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ค าน า 

เอกสารการจัดการความรู้เรื่อง คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท า
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท า วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย             
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยคู่มือฉบับนี้มีรายละเอียดของขั้นตอน
การรวบรวมบทความทางวิชาการเพื่อจัดพิมพ์วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รวมถึงหลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งคณะผู้จัดท าได้
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการรวบรวมบทความทางวิชาการเพื่อจัดพิมพ์
วารสารวิชาการ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาใช้คู่มือฉบับนี้จะเข้าใจได้โดยง่ายและสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

 
         คณะผู้จัดท า  

      

  
  



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ชื่อผลงาน   คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย 

 พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

เจ้าของผลงาน เคมี สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  
คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นคู่มือที่รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานของกอง
บรรณาธิการและคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) รวมถึงหลักเกณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นความรู้และแนวทางในการท างาน
ส าหรับกองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และผู้สนใจ  

ลักษณะของผลงาน 
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 ๑. ทีมงานมีประสบการณใ์นการรวบรวมบทความทางวิชาการ 

 ๒. ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งระหว่างทีมงานด้วยกันเองและระหว่างทีมงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ๓. ทีมงานมีการท างานและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

ความสัมฤทธิ์  
 ๑. กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

๒. มีการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกองวิชาและจัดท าเป็นเอกสารแจกจ่าย 

ความภาคภูมิใจ  
 ๑. มีองค์ความรูด้้านแนวทางปฏิบัติงานในการรวบรวมบทความทางวิชาการชัดเจน 
 ๒. กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทราบถึงแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 ๓. ลดระยะเวลาในการท างานแก่กองบรรณาธิการและคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียน     
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 ๔. สามารถเผยแผ่ความรู้แก่ผู้สนใจให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้โดยง่าย 

                                                  ตรวจถูกต้อง 
          พ.อ.หญิง  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      
                 (ภัทรียา ตัณฑิกุล) 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 



สารบัญ 
 หน้า 
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๒. การส่งบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย                   
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
๖ 

๓. ขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
๑๐ 
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- หลักเกณฑ์การด าเนินงานของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
ก-๑ 

ผนวก ข แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  
- รูปแบบบทความ ข-๑ 
- Form 1 แบบฟอร์มขอส่งบทความ ข-๓ 
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   ๕ 

 

การรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ                                 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

 
 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก 
กองทัพไทย และบุคคลทั่วไป โดยมีขอบเขตการตีพิมพ์งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของชาติ ซึ่งทุก
บทความได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ คณะผู้จัดท าวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนลงตีพิมพ์    
 

 
 

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

๑. การพิจารณาบทความทางวิชาการส าหรับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รับพิจารณา
ตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ จะต้องมีสาระที่
น่าสนใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือน าเสนอองค์ความรู้เดิมในมุมมองใหม่ และไม่
เคยถูกน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอ่ืนใด 

บทความที่วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) รับ
พิจารณาตพีิมพแ์บ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. บทความวิจัย (Research Articles) เป็นบทความที่น าเสนอผลการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
และได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง รายละเอียดผู้เขียน บทคัดย่อ และเนื้อหาซึ่ง
ประกอบไปด้วย บทน า วิธีการวิจัย ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐาน(ถ้ามี) ขอบเขตการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม 

๒. บทความปริทัศน์ (Review Articles) เป็นบทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้ในเรื่องที่
น่าสนใจในปัจจุบันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผ่านกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และ/หรือ วิจารณ์ 
เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในมุมมองใหม่ ประกอบด้วย บทน า เนื้อหา วิจารณ์ สรุป และบรรณานุกรม  



   ๖ 

 

๒. การส่งบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

บุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กองทัพไทย รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มี
ความประสงค์ส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย                     
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความส าหรับการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผ่านทางเว็บไซต์
http://kmlo.crma.ac.th/JOURNAL/_Misc/Instruction.aspx (ภาพที่ ๒) และส่งบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์ ได้ ๓ ช่องทางคือ 

 

 
 

ภาพที่ ๒ เว็บไซตว์ารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 



   ๗ 

 

๑. จัดส่งบทความตามแบบฟอร์มขอส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/journal 
(ภาพที่ ๓) 

๒. จัดสง่บทความผ่านอีเมล ์crmajournal@hotmail.com 
๓. จัดส่งบทความผ่านทางไปรษณีย์  

ซึ่งเอกสารทีผู่้เขียนส่ง ประกอบด้วย 
๑) แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (Form 1 แบบฟอร์มขอส่งบทความ) 
๒) ผลงานต้นฉบับ (Hard Copy) จ านวน ๑ ชุด (เฉพาะส่งทางไปรษณีย์) 
๓) ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.doc, .docx) และ PDF (แผ่นซีดีบรรจุผลงาน

จ านวน ๑ แผ่น เฉพาะส่งทางไปรษณีย์) 
 
