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บทที่ 1 

บทน า 

  
1.1  ขอบเขตของงานตามคู่มือ 

วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความส าคัญยิ่ง
ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ตลอดจนความเคลื่อนไหวในด้านดนตรีและการแสดง ศิลปะและวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง ๆ 
กระบวนการอันหลากหลาย การอ่านวารสารดนตรีและการแสดง จึงเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็นในการ
ติดตามความรู้ใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านดนตรีและการแสดง ศิลปะและ
วัฒนธรรม เผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้ที่มีความสนใจทางวิชาการ ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ การประกาศรับบทความ      
รับบทความต้นฉบับ กองบรรณาธิการตรวจหลักฐานการส่งและรูปแบบบทความ ส่งบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ แจ้งผู้เขียน กองบรรณาธิการยืนยันการรับบทความ 
จัดพิมพ์และเผยแพร่ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของวารสารดนตรีและการแสดง ให้เป็นระบบ
ระเบียบ ได้มาตรฐานในการท างาน 

1.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงกระบวนการท างานวารสารดนตรีและการแสดงอย่าง
ชัดเจน 

1.2.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ให้บรรจุเป้าหมายวารสาร 
ดนตรีและการแสดง 
 
1.3  ค าจ ากัดความหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทความ  หมายถึง  สรุปผลงานวิจัยหรือสรุปบทความวิชาการ 

ผู้เขียน   หมายถึง  ผู้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 
วารสารดนตรีและการแสดง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ     หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เก่ียวกับ 
การวิจัย วิชาการ ด้านดนตรีและการแสดง ศิลปะและ
วัฒนธรรม และประเมินผล  

การเผยแพร่      หมายถึง  การจัดพิมพ์ตัวเล่มวารสาร และน าข้อมูลเล่มวารสาร
ดนตรีและการแสดง ส่งไปยัง ผู้เขียน หน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์บนเว็ปไซต์ 
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1.4  ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และอ านาจ 
  

ผู้เกี่ยวข้อง หน้าที่และอ านาจ 
ผู้เขียนบทความ เขียนบทความ และแก้ไขบทความ 
บรรณาธิการ การจัดท า รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม 

เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นวารสาร พร้อมทั้ง
เป็นผู้จัดเลือกบทความรวบรวม ปรับปรุง และรับผิดชอบ
เรื่องการตีพิมพ์ 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ช่วยบรรณาธิการจัดท า รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือ
ควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นวารสาร 
พร้อมทั้งเป็นผู้จัดเลือกบทความรวบรวม ปรับปรุง และ
รับผิดชอบเรื่องการตีพิมพ์ 

กองบรรณาธิการ ช่วยตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิการในกรณีท่ี
บทความมีความนอกเหนือจากสาขาท่ีบรรณาธิการมี
ความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานตามบรรณาธิการวารสาร
มอบหมาย 

กองจัดการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวารสารดนตรีและการแสดง 
การติดต่อ ประสานงาน การสื่อสารและอ่ืน ๆ ภายใต้การ
ควบคุมของบรรณาธิการวารสาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ/ประเมินคุณภาพ
บทความของบทความภายในหรือภายนอกในสาขาท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความ
นั้น ๆ ในทุกมิติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ/ประเมินคุณภาพ
บทความของบทความภายนอกในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ
ในทุกมิติ 
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บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  
2.1  โครงสร้างหน่วยงานและภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดตั้งเป็นส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓)         
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  มีภาระหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา วิจัย บริการวิชาการ  ด้านดนตรีและการแสดง ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   โดยแยกสาขาวิชาดนตรีและการแสดงออกจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และยุบเลิกส่วน
งาน “สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ” มาเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของคณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา     

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีปรัชญาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นนักจัดการสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง และมีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม   
ที่กว้างไกล ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ เริ่มพัฒนาจากหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ดนตรีไทยและ
สากลให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อจาก
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ เป็น สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ประกอบด้วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรี
สากล การแสดงและการก ากับการแสดง และนาฏศิลป์ไทยและการก ากับลีลา ซึ่งนับเป็นเพียงการ
เริ่มต้นศึกษา ค้นคว้า ทดลองการใช้หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสามารถรับใช้สังคมได้อย่างแท้จริง 
มุ่งให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้  

จากโครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก เห็นได้ว่าในส่วนของภารกิจหลักมีส่วนที่สัมพันธ์กัน
มาก โดยเฉพาะด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีแนวนโยบาย       
ในการด าเนินการจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดงขึ้น  โดยยกฐานะสาขาวิชาดนตรีและการแสดง        
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรวมสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ จัดตั้งขึ้นเป็น       
คณะดนตรีและการแสดง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ภารกิจหลักด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย การจัดตั้งคณะดนตรีและการแสดง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรี
และการแสดง มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดการ และสร้างงานได้ด้วยตนเอง พร้อมมีคุณธรรม
และจริยธรรม ด้วยโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล  สามารถเพ่ิมรายได้เพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการด้วยจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้
มีโอกาสศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้นคณะดนตรีและการแสดงจึงน าแนวคิดนี้เพ่ือ
พัฒนาองค์กรด้วย “ศิลปภิวัฒน์” หรือ “การสร้างสรรค์” ที่พัฒนามาจากรากทางวัฒนธรรมไทย 
(Innovation from Tradition) ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในทุก ๆ มิติโดยเฉพาะมนุษย์ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคม จึงมีแนวทางในการเรียนการสอน การวิจัย 
การสร้างสรรค์การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้นการ
ท างานเป็นทีมและสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน นอกจากนั้นยังสามารถก ากับดูแลการด าเนินงาน
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ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม วัฒนธรรม เพ่ือสร้างคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน ด้วยคุณภาพการศึกษาระดับสากล 
พร้อมน าพาสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 ขุมปัญญาดนตรีและการแสดงบนรากวิถีวัฒนธรรมในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและวิชาการ  คณะดนตรีและการแสดง
ได้ก าหนดพันธกิจหลักภายใต้ภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย   
 ๑.  วชิาการและการเรียนการสอน   
 ๒.  การวิจัยและงานสร้างสรรค์   
 ๓.  การบริการวิชาการแก่สังคม   
 ๔.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ๕.  การพัฒนาคณะดนตรีและการแสดงให้เข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 
ค่านิยม 

