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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมช่ือวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon 

Phanom University Journal) เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ  (Review 
articles) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์                      
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
แนวความคิด  เทคนิค และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลทั่วไป โดยมีก าหนดออกราย 4 เดือน 

นอกจากนี้วารสารวิชาการจักต้องได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 
Journal Citation Index Centre) เป็นประจ า ซึ่งในปี 2557 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 3                  
อันเนื่องมาจากไม่ได้ส่งเอกสารเข้ารับการประเมินคุณภาพ แต่ในปี 2558 ได้มีการประเมินคุณภาพวารสารใหม่อีกครั้ง และ             
ในครั้งนี้วารสารก็ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานทุกประเภทที่ ได้จัดท าเป็นเล่มวารสารมาตลอดปี 2557 เพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณภาพวารสารอีกครั้งให้ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยถูกรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2562 และในรอบปีปัจจุบัน พ.ศ.2563-2567 ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ 1และหลังจากนั้นจึงจะเริ่มประเมินคุณภาพ
วารสารใหม่อีกครั้ง วารสารจึงต้องพัฒนาคุณภาพให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ TCI ก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพวารสาร
อยู่เสมอจากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  

ผู้เขียนจึงได้เขียนคู่มือปฏิบัติงานด้านวารสาร เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นวารสารวิชาการที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการและเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อผู้จะน่าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
วารสารต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดทาวารสารอย่างชัดเจน 
2. เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้จัดทาวารสารฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

 
ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมกระบวนการเผยแพร่บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ขั้นตอนการส่งบทความการด าเนินการพิจารณาวารสารเบื้องต้น การปรับรูปแบบบทความ
เบื้องต้น การประสานงานระว่างผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ การปรับแก้ไขบทความ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของบทความโดยกองบรรณาธิการ จนถึงขึ้นตอนการตีพิมพ์บทความและการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
 
ประโยชน์ของคู่มอืการปฏิบัติงาน 
 1. คู่มือปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. ให้เพื่อให้ปฏิบัติงานทดแทนกันได ้
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทความวิชาการ (Review Article) หมายถึง ข้อความหรืองานเขียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการในแต่ละ
สาขาวิชา หรือข้อเขียนที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่างต่างๆ โดยผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เรียบเรียง
น าเสนอในรูปของบทความ 
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 บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง ข้อเขียนที่ประมวลจากผลงานวิจัยของผู้เขียนซึ่งสรุปแบบวิธีการเขียน
ไว้อย่างชัดเจนแน่นอนเกี่ยวกับการศึกษาเอกสาร การส ารวจ การประดิษฐ์ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งกิจกรรมอื่นที่
ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีความรู้
ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ ซึ่งเป็นผู้อ่านและประเมินบทความ
วิชา/วิจัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เขียนบทความ (Authors) หมายถึง ผู้เขียนบทความมีเนื้อเรื่องที่มีข้อมูลมาจากความเป็นจริง ประกอบด้วย 
ข้อคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้นๆ ด้วย ท้ังนี้เพื่อให้ผู้อ่านทราบแนวคิดของผู้เขียนบทความนั้นว่าเป็นอย่างไร 
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บทที่ 2 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบและโครงสร้างการบรหิารจัดการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม 

บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

2. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หรือ
หน่วยงานอื่นท่ีมาศึกษาดูงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ด้านงานแผน และงบประมาณ ก าหนดโครงการและระยะเวลาเบิกจ่ายให้ทันตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการลง

บทความในวารสาร เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
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โครงสร้างองค์กร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงาน 

 
การด าเนินงานจัดทาวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย (TCI) นั้น ต้องด าเนินงานจัดท าวารสารฯ  ตามข้อก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของวารสาร โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
 

เกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (2563-2567) 
 

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ที่ไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ) 
1. วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 
3. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน 

 

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ที่คิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
1. วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
2. วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
3. วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
4. วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ 
6. วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 
7. คุณภาพของบทความในวารสาร 
8. เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ 
 

การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร 
กลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมลู 

TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันไม่ต่ ากว่า 16 คะแนน (จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน) หรือเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และ/หรือ Web of Science 
กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง  31 ธันวาคม 2567) และอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI แต่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ 
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักบางข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป (จาก

คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
กลุ่มที่3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต 
พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลกั หรือ มีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน ต่ ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 

คะแนน) หรือ ไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (2563-2567) 
 

เกณฑ์หลัก 
 

ล าดับที ่ เกณฑ์การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
1 วารสารมีก าหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ในนโยบายของวารสาร 

ซ่ึงเกณฑ์ข้อนี้เป็นเกณฑ์ส าคัญที่สุดส าหรับวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

- ตรงเวลา  
- ไม่ตรงเวลา 

2 วารสารมี เลขมาตรฐานสากลประจ า
วารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
หลักสากล 

วารสารมีการจดทะเบียน ISSN ที่ถูกตอ้งกับชื่อ
ปัจจุบันของวารสาร  (ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ)                          
โดยสามารถตรวจสอบขอ้มูลการจดทะเบียน ISSN ได้
ที่เว็บไซต์https://portal.issn.org/ 

- มีการจดทะเบียนถูกต้อง 
-  มี การจดทะเบี ยน ไ ม่
ถูกต้อง 

3 วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน พิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ  วนัที่ท าการ
ประเมิน ควรประกอบไปด้วยขอ้มูลพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ข้อมูลบทความในฉบับซ่ึงประกอบไปด้วย ชื่อ
บทความ และชื่อของผู้นิพนธ์ 
2) Aims & scope ของวารสารที่ชัดเจน 
3) ข้อความที่ระบุประเภทบทความที่รับตีพิมพ์อยา่ง
ชัดเจน 
4) ก าหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่1 เดือน...ถึง
เดือน... ฉบับที่ 2 เดือน... ถึงเดือน... เป็นต้น 
5) ข้อความที่ระบุประเภทของการ Peer-review 
(เช่น single blinded หรือ double blinded) 
6) ข้อความที่ระบุจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินต่อ
บทความ 
7) รายชื่อและที่อยูข่อง 
กองบรรณาธิการทกุท่าน 
8) คาแนะนาสาหรับผู้เขียน และต้องระบุรูปแบบของ
การอ้างอิงที่ใช้หรือให้ตัวอยา่งการใช้เอกสารอ้างอิง 

- มีครบถ้วน 
- ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน 

4 บทคว ามมี รู ป แบบกา รตี พิ มพ์ ที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

พิจารณาจากข้อมูลบทความในแต่ละฉบบั ควร
ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี ้
กรณีที่เนื้อหาบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ 
2) ชื่อและสังกัดผู้นิพนธภ์าษาอังกฤษครบถ้วนทุกคน 
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ 
กรณีที่เนื้อหาบทความเป็นภาษาไทยหรอืภาษาอื่น 
เช่น ภาษาจีน, ภาษามลาย ูเป็นต้น 
1) ชื่อบทความภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือ
ภาษาอื่น 
2) ชื่อและสังกัดผู้นิพนธภ์าษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
หรือภาษาอื่นครบถว้นทุกคน 
3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษา
อื่น 
4) ค าส าคัญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทยหรือภาษา
อื่น 

- มีครบถ้วน 
- ไม่ครบถ้วน 
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เกณฑ์รอง 
 

ล าดับที ่ เกณฑ์การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
1 วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จาก

ฐานข้อมูล TCI 
(2 คะแนน) 

พิจารณา citation/article เฉลี่ยของวารสารใน
ฐานข้อมูล TCI 3 ปีย้อนหลัง ( พ.ศ. 2559 - 2561) 
ตามสาขาของวารสารดังนี้ 
1) Life Sciences 
2) Social Sciences 
3) Physical Sciences 
4) Health Sciences 

- citation/article เฉลี่ยที่ 
percentile 70-100 
เท่ากับ  
2 คะแนน 
- citation/article เฉลี่ยที่ 
percentile 30-69 เท่ากับ  
1 คะแนน 
- citation/article เฉลี่ยที่ 
percentile ต่ ากวา่ 30 
เท่ากับ 0 คะแนน 

2 วารสารมีกองบรรณาธกิารเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลาย
หน่วยงาน 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากที่อยู่ (สังกัด) ของผู้ทรงคุณวุฒิในกอง
บรรณาธิการวารสาร โดยต้องมีกองบรรณาธิการจาก
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทาวารสาร โดย
พิจารณาจากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้น
ไป 

- ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน 
≥ 50% เท่ากับ 2 คะแนน 
- 25% ≤ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต่างหน่วยงาน  
< 50% เท่ากับ  
1 คะแนน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน่วยงาน 
< 25% เท่ากับ 0 คะแนน 

3 วารสารตีพิมพ ์บทความที่มีผู้นพินธ ์มา
จากหลากหลายหนว่ยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ โดยต้องมี
บทความจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่จัดทา
วารสาร ( ในกรณีที่ บทความมีผู้ นิพนธ์ทั้ งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จะถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก) โดยพิจารณา
จากหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย/กอง ขึ้นไป 

-  บทความจากหน่วยงานอื่น 
≥ 50% เท่ากับ  
2 คะแนน 
- 25% ≤ บทความจาก
หน่วยงานอื่น  
< 50% เท่ากับ  
1 คะแนน 
- บทความจากหนว่ยงานอื่น  
< 25% เท่ากับ  
0 คะแนน 

4 วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากรูปแบบการอ้างอิ งของบทความ             
โดยจะต้องมีการอ้างอิงตรงตามรูปแบบที่วารสาร
ก าหนดไว้ 

- การอ้างอิงตรงตาม
รูปแบบที่วารสารก าหนด 
เท่ากับ 1-2 คะแนน 
- การอ้างอิงไม่ตรงตาม
รูปแบบที่วารสารก าหนด 
เท่ากับ 0 คะแนน 

5 วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์  (peer 
review) 
(3 คะแนน) 

พิจารณาจาก 
1) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรงตามสาขาวิชา 
2) บทความจากผู้นิพนธ์ภายในต้องได้รับการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทา
วารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ  ์ 
3) ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ 
หมายเหตุ 
สาหรับวารสารที่อยู่ ในระบบ ThaiJO ไม่ต้องส่ง
เอกสารหลักฐานการประเมินบทความ 

- มีครบทุกข้อ เท่ากับ 3 
คะแนน 
- มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 
คะแนน 
- มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 
คะแนน 
- ไม่มีข้อมูล เท่ากับ 0 
คะแนน 
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เกณฑ์รอง (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ เกณฑ์การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 
6 วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสาร

แบบออนไลน์ (โดยมีหลักฐาน 
submission, review และ editor 
decision บนเว็บไซต์) หรือระบบ 
Online Journal System (OJS)  
(2 คะแนน) 

พิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วันที TCI ทา
การประเมินว่ามีระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน์ และมีการใช้งานอยางต่อเนื่องหรือไม 

- มีระบบการจัดการ
วารสารแบบออนไลน์ 
และมีการใช้งาน 
อย่างต่อเนื่องเท่ากับ 1-2 
คะแนน 
- ไม่มีระบบการจัดการ
วารสารแบบออนไลน์ 
เท่ากับ 0 คะแนน 

7 คุณภาพของบทความในวารสาร 
(5 คะแนน) 

พิจารณาจากบทความที่วารสารส่งเข้ามาให้ทาการ
ประเมิน 10 บทความ ในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง โดย
จะพิจารณาจาก 
1) ความชัดเจนและรายละเอียดของบทคัดย่อ 
(Clarity of abstracts) 
2) คุณภาพของบทความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตของวารสาร (Quality and conformity 
to the stated aims and scope of the journal) 
3) องค์ประกอบและความง่ายของการอ่านบทความ 
(Readability of articles) 
4) อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่  ( Originality and Body of 
Knowledge) 

คะแนน 0-5 คะแนน 
ขึ้นอยู่กบัการพจิารณา
ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 เกณฑ์คุณภาพอื่นๆ 
(2 คะแนน) 