โดยจัดส่งไปยัง  
 

ประธานสภาอาจารย์  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
๒๖๐๐๑ 

 
เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะจัดให้มีการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกเฉพาะ

บทความที่อยู่ในขอบข่ายของการตีพิมพ์ของวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และมีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ โดยบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ คนจากผู้ประเมินจ านวน ๓ คนและ/หรือ ผ่านการพิจารณา
จากกองบรรณาธิการเป็นรายกรณี ส าหรับบทความที่ได้รับการตอบรับอย่างมีเงื่อนไข ผู้นิพนธ์ของบทความนั้น
ต้องด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการระบุ เมื่อบทความได้ถูกตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แล้ว 
บทความดังกล่าวจะถูกน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวารสาร (ภาพที่ ๔) และผู้เขียนจะได้รับเล่มวารสารที่มี
บทความของตนอยู่ จ านวนคนละ ๑ เล่ม 

 
 



   ๘ 

 

 
 

ภาพที่ ๓ แบบฟอร์มการจัดส่งบทความผ่านเว็บไซต ์
 
 
 
 
 



   ๙ 

 

 
 

ภาพที่ ๔ การเผยแพร่บทความบนเว็บไซต ์



   ๑๐ 

 

๓. ขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตพีิมพ์ลงในวารสารมี ๖ ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก ่

ส่วนที่ ๑ การรับบทความ (ขั้นตอนที่ ๑ – ๒) 

ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารถึงหน่วยงานภายในและภายนอก 
กองบรรณาธิการและผู้จัดท าปรับปรุงข้อมูลความก้าวหน้าของวารสารในเว็บไซต์วารสารวิชาการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกเข้ามา
ลงทะเบียนและส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ในการสัมมนาวิชาการ
สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และในการประชุม หน่วยขึ้นตรง                  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความ (CRMA_ 
Manuscript_Guideline_TH) ส าหรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ผ่านทางเว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/JOURNAL/_Misc/Instruction.aspx 
และส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ได้ ๓ ช่องทางคือ 

๑.๑ จัดส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/journal  
๑.๒ จัดส่งบทความผ่านอีเมล์ crmajournal@hotmail.com 
๑.๓ จัดส่งบทความผ่านทางไปรษณีย์  

 ซึ่งเอกสารทีผู่้เขียนส่ง ประกอบด้วย 
๑) แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย                  

พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (Form 1 แบบฟอร์มขอส่งบทความ) 
๒) ผลงานต้นฉบับ (Hard Copy) จ านวน ๑ ชุด (เฉพาะส่งทางไปรษณีย์) 
๓) ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word (.doc, .docx) และ PDF (แผ่นซีดีบรรจุผลงาน

จ านวน ๑ แผ่น เฉพาะส่งทางไปรษณีย์) 
โดยจัดส่งไปยัง  

 
ประธานสภาอาจารย์  
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
๒๖๐๐๑ 

ขั้นตอนที่ ๒ รบัต้นฉบับบทความวิชาการ 
คณะผู้จัดท ารบัต้นฉบับบทความวิชาการ (เดือน ก.พ. – พ.ย.) จาก ๓ ช่องทางคือ 
๒.๑ เว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/journal  
๒.๒ อีเมล ์crmajournal@hotmail.com 
๒.๓. ไปรษณีย์  



   ๑๑ 

 

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาบทความ (ขั้นตอนที่ ๓ – ๔) 

ขั้นตอนที่ ๓ กองบรรณาธิการตรวจสอบขอ้มูลทั่วไป 
ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ดังน้ี 
๓.๑ คณะผู้จัดท าตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร 

 กรณีไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วน 

แจ้งผู้เขียนเพ่ือปรับแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารให้ถูกต้อง/ครบถ้วน 

กรณีถูกต้อง/
ครบถ้วน 

ส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการด าเนินการต่อไป 

 
๓.๒ กองบรรณาธิการประเมินบทความและตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของบทความก่อน

ด าเนินการต่อไป โดยมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ จ านวนอย่างน้อย ๓ ข้อ 

๓.๒.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
๓.๒.๒ มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งบริหาร

ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๓.๒.๓ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๒ ฉบับ 
๓.๒.๔ มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ 

๓.๓ แจ้งผลการประเมินจากกองบรรณาธิการให้ผู้เขียนทราบ 

กรณีผ่าน ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินบทความ 
กรณีไม่ผ่าน ท าหนังสือตอบปฏิเสธการตีพิมพ์บทความให้ผู้เขียน (Form 5 ผลการ

พิจารณา) 

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้ทรงคณุวุฒพิิจารณาบทความ  
ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ดังน้ี 
๔.๑ กองบรรณาธิการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาของต้นฉบับบทความจ านวน ๓ คน โดย

ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองและประเมินบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒติ้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้จ านวนอย่างน้อย ๓ ข้อ 

๔.๑.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
๔.๑.๒ มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งบริหาร

ระดับหัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๔.๑.๓ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ อย่างน้อย ๒ ฉบับขึ้นไป 
๔.๑.๔ มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ 

