คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานประสานจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย
1. การแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
ตามระเบี ย บสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ว่ าด้ ว ย การจั ด ท าหนัง สื อ วิ ช าการ พ.ศ. 2534
กาหนดให้ฝ่ายบรรณาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งในการทางานเป็นกองบรรณาธิการเป็นระยะเวลา
1 ปี การทางานของฝ่ายบรรณาธิการจะเริ่มทางานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
ประมาณเดือนพฤศจิกายนผู้เขีย นจะทาหนังสือ เวียนคณาจารย์เพื่อสอบถามความสมัครใจในการ
สมัครเป็น ฝ่ายบรรณาธิการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช โดยให้ประธานกรรมการประจา
สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ล งนามในหนั งสื อ เวีย นสมัครใจในการเข้าร่ว มเป็นฝ่ ายบรรณาธิการ ซึ่งใน
หนั งสื อเวีย นจะแยกเป็ น การสมัครเป็นบรรณาธิการ หรื อสมัค รเป็น กองบรรณาธิการ ซึ่งในฝ่ าย
บรรณาธิการจะประกอบด้วย บรรณาธิการ 1 คน และกองบรรณาธิการไม่เกิน 7 คน การเวียนหนังสือ
จะกาหนดเวลาการส่งใบตอบรับกลับมาที่ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนได้รับใบตอบรับกลับมาจะใส่เลขไว้บนมุม
บนด้านขวาหนั งสื อที่คณาจารย์ ส่งใบสมัครตอบรับกลับมา เมื่อครบกาหนดวันที่แจ้งไว้ในหนังสื อ
ผู้เขียนจะรวบรวมรายชื่อคณาจารย์ที่ส่งใบสมัครทุกคน แล้วทาหนังสือแจ้งประธานกรรมการประจา
สาขาวิชาโดยเรียงลาดับรายชื่อจากผู้สมัครคนแรกจนถึงผู้สมัครคนสุดท้าย เมื่อประธานกรรมการ
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับหนังสือแล้วจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิ ติศาสตร์ เพื่อประชุมคัด เลื อกผู้ ส มัครเป็ นบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ เมื่อประชุมเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วจะมีมติจากคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการ เป็นกอง
บรรณาธิการ และบรรณาธิการ โดยจะออกเป็นคาสั่งของสาขาวิชานิติศาสตร์แต่งตั้งฝ่ายบรรณาธิการ
มีขั้นตอนดังนี้
1.1 การแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ มีรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อมีการจัดตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ วารสารวิชาการทางกฎหมาย
ตามระเบียบปฏิบัติภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ ว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 ซึ่งมี
วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี และงานเลขานุการกิจจะตรวจสอบว่าคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการชุด
เดิมใกล้ครบวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปีแล้วก็จะทาหนังสือเวียนคณาจารย์สาขาวิชาโดยให้ประธาน
กรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ลงนาม เพื่อเวียนแจ้งให้ คณาจารย์สมัครเป็นคณะทางานฝ่าย
บรรณาธิการ ในหนังสือดังกล่าวมีการแจ้งรายละเอียดการรับสมัครซึ่งคณาจารย์จะประสงค์จะสมัคร
เป็นบรรณาธิการ หรือกองบรรณาธิการ ตามระเบียบปฏิบัติภายในสาขาวิชา ดังตัวอย่างที่ 1 (หน้าที่
)
2) เมื่อครบกาหนดเวลาสมัครเป็นคณะทางาน งานเลขานุการกิจรวบรวมแบบ
ตอบรับทั้งหมดเสนอประธานกรรมการประจาสาขาวิชา ดังตัวอย่างที่ 2 (หน้าที่ )
3) ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาพิจารณาและเสนอให้จัดทาเป็นวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ พ.ศ. 2534 กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามโครงสร้างทาง
คณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ อาจจะให้กลับไปเวียนคณาจารย์ใหม่ หรือคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชาแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจานวนในระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทางวิชาการ
พ.ศ. 2534 สาหรับตาแหน่งเลขานุการมอบผู้เขียนเป็นเลขานุการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน
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4) จั ดท าค าสั่ งสาขาวิ ช าแต่ งตั้ งคณะท างานฝ่ า ยบรรณาธิ ก าร พร้ อมก าหนด
ภาระหน้าที่ ดังตัวอย่างที่ 3 (หน้าที่ 76)
5) แจ้งสาเนาคาสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ ให้คณะทางานฝ่าย
บรรณาธิการได้รับทราบ
แผนภาพที่