คณะดนตรีและการแสดง ได้ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากร
ของคณะฯ เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิจัยของคณะฯ ต่อไปในอนาคต โดยค่านิยม
หลักของคณะฯ ประกอบด้วย ๔ ประการส าคัญ ดังนี้ 

M : Merit  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่ด ารงตนอยู่บน
    พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ
    ในวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ 

 

U : Unity  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง มีความสามารถในการ 
    ท างานเป็นทีม  ยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
P : Professional บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความ 
   สามารถรอบรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
   ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ด้วยระบบการ 

    วางแผนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว และมี 
    ประสิทธิภาพสูงสุด  
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A : Artistry  บุคลากรของคณะดนตรีและการแสดง ต้องเป็นผู้ที่มีความ 
    ปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง 

   มีความปรารถนาที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ของการด าเนินงานของคณะฯ ให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ 
   ยอมรับในระดับสากล 

 
โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างองค์กรคณะดนตรีและการแสดง 
(ที่มา : คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส ำนักงำนกำรศึกษำ 
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โครงสร้างการบริหารของคณะดนตรีและการแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงานของคณะดนตรีและการแสดง 

(ที่มา : คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
(ที่มา : คณะดนตรีและการแสดง, 2563) 

 
2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน (Job Description) 
 ส านักงานการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง  มีภารกิจงาน ได้แก่ 1.งานพัฒนา    
หลักสูตร 2.งานรับเข้านิสิตใหม่ 3.อาจารย์พิเศษ/วิทยากร 4.ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน 
5.การประมวลผลการศึกษา 6.ความร่วมมือทางวิชาการ 7.การออกเอกสารภายนอกและภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส านักงานการศึกษา 
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 1. งานพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ (มคอ.02) 
  1.2 การขอเปิดรับนิสิต 
  1.3 การส่งหลักสูตรเพ่ือขอรับการพิจารณาความสอดคล้อง (CHECO)  
  1.4 การกรอกโครงสร้างหลักสูตรในระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
  1.5 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
  1.6 การยกเลิกหลักสูตร 
  1.7 การติดตามการจัดท า มคอ. 3 – 7 
  1.8 การติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย        
ที่เกี่ยวข้อง 
 2. งานรับเข้านิสิตใหม่ 
  2.1 วางแผนการรับสมัครนิสิตใหม่  
  2.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 
  2.3 จัดเตรียมสถานที่สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ 
  2.4 สรุปผลการรับสมัครรายงานคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง  
 3. อาจารย์พิเศษ 
  3.1 ติดตามรายชื่ออาจารย์พิเศษประจ าปีการศึกษา 
  3.2 ตรวจสอบประวัติอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
  3.3 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
  3.4 เสนอคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง 
  3.5 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะดนตรีและการแสดง 
  3.6 เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในค าสั่ง 
  3.7 จัดท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
  3.8 จัดท าเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ 
 4. ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน 
  4.1 เข้าร่วมประชุมการจัดตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
  4.2 จัดตารางสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาแกนคณะ 
  4.3 ติดตามรายวิชาจากสาขาวิชา 
  4.4 จัดตารางสอนและห้องเรียนทุกสาขาวิชา 
  4.5 กรอกข้อมูลตารางสอนลงระบบบริการการการศึกษา (REG) 
  4.6 ขอความอนุเคราะห์ห้องเรียนจากส่วนกลาง 
   5. การประมวลผลการศึกษา 
  5.1 จัดท าปฏิทินการส่งการประมวลผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 
  5.2 ติดตามการส่งการประมวลผลการศึกษา  
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  5.3 จัดท าเอกสารการส่งผลการประมวลผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 
  5.4 เสนอผลการประมวลผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา (วาระรับรองเกรด)  
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะดนตรีและการแสดง 
  5.5 จัดส่งผลการประมวลผลการศึกษาไปยังกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  5.6 รายงานการส่งผลการประมวลผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะดนตรี
และการแสดง 
 6. ความร่วมมือทางวิชาการ 
  6.1 ประสานงานเบื้องต้นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
  6.2 จัดการประชุมหารือบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
  6.3 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ 
  6.4 ด าเนินการส่งให้กองบริการการศึกษา และกองกฎหมายตรวจสอบ 
  6.5 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
  6.6 วางแผนการจัดกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 
 7. การออกเอกสารภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  7.1 ออกแบบระบบรับค าร้องออกเอกสาร 
  7.2 ตรวจสอบรายละเอียดค าร้องออกเอกสาร 
  7.3 ออกเอกสารเสนอต่อคณบดี 
 
การปฏิบัติงาน 
 1. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ 
ดูแล เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 2. คณบดี มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะดนตรีและ  
การแสดง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะดนตรีและการแสดงที่รับผิดชอบงานบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะดนตรีและการแสดงที่รับผิดชอบงานวิชาการและวิจัยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะดนตรีและการแสดงที่ปฏิบัติงานในส านักงานการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 6. ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับ ดูแลการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 7. อาจารย์พิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนรายวิชาในหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย ตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
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 8. เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแลตรวจสอบเอกสาร 
และมีหน้าที่ประสานงานกับนักวิชาการวิชาการคณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ ลุล่วง และเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามท่ีกองบริการการศึกษาก าหนด 
 9. นักวิชาการการเงินคณะ มีหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล ตรวจสอบเอกสาร และ
มีหน้าที่ประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ ลุล่วง และเป็นไปตามระเบี ยบ ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 10. นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ 
แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งวารสารดนตรีและการแสดงอยู่ใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ ๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

