กระบวนกำรพิจำรณำบทควำมเพื่อตีพิมพ์ ในวำรสำรศรี ปทุมปริ ทศั น์
ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำงำนวิจยั มหำวิทยำลัยศรี ปทุม (ปรั บปรุ ง ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2557)
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การรับบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารศรี ปทุมปริ ทศั น์ไป
ยังสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆ

2 ครัง้ /ปี

ศสจ.

1.จดหมายเชิญส่งบทความ
2.เว็บไซต์วารสาร
3.แบบฟอร์ มการส่งบทความ
(FM sr.-01)

1.ผู้เขียนส่งต้ นฉบับบทความ (Hard
copy) ให้ กองบรรณาธิ การฯ ใน 2
วิธี
-ส่งทางไปรษณีย์
-มาส่งด้ วยตนเอง
(หมายเหตุ: ไม่รับทางอีเมล์)
2. ผู้เขียนต้ องแนบสลิป 2 ชุด คือ
(1) ค่าพิจารณาบทความ (2,000
บาท)และ (2) ค่าสมาชิกวารสารฯ 1
ปี (300 บาท สาหรับฉบับ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และ
150 บาท สาหรับฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
)
1.
ศสจ. ตรวจสอบความถู
กต้ อง
2. ส่งต้ นฉบับบทความให้ กอง
บรรณาธิ การวารสารฯ กลัน่ กรอง
และประเมินบทความในภาพรวม

ตลอดปี

ผู้เขียน

1 สัปดาห์

ศสจ.

1.แบบฟอร์ มการส่งบทความ
(FM sr.-01)
2. ต้ นฉบับบทความ 4 ชุด (Hard
copy) พร้ อม CD 1 แผ่น
3.สลิปการโอนเงิน 2 ชุด ได้ แก่
(1) ค่าพิจารณาบทความ (2,000
บาท)และ (2) ค่าสมาชิก
วารสารฯ 1 ปี (300 บาทสาหรับ
ฉบับมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และ 150 บาท
สาหรับฉบับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)
1. ต้ นฉบับบทความที่ไม่ระบุชื่อ
ผู้เขียน
2. อีเมล์เวียนกองบรรณาธิ การ
วารสารฯ
3.แบบประเมินบทความใน
ภาพรวม

1 สัปดาห์

ศสจ.

เริ่ มต้ น

1

ประชาสัมพันธ์การ
รับบทความ

2
ผู้เขียนส่งบทความเพือ่
ขอรับการพิจารณา

3
ไม่ถกู ต้ อง

ตรวจสอบ

ถูกต้ อง

4
ไม่ผ่าน

กอง
บรรณาธิการ
ประเมิน
บทความใน
ภาพรวม
ผ่าน

1

1. กองบรรณาธิ การเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านในกรณีที่
บทความผ่านการประเมินโดยกอง
บรรณาธิ การ
2. แจ้ งผู้เขียนเกี่ยวกับผลการ
ประเมินบทความในภาพรวม

1. ผลประเมินบทความใน
ภาพรวม (โดยกองบรรณาธิการ)
2. อีเมล์แจ้ งผู้เขียน
(ทังในกรณี
้
ที่ผา่ นและไม่ผา่ น)

1

5
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

1. ทาจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ
2. ส่งบทความต้ นฉบับที่ไม่ระบุชื่อ
ผู้เขียนให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิประเมินและ
ส่งผลกลับ (Double-blind peer
review)

45 วัน

ศสจ.

1.จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ
2. ต้ นฉบับบทความที่ไม่ระบุชื่อ
ผู้เขียน
3. แบบประเมินคุณภาพบทความ
(FM sr.03 สาหรับฉบับมนุษย์
และ FM sr.08 สาหรับฉบับวิทย์)
4. แบบฟอร์ มการโอนเงินค่า
อ่านบทความ

1.รวบรวมผลประเมิน กรณีที่ผา่ น 1
คน ให้ สง่ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3
ประเมิน
2. ถ้ าผ่าน/ผ่านอย่างมีเงื่อนไข ทา
จดหมายแจ้ งผู้เขียนเพื่อแก้ ไข
บทความ
3. ถ้ าไม่ผา่ น กองบรรณาธิ การทา
จดหมายปฏิเสธแจ้ งผู้เขียน
4. ทาใบเบิกเงินทดรองเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (คนละ
2,000 บาท)
1. ตรวจสอบการแก้ ไขบทความของ
ผู้เขียน
2. ส่งบทความให้ ผ้ เู ขียนแก้ ไขอีก
1-2 รอบ หากพบว่ายังแก้ ไขไม่
ครบถ้ วนตามที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิแนะนา
3. จัดเก็บบทความที่ผ้ เู ขียนแก้ ไข
ล่าสุดไว้ ในฐานข้ อมูล

15 วัน

ศสจ.

1. แบบประเมินที่แสดงผล
ประเมินและข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
2. จดหมาย/อีเมล์แจ้ งผู้เขียน
เพื่อแก้ ไขบทความ
3. จดหมายปฏิเสธการตีพิมพ์
บทความ
(กรณีที่ไม่ผา่ น)
4. ใบเบิกเงินทดรอง

1 สัปดาห์

ศสจ.

1. จดหมาย/อีเมล์แจ้ งผู้เขียน
เพื่อแก้ ไขบทความ(เพิ่มเติม)
2. บทความที่ผ้ เู ขียนปรับแก้ ไข
แล้ ว

1 สัปดาห์

ศสจ.

หนังสือตอบรับตีพิมพ์

ไม่ผ่าน

6
ผู้ทรงคุณวุฒิสง่ ผลประเมินกลับ

ผ่าน

7

8

ผู้เขียนแก้ ไขบทความและ
ส่งกลับ ศสจ.

ศสจ. ส่งหนังสือตอบรับตีพิมพ์
ให้ ผ้ เู ขียน

สิ ้นสุด

1. จัดทาหนังสือตอบรับให้
บรรณาธิ การลงนาม
2. จัดส่งหนังสือตอบรับให้ ผ้ เู ขียน
ทางไปรษณีย์

