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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของการจัดทาวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ด้วย วิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้นการผลิ ตบัณฑิ ต
พยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจยั และวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ ได้เล็งเห็ นความสาคัญของการผลิ ตผลงานวิจยั และวิชาการเกี่ ยวกับการ
พยาบาลและการส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ทอ้ งถิ่น จึงได้เริ่ มผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เพื่อ
1. เผยแพร่ บ ทความวิจยั และบทความวิช าการในสาขาวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพของคณาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2. เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุ ขของนักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิงานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์
เก่าและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจในศาสตร์ ดงั กล่าว
3. เพื่อสร้างเครื อข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ ในปี พ.ศ.2551 กันยายน –
ธันวาคม และเผยแพร่ ครั้งแรกในวันพยาบาลแห่ งชาติ ซึ่ งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระ
ศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โดยการนาของ อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิ ตถ์
นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาจนถึ งปั จจุ บนั วารสารฯ ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นจาก
ผูอ้ านวยการฯ ทุ กท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์วาสนา มัง่ คัง่ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ คนปั จจุบนั ซึ่ งเล็งเห็ น
ความสาคัญของวารสารฯ และให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินจัดทาวารสารฯ ด้วยดีเสมอมา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุ ตรดิ ตถ์ ได้รับการคัดเลื อกเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล ThaiJournal Citation Index ( TCI ) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และขึ้นอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI เป็ นระยะเวลา 2 ปี
ปั จจุบนั วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็ นวารสารที่ข้ ึนชื่ ออยูใ่ นระบบ
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index ( TCI ) กลุ่มที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และอยูใ่ นระยะ
พิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI)
ขึ้นสู่ ปีที่ 10 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แล้วทั้งสิ้ น 18
ฉบับ มี กองบรรณาธิ การฝ่ ายวิชาการทั้งในและนอกสถาบันมากกว่า 20 ท่าน เป็ นเครื่ องยืนยันแล้วว่า
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็ นวารสารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็ นคู่มือในการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างเป็ นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบวิธีและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้านการจัดทาวารสารอย่างชัดเจน
3) เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาวารสาร
1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
2) ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของการจัดทาวารสารอย่างชัดเจน และสามารถพัฒนางานวารสารให้เข้าสู่ มาตรฐานระดับสากล
3) ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการบริ หารจัดการงานวารสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.4 นิยามศัพท์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย บุคคลผูม้ ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญประเมินบทความของผูท้ ี่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หมายถึง
ผูท้ รงคุณวุฒิภายในวิทยาลัย บุคคลผูม้ ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญประเมินบทความของผูท้ ี่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
บรรณาธิการวารสาร หมายถึง
ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทา รวบรวมตรวจแก้
คัดเลือก หรื อควบคุม เนื้ อหาที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เลือกบทความ รวบรวม ปรับปรุ ง และ
รับผิดชอบเรื่ องการตีพิมพ์
กองบรรณาธิการ
หมายถึง
เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลซึ่ งท าหน้ า ที่ เ ป็ นคณะท างานของ
บรรณาธิการ ในการช่วยตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิ การ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หมายถึง
บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยบรรณาธิ ก าร
วารสารในการจัดทา รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก ควบคุมเนื้อหา
ฝ่ ายจัดการวารสาร
หมายถึง
บุคคลที่มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานในการบริ หาร
จัดการวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

บทที่ 2
โครงสร้ างและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะและประสบการณ์ตอ้ งทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อวิจยั / บทความวิชาการและมี
ขอบเขตที่กว้างขวาง และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตั ิงานเพื่อให้วารสารเผยแพร่
ในเวลาที่กาหนด และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้ านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อวิจยั ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ ผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิ ควิธีการกาหนด
แนวทาง หรื อเพื่อหาวิธีการแก้ไขปั ญหา เกี่ยวกับงานด้านบริ หารทัว่ ไป
2. ให้บริ การวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึ กษา แนะนา ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสิ นใจ และปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่ งเสริ ม กากับ ควบคุม
ดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุ งแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ร่ วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรื อโครงการของหน่ วยงาน การทางานตามนโบบายในการ
ปฏิบตั ิงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กาหนด
5. ให้บริ การแก่ คณาจารย์ในวิทยาลัยและภายนอกรวมทั้งบุคคลที่สนใจ และศิษย์เก่า
6. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับผูท้ รงคุณวุฒิ
3. โครงสร้ างการบริหารงาน
1. โครงสร้ างของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยเป็ นองค์กรบริ หารสู งสุ ด
โดยมีผอู้ านวยการวิทยาลัยเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
มีอานาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิ จการทัว่ ไปของวิทยาลัยให้ครอบคลุ มทั้งในด้านนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจยั การให้บริ การแก่สังคม การทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน การ
ออกระเบี ยบข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารบุ คคลโดยให้การประกันคุ ณภาพการศึกษาเป็ นเครื่ องมื อในการ