  
3.1  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)   
 สัญลักษณ์ต่าง ๆ และความหมายของ Work Flow ตามที่แสดงในภาพที่ 4 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ  
การอนุญาต/อนุมัติ และการเห็นชอบ เป็นต้น 

 
 
 

แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณี 
การเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้  
ภายในหนึ่งหน้า 
 

 
 

การส่งกลับ/แก้ไข 

 
  

ภาพที่ 4 สัญลักษณ์ของ Work Flow 
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3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.2.1  กระบวนการบริหารจัดการวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผังกระบวนการการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามท่ีแสดงในภาพที่ 5 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                    
 
 

 
 
 
 
 

                ไม่ผ่าน                                   แก้ไข 
 
 
 

ผ่าน 
                         แจ้งปรับแก้ 

 
       รับเรื่อง 

 
 
 
 
 

 
 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ 

ผู้เขียนบทความส่งบทความ 

พิจารณาบทความและ
ตรวจหลักฐานขั้นต้น 

ผู้ประสานงานรับบทความ 

ผู้เขียนบทความ 

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ประสานงานบทความ 
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                        แก้ไข 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ชื่อผังกระบวนการจัดท าวารสารดนตรีและการแสดง 

(ท่ีมา : วิเคราะห์โดยนายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 

 

ประเมินคุณภาพบทความ 

Peer-Reviewer 

ตอบรับการตีพิมพ์ 

จัดรูปเล่ม 

ตีพิมพ์รูปเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ 

ส่งเล่มวารสารให้ผู้เขียน                  
และหน่วยงานที่สนใจ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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ผังกระบวนกำร/งำน (Work flow)  
ชื่อกระบวนกำร/งำน 

กระบวนการจัดท าวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก ำหนดส ำคัญของกระบวนกำร/งำน 

การจัดท าวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การรับ การส่งบทความ การประสานงาน
ระหว่างผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ จนถึงขั้นตอนการส่งตีพิมพ์บทความ เผยแพร่ ในรูปแบบเล่มและผ่านเว็บไซต์ และส่งให้ผู้เขียน
บทความ 
ตัวช้ีวัดส ำคัญของกระบวนกำร/งำน 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ส านักงานการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าใจกระบวนการจัดท าวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา (ร้อยละ 100) 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

1  
 

 
 
 
 
 

6 เดือน             
ก่อนเปิดเลม่
ประจ าปี  

กองจัดการวารสารดนตรี  
และการแสดง จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์รับบทความ
เพื่อเสนอตีพิมพ์ออนไลน์ 
เผยแพรผ่่านเว็ปไซต์และ 
แฟนเพจคณะดนตรีและ   
การแสดง 

สื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   
ที่มีความประสงค์ส่ง
บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการด้านดนตรีและ
การแสดง 

สื่อ
ประชาสมัพันธ์
ออนไลน ์

 

1. เว็ปไซต์: 
www.mupabuu.com 
2. Facebook Fanpage:             
คณะดนตรีและการแสดง 

กองจัดการ 

2  

 

 

 

6 เดือน             
ก่อนเปิดเลม่
ประจ าป ี

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความส่งบทความ 
ผ่านระบบ THAIJO  

ส่งบทความเข้าระบบ 
THAJO ก่อนเปดิเลม่
วารสารประจ าป ี

- - เว็ปไซต์ THAIJO 
www.tci-thaijo.org 

ผู้เขียนบทความ 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ประชาสัมพันธ์ 

เปิดรับบทความ 

ผู้เขียนบทความส่งบทความ 

15 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

3  

 

 

6 เดือน             
ก่อนเปิดเลม่
ประจ าป ี

1. ตรวจสอบบทความและ
เอกสารที่เกีย่วข้อง             
2. ดาวน์โหลดเอกสารออก
จากระบบ                          
3. เตรียมเอกสารเสนอ
บรรณาธิการพิจารณา 

บทความและเอกสาร      
ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนตาม 
ที่หลักเกณฑ์วารสาร
ก าหนด 

1. บทความ         
2. หนังสือ
ยินยอมจากท่ี
ปรึกษาหรือ
ผู้เขียนบทความ
ร่วม      

- เว็ปไซต์ THAIJO 
www.tci-thaijo.org 

กองจัดการ 

4  
 
 

                  
                                  
 

 

 

- เล่มที่ 1             
เดือนมกราคม              
- เล่มที่ 2        
เดือนกรกฎาคม 

1. บรรณาธิการตรวจสอบ
ช่ือเรื่อง เนื้อหา และการ
จัดรูปแบบขั้นต้น               
2. หากพบว่ามีข้อแก้ไขหรือ
เสนอปรับแก้ใหส้่งกลับไปยัง
ผู้เขียนบทความเพื่อปรับแก้          
3. หากพบว่าบทความไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
วารสารให้ส่งไปยังผู้เขียน 

บทความต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของวารสาร
ดนตรีและการแสดง ได้แก่  
1. การจดัเตรียมต้นฉบับ 
2. นโยบายการตีพมิพ์และ
การส่งบทความ 
3. วัตถุประสงค ์
 

1. บทความ        
2. แบบฟอร์ม
พิจารณา
บทความขั้นต้น    
3. หนังสือแจ้ง
ผลขั้นต้นถึง
ผู้เขียน 

- เว็ปไซต์ THAIJO 
www.tci-thaijo.org 

1. บรรณาธิการ     
2. กองจัดการ 

ผู้ประสานงานรับบทความ 

 

ผู้      
เขียน
บท 

ความ 

พิจารณาบทความและ            
ตรวจหลังฐานข้ันต้น 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไข 

16 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

5    
  

 
   
    

 
 

