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ค ำน ำ 
ระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJO ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ 

(Open source software) ชื่อว่า Open Journal System (OJS) โปรแกรม OJS เป็นระบบการจัดการวารสารและ
การตีพิมพ์ในรูปแบบ Electronic journal หรือ e-journals พัฒนาขึ้นโดย The Public Knowledge Project (PKP) 
ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  น าโดย Simon Fraser University ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดาและอเมริกา PKP ก่อตั้งขึ้นเพ่ือร่วมกันพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับการเผยแพร่งาน
วิชาการโดยมีนโยบายของการใช้งานโปรแกรมแบบเปิดเผยซอร์สโค๊ด เปิดให้ผู้สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้และไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่สงวนลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาตแบบสาธารณะ หรือ (GNU General Public 
License, GNU GPL, GPL) ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซทั่วไป 

ปี 2553 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันน าโปรแกรม OJS มาให้บริการในชื่อ ThaiJO เปิดให้
วารสารวิชาการไทย (Scholarly Journals) เข้ามาร่วมใช้ระบบ และมีวารสารไทยที่ต้องการจัดท าวารสารในรูปแบบ 
e-journal สนใจเข้ามาใช้ระบบเป็นจ านวนมาก โดยทาง TCI ได้จัดอบรมการใช้งาน และติดตามคอยช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า เป็นการสนับสนุนวารสารไทยให้ก้าวไปสู่การมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับวารสารวิชาการอ่ืน ๆ ใน
ระดับสากล 

ปี 2560 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TCI 
และเข้ามาช่วยดูแลปรับปรุงระบบ OJS เป็นเวอร์ชั่น3 ตั้งชื่อเป็น ThaiJO เวอร์ชั่น 2 หรือ ThaiJO2.0 ท าให้ระบบ
เว็บไซต์วารสารมีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น รวมถึงเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบการค้นหาบทความ  
การจัดเก็บท าดัชนีข้อมูลเอกสารของวารสาร และการน าบทความไปตรวจความซ้ าซ้อนกันในระบบ ThaiJO  

เอกสารการใช้งานนี้เป็นต าราใช้ในการอบรม และเปรียบเสมือนคู่มือที่ใช้ในการท างานจริงของบรรณาธิการ  
ผู้ประเมิน หรือผู้แต่งเพ่ือให้ท างานผ่านระบบ e-journal ได้รวดเร็วและเป็นไปตามหลักการของงานตีพิมพ์งานวารสาร
ทางวิชาการ (Scholarly Publishing) เนื้อหาภายในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยขั้นตอนที่มีตัวเลขเพ่ือแสดงล าดับการ
ท างาน พร้อมกับค าอธิบายเสริม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการ settings หน้าเว็บไซต์ของ Journal Manager หรือการจัด
กระบวนการ Peer Review ของ Jounal Editor หรือการส่งบทความของ Author การประเมินบทความโดย 
Reviewer สามารถท าตามคู่มือได้ทันที และน าวิธีการเดียวกันนี้ไปใช้ท างานกับวารสารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสารใน
ประเทศหรือวารสารต่างประเทศที่ใช้ระบบ OJS ได้เช่นเดียวกัน นอกเหนือไปกว่านั้นคู่มือนี้ยังเปิดให้ดาวน์โหลดและ
น าไปใช้เรียนรู้ได้ฟรี โดยอยู่บนแนวคิดของการเผยแพร่และขยายความรู้งานวารสารวิชาการไปสู่สาธารณะเฉก
เช่นเดียวกัน 

ทีมพัฒนาระบบ ThaiJO2.0 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือ ThaiJO2.0 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท างาน
วารสารวิชาการไทย หรือผู้สนใจทุกท่านไม่มากก็น้อยตามบทบาทและหน้าที่ของตน และคาดหวังให้บุคลากรในแวดวง
วารสารไทยมีการพัฒนาการท างานของตนเองสอดคล้องและทันต่อยุคสมัยใหม่ของโลกดิจิตอล  หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดที่อาจจะเกิดขึ้น ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและทีมพัฒนาระบบ ขอน้อมรับน าไปปรับปรุงแก้ไข
และขออภัยล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย 
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ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารออนไลน์  (eJournal) ของประเทศไทย โดยใช้ระบบ Open 
Journal System (OJS) version 3 โดยเรียกชื่อระบบใหม่ว่า “Thai Journals Online 2 (ThaiJO2.0)” รวมทั้ง
พัฒนาระบบตรวจสอบความซ้ าซ้อนในบทความวารสารวิชาการ (Plagiarism checking system) ตั้งแต่ป ี2559 เพ่ือ
เป็นเครื่องมือให้บรรณาธิการวารสารไทยได้ตรวจสอบบทความก่อนการลงพิมพ์  ทั้งนี้ ระบบนี้จะพร้อมใช้งานใน
ปลายปี 2560 นี้  

ระบบ Open Journal System (OJS) เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารในระบบออนไลน์ ที่เปิดให้
ดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี ภายใต้ GNU General Public License OJS พัฒนาโดย The Public Knowledge Project 
(PKP) ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือร่วมกันปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการของระบบวิจัยให้กับสาธารณะ ท างานผ่านเครือข่าย
พันธมิตร ได้แก่  Faculty of Education, University of British Columbia, Simon Fraser University Library, 
the School of Education at Stanford University, and the Canadian Centre for Studies in Publishing at 
Simon Fraser University 
ส่วนประกอบทีส่ าคัญของ OJS ประกอบด้วย 

 ระบบการจัดการเนื้อหาวารสาร (Journal Content Management System) 

 ระบบสมาชิกของวารสาร ได้แก่ Readers, Authors, Journal Managers, Editors, Reviewers, Layout 
editor เป็นต้น 

 ระบบ Online Submission และ ระบบ Review Process  

ดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซท์ของ PKP  URL : http://pkp.sfu.ca/ 
System Requirements 

 PHP 5.3.7 or later with MySQL or PostgreSQL support 

 A database server: MySQL 4.1 or later OR PostgreSQL 9.1.5 or later 

 UNIX-like OS recommended (such as Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, etc.) 

ระบบกำรจัดกำรวำรสำรไทยในระบบออนไลน์ 
Thai Journal Online System (ThaiJO) 

 

ข้อมูลเบื้องต้น 

 

URL : https://www.tci-thaijo.org 
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ระบบ ThaiJO2.0 มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน (workflow) ของบรรณาธิการวารสาร และเพ่ิม 
feature ใหม ่ๆ ให้สามารถท างานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้  
 

 

เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบรรณาธิการวารสาร ผู้ประเมินบทความ (reviewer) และผู้เขียนบทความ 
(Author) เป็นไปอย่างสะดวก เป็นระบบ และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ThaiJO2.0 ได้เพ่ิม internal discussion 
เข้ามาในขั้นตอนการ submission, review, copyediting, production ซึ่งมีการท างานเหมือน online forum    
ทั่ว ๆ ไป คือ บรรณาธิการวารสาร ตั้งประเด็นทีต่้องการความคิดเห็นขึ้นมาแล้วเชิญชวนคนอ่ืน ๆ มาเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือ
พูดคุย ให้ความคิดเห็น รวมทั้งสามารถส่งไฟล์ได้ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอน submission เช่น editor, section 
editors, authors, copyeditors, etc. สามารถเข้าร่วมการพูดคุยได้ โดยจะม ีEmail ไปหาผู้เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้อง
สามารถตอบได้เหมือนการเขียน blog ทั่วไป นอกจากนี้ ข้อมูลจากการหารือ สามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลหลักฐานเพ่ือ
การใช้งานและตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feature ที่น่ำสนใจในระบบ ThaiJO2.0 

1. Editorial Discussions 
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ระบบ ThaiJO2.0 ประกอบด้วย ขั้นตอนการท างานของบรรณาธิการวารสาร 4 ขั้นตอน คือ  
1. การรับ-ส่งและพิจารณาบทความใหม่ (submission) ซึ่งจะครอบคลุมการปฏิเสธบทความ (reject),  

การมอบหมายงานให้ section editors ไปด าเนินการต่อ เป็นต้น 
2. การพิจารณาบทความ (review) ซึ ่งจะครอบคลุมการพิจารณาบทความโดยผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ประเม ิน

บทความ และการแก้ไขบทความโดยผู้เขียน 
3. การแก้ไขต้นฉบับ (Copyediting) ซึ่งจะครอบคลุมการจัดการกับบทความที่ผ่านการแก้ไขตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ 
4. การจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ (Production) ซึ่งจะครอบคลุมการจัดการกับบทความที่ผ่านการ

แก้ไขมาแล้ว การตรวจตัวสะกด การจัดท าต้นฉบับทั ้งในรูป PDF, HTML และอื่น ๆ พร้อมส่งตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกและยืดหยุ่นในการท างานทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ บรรณาธิการสามารถข้ามการท างาน
ในขั้นตอนใดก็ได้ โดยไม่ต้องรอให้แต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์เหมือนที่เคยเป็นมา เช่น หากไม่มีขั้นตอนที่ 3 คือ 
Copyediting ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้มาท างานในขั้นตอน Production ได้เลย นอกจากนี้บรรณาธิการยังสามารถ
เชิญทีมงานหรือผู้เขียนมาเข้าร่วมปรึกษาหารือได้ในทุกขั้นตอนในหัวข้อ Discussions 

 

2. Flexible Workflow 
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นอกจากปรับขั้นตอนการท างานให้มีความยืดหยุ่นแล้ว ระบบ ThaiJO2.0 ยังมีการปรับให้ user interface มี

ความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งาน ทั้ง Editor, Author, และ Reviewer ได้ใช้ administrative interface 
รูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความสับสนในการใช้งาน นอกจากนี้ การแยก reader interface templates และ 
Style sheet ออกมา ท าให้ไฟล์มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

 

ในระบบ ThaiJO2.0 นั้น ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนชื่อเรียกต าแหน่งในบทบาทต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบได้ 
เช่น ถ้าต้องการเปลี่ยนค าว่า Journal Manager มาเป็น Production Manager ก็สามารถด าเนินการได้เลย โดย
การ rename ค าในบทบาทที่ต้องการ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเพ่ิมคนในบทบาทใหม่ได้เองตามความต้องการโดย
สามารถเพิ่มได้ในทุกขั้นตอนของการท างาน นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถปรับบทบาทของแต่ละต าแหน่งให้มีหน้าที่
คล้าย ๆ กับต าแหน่งที่มีอยู่ในระบบแล้ว เช่น หากสร้างต าแหน่ง Editor-in-Chief ขึ้นมา ผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์คนนี้ 
ในการเข้าถึงงานทั้ง 4 ขั้นตอนของ Journal Editor และ Journal Manager ได้ คือเขามีสิทธิ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการ 
Settings และ Submission  

3. Customizable Interface 

4. Flexible Roles 
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ใน ThaiJO2.0 นี้ เมนู Task ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนงานที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงงานที่เกิดขึ้น 

 

 

ใน ThaiJO2.0 นี้ ผู้ใช้สามารถส่งอัปโหลดไฟล์ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน ทั้งไฟล์บทความ รูปภาพ ตาราง ฯลฯ 
โดยไฟล์ที ่อัปโหลดจะต้องไม่เกิน 50 MB ซึ ่งผู ้ใช้สามารถเลือก Add Another File ที ่ปรากฏในขั ้นตอนการ
อัปโหลดไฟล์  

  

5. Flexible Task Access 

6. Upload Files 
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ผู ้ใช้สามารถโหลด bootstrap theme ได้ ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดท าวารสารให้มีลักษณะที่

แตกต่างไป 

 

 

 
ThaiJO2.0 ได้ถูกออกแบบมาให้ปรับขนาดของหน้าเว็บไซต์ส าหรับผู้อ่าน เว็บไซต์ได้ตามอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต เป็นต้น 

  

7. Bootstrap Theming 

8. Responsive Design 
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ในการลงทะเบียนผู ้ใช้ใหม่ (new users) นั ้น ThaiJO2.0 ได้จัดให้ field ที ่ส าคัญบาง field เช่น ชื ่อ-

นามสกุล ต้นสังกัด Email ฯลฯ มาอยู่ใน หน้าเดียวกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการกรอกข้อมูลและท าให้การ
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ใหม่สามารถใช้งานในสิทธิ์ของตนได้ทันที่ เช่น การ submit บทความ
ใหม่ หรือ การตอบรับเป็นผู้ประเมิน เป็นต้น 

  

9. Simpler Registration 
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เป็นระบบที ่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล ็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) เพื ่อให้
บรรณาธิการวารสารสามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนของบทความที่ผู ้แต่ง submit ก่อนที่จะจัดส่งให้ผู ้ประเมิน 
(reviewer) ท าการประเมินบทความนี้ บรรณาธิการสามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเนื้อหาว่า มีความซ้ าซ้อน
กับเอกสารอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระบบ ThaiJO2.0 มากน้อยแค่ไหน โดยระบบจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งไฮไลท์ส่วน
ที่ซ้ าซ้อนให้เห็นด้วย ระบบนี้ ช่วยให้บรรณาธิการวารสารท างานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการ
ต้นฉบับ 

 

  

Plagiarism Checking System 
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กระบวนกำรพิจำรณำบทควำมและตีพิมพ์ของระบบ OJS 
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ต าแหน่ง หน้าที ่

Journal Managers 

 

 แต่งตั้งโดย Site Administrator ของ ThaiJO 

 ดูแลรับผิดชอบตั้งค่าระบบวารสารออนไลน์  

 ผู้ก าหนดรายชื่อของ Journal Editor, Section Editor, Copyeditor, Layout 
Editor, Profreader, Authors และ Reviewers 

 สร้าง Section ต่าง ๆ ของวารสาร   

 สร้างฟอร์มส าหรับการ Review 

 ติดตั้งเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบของวารสาร 

Journal Editors 

 

 ท าหน้าทีไ่ด้ทุกอย่างเหมือนต าแหน่ง Journal Managers 

 สร้างเล่มวารสารออนไลน์ ก าหนดเนื้อหาในวารสาร table of content 
ก าหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ 

 ควบคุม  ติดตาม ติดต่อประสานงาน ตัดสินทั้ งกระบวนการตั้ งแต่  
Submission, Review, Copyediting และ Production ผ่านระบบออนไลน์ 

Section Editors 

 

 ควบคุม ติดตาม ติดต่อประสานงาน กระบวนการ Submission, Review ผ่าน
ระบบออนไลน์ เมื่อได้รับการมอบหมายจากต าแหน่ง Journal Editors 

 บางวารสารอาจถูกก าหนดให้รับผิดชอบทั้ งกระบวนการ ตั้ งแต่การ 
Submission, Review, Copyediting และ Production ในคน ๆเดียว  

Copyeditors 

 

 มีหน้าที่ตรวจสอบไวยากรณ์ รูปแบบบทความ ตัวอักษร ฯ ให้ถูกต้อง โดย
ติดต่อกับ Authors  

 เมื่อเสร็จสิ้นจะส่งต่อข้อมูลไปยัง Layout editor 

 บางวารสารอาจเป็นต าแหน่งเดียวคือ Journal Editor หรือ Section Editor 

Layout Editor 

 

 จัด format บทความ ที่รับมาจาก Copy editor ให้ตรงกับรูปแบบของ
วารสาร 

 แปลงไฟล์บทความ word เป็นไฟล์ PDF หรือ HTML หรือ ไฟล์สกุลอ่ืน ๆ     
ทีว่ารสารก าหนดในการตีพิมพ์บทความออนไลน์ 

 บางวารสารอาจเป็นต าแหน่งเดียวคือ Journal Editor หรือ Section Editor 

ต ำแหน่งงำนในระบบ OJS 
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ต าแหน่ง หน้าที ่

Production Editor  

 

 มีหน้าที่ตรวสอบความถูกต้องของบทความที่ผ่านการแปลงไฟล์เพ่ือพร้อมการ
ตีพิมพ์ของ Layout editor  

 บางวารสารอาจเป็นต าแหน่งเดียวคือ Journal Editor หรือ Section Editor 

Subscription Manager 

 