บริ หารการศึ กษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ /เป้ าหมายของวิทยาลัยเพื่อบรรลุ ซ่ ึ งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
ต่อไป
วิทยาลัยมีการแบ่งส่ วนงานออกเป็ น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานอานวยการและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 งาน คือ
1.1 งานบริ หารทัว่ ไป
1.2 ฝ่ ายยุทธศาสตร์ แผนงาน และประกันคุณภาพ
1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริ การ
2. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 4 งาน คือ
2.1 งานบริ หารหลักสู ตร
2.2 งานทะเบียน วัด และประมวลผลการศึกษา
2.3 งานการเรี ยนการสอน
1) กลุ่มวิชาการพยาบาล 1
2) กลุ่มวิชาการพยาบาล 2
2.4 งานพัฒนานักศึกษา
3. กลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ
3.1 งานพัฒนาบุคลากรและบริ การวิชาการ
3.2 งานวิจยั การจัดการความรู้ และศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3.3 โครงการวารสารวิทยาลัย

ภาพ: โครงสร้ างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2. โครงสร้ างงานวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ

ด้านวิชาการ

ด้านบริ หารจัดการ
ฝ่ ายจัดการวารสาร

บทที่ 3
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงาน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็ นวารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูลศูนย์ดชั นี การอ้างอิง
วารสารไทย (TCI กลุ่มที่ 1 ) สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน
และ ยกระดับมาตรฐานของวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปรากฏในฐานข้อมูล Asean
citation index (ACI) จึงต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ดังนี้
3.1 เกณฑ์ คุณภาพวารสารวิชาการ
3.1.1 ศูนย์ ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Citation Center) ได้
กาหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกวารสารเข้ าสู่ ฐานข้ อมูล TCI ดังนี้ วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. บทความทุกบทความต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ (peer review) โดย พิจารณาจาก
1) การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรงตามสาขาวิชา
2) บทความจากผูน้ ิพนธ์ภายในต้องได้รับการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน
ที่จดั ทาวารสาร และไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูน้ ิพนธ์
3) ความเข้มข้นในการประเมินคุณภาพบทความ
2. วารสารมีกาหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่วารสารกาหนดไว้
3. วารสารมีอายุการตีพิมพ์บทความวิชาการไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า
6 ฉบับ
4. วารสารมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI
5. วารสารมีการกาหนดกติกาและรู ปแบบการตีพิมพ์อย่างชัดเจน คือ
1) Aim and scope ของวารสาร ต้องระบุสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ที่ชดั เจน ทั้งในรู ปเล่มและ
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
2) รายชื่อและต้นสังกัดของกองบรรณาธิ การทุกท่าน
3) กาหนดออก
4) ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า บทความที่ตีพิมพ์ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
5) คาแนะนาสาหรับผูเ้ ขียนบทความ ควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
6. วารสารมีกองบรรณาธิ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน
7. วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผนู ้ ิ พนธ์มาจากหลากหลายหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก โดย
บทความจากหน่วยงานอื่นมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 50
8. วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์และรู ปเล่มที่ได้มาตรฐาน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลบทความในแต่ละฉบับ ควรประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1) ชื่อ และที่อยูผ่ นู ้ ิพนธ์ ครบถ้วน

2) บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3) เอกสารอ้างอิงเป็ นรู ปแบบเดียวกัน
9. วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีขอ้ มูลกติกาและรู ปแบบการตีพิมพ์ และมี การปรั บปรุ งเนื้ อหาให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ควรประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
1) รายชื่อบทความในแต่ละฉบับ
2) Aim & scope ของวารสาร
3) รายชื่อและที่อยูข่ องกองบรรณาธิ การ
4) คาแนะนาสาหรับผูเ้ ขียน
5) การเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูลในตัวเล่มของวารสาร (hard print) กับข้อมูลบนเว็บไซต์
ควรตรงกัน
3.2 หลักเกณฑ์ ของวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้กาหนดเกณฑ์คุณภาพวารสาร ดังนี้
3.2.1 วัตถุประสงค์ ของวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1. เผยแพร่ บทความวิจยั และบทความวิชาการทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นสื่ อกลางแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ ทางการพยาบาล การศึกษา และ
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
3. เป็ นแหล่งเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสุ ขภาพและผูเ้ กี่ยวข้อง
3.2.2 หลักเกณฑ์ ของกองบรรณาธิการวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ
1. กองบรรณาธิ การของวารสารวิชาการในประเทศ ต้องมีตาแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่ วย
ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ หรื อเทียบเท่า หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกเท่านั้น
2. ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเป็ น ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ /
ศาสตราจารย์ หรื อเทียบเท่า หรื อมีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก หรื อ
2) เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน หรื อ
3) เป็ นผูท้ ี่มีผลงานวิจยั และ วิชาการอย่างต่อเนื่อง
4) ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความต้องไม่มีส่วนได้เสี ยกับบทความที่ตนพิจารณา
5) บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จดั ทาวารสาร ต้องให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอกเป็ นผูพ้ ิจารณาเท่านั้น
6) บทความทุ กเรื่ องที่ ตีพิ มพ์ใ นวารสารต้องผ่า นการพิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ
อย่างน้อย 2 ท่าน