1. วารสารมีการระบุวันที่รับบทความ (received), 
วันแก้ไขบทความ (revised), วันตอบรับบทความ 
(accepted) โดยใช้กับบทความตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นไป 
2 .  ว า ร ส า ร มี เ นื้ อ ห า แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง 
Publication Ethics 

- มี 2 ข้อ เท่ากับ 2 
คะแนน 
- มี 1 ข้อ เท่ากับ 1 
คะแนน 
- ไม่มีข้อมูล เท่ากับ 0 
คะแนน 

 
หลักเกณฑ์ของวารสารมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

วารสารมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นวารสารที่เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ  
(ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับท่ี 2  เดือนพฤษภาคม – สงิหาคม และฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม)  

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการ
ประเมินแบบ Double-blind peer review ความคิดเห็นในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ความคิดเห็นของผู้จัดท า จึงมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนครพนม และไฟล์บทความ
ดิจิตอลเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมิใช่ของผู้เขียน บทความในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะ
น าไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ 

บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ จะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่
ระหว่างการพิจารณากับวารสารฉบับอื่น 

บทความที่จะน ามาตีพิมพ์จะต้องชาระค่าตรวจอ่านบทความให้แก่วารสาร เป็นเงิน 3,500 บาท และจะไม่คืนให้             
หากไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือยกเลิกระหว่างการปรับแก้ไขรูปแบบ และกรณีต้องจ่ายค่าประเมินเพิ่มในการส่งผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
ใหม่ 800 บาท/ท่าน ช าระโดยผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินรับฝากอื่น) ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 
4083039167  
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วิธีการปฏิบัติงานการผลิตวารสาร 
1. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่นับเป็นส่วนส าคัญอันหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ 

รวมทั้งเป็นการเพิ่มจานวนเครือข่าย และจานวนบทความ ตลอดจนการถูกนาบทความไปใช้ประโยชน์ โดยการประชาสัมพันธ์
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และหนังสือราชการ 

2. กองบรรณาธิการภายใน เป็นผู้พิจารณาอ่านและคัดเลือกบทความเบื้องต้นส าหรับตีพิมพ์ลงในวารสาร และเสนอ
ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความด้านวิชาการ ตรวจการแก้ไขบทความหลังผ่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  

3. การปฏิบัติงานด้านบทความ ประกอบด้วย 
– รวบรวมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
– ประสานงาน หรือทาบทามในการเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
– จัดทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และค าสั่งตั้งกองบรรณาธิการ 
– จัดส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะถึงผู้เขียนบทความแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
– ตรวจสอบบทความที่ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไข 
– รวบรวมบทความทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
– จัดเรียงต้นฉบับและ ตรวจปรู๊ฟต้นฉบับก่อนเผยแพร่ออนไลน์ 
4. การปฏิบัติงานด้านการเงิน ประกอบด้วย 
– รวบรวมเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ หรือใบส่งค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการเบิก

จ่ายเงิน  
– ออกใบเสร็จรับเงินค่าลงบทความ  
– เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. การขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ISSN/ESSN 

ในการจัดท าวารสาร ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร ISSN/ESSN ซึ่งสามารถขอได้ที่หอสมุดแห่งชาติ ใน
วันและเวลาราชการ ทาง Website : https://e-service.nlt.go.th เพื่อตีพิมพ์ที่หน้าปกวารสาร และเมื่อตีพิมพ์วารสารเป็น
รูปเล่มเสร็จแล้ว ต้องส่งวารสารให้หอสมุดแห่งชาติ อย่างน้อย  2 ฉบับ หรือส่งไฟล์ โดยจัดส่งไปที่ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่าง
ชาติแห่งประเทศไทย กลุ่มงานคลังข้อมูลสารสนเทศศูนย์สารนิเทศห้องสมุด ส านักหอสมุดแห่งชาติ ผู้ขอเลข ISSN/ESSN ต้อง
ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการ ขอเลข ดังนี ้