 มีหน้าที่จัดการกระบวนการสมัครสมาชิกของวารสารที่ต้องจ่ายเงินเพ่ือสมัคร
เป็นสมาชิก 

Readers 

 

 ผู้อ่านทีส่มัครเป็นสมาชิกของวารสาร 

 บางวารสารอาจก าหนดให้ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหา 

 การสมัครสมาชิกจะมีโอกาสได้การ Email แจ้งกรณีมีการตีพิมพ์วารสารฉบับ
ใหม่จาก Journal Editor 

Authors 

 

 ผู้แต่งบทความทีส่่งบทความผ่านระบบในการตีพิมพ์ออนไลน์ 

 ผู้แต่งสามารถติดตามความคืบหน้าของบทความตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้  

 แ ก้ ไ ข บ ท ค ว า ม ร่ ว ม กั บ ข อ ง  Journal Editor ห รื อ  Section Editor, 
Copyeditor และ Production Editor ก่อนตีพิมพ์ 

Reviewers 

 

 มีหน้าทีพิ่จารณาบทความที ่Submission เข้ามาผ่านระบบ  

 ได้รับการมอบหมายงานโดย Journal Editor หรือ Section Editor  
 

 
หมำยเหตุ* ในระบบ ThaiJO2.0  

 สามารถเปลี่ยนชื่อเรียกต าแหน่งในบทบาทต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้  

 สามารถปรับบทบาทของแต่ละต าแหน่งให้มีหน้าที ่คล้าย ๆ กับต าแหน่งที ่มีอยู ่ในระบบแล้ว เช่น 
Journal Editor และ Journal Manager มีสิทธิ์ทุกอย่างเกี่ยวกับการ Settings และ Submissions 

 สามารถปิดระบบไม่ให้ต าแหน่ง Readers, Author หรือ Reviewer สมัครสมาชิกเองได้ โดยเข้าไปที่ 

User & Roles >> Roles >> คลิกหัวลูกศร  หน้าต าแหน่งนั้น ๆ >> Edit >> น าเครื่องหมายถูก
ออกที่ Allow user self-registration >> OK  
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1. Settings >> Journal 

 
 

 
2. เข้าสู่แถบ Masthead 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 
*Journal Abbreviation ชื่อย่อส าหรับการอ้างอิงวารสาร ท่านสามารถตรวจสอบรูปแบบการย่อชื่อวารสาร  
URL : http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/ 

 

ตั้งค่ำวำรสำร | Setting >> Journal 

ข้อมูลทั่วไป (Masthead) 

ช่ือวารสาร 
 

ช่ือย่อในระบบ ThaiJO 

ช่ือย่อวารสารส าหรบัการอ้างอิงวารสาร 
*ภาษาอังกฤษเหมือนกันท้ัง 2 ช่อง 

 

เจ้าของวารสาร 
 

เลข ISSN ออนไลน์ เลข ISSN ตัวเล่ม 
 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/
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ค าอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับวารสาร 
 

รายชื่อบรรณาธิการ / กองบรรณาธิการวารสาร 
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หมายเหตุ : บางธีมจะไม่แสดงหัวข้อ Journal Summary (ข้ันตอนการตั้งค่าธีม หน้า 9)  

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำ Masthead 

ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร เช่น 
- Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) 
- Peer Review Process (กระบวนการ Review) 
- Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) 
- Publication Frequency (ก าหนดออก) 
- Publisher (เจ้าของวารสาร) 
- Sources of Support (หน่วยงานให้ทุน) 

เป็นต้น 
  
 

Masthead 

About the Journal Journal Summary 
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3. Settings >> Journal >> เข้าสู่แถบ Contact 

 

 

ติดต่อ (Contact) 

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำ Contact 

ที่อยู่ส าหรับติดต่อวารสาร 
  
 

ข้อมูลบรรณาธิการวารสาร 
- Name  = ช่ือบรรณาธิการ 
- Title  = ต าแหน่งในวารสาร 
-  Email  =  Email  
- Phone  = เบอร์โทรศัพท์ 
- Affiliation = สังกัดของบรรณาธิการ 

ข้อมูลผู้ทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอื 
ผู้แต่งหรือผู้ประเมินบทความได ้

 
 

Contact 
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4. Settings >> Journal >> เข้าสู่แถบ Section 

การแก้ไข ให้คลิกสัญลักษณ์  >> Edit  
หรือ การสร้าง ให้คลิกลิงก์ Create Section 

 

ตั้งค่าประเภทของบทความ (Section) ดังนี้ 

 Section title = ชื่อประเภทของบทความ (Section) 

 Abbreviation = ชื่อย่อประเภทของบทความ (Section) (ควรเป็นภาษาอังกฤษ*) 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 
 

ประเภทของบทควำม (Section) 

คลิกลิงก ์Create Section 
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ค าอธิบายประเภทของบทความ (Section) (ถ้ามี) 

บทความใน Section นี้ ไม่มีการประเมิน
บทความ 

จ ากัดจ านวนค าในบทคัดย่อ  
จากรูป ไม่ใส่ตัวเลข เพราะบทคัดย่อภาษาไทยไมส่ามารถนับค าได้ 

ประเภทของบทความ (Section) ช่ือย่อประเภทของบทความ (Section)  
ควรเป็นภาษาอังกฤษ* 

บทความใน Section นี้ ไม่บังคับให้ใส่บทคัดย่อ 

ไม่แสดงช่ือผู้แต่งในสารบัญทีห่น้าเว็บไซต์วารสาร 

Journal Editors และ Section Editors สามารถส่ง
บทความไดเ้ท่านั้น 

บทความใน Section นี ้ไม่จัดท าดัชนเีพื่อค้นหา
บทความ 

ไม่แสดงช่ือ Section นี้ท่ีหน้าเว็บไซต์วารสาร 

ระบุรายการทีเ่ผยแพร่ในบทความใน Section นี ้
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 ประเภทของบทความ (Sections) 

 
 ประเภทของบทความ (Sections) ทีแ่สดงหน้าส่งบทความ (Submission) ส าหรับผู้แต่ง (Author) 

 
 สารบัญของตัวเล่มที่หน้าเว็บไซต์วารสาร 

  

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำประเภทของบทควำม (Sections) 
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5. Settings >> Website 

 
 

 
6. เข้าสู่แถบ Appearance  

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 

 

ตั้งค่ำเว็บไซต์ | Setting >> Website 

รูปร่ำงเว็บไซต์ (Appearance) 

รูปโลโก้ หรือ รูป header วารสาร 
หมายเหต*ุ ถ้าอัปโหลดรูปภาพ หน้าเว็บไซต์ ช่ือวารสาร (Journal Name) จะไม่แสดง 

 



 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท้ายของทุกหน้าเว็บไซต์วารสาร 
 

อัปโหลด code ไฟล์ .css ส าหรับนักพัฒนาเว็บไซต์  
หรือ จากขั้นตอนหน้า 13-17 
 

ประเภทของธีม Bootstrap 3 Base Theme 
 

ธีมของวารสาร  
จากรูป เลือก Bootstrap 3 Base Theme 
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รูปภาพแสดงหน้าแรกของเว็บไซต ์

รูปภาพแสดงบนแท็บของเว็บบราวเซอร ์
 

แถบด้านข้างของเว็บไซต ์
 

เปิดการใช้งาน 
 

ปิดการใช้งาน 
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เปิดการใช้
งาน 
 

ข้อความเพิ่มเตมิทีจ่ะแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ (ถ้ามี) 
 

จ านวนลิงกท์ีต่้องการให้แสดงในเว็บไซต ์
 

รูปภาพแสดงการค้นหาบทความ
หน้าแรกของเว็บ ThaiJO 
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จากรูป หน้าแรกของวารสาร แสดงการใช้ธีม Bootstrap  3Base Theme >> Default Bootstrap Theme 

  
 
จากรูป ค้นหาค าว่า “กฎหมาย” หน้าแรกของระบบ Thai Journals Online 2 (ThaiJO2) 

  

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำรูปร่ำงเว็บไซต์ (Appearance) 

Journal thumbnail 

Sidebar 
Homepage Image 

Additional Content 

Journal Summary จะแสดงทีห่น้าแรกเว็บไซต์ของ 
จากรูป ใช้ Bootstrap 3Base Theme 

*บางธีมจะไม่แสดงหัวข้อ Journal Summary 

Logo 

Page Footer 

Journal Favicon 
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1. เข้าสูเ่ว็บส าหรับการปรับแต่งธีม (Theme) URL : https://tci-thaijo.org/public/theme/ 
2. คลิกปุ่ม Start เพ่ือเริ่มใช้งาน 

 

3. เข้าสู่หน้าการปรับแต่งธีม โดยจะมีหน้าต่าง ๆ ดังนี้ Options, Page1, Page2, Page3, Page4, Page5 
4. อัปโหลด Logo วารสาร ทีห่น้า Options ซึ่งจะแสดงทุกหน้าของเว็บไซต์วารสาร โดยการคลิกปุ่ม Add Logo 
5. คลิกหน้าจ าลองต่าง ๆ ของเว็บไซต์วารสาร (Page1, Page2, Page3, Page4, Page5) เพ่ือปรับแต่งวารสาร 
จากรูป คลิก Page1 เพ่ือปรับแต่งหน้าแรกเว็บไซต์ (หน้าจ าลองเว็บไซต์ของวารสาร) 

 

 
 
  

กำรปรับแต่งธีม Bootstrap 3 Base Theme 

ผลลัพธ์กำร Add Logo 

2. คลิกปุ่ม Start 

วิดีโอแนะน าการปรับแต่งธีม 

หน้าแรกเวบ็ไซต์ ThaiJo 

เว็บไซต์แนะน าชุดสี วิดีโอแนะน าการใช้งาน ThaiJo 

4. คลิกปุ่ม Add Logo 

5. คลิก Page1 

https://tci-thaijo.org/public/theme/
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6. เข้าสู่การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์วารสาร  
 จากรูป คลิกเมาส์ทีต่ าแหน่ง Header 

 

7. หลังจากปรับแต่งทุกหน้าของเว็บไซต์ (Page1-Page5) เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกลิงก ์Options 

 
  

หลักกำรปรับแต่งธมี  
เมื่อคลิกเมาส์ต าแหน่งท่ีต้องการปรับแต่ง ระบบจะแสดงเคร่ืองมือการปรับแต่งขึ้นมา  

จากนั้นสามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 
 

6. คลิกเมาส์ต าแหน่งต้องการปรับแต่ง 

เครื่องมือการปรับแต่ง 

7. คลิกลิงก ์Options 
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8. เข้าสู่หน้า Options จากนั้นเลือกประเภทและขนาด Font (ดูตัวอย่างของทุกหน้าเว็บไซต์ โดยคลิก Page1-Page5) 
9. คลิกปุ่ม Export CSS 
10. จากนั้นจะได้ไฟล์ ThaiJo2ThemelnwV3.css ทีด่าวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอร์ 

  

8. เลือกประเภทและขนาด Font 

ตัวอยา่ง Font ที่เลือก 

ตัวอยา่ง Source code CSS 
 เมื่อคลิกปุ่ม Create CSS 

9. คลิกปุ่ม Export CSS 



 

 

16 

 
11. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้นไปยังขั้นตอนการตั้งค่า Settings >> Website >> Appearance หน้า 9 
12. หัวข้อ Theme เลือก Bootstrap 3 Base Theme >> Default Bootstrap Theme 
13. หัวข้อ Journal style sheet คลิกปุ่ม Upload เพ่ืออัปโหลดไฟล์จากขั้นตอนที ่9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ไฟล์ ThaiJo2ThemelnwV3.css ทีอั่ปโหลดจากข้ันตอนที ่13 จะแสดงดังภาพนี้ 

 
15. คลิกปุ่ม Save ด้านล่างสุด 
16. คลิกลิงก ์View Site เพ่ือดูหน้าเว็บไซต์วารสาร  
 (ถ้าหน้าเว็บไซต์ไม่เปลี่ยนแปลง ให้เคลียร์แคชของบราวเซอร์ หรือ กด Shift+F5 หรือ กด Ctrl+F5) 

 
 

 
 
 
 
 

กำรน ำไฟล์ .CSS ไปใช้งำน 

12. เลือก Bootstrap 3 Base Theme >> Default Bootstrap Theme 

13. คลิกปุ่ม Upload 

15. คลิกปุ่ม Save 

16. คลิกลิงก ์View Site 
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ผลลัพธ์กำรปรับแต่งธีมของหน้ำวำรสำร 
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7. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Information  
ข้อมูลส าหรับผู้อ่านทั่วไป (Readers), ผู้แต่ง (Author), และบรรณารักษ์ (Librarians) จะแสดงลิงก์ทีแ่ถบด้านขวามือ
ของเว็บไซต์วารสาร (Sidebar) 
หมายเหตุ* ถ้าไม่มีข้อมูลให้ลบข้อความในส่วนนี้ 

  

ข้อมูล (Information) 
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8. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Archiving 
ไม่ต้องเลือกเนื่องจากระบบ LOCKSS และ CLOCKSS เป็นระบบของห้องสมุด 

  

กำรเก็บข้อมูล (Archiving) 
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9. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Languages 
การตั้งค่าวารสารให้แสดงผลทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ให้เลือกตามรูปนี้ 
โดยเลือก Primary locale เป็น English 

 
 
หมำยเหตุ* ถ้าเป็นวารสารภาษาอังกฤษ ให้เลือกเฉพาะแถว English เท่านั้น  

ภำษำ (Languages) 
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10. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Plugins  
ปลั๊กอินเพ่ิมเติม ถ้าต้องการเปิดระบบให้คลิกสัญลักษณ์  

หรือ แก้ไขให้คลิกสัญลักษณ์  จากนั้นกด Edit 
ปลั๊กอินทีแ่นะน ำ มีดังนี้  
 Custom Block Manager เพ่ือสร้างเมนูด้านข้างของเว็บไซต์ 
 Static Pages Plugin เพ่ือสร้างหน้า Static page  
 Google Scholar Indexing Plugin เพ่ือให้เว็บไซต์ Google Scholar ท าดัชนีส าหรับค้นหาบทความ 
 Dublin Core Indexing Plugin เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 PDF.JS PDF Viewer เพ่ือให้บราวเซอร์เปิดไฟล์ PDF อัตโนมัติ 
 Recommend Articles by Author เพ่ือแสดงบทความอ่ืนโดยผู้แต่งคนเดียวกันในหน้าบทความ 
 Citation Style Language จากนั้น Setting รูปแบบการอ้างอิงวารสารของท่าน เพ่ือแสดงตัวอย่าง

การอ้างอิงบทความ  
 ThaiJo2 Statistic สถิติการเข้าใช้งานในหน้าวารสาร และ บทความต่าง ๆ 

  

โปรแกรมเสริม (Plugins) 
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 (กรณีเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนการสร้างเมนู Custom Block) 
1. เข้าสู่แถบ Plugins 

 
 
2.  คลิกเลือก  เพ่ือเปิดใช้งาน Custom Block Manager ซ่ึงอยู่ทีห่ัวข้อ Generic Plugins 

 

3. หลังจากเปิดใช้งาน Custom Block Manager เรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งจากระบบ 

 

 

1. คลิกสัญลักษณ์ จากนั้นคลิกลิงก ์Manage Custom Blocks 

 

2. เข้าสู่หน้า Custom Block Manager จากนั้นคลิกลิงก ์Add Block 

 

กำรสร้ำงเมนู Custom Block 

เปิดกำรใช้งำนเมนู Custom Block 

กำรสร้ำงเมนู Custom Block 

คลิกลิงก ์Plugins 

คลิกเลือก  เพื่อเปิดใช้งาน 

คลิกสญัลักษณ์  >> Manage Custom Blocks 

คลิกลิงก ์Add Block 
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3. สร้างชื่อ Block (ควรเป็นภาษาอังกฤษ*) 
4. พิมพ์ข้อความที ่Content หรอื คลิกสัญลักษณ์ <> เพ่ือใส่ Source code 
5. คลิกปุ่ม Save 