3.2.3 หลักเกณฑ์ การเสนอบทความวิจัย และ บทความวิชาการ
1. บทความที่ ล งตี พิ ม พ์ใ นวารสารวิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ตถ์ ต้อ งเป็ น
บทความในสาขาทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ - นามสกุลจริ ง ตาแหน่งและสถานที่ของนิ พนธ์ตน้ ฉบับอย่าง
ชัดเจน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สถานที่ปฏิบตั ิงาน และ e-mail address
3. บทความวิจยั และ บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารทุ ก บทความต้องมี บทคัดย่อ
ภาษาไทย และ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีความยาวไม่เกิน 300 คา
4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษขนาด A4 พร้อมทั้งแฟ้ มข้อมูล
ที่บนั ทึกบทความในแผ่นบันทึกข้อมูล โดยจัดส่ งทาง e-mail address (ศึกษาเพิ่มเติมจากคาแนะนาในการ
เตรี ยมพิมพ์ตน้ ฉบับ)
5. ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรื อกาลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
6. เกณฑ์การพิจารณา จะยึดถือแนวทางดังนี้
6.1) กองบรรณาธิการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณา
6.2) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ต้อง
เป็ นบทความที่มาจากผูน้ ิพนธ์ภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนบทความทั้งหมด
6.3) เกณฑ์การพิจารณาเนื้อหา กองบรรณาธิการจะรับผิดชอบดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ขอ้ คิดเห็นในด้านความมีสาระในเนื้อหา และความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับเนื้อหา
6.4) บทความที่ไม่ผา่ นการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิ การจะแจ้งให้ผู้
นิพนธ์ทราบแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผูน้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ
3.2.4 กาหนดการออกเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วารสารมีกาหนดออกตรงเวลา ออกตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ คือ ปี ละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่
1 ออก มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ออก กรกฎาคม – ธันวาคม
3.2.5 การอ้ างอิงและบรรณานุกรม
เนื่องจากวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กาลังดาเนินการเพื่อขอรับการ
พิจารณาวารสารเพื่อเข้าสู่ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ฉะนั้นเพื่อให้การอ้างอิงท้ายบทความ
เป็ นไปในรู ปแบบมาตรฐานสากล กองบรรณาธิ การจึงได้กาหนดการอ้างอิง ดังต่อไปนี้
1. ส่ วนของเอกสารอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทย ขอให้แปลข้อมูลดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด และให้ใส่ (in Thai) ไว้ด้านหลัง จากนั้นให้นามาเรี ยงตามตัวอักษรพร้ อมกับเอกสารอ้างอิ ง
ภาษาอังกฤษภายใต้หวั ข้อ “Reference”

2. ใช้การอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association)
 การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal Articles)
รู ปแบบ (Format)
Author. (year). Romanized Title [ translated Title]. Journal, Vol., No, page.
ตัวอย่าง (Example)
Hua, L.F. (1999). Qingdai yilai Sanxia diqu shuihan zaihai de chubu yanjiu [A preliminary
study of floods and droughts in the Three Gorges region since the Qingdynasty]. Zhongguo shehui
kexue, 1, 168–79.
 การอ้างอิงจากหนังสื อ (Books)
รู ปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher
ตัวอย่าง (Example)
Hao, C. (1998). Tang houqi wudai Songchu Dunhuang sengni de shehui shenghuo [The social
existence of monks and nuns in Dunhuang during the late Tang, Five Dynasties and early Song].
Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.
 การอ้างอิงจากบทในหนังสื อ (Book Chapters)
รู ปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title of chapter ]. In Editor (Ed.), Romanized
Title of book [Translated Title of book] (Page). Place: Publisher.
ตัวอย่าง (Example)
Yoshimi , S. (2012). Mōhitotsu no media to shite no hakurankai: Genshiryoku Heiwa Riyōhaku no juyō
[Expo as another media: reception of Atoms for Peace]. In Yoshimi S. & Tsuchiya Y. (Eds.),
Senryō suru me senryō suru koe : CIE/USIS eia to VOA rajio [Occupying Eyes, Occupying
Voices: CIE/USIS Films and VOA Radio in Asia during the Cold War] (pp. 291-315). Tokyo:
Tokyo Daigaku Shuppan.

