
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิขัน้ตอนการจัดท าวารสาร “สักทอง”  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประกาศรับบทความต้นฉบับ 
(เล่มวารสาร/ Web ของวารสาร) 

ตรวจสอบรูปแบบของบทความ 
(ภายใน 1 วัน ที่ไดร้ับบทความ) 

ผู้ส่งบทความแก้ไขบทความ 
(ภายใน 1 วัน หลังจากได้รับบทความจาก Mail) 

ไม่ผ่าน 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจความ
เหมาะสมของบทความ 

(ภายใน 5 วัน ที่ไดร้ับบทความ) 

แต่งตั้งและจัดส่งบทความให้ผูท้รงคุณวุฒ ิ
(ภายใน 20 วัน หลังตรวจบทความ) 

ติดตามบทความจากผู้ทรงคุณวฒุิ ครั้งที่ 1 (ภายใน 10 วัน หลังส่งบทความ) 
ติดตามบทความจากผู้ทรงคุณวฒุิ ครั้งที่ 2 (ภายใน 15 วัน หลังติดตาม ครัง้ที่ 1) 
ติดตามบทความจากผู้ทรงคุณวฒุิ ครั้งที่ 3 (ภายใน 20 วัน หลังติดตาม ครัง้ที่ 2) 

แจ้งผลการตรวจบทความ 
(ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับจากผู้ทรงคุณวฒุิ) 

ตรวจสอบรูปเลม่กอ่นตพีิมพ์และปรับแก้ไขตาม 
ผลการตรวจ 

(ภายใน 7 วัน) 

ผ่าน แตม่ีการปรับปรุงการแก้ไข ผู้ส่งบทความแก้ไขบทความ 
(ภายใน 1 เดือนหลังจากไดร้ับบทความ) 

จัดท าตน้ฉบับส่งโรงพิมพ์ ไฟล์ PDF 
(ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับต้นฉบับ) 

ตรวจสอบร่างตน้ฉบับโดยกองบรรณาธกิาร 
(ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับร่างต้นฉบับ) 

ไม่ผ่าน ปรับปรุงร่างตน้ฉบับ 
(ภายใน 2 วัน หลังจากตรวจสอบ) 

จัดพิมพ์วารสาร 
(ภายใน 15 วัน) 

ผ่าน 

เผยแพร ่
(ภายใน 15 วัน หลังจากวารสารออก) 

ผ่าน 

ก าหนดกองบรรณาธิการตรวจความ
เหมาะสมของบทความ  

จ านวน 3 ทา่น 
 

แจ้งผลการตรวจความเหมาะสมของบทความก่อน
น าส่งผู้ทรงคุณวฒุิตรวจ 

(ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับบทความจาก Mail) 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจรูปแบบของต้นฉบับบทความ  

   (ผลการตรวจรูปแบบบทความ : แบบสักทอง 1) 
1 วัน นายทวิช   ปิ่นวิเศษ เป็นผู้ตรวจ 

2. ก าหนดกองบรรณาธิการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.1 ก าหนดกองบรรณาธิการตรวจบทความ 3 ท่าน  
     และส่งบทความให้กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหา 
     เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการเผยแพร่  
     (แบบสรุปผลการตรวจ : แบบสักทอง 2) 

5 วัน 1. กองบรรณาธิการ เป็นผู้ก าหนด 
2. กองบรรณาธิการ 3 ท่าน เป็นตรวจ 
   บทความ 

 2.2 ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  1 วัน กองบรรณาธิการ เป็นผู้ก าหนดทั้ง 
 2.3 ก าหนดกองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข 

     บทความ 
     (แบบก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ/กองบรรณาธิการ : 
      แบบสักทอง 3) 

 ข้อ 2.1-2.3 

3. ด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
   (บทความฉบับตรวจพิจารณา 
    แบบสรุปผลการตรวจ : แบบสักทอง 4)  

20 วัน นายทวิช   ปิ่นวิเศษ เป็นผู้ด าเนินการ 

4. ส่งตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 3 วัน 1.ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ 
2.ดร.วิชุรา วินัยธรรม 

5. ส่งตรวจการอ้างอิง และบรรณานุกรม 3 วัน อาจารย์ปารวี เขมโชติกูร 
6. แจ้งให้เจ้าของบทความทราบผลการประเมินและผล

การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และผลการตรวจ
การอ้างอิงและบรรณานุกรมด าเนินการแก้ไข พร้อม
ทั้งส่งกลับมากองบรรณาธิการ 
   (ส าเนาบทความที่ผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
    -ส าเนาแบบสรุปผลการตรวจ (แบบสักทอง 4) 
    -ไฟล์บทความทั้งส่งไปและส่งกลับ) 

7 วัน นายทวิช   ปิ่นวิเศษ เป็นผู้ด าเนินการ 

7. ด าเนินการกองบรรณาธิการตรวจผลการแก้ไขเนื้อหา
และรูปแบบบทความ และอนุมัติให้ออกใบตอบรับ  
   (บทความผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
    -แบบสรุปผลการตรวจ (แบบสักทอง 4) 
    -บทความผ่านเจ้าของปรับแก้ไขแล้ว 
    -แบบสรุปผลการตรวจฉบับแก้ไข (แบบสักทอง 5)) 

7 วัน 1. นายทวิช ปิ่นวิเศษ เป็นผู้ด าเนินการ 
2. กองบรรณาธิการที่ก าหนดใน 
    ขั้นตอนที่ 2.3 เป็นผู้ตรวจ 

8. ตรวจสอบรูปเล่มก่อนตีพิมพ์ และปรับแก้ตามผลการ
ตรวจ 

7 วัน บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ และ
อาจารย์ปารวี เขมโชติกูร 

ขั้นตอนที่ 9  
  



(ต่อ) 
ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9. จัดท าต้นฉบับส่งโรงพิมพ์เป็นไฟล์ PDF  15 วัน นายทวิช   ปิ่นวิเศษ เป็นผู้จัดท า 
10. ตรวจสอบต้นฉบับจากโรงพิมพ์ 1 วัน กองบรรณาธิการที่ก าหนดในขั้นตอนที่ 

2.3 เป็นผู้ตรวจ 
 
หมายเหตุ  ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เป็นระยะเวลาขั้นสูงสุดที่จะใช้ หากผู้เกี่ยวข้องด าเนินการได้เร็วกว่าก าหนด 
              อาจใช้เวลาน้อยลง 
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