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
เลขานุการกิจตรวจสอบว่าการครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ

กรณียังไม่ครบวาระการดารงตาแหน่ง

ครบวาระการดารงตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปีปัจจุบัน

เวียนคณาจารย์เพื่อสมัครเป็น
คณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
รวบรวมรายชื่อเสนอประธานเมื่อ
ครบกาหนดการสมัคร

เสนอคณะกรรมการ
ประจาสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาเสนอแต่งตั้ง

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งพร้อมแจ้งภาระงาน
สาเนาคาสั่งแจ้งผู้ทางาน
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2. การจัดประชุมคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
เลขานุ การคณะทางานฝ่ ายบรรณาธิการจะปรึกาากับ บรรณาธิการ เพื่อขอนั ด
ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาวารสารวิชาการทางกฎหมาย บรรณาธิการจะดู
วันว่างของกองบรรณาธิการและขอนัดประชุมโดยกาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม เพื่อให้ผู้เขียน
ไปดาเนินการนัดประชุม และทาหน้าที่เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ
2.1 การจัดประชุมคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการ
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการประชุม
1) เตรียม/สาเนาเอกสารที่จะใช้ประกอบการประชุม เช่น บทความ
คาพิพากาาฏีกาที่น่าสนใจ แนะนากฎหมายใหม่ วิเคราะห์ข้อสอบ
2) ประสานงานกับประธานคณะทางานเพื่อกาหนดวัน เวลา ที่จะนัด
ประชุม
3) โทรศั พท์ ประสานงานผู้ ทางานในเรื่ องวัน เวลาประชุม (ต้ องมี
จานวนผู้เข้าประชุมเกินครึ่งหนึ่งจึงนับเป็นองค์ประชุม)
4) จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมและจองห้องประชุม
5) จัดทาหนังสือถึงสานักเทคโนโลยีการศึกาาเพื่อขอใช้โสตทัศนูปกรณ์
(ถ้าจาเป็นต้องการใช้)
6) จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะทางานพร้อมเอกสารประกอบวาระ
การประชุมสาเนาแจกคณะทางานทุกคนล่วงหน้า (ถ้ามี) อย่างน้อย 3 วัน และเก็บที่งานเลขานุการกิจ 1 ชุด
7) เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ หากจาเป็นต้องใช้ประกอบการ
พิจารณา
8) จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการลงลายมือชื่อของการเข้าประชุม
ของคณะทางาน
9) โทรศั พท์ ยื นยั นการประชุ ม กับ คณะท างานทุ กคน ก่อ นถึ งการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน
10) ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการประชุม
1) ประสานงานการจัดเครื่องดื่มให้คณะทางาน
2) สาเนาเอกสารและแจกเอกสารประกอบวาระการประชุม ถ้ามี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3) อ านวยความสะดวกในระหว่ างการประชุมในด้านต่ าง ๆ เช่ น
เครื่องดื่ม การประสานงานข้อมูลเพิ่มเติม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) จดบันทึกการประชุม มีวาระการประชุมที่ ส าคัญคือ บทความที่
มอบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ และการมอบผู้ทางานไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6) ประสานงานให้ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ลงลายมื่ อ ชื่ อ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม ของ
คณะทางาน
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ขั้นตอนที่ 3 หลังการประชุม
1) จัด ท าร่ างรายงานการประชุ ม เสนอประธานคณะท างานเพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบ/แก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
3) ดาเนินการแก้ไขและจัดพิมพ์รายงานการประชุม
4) แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เขียนบทความ
5) รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
6) ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
3. ขั้นตอนการขอรับบทความ
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเดิมจะออกปีละ 2 ฉบับ คือฉบับเดือนมิถุนายน และ
เดือนธันวาคม แต่ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยน
การเปิดภาคเรียนของนักศึกาาออกไปตามที่กระทรวงศึกาาธิการมีนโยบายการเปิดปิดภาคเรียนตาม
ปฏิทินอาเซียน ทาให้วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลกระทบตามไปด้วย วารสารกฎหมาย
สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช จึ ง ต้ องเปลี่ ย นจากฉบั บ แรกออกเดื อนมิ ถุ นายน มาเป็ น ฉบับ แรกออกเดื อ น
กัน ยายน – มีน าคม และฉบั บ ที่ส องออกเดื อนธันวาคม มาเป็นวารสารฯ ออกเดือนเมาายน –
สิงหาคม การรับบทความสาขาวิชานิติศาสตร์เปิดรับบทความตลอดเวลาเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการลงในฉบับต่อๆ ไป ส่วนที่เพิ่มเติมจากบทความ เช่น คาพิพากาาศาลฏีกาที่น่าสนใจ ฏีกา
วิเคราะห์ แนะนากฎหมายใหม่ และเฉลยข้อสอบอัตนัย จะขอจากคณาจารย์ที่เป็นประธานชุดของชุด
วิชาที่มีการสอบในภาคการศึกาาที่สอบผ่านมาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์นักศึกาา
สามารถนาไปใช้ในการสอบซ่อมของภาคการศึกาานั้นๆ ได้
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชนั้น จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5 ส่วน ได้แก่
1. บทความ
2. คาพิพากาาศาลฏีกาที่น่าสนใจ
3. ฏีกาวิเคราะห์
4. แนะนากฎหมายใหม่
5. เฉลยข้อสอบอัตนัยของภาคการศึกาาที่ผ่านมา
ขั้นตอนการรับบทความของสาขาวิชานิติศาสตร์มีการรับบทความจากคณาจารย์ภายใน และ
บุคคลภายนอกทั่วไปโดยมีดังนี้
รับจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์
1. ก่อนทีว่ ารสารกฎหมายจะออกวางเผยแพร่ ประมาณ 3 – 4 เดือน หรือ
หลังจากการจัดพิมพ์ฉบับแรกเสร็จ เลขานุการคณะทางานฝ่ายบรรณาธิการจะทาหนังสือเวียนแจ้ง
คณาจารย์ ภายในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อ ขอรับบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชฉบับต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาการส่งบทความเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้
รวบรวมนาเสนอที่ประชุม ในการขอบทความจะขอต้นฉบับและแผ่นดิสก์
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2. ทาหนั งสื อเวีย นถึง ประธานคณะกรรมการบริห ารชุ ดวิช าเพื่อ จะขอวิเคราะห์
ข้อสอบไล่ ซึ่งกาหนดส่งวิเคราะห์ข้อสอบไล่หลังจากที่คณาจารย์ตรวจข้อสอบเสร็จแล้วประมาณ 1
สัปดาห์ เพื่อที่ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะได้ดูว่าข้อสอบที่นักศึกาาทานั้นมีข้อผิดผลาด
ตรงไหนบ้ างจะได้น ามาวิเคราะห์ข้อสอบจุดที่นักศึกาาทาผิดมากที่สุด เพื่อที่จะให้นักศึกาานาไป
ปรับปรุงแก้ไขในการสอบซ่อม
3. คาพิพากาาศาลฏีกา แนะนากฎหมายใหม่ ฏีกาวิเคราห์ คณาจารย์สามารถส่ง
ได้ตลอดเวลา ฝ่ายเลขานุการจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อนาไปให้ที่ประชุมพิจารณา
4. ครบกาหนดระยะเวลาที่ให้ส่งบทความแล้ว ผู้เขียนจะเก็บรวบรวมบทความที่
คณาจารย์ส่งมาให้ และแจ้งบรรณาธิการเพื่อนัดประชุม พิจารณาบทความ เพื่อที่จะได้มอบหมายให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
รับจากบุคคลภายนอก
การขอบทความจากผู้เขียนจากบุคคลภายนอก สาขาวิชานิติศาสตร์ได้นาเทคโนโลยี
เข้ามาโดยให้ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ทางเว๊บไซต์ว ารสารกฎหมายสุ โขทัยธรรมาธิราช ได้ที่
www.http://lawjournal.stou.ac.th ผู้ส่งบทความสมัครสมาชิก และส่ งบทความเข้ามาในระบบ
ผู้เขียนจะเห็นข้อมูลบทความที่ผู้เขียนส่งมาและดาเนินการนาบทความที่ผู้เขียนส่งมารวบรวม และนัด
ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาและมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพบทความต่อไป ผู้ส่ง
บทความสามารถตรวจสอบบทความที่ผู้อ่านพิจารณาแล้วได้ทาง
www.http://lawjournal.stou.ac.th หรือโทรศัพท์ประสานงานกับผู้รับผิดชอบวารสารกฎหมาย
สุโขทัยธรรมาธิราชได้ที่ 02-5048362
บทความที่ได้รั บจากคณาจารย์และบุคคลภายนอกมีขั้นตอนในการดาเนินการเพื่อจัดทา
วารสารทางวิชาการดังนี้
1. ผู้เขียนรับบทความใหม่ซึ่งเจ้าของบทความเป็นผู้ส่งมาในระบบกระบวนการพิจารณา
โดยส่งทาง www.http://lawjournal.stou.ac.th และทาง e-mail ของผู้เขียน
2. ผู้เขียนทาการบันทึกลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดลาดับบทความ
3. ผู้เขียนทาหนังสือตอบรับการได้รับบทความส่งไปยังเจ้าของบทความเพื่อเป็นการแจ้งให้
เจ้าของบทความทราบว่าได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
4. ผู้เขียนรวบรวมบทความที่ได้รับและที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสาร นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
5. จัดประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
1. รวบรวมบทความ
2. จัดทาหนังสือเชิญประชุม
3. จองห้องประชุม
4. จัดส่งเอกสารประชุมไปยังคณะกรรมการดาเนินงานวารสารทุกท่าน
5. ประชุม
6. แจ้งมติที่ประชุม
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6. คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร พิจารณาบทความใหม่
6.1 หากบทความผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.1.1 คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
บทความ จานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิสารอง 2 ท่าน
6.1.2 ผู้เขียนดาเนินการส่งต้นฉบับบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทความ
ซึ่งจะให้เวลาในการพิจารณาบทความเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีเอกสารแนบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
- หนังสือนาส่ง
- ต้นฉบับบทความ 1 ฉบับ
- แบบประเมินบทความ 1 ชุด
- ใบขอรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี
- ซองติดแสตมป์เพื่อส่งกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์
6.1.3 ผู้เขียนได้รับผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1.3.1 ผู้เขียนดาเนินการจัดทาอนุมัติค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณา
บทความ
6.1.3.2 ผู้เขียนดาเนินการเบิกจ่าย
6.1.3.3 ผู้เขียนดาเนินการรวบรวมผลการพิจารณาและข้อเสนอและของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดพิมพ์ลงในแบบฟอร์มประเมินบทความ
6.1.4 หากผลการพิจารณาบทความมีการแก้ไขและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านมีความคิด
เห็นตีพิมพ์และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1.4.1 เจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
เจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เวลาในการแก้ไขบทความตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สัปดาห์
6.1.4.2 ผู้เขียนได้รับบทความที่เจ้าของแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1.4.3 ผู้เขียนดาเนินการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
เพื่อตรวจสอบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
6.1.4.4 หากบทความดังกล่าวมีการแก้ไขอีก ผู้เขียนดาเนินการตามข้อ 6.1.4.1
ซ้า
6.1.4.5 หากบทความดังกล่าวไม่มีการแก้ไขอีก เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บ
บทความไว้ในฐานข้อมูลวารสาร เพื่อจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลในการลงวารสารฉบับต่อไป
6.1.5 หากผลการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
6.1.6.1 ผู้เขียนดาเนินการส่งต้นฉบับบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิสารองที่
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารคัดเลือกไว้ เพื่อพิจารณาบทความ ซึ่งจะให้เวลาในการ
พิจารณาบทความเป็นเวลา 2 สัปดาห์
6.1.6.2 ดาเนินการตามข้อ 6.1.2 ซ้า
6.2 หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.2.1 ผู้เขียนดาเนินการส่งบทความให้เจ้าของทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น
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ของคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร
6.2.2 ผู้เขียนได้รับบทความที่เจ้าของแก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้นของ
คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร และดาเนินการตามข้อ 5 ซ้า
ขั้นตอนการพิจารณารับบทความ
เริ่มต้น
ประกาศรับบทความ
รับบทความต้นฉบับ
แก้ไข
กองบรรณาธิการตรวจรูปแบบทั่วไป