 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
รู ปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (master’s/phd thesis).
Name of Institution, Place
ตัวอย่าง (Example)
Chambliss, D.F. (1982). The bounds of responsibility: A study in the social psychology of nursing ethics.
Doctural dissertation yale University, Connecticut.
 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (Websites)
รู ปแบบ (Format)
Romanized Author Author’s in original language. (Year, Month date). Romanized Title[Translated Title].
Retrieved from URL.
ตัวอย่าง (Example)
State Council 国务院. (2006, March 15). Quanmian zhengque lijie shehuizhuyi xinnongcun jianshe
[Fully and correctly understand the building of a new socialist countryside]. Retrieved from
http://www.gov.cn/node_11140/2006-03/15/content_227640.htm.
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 การอ้างอิงจากการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings)
รู ปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of paper]. In Editor (Ed.), Romanized Title of
conference [Translated Title of conference] (Pages). Place: publisher.
ตัวอย่าง (Example)
Du, W. (2007). Dunhuang yishu yongzhi gaikuang ji qianxi [An analysis and description of the use of
paper in Duanhuang manuscripts]. In Lin S. & A. Morrison (Eds.), Rongshe yu chuangxin: guoji
Dunhuang xiangmu diliuci huiyi lunwenji [Tradition and innovation: Proceedings of the 6th
International Dunhuang Project conservation conference] (pp. 67-84). Beijing: Beijing tushuguan
chubanshe.

3.3 วิธีการในการปฏิบัติงาน
3.3.1 โครงสร้ างการทางานของการจัดทาวารสาร
งานวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อยูใ่ นความรับผิดชอบของงานวิจยั และบริ การ
วิชาการ โดยมีรองผูอ้ านวยการกลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ เป็ นผูค้ วบคุมดูแล ให้คาปรึ กษาแก่
บรรณาธิ การในกรณี ต่าง ๆ

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานวิจยั และบริ การวิชาการ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ

ด้านวิชาการ

ด้านบริ หารจัดการ
ฝ่ ายจัดการวารสาร

โครงสร้ างงานวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

3.4 ลักษณะงานของการจัดทาวารสาร
1. การประชาสั มพันธ์ และการเผยแพร่
การประชาสัมพันธ์ของวารสารนับเป็ นส่ วนสาคัญของการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มจานวนสมาชิกและจานวนบทความ ตลอดจนการถูกนาบทความไปใช้ประโยชน์ การ
ประชาสัมพันธ์จะเป็ นการประชาสัมพันธ์สาหรับบุ คลากรในวิทยาลัยฯ และหน่ วยต่างๆ ในระดับภูมิภาค
ระดับ ประเทศ และระดับ อาเซี ย น โดยผ่า นเว็บ ไซต์ข องวิท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ์
( http://unc.ac.th )
2. สมาชิก
ประกอบด้วยการแจ้งเตือนการต่ออายุสมาชิ ก การรับสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิ ก
จากผูท้ ี่สนใจเพื่ออกใบเสร็ จรับเงิน และลงทะเบียนสมาชิกวารสาร
3. กองบรรณาธิการ
เพื่อประชุ มพิ จารณาอ่ านและคัดเลื อกบทความเบื้ องต้นสาหรั บตี พิมพ์ลงในวารสาร เสนอชื่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวารสาร และเขียนบทบรรณาธิ การและพิจารณาเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ ตรวจสอบบรรณานุกรม บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานกับโรง
พิมพ์ ตรวจปรู๊ ฟวารสาร และจัดส่ งวารสารให้กบั สมาชิกและหน่วยงานภาคี
4. ฐานข้ อมูล
จะประกอบด้วยฐานข้อมูลผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อบันทึกข้อมูลด้านบทความของบุคลากรในวิทยาลัย และ
ฐานข้อมูลงานวารสาร เพื่อบันทึกข้อมูลบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร พร้อมทั้ง Scan บทความ เพื่อประกอบ
การรายงานตัวชี้วดั
5. บทความ
จะประกอบด้วย
- รวมรวมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
- ตรวจคัดกรองบทความเบื้องต้น (Editorial review) พร้อมทั้งส่ งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังผู ้
นิพนธ์ตน้ ฉบับเพื่อปรับแก้บทความ
- ตรวจสอบบทความที่ผา่ นการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วจากผูน้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ
- ประสานงาน หรื อทาบทามในการเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
- จัดทาหนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
- สรุ ปข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
- จัดทาหนังสื อถึงผูน้ ิพนธ์ตน้ ฉบับแก้ไขตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิเสนอแนะ
- ตรวจสอบบทความที่ผนู้ ิพนธ์ปรับปรุ งแก้ไข
- รวบรวมบทความทั้งหมดให้ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นบรรณารักษศาสตร์ ตรวจสอบบรรณานุ กรม และ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

