เอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ (Application Form for Author)
กรุณากรอก รายละเอียดเอกสารลงทะเบียนของผู้ส่งบทความ ด้ านล่ างให้ ครบทุกช่ อง:
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลผู้ส่งบทความ
วันทีส่ มัคร

วันทีย่ นื่ บทความ

DD/MM/YYYY

DD/MM/YYYY

( Registration Dates)

(Submission Dates)

คานาหน้ าชื่อ (Title)
ชื่อผู้ส่งบทความ (Author)

เพศ (Gender)

หมายเลขบัตรประชาชน

ตาแหน่ ง (Position)

(Card Id)
สถาบันการศึกษา,บริษัท,
หรือหน่ วยงานทีส่ ังกัด
(Organization)
ทีอ่ ยู่ (Contact Address)

โทรศัพท์ (Telephone)

มือถือ (Mobile)

โทรสาร (Fax)
E-mail อย่ างน้ อย 1 ชื่อ
ส่ วนที่ 2 : เงือ่ นไข และ ข้ อตกลง
เงือ่ นไข: Condition
1. บทความทีน่ าส่ งเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสาร ต้ องเป็ นบทความทีไ่ ม่ เคยเผยแพร่ หรือทาการตีพมิ พ์ ทใี่ ดมาก่ อน.
2. บทความทีน่ าส่ งเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความ หรือ ผู้ประพันธ์ จะต้ องปฏิบัตติ าม เงือ่ นไข และ ข้ อตกลง ตามทีว่ ารสาร
ได้ แจ้ งไว้ อย่ างชัดเจน. ถ้ าผู้ส่งบทความกระทาการใดๆทีไ่ ม่ สอดคล้องกับ เงือ่ นไข และ ข้ อตกลง ทีว่ ารสารได้ ประกาศไว้ หรือ ยกเลิก
การลงตีพมิ พ์บทความในวารสารเนื่องจากเหตุผลส่ วนตัว หรือ เหตุผลอืน่ ใดทีส่ าเหตุมาจากผู้ส่งบทความเอง. ทางหน่ วยงานจะไม่
รับผิดชอบต่อการเรียกร้ องสิทธิ ไม่ ว่ากรณีใดใด.
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ข้ อตกลง : Agreement ข้อตกลงในการลงทะเบียนการตีพิมพ์วารสารกับทางหน่วยงาน ผูส้ ่ งบทความจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับตามที่
หน่วยงานกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
1. การชาระเงิน: ผูส้ ่ งบทความต้องเสี ยค่า บริ การ และ การจัดดาเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร ตามที่หน่วยงานกาหนด จานวนรวม.....
2,500............ บาท ซึ่งประกอบด้วย
o ค่าตรวจงานประพันธ์ 2,000 บาท จ่ายให้ ผูป้ ระเมินผลงานทางวิชาการ (Reviewer) 2 ท่าน
o ค่าดาเนินงานในการตีพิมพ์วารสาร 500 บาท
2. ผูส้ ่ งบทความจะได้รับเอกสาร จากทางหน่วยงาน คือ เอกสาร ตัวอย่างรู ปแบบการทาบทความ ในวารสาร.
3. ผูส้ ่ งบทความจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รู ปแบบ ย่อหน้า ที่ใช้ในวารสารฉบับนี้เท่านั้น โดยหน่วยงานจะไม่มี
หน้าที่ในการ แก้ไขคาผิด หรื อ ข้อมูลส่ วนหนึ่งส่ วนใดของผูส้ ่ งบทความ. ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเกิดขึ้น ทางหน่วยงานจะทาการส่ งเอกสารที่
ได้รับการปรับปรุ งเป็ นที่เรี ยบร้อย ส่ งกลับไปยังผูส้ ่ งบทความอีกครั้ง เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และเอกสารสาเนา และทาการแจ้งให้ทราบ
ว่าจะทาการส่ งไปให้ผชู้ านาญการตรวจสอบต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลา 2-3 วันทาการ.
4. จากนั้น หน่วยงานจะทาการส่ งเอกสารที่ได้ทาการแก้ไขแล้ว จัดส่ งไปยัง Reviewer ด้านสาขาวิชาที่สอดคล้องกับงานวิชาการของผูส้ ่ ง
บทความ. ระยะเวลาทาการ ไม่เกิน 10 วันทาการ.