๔.๒ จัดส่งหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และต้นฉบับบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาประเมิน
บทความ ผ่านทางอีเมล/์ไปรษณีย ์ประกอบด้วย 



   ๑๒ 

 

๔.๒.๑ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองและประเมินบทความ (Form 2 หนังสือเชิญ
ประเมินบทความ) จ านวน ๓ ท่าน  

๔.๒.๒ ต้นฉบับบทความในรูปแบบที่ไม่ระบชุื่อผู้เขียน 
๔.๒.๓ แบบประเมินบทความและข้อเสนอแนะ (Form 3 แบบประเมินบทความ) 
๔.๒.๔ แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินบทความและข้อมลูของผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Form 4 แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 
๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินบทความที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ดังต่อไปนี ้
๔.๓.๑ มีความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์ 
๔.๓.๒ มีความริเริ่มหรือเป็นการต่อยอดทางวิชาการ 
๔.๓.๓ มีความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
๔.๓.๔ มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
๔.๓.๕ มีความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปผล 
๔.๓.๖ บทความโดยรวมมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม 
๔.๓.๗ มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ การทหาร หรือการพัฒนาประเทศ 
๔.๓.๘ บทความต้องไม่เคยถูกเผยแพร่หรือลงตีพิมพ์ในแหล่งอื่น ๆ 
๔.๓.๙ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เป็นการคัดลอกข้อความที่เขียนโดยผู้อื่นโดยไม่มี

การอ้างอิงถึงต้นฉบับ 
๔.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาประเมินบทความกลับมาให้กองบรรณาธิการ ซึ่งหลักเกณฑ์

การยอมรับบทความให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ คน
จากผู้ประเมินจ านวน ๓ คน และ/หรือ ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายกรณี 

 

กรณีบทความผ่านการ
พิจารณาแบบไม่มีเงื่อนไข 

กองบรรณาธิการท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความใน
วารสาร (Form 7 หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ) 

กรณีผ่านการพิจารณาแบบ
มีเงื่อนไขและผู้เขียนแก้ไข
บทความ 

กองบรรณาธิการท าหนังสือส่งผลการพิจารณาให้ผู้ เขียน
บทความแก้ ไขให้ เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ กอง
บรรณาธิการระบุ  (Form 5 ผลการพิจารณา ) และกอง
บรรณาธิการท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร 
(Form 7 หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ) 

กรณีผ่านการพิจารณาแบบ
มีเงื่อนไขแตผู่้เขียนไม่แก้ไข 

กองบรรณาธิการท าหนังสือปฏิเสธการตีพิมพ์แจ้งผู้เขียน (Form 
5 ผลการพิจารณา) 

 
๔.๕ กองบรรณาธิการจัดส่งหนังสือขอบคุณให้ผู้ทรงคุณวุฒิและค่าสมนาคุณ (Form 6 หนังสือ

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ หนังสือขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  
 
 
 
 



   ๑๓ 

 

ส่วนที่ ๓ การตอบรับบทความ (ขั้นตอนที ่๕ – ๘) 

ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้เขียน 
กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินต้นฉบับบทความให้ผ่านแบบมีเงื่อนไข กองบรรณาธิการ

จะแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนปรับแก้ต้นฉบับบทความ โดยไม่ระบุชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Form 5 ผลการพิจารณา)  

 

กรณีแก้ไข ผู้เขียนส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมาให้กองบรรณาธิการภายในเวลาที่
ก าหนด 

กรณีไม่แก้ไข ท าหนังสือตอบปฏิเสธการตีพิมพ์บทความให้ผู้เขียน (Form 5 ผลการ
พิจารณา) 

ขั้นตอนที่ ๖ กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ 
๖.๑ กองบรรณาธิการตรวจสอบบทความฉบับแก้ไขว่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือไม่ 
๖.๒ กองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบของบทความฉบับแก้ไขให้ถูกตอ้งตามรูปแบบที่วารสาร

ก าหนด 

ขั้นตอนที่ ๗ กองบรรณาธิการตอบรับการตพีิมพ ์
กองบรรณาธิการท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร ให้ผู้เขียน (ลงนามโดย

ประธานสภาอาจารย์) โดยระบุสาระส าคัญไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์  (Form 7 
หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ) 

ขั้นตอนที่ ๘ ส่งโรงพิมพ์เพื่อตีพิมพ์วารสาร 
กองบรรณาธิการรวบรวมและส่งบทความที่ผ่านการพิจารณาให้โรงพิมพ์เพื่อตีพิมพ์วารสาร และ

ผู้เขียนจะได้รับเล่มวารสารที่มีบทความของตนอยู่ จ านวนคนละ ๑ เล่ม 
 
การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน (ขั้นตอนที่ ๑ – ๘) ของกระบวนการพิจารณาขั้นตอนการ

รวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังแสดงในแผนภาพที่ ๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๔ 

 

ขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจดัท าวารสารวิชาการ                                  
โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผู้เขียน 

 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความ  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ม ีมี 

