ภาคผนวก
คาแนะนา
สาหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
กองบรรณาธิการได้กาหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับสาหรับ
การตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถ
นาไปใช้อ้างอิงได้

๑. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ ๔ โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ ๓.๑๗ เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ ๒.๕๔ เซนติเมตร
๑.๒ รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ขนาดกระดาษ ประกอบด้วย
๑) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย
๒) เลขหน้า ขนาด ๑๔ ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา
๑.๒.๒ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด ๒๐ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๑.๒.๓ ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด ๒๐ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๑.๒.๔ ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุตาแหน่งทางวิชาการ ขนาด ๑๔ ชนิด
ตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา ใต้ชื่อเรื่อง (ในกรณีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาด้วย)
๑.๒.๕ ที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้เขียน ขนาด ๑๔ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านขวา ใต้ชื่อผู้เขียน
๑.๒.๖ หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
ใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
๑.๒.๗ เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น ๑ แท็บ (Tab) จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

๑.๒.๘ หัวข้อของคาคีย์เวิลด์ ภาษาไทย ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดซ้ายหน้ากระดาษ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย
๑.๒.๙ หัวข้อของคาคีย์เวิลด์ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดซ้ายหน้ากระดาษ
ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
๑.๒.๑๐ หัวข้อเรื่อง ขนาด ๑๘ ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
๑.๒.๑๑ หัวข้อย่อย ขนาด ๑๖ ชนิดตัวหน้า ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลาดับ
หมายเลขตาแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
๑.๒.๑๒ เนื้อหา ขนาด ๑๖ ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น ๑ คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ
ทั้งสองด้าน
๑.๓ จานวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวประมาณ ๘-๑๖ หน้า
๑.๔ การอ้างอิงการเขียน เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม และการใช้อักษรย่อคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๒. การเรียงลาดับเนื้อหาต้นฉบับมหาจุฬาวิชาการ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่คาศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นคาเฉพาะที่แปลไม่ได้ หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้ ) และควรใช้ภาษาที่
ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คาย่อต้องเขียนคาเต็มไว้ครั้งแรกก่อนเนื้อหาต้องเรียงลาดับดังนี้
๒.๑ ชื่อเรื่อง (title of the article) ควรสั้น และกระทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน ๑๐๐ ตัวอักษร ชื่อ
เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
๒.๒ ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
๒.๓ ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน ประเทศ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
๒.๔ บทคัดย่อ (Abstract) เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสาคัญของเรื่อง อ่าน
และเข้าใจได้ง่าย ความยาวไม่ควรเกิน ๕๐๐ คา โดยให้นาบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
(Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง
๒.๕ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจากรายงานวิจัย
ความรู้ และหลักฐานต่าง ๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึงเหตุผลหรือ
ความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้
ชัดเจน เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกเหตุผลนาไปสู่การศึกษางานวิชาการหรืองานวิจัย และควรอ้างอิงงานวิชาการ
หรืองานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ
๒.๖ วัตถุประสงค์ (Objective) ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
๒.๗ วิธีการศึกษา (methods) ต้นฉบับด้านศาสนา และปรัชญา รวมถึงพระพุทธศาสนาที่บูรณาการ
กับศาสตร์สมัยใหม่ ควรอธิบายรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และ

วิธีการศึกษาที่ใช้ในการวิจัยให้ ละเอียดพอที่ผู้อ่านสามารถทาการศึกษาซ้าได้ รวมทั้งสถิติที่นามาวิเคราะห์
ข้อมูล
๒.๘ ผลการศึกษา (Results) เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น ขอบตารางด้านซ้ายและ
ขวา หัวตารางแบบธรรมดา ไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็น ไม่ควรมีเกิน ๕ ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบ
ควรเป็นรูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูป กรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้ และภาพประกอบ
(Figure) และตาราง (Table) ควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคาบรรยาย
ภาพและตารางให้พิมพ์ใต้ภาพหรือตาราง
๒.๙ บทสรุป (Conclusion) และข้อเสนอแนะ (recommendation) เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย
ควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือ
เปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการ หรือคัดค้านทฤษฎีที่มี
อยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์ และการให้ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต หรือ
วิจ ารณ์ (Discussion) เป็ น การอภิ ปรายผลจากข้อ มูล ที่ ได้ มาจากการวิ เคราะห์ ของผู้ นิ พนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น
รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้วย
๒.๑๐ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้
งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพียงสั้นๆ (อาจมี หรือไม่มีก็ได้)
๒.๑๑ บรรณานุกรม ฺBibliography)
(
เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และแนวการการอ้างอิงแนวการเขียนตาราของมหาวิทยาลัย และการอ้างอิงคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ให้ใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงตามมาตรฐานของคู่มือการทาวิทยานิพนธ์ของ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากเว็ ป ไซต์
http://www.mcu.ac.th/site/provide