5. เมื่อผูช้ านาญทาการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อย ผูส้ ่ งบทความจะได้รับเอกสารข้อเสนอแนะ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผสู้ ่ งบทความทาการแก้ไขให้ได้ตามคุณภาพ ตามความเห็นของ Reviewer แต่ละท่าน. ผูส้ ่ งบทความอาจจะได้รับการผ่านงาน ผ่ าน
แบบไม่ มีการแก้ ไข หรื อ ผ่ านแบบมีการแก้ ไข หรื อ ไม่ ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ ก็เป็ นได้.
6. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ มีการแก้ ไข ผูส้ ่ งบทความจะได้รับการตีพิมพ์ และดาเนินงานตามหัวข้อที่ 9
7. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ มีการแก้ ไข ผูส้ ่ งบทความจะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรื อ ก่อนวัน
สิ้ นสุ ดการรับเอกสารซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับวันที่ได้ทาการลงทะเบียน.
ผูส้ ่ งบทความสามารถส่ งบทความที่ได้ทาการแก้ไขแล้ว
กลับคืนหน่วยงานผ่านทาง E-mail หรื อ ไปรษณี ย.์ หน่วยงานจะทาการส่ งผลงานที่ได้แก้ไขแล้ว กลับไปยัง Reviewer เพื่อตรวจสอบอีก
ครั้งหนึ่ง ถ้าผลลัพธ์การประเมินที่ได้รับในครั้งที่ 2 คือ ผ่านแบบไม่มีการแก้ไข ทางหน่วยงานจะดาเนินการตามหัวข้อที่ 9 ต่อไป. หรื อ
ได้รับผลการประเมินในครั้งที่ 2 คือ ผ่านแบบมีการแก้ไข ผูป้ ระพันธ์จะต้องทาการแก้ไขให้ผา่ นเกณฑ์ในครั้งที่ 2 มิฉะนั้น จะถือว่า
ผูป้ ระพันธ์ ไม่ผา่ นเกณฑ์คุณภาพ.
8. เมื่อได้รับการประเมินในหัวข้อ ไม่ ผ่านเกณฑ์ คุณภาพ ผูส้ ่ งบทความจะได้รับการแจ้งผ่านทาง E-mail พร้อมเอกสาร ข้อเสนอแนะ จาก
Reviewers. การพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด. ผูส้ ่ งบทความไม่สามารถเรี ยกเงินคืน และ หน่วยงานจะไม่มีการพิจารณารับ
บทความหัวข้อเดิมของผูส้ ่ งบทความอีกครั้ง.
9. หน่วยงานจะทาการตีพิมพ์บทความเฉพาะ บทความที่ได้ผา่ นตามเกณฑ์ของ Reviewers และความเห็นจากกองบรรณาธิการเท่านั้น. ผูส้ ่ ง
บทความจะได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ ฉบับที่ ของวารสารที่จะทาการตีพิมพ์ รวมถึงหมายกาหนดการ การรับใบรับรอง
เกี่ยวกับการตีพิมพ์ ผ่านทาง E-mail หรื อ ทางไปรษณี ย.์
10. กรณี ที่ผสู้ ่ งบทความไม่ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่ Reviewer กาหนด (Rejection) หรื อ ไม่สามารถแก้ไขบทความได้ตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับ หรื อ ส่ งเอกสารที่ได้แก้ไขแล้วกลับมาหน่วยงานไม่ทนั เวลา หรื อ ผูส้ ่ งบทความไม่มีความประสงค์จะตีพิมพ์กบั ทางหน่วยงานใน
ภายหลัง ทางหน่ วยงานจะไม่ มีการคืนเงิน ให้ กบั ผู้ประพันธ์ .
11. วารสารจากศูนย์ สาธร กาลังดาเนินการ เพื่อให้ เข้ าสู่ เกณฑ์ มาตรฐานตามที่ TCI กาหนด ซึ่งคาดว่ าจะทาการประเมินประมานปี 2558
ดังนั้นผู้ส่งบทความต้ องตรวจสอบว่ าได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักของตัวท่ านเองหรื อไม่ ทางวารสารจะไม่ รับผิดชอบต่ อผลลัพธ์
ของการตีพิมพ์เพื่อจุดประสงค์ อนื่ ๆ.
ข้ าพเจ้ ายินยอม และ รับทราบเงื่อนไข และ ข้ อตกลง ที่ได้แจ้ งไว้ ด้านบน
.............................................
ลายเซ็น ผู้ส่งบทความ
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