
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
หัวข้อที่ 1 การด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มี 9 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ    
(1) ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  
(2) ท าบันทึกข้อความให้ประธานและเลขานุการคณะกรรมการแต่ละชุดพิจารณารายชื่อ 

คณะกรรมการและรายละเอียดงบประมาณการจัดงาน  
(3) เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้งและอนุมัติงบประมาณจัดการประชุม วิชาการ

ระดับชาติ  
 
ขั้นตอนที่ 2 นัดประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  

(1) ท าบันทึกข้อความและนัดประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการในแต่ละชุด  
ผ่านทางอีเมลล์  

(2) ประธานการจัดงาน และประธานและเลขานุการคณะกรรมการแต่ละชุดประชุม 
เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการจัดงาน 

   
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ   

(1) ก าหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตของเว็บไซต์ 
(2) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วย ICT) ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และทดสอบการใช้งาน 
(3) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดท า Banner และด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัด 

งานผ่านสื่อต่างๆ 
(4)  ด า เนินการส่งจดหมายประชาสัมพันธ์  พร้อมโครงการและก าหนดการไปยั ง 

สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้สนใจลงทะเบียนเขา้ร่วมงานและน า เสนอบทความ  
(1) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่น าเสนอ) หรือเข้าร่วมงานและน าเสนอบทความผ่าน 

เว็บไซต์การประชุมวิชาการ พร้อมช าระค่าลงทะเบียนและค่าพิจารณาบทความ 
(2) ตรวจสอบเอกสารการช าระเงิน และเอกสารต้นฉบับบทความ 

 
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาบทความที่ส่งมาน า เสนอ (Peer reviewer)    

(1) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ท าหน้าที่อ่าน 
และประเมินบทความ (Peer reviewer) และด าเนินการส่งบทความให้พิจารณาผ่านทางอีเมลล์ 



(2) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ส่งข้อเสนอแนะจาก Peer reviewer ให้ผู้เขียนปรับ 
แก้ไข (กรณีให้ผ่านโดยไม่แก้ไข/ ผ่านแบบมีเงื่อนไข) หรือแจ้งผู้เขียนทางอีเมล์ก่อนว่าจะส่งผลการพิจารณาและ 
ข้อเสนอแนะให้ทางอีเมลล์ (กรณีไม่ผ่าน) 

 
ขั้นตอนที่ 6 ท า หนังสือตอบรับ และหนังสือปฏิเสธบทความ   
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ติดตามและตรวจสอบการแก้ไขบทความของผู้เขียน 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท า Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

(1) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน จัดเตรียมต้นฉบับรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) 
(2) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการจัดท า CD-Proceedings ตามจ านวนที่ได้รับ 

การอนุมัติงบประมาณ เพ่ือแจกในวันจริง 
 
ขั้นตอนที่ 8 จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม และสถานที่   
 
ขั้นตอนที่ 9 จัดงานวันจริง และจัดท า สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

  
หัวข้อที่ 2 การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

กระบวนการพิจารณาบทความวิจัย ประกอบด้วย (1) บทความวิจัยองค์ความรู้/วิทยานิพนธ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (2) บทความวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือมาน าเสนอและตีพิมพ์
ลงในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ (Proceedings) มี 6 ขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับบทความ 
(1) จัดท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

ภายในและบุคคลภายนอกเข้ามาลงทะเบียนและส่งบทความเพ่ือมาน าเสนอและขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน 
Proceedings   

(2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เขียนส่งบทความเพ่ือขอรับการพิจารณา 

คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร 
กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง แจ้งผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน และ ส่งกลับมา อีกครั้ง 
กรณีครบถ้วนและถูกต้อง  ส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา 

 
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานรับบทความมาพิจารณา 
 (1) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน พิจารณาประเมินบทความในภาพรวมผ่านอีเมลล์

ของการประชุม โดยก าหนดระยะเวลา 1 สัปดาห์ และติดตามผลการประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิในกอง
บรรณาธิการเมื่อครบก าหนด 



(2) แจ้งผลการประเมินจากกองบรรณาธิการให้ผู้เขียนทราบ 
กรณีผ่าน ส่งต้นฉบับบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ (Peer reviewer)  

จ านวน 2 คน 
กรณีไม่ผ่าน ท าหนังสือตอบปฏิเสธการตีพิมพ์ บทความให้ผู้เขียน พร้อมแนบข้อเสนอแนะของ Peer 

reviewer ให้ผู้เขียนเป็นข้อมูลส าหรับแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
(1) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ส่งต้นฉบับบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ของ บทความ (Peer reviewer) จ านวน 2 คน ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน (Double-blind peer review) ผ่าน
อีเมล์ ของการประชุมวิชาการ โดยก าหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

(2) ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อครบก าหนด 
 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข 
(1) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ท าหน้าที่อ่าน 

และประเมินบทความ (Peer reviewer) และด าเนินการส่งบทความให้พิจารณาผ่านทางอีเมลล์หรือไปรษณีย์   
(2) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน ส่งข้อเสนอแนะจาก Peer reviewer ให้ผู้เขียนปรับ 

แก้ไข (กรณีให้ผ่านโดยไม่แก้ไข/ ผ่านแบบมีเงื่อนไข) หรือแจ้งผู้เขียนทางอีเมลล์ก่อนว่าจะส่งผลการพิจารณา
และ ข้อเสนอแนะให้ทางไปรษณีย์ (กรณีไมผ่่าน) 

 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งหนังสือตอบรับ และแจ้งผู้เขียนเตรียมน าเสนอ 

(1) จัดท าหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความให้ผู้เขียน (ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ฝ่าย พิจารณาผลงาน) โดยระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนอย่างชัดเจน   

(2) จัดส่งรายละเอียดการน าเสนอผลงาน เช่น การเตรียมไฟล์ PowerPoint ก าหนดการ เป็นต้น 
 
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม 

1. ชื่องานประชุมวิชาการ ...................................................................................  
2. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ควรจะเป็นช่วงระยะเวลาใด 
3. กิจกรรมในวันงานควรจะมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 