 
 

 

ไปยังขั้นตอน Setting >> Website >> Appearance (หัวข้อ Sidebar management หน้า 10)  
คลิกเมาส์ค้างเลือกเมนูด้านขวามือ (Unselected) จากนั้นลากมายังด้านซ้ายมือ (Sidebar) เพ่ือเปิดใช้งาน  
หรือ เลื่อนขึ้น-ลงเพ่ือสลับต าแหน่ง 

  

กำรย้ำยต ำแหน่งเมนู Custom Block 

สร้างช่ือ Block (ควรเป็นภาษาอังกฤษ*) 

เมนูทีเ่ปิด 
กำรใช้งำน 

 

เมนูท่ีปิดการใช้งาน 
 

ข้อความ 
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ผลลัพธ์กำรสร้ำงเมนู Custom Block 

Custom Block 
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การสร้างเมนู Journal Information 

Block Name  :  Info 
Source code   : <p class="title">Journal Information</p> 
<div class="content"> 
<a href="https://tci-thailand.org/?p=3796" target="_blank" 
rel="noopener"><img style="display: block; width: 80%; 
margin: auto;" src="/public/info.php" /> 
</a><div style="display: block; width: 100%; overflow: auto; 
margin: 1em 0 1em 0;"><a style="display: block; float: left; 
line-height: 1.5em; font-size: 1em;" href="https://tci-
thailand.org/list%20journal.php" target="_blank" 
rel="noopener">Indexed in TCI</a><img style="display: 
block; max-width: 50%; max-height: 1.5em; float: left; margin-left: 1.5em;" 
src="https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/images/logo_TCI.png" /></div> 
<p>Editor : Dr. Sara Kahm</p></div>  
 

การสร้างเมนู Home-thaijo 
Block Name   : HomeThaiJo 
Source code   : <p class"=title">Home ThaiJo</p><p 
class="title">Home ThaiJo</p> 
<div class="content"><p align="center"><a title="home 
thaijo" href="https://www.tci-thaijo.org/" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://www.tci-
thaijo.org/public/site/images/tci_admin/LogoIThaijo.png" width="150" height="28" /></a></p> 
</div> 

การสร้างเมนู Manual 
Block Name : Manual 
Source code  : <p class="title">Manual</p> 
<div class="content"><ul> 
<li class="show"><a href="http://bit.ly/2tBvmCX" 
target="_blank" rel="noopener">For 
Author</a></li> 
<li class="show"><a href="http://bit.ly/2Kn4SeL" target="_blank" rel="noopener">For 
Reviewer</a></li></ul></div> 
  

ตัวอย่ำง 

 

ตัวอย่ำง 

 

ตัวอย่ำง 
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การสร้างเมนู Visitors 

Block Name : Visitors 
Source code : <p class"=title">Visitors</p> 
<div class"=content"> 
<p align"=center">น าโค้ดมาจาก URL  :
https//:flagcounter.com/<p> 
<p align"=center">Counter Installed :January 11, 2016</p> 
</div> 
 
การน าโค้ดมาจาก URL  :https//:flagcounter.com/  

 

 

 
  

ตัวอย่ำง 

 

คลิกปุ่ม Skip 
 

คลิกเลือก  
 

คลิกปุ่ม GET YOUR FLAG COUNTER 
 

คัดลอกโคด้ไปวางที่ source code ด้านบน 
 

https://flagcounter.com/
https://flagcounter.com/
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 (กรณีเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนการสร้างเมนู Static Pages) 
1. เข้าสู่แถบ Plugins 

 

2. คลิกเลือก  เพ่ือเปิดใช้งาน Static Pages Plugin ซึ่งอยู่ทีห่ัวข้อ Generic Plugins 

 

3. หลังจากเปิดใช้งาน Static Pages Plugin เรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้งจากระบบ 

 

 
1. คลิกแถบ Static Page 
2. คลิกลิงก ์Add Static Page 

  

กำรสร้ำงหน้ำ Static Pages 

เปิดกำรใช้งำนหน้ำ Static Pages 

กำรสร้ำงหน้ำ Static Pages 

คลิกลิงก์ Add Static Page 

คลิกแถบ Plugins 

คลิกเลือก  เพื่อเปิดใช้งาน 

คลิกแถบ Static Page 
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3. เข้าสู่หน้าการสร้าง Static Pages 

 

4. คลิกลิงก ์ชื่อ Path URL เพ่ือดูหน้าทีส่ร้างข้ึน 

  

ช่ือ Path URL ช่ือหน้า Static Page 

ข้อความ 

คลิกปุ่ม Save 

คลิกลิงก์ ช่ือ Path URL 
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1. คลิกลิงก ์ชื่อ Path URL เพ่ือดูหน้าทีส่ร้างข้ึน 

 
2. Copy ลิงก์ Path URL  

 

การเชื่อมลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 
 ดูขั้นตอนการสร้าง Navigation Menus หน้า 35-39 

เลือกประเภทของรายการเมนู แบบ Remote URL หน้า 37 

 
   

กำรเชื่อมลิงก์หน้ำ Static Pages 

แบบที ่1 : เมนู Navigation Menus 

Copy Path URL 

วาง Path URL ของ Static Pages ที่ Copy ไว ้

คลิกลิงก์ ช่ือ Path URL 

ลิงก์ไปยังหน้า Static Pages ที่สร้างขึ้น 

ผลลัพธ์ 
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 ดูขั้นตอนการสร้างเมนู Custom Block หน้า 22-24 

 

 

  

แบบที ่2 : เมนูด้ำนขวำมือ (Custom Block) 

ผลลัพธ์ 

ลิงกไ์ปยังหน้า Static Pages ที่สร้างขึ้น 

Path URL ของ Static Pages ที่สร้างขึ้น 
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11. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Announcements 

  

ข่ำวประกำศ (Announcements) 

เปิดระบบการแสดงผลของข่าวประกาศ 
 

ข้อความที่ต้องการให้แสดงที่หน้าหลักของข่าวประกาศ (ถ้ามี) 
 

ประเภทของข่าวประกาศ (ถ้ามี) 
 

ข่าวประกาศ 
 

จ านวนข่าวประกาศทีต่้องการให้
แสดงผลทีห่น้าแรกของเว็บไซต ์
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(ถ้าไม่ต้องการสร้างประเภทข่าวประกาศให้ข้ามไปยังขั้นตอนการสร้างข่าวประกาศ) 
1. คลิกลิงก ์Add Announcement Type 

 

2. พิมพ์ประเภทของข่าวประกาศ 
3. คลิกปุ่ม Save 

 

 
1. คลิกลิงก ์Add Announcement Type 

 

2. เลือกประเภทข่าวประกาศ (กรณีไม่ได้สร้างประเภทข่าวประกาศจะไม่มีให้เลือก) 
3. ชื่อเรื่องข่าวประกาศ 
4. ข้อความสั้น ๆ ของข่าวประกาศทีต่้องการให้แสดงในหน้าแรกของเว็บไซต์ 
5. ข้อความทั้งหมดของข่าวประกาศ 
6. วันหมดอายุของข่าวประกาศ กรณีตั้งค่าวันหมดอายุข่าวประกาศ เมื่อครบก าหนดเวลา ข่าวประกาศเรื่องนั้นจะ

หายไปจากหน้าแรกของเว็บไซต์ (ถ้าข่าวประกาศไม่มีวันหมดอายุ ไม่ต้องเลือก) 
7. ถ้าต้องการส่ง Email แจ้งสมาชิกของวารสารให้คลิกเลือก  Send notification Email to all registered 

users 
8. คลิกปุ่ม Save 

กำรสร้ำงประเภทข่ำวประกำศ 

กำรสร้ำงข่ำวประกำศ 

คลิกลิงก ์Add Announcement Type 

ประเภทข่าวประกาศ 
 

คลิกลิงก ์Add Announcement 
Type 

คลิกปุ่ม Save 
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ช่ือเรื่องข่าวประกาศ 
 

เลือกประเภทข่าวประกาศ 
(กรณีไม่ได้สร้างประเภทข่าวประกาศ จะไมม่ีให้เลือก) 

ข้อความสั้น ๆ ของข่าวประกาศท่ีต้องการให้แสดงในหน้าแรกของเว็บไซต ์

ข้อความทั้งหมดของข่าวประกาศ 

วันหมดอายุของข่าวประกาศ (ถ้ามี) 

ถ้าต้องการส่ง Email แจ้งสมาชิกของวารสารให้คลิกเลือก  

คลิกปุ่ม Save 



 

 

34 

 

  

ผลลัพธ์กำรสร้ำงประเภทข่ำวประกำศ 

ข่าวประกาศหน้าแรกของเว็บไซต ์

ข่าวประกาศทั้งหมด 
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12. Settings >> Website >> เข้าสู่แถบ Navigation Menus 

           

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ 

 
 

เมนูของเว็บไซต์ (Navigation Menus) 

เมนูหลัก User Navigation Menu 

เมนูหลัก 

รายการของเมน ู

เมนูหลัก Primary Navigation Menu 
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คลิกลิงก ์Add Item ทีห่ัวข้อ Navigation Menu Items 

 
รายการเมนูมี 2 ประเภท ดังนี้ 

 
  

กำรสร้ำงรำยกำรเมนู 

แบบที ่1 : Custom Page 

คลิกลิงก์ Add item 

ช่ือรายการเมน ู

ประเภทของรายการเมน ู

ช่ือลิงก์ Path URL 

ข้อความ 

คลิกปุ่ม Save 

แสดงตัวอย่าง 
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หัวข้อ Navigation Menu Items จะแสดงรายการเมนูทีส่ร้างขึ้น ดังภาพนี้ 

 
 

แบบท่ี 2 : Remote URL 

ช่ือรายการเมน ู

ประเภทของรายการเมน ู
 

Path URL 
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เลือกเมนูหลักทีต่้องการเรียกใช้งานรายการของเมนู จากนั้นคลิกสัญลักษณ์  >> Edit  
จากรูป เลือกเมนูหลัก Primary Navigation Menu 

 

คลิกเมาส์ค้างเพ่ือเลือกรายการเมนูทางขวามือมาไว้ด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกปุ่ม Save  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเรียกใช้งำนรำยกำรเมนู 

คลิกเมาส์ค้างเพ่ือเลือกรายการเมนู 
ทางขวามือมาไว้ด้านซา้ยมือ 

ต าแหน่งของเมนูหลัก 

ช่ือเมนูหลัก 
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ผลลัพธ์กำรสร้ำงรำยกำรเมนู 

เมนูหลัก Primary Navigation Menu 
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13. Settings >> Workflow 

 

 

14. เข้าสู่แถบ Components 
 การเรียงล าดับ  คลิกลิงก ์Order 
หรือ การสร้าง คลิกลิงก ์Add a Component 
หรือ การกลับสู่ค่าเริ่มต้น คลิกลิงก์ Restore defaults 

 
 
 

ประเภทของไฟล์ (Components) 

ประเภทไฟลส์่วนประกอบของบทความ 

ตั้งค่ำกระบวนกำรของบทควำม | Setting >> Workflow 
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กำรสร้ำงประเภทไฟล์ส่วนประกอบของบทควำม 

ช่ือประเภทไฟล์ส่วนประกอบของบทความ 

ประเภทของไฟล ์

 เอกสาร 

 อาร์ตเวิร์ก 

 เนื้อหาเพิ่มเติม 

ไม่แสดงไฟล์นี้ในขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ 

ไฟล์เพิ่มเติมที่ไม่ใช่ไฟล์หลักของบทความ 

ค าสั้นๆเพื่อระบไุฟล ์
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15. Settings >> Workflow >> เข้าสู่แถบ Submission 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 

 
 

กำรส่งบทควำม (Submission) 

ค าแนะน าส าหรับผู้แต่ง 

ข้อตกลงและเงื่อนไขวารสารเพื่อให้ผู้แต่งยืนยันก่อนการส่งบทความ 

 การจัดล าดับข้อตกลง คลิกลิงก ์Order  

 การเพิ่มข้อตกลง คลิกลิงก ์Add Item 

 การแก้ไขข้อตกลง คลิกสญัลักษณ ์ >> Edit  
 

การแจ้งเตือน Email เมื่อมผีู้แต่งสง่บทความเข้าสู่ระบบ (ถ้ามี) 

กรอก Email เพิ่มเติมเพื่อรับการแจ้งเตือน Email 
เมื่อผู้แต่งส่งบทความเข้าสู่ระบบ (ถา้มี) 

ถ้าคลิกเลือก  ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง Email ของ 
Principal Contact (Settings >> Journal >> Contact หน้า 4) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมทีต่้องการใหผู้้แต่งกรอก 
ในขั้นตอนการส่งบทความ 

(กรุณาเลือกตามรูปนี้) 
 

เปิดใช้งาน กรอก
ข้อมูล
เมื่อส่ง

บทความ 

บังคับให้
กรอกข้อมูล 

ข้อความช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ผู้แต่งทราบ 
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ตัวอย่าง หน้าส่งบทความ (Submission) ส าหรับผู้แต่ง (Author) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำกำรส่งบทควำม (Submission) 

ข้อความช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคลเพื่อแจ้งผู้แต่ง 

ข้อตกลงและเงื่อนไขวารสารเพื่อให้ผู้แต่งยืนยันก่อนการส่งบทความ 

ข้อมูลเพิ่มเติมทีต่้องการใหผู้้แต่งกรอก 
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16. Settings >> Workflow >> เข้าสู่แถบ Review 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 

  
 

กำรประเมินบทควำม (Review) 

จ านวนสัปดาห์ที่ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้องเข้าสู่ระบบ 
เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ : Response Due Date 

(นับจากวันที่ส่งบทความให้ประเมิน) 

 Email อัตโนมตัิเพื่อแจ้งเตือนผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เมื่อพ้นก าหนดเวลา 
(ThaiJO ปิดระบบนี้ไว้) 

แบบประเมินบทความ 
(ขั้นตอนการสรา้งแบบประเมินบทความ หน้า 48-53) 

จ านวนสัปดาห์ที่ผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  
จะต้องประเมินบทความให้เสร็จ : Review Due Date 

(นับจากวันที่ส่งบทความให้ประเมิน) 
 

ข้อความช้ีแจงผู้ประเมิน (Reviewer) 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การมีสว่นได้ส่วนเสียในการประเมินบทความ 

ถ้าต้องการให้แสดงลิงก์เพื่อแจ้งเตอืนให้ตรวจสอบ Blind Review ขณะอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกเลือก   

ถ้าต้องการใหผู้้ประเมินบทความ (Reviewer)  
ยืนยันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การมีส่วนไดส้่วนเสีย 

ในการประเมินบทความ ให้คลิกเลอืก  
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ค าแนะน าหรือแนวทางการประเมนิบทความ 

ประเภทการประเมินบทความ 

 Double-blind =  ผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ 

 Blind   =  ผู้ประเมินบทความทราบชื่อผูแ้ต่ง แต่ ผูแ้ต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ 

 Open  =  ผู้ประเมินบทความทราบชื่อผูแ้ต่ง และ ผู้แต่งทราบชื่อผู้ประเมินบทความ 
 

คลิกเลือก  เพื่อเปิดระบบให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) สามารถเขา้ถึง
การประเมินบทความได้จากลิงก์ใน Email โดยไม่ต้อง Log in เข้าสู่ระบบ  
 

คลิกเลือก  เพื่อเปิดระบบ ให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เข้าถึงไฟล์บทความได้  
ก็ต่อเมื่อกดตอบรับประเมินบทความ  
 



 

 

47 

 
ตัวอย่าง หน้าการประเมินบทความ (Review) ส าหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลลัพธ์กำรตั้งค่ำกำรประเมินบทควำม (Review) 

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จะต้องเข้าสูร่ะบบเพื่อตอบรับหรือ

ปฏิเสธการประเมินบทความ 
 

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จะต้องประเมินบทความใหเ้สร็จ 

 

ค าแนะน าหรือแนวทางการประเมนิบทความ 

การยืนยันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการประเมินบทความของผู้ประเมิน