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ประชุมกองบรรณาธิการ
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทั่วไป
ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยัน
การรับบทความ
จัดพิมพ์
จบ

ไม่ต้องแก้ไข

แจ้งผู้เขียน

แก้ไข

แจ้งผู้เขียน
แก้ไข

ไม่ผ่าน

จบ

37
4. การตรวจสอบคุณภาพงานบทความ
บทความที่จะนามาลงในวารสารกฎหมายทางวิชาการได้นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมกองบรรณาธิการวารสารทางวิชาการก่อน และที่ประชุมกองบรรณาธิการจะพิจารณามอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนอ่านบทความ ซึ่งคุณภาพที่ดีของวารสารทุกบทความต้อง
ควบคุมคุณภาพจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) บทความ 1 บทความจะต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
review) 2 คน ซึ่งบทความจะแบ่งเป็นผู้เขียนภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้เขียนบุคคลภายนอก
1. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ จะใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) คน
นอก จานวน 2 คน เป็นผู้อ่าน
2. ผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายนอก จะใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) คนนอกอ่าน 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาวิชานิติศาสตร์อ่าน 1 คน
กองบรรณาธิ ก ารจะพิ จ ารณาบทความแล้ ว จะมอบหมายบทความแต่ ล ะเรื่ อ งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน ซึ่งตรงกับความเชี่ย วชาญแต่ละท่าน ซึ่ง 1 บทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ
ละ 2 คน ฝ่ายเลขานุการจะทาหน้าที่ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญกฎหมายด้านต่าง ๆ
ตามที่ ก องบรรณาธิ ก ารมอบหมาย และจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer review)เป็ น ผู้
ตรวจสอบคุณภาพงานบทความ จั ดทาแบบกรอกผลการตรวจบทความ แนบไปกับจดหมายเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในจดหมายเชิญอ่านบทความ
และขอกาหนดระยะเวลาส่ งงานประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อให้ผู้ เขียนได้อ่านบทความอย่างละเอียด
หลังจากออกหนังสือเชิญตามที่ได้บอกระยะเวลากับผู้อ่านแล้ว จะประสานงานติดตามความก้าวหน้า
ในการตรวจบทความเมื่อใกล้ครบกาหนดตรวจ (ระยะเวลาตรวจประมาณ 2 อาทิตย์ ต่อบทความ 1
เรื่อง) เมื่อติดตามได้ผลการตรวจมาแล้ว เรียบเรียงและจัดพิมพ์ใหม่และส่งให้ผู้ เขียนบทความปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ หากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) มีความประสงค์จะตรวจบทความรอบสอง ฝ่าย
เลขานุการจะต้องประสานงานกับผู้ เขียนบทความเพื่อขอตรวจบทความรอบสอง เมื่อบทความผ่าน
การตรวจและผู้ เขี ย นบทความได้ปรั บแก้เ รียบร้ อยแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการจะต้อ งนาเสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติจัดพิมพ์ต่อไป
ในกรณีผลการอ่านของบทความมีความเห็ นขัดแย้งกัน ผู้อ่านมีความเห็นไม่ตรงกันคือ
ผู้อ่านคนหนึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรให้ตีพิมพ์ อีกคนหนึ่งมีความเห็นให้ตีพิมพ์ได้ ซึ่งมีความเห็นที่ขัดแย้ง