- แก้ไขบรรณานุกรม และบทคัดย่อ
- จัดส่ งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ดาเนินการ
- ตรวจปรู๊ ฟต้นฉบับวารสาร ครั้งที่ 1 และ 2
- ตรวจรับรู ปเล่มวารสารฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
กระบวนการปฏิบัติงาน
หัวข้ อที่ 1 การพิจารณาตีพมิ พ์ บทความลงในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
กระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มี
7 ขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับบทความ
ขั้นตอนที่ 2 ผูน้ ิพนธ์ส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 กองบรรณาธิการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 4 ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข
ขั้นตอนที่ 6 ส่ งหนังสื อตอบรับ
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสั มพันธ์ การรับบทความ
1. จัดทาเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ และปรับปรุ ง (Update) ข้อมูล
ความก้าวหน้าของวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกเข้ามาลงทะเบียนและส่ ง
บทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์
2. ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ขั้นตอนที่ 2 ผู้นิพนธ์ ส่งบทความเพือ่ ขอรั บการพิจารณา
ฝ่ ายจัดการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร
กรณี ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง แจ้งผูน้ ิพนธ์ตน้ ฉบับเพื่อปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน และ
ส่ งกลับมาที่ฝ่ายจัดการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
กรณี ครบถ้วนและถูกต้อง
ส่ งต้นฉบับให้บรรณาธิ การพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 กองบรรณาธิการพิจารณา
1. ฝ่ ายจัดการวารสารฯ ส่ งต้นฉบับบทความให้บรรณาธิ การพิจารณาส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ผ่านอีเมล์
ของวารสาร ( journal@unc.ac.th) หรื อผ่านระบบ Thaijo โดยกาหนดระยะเวลา 2 เดือน และส่ งต้นฉบับ
บทความให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาเมื่อครบกาหนด

2. แจ้งผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิให้ผนู้ ิพนธ์ตน้ ฉบับทราบ
กรณี ผา่ น
ฝ่ ายจัดการวารสารฯ ส่ งต้นฉบับบทความให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ของบทความ (Peer review) จานวน 2 คน
กรณี ไม่ผา่ น
ทาหนังสื อตอบปฏิเสธการตีพิมพ์บทความให้ผนู้ ิพนธ์ทราบ พร้อมแนบ
ข้อเสนอแนะของ Peer review ให้ผนู ้ ิพนธ์เป็ นข้อมูลสาหรับแก้ไขปรับปรุ ง
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ฝ่ ายจัดการวารสารฯ ส่ งต้นฉบับบทความให้ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ ( Peer
reviewer ) จานวน 2 ค น ในรู ปแบบไม่มีชื่อผูเ้ ขียน ( Double-blind peer review) ผ่านอีเมล์ของวารสารฯ
(journal@unc.ac.th) หรื อผ่านทางไปรษณี ย ์ โดยกาหนดระยะเวลาแบบตีพิมพ์ปกติ 1 เดือน และตีพิมพ์แบบ
เร่ งด่วน (fast track) 2 สัปดาห์
2. ติดตามผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิเมื่อครบกาหนด
กรณี
การดาเนินการ
Peer reviewer ให้ผา่ นทั้ง 2 ส่ งผลประเมินและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิให้ผนู ้ ิ พนธ์ตน้ ฉบับปรับแก้
คน
ไขตามบทความ โดยไม่ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
Peer reviewer ให้ผา่ น 1 คน พิจารณาหา Peer reviewer คนที่ 3 ประเมินบทความ
และไม่ผา่ น 1 คน
1. ถ้าคนที่ 3 ให้ผ่าน ส่ งผลประเมินและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิให้ผู้
นิพนธ์ตน้ ฉบับปรับแก้ไขบทความ โดยไม่ระบุชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ถ้าคนที่ 3 ไม่ให้ผ่าน ทาหนังสื อปฏิ เสธการตีพิมพ์บทความให้ผนู ้ ิ พนธ์
ต้นฉบับ พร้อมแนบข้อเสนอแนะของ Peer reviewer ให้ผนู้ ิ พนธ์ตน้ ฉบับ
เป็ นข้อมูลสาหรับแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
หมายเหตุ
บางกรณี อาจไม่จาเป็ นต้องหา Peer reviewer คนที่ 3 แต่บรรณาธิ การ และ/
หรื อ กองบรรณาธิ ก ารสามารถตัด สิ น ได้ท ัน ที ว่ า จะตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ
บทความเรื่ องนั้นๆ (เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ TCI)
Peer reviewer ไม่ให้ผา่ นทั้ง ทาหนังสื อปฏิเสธการตีพิมพ์บทความให้ผนู้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ พร้อมแนบ
2 คน
ข้อเสนอแนะของ Peer reviewer ให้ผนู ้ ิพนธ์ตน้ ฉบับเป็ นข้อมูลสาหรับแก้ไข
ปรับปรุ งต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข
1.ตรวจสอบบทความที่ผนู ้ ิพนธ์ตน้ ฉบับปรับแก้วา่ เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของ Peer reviewer
หรื อไม่
กรณี แก้ไขครบถ้วน
ทาหนังสื อตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสาร
กรณี แก้ไขไม่ครบถ้วน
ส่ งผูน้ ิพนธ์ปรับแก้ไขบทความรอบที่ 2, 3 , 4, ....P
2. กรณี Peer reviewer ขอดูบทความที่ผนู ้ ิพนธ์ปรับแก้ บรรณาธิ การจะจัดส่ งบทความที่ผนู ้ ิพนธ์
ปรับแก้ไข พร้อมแนบข้อเสนอแนะให้ Peer reviewer ตรวจสอบอีกครั้งทาง อีเมล์ของวารสาร
(journal@unc.ac.th)
ขั้นตอนที่ 6 ส่ งหนังสื อตอบรับ
1. ฝ่ ายจัดการวารสารฯ จัดทาหนังสื อตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผนู้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ (ลงนามโดย
บรรณาธิ การวารสารฯ) โดยระบุสาระสาคัญไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อเรื่ อง ปี ที่พิมพ์ ฉบับที่พิมพ์ และ
impact factor ของวารสาร
2. จัดส่ งวารสารที่ตีพิมพ์บทความของผูเ้ ขียนจานวน 1 เล่ม เมื่อโรงพิมพ์ได้จดั ทาเป็ นรู ปเล่มออก
มาแล้ว
การดาเนิ นงานในแต่ละขั้นตอน ( ขั้นตอนที่ 1 -6 ) เป็ นไปตามกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความ
ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ดังแสดงในแผนภาพ

