
ผังล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนและมำตรฐำนระยะเวลำของกระบวนกำร 
กลุ่มงำนวิชำกำรและพัฒนำนิสิต  วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง 

ผู้รับผิดชอบ: ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา    
งำน: โครงการผลิตและเผยแพร่ต ารา และผลงานวิชาการ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน:  โครงการผลิตและเผยแพร่ต าราและผลงานวิชาการ 

ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติ (นำที/วัน) 

ช่วงระยะเวลำรอบ
ปีปฏิทิน (เดือน) 

 
 
 
 

1.จัดท าประกาศรับผลงานเพื่อสนับสนนุการจัดพิมพ์
ผลงาน 
2.จัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์การรับผลงาน 

60 วัน ต.ค. - ก.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
2.จัดท าวาระการประชุม 
3.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการโครงการต าราฯเพื่อพิจารณาผลงานที่
ขอรับสนับสนุนการตีพิมพ์และพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านพิจารณาผลงานวิชาการ 
4.ประสานงานผู้ทรงคุณวฒุิเบื้องต้นในการตอบรบั
เป็นผู้ทรงคุณอ่านประเมนิผลงานวิชการ 

1 วัน 
(รอบการ

ประชุมขึ้นอยู่
กับวันที่สง่
ผลงาน) 

ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่รับผลงาน 

 
 

1.เสนอรายชื่อที่ผ่านคณะกรรมการโครงการต าราฯ
และได้รับการตอบรับเบื้องตน้จากผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ตามประกาศ มมส. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อประเมิน
ต ารา หนังสือและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ก่อนการพิมพ์แพร่เพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 
 

 
 
 

1 วัน 
(กรรมการ
ประจ า

ประชุมเดือน
ละคร้ัง) 

 

 1.เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอให้
เสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนามในค าสั่งแตง่ตั้ง และ
หากคณะกรรมการประจ าฯไม่เห็นชอบตามรายชื่อที่
เสนอให้น ากลับเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการโครงการ
ต าราฯเพื่อพิจารณาเสนอรายชือ่ใหม่อีกครั้ง 
 
 
 

 
15-20 วัน 
ท าการ 

ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่ส่งออก 

เร่ิมต้น 

เปิดรับผลงาน 

คณะกรรมการ
พิจารณาและ

เสนอชื่อผู้ทรงฯ 

แจ้งผู้เขียน
ปรับแก้ 

แก้ไข 

อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
ประเมินผลงาน 

ผ่าน
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลยั 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่มีแก้ไขเสนอ 
รายชื่อผู้ทรงฯ 

 

A 



ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติ (นำที/วัน) 

ช่วงระยะเวลำรอบ
ปีปฏิทิน (เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดส่งเอกสารต้นฉบับรวมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินผลงานวชิาการไปยงัผู้
ประเมิน 
2.กรณีผลการประเมินไม่ผา่นหรือไม่ถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดให้แจ้งคณะกรรมการทราบและแจ้งไปยัง
ผู้เขียนทราบโดยจัดท าเปน็บนัทกึข้อความ 
3.กรณีผ่านการประเมินผลงานจากผู้ทรงคุณวฒุิตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ให้สรุปผลการประเมินและแจง้ไป
ยังผู้เขียนเพื่อแก้ไขผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

60 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่รับ 

 
 
 
 
 
 
 

1.ตรวจสอบผลการประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ 

2.สรุปผลการประเมนิและแจ้งให้กับผู้เขียนท าการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3.รวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งเบิกค่าตอบแทนไปยงั
การเงิน 
4.จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการ 

30 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.น าต้นฉบบัที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เขียนพร้อมรายละเอียดการ
ปรับแก้เสนอให้กับคณะกรรมการตรวจสอบการไข 
2.หากมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนแก้ไขจาก
คณะกรรมการให้ส่งกลับไปยงัผูเ้ขียนเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติม 

