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เอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ     (Application Form for Author) 

กรุณากรอก รายละเอยีดเอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ ด้านล่างให้ครบทุกช่อง: 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลผู้ส่งบทความ  

วนัทีส่มคัร 

DD/MM/YYYY 

 ( Registration Dates) 

 วนัทีย่ืน่บทความ 

DD/MM/YYYY 

 (Submission Dates) 

 

 

 

ค าน าหน้าช่ือ (Title)  

ช่ือผู้ส่งบทความ (Author)  เพศ (Gender)  

หมายเลขบัตรประชาชน 

(Card Id) 

 ต าแหน่ง (Position)   

สถาบันการศึกษา,บริษัท,

หรือหน่วยงานทีสั่งกดั

(Organization) 

 

ทีอ่ยู่ (Contact Address) 

     

 

โทรศัพท์ (Telephone)   มอืถือ (Mobile)  

โทรสาร (Fax)   

E-mail อย่างน้อย 1 ช่ือ        

ส่วนที ่2 : เงือ่นไข และ ข้อตกลง 

เงือ่นไข: Condition  

1. บทความทีน่ าส่งเพือ่ลงตพีมิพ์ในวารสาร ต้องเป็นบทความทีไ่ม่เคยเผยแพร่หรือท าการตพีมิพ์ทีใ่ดมาก่อน.   

2. บทความทีน่ าส่งเพือ่ลงตพีมิพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพนัธ์ จะต้องปฏิบัตติาม เงือ่นไข และ ข้อตกลง ตามทีว่ารสาร

ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน. ถ้าผู้ส่งบทความกระท าการใดๆทีไ่ม่สอดคล้องกบั เงือ่นไข และ ข้อตกลง ทีว่ารสารได้ประกาศไว้ หรือ ยกเลกิ

การลงตพีมิพ์บทความในวารสารเนื่องจากเหตุผลส่วนตวั หรือ เหตุผลอืน่ใดทีส่าเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง. ทางหน่วยงานจะไม่

รับผดิชอบต่อการเรียกร้องสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดใด.  
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ข้อตกลง : Agreement   ขอ้ตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพว์ารสารกบัทางหน่วยงาน ผูส่้งบทความจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตามท่ี

หน่วยงานก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การช าระเงิน: ผูส่้งบทความตอ้งเสียค่า บริการ และ การจดัด าเนินงานในการตีพิมพว์ารสาร ตามท่ีหน่วยงานก าหนด จ านวนรวม.....
2,500............ บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  

o ค่าตรวจงานประพนัธ์ 2,000 บาท จ่ายให ้ผูป้ระเมินผลงานทางวชิาการ (Reviewer) 2 ท่าน 
o ค่าด าเนินงานในการตีพิมพว์ารสาร 500 บาท  

2.   ผูส่้งบทความจะไดรั้บเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตวัอยา่งรูปแบบการท าบทความ ในวารสาร. 
3.   ผูส่้งบทความจะไดรั้บการตรวจสอบและแกไ้ขขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบั รูปแบบ ยอ่หนา้ ท่ีใชใ้นวารสารฉบบัน้ีเท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มี
หนา้ท่ีในการ แกไ้ขค าผดิ หรือ ขอ้มลูส่วนหน่ึงส่วนใดของผูส่้งบทความ. ซ่ึงเม่ือมีการแกไ้ขเกิดข้ึน ทางหน่วยงานจะท าการส่งเอกสารท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย ส่งกลบัไปยงัผูส่้งบทความอีกคร้ัง เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารส าเนา และท าการแจง้ใหท้ราบ
วา่จะท าการส่งไปใหผู้ช้  านาญการตรวจสอบต่อไป ซ่ึงอาจจะใชเ้วลา 2-3 วนัท าการ. 

4. จากนั้น หน่วยงานจะท าการส่งเอกสารท่ีไดท้  าการแกไ้ขแลว้ จดัส่งไปยงั Reviewer ดา้นสาขาวชิาท่ีสอดคลอ้งกบังานวชิาการของผูส่้ง
บทความ. ระยะเวลาท าการ ไม่เกิน 10 วนัท าการ. 

