หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์
1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และ ด้านการพัฒนาสุขภาพ
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
3. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
4. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อยสองท่าน
รูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับ
กองบรรณาธิการได้กาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการจัดทา
และส่งต้นฉบับสาหรับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่างระหว่าง
ขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5 เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตาแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยมีขนาด ชนิดของตัวอักษร และการจัดวางตาแหน่งดังนี้
1.2.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2.3 ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ชิดขวาใต้ชื่อเรื่อง (ใส่เลขเชิงอรรถท้ายชื่อ)
1.2.4 รายละเอียดในส่วนเชิงอรรถ (ท้ายกระดาษ) ตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ต้นสังกัด และ E-mail ของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวบาง
1.2.5 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้ายบรรทัดใต้ชื่อผู้เขียน
1.2.6 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน ความยาวไม่ควรเกิน 250 คา
หรือ 15 บรรทัด กรณีบทคัดย่อของบทความวิจัย เนื้อหาควรประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ (objective) ระเบียบ
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วิธีวิจัย (Methodology) ผลการศึกษา (Results) บทสรุปและวิจารณ์ (Discussion and Conclusion) โดยให้
ลาดับบทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมี
เนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง และใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์วิทยาศาสตร์
1.2.7 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.8 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง
ตามลาดับหมายเลขตาแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย
1.2.9 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบ
ทั้งสองด้าน
1.2.10 เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวาล่าง
1.2.11 ภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ ควรมีตามความเหมาะสม โดยแทรกใน
เนื้อหาและอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.3 จ านวนหน้ า ต้ น ฉบั บ ควรมี ค วามยาวระหว่ า ง 10 -15 หน้ า รวมบทคั ด ย่ อ และ
เอกสารอ้างอิง
2. หัวข้อและเนื้อหาของบทความ
ผู้เขียนต้องกาหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็น บทความวิชาการ บทความวิจัย งานแปล
หรือบทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review) ดังรายละเอียดและองค์ประกอบของบทความแต่ละประเภท ดังนี้
2.1 บทความวิชาการ
บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวล
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
2.2 บทความวิจัย
บทความวิจัย คือ ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบหรือ
ข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์
บทความควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
- บทนา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย พร้อมทั้ง
เสนอภาพรวมของบทความ
- ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
- วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย
รวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยอย่างชัดเจน
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- ผลการศึกษา (Research Finding)
- อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
2.3 งานแปล
งานแปล คือ ผลงานที่แปลมาจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้าน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่ง
เมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศ
เป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศอีก
ภาษาหนึ่ง (ผู้แปลต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร)
2.4 บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)
บทความปริทัศน์หนังสือ (book review ) คือ งานเขียนที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อวิเคราะห์
วิจารณ์หรือวิพากษ์หนังสือหรือตาราเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านได้แนวคิดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่
โดยสังเขป ตลอดจนทราบถึงข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือหรือตารานั้น
3. การอ้างอิง
ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบ APA, 6 th Edition (2010) โดยลาดับเอกสารภาษาไทยก่อน
แล้วจึงตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้
3.1 หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ผู้แต่ง แบ่งเป็น ผู้แต่งที่เป็นบุคคลและผู้แต่งที่เป็นสถาบัน
(1) ผู้แต่งชาวไทยให้ตัดคานาหน้านาม ยศตาแหน่งทางวิชาการ ยศทหารตารวจ
ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล เช่น ปิยะ นากสงค์
(2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ลงชื่อสกุลตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น โดย
ใช้เครื่องหมายจุลภาค(,) คั่น เช่น Hlebowwitsh, P.S.
(3) ผู้แต่งขาวไทยมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ให้พิมพ์ชื่อตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค(,)
เช่น ชาตรี เฉลิมยุคล, ม.จ.