๗. กองบรรณาธิการ
ตอบรับตพีิมพ์  

๘. ส่งโรงพิมพ์เพื่อ
ตีพิมพ์วารสาร 

ไม่แก้ไข 

 เริ่มต้น 

 
๓. กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบข้อมลูทั่วไป 

 

 จบ 

ผ่าน 

๑. ประชาสัมพนัธ์การสง่บทความตีพิมพ์ใน
วารสารถึงหนว่ยงานภายในและภายนอก 

๒. รับต้นฉบับบทความวิชาการ 

แจ้งผู้เขียน 

 จบ 

แก้ไข 

 จบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผู้รับผิดชอบ 
กองบรรณาธิการและคณะ
ผู้จัดท าวารสารวิชาการ  
โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า  
(สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 
 

ขั้นตอน 
 

วิธีด าเนินการ 
 

๑. ประชาสัมพันธ์โดยใช้เว็บไซต์/
การสัมมนาวิชาการ/การประชุม 
นขต.สกศ.รร.จปร. 

๒. รับต้นฉบับบทความวิชาการ 
(ก.พ. – พ.ย.) ผ่านทาง 
เว็บไซต์/ไปรษณีย/์อีเมล์ 
(crmajournal@hotmail.com) 
 
๓. กองบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวม 

๔. คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ทรง 
คุณวุฒิตามสาขาวิชาของต้นฉบับ
บทความ ส่งต้นฉบับบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผ่านทาง
อีเมล์/ไปรษณีย ์และบทความต้อง
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
๒ ใน ๓ คน 

๕. แจ้งผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้
ผู้เขียนปรับแก้บทความ โดยไม่ระบุ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. กองบรรณาธิการตรวจสอบ
บทความฉบับแก้ไขว่าเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือไม่ 
๗. กองบรรณาธิการท าหนังสือตอบ
รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร 

๘. ส่งบทความที่ผ่านการพิจารณา
ให้โรงพิมพ์เพ่ือตีพิมพ์วารสาร 

ภาพที ่๕ แผนภาพขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

 ผ่านแบบมีเงื่อนไข
หรือไม่  

 ๖. กองบรรณาธิการ
พิจารณาบทความ  

 

 ผู้เขียนแก้ไขบทความ
หรือไม ่

๕. แจ้งผู้เขยีน 



   ๑๕ 

 

๔. แผนผังแสดงรายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และเอกสารประกอบ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : การรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ  
โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ส่วนที่ ๑ การรับบทความ (ขั้นตอนที่ ๑ – ๒) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร
ประกอบ 

 
 
 
 

๑. 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โดยใช้
เว็บไซต/์การสัมมนา
วิชาการ/การประชุม 
นขต.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
รับต้นฉบับบทความ
วิชาการ ผ่านทาง 
เว็บไซต/์ไปรษณีย/์
อีเมล์ 
(crmajournal@ 
hotmail.com) 
 
 
 

 
 
 
 

ตลอดป ี
 
 
 
 
 
 

ก.พ.–พ.ย. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      

 
 
 

๑. ผู้จัดท า
วารสาร     
วิชาการ 
๒. ผู้เขียน 
 
 

 
 
 
 
๑. เว็บไซต์
วารสาร 
๒. วารสาร 
วิชาการ 
๓. Form 1 
 
 
๑. Form 1 
๒. ต้นฉบับ
บทความ
วิชาการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เริม่ต้น 

ประชาสัมพันธ์การส่ง
บทความตีพิมพ์ใน

วารสารถึงหนว่ยงาน
ภายในและภายนอก 

รับต้นฉบับบทความ
วิชาการ 



   ๑๖ 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน : การรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ  

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาบทความ (ขั้นตอนที่ ๓ – ๔) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
ประกอบ 

 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 
 
 

๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. กองบรรณาธิการ
ประเมินและ
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งในภาพรวม 
๒. แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้เขยีน
ทราบ 
 
๑. คัดเลือกและ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ  
๒. ส่งหนังสือเชญิ
และต้นฉบับให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผ่านทาง
อีเมล์/ไปรษณีย ์ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒสิ่งผล
การประเมินกลบั  
๔. ส่งหนังสือ
ขอบคุณและค่า
สมนาคุณให้
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑ สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

 
 
 ๓ สัปดาห์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
 
 
 
 
๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
๓. ผู้ทรง 
คุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
๑. ต้นฉบับ
บทความ
วิชาการ 
๒. Form 5 
 
 
 
 
๑. ต้นฉบับ
บทความที่ไม่
ระบุชื่อผู้เขียน 
๒. Form 2 - 7  

 กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบข้อมลู

ทั่วไป 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แจ้ง
ผู้เขียน 

ไม่ผ่าน 

 จบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา
บทความ  

 

 ผ่านแบบมี
เงื่อนไข
หรือไม ่

 

ไม่มี
ผ่าน 

มี
ผ่าน 



   ๑๗ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : การรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ  

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ส่วนที่ ๓ การตอบรับบทความ (ขั้นตอนที ่๕ – ๘) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสาร
ประกอบ 

 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. 
 