เริ่ มต้น

ประชาสัมพันธ์การ
รับบทความ

ผูน้ ิ พนธ์ตน้ ฉบับส่งบทความ
เพื่อขอรับพิจารณา

ผู้ทรงคุณวุฒิสง่ ผลประเมินกลับ
ผ่าน

ฝ่ ายจัดการวารสารฯ
ไม่ถูกต้อง

ผูน้ ิ พนธ์ตน้ ฉบับแก้ไขบทความและส่ งกลับฝ่ าย
ตรวจสอบ

จัดการวารสารฯ

รู ปแบบบทความ

ถูกต้อง

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ทาหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ให้ ผ้ นู ิพนธ์ต้นฉบับ

บรรณาธิการ
ประเมินบทความ

ส่งต้นฉบับเข้าโรงพิมพ์

ในภาพรวม

ผ่าน

ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ

ส่งเล่มวารสารให้ผนู ้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ จานวน 1 ฉบับ

สิ ้นสุด

แผนภาพแสดง กระบวนการพิจารณาตีพมิ พ์ บทความในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
หัวข้ อที่ 2 การจัดพิมพ์ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ และการส่ งบทความให้ กบั สมาชิ ก

ฝ่ ายจัดการวารสารฯ ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ให้เป็ นไป
ตามขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรี ยมต้นฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 ส่ งต้นฉบับวารสารให้โรงพิมพ์จดั รู ปแบบ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการจัดรู ปแบบของโรงพิมพ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์และเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมต้ นฉบับ
1. จัดเตรี ยมไฟล์ตน้ ฉบับบทความในรู ปแบบของ Microsoft word (.doc, .docx) พร้อมกับไฟล์ส่วน
อื่นๆ ของวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ส่ วนหน้า ได้แก่ รองปกใน กอง
บรรณาธิ การ และสารบัญ รายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และส่ วนท้ายบทความ ประกอบด้วย
รู ปแบบการพิมพ์บทความ อัตราค่าธรรมเนียม ใบสมัครสมาชิกวารสาร และจดหมายนาส่ งบทความ
ขั้นตอนที่ 2 ส่ งต้ นฉบับให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิสูจน์ อกั ษรและตรวจแก้ ไขบทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
1. ทาบันทึกข้อความและ Print ต้นฉบับบทความส่ งให้ผทู้ รงคุณวุฒิที่อยูใ่ นฝ่ ายพิสูจน์อกั ษรประจา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตรวจสอบคาถูกคาผิดและการอ้างอิงให้เป็ นไปตามรู ปแบบ
ที่กาหนด
2. ส่ งไฟล์บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขโดยดาเนินการ
จัดทาเอกสาร 2 ชุด คือ หนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ และใบเบิกเงินทดรองสาหรับค่าตอบแทนการตรวจสอบ
และแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3. ตรวจสอบการตรวจแก้ไขของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั การพิสูจน์อกั ษรและการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ
กรณี แก้ไขครบถ้วน
ส่ งต้นฉบับให้โรงพิมพ์จดั รู ปแบบ
กรณี แก้ไขไม่ครบถ้วน
ส่ งผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารอบที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 ส่ งต้ นฉบับวารสารให้ โรงพิมพ์ จัดรู ปแบบ
1. ส่ งไฟล์ตน้ ฉบับบทความในรู ปแบบของ Microsoft word (.doc, .docx) ให้โรงพิมพ์เพื่อ
จัดรู ปแบบวารสารให้พร้อมสาหรับการตีพิมพ์ ทาบันทึกข้อความถึงผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ และประธานสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2. โรงพิมพ์จดั ทา Spec ของวารสาร และจัดส่ งให้ฝ่ายจัดการวารสารและฝ่ ายจัดซื้ อเพื่อประสาน
โรงพิมพ์หรื อสานักพิมพ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการจัดรู ปแบบของโรงพิมพ์
1. โรงพิมพ์ Print ต้นฉบับวารสารทุกหน้าให้ฝ่ายจัดการวารสาร
2. ตรวจสอบการจัดรู ปแบบที่โรงพิมพ์ดาเนินการว่าเป็ นไปตามที่วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ กาหนดหรื อไม่ต้ งั แต่หน้าปกจนถึงหน้าสุ ดท้าย
กรณี ถูกต้องสมบูรณ์
ประสานดาเนินการให้โรงพิมพ์หรื อสานักพิมพ์จดั พิมพ์วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
กรณี ไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์ ส่ งโรงพิมพ์แก้ไขรอบที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 จัดพิมพ์ และเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1. ประสานงานกับโรงพิมพ์ให้จดั พิมพ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ในการส่ ง
มอบต้นฉบับวารสาร และกาหนดวันส่ งเล่มวารสารที่ตีพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว กาหนดระยะเวลาในการจัดพิมพ์
ไม่เกิน 1 เดือน โดยตีพิมพ์ล่วงหน้าก่อนเดือน กรกฎาคม และ ธันวาคม
2. ดาเนินการเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิ ตถ์โดยการส่ งเล่มวารสารไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา (สกศ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ( วท.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) หน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปที่ตอบรับการเป็ นสมาชิก
การดาเนิ นงานในแต่ละขั้นตอนขอให้เป็ นไปตามกระบวนการจัดพิมพ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์ และการส่ งบทความให้กบั สมาชิกวารสาร ดังแสดงในแผนภาพที่