กันนั้น ให้กองบรรณาธิการแต่งตั้งผู้อ่านบทความเพิ่ มอีก 1 คน ที่เป็นบุคคลภายนอกอ่านบทความ
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและเป็นผู้ตัดสินบทความเรื่องนั้น
การพิจารณามอบผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความนั้น จะต้องดาเนินการเป็นความลับ ห้ามนาไป
เปิดเผย
ขั้นตอนการส่งบทความไปให้ผู้อ่านดาเนินการดังนี้
1. ส่งจดหมายเชิญอ่านบทความ
2. ส่ งต้น ฉบั บ บทความ 1 ฉบับ พร้อ มทั้ง ปิดชื่อผู้ เขีย น และรายละเอียดต่างๆ ของ
ผู้เขียน เพื่อไม่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบว่าใครเป็นผู้เขียนบทความ
3. แบบประเมินบทความ 1 ชุด
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4. รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี 1 แผ่น
5. ซองติดแสตมป์เพื่อส่งกลับมายังสาขาวิชานิติศาสตร์
5. ประสานการจั ด พิมพ์วารสารวิชาการทางกฎหมายกับโรงพิมพ์ เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณา
บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความและได้รับการแก้ไขบทความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมฝ่าย
บรรณาธิการมีมติให้จั ดพิมพ์ได้ ผู้เขียนจะประสานงานติดต่อกับโรงพิมพ์เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์
วารสารวิชาการทางกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ ส่งตัวอย่างวารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราชไปให้เป็นตัวอย่างในการจัดพิมพ์ต้นฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ปกนอก สันปก คานา สารบัญ
เนื้อหา เรียงลาดับเริ่มตั้งแต่บทความ คาพิพากาาศาลฏีกา แนะนากฎหมายใหม่ ฏีกาวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์สอบ ผู้เขียนจะส่งต้นฉบับและแผ่นดิสก์ไปยังโรงพิมพ์โดยระบุรายละเอียดดังนี้
- ชื่อวารสาร
- จานวนจัดพิมพ์
- ผู้ประสานงาน
- ขนาดรูปเล่ม ปกติจะจัดพิมพ์ขนาด A4
- ปก พิมพ์ 4 สี กระดาาอาร์ตการ์ด 260 อาบยูวี
- เนื้อใน กระดาาถนอมสายตา พิมพ์สีเดียว
- ขนาดตัวพิมพ์ 16 พอยต์
- การเย็บเล่ม ไสสันทากาว
- ภาพประกอบ ใช้ภาพ ขาว-ดา
โรงพิมพ์ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช เสร็จร่างที่ 1 แล้วจะส่ง
บทความทั้งหมดนามาให้ผู้เขียนที่สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้เขียนจะรีบติดต่อบรรณาธิการเพื่อ แจ้งข่าว
เพื่อที่บรรณาธิการจะได้รีบมามอบหมายให้คณะทางานช่วยกันอ่านบทความร่างที่ 1 ที่โรงพิมพ์ส่งมา
ให้ โดยผู้เขียนจะแยกเอกสารที่โรงพิมพ์ส่งมาให้เป็นชุด ๆ ต้นฉบับและตัวพิมพ์ที่โรงพิมพ์ทาเสร็จแล้ว
เพื่อสะดวกในการตรวจของแต่ล ะบทความ ผู้เขียนจะส่งมอบงานตามที่กองบรรณาธิการมอบให้
คณะทางาน และจะติดตามงานคืนมาโดยเร็วเพื่อที่จะส่งโรงพิมพ์แก้ไขงานและขอดูบทความที่แก้ไข
จากโรงพิมพ์อีก 1 รอบ เพื่อให้บรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องของบทความ เมื่อบรรณาธิการมา
ตรวจดูบทความรอบที่ 2 แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไ ขก็จะอนุมัติให้จัดพิมพ์ได้ ผู้เขียนจะส่งงานให้โรงพิมพ์เพื่อ
ดาเนินการจัดพิมพ์วารสารให้เสร็จตามกาหนดเวลาต่อไป
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แผนภูมิ

การประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์วารสาร
บทความที่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมให้ลงพิมพ์ในวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่งบทความให้โรงพิมพ์
กาหนดรายละเอียดการจัดพิมพ์

โรงพิมพ์ พิมพ์งานเสร็จ (ร่างที่1)
ส่งมาที่สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้เขียน
โทรศัพท์แจ้งบรรณาธิการมาดูร่าง 1
บก. กระจายงานให้คณะทางานตรวจทาน
บทความ
คณะทางานตรวจร่างบทความ
ที่ได้รับมอบหมายและส่งคืน
เพื่อแก้ไข
โรงพิมพ์แก้ ไขตามที่คณะกรรมการ
แก้ ไขและนาร่างที่ 2 มาส่งอีกครัง้
เพื่อให้ บก. ตรวจงานอีกรอบ
บก. ตรวจทานความถูกต้ องอีก
ครัง้ และอนุมตั จิ ดั พิมพ์
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6. การจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนบทความ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
ครั้งที่ 17/2539 วันที่ 18 กันยายน 2539 และครั้งที่ 18/2539 มีมติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนบทความ
ดังนี้
การจ่ายค่าตอบแทนบทความ ฏีกาวิเคราห์ นิติปกิณกะ และวิเคราะห์ข้สอบ จ่ายค่า
บทความ 1-10 หน้าแรก จานวนเงิน 750 บาท และหน้าต่อไปหน้าละ 75 บาท แต่รวมแล้วบทความ
ละไม่เกิน 1,500 บาท
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนจะรีบดาเนินการ
จัดทาตารางการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เขียนบทความ โดยนับจานวนหน้าตามมติคณะกรรมการประจา
สาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อที่จะได้ทาเรื่องเบิกเงินจากวารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราชจ่ายเป็นค่าตอบแทน โดยทาเรื่องขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้เขียนจากผู้จัดการวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเบิกเงินจากบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชที่ฝากไว้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่
1 การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ทาหน้าที่เป็นผู้อ่านบทความ จ่าย
ค่าตอบแทนให้เรื่องละ 1,500 บาท
2 การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ที่ทาหน้าที่เป็นผู้อ่านบทความ จ่าย
ค่าตอบแทนให้เรื่องละ 500 บาท
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนจะรีบดาเนินการ
จัดทาเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนให้ผู้อ่านบทความตามจานวนบทความที่ผู้อ่านได้อ่านบทความ โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละคนที่ได้ขอไว้ตอนที่ทาเรื่องขอเชิญเป็นผู้อ่านบทความ
7. ประสานจ่ายเงินค่าพิมพ์หนังสือ เมื่อโรงพิมพ์ส่งหนังสือวารสารทางวิชาการทางด้านกฎหมายมา
ที่สาขาวิชาแล้ว ผู้เขียนจะทาเรื่องเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าพิมพ์หนังสือให้โรงพิมพ์
1. ทาหนังสือถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชทาเรื่องขอเบิกค่า
จัดพิมพ์หนังสือตามใบเสนอราคาที่โรงพิมพ์แจ้งค่าจัดพิมพ์
2. ทาเรื่องเบิกเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. ลงนามการเบิกเงินโดยเจ้าของบัญชีที่
รับผิดชอบในการมีสิทธิ์ฝาก-ถอน
3. ติดต่อให้โรงพิมพ์มารับเงินค่าพิมพ์หนังสือพร้อมใบเสร็จรับเงิน เพื่อเก็บเป็น
หลักฐานไว้ในการตรวจสอบบัญชีประจาปีต่อไป
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8. มอบวารสารวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านกฎหมาย
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จ ะมอบหนั ง สื อ วิ ช าการทางด้ า นกฎหมายให้ กั บ ห้ อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ห้องสมุดภายนอกของหน่วยงานที่มี
โครงการแลกเปลี่ยนวารสารระหว่างหน่วยงาน และห้องสมุดสานักงานศาลยุติธรรม เมื่อจัดพิมพ์
วารสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะต้องดาเนินการดังนี้
1. จัดทาบันทึกมอบวารสารกฎหมายให้ผู้เขียนบทความ บทความละ 2 เล่ม
2. จัดทาบันทึกมอบวารสารกฎหมายไปยังสานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จานวน 3 เล่ม
3. ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ล ะ
จานวน 3 เล่ม เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
4. จัดทาหนังสือมอบวารสารให้กั บสานักงานศาลยุติธรรม เช่น ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์
เป็นต้น จานวนที่ละ 2 เล่ม
5. จั ด ท าหนั ง สื อ มอบวารสารให้ กั บ โครงการแลกเปลี่ ย นวารสารกฎหมายให้ กั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ละ 2 เล่ม
ขั้นตอนดาเนินการมอบวารสารทางวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ
1. ร่างหนังสือเพื่อส่งมอบวารสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
2. นาหนังสือเพื่อเสนอเซ็นต่อประธานกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์
3. พิมพ์หน้าซองถึงหน่วยงานผู้รับ
4. ทาใบเบิกวารสารทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคุมบัญชีวารสาร
5. จัดส่งวารสารกฎหมายใส่ซองแล้วนาส่งทางไปราณีย์มหาวิทยาลัย พร้อมแนบ
หนังสือขอมอบวารสารกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆ
9. เผยแพร่และจัดจาหน่าย วารสารที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสาขาวิชานิติศาสตร์จะวางเผยแพร่ที่
หน้าสาขาวิชา และส่งหน่วยงานภายนอกจาหน่าย