(4) ผู้แต่งตั้งแต่1-7คน ให้ลงรายชื่อทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เชื่อมต่อด้วย
คาว่า และ ก่อนลงชื่อคนสุดท้าย เอกสารภาษาอังกฤษใช้ & ระหว่างผู้แต่งคนที่ 6
และ 7
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(5) ผู้แต่งตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อสกุลผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1-6 แล้วใส่ (...) และลงชื่อ
สกุลผู้แต่งคนสุดท้าย
(6) ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ได้แก่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา (ต้องเป็นหน่วยงาน
ระดับกรม) รัฐวิสาหกิจ สมาคม ธนาคาร องค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น และ
ต้องกลับคานาหน้า เช่น ศึกษาธิการ, กระทรวง หรือ แม่โจ้, มหาวิทยาลัย คณะ
ศิลปศาสตร์
(7) หนังสือไม่มีสถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ และปีพิมพ์ ให้ใช้ตัวย่อ ดังนี้
- เอกสารภาษาไทย ปีพิมพ์ใช้ (ม.ป.ป.) เอกสารภาษาอังกฤษใช้ (n.d.)
เงือ่ นไขนี้หมายรวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย
- เอกสารภาษาไทย สถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์ใช้ตัวย่อเดียวกันคือ (ม.ป.ท.)
และ (n.p.) ในภาษาอังกฤษ

* ตัวอย่างหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว
ประสาท เนืองเฉลิม. (2556). การวิจัยการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Taylor, T. (2007). 100% Information Literacy Success. New York : Thomson Delmar Learning.
* ตัวอย่างหนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
Deegan, M. & Tanner, S. (2002). Digital Futures : Strategies for the Information Age. London :
Library Association.
* ตัวอย่างหนังสือที่มีผู้แต่ง 3 - 7 คน
อัจฉรา ธารอุไรกุล, ทัดดาว ศีลคุณ, และภคินี อุปถัมภ์. (2544). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เนติกุล
การพิมพ์.
พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา พรรณาธิกุล, กฤษฎิ์
สถิตย์วัฒนานนท์, และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.
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Miller, J, Engelberg, S, & Broad, W. (2001). Germs : Biological Weapons and America’ Secret
War. New York : Simon & Schuster.
Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, A. V. (1991). Trance and
clay therapy. Chicago, IL: Chicago University Press.
* ตัวอย่างหนังสือที่มีผู้แต่ง มากกว่า 7 คน
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่องการเรียน,
… บังอร กนกงาม. (2553). การจัดระบบสารสนเทศสาหรับ CEO. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : ซีอีโอเพรส.
Wolchik, S.A., West, S.G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatswort, D., Lengua, L., …Griffin, W.A.
(2000). An experimental evaluation of theory-base mother and mother-child programs
for children of divorce. White Plains, NY : Academic Press.
* ตัวอย่างหนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่งทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน ให้ใช้ชื่อหนังสือลงรายการแทนผู้แต่ง
พระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์ไทย. (2534). กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช.
* ตัวอย่างหนังสือที่ไม่มีปีพิมพ์
นพคุณ ตันติกุล. (ม.ป.ป.).พื้นเชียงใหม่ ประวัติเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ล้านนา คอมพิวเตอร์พริ้นติ้ง.
3.2 บทความหรือบทในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ(ถ้ามี). ชื่อเรื่อง. (น. เลขหน้า).
สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ณัฐพล ปัญญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศก์ศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อการสื่อสาร. ใน
ชนัญชี ภังคานนท์(บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก (น.23-24).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
3.3 บทความวารสาร
(1) บทความฉบับพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
5

ตัวอย่าง
พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2550). การเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2. วารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 33(1), 1-12.
(2) บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Journals)
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก(ระบุ url)
ตัวอย่าง
พนมพร สารสิทธิยศ. (2557). ท่องเที่ยวศาสนสถานลุ่มน้าโขง. สารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 2(2). สืบค้นจาก
http://journal.msu.ac.th/wp—content/uploads/2014/07/2—Tourist—Places—Religion —
in—Mekong—Basin.pdf
Nordin, M, Pauleen, D. J.,& Gorman, G.E. (2009). Investigating KM antecedents: KM in the
criminal justice system. Journal of Knowledge Management, 13(2), 4-20. Retrieved
February 25 ,2016, from
http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/13673270910942664
Kachoka, N., & Hoskims. R. (2009). Measuring the Quality of Service: a Case of Chancllor,
University of Malaysia. South Africa Journal of Library & Science,75(2), 170—178.
Retrieved February 25, 2016, from http://web.ebscohost.com/ehost.
3.4 รายงานการประชุม / สัมมนาทางวิชาการ
(1) เอกสารการประชุม / สัมมนา
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องการประชุมสัมมนา, วัน เดือน ปี สถานที่จัด, เมืองที่พิมพ์ :
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
กรมวิชาการ. (2538). การประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน 2558 ณ
วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ.