เริ่ มต้น

จัดเตรี ยมต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับให้ผทู ้ รงคุณพิสูจน์อกั ษร

ส่ง Abstract ให้ผทู้ รงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไข

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ส่ งต้นฉบับวารสารให้โรงพิมพ์จดั รู ปแบบ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

จัดพิมพ์และเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

สิ้นสุด

แผนภาพแสดง กระบวนการจัดพิมพ์ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ขั้นตอนการดาเนินงาน: กระบวนการพิจารณาบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

เริ่ มต้น
ประชาสัมพันธ์การรับบทความ

2

ผูน้ ิพนธ์ส่งบทความ
เพื่อขอรับพิจารณา

3

ไม่ถกู ต้อง

ตรวจสอบ

รายละเอียดงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารรั บ บทความเพื่ อ 2 ครั้ง/ปี กอง บก.
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ร า ช ช น นี อุ ต ร ดิ ต ถ์ ไ ป ยั ง
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

เอกสารประกอบ
1 . จ ด ห ม า ย เ ชิ ญ ส่ ง
บทความ
2.เว็บไซต์วารสาร
3.แบบฟอร์ ม การส่ ง
บทความ

1.ผูเ้ ขียนส่ งต้นฉบับบทความ(ไฟล์ .doc ตลอดปี
และไฟล์ .pdf) ให้ ก องบรรณาธิ ก ารฯ
ใน 2 วิธี
-ทางอีเมล์
-ด้วยตนเอง
(หมายเหตุ: ไม่รับทางไปรษณี ย)์

ผูน้ ิพนธ์

1.แบบฟอร์ ม การส่ ง
บทความ

1.ศสจ.ตรวจสอบความถูกต้อง
1สัปดาห์
2 . ส่ ง ต้ น ฉ บั บ บ ท ค ว า ม ใ ห้ ก อ ง
บรรณาธิ การวารสารฯกลั่นกรองและ
ประเมินบทความในภาพรวม

กอง บก.

1.ต้น ฉบับ บทความที่
ไม่ระบุชื่อผูน้ ิพนธ์
2.อี เ ม ล์ เ วี ย น ก อ ง
บรรณาธิการวารสารฯ
3 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
บทความในภาพรวม

1. ก องบรรณาธิ การเ สนอรายชื่ อ 1 สัปดาห์ กอง บก.
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่านในกรณี ที่บทความ
ผ่านการประเมินโดยกองบรรณาธิ การ
2.แจ้ง ผูเ้ ขี ย นเกี่ ย วกับ ผลการประเมิ น
บทความในภาพรวม

1.ผลประเมินบทความ
ในภาพรวม(โดยกอง
บก.)
2.อี เ มล์ แ จ้ ง ผู้นิ พ นธ์
ต้ น ฉบั บ (ทั้ ง กรณี ที่
ผ่านและไม่ผา่ น)

ถูกต้อง

4
กองบรรณาธิการ
ประเมินบทความ
ในภาพรวม

ไม่ผา่ น
ผ่าน

1

ขั้นตอนการดาเนินงาน: กระบวนการพิจารณาบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ลาดับ

ผังกระบวนการ

5

1

ผูท้ รงคุณวุฒิ

รายละเอียดงาน
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1.ทาจดหมายเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน 45 วัน
กอง บก.
บทความ
2.ส่ ง บทความต้ น ฉบับ ที่ ไ ม่ ร ะบุ ชื่ อ
ผู้เ ขี ย นให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น และ
ส่ งผลกลับ (Double-blind peer review)

เอกสารประกอบ
1 . จ ด ห ม า ย เ ชิ ญ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิประเมิ น
บทความ
2.ต้น ฉบับ บทความที่
ไม่ระบุชื่อนิพนธ์
3 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพบทความ
4.แบบฟอร์ มการโอน
เงินค่าอ่านบทความ

1.รวบรวมผลประเมิน กรณี ที่ผา่ น 1 คน
ให้ส่งผูท้ รงคุณวุฒิคนที่ 3 ประเมิน
2.ถ้ า ผ่ า น/ผ่ า นอย่ า งมี เ งื่ อนไข ท า
จดหมายแจ้งผูเ้ ขียนเพื่อแก้ไขบทความ
3.ถ้ า ไม่ ผ่ า น กองบรรณาธิ การท า
จดหมายปฏิเสธแจ้งผูเ้ ขียน
4 . ท า ใ บ เ บิ ก เ งิ น ท ด ร อ ง เ พื่ อ จ่ า ย
ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒิ (คนละ2,000
บาท)

กอง บก.

