิการ พรอมแนบ
แบบฟอรมคําชี้แจงกองบรรณาธิการ ผูปฏิบัติงานตรวจสอบความเรียบรอยของบทความ เสนอบทความให
บรรณาธิการพิจารณาบทความฉบับแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิคําแนะนํา และแนบฟอรมคําชี้แจงกอง
บรรณาธิการใหบรรณาธิการพิจารณา ผลการพิจารณามี 3 กรณี ดังนี้
6.1 กรณีที่ 1 กรณีบทความสมควรตีพิมพ สงใหผูป ฏิบัติง านดําเนินการสง
บทความใหผูตรวจไวยากรณและสํานวนภาษาหรือสงผูแปล หรือตรวจสอบความถูกตองและเรียบรอย
ของบทความ
6.2 กรณี ที่ 2 กรณี ผ ลการพิ จ ารณาสมควรตี พิ ม พ เมื่ อ ผู เ ขี ย นได ทํ า การ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลวเทานั้น โดยที่ผูประเมินขอพิจารณาอีกครั้ง ผูปฏิบัติงานตรวจสอบความ
เรียบรอยของบทความ ทําหนังสือขอความอนุเคราะหอานประเมินบทความ โดยแนบ 1) แบบฟอรมผล
การพิจารณาฉบับเดิม 2) แบบฟอรมพิจารณาบทความ 3) ฟอรมคําชี้แจงที่ผูเขียนแกไขบทความ และ
4) บทความวิจัย/บทความวิชาการ
6.3 กรณีที่ 3 สงผูทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ โดยบรรณาธิการคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิจากฐานขอมูลผูประเมินผลงานวิชาการ http://www.reviewer.nida.ac.th โดยเลือกให
ตรงกับ สาขาของบทความ จํานวน 2-3 คน ผูป ฏิบัติง านทาบทามผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพทห รือทาง
อิเล็กทรอนิกส กรณีผูทรงคุณวุฒิไมรับอานประเมินบทความ หรือไมสะดวกลาชา ติดตอผูทรงคุณวุฒิ
ทานอื่น กรณีผูทรงคุณวุฒิตอบรับอานประเมินบทความ ผูปฏิบัติงานทําหนังสือขอความอนุเคราะหอาน
ประเมินบทความ โดยผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบันมีระยะเวลาในอานประเมิน บทความ 2-3 สัป ดาห
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันใหระยะเวลา 3-4 สัปดาห
ขั้นตอนที่ 7 ผูปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของบทความ และแจงผูเขียนบทความ
7.1 ผลการพิ จ ารณาเห็ น สมควรตี พิ ม พ บ ทความ กรณี บ ทความเป น
ภาษาอังกฤษ ผูเขียนเปนชาวตางชาติ ผูปฏิบัติงานจะสงชื่อเรื่อง บทคัดยอ คําสําคัญ ใหผูแปลแปลชื่อ
เรื่อง บทคัดยอ คําสําคัญเปนภาษาไทย
7.2 กรณีบทความภาษาอังกฤษ ผูปฏิบัติงานจะสงบทความใหผูเชี่ยวชาญอาน
ตรวจไวยากรณและสํานวนภาษา โดยผูเขียนตองรับผิดชอบคาใชจายเอง และสงบทความใหผูเขียนแกไข
7.3 กองบรรณาธิการพิจารณาบทความฉบับแกไขหลังแปลชื่อเรื่อง บทคัดยอ
และคําสําคัญ และการตรวจไวยากรณและสํานวนภาษา กรณีปฏิเสธการตีพิมพ ผูปฏิบัติงานสงใหผูเขียน
แกไข กรณีสมควรตีพิมพ ผูปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของบทความ
7.4 ทําหนังสือขอเบิกคาแปลและเบิกคาสมนาคุณผูอานตรวจไวยากรณและ
สํานวนภาษา
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7.5 เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจความเรียบรอยของบทความ และแจงผลการ
พิจารณาบทความฉบับแกไขหรือตอบรับตีพิมพบทความ ตัวอยางหนังสือตามภาพที่ 4.19

ภาพที่ 4.20 ตัวอยางหนังสือแจงผลการพิจารณาบทความฉบับแกไขหรือตอบรับตีพิมพบทความ
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