บทความ (Reviewer) 
 

ลิงก์แสดงข้อความช้ีแจง 
ผู้ประเมิน (Reviewer) 

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

แบบประเมินบทความ 
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1. Settings >> Workflow >> เข้าสู่แถบ Review 
2. หัวข้อ Review Forms โดยคลิกลิงก ์Create Review Form 

 

3. ชื่อแบบประเมินบทความ 
4. คลิกปุ่ม Save 

 

5. คลิกสัญลักษณ์  
6. คลิกลิงก ์Edit 

 

กำรสร้ำงแบบประเมินบทควำม (Review Forms) 

 

คลิกลิงก ์Create Review Form 

ช่ือแบบประเมินบทความ 

รายละเอียดหรือค าอธิบายของแบบประเมินบทความ (ถ้ามี) 

คลิกสญัลักษณ์  

คลิกลิงก ์Edit 

คลิกปุ่ม Save 
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7. เข้าสู่แถบ Form Items 
8. คลิกลิงก ์Create New Item 

 

9. สร้างข้อค าถาม (ทีละข้อ) 
10. ข้อความอธิบาย (ถ้ามี) 
11. สร้างเงื่อนไขของค าตอบ 
12. เลือกประเภทของค าตอบ 
13. คลิกปุ่ม Save 

เข้าสู่แถบ Form Items 

คลิกลิงก ์Create New Item 
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ค าถามประเมินบทความ (ทีละข้อ) 

ข้อความอธิบาย (ถ้ามี) 
 

* ถ้าคลิกเลือก  คือ บังคับให้ผู้ประเมิน (Reviewer) ตอบข้อนี ้

คลิกเลือก  เพื่อดึงค าตอบให้กับผู้แต่ง (Author) ในเนื้อหา Email  
จากหน้า 111 เมื่อคลิกปุ่ม +Add Reviews to Email  

กรณีเลือกประเภทค าตอบ 

1. Single word text box 

2. Single line text box 

3. Extended text box 

(ไม่ต้องคลิกลิงก์ Add Item) 

 

กรณีเลือกประเภทค าตอบ  

4. Checkboxes (you can choose one or more) 

5. Radio buttons (you can only choose one) 

6. Drop-down box 

คลิกลิงก ์Add Item จากนั้นสร้างตัวเลือก 
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จากรูป คลิกแถบ Preview Form เพ่ือดูตัวอย่างแบบฟอร์ม 

   

ผลลัพธ์กำรสร้ำงแบบประเมินบทควำม (Review Form) 
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1. เข้าสู่แถบ Review 

 

2. หัวข้อ Review Forms คลิกเครื่องหมาย  ช่อง Active บรรทัดแบบประเมินทีต่้องการเปิดใช้งาน 

 

3. คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันการเปิดใช้งานแบบประเมินบทความ 

 

4. แบบประเมินบทความทีเ่ปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะแสดงดังภาพนี้ 

  

กำรเปิดใช้งำนแบบประเมินบทควำม (Review Forms) 

คลิกเครื่องหมาย  ทีช่่อง Active 

แถบ Review 

คลิกปุ่ม OK 

อยู่ระหว่างผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

ก าลังใช้งาน 

 

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

ประเมินเรียบร้อยแล้ว 

 

เปิดใช้งาน 
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ดูขั้นตอนการสร้างประเภทของบทความ (Section) Settings >> Journal >> Section หน้า 5-7 

  

กำรตั้งค่ำใช้งำนแบบประเมินบทควำม กับ ประเภทของบทควำม  

เลือกแบบประเมินบทความ (Review Forms) ที่ต้องการใช้งาน
กับประเภทของบทความ (Section) นี ้
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17. Settings >> Workflow >> เข้าสู่แถบ Publisher Library 
เครื่องมือส าหรับการจัดการไฟล์ของวารสาร 

  

คลังเก็บไฟล์ (Publisher Library) 
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18. Settings >> Workflow >> เข้ำสู่แถบ Email  

  

อีเมล (Email) 

ข้อความลงท้าย Email  

 Email ที่ต้องการให้แจ้งเมื่อเกดิ Error 
(ThaiJO ปิดระบบนี้ไว)้ 

 Email ต่าง ๆ ที่ส่งในระบบ 
ThaiJO 

หัวข้อ Email 
ของระบบ 

ผู้ส่ง 
Emai

l  

ผู้รับ 
Emai

l  

ชื่อเร่ืองของ 
Email  

การเปิดใช้งาน 
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1. คลิกสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกลิงก์ Edit Email  

 
2. เข้าสู่หน้าแก้ไข Email  

 
  

ตัวอย่าง Email  
 

 
 
 

กำรแก้ไขเนื้อหำ Email  

คลิกลิงก ์Edit Email 

หัวข้อ Email ของระบบ 
 

ช่ือเรื่องของ Email  
 

เนื้อหา Email  
ห้ามแก้ไขข้อมลูในส่วน {$............} เนื่องจากเป็นการดึงข้อมลูจากระบบอัตโนมตั ิ
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มีหัวข้อ Email ของระบบ ดังนี้ 
1. Editor Assign : แต่งตั้งให้ดูแลบทความ 
2. Editor Decision Accept : แจ้งผู้แต่ง (Author) ตอบรับการตีพิมพ์บทความ 
3. Editor Decision Decline  :  แจ้งผู้แต่ง (Author) ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความในกระบวนการ

ประเมินบทความ (Review) 
4. Editor Decision Initial Decline : แจ้งผู้แต่ง (Author) ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความในกระบวนก่อน

ประเมินบทความ (Submission) 
5. Editor Decision Revisions  : แจ้งผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ 
6. Editor Decision Send To Production   :   แจ้งผู้แต่ง (Author) เมื่อบทความเข้าสู่กระบวนการ 

Production 
7. Notification : อีเมลแจ้งเตือนให้เข้าสู่ระบบ มาตรวจสอบงานที่เกิดข้ึน 
8. Password Reset  :  แจ้ง username และ password ใหม่ 
9. Password Reset Confirm  :  ยืนยันการแก้ไข password 
10. Review Ack  :  ขอบคุณผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
11. Review Cancel  :  ยกเลิกผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
12. Review Complete  :  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ประเมินบทความเรียบร้อยแล้ว 
13. Review Confirm  :  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ตอบรับการประเมินบทความ 
14. Review Decline  :  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ปฏิเสธการประเมินบทความ 
15. Review Remind Oneclick : แจ้งเตือนผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ให้เข้าสู่ระบบมาประเมิน

บทความ แต่จะส่งอีเมลนี้ได้ก็ต่อเมื่อเกินก าหนดเวลา 
16. Review Request Oneclick  :  ร้องขอให้ประเมินบทความพร้อมส่งลิงก์ประเมินบทความให้กับผู้

ประเมินบทความ (Reviewer) 
17. Revised Version Notify : แจ้งผู้ดูแลบทความ เมื่อผู้แต่ง (Author) อัปโหลดไฟล์แก้ไขบทความที่

หัวข้อ Revisions 
18. Submission Ack  : ขอบคุณผู้แต่ง (Author) เมื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ 
19. Submission Ack Not User  : แจ้งผู้แต่งร่วม เมื่อผู้แต่ง (Author) ส่งบทความเ 
20. User Register  :  แจ้ง User เมื่อ Journal manager สร้าง User ให้กับสมาชิก 
21. User Validate : แจ้ง User ให้คลิกลิงกใ์นอีเมล เพ่ือยืนยันตัวตน 
  

Email ที่ใช้ในระบบ  
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19. Settings >> Distribution 

 

 
20. เข้าสู่แถบ Indexing 
 ส าหรับโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตหรือบนเว็บไซต์ (Search Engine) 

 จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20) 

 
  

ตั้งค่ำกำรเผยแพร่ | Setting >> Distribution 

กำรจัดท ำดัชนี (Indexing) 

ค าอธิบายสั้น ๆ เกีย่วกับวารสาร 
จากรูป กรอกช่ือวารสาร 

Header ที่จะแสดงทุกหน้าของเวบ็ไซต์วารสาร 
*ถ้าไม่ต้องการให้แสดงข้อความนี้ ไม่ต้องกรอก 

Custom tags 
*ถ้าไม่อยากให้แสดง ไม่ต้องกรอก 

ผลลัพธ์ 

ลิงก์แผนผังเว็บไซต ์
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21. Settings >> Distribution >> เข้าสู่แถบ Access 

 

 

22. Settings >> Distribution >> เข้าสู่แถบ Payments 

  

กำรเข้ำถึงวำรสำร (Access) 

กำรช ำระเงินระบบสมำชิก (Payments) 

เข้าถึงบทความไดโ้ดยไม่ต้องเป็นสมาชิกวารสาร 

เข้าถึงบทความได้ ก็ต่อเมื่อสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 

ไม่เผยแพร่ข้อมลูวารสารออนไลน ์
คลิกเลือก  เปิดให้ระบบ 

OAI เข้าถึงวารสารได ้

ถ้าต้องการเปิดระบบช าระเงินสมาชิกให้คลิกเลือก  
 

สกุลเงิน 
 

ช่องทางการช าระเงิน 
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23. Settings >> Distribution >> เข้าสู่แถบ Permissions 

   

กำรอนุญำตสิทธิ์กำรเข้ำถึง (Permissions) 

 

ข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 

ปีท่ีเริ่มลิขสิทธิ์ของบทความ 
- ฉบับ : ปีของวันท่ีออนไลน์ตัวเล่ม 
- บทความ : ปีของวันท่ีน าบทความเข้าตัวเล่ม เจ้าของลิขสิทธิ์ของบทความ 

- ผู้แต่ง 
- วารสาร 
- อื่น ๆ 

การอนุญาต จากรูป คือ อ้างอิงแหล่งทีม่า ห้ามน าไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND) 
 

คลิกเลือก  เพื่อให้ผู้แต่ง (Author) ยืนยัน Copyright Notice 
ในขั้นตอนการส่งบทความ (Submission) 

ข้อความแจ้งผู้แต่งส าหรับการจัดเก็บบทความในเว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือใน
คลังเอกสารสถาบัน *ถ้าเลือก  ข้อความนี้จะแสดงอยู่ที่หน้า About 
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แนะน าเมนูต่าง ๆ ดังนี้  
(จะใช้เมนูต่าง ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อ User เป็นสมาชิกของวารสาร เพียงวารสารเดียวเท่านั้น) 
 Email  : ส่ง Email ถึง User  
 Edit User : การแก้ไขข้อมูลสมาชิก หรือ แต่งตั้งต าแหน่ง 
 Disable : ถ้าแสดงข้อความนี้ คือ User เปิดการใช้งานแล้ว และสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 Enable : ถ้าแสดงข้อความนี้ คือ User ปิดการใช้งาน และไมส่ามารถเข้าสู่ระบบได้ 
 Remove : ลบ User ออกจากวารสาร 
 Login As : Login เป็น User นี้  
   (แสดงลิงก์นี้ก็ต่อเมื่อ User เป็นสมาชิกของวารสาร เพียงวารสารเดียวเท่านั้น) 
 Merge User : รวม User (ไม่ควรใช้ลิงก์นี้ เนื่องจากอาจท าให้ระบบ User ผิดพลาดได้) 

  

กำรจัดกำรสมำชิก | User & Roles 
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1. Users & Roles >> Users 

 

2. คลิกลิงก ์Search 

 
3. เลือกต าแหน่งทีต่้องการค้นหา 
4. คลิกปุ่ม Search 

 

กำรค้นหำสมำชิก (Search Users) 

 

กำรค้นหำ User ในวำรสำร : ค้นหำจำกต ำแหน่งในระบบ 

 

3. เลือกต าแหน่ง 4. คลิกปุ่ม Search 

คลิกลิงก ์Search 
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5. จากรูป แสดง Users ทีม่ีต าแหน่ง Journal manager จ านวน 4 Users 
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1. Users & Roles >> Users 

 
2. คลิกลิงก ์Search 

 
3. พิมพ์ค าค้น เช่น ชื่อ, นามสกุล, e-mail เป็นต้น (ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
4. เลือก All Roles (ค้นหาจากทุกต าแหน่งของวารสาร) 
5. คลิกปุ่ม Search 

 

กำรค้นหำ User ในวำรสำร : ค้นหำจำกข้อมูล Users 

5. คลิกปุ่ม Search 

3. พิมพ์ค าค้น เช่น ช่ือ, นามสกุล, e-mail เป็นต้น 4. เลือก All Roles 
ช่ือ, นามสกุล, e-

mail เป็นต้น 

คลิกลิงก ์Search 
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6. จากรูป แสดง User ในวารสารทีม่ีค าว่า “สุตพิชญ์ชา” จ านวน 1 User 
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(User ทีต่้องการค้นหา จะต้องไม่เป็นสมาชิกของวารสาร แต่เป็นสมาชิกของวารสารอ่ืน) 

1. Users & Roles >> Users 

 
2. คลิกลิงก ์Search 

 
3. พิมพ์ค าค้น เช่น ชื่อ, นามสกุล, e-mail เป็นต้น (ค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
4. เลือก All Roles (ค้นหาจากทุกต าแหน่งของระบบ) 
5. คลิกเลือก  Include users with no roles in this journal. (ค้นหา Users นอกวารสาร) 
6. คลิกปุ่ม Search 

 

 
 

กำรค้นหำ User นอกวำรสำร : ค้นหำจำกข้อมูล Users 

 

6. คลิกปุ่ม Search 

3. พิมพ์ค าค้น เช่น ช่ือ, นามสกุล, e-mail เป็นต้น 4. เลือก All Roles 
ช่ือ, นามสกุล, e-

mail เป็นต้น 5. คลิกเลือก  ค้นหา Users 
นอกวารสาร 

คลิกลิงก ์Search 
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7. จากรูป แสดง User ทีม่ีค าว่า “สันติ” ในระบบ ThaiJO ทั้งหมดจ านวน 15 Users 
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** ต6องไมUมี User ในระบบ ThaiJO โดยค6นหา User หน6า 64-67 ไมUเจอ ** 

1. Users & Roles >> Users 

 

2. คลิกลงิกG Add User 

 

3. กรอกรายละเอียดตUาง ๆ 

4. คลิกลงิกG + More User Details 

การสร1างสมาชิก User (Add User) 

 

คลิกลิงกG Add User 
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ช่ือ นามสกลุ 

Username : ช่ือผู้ใช้งาน 
- กรอกเป็นภำษำอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก 
- ไม่สำมำรถใช้ จุด (.) ได้ 
- หลังจำกสมัครสมำชกิแล้วจะแก้ไขไม่ได้ Email 

รหัสผ่าน 6 ตัวขึ้นไป ยืนยันรหสัผ่าน 6 ตัวขึ้นไป 

* ถ้าคลิกเลือก  ระบบจะสร้างรหัสผ่านอัตโนมัติให้กับ User 

ประเทศ 

คลิกลิงก ์+ More User Details 

* ถ้าคลิกเลือก  ระบบจะให้ User แก้ไขรหสัผ่านก่อนเข้าใช้งานครั้งแรก 

* ถ้าคลิกเลือก  ระบบจะส่ง Email แจ้ง Username, Password ใหก้ับ User 
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URL ทีแ่สดงตัวท่านในเว็บไซต์ (ถ้ามี)
หน่วยงาน 

เบอร์โทร (ถ้ามี) 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ หรือ สาขาทีท่ าวิจัย 
ใส่ทีละค า คั่นค า โดยการกด Enter 

สถาบันหรือหน่วยงานท่ีสังกัด 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ถ้ามี) 

ลงท้าย Email (ถ้ามี) 

ประวัติ หรือผลงานวิจยัต่าง ๆ (ถ้ามี) 

เลข ORCID (ถ้ามี) 

ภาษาที่เขียนบทความ  
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5. คลิกเลือก  ต าแหน่งทีต่้องการแต่งตั้งให้กับ User (เลือกได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง) 
6. คลิกปุ่ม Save 

 

คลิกเลือก  ต าแหน่งทีต่้องการแต่งตั้งให้กับ User 
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** ต้องเป็นสมาชิกของวารสาร เพียงวารสารเดียวเท่านั้น ** 