- ส าเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN /ESSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน แบบฟอร์ม
ดูได้จาก website ของสานักหอสมุดแห่งชาติ 

- ส าเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ 
 
การรักษาคุณภาพมาตรฐานของวารสาร 

วารสารมหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ออกแบบคู่มือการท่างานด้านวารสาร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีระบบ ปัจจุบันวารสารได้มีมีการพัฒนาคุณภาพ
การตีพิมพ์วารสารโดยวารสารมีการ เผยแพร่อยู่ ในระบบ ออนไลน์  http://www. npu.ac.th/npujournal/ และ
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj/index ประกอบด้วย ข้ันตอนการเตรียมบทความต้นฉบับ การส่งบทความ 
การสมัครสมาชิกพร้อมทั้งมีเอกสารค าแนะน่าในการเตรียมบทความต้นฉบับให้ได้ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาวิธีการเตรียมบทความ
ต้นฉบับอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานของวารสาร 

มีการจัดประชุมกองบรรณาธิการภายในของวารสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองบรรณาธิการได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย และ
เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ 

กองบรรณาธิการ และคณะผู้จัดท าวารสารฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
หรือศูนย์ TCI ได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ส านักพิมพ์ Elsevier จัดขึ้น โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการพัฒนาให้วารสารวิชาการไทยมีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์พื้นฐานวารสารวิชาการระดับสากลให้มากยิ่งข้ึน 

http://www/
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ข้อควรระวัง และข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน  
1. ต้องคัดกรองบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อสร้างคณุภาพดีที่สดุ เพื่อให้วารสารเข้าฐาน TCI ศูนย์ดัชนี

อ้างอิงวารสารไทย  
2. ต้องตรวจสอบว่าบทความที่นามาตีพิมพ์มีความซ้ าซ้อนหรือไม ่เพราะจะส่งผลต่อวารสาร หรืออาจส่งผลกระทบต่อ

ผู้เป็นบรรณาธิการวารสารด้วย  
3. ไม่กล่าวอ้างหรือใช้สญัลักษณ์หรือช่ือของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ในทางที่ท าให้เสื่อม

เสียชื่อเสยีง  
4. ไม่เปิดเผยความลบัของผู้รับบรกิาร ที่ได้มาจากการปฏิบัติหนา้ที่  
5. ละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดย

มิชอบ 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงาน 

1. ขั้นเตรียมการจัดท าวารสาร 
1. รับบทความจากระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo2 โดยเจ้าหน้าท่ีงานวารสาร ต้องศึกษาระบบการใช้งานวารสาร

ออนไลน์ ThaiJo2 เพื่อการด าเนินงานวารสารรูปแบบออนไลน์ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของวารสารที่อยู่
ฐานข้อมูล TCI พร้อมทั้งต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความลง
วารสาร การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ การตรวจต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ การเตรียมต้นฉบับส าหรับการออนไลน์  

2. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการก าหนด แผนการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี เพื่อให้การ
จัดท าวารสารออกเผยแพร่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

3. จัดรวบรวมบทความและพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งมีทั้งบทความจากภายนอกหน่วยงาน และบทความจากภายใน
หน่วยงาน ที่เป็นบทความงานวิจัยและวิชาการของนักศึกษา รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. เตรียมจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ ผ่านระบบ Online Journal System (OJS) หรือระบบ 
ThaiJo2 และจัดส่งเป็นเอกสาร โดยท าเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจอ่านบทความ รวมทั้งการโทรศัพท์แจ้งก่อน
ล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดส่งบทความ 

5. การติดตามผลการประเมินและแบบประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องใช้ค าพูดท่ีนุ่มนวล ต้องมีทักษะ 
และมีความพยายามสูง เพื่อไม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรู้สึกว่าถูกทวงถาม 

6. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแจ้งให้เจ้าของบทความปรับปรุงแก้ไขซึ่งจากผลการประเมินมีทั้งการ
ตอบรับบทความ และการปฏิเสธบทความในการตีพิมพ์ลงในวารสาร ซึ่งบทความที่ต้องปฏิเสธควรท าหนังสือตอบปฏิเสธด้วย
ภาษาที่นุ่มนวล และย่อหน้าสุดท้ายต้องมีข้อความที่ให้ความสนใจ เช่น “ในการนี้กองบรรณาธิการวารสาร” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความสนใจจากท่านในโอกาสต่อไป 