 

 

 

 

 
๗. 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
๑. แจ้งผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียน
ปรับแก้บทความ โดย
ไม่ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้เขียนตอบรับ
การแก้ไขบทความ
และแก้ไขภายในเวลา
ที่ก าหนด หรอืปฏิเสธ
การแก้ไขบทความ
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กองบรรณาธิการ
ตรวจสอบบทความ
ฉบับแก้ไขวา่เป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ 
 
 
 
 

กองบรรณาธิการท า
หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์บทความใน
วารสาร 
 

 
 
 

๑๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ - ๓ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ - ๓ วัน 
 

 
 
 
๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
๓. ผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
 
 
 
 
 

๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
 

 
 
 
๑. ผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่
ไม่ระบุชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. Form 3 
และ Form 5 
 
 
 
 
 
 
บทความฉบับ
แก้ไข 
 
  
 
 
 
 
 

Form 7 
 

 จบ 

แจ้ง
ผู้เขียน 

ไม่แก้ไข  ผู้เขียนแก้ไข
บทความ
หรือไม ่

 

 
กอง

บรรณาธิการ
พิจารณา
บทความ  

แก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 กองบรรณาธิการ
ตอบรับตพีิมพ์  

แจ้งผู้เขียน 



   ๑๘ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน : การรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ  

โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ส่วนที่ ๓ การตอบรับบทความ (ต่อ) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

 
 
 
 

๘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กองบรรณาธิการ
รวบรวมและส่งบทความ
ที่ผ่านการพิจารณาให้  
โรงพิมพ์เพื่อตีพมิพ์
วารสาร 

 
 
 
 

ธ.ค. - ม.ค. 
 

 
 
 
 

๑. กอง 
บรรณาธิการ 
๒. ผู้จัดท า
วารสาร      
 

 
 
 
 

บทความฉบับ
สมบูรณ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งโรงพิมพ์
เพื่อตีพิมพ์
วารสาร 

 จบ 



   ๑๙ 

 

บรรณานุกรม  

๑. กระบวนการจัดท า Kasetsart Journal. (๒๕๕๕). [อินเตอร์เน็ต] สมพร มณีประสพสุข [เข้าถึงเมื่อ ๗ 
ก.ค .  ๒๕๖๐ ],  เข้ าถึ ง ได้ จาก  http://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2013/05/ 
eoffice-km-KasetsartJournal.pdf. 

๒. ความส าเร็จของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. (๒๕๕๖). [อินเตอร์เน็ต] สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  [เข้าถึงเมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐], เข้าถึงได้จาก 
http://decade1.ird.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/05/Good-Practices-
8.pdf. 

๓. คู่มือการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ (วารสารศรีปทุมปริทัศน์) . (๒๕๕๗).  [อินเตอร์เน็ต]  ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  [เข้าถึงเมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐], เข้าถึงได้จาก 
https://www.spu.ac.th/research/files/2014/07/3คู่มือการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารศรีปทุมปริทัศน์.pdf. 

๔. รายงานผลดารด าเนินงานโครงการจัดท าวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗. (๒๕๕๗). [อินเตอร์เน็ต] สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร [เข้าถึงเมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐], เข้าถึงได้จาก https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/ 
handle/123456789/1691/IRD_58_08.pdf?sequence=1.  

๕. วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) . (๒๕๖๐).  
[อินเตอร์เน็ต] สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า [เข้าถึงเมื่อ ๗ ส.ค. 
๒๕๖๐], เข้าถึงได้จาก http://kmlo.crma.ac.th/JOURNAL/_Misc/Home.aspx. 
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หลักเกณฑ์การด าเนินงานของกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ                                    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 

 
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีความมุ่งมั่น

ในการพัฒนาคุณภาพของวารสารอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานของกองบรรณาธิการไว้
ดังนี้ 
 
๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเป็นส่วนหนึง่ของกองบรรณาธิการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ จ านวนอย่างน้อย ๓ ข้อ  

๑.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
๑.๒ มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งบริหารระดับหัวหน้า

ภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๑.๓ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย ๒ ฉบับ 
๑.๔ มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ 

 
๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูก้ลั่นกรองและประเมนิบทความ 

ผู้กลั่นกรองและประเมินบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้จ านวนอย่างน้อย ๓ ข้อ 

๒.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
๒.๒ มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งบริหารระดับหัวหน้า

ภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๒.๓ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

อย่างน้อย ๒ ฉบับขึ้นไป 
๒.๔ มีประสบการณ์ประเมินบทความในวารสารวิชาการ 

 
๓. หลักเกณฑ์การประเมินบทความส าหรบัผู้ประเมินบทความ 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี ต้องมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ มีความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์ 
 ๓.๒ มีความริเริ่มหรือเป็นการต่อยอดทางวิชาการ 
 ๓.๓ มีความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
 ๓.๔ มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ 
 ๓.๕ มีความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปผล 
 ๓.๖ บทความโดยรวมมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสม 
 ๓.๗ มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ การทหาร หรือการพัฒนาประเทศ 
 ๓.๘ บทความต้องไม่เคยถูกเผยแพร่หรือลงตีพิมพ์ในแหล่งอื่น ๆ 
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๓.๙ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่เป็นการคัดลอกข้อความที่เขียนโดยผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิงถึง
ต้นฉบับ 
 