1. Users & Roles >> Users 

 
2. เลือก User ทีต่้องการแต่งตั้งต าแหน่ง โดยคลิกเครื่องหมาย  
3. คลิกลิงก ์Edit User 

 
 
4. แก้ไขข้อมูล หรือ คลิกเลือก  ต าแหน่งทีต่้องการแต่งตั้งให้กับ User (เลือกได้มากกว่า 1 ต าแหน่ง) 
5. คลิกปุ่ม OK 

 

กำรแก้ไขข้อมูลสมำชิก (Edit User) หรือ แต่งตั้งต ำแหน่ง (Add Role) 

 

คลิกเครื่องหมาย  

คลิกลิงก์ Edit User 
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ข้อมูลต่าง ๆ 
 

คลิกเลือก  ต าแหน่งทีต่้องการแต่งตั้งให้กับ User 

ส าหรับบรรณาธิการบันทึกข้อมูลของ User เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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1. เข้าสู่หน้า Dashboard >> Issues >> Future Issues 

 

2. คลิกลิงก ์Create Issues 

 

3. กรอกข้อมูลของเล่ม 
4. คลิกปุ่ม Save 

กำรจัดกำรเลม่ (Issues) 

 
กำรสร้ำงเล่ม (Create Issue) 

คลิกลิงก ์Create Issue 
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5. เล่มทีส่ร้างใหม่จะอยู่ในแถบ Future Issues (ยังไม่ออนไลน์) 

  

ปี ค.ศ. เท่านั้น 

หน้าปกเลม่ 

ค าอธิบายเลม่ (ถ้ามี) 

ปีที ่ ฉบับที ่

ช่วงเดือนทีต่ีพิมพ ์หรือ ช่ือเล่ม 

คลิกเลือก  หัวข้อทีต่้องการให้แสดงที่ เมน ูArchive หน้าเว็บไซต์
วารสาร 

ช่ือเล่มวารสาร 
 

จ านวนบทความในเลม่ 
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1. เข้าสู่หน้า Dashboard >> Issues >> Future Issues 

 

2. คลิกสัญลักษณ์  เล่มทีต่้องการออนไลน์ 
3. คลิกลิงก ์Publish Issues 

 

4. คลิกปุ่ม OK 
 จากรูป ส่ง Email แจ้งการออนไลน์ตัวเล่มให้กับสมาชิกท้ังหมดในวารสาร 

* ถ้าไม่ต้องการส่ง Email แจ้งการออนไลน์ตัวเล่มให้กับสมาชิกของวารสาร ให้คลิกสัญลักษณ์  ออก 

 

5. เล่มจากแถบ Future Issues จะย้ายไปอยู่แถบ Back Issues (เล่มทีอ่อนไลน์) 

 
  

กำรออนไลน์เล่ม (Publish Issue) 

คลิกสญัลักษณ์  
 

คลิกลิงก ์Publish Issue 
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 แถบ Future Issues (ยังไม่ออนไลน์) 

คลิกสัญลักษณ์  เพ่ือแสดงเมนู 

 Edit  :  แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเล่ม 

 Preview : ดูตัวอย่างก่อนออนไลน์เล่ม 

 Publish Issues : ออนไลน์เล่ม 

 Delete : ลบเล่ม 

 

 แถบ Back Issues (ออนไลน์แล้ว) 

คลิกสัญลักษณ์  เพ่ือแสดงเมนู 

 Edit : แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเล่ม 

 View : ดูเล่มทีอ่อนไลน์ 

 Unpublish Issues : ยกเลิกการออนไลน์เล่ม 

 Current Issues : เล่มปัจจุบัน (*เล่มปัจจุบันจะไม่แสดงลิงก์นี้) 
  จากรูป Vol 19 No. 2 2017 คือ เล่มปัจจุบัน 

 Delete : ลบเล่ม 

 Order : สลับต าแหน่งตัวเล่ม 

  

รำยละเอียดของ Future Issues และ Back Issues  

จ านวนบทความในเลม่ 
 

วันท่ีออนไลน์เลม่ 
ปี/เดือน/วันท่ี 
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1. คลิกลิงก ์Order 

 
2. เลื่อนเมาส์ไปยังตัวเล่มทีต่้องการสลับต าแหน่งเพื่อให้แสดงสัญลักษณ์ จากนั้นคลิกเมาส์ค้างเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งตัวเล่ม 
3. คลิกปุ่ม Done 

  

กำรสลับต ำแหน่งตัวเล่ม 

 

คลิกลิงก ์Order 

3. คลิกปุ่ม Done 

2. เลื่อนต าแหน่งตัวเล่ม 
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1. คลิกชื่อเล่ม หรือ คลิกสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกลิงก ์Edit  

 

2. แถบรายละเอียดของเล่ม ดังนี้ 

 
* ถ้าต้องการเลื่อนต าแหน่งบทความ ให้คลิกลิงก์ Order 
จากรูป มีทั้งหมด 4 บทความอยู่ในเล่มนี้ 

 

* ถ้าต้องการเข้าสู่บทความ ให้คลิกสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกลิงก ์Submission 

 

รำยละเอียดของเล่ม 

Table of Contents >> สำรบัญ 

คลิกช่ือเล่ม 
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Issue Data >> ข้อมูลเล่ม 

วันท่ีออนไลน์เลม่ 
แสดงเฉพาะเล่มที่แถบ Back Issues (เลม่ทีอ่อนไลน์) 

หน้าปกเลม่ 

ค าอธิบายเลม่ (ถ้ามี) 

ปีที ่ ฉบับที ่ ปี ค.ศ. เท่านั้น 

ช่วงเดือนทีต่ีพิมพ ์หรือ ช่ือเล่ม 

หัวข้อทีต่้องการให้แสดงที่ เมน ูArchive หน้าเว็บไซต์
วารสาร 
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* ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์ PDF วารสารฉบับเต็ม ให้คลิกลิงก ์Create Issues Galley 

 

 

 

 
  

Issue Galleys >> ไฟล์ PDF วำรสำรฉบับเต็ม 

Identifiers >> เลข DOI ตัวเล่ม 

อัปโหลดไฟล์ PDF วารสารฉบับเตม็ 

ช่ือปุ่ม เช่น “FULL ISSUE” 

ข้อความระบุตัวเลม่วารสาร เช่น Vol.19 No.2 2017 

เลือกภาษาของเล่มวารสาร 
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 กระบวนกำรพิจำรณำบทควำม (Article Workflow) 

เริ่มขั้นตอนของบรรณำธิกำร (EDITOR) 

บรรณำธิกำรมอบหมำยผู้ดูแลบทควำม (ASSIGN PARTICIPANTS) 

พิจำรณำบทควำมเบื้องต้น (MANUSCRIPT) 
 

ส่งบทควำมให้กับผู้ประเมินบทควำม (Add Reviewer) 
 

บรรณำธิกำรตัดสินใจ (EDITER DECISION) 

 ตรวจสอบต้นฉบับ (COPYEDITING) 

เตรียมบทควำมเผยแพร่ (PRODUCTION) 

น ำบทควำมลงเล่มวำรสำร (SCHEDULING) 

ตีพิมพเ์ผยแพร่ตัวเล่ม (PUBLISH) 
 

สิ้นสุดขั้นตอนของบรรณำธิกำร 
 

รับตีพิมพ์ (Accept Submission) 

ส่งบทความให้ผู้แต่งแก้ไข 
(Revision Required) 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Recommendation) * 

ผู้แต่งแก้ไขบทควำม 
(Author Revision) 

หมายเหต*ุ  
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Recommendation) 
• Accept Submission  
 = รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข 
• Revisions Required  
 = แก้ไขบทความโดยใหบ้รรณาธิการ 
 พิจารณาต่อ 
• Resubmit for Review  
 = แก้ไขบทความโดยผู้ประเมินบทความ  
 ขอให้ส่งกลับมาตรวจสอบอกีครั้ง 
• Resubmit Elsewhere 
 = บทความไม่ตรงกับ aim and scope  
 ของวารสาร ให้ผูแ้ต่งส่งบทความตีพิมพว์ารสารอื่น 
• Decline Submission 
 = ไม่รับตีพิมพ์บทความ 
• See Comments 
 = ให้ผู้แต่งดูที่ข้อเสนอแนะ 

ให้ผู้แต่งแก้ไข 
ก่อนกระบวนการ Review 
 (Pre Review) 

ปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ 
 (Decline Submission) 

เข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ 
 (Review) 

ปฏิเสธการรับตีพิมพ์บทความ 
 (Decline Submission) 

ส่งบทความให้ผู้ประเมินบทความ 
ตรวจสอบอกีครั้ง  

(New Review Round) 

พิสูจน์อักษร, แก้ไขรูปแบบบทความ, จดัหน้า ฯลฯ 

เตรียมหน้า Online (Metadata), ไฟล์ PDF (Galley) 

ผู้แต่งแก้ไขบทความ (Revision) 

ผู้แต่งแก้ไขก่อน
กระบวนการ 

Review 
 (Pre Review) 
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แนะน ำหน้ำ Dashboard ของบทควำม ดังนี้ 
Task คือ แจ้งเตือนงานทีเ่กิดขึ้นในระบบ 
My Queue คือ บทความทีต่้องดูแลกระบวนการพิจารณาบทความ 
  กรณวีารสารมีต าแหน่ง Journal Editor 1 User บทความจะอยู่แถบนี้ 
Unassigned คือ บทความใหม่ทีย่ังไม่มีคนดูแลกระบวนการพิจารณาบทความ 
  กรณวีารสารมีต าแหน่ง Journal Editor มากกว่า 1 User บทความจะอยู่แถบนี้ 
All Active คือ บทความทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการ 
Archives  คือ บทความทีเ่สร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บทความทีไ่ด้รับการปฏิเสธ 

และ บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
Search  คือ การค้นหาบทความ (แยกการค้นหาในแต่ละแถบ) 
Filters  คือ การกรองข้อมูล (แยกการกรองในแต่ละแถบ) 
New Submission คือ ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
สัญลักษณ์  คือ จ านวนผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

สัญลักษณ์   คือ  จ านวนไฟล์แก้ไขบทความทีห่ัวข้อ Revision 

สัญลักษณ์   คือ  จ านวนกระทู้สนทนา (Discussions) 
View Submission  คือ เข้าสู่ระบบบทความ 
Activity Log & Notes  คือ ประวัติบทความ และบันทึกบทความ 
Delete คือ ลบบทความ (กรณีลบบทความออกจากระบบ จะไม่สามารถกู้คืนได้) 
จากรูป คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม 

  

หน้ำ Dashboard ของบทควำม (Submission) 

สถานะของบทความ 
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กระทู้สนทนำ (Discussions) มีทุก ๆ สถำนะของบทควำม 

 
1. หัวข้อ Discussions คลิกลิงก์ Add discussion 

จากรูป กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ถานะ Review 

 
2. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
3. คลิกปุ่ม OK 
 

  

กระทู้สนทนำ (Discussions) 

กำรสร้ำงกระทู้สนทนำ (Add Discussions) 

คลิกเลือก  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการให้เห็นกระทู้สนทนาน้ี 
 

ช่ือเรื่องกระทู้สนทนา 
 

ข้อความ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 
 

คลิกลิงก์ Add discussion 
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4. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ร้างข้ึน จะแสดงดังภาพนี้ 

   

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

จ านวนข้อความ
ที่ตอบกลับใน
กระทู้สนทนา 
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1. หัวข้อ Discussions คลิกลิงก์ชื่อเรื่องของกระทู้สนทนา 
 จากรูป กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ถานะ Review 

 
2. คลิกปุ่ม Add Message 

  

กำรตอบกลับกระทู้สนทนำ (Add Message) 

ผู้เกี่ยวข้องที่จะเห็นกระทู้สนทนานี้ 
 

ข้อความ 
 

คลิกปุ่ม Add Message 
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3. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 
4. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีต่อบกลับ จะแสดงดังภาพนี้ 

   

ข้อความตอบกลับ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

จ านวนข้อความ
ที่ตอบกลับใน
กระทู้สนทนา 
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1. เมื่อมีผู้แต่ง (Author) ส่งบทความเข้ามาในระบบ Journal Editor จะได้รับ Email  
 เรื่อง “New notification from  ชื่อวารสาร  ” 

 

2. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ 
3. เข้าสู่หน้า Dashboard >> Submission  
4. คลิกชื่อบทความเพ่ือเข้าสู่บทความ 

My Queue คือ บทความทีต่้องดูแลกระบวนการพิจารณาบทความ 
  กรณีวารสารมี Journal Editor 1 User บทความจะอยู่ในแถบนี้ 

Unassigned คือ บทความใหม่ทีย่ังไม่มีคนดูแลกระบวนการพิจารณาบทความ 
  กรณีวารสารมี Journal Editor มากกว่า 1 User บทความจะอยู่ในแถบนี้ 

จากรูป คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Submission 
 รายละเอียดสถานะบทความ   :   บทความใหมท่ีย่ังไม่มีคนดูแลกระบวนการพิจารณาบทความ 

  

กำรพิจำรณำบทควำม 

คลิกช่ือบทความเพื่อเข้าสูบ่ทความ 
สถานะของบทความ 

Submission 

 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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แนะน ำหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
Metadata คือ รายละเอียดของบทความ 
Editorial History คือ ประวัติบทความ และบันทึกบทความ 
Submission Library คือ คลังเก็บไฟล์ข้อมูลอ่ืน ๆ ของวารสาร 
Submission Files คือ ไฟล์บทความ และไฟล์แนบอ่ืน ๆ ของผู้แต่ง (Author) 
   * ไฟล์ประเภท “Article Text” ทีอั่ปโหลดล่าสุด จะน าไปเข้าโปรแกรม 

Plagiarism Checking System เพ่ือตรวจความซ้ าซ้อนกับบทความทีเ่ผยแพร่
ทั้งหมดในระบบ ThaiJO 

Pre-Review Discussions คือ กระทู้สนทนาก่อนกระบวนการประเมินบทความ 
Participants คือ ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 
 
จากรูป  สถานะของบทความ คือ Submission และจะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นตอน Review ได้ เนื่องจากไม่มี
บรรณาธิการ (Journal Editor) หรือ บรรณาธิการประจ าเรื่อง (Section Editor) ดูแลบทความเรื่องนี้ 

  

กระบวนกำรก่อนประเมินบทควำม (Submission) 

ไฟล์ผู้แต่ง (Author) 

กระทู้สนทนาก่อนกระบวนการประเมินบทความ 

ข้อมูลส าหรับห้องสมุด 

ผู้ส่งบทความ 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 

น าไปตรวจความซ้ าซ้อนกับบทความทีเ่ผยแพร่ทั้งหมดในระบบ ThaiJO 
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1. คลิกลิงก์ Assign เพ่ือเลือกบรรณาธิการ (Journal Editor) หรือ บรรณาธิการประจ าเรื่อง (Section Editor) 
ดูแลบทความเรื่องนี้ 

 
2. เลือกบรรณาธิการ 
(Journal Editor) หรือ 
บรรณาธิการประจ าเรื่อง 
(Section Editor) ดูแล
บทความเรื่องนี้ 
3. เลือก Email เรื่อง 
“Editorial Assignment” เพ่ือ
แจ้ง User นั้นเข้ามาดูแล
บทความเรื่องนี้ และเนื้อหาใน 
Email สามารถแก้ไขได้ (ถ้าไม่
ต้องการส่ง Email ให้ข้าม
ขั้นตอนนี้ไป) 
4. คลิกปุ่ม OK 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนที่ 1 : มอบหมำยผู้ดูแลบทควำม (Assign Participants) 

คลิกลิงก์ Assign 

2. เลือกผู้ทีต่้องการให้ดแูลบทความเรื่องนี ้

ถ้าคลิกเลือก  ผูท้ี่ดูแลบทความเร่ืองนี้ 
จะไม่มีสิทธิ์ตัดสินบทความนี้ ในขั้นตอน 
Review เนื่องจากระบบจะไม่แสดงเมนู
ส าหรับการตัดสินใจ (Decision) หน้า 94 

