Peer Review Procedure of the Far Eastern University Journal
Author submits
(1) article manuscript (.doc and .Pdf file).
(2) proposal article for publication form with author’s
biography (send hard copy document by mail).

Editorial receive manuscript.

Manuscript is not in the scope
of the journal.

Operate 2 days/week
(Tuesday and Thursday)

Primary review by editorial
(content framework/format/reference/supporting document)

Editorial reject publication.
No revision

Revision required
R ii

(1) Operate every second week of month.
(2) 10 articles will be processed.

A primary review by
editorial’s review’s

(Consideration based on submission order. If there are more
than 10 articles/month, they will be processed next month).

No revision/notify author
to pay fee.

Operate every second week of
month.

Editorial issue acceptance
letter for publication.

Notify author
to pay fee.

Submit to 2 reviewers for
reviewing.

Publish

Author revises manuscript.
Editorial verify revision.

Accept /
with minor revision

Author revises according to
reviewers’ recommendation.

Author revises the manuscript.

Revision required.

1-month consideration period

Accept /
without revision

i d

Have major revision.

Author revises according to
reviewers’ recommendation.
[[[

Reviewer’s recommendations
with need consensus.

Author revises according to
reviewers’ recommendation.

Author pays fee to third reviewer.
(Per author’s willingness)

Submit to third reviewer for
reviewing again.

Submit to third reviewer for
reviewing again.

Reject
Submission.

Editorial issue
declining letter for
publication.

ผังขั้นตอนกระบวนการ Peer Review ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผู้เขียนส่ง
(1) ต้นฉบับบทความ (ไฟล์ Word และ .Pdf)
(2) แบบฟอร์มเสนอบทความเผยแพร่พร้อมเอกสารแนบ
ประวัติผู้เขียน (ส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรณษีย์)

กองบรรณาธิการรับต้นฉบับ

ต้นฉบับไม่อยู่ในขอบเขต
เนื้อหาของวารสาร
ของวารสาร

ดาเนินการสัปดาห์ละ 2 วัน
(วันอาคาร และ วันพฤหัสบดี)

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องต้น
(ขอบเขตเนื้อหา/รูปแบบ/การอ้างอิง/เอกสารประอบ)

กองบรรณาธิการ
ปฏิเสธรับพิจารณาตีพิมพ์

(1) ดาเนินการทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
(2) จานวนบทความที่นาเข้าดาเนินการ จานวน 10 บทความ
(พิจารณาตามลาดับการส่ง หากเดือนไหนมีบทความเกิน
10บทความ จะส่งดาเนินการในเดือนถัดไป)

ไม่มีแก้ไข

มีแก้ไข

ผู้ทรงคุณวุฒิประจา
กองบรรณาธิการ
กลั่นกรองต้นฉบับเบื้องต้น

ผู้เขียนแก้ไขต้นฉบับ

ไม่มแี ก้ไข/แจ้งผู้เขียนชาระ
ค่าธรรมเนียม
ดาเนินการทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)
จานวน 2 ท่าน กลั่นกรอง

มีแก้ไข

แจ้งผู้เขียนชาระ
ค่าธรรมเนียม

กอง บก. ตรวจสอบการแก้ไข

ระยะเวลาพิจารณา 1 เดือน

รับตีพิมพ์ / ไม่มีการ
แก้ไข
(Accept)

กองบรรณาธิการออก
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์
บทความ

เผยแพร่

รับตีพิมพ์ / มีแก้ไขเล็กน้อย
(Accept
with minor revision)

ผู้เขียนแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ผู้เขียนแก้ไขต้นฉบับ

มีแก้ไขมาก
(Reviewer recommend
major revision)

ผู้เขียนแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมีความขัดแย้ง
(The recommend of reviewers
has conflict)

ผู้เขียนแก้ไขตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ผู้เขียนชาระค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านที่ 3 (ตามความสมัครใจของผู้เขียน)
ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ท่านที่ 3 กลั่นกรองอีกครั้ง

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ท่านที่ 3 กลั่นกองอีกครั้ง

ปฎิเสธการ
ตีพิมพ์
(Reject)

กองบรรณาธิการ
ออกหนังสือปฏิเสธ
ตีพิมพ์