๔. หลักเกณฑ์การยอมรับบทความให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ คนจากผู้ประเมินจ านวน ๓ คน และ/
หรือ ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายกรณี 
 



รูปแบบบทความส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

Manuscript Preparation Guideline for CRMA Journal 
 

ยศ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุลผู้เขียนที่ 1 1* 

ยศ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ และนามสกุลผู้เขียนที่ 2 2 

 
1ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน และ Email address  ของผู้เขียนที่ 1 
2ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน และ Email address  ของผูเ้ขยีนที่ 2 

 
 
 
บทคัดย่อ : บทความในวารสารทุกบทความจะมีรูปแบบเดียวกัน และจะต้องเขียนตามข้อก าหนดการเตรียมบทความข้างล่างนี้ 
เพื่อความชัดเจนของบทความ ส่วนแรกของบทความคือบทคัดย่อซึ่งควรจะมคีวามยาวหนึ่งย่อหน้า ควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของเนื้อหา ผลการวิจัย และข้อสรุป ความยาวของบทคัดย่อควรจะอยู่ระหว่าง 200 ถึง 300 ค า และไม่ควรมีการอ้างถึง
บรรณานุกรม  
 
ค าส าคัญ : โปรดระบุค าส าคัญ (เป็นภาษาไทย ตัวปกต ิคั่นด้วยจุลภาค) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 
 
ABSTRACT : The first section of the manuscript is to be a short single paragraph abstract outlining the aims, 
scope, results and conclusion of the paper. Authors should aim for an abstract length of between 200 and 
300 words. Abstract should not refer to any references. 
 
KEYWORDS : โปรดระบคุ าส าคัญ (เป็นภาษาอังกฤษตัวปกติ อักษรแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คั่นด้วยจุลภาค) จ านวนไม่เกิน 5 ค า  
 
1. บทน า 

ก าหนดความยาวของบทความ ประเภทบทความวิจัย
ไม่เกิน 15 หน้า และประเภทบทความปริทัศน์ไม่เกิน 25 หน้า 
ให้ ใช้ แบบตั วอั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พ . ทั้ ง
บทความ ใช้กระดาษขนาด A4  โดยบรรจุเนื้อหาในพื้นที่ขนาด 
187 x 272 ม .ม . (7.36” x 10.71”) หลังจาก KEYWORDS 
ให้ แบ่ งบ ท ความออก เป็ น สอ งสดมภ์  ระยะห่ างจ าก
ขอบกระดาษด้านต่างๆ และขนาดของสดมภ์ก าหนดไว้ใน
ตารางที่ 1 ส าหรับบทความวิจัยควรมสี่วนประกอบ ดังนี ้

 บทน า (ความส าคัญของปัญหา ทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง) 

 เนื้อหาบทความ (ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจยั 
อภิปรายผล และสรุปผล) 

 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 บรรณานุกรม 

ขนาดและลักษณะของตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด 
ก าหนดในตารางที่ 2 
 
1.1 ตำรำง 

วางตารางให้ใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อ
และล าดับที่ของตารางเหนือตาราง และพิมพ์ค าอธิบาย
เพิ่มเติมใต้ตาราง ลักษณะทั่วไปของตารางให้อ้างอิงจากตาราง
ที่ 1 และ 2  
 
1.2 ระยะระหว่ำงส่วนประกอบ 

เว้น 1 บรรทัดขนาด 20 พ. ระหว่าง Title และชื่อผู้แต่ง 
เว้น 1 บรรทัดขนาด 18 พ. ระหว่างชื่อผู้แต่งและต าแหน่ง 
สถานที่ท างาน  เว้น 3 บรรทัดขนาด 16 พ. ระหว่างต าแหน่ง 
สถานที่ท างานของผู้แต่งกับบทคัดย่อ นอกนั้นให้ใช้ระยะขนาด 
16 พ. ในการเว้นบรรทัด 
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ตารางท่ี 1  ระยะขอบกระดาษและขนาดของสดมภ์  
ระยะก าหนด   ซม.                       นิ้ว 
บน                                1.20                      0.47”  
ล่าง                               1.30                      0.51” 
ซ้าย                               1.15                      0.45” 
ขวา                               1.15                      0.45” 
ความกว้างของสดมภ์           9.00                     3.54” 
ระยะห่างระหว่างสดมภ์        0.70                     0.28” 

 
ตารางท่ี 2  ขนาดและลักษณะของตัวอักษร และระยะระหว่างบรรทัด 

ส่วนประกอบ ขนาดอักษรและ 
ระยะบรรทัด (พ.) 