 1 วันท าการ           
หลังไดร้ับบทความ 

1. คัดเลือกรายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมกับ
บทความ                      

 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
จะต้องมีคณุสมบัติ ดังน้ี              
- วุฒิการศึกษาปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า           
- หรือต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป                         
- มีความเช่ียวชาญในเรื่อง
ที่ประเมินคณุภาพ
บทความ                     

1. แบบตอบรับ
เป็นคณะกรรม 
การผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณภาพ
บทความ (CR-
02)                  

- กองจัดการ 

6  

 

 

 

1 วันท าการ              
หลังได้รับ
บทความ 

 

 

1. จัดตรียมเอกสารส าหรับ
การส่งประเมินคณุภาพของ
บทความ                      
2. เมื่อผ่านขั้นตอนการ
ประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หาก
บทความมีข้อปรับปรุงแก้ไข 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้              
- วุฒิการศึกษาปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า           
- หรือต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป                         

1.แบบพิจารณา
กลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพ
บทความต้นฉบับ 
(CR-03)          
2. แบบตอบรับ
เป็นคณะกรรม 

- กองจัดการ 

ผู้ประสานงาน
บทความ 

รับเรื่อง 

แจ้งปรับแก้ 

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ต้องด าเนินการจดัท า
หนังสือแจ้งผลการประเมิน
คุณภาพบทความให้ผู้เขยีน
บทความทราบ 

 

 

- มีความเช่ียวชาญในเรื่อง
ที่ประเมินคณุภาพ
บทความ                    
2. เอกสารส าหรับส่ง
ประเมินคุณภาพจะต้อง
ครบถ้วน                     
3. เมื่อรับผลประเมิน
คุณภาพบทความจาก
ผู้ทรงคุณวฒุิแล้วจะต้อง
แจ้งไปยังผู้เขียนไมเ่กิน 1 
วันท าการ 

การผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินคุณภาพ
บทความ (CR-
02)                 
3. หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ        
4. บทความ           
5. หนังสือแจ้งผล
การประเมินฯ     
6. ซองจดหมาย
ส าหรับส่งไป-
กลับ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

7  

 

 

 

 

20 - 30            
วันท าการ              

 

 

 

 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพบทความ             
2. หากพบข้อปรับปรุงแก้ไข
จะส่งไปท่ีผู้ประสานงานเพื่อ
แจ้งผู้เขียนบทความ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ 

ประเมินคุณภาพบทความ
โดยครอบคลุมในส่วน
เนื้อหาบทความ ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษา 
การน าเสนอ เนื้อหา
วิชาการที่มีสารประโยชน์
ต่อวงวิชาการ การอ้างอิง
บรรณานุกรม และ
ประเด็นจริยธรรมทาง
วิชาการ 

1.แบบพิจารณา
กลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพ
บทความต้นฉบับ 
(CR-03)                
2. บทความ         

- ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8  

 

 

 

1 วันท าการ           
หลังจากได้รับแบบ
ประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. จัดท าหนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์เสนอบรรณาธิการ  
ลงนาม                            
2. ส่งหนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ทางไปรษณีย์ หรือ
อีเมล์ตามที่ผูเ้ขียนร้องขอ     
3. จัดเก็บส าเนาข้อมูล 

ช่ือของบทความทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ระบุปีท่ี เลม่ที่ของวารสาร
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

หนังสือตอบรับ
การตีพิมพ์ 

- 1. บรรณาธิการ    
2. กองจัดการ 

 ประเมินคุณภาพบทความ 

Peer-Reviewer 

 

แก้ไข 

 

ตอบรับการตีพิมพ์ 

ผ่าน 
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20 
 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
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 30 วันท าการ 

 

 

 

 

 

1. จัดรูปเล่มวารสารตาม
รูปแบบที่ก าหนด                 
2. คัดเลือกภาพเพื่อจัดท า
ปกหน้าและปกหลัง           
3. จัดเรียงรายนาม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
บทความในเล่มนั้นๆ          
4. ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด
โดยบรรณาธิการหรือผูไ้ด้รบั
มอบหมาย                           

1.วารสารจะต้องมี
ส่วนประกอบต่างๆ
ครบถ้วน ได้แก่ ปกหน้า
รายนามกองบรรณาธิการ 
รายนามผู้ทรงคณุวุฒิตาม
เล่มนั้นๆ รายละเอยีด
หลักเกณฑ์ บท
บรรณาธิการ สารบญั 
บทความ และปกหลัง       
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประเมินบทความจะต้อง
เรียงจากคณุวุฒิสูงก่อน
เสมอ                          
3. ภาพปกจะต้องอยู่ใน
ห่วงระยะเวลาเผยแพร่
วารสารในครึ่งปีน้ันๆ 

 

รูปเลม่วารสาร - -กองบรรณาธิการ      
-กองจัดการ            

จัดรูปเล่ม 

20 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

10  

 

 

 

 

 

20 วันท าการ 1. ด าเนินการจดัส่งให้โรง
พิมพ์จัดท าต้นฉบับ โดย
บันทึกไฟล์เป็น PDF เพื่อ
ไม่ให้ไฟล์ต้นฉบับวารสาร
เกิดการคลาดเคลื่อน         
2. กองบรรณาธิการตรวจ
พิจารณาต้นฉบับท่ีพร้อม
ตีพิมพ์เผยแพร่ ถ้าไม่มีการ
ปรับแก้ไขแต่อยา่งใด 
ด าเนินการแจ้งกับโรงพิมพ์
ให้ด าเนินการจดัตีพิมพ์
เผยแพรไ่ด้                     
3. เผยแพร่ออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ THAIJO และ
เว็บไซตค์ณะดนตรีและการ
แสดง 

 

1. ภาพสีปกวารสารต้อง
ไม่ผดิเพี้ยน                     
2. สั้นปกวารสารต้องระบุ
ช่ือวารสารดนตรีและการ
แสดง ปีท่ี เล่มที่ เลข 
ISSNครบถ้วน                        