1. การกาหนดราคาจาหน่ายตารา กองบรรณาธิการจะกาหนดราคาจาหน่ายวารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ กาหนดราคาค่า
จัดพิมพ์
2. การจัดส่งตาราให้ผู้เกี่ยวข้อง
1.จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชจากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านควบคุมหนังสือของสาขาวิชานิติศาสตร์
2.จัดทาบันทึกส่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชให้ผู้เขียนบทความ
เรื่องละ 3 เล่ม
3.จัดทาบันทึกส่งวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชไปยังฝ่ายห้องสมุดของ
สานักงานศาลยุติธรรม จานวน 10 แห่ง
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4. จัดทาหนังสือส่งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง เพื่อมอบวารสารในโครงการแลกเปลี่ยน
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
5. จัดทาบันทึกส่งวารสารกฎหมายไปยังสานักบรรณสารสนเทศ 3 เล่ม และศูนย์
วิทยพัฒนา จานวน 10 แห่ง แห่งละ 3 เล่ม เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
3. การจัดจาหน่ายวารสารทางวิชาการ
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ จั ด จ าหน่ า ยให้ ผู้ ส นใจวารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
สามารถสั่ ง ซื้ อ วารสารกฎหมายสุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ ด้ ว ยตนเองที่ ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ชั้ น 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทางไปราณีย์โดยการสั่งซื้อธนาณัติ ผู้รับเงิน รองศาสตราจารย์วิ
กรณ์ รั กา์ ป วงชน สั่ งจ่ า ยไปราณีย์ ห ลั ก สี่ และส่ ง ธนาณัติ การสั่ ง ซื้อ แนบมากับจดหมายส่ ง มาที่
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ทั้ ง นี้ ส าขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก าาและผู้ ส นใจทราบทาง
www.stou.ac.th และเข้ามาที่สาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดต่าง ๆจะปรากฎบนหน้ากระดาน
ของสาขาวิชานิติศาสตร์ นักศึกาาและผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้
10. การนาส่งเงินค่านาฝากไปราณีย์
สานักบริการการศึกาาจะมีหนังสือมาถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อแจ้ง
ยอดการนาส่งไปราณีย์ ในแต่ละเดือนสาขาวิชามีการนาส่งไปราณีย์ ออกไปจานวนเท่าไหร่โดยค่า
นาส่งจะคิดจากจานวนน้าหนักของแต่ละซองของวารสาร และจานวนที่ส่งออก ธุรการจะนาหนังสือ
แจ้งยอดมาให้ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนได้รับใบแจ้งยอดการนาส่งไปราณีย์ก็จะดาเนินการดังนี้
1. ทาบันทึกเล็กถึงผู้จัดการวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อแจ้งยอดการชาระค่า
นาส่งไปราณีย์ และขอเบิกเงินค่านาส่งไปราณีย์
2. ผู้จัดการรับทราบ และอนุมัติค่านาส่งไปราณีย์แล้ว ผู้เขียนจะเขียนใบเบิกบัญชีจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามบัญชีต่าง ๆ ที่ผู้จัดการได้เซ็นอนุมัติแล้ว เพื่อนาเงินไปฝากส่งที่กองคลังนาเข้า
บัญชีของสานักบริการการศึกาา
3. ทาบันทึกถึงผู้อานวยการกองคลัง ขอส่งเงินค่านาส่งไปราณีย์พร้อมเอกสารที่ได้รับจาก
สานักบริการการศึกาา
4. เมื่อชาระเงินที่กองคลังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ใบเสร็จรับเงิน ผู้เขียนจะสาเนา
ใบเสร็จรับเงินค่านาส่งไปราณีย์ ส่งไปให้หัวหน้างานไปราณีย์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นหลักฐานการชาระ
เงินได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
5. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงจะนาไปเก็บในแฟ้มบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการส่งตรวจสอบบัญชีประจาปีต่อไป
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11. การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ผู้เขียนจะจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย จากการขายวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อจะได้ทราบว่ามีรายรับจากการขายวารสารเท่าไหร่ และในการจัดทาวารสารกฎหมายสุโขทัยธรร
มาธิราช ในแต่ละฉบับมีรายจ่ายจานวนเท่าใดเกิดขึ้น ผู้เขียนจะมีบัญชีวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิ
ราช โดยแบ่งเป็นบัญชีแต่ละเล่มโดยเฉพาะ ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบบัญชี โดยมีขั้นตอนการทา
บัญชีดังนี้
1. เมื่อมีการขายหนังสือได้ จะทาบัญชีรายวัน
2. นาเงินฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทาหนังสือทาง
วิชาการ เมื่อได้มีการขายหนังสือแล้วให้รีบนาเงินฝากทันที
2. จัดทาบัญชีรายวัน พอถึงสิ้นเดือนทาบัญชีสรุปยอดรายเดือน
3. ทาบัญชีสรุปยอดการขายทุก 3 เดือน เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ
พิจารณา
4. สิ้นปีสรุปยอดบัญชีทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิชาฯ พิจารณา
5. ติดต่อสานักตรวจสอบบัญชีเพื่อส่งบัญชีไปตรวจสอบ
6. รวบรวมบัญชีทุกบัญชี สาเนาสมุดเงินฝาก รายรับ รายจ่ายทั้งหมด ส่งให้สานักงานผู้
ตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีประจาปี
12. จากการดาเนินการตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานการจัดทาวารสารทางวิชาการเท่าที่ได้กล่าวไว้ในบท
ที่ 4 นี้ ผู้เขียนได้พบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการจัดทาวารสารทางวิชาการหลายประเด็น ซึ่งจะ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในบทที่ 5 ต่อไป