ลักษณะอักษร 

ชื่อบทความ  
Title 
ชื่อผู้เขียน 
สถานที่ติดต่อ 
บทคัดย่อ / Abstract 
ค าส าคัญ / Keywords 
หัวข้อหลัก 
หัวข้อรอง 
เนื้อความทั่วไป 
ตารางและภาพ 
กิตติกรรมประกาศ 
เอกสารอ้างอิง 

20 
20 
18 
16 
16 
16 
18 
18 
16 
14 
16 
14 

หนา 
หนา  
หนา  
เอียง 
ปกติ 

ปกติ 
หนา 
เอียง 
ปกติ 1 

ปกติ 2 

ปกติ 
ปกติ 3 

1 เว้นระยะ 5 มม. จากทางซ้ายส าหรับบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้า 
2 ตัวหนาทีค่ าว่า “ตารางที่ x” และ “ภาพท่ี x” 
3 ตั้งกั้นซ้ายที่ระยะ 5 มม. 
 
1.3  ภำพประกอบ 

วางภาพให้ใกล้ต าแหน่งที่อ้างถึงในบทความ พิมพ์ชื่อและ
ล าดับที่ใต้ภาพพร้อมค าบรรยายไว้กึ่งกลางของสดมภ์ ลักษณะ
ทั่วไปของรูปให้อ้างอิงจากภาพที่ 1  

ภาพควรเป็นสีขาว-ด า และมีขนาดเท่ากับความกว้างของ
สดมภ์โดยวางชิดขอบซ้ายของสดมภ์  พึงระลึกว่าในการตีพิมพ์
บทความ ขนาดของบทความจะถูกย่อเล็กลงเป็น 75% ของ
ขนาด-เดิม รายละเอียดของภาพที่เล็กเกินไปจึงอาจไม่ชัดเจน 
 

ภาพท่ี 1 ค าอธิบายชื่อรูปหรือภาพถ่ายทั่วไป โดยรูปและภาพถ่ายที่
น ามา แสดงจะต้องมีความชัดเจน  
 
1.4 สมกำร 

วางสมการชิดขอบซ้ายของสดมภ์ ใส่ล าดับที่ของสมการใน  
( ) ณ ขอบขวาของสดมภ์ในบรรทัดเดียวกัน สมการที่ 1 แสดง
ตัวอย่างของสมการ  
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1.5 กำรอ้ำงอิง 

ให้ใช้สัญลักษณ์ [x] ในการอ้างอิงถึงเอกสารอ้างอิงล าดับที่ 
x ในเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ค าว่า ภาพที่ y และ ตารางที่ z ใน
การอ้างอิงถึงภาพที่ y และตารางที่ z ตามล าดับ  
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 ด้วยสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าลังจัดท าวารสารทาง
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e-mail : crmajournal@hotmail.com หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อกองบรรณาธิการจะได้จัดส่ง
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ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างด ีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

     พันเอก 
 

      (                         ) 

    ประธานสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
บรรณาธิการวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
แผนกบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ต.พรหมณี  อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑ 
โทร.๐๘๙ ๗๙๓๖ ๓๐๓,  ๐๙๔ ๒๘๙๓ ๙๒๓ 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต าบลพรหมณี   อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก   ๒๖๐๐๑ 

ที่ กห ๐๔๖๐.๒/ พ. 

Form 2 

ข-๔ 



 

 
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปทีี่ 15 (2560) 

CRMA Journal Vol.15 (2017) 
 

 

 

แบบประเมนิบทความ 
 

 วันที่   
รหัสบทความ :    
ชื่อบทความ :    
    

 
คะแนนการประเมิน 

 
 

หัวข้อ 
 

คะแนนการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1. ความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์           
2. ความริเริ่มหรือการต่อยอดทางวิชาการ           
3. ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา           
4. ความถูกต้องของการวิเคราะห์และสรุปผล           
5. คุณภาพโดยรวมของบทความ           
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........................................................................................................................................................................................ 
(ส่วนนี้ส าหรับส่งคืนผู้เขียนบทความ) 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม :   
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  ๒. รูปแบบในการตีพิมพ์บทความ   จ านวน ๑ ฉบับ 
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ความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ  

สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในโอกาสต่อไป  

 

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้  
  
        

     พ.อ. 
     (                           ) 
                   ประธานสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข-๙ 

Form 6 



 
 
 
 
ที่ กห ๐๔๖๐.๒/  ส่วนการศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมือง 
 จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๑ 

 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอขอบคุณ 

เรียน      

ตามที่ท่านได้ให้ความกรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการที่จะตีพิมพ์ลงในวารสาร  
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นั้น บัดนี้ ได้ด าเนินการลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย ได้ผลตาม
ความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ  

สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
กรุณาของท่านในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรด   
ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พู นผลใน      
สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านในโอกาสต่อไป  

 

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้  
  
        

   พันเอก 
        (                       ) 
                           ประธานสภาอาจารย์  
                                  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข-๘ 

Form 6 



 

 

หนังสือรับรองการตีพิมพบ์ทความ  
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