2. วิธีขั้นตอนในการจัดท าวารสาร 
1. การประชาสัมพันธ์รับบทความ ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของวารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ต่างๆ และยังเป็นการเพิ่มจ านวนบทความให้มีความหลากหลายเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น การ
ประชาสัมพันธ์ได้จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและเว็บไซต์ของระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo2 

2. เจ้าหน้าที่รับบทความทางอีเมลล์ และจากการส่งบทความผ่าน ระบบ ThaiJo2 และพิจารณารูปแบบเนื้อหา
ความเหมาะสมของบทความ เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบถูกต้อง จึงจัดส่งให้กองบรรณาธิการคัดเลือกก่อนรับเข้า
กระบวนการ และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความ หากบทความมีรูปแบบไม่ถูกต้องจะแจ้งให้เจ้าของบทความปรับปรุง
บทความก่อนดาเนินการขั้นตอนต่อไป 

3. เจ้าหน้าที่จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน ผ่านระบบ ThaiJo2 /ทางอีเมลล์/จัดส่งเป็นรูปแบบ
เอกสารจดหมายทางไปรษณีย์ ดังนี้ หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินบทความ, แบบประเมินบทความ, บทความ, ใบส าคัญ
รับเงิน พร้อมแนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองส่งกลับมายังวารสารฯ 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความและส่งกลับมายังวารสารฯ ทั้งรูปแบบเอกสาร และผ่านระบบ 
ThaiJo2 เจ้าหน้าที่รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และท าบันทึกขออนุมัติโอนเงินค่าตรวจสอบบทความทางวิชาการตาม
เลขท่ีบัญชทีี่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ระบุไว้ในใบส าคัญรับเงิน โดยการเงินมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่าย 

5. เจ้าหน้าที่ส่งผลการประเมินให้เจ้าของบทความแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ หากไม่ผ่าน
การพิจารณาจึงแจ้งผลการพิจารณาตีพิมพ์ด้วยหนังสือ  

6. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมต้นฉบับบทความที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งกองบรรณาธิการ 

7. กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับวารสาร 
8. เจ้าหน้าท่ีจัดท าต้นฉบับ และตรวจสอบพิสูจน์อักษร และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษ 
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9. เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูลวารสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ ThaiJo2 โดยอัพโหลดบทความเพื่อให้
เผยแพร่เป็นระบบวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์  
 
จรรยาบรรณ/จิตสานึกในการปฏิบัติงาน 

1. การด าเนินงานจัดท าวารสารวิชาการฯ ผู้ปฏิบัติงานควรพึ่งปฏิบัติด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอเกี่ยวกับการชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนวิธีพิจารณาบทความ การแจ้งการปรับแก้ไขบทความการยกเลิกการพิจารณาบทความ ด้วยความเต็มใจใน
การบริการ และอธิบายให้เกิดความชัดเจนและควรกล่าวคาขออภัยหากจ าเป็น 

2. ผู้ปฏิบัติงานควรพึงระวังในการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ เนื่องจากเกณฑ์ประเมินบทความของ
วารสาร ใช้รูปแบบลักษณะ Double-blind peer review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้อง 

3. การเรียบเรียงต้นฉบับบทความก่อนการตีพิมพ์ควรค านึงและคงไว้ซึ่งความถูกต้องของเนื้อหาสาระรายงานการวิจัย
ของผู้เขียนบทความ 

4. การด าเนินงานจัดท าวารสารวิชาการฯ ไม่ควรปฏิบัติงานโดยการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ กับ
นักวิจัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือจากสังคม 

5. บรรณาธิการไม่ตีพิมพ์บทความในวารสารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข  

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ด้านบทความ 
ผู้วิจัยจัดส่งบทความโดยไม่ศึกษาขั้นตอน และรูปแบบการจัดท าต้นฉบับบทความ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดเป็น