เล่มวารสาร 1.www.tci-thaijo.org               
2.www.mupabuu.com 

-กองบรรณาธิการ  
-กองจัดการ 

ตีพิมพ์รูปเล่มและ          
เผยแพร่ออนไลน์ 

21 



22 
 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนกำร มำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำน 

(ระยะเวลำ) 

รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ/
ต ำแหน่ง 

  

เอกสำร/ฟอร์ม 

ระบบฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

11  

 

 

 

 

 

 

1 วันท าการ 1. ส่งเล่มวารสารให้กับ
ผู้เขียนบทความทาง
ไปรษณีย์ จ านวน 2 เล่ม      
2. ส่งเล่มให้กับหน่วยงานท่ี
สนใจหน่วยงานละ 2 เล่ม 

การส่งเล่มวารสารจะต้อง
มีหนังสือน าส่งทุกครั้ง                              

เล่มวารสาร - -กองจัดการ 

 

 

 

 

ส่งเล่มวารสารให้ผู้เขียน                  
และหน่วยงานที่สนใจ 

สิ้นสุดกระบวนการ 

22 
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ปัญหำ/ ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ที ่ ผังกระบวนกำร ปัญหำ / ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำ / ลดควำมเสี่ยง 

 

1  
 

 
 
 
 
 

สื่อท่ีประชาสมัพันธ์ออนไลนย์ังไมท่ั่วถึง กลุ่มที่มีความสนใจในการสง่บทความ
ทางด้านดนตรีและการแสดงมากเท่าท่ีควร                                                                                      

เพิ่มความถี่ในการประชาสมัพันธ์ออนไลน์มาก
ขึ้น ประชาสัมพันธ์รูปแบบมาตรฐานของ
วารสารให้ชัดเจน เข้าถึงง่าย โดยใช้สื่อท่ี
หลากหลายประเภท เช่น หนังสือแจ้งเวียน 
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

 

 
 

2  

 

 

 

ส่งบทความล่าช้ากว่าปฏิทินการรบับทความ                                                                 

 

 

 

 

 

 

ปฏิเสธหรือเลื่อนบทความที่ล่าช้า ตีพิมพ์ลง
ฉบับถัดไป 

 

 

 

 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ประชาสัมพันธ์ 

เปิดรับบทความ 

ผู้เขียนบทความส่งบทความ 



24 
 

ที ่ ผังกระบวนกำร ปัญหำ / ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำ / ลดควำมเสี่ยง 

 

3  

 

 

- 

 

                                                                                       

 

 

 

- 

4  
 
 

                   
                                 
 

 

 

ผู้เขียนบทความส่งบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารดนตรีและการ
แสดงก าหนดไว ้เอกสารประกอบการเสนอพิจารณาไมค่รบถ้วน 

 

 

 

 

 

จัดท าหนังสือแจ้งไปยังผู้เขียนบทความ ให้
ด าเนินการแกไ้ขข้อมูล ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผู้ประสานงานรับบทความ 

 

ผู้      
เขียน
บท 

ความ 

พิจารณาบทความและ            
ตรวจหลังฐานข้ันต้น 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แก้ไข 
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ที ่ ผังกระบวนกำร ปัญหำ / ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำ / ลดควำมเสี่ยง 

 

5      
 

    
   

 
 

-                                                                                      
ความเสีย่งส าคญั : 

 

 

 
 

- 

 

6  

 

 

 

เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิมีต าแหน่งทางวิชาการและที่อยู่จัดส่งเอกสาร
เปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้ประสานงานบทความไม่มีข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงในการส่งเอกสารไปล่าช้า หรือผิดสถานที่
ในการน าส่งเอกสาร 

ตรวจสอบข้อมลูจากระบบอินเตอร์เน็ต      
เพื่อเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หน่วยงานท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ว่ามีต าแหน่งทางวชิาการและ
ที่อยู่เป็นปัจจุบันหรือไม ่

 

7  

 

 

 

เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีและการแสดง ศลิปะและวัฒนธรรมมีจ านวน
จ ากัด ประกอบกับแต่ละท่านมีภารกิจมาก แม้ว่าสัดส่วนบทความทีถู่กปฏิเสธ
การอ่านผลงานจะไม่ถึงร้อยละ 5 แต่จ านวนการส่งผลประเมินบทความเกิน
ก าหนดระยะเวลาการส่งผลพิจารณาคืนกลับมา มากกว่าร้อยละ 80  

 

ติดตามการประเมินคุณภาพบทความเป็น
ระยะ ในกรณีที่ไม่ส่งบทความกลบัมาตาม
ระยะเวลที่ก าหนดให้ปรึกษาบรรณาธิการใน
การติดตาม หรือปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประเมินบทความเรื่องนั้นๆ 

ผู้ประสานงาน
บทความ 

รับเรื่อง 

แจ้งปรับแก้ 

ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประเมินคุณภาพบทความ 

Peer-Reviewer 

 

แก้ไข 

 

ผ่าน 
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ที ่ ผังกระบวนกำร ปัญหำ / ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำ / ลดควำมเสี่ยง 

 

8  

 

 

 

การตอบรับการตีพิมพ์ตรงเวลา ช้า เร็ว อาจมีผลมาจากการประเมนิคุณภาพ
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยส่วนหน่ึง อีกส่วนหนึ่งคือผู้เขียนบทความเปลี่ยนแปลงท่ี
อยู่การนจัดส่งจึงท าให้ล่าช้าได ้

ติดตามการประเมินคุณภาพบทความจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะ ในข้ันตอนการตอบรับ
การตีพิมพ์จะต้องโทรสอบถามจากผู้เขียน
บทความว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่จัดส่ง
หรือไม ่

9 

 

 

 

 บทความทุกบทความได้ระบลุ าดบัในเล่มไว้แล้ว แต่บทความไมไ่ด้ถูกส่งเข้าจัด
เล่มเรียงตามล าดับจึงท าให้ต้อง รอรับบทความล าดับก่อนหน้าเพื่อจดัรูปเล่ม 
บทความมีภาพขนาดที่หลากหลาย และมโีน้ตเพลงซึ่งจะจัดรูปเล่มได้ยากหว่า
เนื้อหา 