3. เลือก Email เรื่อง “Editorial Assignment” 
(ถ้าไม่ต้องการส่ง Email ให้ข้ามขั้นตอนน้ีไป) 

เนื้อหาใน Email สามารถแก้ไขได้ 

4. คลิกปุ่ม OK 
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5. กลับสู่หน้าสถานะ Submission ของบทความ  
 Participants คือ ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ ได้แก่ ผู้ดูแลบทความ และ ผู้ส่งบทความ 

 

หมายเหตุ*  
ผู้ดูแลบทความที่มีรายชื่ออยู่ที่หัวข้อ Participants จะต้องเข้าสู่ระบบเพ่ือดูแลบทความเรื่องนี้ 

  

ผู้ดูแลบทความ 
และ ผูส้่งบทความ 

เมนูส าหรับการตัดสินบทความ (Decision) 
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6. หัวข้อ Submission Files คลิกลิงกไ์ฟล์บทความ (Article Text) เพ่ือน าไฟล์มาตรวจสอบ และลบชื่อ, สังกัด 
และความเป็นเจ้าของไฟล์ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการ Review  

 ขั้นตอนการลบความเป็นเจ้าของไฟล์ URL : https://goo.gl/oTspFJ 

 ถ้าต้องการให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความเบื้องต้น หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อกับผู้แต่ง (Author) 
ไดท้ีห่ัวข้อ Pre-Review Discussions ตามข้ันตอนการสร้างกระทู้สนทนา หน้า 84-85 

7. ตรวจสอบ Metadata ให้ตรงกับไฟล์บทความ 
8. คลิกปุ่ม Send to Review เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ Review  

 กรณบีทความที่ไม่มีกระบวนการประเมินบทความ (Review) เช่น บทบรรณาธิการ, บทความรับเชิญ เป็นต้น 
ให้คลิกปุ่ม Accept and Skip Review เพ่ือข้ามไปยังชั้นตอน Copyediting 

 กรณีต้องการปฏิเสธการตีพิมพ์ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินบทความ (Review) ให้คลิกปุ่ม Decline 
Submission 
 
 

  

ขั้นตอนที ่2 : ตรวจสอบบทควำมเบื้องต้น 

8. คลิกปุ่ม Send to Review 

ถ้าต้องการให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความเบื้องต้น หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
ท าตามขั้นตอนการสรา้งกระทู้สนทนา หน้า 84-85 

7. ตรวจสอบ Metadata ให้ตรงกบัไฟล์บทความ 

6. คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟลม์าตรวจสอบ 

https://goo.gl/oTspFJ
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9. คลิกเครื่องหมาย  ออก เนื่องจากไฟล์ผู้แต่ง (Author) ทีส่่งมายังไม่ได้ลบชื่อ, สังกัด และความเป็นเจ้าของไฟล์ 
10. คลิกปุ่ม Sent to Review 

 

11. บทความจะเปลี่ยนสถานะเข้าสู่การประเมินบทความ (Review) 

  

10. คลิกปุ่ม Send to Review 

9. คลิกเคร่ืองหมำย  ออก 
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แนะนำหัวข1อตYาง ๆ ดังน้ี 

Metadata คือ รายละเอียดของบทความ 

Editorial History คือ ประวัติบทความ และบันทกึบทความ 

Submission Library คือ คลังเก็บไฟลGข6อมลูอื่น ๆ ของวารสาร 

Round คือ รอบการประเมินบทความ 

New Review Round คือ สร6างการประเมินรอบใหมU 

Review Files คือ ไฟลGบทความ และไฟลGแนบอื่น ๆ สำหรับการประเมินบทความ (Review)  

Reviewers คือ ผู6ประเมินบทความ 

Revisions คือ ไฟลGแก6ไขบทความ 

   * ไฟลGประเภท “Article Text” ที่อัปโหลดลUาสุด จะนำไปเข6าโปรแกรม 

Plagiarism Checking System เพื่อตรวจความซ้ำซ6อนกับบทความที่เผยแพรU

ทั้งหมดในระบบ ThaiJO 

Review Discussions คือ กระทู6สนทนากระบวนการประเมินบทความ 

Participants คือ ผู6เกี่ยวข6องกับบทความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กระบวนการประเมินบทความ (Review) 

เมนูสำหรับการตัดสินบทความ (Decision) 

แจ6งรายละเอียดสถานะของบทความ 

ไฟลGสำหรับการประเมินบทความ 

ผู6ประเมินบทความ 

ไฟลGแก6ไขบทความ 

* ไฟลGประเภท “Article Text” ที่อัปโหลดลUาสุด 

จะถูกนำไปตรวจความซ้ำซ6อน 

กระทู6สนทนากระบวนการประเมินบทความ 

ผู6เก่ียวข6องกับบทความ 

จากรูป ผู6ดูแลบทความ 

และ ผู6สUงบทความ 
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1. คลิกลงิกG Upload/Select Files เพื่ออัปโหลดไฟลGที่ลบช่ือ, สังกัด และความเปYนเจ6าของไฟลGของผู6แตUง (Author) 

เรียบร6อยแล6ว (ไฟลGจากข้ันตอนที่ 6 หน6า 92) 

* อัปโหลดได6มากกวUา 1 ไฟลG ขนาดไฟลGไมUเกิน 50 MB 

 
2. คลิกลงิกG Upload Review File 

 
3. เลือกประเภทไฟลG Article Text 

 
 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนที่ 3 : การประเมินบทความ (Review) 

ขั้นตอนท่ี 3.1 : เตรียมไฟล(บทความ และไฟล(อ่ืน ๆ ให1กับผู1ประเมนิ (Review Files) 

เลือกประเภทไฟลG Article Text 

คลิกลิงกG Upload/Select Files 

คลิกลิงกG Upload Review File 
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4. คลิกปุ่ม Upload file เพ่ืออัปโหลดไฟล์ทีล่บชื่อ ลบสังกัด และลบความเป็นเจ้าของไฟล์ของผู้แต่ง (Author) 

 
5. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Change File 

 
6. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก ์Edit 

 
 

คลิกปุ่ม Upload File 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Continue 
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7. คลิกปุ่ม Complete 

 

8. คลิกปุ่ม OK 

 

9. หัวข้อ Review Files จะแสดงไฟล์บทความที่ต้องการส่งให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ให้คลิกทีส่ัญลักษณ์  >> Delete เพ่ือลบไฟล์ จากนั้นอัปโหลดไฟล์ใหม่ตามข้ันตอนที ่1-8 

  

คลิกปุ่ม Complete 

คลิกปุ่ม OK 
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หมำยเหตุ* : ผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) จะต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ดูแลบทควำมทีห่ัวข้อ Participants

 

1. คลิกลิงก ์Add Reviewer 

 

2. แสดงรายชื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทั้งหมดของวารสาร 
3. เลือกผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  
4. คลิกปุ่ม Select Reviewer 

 
 
 

5. ระบบจะเตรียมเนื้อหา Email เพ่ือแจ้งผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ดังนี้ 
6. คลิกปุ่ม Add Reviewer 

ขั้นตอนที ่3.2 : เลือกผู้ประเมินบทควำม (Add Reviewer) 

มีต ำแหน่ง Reviewer ของวำรสำร 

3. เลือกผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

4. คลิกลิงก ์Add Reviewer 

คลิกลิงก ์Add Reviewer 
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ลิงก์ URL ส าหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เข้าสู่ระบบเพื่อประเมินบทความ 
ระบบจะสรา้งให้อัตโนมัต ิ

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้อง
ตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ 

คลิกเลือก  ไฟล์ที่ต้องการส่งให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
(ไฟล์ที่หัวข้อ Review Files) 

ประเภทการประเมินบทความ 
• Double-blind =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อกันทั้ง 2 ฝ่าย 
• Blind  =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชือ่ผู้แต่ง (Author)  
  แต่ ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
• Open  =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และผู้แต่ง (Author) ทราบชือ่ทั้ง 2 ฝ่าย 

แบบประเมินบทความ 

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จะต้องประเมินบทความใหเ้สร็จ 

ตรวจสอบเนื้อหา Email โดยระบบจะสร้างข้อความให้อัตโนมัติ 
และมีข้อความที่ส าคญั ดังนี้ 

 ลิงก์ประเมินบทความ  

 ช่ือเรื่อง และ บทคัดย่อ  
(ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหาใน Email ได)้ 

 

คลิกปุ่ม Add Reviewer 
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7. หัวข้อ Reviewers จะแสดงชื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ดังภาพนี้ 

 

8. เลือกผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ท่านถัดไป โดยท าตามข้ันตอนหน้า 98-99 หรือ ขั้นตอนหน้า 101-102 
จากรูป เลือกผู้ประเมินบทความ (Reviewer ) ครบทั้ง 2 ท่านเรียบร้อยแล้ว 

  

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) วันท่ีผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จะต้องเข้าสูร่ะบบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ

การประเมินบทความ 
(ปี/เดือน/วัน) 

จากรูป ภายในวันที ่2020-02-17 
 

ประเภทการ
ประเมินบทความ 
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a. คลิกลิงก ์Add Reviewer 

 

b. คลิกลิงก์ Enroll Existing User 

 
 
c. ค้นหาจาก Email   
หมำยเหตุ* 

 ผู้ทีต่้องการค้นหา จะต้องไม่มีต าแหน่ง Reveiwer ของวารสาร แต่มี User อยู่ในระบบ ThaiJO 

 หลังจากเลือกผู้ประเมินบทความ (Add Reviewer) เรียบร้อยแล้ว User นั้นจะมีต าแหน่ง Reviewer ของ
วารสารทันที และการเลือกผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ท่านนี้ครั้งถัดไป จะท าตามข้ันตอนหน้า 98-99 

ไม่มีต ำแหน่ง Reviewer ของวำรสำร แต่มี User ในระบบ ThaiJO 

คลิกลิงก ์Add Reviewer 

คลิกลิงก ์Enroll Existing User 
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คลิกปุ่ม Add Reviewer 

แบบประเมินบทความ 

ลิงก์ URL ส าหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เข้าสู่ระบบเพื่อประเมินบทความ 
ระบบจะสรา้งให้อัตโนมัต ิ

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้อง
ตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ 

ประเภทการประเมินบทความ 
• Double-blind =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อกันทั้ง 2 ฝ่าย 
• Blind  =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชือ่ผู้แต่ง (Author)  
  แต่ ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
• Open  =  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และผู้แต่ง (Author) ทราบชือ่ทั้ง 2 ฝ่าย 

วันทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จะต้องประเมินบทความใหเ้สร็จ 

ตรวจสอบเนื้อหา Email โดยระบบจะสร้างข้อความให้อัตโนมัติ 
และมีข้อความที่ส าคญั ดังนี้ 

 ลิงก์ประเมินบทความ  

 ช่ือเรื่อง และ บทคัดย่อ  
(ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหาใน Email ได)้ 

 
 

ค้นหาจาก Email  

คลิกเลือก  ไฟล์ที่ต้องการส่งให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
(ไฟล์ที่หัวข้อ Review Files) 
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เมื่อคลิกสัญลักษณ์  หน้ำชื่อผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) 

Review Details คือ ข้อมูลการประเมินบทความ 
Email Reviewer คือ ส่ง Email ถึงผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
Edit คือ แก้ไขข้อมูลทีส่่งให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
Unassign Reviewer คือ ยกเลิกผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  
  * จะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ยังไม่กดรับประเมินบทความ 
History คือ ประวัติ 
Login As คือ Login เป็น User นี้  
   * แสดงลิงก์นี้ก็ต่อเมื่อผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เป็นสมาชิกของวารสาร  
   เพียงวารสารเดียวเท่านั้น 
Editorial Notes คือ ส าหรับบรรณาธิการบันทึกข้อมูลของ User Reviewer 
  * ถ้ากรอกข้อความในช่องนี้ เมื่อวารสารอื่น ๆ ดึงท่านนี้เป็นผู้ประเมินบทความ 

(Reviewer) วารสารนั้นจะเห็นข้อความนี้ด้วย 
สถำนะ มีดังนี้ 
Request Sent คือ ร้องขอการประเมินบทความ 
Request Declined คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ปฏิเสธการประเมินบทความ 
Request Accepted คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ตอบรับการประเมินบทความ 
Review Submitted คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ส่งผลประเมินกลับ 
Overdue คือ  เกินก าหนด ท าให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่สามารถประเมินบทความได้ 
  * ผู้แต่ง (Author) จะเห็นสถานะนี้ด้วย ให้คลิกลิงก์ Edit เพ่ือแก้ไขวันต่าง ๆ 
 

  

แนะน ำเมนูต่ำง ๆ ที่หัวข้อ Reviewer  
 



 

 

104 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ 
2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ (Submissions)  
3. คลิกชื่อบทความเพ่ือเข้าสู่บทความ 
จากรูป  คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Review 
 รายละเอียดสถานะบทความ   :   มีผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ส่งผลประเมินกลับมา 
* ดูค าแนะน าหน้า Dashboard ของบทความ (Submission) ได้ทีห่น้า 83 

  

ขั้นตอนที ่3.3 : ตรวจสอบผลประเมินบทควำม 

คลิกช่ือบทความเพื่อเข้าสูบ่ทความ 
สถานะของบทความ 

Review 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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4. เข้าสู่หน้าขั้นตอน Review 
สถำนะ มีดังนี้ 

Request Sent คือ ร้องขอการประเมินบทความ 
Request Declined คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ปฏิเสธการประเมินบทความ 
Request Accepted คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ตอบรับการประเมินบทความ 
Review Submitted คือ ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ส่งผลประเมินกลับ 
Overdue คือ  เกินก าหนด ท าให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่สามารถประเมินบทความได้ 

 * ผู้แต่ง (Author) จะเห็นสถานะนี้ด้วย ให้คลิกลิงก์ Edit เพ่ือแก้ไขวันต่าง ๆ 

  

Reviewer 2 : ยังไมไ่ด้ส่งผลประเมินกลับมา 

Reviewer 1 : ส่งผลประเมินกลับมาให้เรียบร้อยแล้ว  
โดยให้ข้อเสนอแนะว่า “Revisions Required” 

กระทู้สนทนา 
จากรูป ไดร้ับกระทู้สนทนาจากผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
* ดูขั้นตอนการตอบกลับกระทูส้นทนา หน้า 86-87 
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1. คลิกลิงก์ Read Review เพ่ือดูผลประเมินบทความของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

 
2. ผลประเมินของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) แสดงดังภาพนี้ 
3. คลิกลิงก์ Confirm เพ่ือยืนยันผลประเมินของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) ประเมินบทควำมในระบบ 

คลิกลิงก์ Read Review 

วัน/เวลา ท่ีส่งผลประเมินบทความ 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
 

ไฟล์ผลประเมิน หรือไฟล์อื่น ๆ ทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) อัปโหลดเข้าสูร่ะบบ 

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
จากรูป ผู้ประเมิน (Reviewer) ใหข้้อเสนอแนะว่า “Revisions Required” 
คือ ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยให้บรรณาธิการ (Editor) พิจารณาต่อ 

แบบประเมินบทความในระบบ 

ให้คะแนนผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

คลิกลิงก ์Confirm 
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4. คลิกลิงก์ Thank Reviewer เพ่ือส่ง Email ขอบคุณผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
* ผู้ดูแลบทความ ทีห่ัวข้อ Participants จะเห็นลิงก์ Thank Reviewer เท่านั้น 

 

5. คลิกปุ่ม Thank Reviewer 
* ถ้าไม่ต้องการส่ง Email ฉบับนี้ ให้คลิกเลือก  Do not sent Email to Reviewer 

 

6. จากรูป ส่ง Email ขอบคุณผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เรียบร้อยแล้ว 

* ถ้าต้องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้คลิกสัญลักษณ์  >> Review Details 
* Revert Decision คือ การกลับไปแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

  