5. เม่ือผูช้  านาญท าการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ผูส่้งบทความจะไดรั้บเอกสารขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อใหผู้ส่้งบทความท าการแกไ้ขให้ไดต้ามคุณภาพ ตามความเห็นของ Reviewer แต่ละท่าน. ผูส่้งบทความอาจจะไดรั้บการผา่นงาน ผ่าน
แบบไม่มีการแก้ไข หรือ ผ่านแบบมีการแก้ไข หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ก็เป็นได.้ 

6.  เม่ือไดรั้บการประเมินในหัวขอ้  ไม่มีการแก้ไข  ผูส่้งบทความจะไดรั้บการตีพิมพ ์และด าเนินงานตามหวัขอ้ท่ี 9 
7.  เม่ือไดรั้บการประเมินในหัวขอ้  มีการแก้ไข  ผูส่้งบทความจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ ก่อนวนั
ส้ินสุดการรับเอกสารซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบพร้อมกบัวนัที่ไดท้  าการลงทะเบียน. ผูส่้งบทความสามารถส่งบทความท่ีไดท้  าการแกไ้ขแลว้ 
กลบัคืนหน่วยงานผา่นทาง E-mail หรือ ไปรษณีย.์ หน่วยงานจะท าการส่งผลงานท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ กลบัไปยงั Reviewer  เพื่อตรวจสอบอีก
คร้ังหน่ึง ถา้ผลลพัธ์การประเมินท่ีไดรั้บในคร้ังท่ี 2 คือ ผา่นแบบไม่มีการแกไ้ข ทางหน่วยงานจะด าเนินการตามหัวขอ้ท่ี 9 ต่อไป. หรือ 
ไดรั้บผลการประเมินในคร้ังท่ี 2 คือ ผา่นแบบมีการแกไ้ข ผูป้ระพนัธ์จะตอ้งท าการแกไ้ขใหผ้า่นเกณฑใ์นคร้ังท่ี 2 มิฉะนั้น จะถือวา่
ผูป้ระพนัธ์ ไม่ผา่นเกณฑคุ์ณภาพ. 

8. เม่ือไดรั้บการประเมินในหัวขอ้ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ผูส่้งบทความจะไดรั้บการแจง้ผา่นทาง E-mail พร้อมเอกสาร ขอ้เสนอแนะ จาก 
Reviewers. การพิจารณาเพ่ือตีพิมพบ์ทความถือเป็นอนัส้ินสุด. ผูส่้งบทความไม่สามารถเรียกเงินคืน และ หน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับ
บทความหวัขอ้เดิมของผูส่้งบทความอีกคร้ัง. 

9. หน่วยงานจะท าการตีพิมพบ์ทความเฉพาะ บทความท่ีไดผ้า่นตามเกณฑข์อง Reviewers และความเห็นจากกองบรรณาธิการเท่านั้น. ผูส่้ง
บทความจะไดรั้บการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั วนัที่ ฉบบัท่ี ของวารสารที่จะท าการตีพิมพ ์ รวมถึงหมายก าหนดการ การรับใบรับรอง
เก่ียวกบัการตีพิมพ ์ผา่นทาง E-mail หรือ ทางไปรษณีย.์  

10.  กรณีท่ีผูส่้งบทความไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี Reviewer ก าหนด (Rejection) หรือ ไม่สามารถแกไ้ขบทความไดต้ามขอ้เสนอแนะท่ี
ไดรั้บ หรือ ส่งเอกสารท่ีไดแ้กไ้ขแลว้กลบัมาหน่วยงานไม่ทนัเวลา หรือ ผูส่้งบทความไม่มีความประสงคจ์ะตีพิมพก์บัทางหน่วยงานใน
ภายหลงั ทางหน่วยงานจะไม่มีการคืนเงิน ให้กบัผู้ประพนัธ์. 

11. วารสารจากศูนย์สาธร ก าลงัด าเนินการ  เพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามที่ TCI ก าหนด ซ่ึงคาดว่าจะท าการประเมินประมานปี 2558 
ดงัน้ันผู้ส่งบทความต้องตรวจสอบว่าได้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หลกัของตัวท่านเองหรือไม่ ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบต่อผลลพัธ์
ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์อืน่ๆ. 
       ข้าพเจ้ายินยอม และ รับทราบเงื่อนไข และ ข้อตกลง ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน    

                                                                                         ............................................. 

                                                                                    ลายเซ็น  ผู้ส่งบทความ 