15 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่ส่งออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ออกแบบปกโดยผู้เขียนจะต้องด าเนินการ
ออกแบบเอง 
2.หน้าลิขสิทธิ์ทีป่ระกอบด้วย  

- ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้เขียน 
- เลข ISBN  
- รายการข้อมูลทางบรรณานุกรม 
- สถานที่จดัพิมพ ์

3.ยื่นขอจดแจ้งการพิมพ์ISBN ส านักหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากร ผ่านทาง  
https://e-service.nlt.go.th/ 
4. จัดท าค าน าของโครงการต าราฯ 

15 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่ส่งออก 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงาน 

แจ้ง
คณะกรรมการ

และผู้เขียน 

ไม่ผ่าน 

A 

ผ่าน 

 

ตรวจสอบ/สรุปผลการ
ประเมินส่งผู้เขียนแก้ไข 

ส่งเบิก
ค่าตอบแทน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ                     

เสนอ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการ

แก้ไข 

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข 

ไม่มีแก้ไข 

ค าน าโครงการต าราฯ 

ออกแบบปกและ 
หน้าลิขสิทธิ ์

ยื่นขอเลข ISBN 

A 

https://e-service.nlt.go.th/


ผังข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัติ (นำที/วัน) 

ช่วงระยะเวลำรอบ
ปีปฏิทิน (เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดเตรียมต้นฉบับผลงานที่ผา่นกระบวนการต่าง ๆ 
แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการต าราฯ 
ตรวจรับรองต้นฉบับก่อนจดัพิมพ์ 
2.หากมีแก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขก่อนน าส่งตน้ฉบบั
ไปยังโรงพิมพ ์

15 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่ตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดเตรียมต้นฉบับที่ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการต าราฯแล้ว ส่งไปยังโรงพิมพ์
เพื่อจ าท าต้นฉบับส าหรับพิมพ์ 
2.ตรวจสอบต้นฉบบัที่โรงพิมพจ์ดัท าหากมีแก้ไขให้
ท าการแก้ไขและส่งกลับให้โรงพมิพ์จัดท าตน้ฉบบั
และตรวจสอบอีกครั้ง 
3.เมื่อตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับจากโรงพิมพ์แล้วให้ท า
การสั่งพิมพ์และให้โรงพิมพ์ออกใบเสนอราคาเพื่อขอ
อนุมัติจัดพิมพ ์
4.ขออนุมัติจัดพิมพ์ผลงาน 
 

30 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่ส่งออก 

 
 
 
 

1.จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าจัดพิมพ์
ผลงานวชิาการ  
2.รวบรวมเอกสารประกอบแลพน าสง่งานการเงิน
และพัสดุเพื่อเบิกจ่ายคา่จ้างพิมพ์ 

14 วัน ขึ้นอยู่กบัช่วง
เดือนที่เบิกจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าบันทึกเพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดของ
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ 
2.ท าแบบการน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อให้ผู้ที่ได้รับ
หนังสือที่จัดส่งแจง้ขอมูลกลับในการน าไปใช้
ประโยชน์และเป็นข้อมูลของวิทยาลัย 
3.จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการโครงการต ารา และผูบ้ริหาร
วิทยาลัยฯทราบ 

7 วัน ก.ย. - ต.ค. 

 

A 

คณะกรรมการ
ตรวจรับรอง
ต้นฉบับก่อน
จัดพิมพ์แก้ไข 

แก้ไข
รูปเล่ม 

ไม่มีแก้ไข 

 

แก้ไข 

 

ส่งต้นฉบับโรงพิมพ์
จัดพิมพ ์

เบิกจ่ายค่าจ้างพิมพ ์

ตรวจสอบ
ต้นฉบับก่อน

พิมพ ์

สั่งพิมพ์จากต้นฉบับที่
ตรวจแล้ว 

แก้ไข 

ไม่มีแก้ไข 

เผยแพร่ผลงาน/ 
รายงานผลการ

ด าเนินงานตอ่ผูบ้รหิาร 

สิ้นสุด 

 