จ านวนมาก เช่น 
- รูปแบบบทความไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารฯ 
- ข้อมูลรายละเอียดของบทความไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว ้

- ผู้วิจัยเขียนรายการอ้างอิงไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารฯ 
2. ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและส่งกลับมายังกองบรรณาธิการโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจประเมินบทความ
นานเกินกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งเกินก าหนดตามที่วารสารฯ ได้ก าหนดไว้จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการแจ้งผลการประเมินบทความ
ให้ผู้วิจัยรับทราบเพื่อปรับแก้ไขบทความ ซึ่งท าให้ระยะเวลาในการดาเนินการล่าช้าออกไป 

3. ด้านผู้วิจัย 
ผู้วิจัยเมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วใช้เวลาแก้ไข และส่งบทความกลับมายังวารสารฯ นานเกินกว่า 

2 สัปดาห์ ซึ่งเกินก าหนดของวารสารฯ และผู้วิจัยบางท่านไม่ส่งบทความกลับมายังวารสารฯ ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดท า
ร่างต้นฉบับวารสาร และผู้วิจัยยังขาดความเข้าใจการใช้งานระบบวารสารฯ ThaiJo2 จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งบทความ
ฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ 

4. ด้านระบบวารสารออนไลน์ 
ผู้วิจัยบางท่านไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบวารสารออนไลน์เพื่อตรวจสอบสถานะการพิจารณาบทความของ

ตนเองได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบออนไลน์ 
 

แนวทางในการแก้ไขเพื่อการพัฒนางาน 
1. ด าเนินการจัดทาตัวอย่างรูปแบบบทความที่ถูกต้อง และค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่

เว็บไซต์ระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo2 เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับผู้วิจัยที่ไม่เข้าใจรูปแบบการเขียนบทความตามข้อก าหนดของ
วารสารฯ 

2. ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ จัดส่งการพิจารณาบทความกลับคืนล่าช้า โดยต้องช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา โดยแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ หากด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด หรือระบุก าหนดระยะเวลา
ในการจัดส่งการประเมินบทความกลับในหนังสือนาส่งขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจอ่านบทความ  

3. ผู้วิจัยที่ได้รับบทความที่ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการแก้ไขและส่งกลับมาล่าช้า
หรือไม่ส่งบทความกลับคืน โดยต้องแจ้งผู้วิจัยให้ทราบว่าถ้าไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้วิจัยไม่ประสงค์หรือ
สละสิทธ์ิที่จะตีพิมพ์ลงวารสารในฉบับน้ันๆ 

4. ให้ผู้วิจัยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลรายละเอียด แสดงสถานะการตรวจประเมินบทความ โดยผู้วิจัยสามารถ
ทราบสถานการณ์พิจารณาบทความของตนเองได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ 
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ตัวอย่าง Template บทความภาษาไทย 
 

ความจงรักภักดีในแบรนด์สายการบินต้นทุนต ่าในประเทศไทย 
Brand Loyalty in Low-cost Airline of Thailand 

 

ชื อผู้แต่ง1  ชื อผู้แต่ง2 และ ชื อผู้แต่ง3 (ภาษาไทย) 
Author1, Author2 and Author3 (English) 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)...................2)............วิธีด าเนินการวิจัย................................................................. 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้................................................................................................................................................. 
ผลที่ได้จากการวิจัย (Main Result) ........................................................................................................................................ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย (Contribution) ........................................................................................................................ 

ค่าส่าคัญ : พฤติกรรมภาวะผู้น า ; แรงจูงใจ ; ความผูกพันต่อองค์การ (ต้องมี 5-10 ค า) 
 

ABSTRACT 

 

…(แปลตามบทคัดย่อภาษาไทย เพียง 1 ย่อหน้า )....……………………………………….…..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

Keywords : Leadership Behavior ;  Motivation ; Organizational Commitment  
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ตัวอย่าง Template บทความภาษาอังกฤษ 
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ชื่อเรื่องภาษาไทย............................................................. 
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