๓. ประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ ดังนี้
๑. บทความพิ เศษ บทความทางวิช าการพิ เศษ ที่เ สนอเนื้ อหาความรู้วิ ช าการอย่ า งเข้ม ข้ น
และผ่ า นการอ่ า นและพิ จ ารณาจากผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นสาขาวิ ช านั้ น ๆ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายเป็ นนั ก วิ ช าการ
ในวงการวิชาการ/วิชาชีพ
๒. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน
ทั่วไป

๓. บทความวิจัย (Research article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ใน
วารสารใด ๆ มาก่อน
๔. บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือและวารสาร
ใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๕. ปกิณณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าว
การประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

๔. การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกาหนดของรูปแบบวารสารมหาจุฬาวิชาการ จานวน ๒ ชุด พร้อม
แผ่นดิสก์ ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่
๗๙ หมู่ ๑ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือทาง e-mail :
su_cha2509@hotmail.com กรณีที่บ ทความได้รั บการพิจ ารณาให้ ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้
ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม (CD ROM) ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูล
ที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมีสาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง

๕. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่วารสาร
กาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถู ก ต้อ งแน่ น อนพร้อ มทั้ ง พิสู จ น์ อั ก ษรก่ อนที่จ ะส่ ง บทความนี้ ใ ห้ กั บ
บรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของวารสารเสียก่อน

๖. การอ่านประเมินต้นฉบับ
ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ต่อเรื่อง และส่งผลการอ่านประเมินคืน
ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

๗. ลิขสิทธิ์
ต้น ฉบั บ ที่ไ ด้รั บ การตีพิ มพ์ ใ นวารสารมหาจุฬ าวิช าการ ส านั ก งานอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้ามนา
ข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้า เว้นเสียแต่ว่า จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสาร พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องยืนยัน
ว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารมหาจุฬาวิชาการ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

๘. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ ไม่รวมความ
ผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

๙. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาจุฬาวิชาการ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วย
บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ” กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
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๘. หากบทความนี้ จาเป็นต้องเชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓ อ่านอีก ข้าพเจ้ายินดีย่อมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
และหากยังไม่ผ่านอีก ข้าพเจ้ายอมรับและไม่ขอเรียกร้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดคืน
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เป็นวารสารทางวิชาการ
ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการหรืองานวิจัย ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original
Article)
และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย
เพื่อส่งเสริมการผลิต
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศให้มีคุณภาพดี
เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย
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ธันวาคม โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดังต่อไปนี้
๑. ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์ หรือนักวิจัย ช่วงที่ ๑ พ.ย.-ม.ค., ช่วงที่ ๒ พ.ค.-ก.ค.
๒. กองบรรณาธิการวารสารฯ
รับบทความ
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ
ต้นฉบับและพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน
๓. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่าน
ประเมินต้นฉบับ ไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ต่อเรื่อง
๔. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
๕. กองบรรณาธิการวารสารฯ
ตรวจสอบคุณภาพบทความและจัดทาเนื้อหาต้นฉบับวารสาร
มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ
๗. ดาเนินการจัดพิมพ์
๘. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดาเนินการเผยแพร่วารสารฯ

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับของวารสารมหาจุฬาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร ใดวารสารหนึ่งมาก่อน
๒. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ ในวารสารอื่น
๓. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้น โดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอน
มาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่
เหมาะสม
๔. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบคาแนะนาที่กาหนด
๕. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) แล้ว
๖. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขบทความเรียบร้อย กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

ไม่ผ่าน
ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก ๒ ท่าน

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ส่งคืน
ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจ
คุณภาพบทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน
ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ

ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสูส่ าธารณะ