คลิกลิงก ์Thank Reviewer 

คลิกปุ่ม Thank Reviewer 
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หมำยเหตุ * จะอัปโหลดไฟล์ผลประเมิน หรือไฟล์อ่ืน ๆ เข้ำสู่ระบบได้เท่ำนั้น ไม่สำมำรถท ำแบบประเมินบทควำม
ในระบบ (Review Form) ได้ 

a. คลิกสัญลักษณ์  
b. คลิกลิงก์ Review Details 

 

c. อัปโหลดไฟล์ผลการประเมินของผู้ประเมินบทความ )Reviewer(  เข้าสู่ระบบ 
d. เลือกข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
e. คลิกลิงก์ Confirm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) ไม่ประเมินบทควำมในระบบ 

คลิกลิงก ์Review Details 

คลิกสญัลักษณ์  

คลิกลิงก ์Confirm 

ให้คะแนนผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

อัปโหลดไฟลผ์ลประเมินบทความ หรือไฟล์อื่น ๆ 
* อัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 50 MB 

เลือกข้อเสนอแนะตามทีผู่้ประเมินบทความ (Reviewer) แจ้ง 
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f. คลิกลิงก์ Thank Reviewer เพ่ือส่ง Email ขอบคุณผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ตามข้ันตอนหน้า 107 
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จากรูป ได้รับผลประเมินของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ครบทั้ง 2 ท่านแล้ว  
รายละเอียดสถานะบทความ คือ All reviewers have responded and a decision is needed 

  

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 

ผู้ประเมินบทความ (Reviewers) 

เมนูส าหรับการตัดสินบทความ (Decision) 
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1. รวบรวมผลประเมินบทความของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทั้ง 2 ท่าน ก่อนส่งให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไข 
2. คลิกปุ่ม Request Revisions 

 

3. พิมพ์ข้อความ
ใน Email เพ่ือแจ้ง
ผู้แต่ง (Author) 
แก้ไขบทความ 
* ถ้าคลิกปุ่ม +Add 
Reviews to Email 
ระบบจะดึงข้อมูล
จากแบบประเมินทีผู่้
ประเมินบทความ ท า
ในระบบ (ดขูั้นตอน
การสร้างแบบ
ประเมินบทความ ได้
ทีห่น้า 48-51) 

4. คลิกปุ่ม 
Upload File เพ่ือ
อัปโหลดไฟล์ผล
ประเมินบทความ
แนบใน Email 
* อัปโหลดได้มากกว่า 
1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่
เกิน 50 MB 

 
 

  

ขั้นตอนที ่3.4 : แจ้งผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทควำม 

คลิกปุ่ม Request Revisions 

3. พิมพข์้อความใน Email เพื่อแจ้งผู้แต่ง (Author) 

* ถ้าคลิกปุ่ม จะดึงข้อมูลจากแบบประเมินที่ผู้ประเมินบทความ
ท าในระบบให้แสดงข้อความใน Email  

(ดูขั้นตอนการสร้างแบบประเมินบทความ ได้ที่หน้า 48-51) 

4. คลิกปุ่ม Upload File 
ไฟล์ที่ต้องการส่งให้กับผู้แต่ง (Author) 

ข้อควรระวัง** ไฟล์ที่เลือก อาจติดชื่อ หรือความเป็นเจ้าของ
ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

คลิกปุ่ม Request Revisions 



 

 

112 
5. เลือกประเภทไฟล์ Article Text 

 

6. คลิกปุ่ม Upload file เพ่ืออัปโหลดไฟล์ผลประเมินบทความ 

 

7. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Change File 

  

เลือกประเภทไฟล์ Article Text 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Upload file 
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8. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Edit 

 

9. คลิกปุ่ม Complete 

 

10. คลิกเลือก  ไฟล์ผลประเมินเพ่ือให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ 
11. คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 
 
 
 
 
 

 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Complete 
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ข้อความใน Email เพื่อแจ้งผู้แต่ง (Author) 

* ถ้าคลิกปุ่ม จะดึงข้อมูลจากแบบประเมินที่ผู้ประเมินบทความ
ท าในระบบให้แสดงข้อความใน Email  

10. คลิกเลือก  ไฟล์ผลประเมนิเพื่อให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ 
ข้อควรระวัง** ไฟล์ทีเ่ลือก อาจตดิชื่อ หรือความเป็นเจ้าของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

11. คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 
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12. ผู้แต่ง (Author) จะได้รับ Email แจ้งให้แก้ไขบทความ และไฟล์ผลประเมินบทความทีเ่ลือกในขั้นตอนที ่10 
13. สร้างกระทู้สนทนาแจ้งผู้แต่ง (Author) ตามข้ันตอนหน้า 84-85 
* ถ้าไม่ต้องการสร้างกระทู้สนทนาแจ้งผู้แต่ง (Author) ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 
จากรูป แจ้งให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความเรียบร้อยแล้ว 

  

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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1. ผู้ดูแลบทความทีห่ัวข้อ Participant จะได้รับ Email เรื่อง “Revised Version Uploaded” เมื่อผู้แต่ง 
(Author) อัปโหลดไฟล์แก้ไขบทความมาทีห่ัวข้อ Revisions ในระบบ 

 
2. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ 
3. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ (Submissions) 
4. คลิกชื่อบทความเพ่ือเข้าสู่บทความ 
จากรูป  คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Review 
 รายละเอียดสถานะบทความ   :   ผู้แต่ง (Author) อัปโหลดไฟล์แก้ไขบทความเข้าสู่ระบบ 
* ดูค าแนะน าหน้า Dashboard ของบทความ (Submission) ได้ทีห่น้า 83 

  

ขั้นตอนที ่3.5 : ตรวจสอบไฟล์แก้ไขบทควำมของผู้แต่ง (Author) 

คลิกช่ือบทความเพื่อเข้าสูบ่ทความ 
สถานะของบทความ 

Review 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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5. เข้าสู่หน้าขั้นตอนกระบวนการประเมินบทความ (Review) 
6. หัวข้อ Revisions ให้คลิกลิงก์เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์แก้ไขบทความของผู้แต่ง (Author) มาตรวจสอบ 
* ไฟล์ประเภท “Article Text” ทีอั่ปโหลดล่าสุด จะน าไปเข้าโปรแกรม Plagiarism Checking System เพ่ือตรวจ
ความซ้ าซ้อนกับบทความที่เผยแพร่ทั้งหมดในระบบ ThaiJO 
* ถ้าไม่มีไฟล์ทีห่ัวข้อนี้ อาจเป็นไปได้ว่าผู้แต่ง (Author) อัปโหลดไฟล์มาในกระทู้สนทนา (Discussions)  

 
  

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 

ไฟล์แก้ไขบทความ 

6. คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดไฟล ์
* ไฟล์ประเภท “Article Text” ทีอ่ัปโหลดล่าสุด จะน าตรวจความซ้ าซ้อน
กับบทความทีเ่ผยแพร่ทั้งหมดในระบบ ThaiJO 
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การตัดสินบทความ (Decision) มี 4 กรณี ดังนี้ 

 กรณทีี ่1 : ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ โดยไม่ส่งให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) พิจารณา 

 กรณทีี ่2 : ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทความ โดยส่งให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) พิจารณาอีกครั้ง 

 กรณทีี ่3 : ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ 

 กรณทีี ่4 : รับตีพิมพ์บทความ 
 

 

 ท าตามขั้นตอนที ่3.4 : แจ้งผูแ้ต่ง (Author) แก้ไขบทความ หน้า 111-117 

 

1. คลิกลิงก์ New Review Round เพ่ือสร้างการประเมินบทความ (Review) รอบถัดไป 

 

2. คลิกเครื่องหมาย  ออก เนื่องจากไฟล์แก้ไขบทความของผู้แต่ง (Author) อาจจะยังไม่ได้ลบชื่อ, สังกัด และ
ความเป็นเจ้าของไฟล์ 
3. คลิกปุ่ม Create New Review Round  
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนที ่3.6 : ตัดสินบทควำม (Decision) 

กรณีที ่1 : ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทควำม โดยไม่ส่งใหผู้้ประเมินบทควำม (Reviewer) พิจำรณำ 

กรณีที ่2 : ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขบทควำม โดยส่งให้ผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) พิจำรณำอีกครั้ง 

คลิกลิงก ์New Review Round 

3. คลิกปุ่ม Create New Review 
Round 

2. คลิกเคร่ืองหมำย  ออก 
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4. เข้าสู่กระบวนการประเมินบทความ (Review) อีกครั้ง โดยท าตามข้ันตอนหน้า 95-117 
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1. คลิกปุ่ม Decline Submission 

 
2. พิมพ์ข้อความในเนื้อหา Email  
* ถ้าต้องการส่งไฟล์ให้กับผู้แต่ง (Author) สามารถอัปโหลดไฟล์เพ่ิมเติมได้ทีห่ัวข้อ Select review files to share 
with the author(s) จากนั้นคลิกเลือก  
3. คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที ่3 : ปฏิเสธกำรตีพิมพ์บทควำม 

คลิกปุ่ม Decline Submission 

พิมพ์ข้อความในเนื้อหา Email  

คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 

ไฟล์ที่ต้องการส่งให้กับผู้แต่ง (Author) (ถ้ามี) 
* คลิกเลือก  หนา้ไฟล์ 
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4. บทความทีป่ฏิเสธการตีพิมพ์ จะแสดงตามรูปด้านล่างนี้ 

 หน้าบทความ 
แจ้งรายละเอียดสถานะ  คือ  Submission declined.  

 
 

 หน้า Dashboard ของบทความ (Submissions)  
บทความทีป่ฏิเสธการตีพิมพ์ จะย้ายไปอยู่ที่แถบ Archives และสถานะของบทความ คือ Declined 

  

สถานะของบทความ 
Declined 
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1. คลิกปุ่ม Accept Submission 

 
2. พิมพ์ข้อความในเนื้อหา Email  

* ถ้าต้องการส่งไฟล์ให้กับผู้แต่ง (Author) สามารถอัปโหลดไฟล์เพ่ิมเติมได้ทีห่ัวข้อ Select review files to share 
with the author(s) จากนั้นคลิกเลือก  
3. คลิกปุ่ม Next: Select Files for Copyediting 

  

กรณีที ่4 : รับตีพิมพ์บทควำม 

คลิกปุ่ม Accept Submission 

พิมพ์ข้อความในเนื้อหา Email  

คลิกปุ่ม Next: Select Files for Copyediting 

ไฟล์ที่ต้องการส่งให้กับผู้แต่ง (Author) (ถ้ามี) 
* คลิกเลือก  หนา้ไฟล์ 

ไฟล์จากหัวข้อ Submission Library ที่วารสารอัปโหลดไว้  
ถ้าต้องการส่งให้กับผู้แต่ง (Author) (ถ้ามี) 

* คลิกเลือก  หนา้ไฟล์ 
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4. คลิกเครื่องหมาย  ออก เนื่องจากไม่ต้องการส่งไฟล์ไปยังขั้นตอน Copyediting 
* ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปยังขั้นตอน Copyediting ให้คลิกเลือก  ไฟล์ จากนั้นไฟล์จะแสดงทีห่ัวข้อ Draft Files 
5. คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 

 
 
6. เข้าสูก่ระบวนพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความ (Copyediting) 

  

คลิกเคร่ืองหมำย  ออก 

คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 
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* ถ้ำไม่ต้องกำรท ำขั้นตอน Copyediting ใหค้ลิกปุ่ม Send to Production เพื่อเข้ำสู่ขั้นตอน Production 

(ขั้นตอนที ่27-32 หน้ำ 133-135) 

1. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ 
2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ (Submissions) 
3. คลิกชื่อบทความเพ่ือเข้าสู่บทความ 
จากรูป  คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Copyediting 
* ดูค าแนะน าหน้า Dashboard ของบทความ (Submission) ได้ทีห่น้า 83 

  

กระบวนกำรพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทควำม (Copyediting) 

จ านวนไฟล์ที่หวัข้อ Copyedited 

จ านวนกระทู้สนทนา (Discussions) 

คลิกช่ือบทความเพื่อเข้าสูบ่ทความ 
สถานะของบทความ 

Copyediting 
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4. เข้าสู่หน้ากระบวนการพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความ (Copyediting) 
แนะน ำหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
Metadata คือ รายละเอียดของบทความ 
Editorial History คือ ประวัติบทความ และบันทึกบทความ 
Submission Library คือ คลังเก็บไฟล์ข้อมูลอ่ืน ๆ ของวารสาร 
Draft Files คือ ไฟล์บทความฉบับร่าง 
Copyediting Discussions คือ กระทู้สนทนากระบวนพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความ 
Copyedited คือ ไฟล์ที่พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความเรียบร้อยแล้ว  

* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์ทีห่ัวข้อนี้ 
Participants คือ ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 

  

ไฟล์บทความฉบับร่าง 

กระทู้สนทนากระบวนพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความ 

ไฟล์ทีพ่ิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 
* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์ทีห่วัข้อน้ี 

 

ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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5. คลิกลิงก์ Upload/Select Files เพ่ืออัปโหลดไฟล์บทความฉบับร่างทีห่ัวข้อ Draft Files 

 

6. คลิกลิงก์ Upload File 

 
7. เลือกประเภทไฟล์ Article Text 
8. คลิกปุ่ม Upload file เพ่ืออัปโหลดไฟล์บทความฉบับร่าง 

 
9. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Change File 
  

คลิกปุ่ม Upload File 

เลือกประเภทไฟล์ Article Text 

คลิกปุ่ม Continue 
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10. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Edit 

 

11. คลิกปุ่ม Complete 

 

12. คลิกปุ่ม OK 

  

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Complete 

คลิกปุ่ม OK 
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13. หัวข้อ Draft Files จะแสดงไฟล์บทความฉบับร่าง 

14. คลิกลิงก์ Assign เพ่ือเลือกผู้ที่มีต าแหน่งพิสูจน์อักษร (Copyeditor) เข้ามาตรวจสอบไฟล์บทความฉบับร่าง 
* ถ้าบรรณาธิการ (Journal Editor) หรือ (Section Editor) มีชื่อทีห่ัวข้อ Participants แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที ่21 
หน้า 131 

 
  

คลิกลิงก์ Assign 
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15. เลือกต าแหน่ง Copyeditor 
16. กดปุ่ม Search 
17. เลือก Copyeditor ที่ต้องการให้ดูแลกระบวนการนี้ 
18. เลือก Email เรื่อง “Copyediting Request” เพ่ือแจ้งผู้ที่มีต าแหน่งพิสูจน์อักษร (Copyeditor) เข้าสู่ระบบมา
ตรวจสอบไฟล์บทความฉบับร่าง (ข้อความใน Email สามารถแก้ไขได้ หรือ ถ้าไม่ต้องการส่ง Email ไม่ต้องเลือก) 
19. คลิกปุ่ม OK 
  

เลือกต าแหน่ง Copyeditor 

กดปุ่ม Search 

เลือก Copyeditor ทีต่้องการให้ดแูลกระบวนการนี ้

เลือก Email เรื่อง “Copyediting Request” 

ข้อความใน Email  
* สามารถแก้ไขได ้

คลิกปุ่ม OK 
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20. หัวข้อ Participants จะแสดงชื่อ Copyeditor และต้องเข้าสู่ระบบมาดูแลกระบวนการนี้ 

  

ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 
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21. หัวข้อ Copyediting Discussions สามารถสร้างกระทู้สนทนากับผู้เกี่ยวข้องทีห่ัวข้อ Participants โดยคลิกลิงก์ 
Add discussions  
จากรูป สร้างกระทู้สนทนา แจ้งผู้แต่ง (Author) ตรวจสอบไฟล์ 

 
  

คลิกเลือก  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการให้เห็นกระทู้สนทนาน้ี 
 

ช่ือเรื่องกระทู้สนทนา 
 

ข้อความ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 
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22. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 

  

23. สามารถอัปโหลดไฟล์ที่พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้แต่ง (Author) ไดท้ีห่ัวข้อ 
Copyedited โดยคลิกลิงก์ Upload/Select Files 
* ถ้าไม่ต้องการอัปโหลดไฟล์ให้กับผู้แต่ง (Author) ให้ข้ามไปขั้นตอนที ่27 หน้า 133 