 

จัดเรยีงบทความไว้ท้ังหมดก่อนแลว้จึงส่งให้ผู้
จัดรูปเล่มครั้งเดียว ปรับขนาดภาพทุกภาพให้
เท่ากัน หากเป็นโน้ตเพลงอาจต้องลดขนาดลง
เพื่อให้อยู่ในหน้าท่ีต้องการ 

10  

 

 

 

การตีพิมพ์จะต้องส่งโรงพิมพ์ซึ่งบางช่วงอาจตรงกับเทศกาลวันหยุดระยะยาว 
จึงท าให้โรงพิมพ์ปิดท าการและจดัพิมพ์ล่าช้า  

 

 

 

ติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์ก่อนส่งงานให้
โรงพิมพ์ อาจเปลีย่นแปลงโรงพิมพ์หากมีการ
หยุดระยะยาว 

ตอบรับการตีพิมพ์ 

จัดรูปเล่ม 

ตีพิมพ์รูปเล่มและ          
เผยแพร่ออนไลน์ 
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ที ่ ผังกระบวนกำร ปัญหำ / ควำมเสี่ยงส ำคัญท่ีพบในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรแก้ไขปัญหำ / ลดควำมเสี่ยง 

 

11  

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

ส่งเล่มวารสารให้ผู้เขียน                  
และหน่วยงานที่สนใจ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
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3.3  หลักการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 
3.3.1 หลักกำร หลักเกณฑ์  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ ดังนี้  
1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารวิชาการ  
2) ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ท างานวิจัยและมีผลงานการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง  
3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผู้เขียนควรมาจากสถาบันอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันที่จัดท า

วารสารวิชาการนั้น บทความดังกล่าวควรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 % ของจ านวนบทความทั้งหมด ใน
อนาคตควรมีการเพ่ิมจ านวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง 25 % ของบทความท้ังหมด เพ่ือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการของประเทศ  

4) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดท าวารสารวิชาการนั้นต้องให้ผู้ประเมินจาก
สถาบันภายนอกเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น  

5) ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการทุก ๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
6) บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ติ พิมพ์เป็นภาษา 

ต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  
7) วารสารวิชาการต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง  
8) วารสารวิชาการต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
9) วารสารวิชาการควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Citation Center) ได้กำหนดเกณฑ์

ในการคัดเลือกวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้ 
เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร 
เกณฑ์หลัก 
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) โดยมี

ข้อมูลประกอบ ดังนี้ 
1.1 ส าเนาผลประเมินของผู้ทรงวุฒิที่เชิญพิจารณาบทความ 
1.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของข้อ 1.1 (ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์) โดยทาง TCI     

จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
2. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กาหนด 
3. วารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ (เกณฑ์หลักสำหรับวารสารใหม่ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเป็นเกณฑ์รอง
ส าหรับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI) 
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เกณฑ์รอง 
1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
2. วารสารต้องมีการก าหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน 
3. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
4. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 
5. วารสารต้องมีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์และรูปเล่มที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ 

- ชื่อ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ 
- บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
- เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกัน 

6. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

7. วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ หรือระบบ Online Journal System 
(OJS) ที่ไม่ใช่การส่งบทความโดยใช้อีเมล์ (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2564, เข้าถึงจาก
https://tci-thailand.org/) 
 3.3.2 วิธีปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ 
  1. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่นับเป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งของการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมจ านวนเครือข่าย และจ านวนบทความ 
ตลอดจนการน าบทความไปใช้ประโยชน์ โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และหนังสือราชการ 

– การประชาสัมพันธ์เชิญชวนภายในมหาวิทยาลัยด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)   

– การประชาสัมพันธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหนังสือประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mupabuu.com และ 

แฟนเพจเฟสบุ๊ค คณะดนตรีและการแสดง 
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ภาพที่ 6 หนังสือประชาสัมพันธ์ 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 7 หนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนบทความส่งบทความ 
  ผู้เขียนบทความบทความผ่านระบบรับบทความ หรือ ระบบ THAIJO 
 

 
ภาพที่ 8 ผู้เขียนบทความบทความผ่านระบบรับบทความ หรือ ระบบ THAIJO 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 

วำรสำรดนตรีและกำรแสดง 
เปิดรับบทควำมเพื่อเสนอตีพิมพ์ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
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 ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประสานงานรับบทความ 
  ตรวจสอบข้อมูลการส่งบทความเข้ามาในระบบ THAIJO จากนั้นดาวน์โหลดข้อมูล
ออกจากระบบเพ่ือเสนอให้กองบรรณาธิการพิจารณาบทความและตรวจหลักฐานขั้นต้น 
 

 
ภาพที่ 8 ตรวจสอบข้อมูลการส่งบทความเข้ามาในระบบ THAIJO 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 
 ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาบทความและตรวจหลักฐานขั้นต้น 
  1. กองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบของบทความ 

1.1 ด าเนินการตรวจสอบบทความเป็นเบื้องต้นว่าได้ด าเนินการตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ รูปแบบ จ านวนหน้าของบทความ ตัวอักษร
และขนาดอักษร บทคัดย่อ ค าส าคัญ การอ้างอิง เป็นต้น ตรวจแล้วให้รายงาน (เป็นการตรวจรูปแบบ
เบื้องต้น) 

2.2 ถ้าตรวจแล้วพบว่ามีจุดที่ต้องแก้ไข ส่งบทความคืนเจ้าของบทความ
เพ่ือปรับให้ตรงตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 
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ภาพที่ 9 หลักเกณฑ์การเตรียมบทความต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารดนตรีและการแสดง 
(จาก: https://www.mupabuu.com/writing เข้าถึงวันที:่ 19 มีนาคม 2564 ) 
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 ขั้นตอนที่ 5 ผู้ประสานงานบทความ 
  กองจัดการรับผลการพิจารณาบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ 
 ขั้นตอนที่ 6 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  กองจัดการจัดเตรียมเอกสารส าหรับส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
บทความ ดังต่อไปนี้   