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(2) เอกสารการประชุมวิชาการ/สัมมนา (จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.). ชื่อการประชุม. (น. เลขหน้า).
สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์, และศรันยพงศ์ เที่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟน. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความ
ท้าทายของเอเชียปาซิฟิก (น. 119-121). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
3.5 รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
พินิจ ทิพย์มณี. (2553). การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย (รายงาน
ผลการวิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
3.6 วิทยานิพนธ์
(1) วิทยานิพนธ์ที่เป็นตัวเล่มฉบับพิมพ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญา). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ศิรินทร์ จันทโพธิ์. (2554). ความถี่ของการเพิ่มชุดโครโมโซมพื้นฐานในกล้วยไม้บางชนิด (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
Nickels, D.W. (2005). The relationship between IT-business alignment and organization culture :
An exploratory study ( Doctoral dissertation). Memphis, TN : University of Memphis.
(2) วิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษา (ใช้รูปแบบออนไลน์)
ตัวอย่าง
อรนุตรา จ่ากุญชร. (2558). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ในมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่). สืบค้นจาก
http://webpac.library.mju.ac.th/
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(3) รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลพาณิชย์
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง(ระดับวิทยานิพนธ์ Master’ thesis หรือ Doctoral dissertation). สืบค้นจาก
(Available form) ชื่อฐานข้อมูล. (หมายเลขลาดับ UMI)
ตัวอย่าง
Shunhy, D. E. (2004). Approaching theatrical design theory. (Doctoral dissertation). Available
from Dissertation Full Text . (UMI No.3114998)
3.7 เอกสารจากเว็บเพจที่มีผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้น วันเดือน ปี, จาก http://www.xxxx
หมายเหตุ หากไม่สามารถระบุปีพิมพ์ได้ ให้ใส่ (ม.ป.ป.)
หากไม่มีผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบให้ลงรายการชื่อบทความแทนที่ตาแหน่งผู้แต่ง
ตัวอย่าง
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2551). การจัดการองค์ความรู้. สืบค้น 1
มีนาคม 2559, จาก http://www.ict.su.ac.th/th/knowledge-management/Knowledgemanagement.html
กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกุล. (2554). คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณลิขิต. สืบค้น 2 มีนาคม 2559, จาก
http://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31
Humanities. (2016). Retrieved May 2,2016, from https://en.wikipedia.org/wiki/Humanities
วิโรจน์ อารีย์กุล. (ม.ป.ป.). พัฒนาการทางด้านสังคมจิตวิทยาของวัยรุ่น. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2559, จาก
http://www.teenrama.com/dad_mam/old_dad_mam24.htm
4. การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกาหนดของหลักเกณฑ์วารสาร จานวน 3 ชุด พร้อมบันทึกไฟล์
Word และ PDF ลงแผ่นซีดี ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หรือ E-mail : liberalartsjournal@gmail.com
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5. กระบวนการพิจารณาต้นฉบับ
เมื่อวารสารได้รั บ บทความต้ นฉบับ กองบรรณาธิก ารจะตรวจสอบ กลั่ นกรองรู ปแบบตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารเสนอผลงานเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ฯ หากบทความต้ น ฉบั บ ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ฯ กอง
บรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองพร้อมส่งคืนผลงานให้แก่ผู้เขียน
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ดังนี้
1. กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาและทาบทามผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Review) ในสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อยสองท่านต่อเรื่อง
2. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน
3. เมื่อได้รับผลการประเมิน กองบรรณาธิการรวบรวมผล และ/หรือสรุปข้อเสนอแนะเพื่อแจ้ง
ผู้เขียน
- กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน กองบรรณาธิการ แจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ผลงาน
– กรณีผลการประเมินผ่าน แต่มีข้อแก้ไข ให้ผู้เขียนพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้น ส่งผลงานฉบับแก้ไขมายังกองบรรณาธิการอีกครั้ง
4. หากผลงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย กองบรรณาธิการจะแจ้ง
ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานไปยังผู้เขียน
6. ลิขสิทธิ์
ต้น ฉบั บ ที่ ได้รั บ การตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยแม่โ จ้ ถือเป็นกรรมสิ ทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้ามนาข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้า เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ
เป็นลายลักษณ์อักษร
7. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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