1.แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ที่
แสดงผลประเมินและ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
ผูท้ รงคุณวุฒิ 2 ท่าน
2.จดหมาย/อี เมล์ แจ้ง
ผู้นิ พ นธ์ ต้น ฉบับ เพื่ อ
แก้ไขบทความ
3.จดหมายปฏิ เสธการ
ตีพิมพ์บทความ(กรณี
ที่ไม่ผา่ น)
4.ใบเบิกเงินทดรอง

1.ตรวจสอบการแก้ไ ขบทความของ 1 สัปดาห์
ผูเ้ ขียน
2.ส่ ง บทความให้ ผูเ้ ขี ยนแก้ไขอี ก 1-2
รอบหากพบว่ า ยัง แก้ ไ ขไม่ ค รบถ้ ว น
ตามที่ผทู้ รงแนะนา
3.จัดเก็บบทความที่ ผเู้ ขี ยนแก้ไขล่ าสุ ด
ไว้ในฐานข้อมูล

กอง บก.

1.จดหมาย/อีเมล์แจ้งผู้
นิพนธ์เพื่อแก้ไข
2.บทความที่ ผู้เ ขี ย น
ปรับแก้ไขแล้ว

1.จัดทาหนังสื อตอบรับให้บรรณาธิ การ 1 สัปดาห์
ลงนาม
2.จัดส่ งหนังสื อตอบรั บให้ ผูเ้ ขียนทาง
ไปรษณี ย ์

กอง บก.

หนังสื อตอบรับตีพิมพ์

ประเมินบทความ

ไม่ผา่ น

6

ผูท้ รงคุณวุฒิ
ส่ งผลประเมินกลับ

ผ่าน

7

ผูน้ ิพนธ์แก้ไขบทความ

ไม่ถกู ต้อง

และส่ งกลับ กอง บก.

15 วัน

กอง บก. ส่ งหนังสื อตอบ

8

รับตีพิมพ์ให้ผนู ้ ิพนธ์

สิ้ นสุ ด

ขั้นตอนการดาเนินงาน: กระบวนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบ

เริ่ มต้น
จัดพิมพ์วารสาร

2

รายละเอียดงาน

เผยแพร่ วารสารฯ

สิ้ นสุ ด

1.เตรี ยมต้น ฉบับ วารสารให้ โ รงพิ ม พ์เ พื่ อ 2 สัปดาห์
จัดรู ปแบบและส่ งพิสูจน์อกั ษร
2.ส่ ง Abstract ให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิต รวจสอบ
ความถูกต้อง
3. ประสานฝ่ ายจัดซื้ อเพื่อประกวดราคาโรง
พิมพ์ที่จะจัดพิมพ์ว ารสารวิทยาลัย พยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ์

กอง บก.

1.ส่ งเล่มวารสารให้ผเู ้ ขียนบทความละ 1 เล่ม 1 สัปดาห์
2.ส่ งเล่ มวารสารให้ ห น่ วยงานต่ าง ๆ ได้แ ก่
สกอ., สมศ., สกว., วช., สวทน., ฯลฯ
3.น าบทความเผยแพร่ ใ นเว็บ ไซต์ ว ารสาร
วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ์
http://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/journal

กอง บก.

1.ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจ
Abstract
2.ใบเบิ ก เงิ นทดรอง
สาหรั บ ค่ าตอบแทน
การตรวจสอบ
Abstract
3.บันทึกข้อความขอ
จั ด พิ ม พ์ ว า ร ส า ร
วิ ท ย า ลั ย พย าบ า ล
บ ร ม ร า ช ช น นี
อุตรดิ ตถ์ (เสนอ ผอ.
สานักงานพัสดุ)
4 . ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รั บ อนุ ม ัติ ใ นการ
จั ด ท า ว า ร ส า ร
วิ ท ยา ลั ย พย าบ า ล
บ ร ม ร า ช ช น นี
อุตรดิตถ์
5.Spec การจัดพิมพ์
วารสาร (โรงพิมพ์)
6.แบบฟอร์ มการขอ
ใช้บริ การโรงพิมพ์
7.บั น ทึ ก ข้ อ ค วาม
น้อยแจ้ง
1 . ห นั ง สื อ น า ส่ ง
บ ท ค ว า ม ไ ป ยั ง
หน่วยงานต่างๆ
2.บทความที่ ตี พิ ม พ์
ในวารสารใน
รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (.pdf)