1. หนังสือเชิญ 
2. แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (CR-02)    
3. แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03)  
4. บทความ    
5. ซองจดหมายส าหรับส่งไป-กลับ        

 
ภาพที่ 10 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 11 แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (CR-02) หน้าที่ 1 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 12 แบบตอบรับเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ (CR-02) หน้าที่ 2 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 
 ขั้นตอนที่ 7 ประเมินคุณภาพบทความ Peer-Reviewer 
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความตามแบบพิจารณากลั่นกรองและประเมิน
คุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03)               

2. หากพบข้อปรับปรุงแก้ไขจะส่งไปที่ผู้ประสานงานเพ่ือแจ้งผู้เขียนบทความ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาพที่ 13 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 1 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 14 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 2 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 15 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 3 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 16 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 4 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 17 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 5 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 18 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 6 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 19 แบบพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความต้นฉบับ (CR-03) หน้าที่ 7 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ขั้นตอนที่ 8 ตอบรับการตีพิมพ์ 
 การตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารดนตรีและการแสดง มีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. หากมีข้อแก้ไขให้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้เขียนบทความด าเนินการปรับแก้ 
2. หากไม่มีข้อปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิให้ด าเนินการจัดท าหนังสือตอบรับการ

ตีพิมพ์ โดยในหนังสือจะต้องระบุ ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ปีที่ เล่มที่ตีพิมพ์ และระบุ
พ.ศ.ที่ตีพิมพ์ ในหนังสือตอบรับจัดส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ตามผู้เขียนร้องขอ 

 
ภาพที่ 20 หนังสือน าแจ้งไปยังผู้เขียนบทความด าเนินการปรับแก้ 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 21 แนบค าแนะน าผู้ทรงคุณวุฒิวารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 22 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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 ขั้นตอนที่ 9 จัดรูปเล่ม 
1. กองจัดการวารสารรวบรวมบทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารในฉบับนั้น ด าเนินการ

จัดส่งให้บรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ ตรวจเนื้อหา และบรรณานุกรม 
2. ด าเนินการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆ ของวารสารให้เรียบร้อย เช่น ปกหน้า-ปก

หลังวารสารใบรองปก สารบัญ บทความ ค าแนะน าการส่งบทความ เป็นต้น เพ่ือเตรียมจัดส่งให้       
โรงพิมพ์จัดท าต้นฉบับวารสารต่อไป 

3. กองบรรณาธิการตรวจร่างต้นฉบับก่อนส่งโรงพิมพ์ รวบรวมและจัดท าต้นฉบับ
เสร็จสิ้นเรียบร้อย ด าเนินการจัดส่งให้กองบรรณาธิการตรวจร่างต้นฉบับอีกรอบ ก่อนน าส่งโรงพิมพ์ 

4. ด าเนินการจัดส่งให้โรงพิมพ์จัดท าต้นฉบับ โดยบันทึกไฟล์เป็น PDF เพ่ือไม่ให้ไฟล์
ต้นฉบับวารสารเกิดการคลาดเคลื่อน 
 ขั้นตอนที่ 10 ตีพิมพ์รูปเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ 
  เมื่อวารสารดนตรีและการแสดงเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ จากโรงพิมพ์แล้ว       
กองจัดการมีหน้าที่ตรวจนับจ านวนเล่มให้ครบถ้วน 
 

 
ภาพที่ 23 วารสารดนตรีและการแสดงปีที่ 5 เล่มที่ 2 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 24 การเผยแพร่ผ่านระบบ THAIJO  

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 

 ขั้นตอนที่ 11 ส่งเล่มวารสารให้ผู้เขียนและหน่วยงานที่สนใจ 
1. น าส่งวารสารให้หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.1 ด าเนินการเผยแพร่เล่มวารสารให้กับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มอบให้หน่วยงานละ 2 เล่ม โดย
จัดท าเป็นหนังสือขอมอบวารสารดนตรีและการแสดงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

1.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ มอบให้หน่วยงานละ 2 เล่ม โดยจัดท า
เป็นหนังสือหนังสือขอมอบวารสารดนตรีและการแสดงให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยส่งให้ 

1. ผู้ส่งบทความ 
2. TCI 
3. มหาวิทยาลัยที่สนใจ 
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ภาพที่ 25 หนังสือขอมอบวารสารดนตรีและการแสดงให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 26 หนังสือขอมอบวารสารดนตรีและการแสดงให้ผู้เขียนบทความ 
(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
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ภาพที่ 27 หนังสือขอมอบวารสารดนตรีและการแสดงให้หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

(ท่ีมา: นายสุภัทรชัย จีบแก้ว) 
 
 
3.4  แนวทางในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานในการด าเนินงานวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 

1. บรรณาธิการ และผู้ช่วยบรรณาธิการ ต้องเป็นผู้ที่มีการคิดเชิงระบบ การวางแผน 
ความละเอียดรอบคอบ การบริหารจัดการคุณภาพ การติดตามงาน การเจรจา และความคิด
สร้างสรรค ์
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2. กองบรรณาธิการ ต้องเป็นผู้ที่มีการวางแผน การออกแบบแผนงาน ความละเอียด
รอบคอบทักษะทางภาษา การติดตามงาน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางการสื่อสาร 

3. กองจัดการ ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะทางภาษา การท างาน 
เชิงรุก การเจรจา การประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะ
ทางการสื่อสาร 

 
3.5  มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ขั้นตอนที่ กระบวนกำร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (ระยะเวลำ) 

 

1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ 6 เดือนก่อนเปดิเลม่ประจ าปี  