   
 ขอรับรองว่าบทความเรื่อง                                                                              
           โดย                                            ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๐  

    

 

 
  
  
  

                                             พันเอก  

                  (                         ) 
                 บรรณาธิการ 

                   วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า       
                       ธ.ค. ๖๐   

                                                      

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข-๑๐ 

Form 7 



แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : เคม ีสกศ.รร.จปร. 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเปน็ต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเดน็

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

- - - คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความ
ทางวิชาการส าหรับการจัดท า
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยี) 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
แผนการจัดการความรู ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

(สร้างความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ) : 
หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  
- การพิจารณาบทความทางวิชาการส าหรับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
- การส่งบทความวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
- ล าดับขั้นตอนในการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  

- เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย               
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เปน็ไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : - 



 

 

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น : คู่มือขั้นตอนการรวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ ์
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ กำรบ่งชี้ควำมรู้  
- สมาชิกได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค ์
 

 ๒๑ ก.พ. 
๖๐  

หัวข้อการ
จัดการความรู ้

สมาชิก 
KM Team 
ทุกนาย
รับทราบ
เป้าหมาย/
แนวทาง 
และแผน 
KM 

 KM Team - 
 

- KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓ 

๒ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
- รวบรวมข้อมลูจากผู้มีประสบการณ ์
- ค้นหาความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนการ
รวบรวมบทความทางวิชาการส าหรับการ
จัดท าวารสารวิชาการ จากแหล่งต่าง ๆ 
 

ม.ีค. – เม.ย. 
๖๐ 

จ านวน
แหล่งข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 
๓ แหล่ง 

- ผู้มีประสบ-
การณ ์
- อินเตอร์เน็ต 
- ประธานสภา
อาจารย์              
สกศ.รร.จปร. 
- ที่ปรึกษาการ
การจัดท า
วารสารวิชาการฯ 

- ฐานความรู้ 
- การ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

- KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔ 



 

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ กำรจัดควำมรูใ้ห้เปน็ระบบ 
- ล าดับขั้นตอนการรวบรวมบทความทาง
วิชาการส าหรับการจัดท าวารสารวิชาการ 
- แผนภูมิล าดบัขั้นตอนการรวบรวม
บทความทางวิชาการส าหรับการจัดท า
วารสารวิชาการฯ  
- แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

เม.ย. – พ.ค. 
๖๐ 

- ความชัดเจน
และเข้าถึง
ข้อมูล 
- แผนภูมิล าดบั
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
๑๐๐  

คณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ  

- ฐานความรู้ 
- แผนภูมิ
ล าดับ
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความ
ทางวิชาการ 

- KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔ 

๔ กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
- ปรับปรุงแบบฟอร์ม 
- จัดท าคู่มือล าดับขั้นตอนการรวบรวม
บทความ 
- น าร่างคู่มือล าดับขั้นตอนการรวบรวม
บทความให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

มิ.ย. – ก.ค. 
๖๐ 

- จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ 

๓ นาย กองบรรณาธิการ
และคณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ 

- แบบฟอร์ม 
- คู่มือล าดับ
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความ 

 

- KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔ 

๕ กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
- น าร่างคู่มือล าดับขั้นตอนการรวบรวม
บทความที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแลว้ ให้คณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ ทดลองศึกษาและ
สะท้อนผลกลับ 

ก.ค. ๖๐ 
 

จ านวนคณะ
ผู้จัดท าวารสาร 
วิชาการฯ  

อย่างน้อย 
๕ นาย 
 

คณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ  

- คู่มือล าดับ
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความ 
- ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

- 
 

KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔ 

๖ กำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดท าคู่มือล าดับขั้นตอนการรวบรวม
บทความ  
- ระบบอินเตอร์เน็ต 
 

ก.ค. – ส.ค. 
๖๐ 

จ านวนคณะ
ผู้จัดท าวารสาร 
วิชาการฯ  

อย่างน้อย 
๕ นาย 
 

คณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ  

- คู่มือล าดับ
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความ 
- ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

- 
 

KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔, ๕ 



 

 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ ์

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗ ๗.๑ กำรเรียนรู้ 
- เผยแพรใ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
- เผยแพร่แก่ผู้สนใจในงาน KM Day ของ 
รร.จปร. 

ส.ค. - ก.ย. 
๖๐ 

 
 

จ านวนผู้สนใจ  อย่างน้อย 
๑๕ นาย 
 

คณะผู้จัดท า
วารสารวิชาการฯ
และผู้เข้าร่วมงาน 
KM Day ของ 
รร.จปร.  

- ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- คู่มือล าดับ
ขั้นตอนการ
รวบรวม
บทความ 
- โปสเตอร์ 
- แผ่นพับ 

๑,๐๐๐ 
บาท 

 

KM Team 
เคมี สกศ. 
รร.จปร. 

๑, ๒, ๓, 
๔, ๕ 

๗.๒ กำรยกยอ่งชมเชย 
 

- - - - - - - - 

 


