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ค าแนะน าการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวารสารระดับชาติซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี) 
โดยมีก าหนดออก ดังนี้ ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และแลกเปล่ียนความรู้วิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่า
จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือส่ิงพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

2. ขอบเขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะครอบคลุมเนื้อหา 
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์           
ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 

บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ และประโยชน์ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. ในกรณีท่ีกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด าเนินการส่งบทความเพื่อกล่ันกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกล่ันกรองนี้ท้ัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review) 

4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ 
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1. ข้อก าหนดต้นฉบับ 
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานท่ีเสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ 

A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
        ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A 4 

 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว               
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ในต าแหน่งด้านขวาต้ังแต่ต้นจนจบบทความ 

 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point 
 ตัวอักษร การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานท่ีเสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิมพ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิมพ์
ตามท่ีก าหนดดังนี้ 

 ขนาดกระดาษแยกเป็น 2 คอลัมน์ ยกเว้นบทคัดย่อกับเอกสารอ้างอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 18 point, 

ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( ไม่ ต้องระบุต าแหน่งการ
พิมพ์หรือค าน าหน้าชื่อ) 

ขนาด 14 point 

ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน ตัวปกติ ด้านล่างการอ้างอิง ขนาด 14 point 
ชื่อบทคัดย่อ 
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา ขนาด 16 point 

ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ตัวธรรมดา ย่อหน้า 0.5 น้ิว ขนาด 14 point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ 

ตัวปกติ ส าหรับเน้ือหา 

*ประมาณ 4-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซ้าย ขนาด 14 point 

เน้ือหาบทความ 

หัวข้อใหญ่ 

หัวข้อรอง 

เน้ือหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซ้าย 

ย่อหน้า 0.5 น้ิว 

- 

 

ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 
ขนาด 16 point 

ข้อความในภาพและตาราง ตัวปกติ - ขนาด 14 point 
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง) ปกติ - ขนาด 14 point 
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2. ส่วนประกอบของบทความ 
 1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรช้ีประเด็นท่ีต้องการน าเสนอให้ชัดเจนและมีล าดับ เนื้อหา
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่าง
สมบูรณ์โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบท่ีแตกต่าง) 

1.1 ช่ือเรื่อง (Title)  
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีท้ัง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-300 ค าควรเป็น
บทคัดย่อท่ีส้ัน ใช้ค าได้กระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น   

1.3 ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าท่ีเป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ 
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูลท้ัง 

1.4 บทน า (Introduction) เป็นส่วนแนะน าและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
เนื้อหารวมท้ังระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ 

1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงล าดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา 

1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความท้ังหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับ
โดยมีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาท่ีเราได้น าเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร 

 1 . 7  เ อกสาร อ้ า ง อิ ง  ( Reference)  เ ขี ยน บร รณานุ ก รม ใน รู ปแ บบ APA ( American 
Psychological Association) 

2. บทความวิจัย ควรมีการน าเสนอผลการวิจัยท่ีได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

21. ช่ือเรื่อง (Title) ช่ือควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา 

2.2 ช่ือผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุช่ือนามสกุลของผู้เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าช่ือแต่ให้ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดท่ีเชิงอรรถ 

2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน 
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ และผลการวิจัย) 

2.4 ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าท่ีเป็นค าส าคัญของเนื้อหาเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ 
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) เป็นการอธิบายถึงท่ีมาและความส าคัญของปัญหา และ 
เหตุผลท่ีน าไปสู่การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด าเนินการวิจัย 
อย่างละเอียดและชัดเจน 
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2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยท่ีตรงประเด็นตามล าดับข้ันของการวิจัย  
การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลท่ีค้นพบ
อย่างชัดเจน 

2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัย 
ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเช่ือมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะท่ีจะน า 
ผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ 

2.11 เอกสารอ้างอิง  (Reference) เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American 
Psychological Association) 

3. การเขียนเอกสารอ้างอิง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้รูปแบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
     3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา (In text citation) 

 ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาไทย   (ช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ารา เอกสาร) 
กรณีผู้แต่งคนเดียว 
การอ้างอิงให้ระบุ ช่ือ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย

เครื่องหมาย (,) ปีท่ีพิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารท่ีอ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความท่ี
อ้างอิง เช่น   

(ประเวศ วะสี, 2546, หน้า 64) 
กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า  
เช่น 
(ประเวศ วะสี, 2546) 
กรณีที่ผู้แต่งใช้ฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหน้าให้คงไว้เหมือนท่ีปรากฏในหน้า

หนังสือ  
เช่น  
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540) 
กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวิชาการ ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่  

เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น  
(กุลพล  แสงจันทร์, 2540) 
การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนช่ือผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีท่ีพิมพ์

จากน้อยไปหามาก 
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เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, 2544; 2545) 
กรณีผู้แต่ง 2 คน 
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนช่ือผู้แต่งคนท่ี 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย 

“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนท่ี 2  
เช่น  
(จินตนา ลาภเจริญ, และประไพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย

ตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค 
ตามด้วยชื่อสกุลคนท่ี 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
(William, R., & Sales, B. D., (2008) 
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน  
ชาวไทยใช้ช่ือ ช่ือสกุล ค่ันเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุกคน และใช้ค าว่า 

“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย 
เช่น 
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544). 
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง

วรรคตามด้วยตัวอักษรช่ือต้น ช่ือกลาง (ถ้ามี) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่งคน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อช่ือต้นแล้วใส่จุด  

เช่น 
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009). 
กรณีผู้แต่งเป็นสถาบัน 
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา  
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, บัณฑิตวิทยาลัย, 2544) 
เอกสารไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
ให้ลงช่ือแล้วตามด้วยปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้า  
เช่น 
(การค้าการลงทุน, 2544, หน้า 16) 
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 
ให้ลงรายการด้วยช่ือ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม” “ผู้

เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
เช่น 
(ดวงแก้ว มั่นใจ, บรรณาธิการ, 2546) 
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(Shah & Ratcliffe, editor, 2003) 
อ้างอิงในเนื้อหาจากโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีผลิต ตามด้วย

เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ 
เช่น 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM) 
การอ้างอิงในเนื้อหา จากระบบสารสนเทศออนไลน์ (WWW.) 
ให้ลงรายการช่ือผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีท่ีค้น

ข้อมูล 
เช่น 
(มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2547) 
(western university, 2005) 

4. การเขียนบรรณานุกรม 
4.1 หนังสือ 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
4.2 บทความวารสาร 

ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ี. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายท่ีอ้างถึง 
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลไทย 
ช่ือ ช่ือสกุล. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท่ี, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน  

เดือน ปี, จาก URL หรือ ช่ือฐานข้อมูล 
 4.3 รายงานการประชุม 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีประชุม). ชื่อเร่ือง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
4.4. วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ช่ือ
มหาวิทยาลัย, เมืองท่ีต้ังมหาวิทยาลัย 

4.5 บรรณานุกรมจากเว็บไซต์  
 ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีท่ีเผยแพร่ข้อมูล). ชื่อเร่ือง. ค้นเมื่อ วันท่ี เดือน ปี 

พ.ศ.,จาก htt://www. 
4.6 บทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ 

ช่ือผู้แต่งหรือช่ือคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ช่ือบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีท่ี, 
หน้า. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp. 
4.7 การเขียนบรรณานุกรมแผ่นพับ 

ช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานท่ีผลิต. (ปี). ชื่อเร่ือง. [แผ่นพับ]. สถานท่ีพิมพ์: ผู้แต่งหรือหน่วยงาน 
ท่ีผลิต. 
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4.8 อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
   ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ต าแหน่ง. สัมภาษณ์. 

 การส่งต้นฉบับ     
ผู้เขียนส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ (Microsoft Word) แบบฟอร์มน าเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ เท่านั้น   
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบ้ืองต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบท่ัวไป ถ้าไม่ผ่านการ

พิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมินผ่าน
หรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ 
 

 