2 ผู้เขียนบทความส่งบทความ 6 เดือนก่อนเปดิเลม่ประจ าป ี

3 ผู้ประสานงานรับบทความ 6 เดือนก่อนเปดิเลม่ประจ าป ี

4 พิจารณาบทความและตรวจหลังฐานขั้นต้น         
                                 

- เล่มที่ 1 เดือนมกราคม                         
- เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม 

5 ผู้ประสานงานบทความ  1 วันท าการหลังได้รับบทความ 

6 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 วันท าการหลังได้รับบทความ 

7 ประเมินคุณภาพบทความ Peer-Reviewer 20 - 30 วันท าการ              

8 ตอบรับการตีพิมพ์ 1 วันท าการหลังจากไดร้ับแบบประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 จัดรูปเล่ม 30 วันท าการ 

10 ตีพิมพ์รูปเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ 20 วันท าการ 

11 ส่งเล่มวารสารให้ผู้เขียนและหน่วยงานที่สนใจ 1 วันท าการ 

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เป็นระยะเวลาขั้นสูงสุดที่จะใช้ หากผู้เกี่ยวข้องด าเนินการได้เร็วกว่า 
   ก าหนดอาจใช้เวลาน้อยลง 
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3.6  ระบบติดตามและประเมินผล 
 บรรณาธิการเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานชั้นต้น และส่งประเมินคุณภาพของ
วารสารดนตรีและการแสดงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย หรือ TCI   
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บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

  
  จากการด าเนินงานของวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา จะเห็นได้ว่าพบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานอยู่ในหลายขั้นตอน และเพ่ือหา
แนวทางในแก้ไขและการพัฒนางานวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน ไว้เป็น
ประเด็นตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
4.1  ปัญหา อุปสรรคและความเสี่ยง   

4.1.1 ด้านผู้เขียนบทความ จ านวนผู้เขียนของวารสารดนตรีและการแสดง พบว่าโดยทั่ว ๆ 
ไปมักจะมีน้อย เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะด้านยกเว้นวารสารวิชาการนั้นจะมีคุณภาพ เข้าเกณฑ์
มาตรฐานได้สมาชิก จึงจะมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งที่จะต้องท าวารสารวิชาการด้าน
ดนตรีและการแสดง เพ่ือเข้าไปสู่เกณฑ์มาตรฐานวารสารนานาชาติที่มี Impact factor สูง ๆ ซึ่งเป็น
บทบาทส าคัญของบรรณาธิการที่จะก ากับดูแลในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง 

4.1.2 บทความ การเขียนบทความทางวิชาการด้านดนตรีและการแสดงเพ่ือให้ได้คุณภาพ
นั้น จะมีระเบียบวิธีและท่ีส าคัญบทความทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนดนั้นหาได้ไม่
มาก บทความที่เขียนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ เชี่ยวชาญช านาญในด้านดนตรีและการแสดงต้องได้รับ
การเชิญโดยตรงจากวารสาร และที่ส าคัญเราต้องมีทักษะและความ อดทน และพูดเป็น เพ่ือที่จะ
สามารถโน้มน้าวให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเขียน นอกจากนี้บทความวิชาการ  หรือผลงานวิจัยที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวารสารดนตรีและการแสดงนั้น หาได้ไม่ง่ายนักเพราะเหตุที่ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพก็
สามารถไปตีพิมพ์กับวารสารวิชาการอ่ืน ๆ ที่มี  Impact Factor สูงกว่าได้จึงท าให้ได้รับ บทความ
วิชาการท่ีมีความหลากหลาย บางครั้งไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ 

4.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒินับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะ
ท าให้วารสารดนตรีและการแสดงสามารถออกได้ตามก าหนดเวลา และการหาผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ง่าย 
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องมีการทาบทามการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปัญหาที่มักจะพบอยู่เสมอก็คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการพิจารณาบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารค่อนข้างช้า  
 4.1.4 การประชุม การประชุมของกองบรรณาธิการกองจัดการนั้น ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้า
ร่วมการประชุม เนื่องจากภาระงานมีมาก 
 4.1.5 การจัดท ารูปเล่ม การจัดท ารูปเล่มในส่วนของโรงพิมพ์นั้น ไม่ได้ล่าช้า สามารถพิมพ์
ออกเป็นรูปเล่มได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เพราะโรงพิมพ์จะมีรูปแบบของวารสารโดยเรียบร้อยแล้ว     
เหลือเพียงบทความฉบับสมบูรณ์เท่านั้น ส่วนที่เป็นอุปสรรค์ส าคัญคือ การพิจารณาบทความจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมักจะมีความ ล่าช้าเกินก าหนดเวลาเสมอ ซึ่งส่งผลท าให้วารสารไม่สามารถออกได้ตาม
ก าหนดเวลา 
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 4.1.6 การบริหารจัดการ เนื่องจากการบริหารจัดการวารสารดนตรีและการแสดง            มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการจ านวนน้อยและมีภาระงานหลักอ่ืน ๆ จึงท าให้การพัฒนา
ระบบงานวารสารเป็นไปอย่างล่าช้า 
 
4.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 

4.2.1 ต้องปรับปรุงและพัฒนาวารสารดนตรีและการแสดงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการ
เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศหรือต่างประเทศ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้อง
อาศัย ความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ในคณะที่รู้จักผู้เชี่ยวชาญและเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

4.2.2  สร้างกลไกให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการด้าน
ดนตรีและการแสดง รวมทั้งขอให้คณาจารย์ช่วยใน การเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงเขียน
บทความ  

4.2.3 สร้างกลไกให้คณาจารย์เขียนบทความเพ่ือพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล   
TCI 1 และ Scopus  

4.2.4 เพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือให้การด าเนินงานด้านวารสารดนตรีและการแสดง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น  

4.2.5 ส าหรับการประเมินภายในหน่วยงานอาจจะต้องมีรางวัลให้กับผู้ที่ตอบแบบประเมิน  
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