 

24. ระบบจะให้เลือกไฟล์ หากยังไม่มีไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Upload File 
* ถ้ามีไฟล์ใน  List Copyediting ให้คลิกเลือกไฟล์  
25. คลิกปุ่ม OK 

  

คลิกลิงก์ Upload/Select Files 

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิด
การแจ้งเตือนให้
คลิกเลือก  

จ านวนข้อความ
ในกระทู้สนทนา 

คลิกปุ่ม OK 
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26. หัวข้อ Copyedited จะแสดงไฟล์ที่พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความเรียบร้อยแล้วให้กับผู้แต่ง (Author) 
แสดงดังภาพนี้ 

 

หมำยเหตุ** เสร็จสิ้นกระบวนกำรของผู้ที่มีต ำแหน่งพิสูจน์อักษร (Copyeditor) 
 

27. บรรณาธิการ (Journal Editor) หรือ (Section Editor) คลิกปุ่ม Send to Production เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
เตรียมบทความเผยแพร่ออนไลน์ (Production) 

 
  

คลิกปุ่ม Send to Production 

ไฟล์ทีพ่ิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) 
* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์นี ้
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28. ระบบจะเตรียม Email แจ้งผู้แต่ง (Author) ว่า “เสร็จสิ้นขั้นตอน Copyediting เรียบร้อยแล้ว บทความจะถูก
ส่งไปยังข้ันตอน Production”  
* ถ้าไม่ต้องการส่ง Email ฉบับนี้ให้คลิกเลือก  Do not sent author Email  
29. คลิกปุ่ม Next: Select Files for Production 

 

30. คลิกเครื่องหมาย  ออก เนื่องจากไม่ต้องการส่งไฟล์ไปยังขั้นตอน Production 
* ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปยังขั้นตอน Production ให้คลิกเลือก  ไฟล์ จากนั้นไฟล์จะแสดงที่หัวข้อ Production 
Ready Files 
31. คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 

 

คลิกปุ่ม Next: Select Files for Production 

คลิกเคร่ือง  ออก 

คลิกปุ่ม Record Editorial Decision 
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32. เข้าสู่หน้ากระบวนการเตรียมเผยแพร่บทความ (Production) 
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1. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ 
2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ (Submissions) 
3. คลิกชื่อบทความเพ่ือเข้าสู่บทความ 
จากรูป  คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Production 
* ดูค าแนะน าหน้า Dashboard ของบทความ (Submission) ได้ทีห่น้า 83 

 
  

กระบวนกำรเตรียมบทควำมเผยแพร่ออนไลน์ (Production) 

จ านวนไฟล์เผยแพร่บทความออนไลน์ (Galleys) 

จ านวนกระทู้สนทนา (Discussions) 

คลิกช่ือบทความเพื่อเข้าสูบ่ทความ 
สถานะของบทความ 

Production 



 

 

137 
4. เข้าสู่หน้ากระบวนการเตรียมบทความเผยแพร่ออนไลน์ (Production) 
แนะน ำหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
Metadata คือ รายละเอียดของบทความ 
Editorial History คือ ประวัติบทความ และบันทึกบทความ 
Submission Library คือ คลังเก็บไฟล์ข้อมูลอ่ืน ๆ ของวารสาร 
Production Ready Files คือ ไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ 
  เช่น ไฟล์ word ก่อนส่งโรงพิมพ์ หรือ ไฟล์ word ทีไ่ด้รับจากโรงพิมพ์ 
Production Discussions คือ กระทู้สนทนากระบวนการเตรียมเผยแพร่บทความ (Production) 
Galleys คือ ไฟล์เผยแพร่บทความออนไลน์  

* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์ทีห่ัวข้อนี้ 
Participants คือ ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 
 
หมำยเหตุ* ถ้ามีต าแหน่งงาน เช่น Production Editor, Layout Editor เป็นต้น สามารถ Assign งานให้ดูแล
กระบวนการนี้ได ้เหมือนกับกระบวนพิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบบทความ (Copyediting) ขั้นตอนที ่14-19 หน้า 
128-129 

 
  

ไฟล์บทความฉบับสมบรูณ์  
เช่น ไฟล์ word ก่อนส่งโรงพิมพ์ หรือ ไฟล์ word ที่ได้รับจากโรงพมิพ์ 

กระทู้สนทนากระบวนการเตรยีมเผยแพร่บทความ 

ไฟล์เผยแพร่บทความออนไลน ์
* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์ทีห่วัข้อน้ี 

 

ผู้เกี่ยวข้องกับบทความ 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 

น าบทความเข้าเล่ม 
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1. คลิกลิงก์ Upload File เพ่ืออัปโหลดไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ เช่น ไฟล์ word ก่อนส่งโรงพิมพ์ หรือ ไฟล์ 
word ทีไ่ด้รับจากโรงพิมพ์ เป็นต้น 

 
2. เลือกประเภทไฟล์ Article Text 
3. คลิกปุ่ม Upload file เพ่ืออัปโหลดไฟล์บทความฉบับร่าง 

 
4. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Change File 

 
5. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Edit 
  

อัปโหลดไฟล์บทควำมฉบับสมบูรณ ์

เลือกประเภทไฟล์ Article Text 

คลิกปุ่ม Upload File 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Continue 
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6. คลิกปุ่ม Complete 

 
 

7. หัวข้อ Production Ready Files จะแสดงไฟล์บทความฉบับร่าง ดังภาพนี้ 

  

คลิกปุ่ม Complete 
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8. แก้ไขข้อมูลบทความ ให้ตรงกับไฟล์ PDF ของบทความ เพ่ือแสดงผลออนไลน์ โดยการคลิกลิงก์ Metadata 

  

แก้ไขข้อมูลบทควำม (Metadata) 

8. คลิกลิงก์ Metadata 
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9. กรอกข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากวารสารตั้งค่าให้เว็บไซต์กรอกข้อมูลหลายภาษา 
* กรอกข้อมูลให้ตรงกับช่องภำษำ และถูกต้องครบถ้วน 

 

  

แถบเมนู Submission 

ประเภทของบทควำม 

ภำษำของบทควำม 

ชื่อบทควำม 

บทคัดย่อ 
* ถ้าบทคัดย่อมีสูตรสมการ หรือตวัอักขระพิเศษต่าง ๆ ให้ดูขั้นตอนหน้า 145-147 
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ผู้แต่ง (Author) 
กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทุกคน 

ช่ือ 
 

เลือกต าแหน่ง Author 

คลิกปุ่ม Save 

* ถ้าไม่ใช่ผู้แต่งหลัก ไม่ต้องคลิกเลือก 
กรณีเป็นผู้แต่งหลักให้คลิกเลือก  

คลิกเลือก  เพื่อแสดงช่ือทีห่น้าเว็บไซต ์
* ห้ำมน ำเคร่ืองหมำยถูกออก 

สถาบันหรือหน่วยงานทีส่ังกัด 
 
 

นามสกลุ 

Email  

ประเทศ 

คลิกสญัลักษณ์  

คลิกลิงก์ Edit 

เพิ่มผู้แต่ง (Author) 
(ถ้ามี) 
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* ถ้าไม่มีเลข DOI ให้ข้ามไปแถบ References 
* ถ้ามีเลข DOI ดูขั้นตอนการตั้งค่าเลข DOI จากหน้า163-165 

  

แถบเมนู Identifiers 

ค ำส ำคัญ 
ใส่ทีละค า คั่นค า โดยกด Enter 

หน่วยงำนทีส่นับสนนุ/ให้ทุน (ถ้ามี) 
ใส่ทีละหน่วยงาน คั่นค า โดยกด Enter 

รูปภำพของบทควำม (ถ้ามี) 

คลิกปุ่ม Save 
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1. แยกรายการอ้างอิง (References) แต่ละรายการ โดยกด Enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ 
2. คลิกปุ่ม Extract and Save References 

 

3. ระบบจะแยกรายการอ้างอิง 
(References) และสร้างลิงก์ให้
อัตโนมัติ แสดงดังภาพนี้ 

  

แถบเมนู References 

คลิกปุ่ม Extract and Save References 

รำยกำรอ้ำงอิง (References) 
แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter 
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a. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความทีต่้องการสร้างสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ 
b. คลิกสัญลักษณ์ fx  

 
c. น าเมาส์ชี้รูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ทีต่้องการ 
d. คลิกเลือกรูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ จากรูป คลิกเลือกรูปแบบ a̅ 

 
a. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } ทีช่่องสีเหลือง จากรูป แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { } 

 
 

กำรสร้ำงสูตรสมกำร หรือตัวอักขระพิเศษต่ำง ๆ 
 

b. คลิกสญัลักษณ์ fx 

d. คลิกเลือกรูปแบบเพื่อแทรกสมการ  

จากตัวอย่าง เลือกรูปแบบ �̅� 
   

a. วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความทีต่้องการแทรกสมการ หรือตัวอักขระพิเศษตา่ง 
ๆ 

e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } 
จากตัวอย่าง แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { }   
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b. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงตัวอย่างที ่Preview  
c. คลิกปุ่ม OK 

 

d. แสดงสมการทีส่ร้าง ดังภาพนี้ 
* ถ้าต้องการแก้ไขสมการ ให้ double click ทีส่มการนั้น 

 
e. คัดลอกสมการไปยังบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดย คลิกสมการ 
f. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  หรือ Ctrl+c 

 
 
 
 

f. สมการทีส่ร้างจะแสดงตัวอยา่งที ่Preview 

g. คลิกปุ่ม OK 

i. คลิกสมการ 

j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  
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g. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา วาง (Paste) หรือ Ctrl+v 

 
 
h. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 

  

คลิกเมาส์ขวา และวาง (Paste) 

วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความ 



 

 

148 

 
1. หัวข้อ Galleys คลิกลิงก์ Add galley เพ่ืออัปโหลดไฟล์ PDF ของบทความทีต่้องการเผยแพร่ออนไลน์ 

 

2. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
3. คลิกปุ่ม Save 

  

อัปโหลดไฟล ์PDF เพื่อเผยแพร่ออนไลน ์

 

คลิกลิงก์ Add galley 

ช่ือปุ่มของไฟล์ 
จากรูป พิมพ์ค าว่า “PDF” 

คลิกปุ่ม Save 

เลือกภาษาของบทความ 
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4. เลือก Article Text 
5. คลิกปุ่ม Upload File เพ่ืออัปโหลดไฟล์ PDF ของบทความ 

 

6. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Change File 

 

7. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Edit 

 

เลือก Article Text 

คลิกปุ่ม Upload File 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Continue 
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8. คลิกปุ่ม Complete 

 

9. หัวข้อ Galleys แสดงไฟล์ PDF ของบทความทีต่้องการเผยแพร่ออนไลน์ 

* ถ้าต้องการแก้ไข หรือ ลบไฟล์ให้คลิกสัญลักษณ์  
* อัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB 

  

คลิกปุ่ม Complete 

แสดงไฟล์ PDF ของบทความเพื่อแสดงในหน้าออนไลน ์
* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์นีด้้วย 
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1. คลิกปุ่ม Schedule For Publication เพ่ือน าบทความเรื่องนี้เข้าตัวเล่ม 

 

2. ท าตามขั้นตอน ดังนี้ 

  

น ำบทควำมเข้ำเล่มวำรสำร 

คลิกปุ่ม Schedule For Publication 

เลือกตัวเล่มวารสาร 

เลขหน้าของบทความ 

คลิกปุ่ม Save 

แสดงไฟล์ PDF ของบทความเพื่อแสดงในหน้าออนไลน ์
* ผู้แต่ง (Author) จะเห็นไฟล์นีด้้วย 

การอนุญาต 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์บทความ ปีลิขสิทธ์ิบทความ 

คลิกเลือก  การอนุญาตสิทธ์ิการเข้าถึงบทความ 
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3. สิ้นสุดกระบวนการเตรียมบทความเผยแพร่ออนไลน์ (Production) จะแสดงดังภาพนี้ 

 
 

**เสร็จสิ้นกระบวนกำรพิจำรณำบทควำม** 
หมำยเหตุ*  
เมื่อบทความเข้าเล่มครบทุกบทความแล้ว ถ้าต้องการออนไลน์เล่ม สามารถดูได้จากข้ันตอนการออนไลน์เล่ม (Publish 
Issues) หน้า 76  

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 
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น ำบทควำมเก่ำ หรือ บทควำมทีไ่ม่ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำบทควำม เข้ำสู่ระบบ ThaiJO 

** ท ำขั้นตอน กำรสร้ำงเล่ม (Create Issues) หน้ำ 74-75 เรียบร้อยแล้ว ** 

1. เข้าสู่หน้า Dashboard >> Tools >> Import/Export 

 

2. คลิกลิงก์ QuickSubmit Plugin  

 

3. กรอกข้อมูล ดังนี้ 

จากรูป แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากตั้งค่าให้เว็บไซต์แสดง 2 ภาษา (ข้ันตอนการตั้งค่าภาษา หน้า 20)  

กำรน ำบทควำมเข้ำสู่ระบบโดยวิธีกำร Quick Submit 

คลิกลิงก์ QuickSubmit Plugin 
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ประเภทของบทควำม 

ภำษำของบทควำม 

รูปภำพของบทควำม (ถ้ามี) 

ชื่อบทควำม 

บทคัดย่อ 
* ถ้าบทคัดย่อมีสูตรสมการ หรือตวัอักขระพิเศษต่าง ๆ ให้ดูขั้นตอนหน้า 160-162 

 
 

รำยกำรอ้ำงอิง (References) 
แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter 

 

ค ำส ำคัญ 
ใส่ทีละค า คั่นค า โดยกด Enter 

หน่วยงำนทีส่นับสนนุ/ให้ทุน (ถ้ามี) 
ใส่ทีละหน่วยงาน คั่นค า โดยกด Enter 
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ผู้แต่ง (Author) 
กรอกข้อมลูทุกคนให้ครบถ้วน 

ช่ือ 
 

เลือกต าแหน่ง Author 

สถาบันหรือหน่วยงานทีส่ังกัด 
 
 

นามสกลุ 

 Email  

ประเทศ 

คลิก Add Contributor 

คลิกปุ่ม Save 

กรณีเป็นผู้แต่งหลักให้คลิกเลือก  
* ถ้าไม่ใช่ผู้แต่งหลัก ไม่ต้องคลกิเลือก 

คลิกเลือก  เพื่อแสดงช่ือทีห่น้าเว็บไซต ์
* ห้ำมน ำเคร่ืองหมำยถูกออก 
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คลิกลิงก ์Add galley 

ช่ือปุ่มของไฟล์ 
จากรูป พิมพ์ค าว่า “PDF” 

คลิกปุ่ม Save 

เลือกภาษาของบทความ 

เลือก Article Text 

คลิกปุ่ม Upload File 

คลิกปุ่ม Continue 
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เลือกวันทีต่ีพิมพ ์(Published) บทความ 

คลิกปุ่ม Save 

เลือกตัวเล่ม 

ใส่เลขหน้าของบทความ 

กรอกสัญญาอนุญาต URL : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

ปีลิขสิทธ์ิบทความ เจ้าของลิขสิทธิ์บทความ 
จากรูป คือ วารสาร 

คลิกปุ่ม Complete 

คลิกปุ่ม Continue 

เลือก Published 
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4. คลิกลิงก์ Go to Submission เพ่ือเข้าสู่บทความทีล่งข้อมูลข้างต้น 

 

5. เข้าสู่บทความ 
6. คลิกลิงก์ Metadata 

 

 
7. แยกรายการอ้างอิงแต่ละ
รายการ โดยการกด Enterเพ่ือขึ้น
บรรทัดใหม่ 
8. คลิกปุ่ม Extract and Save 
References 

 

 

เข้ำสู่แถบเมนู References 

คลิกลิงก์ Go to Submission 

คลิกลิงก์ Metadata 

คลิกปุ่ม Extract and Save References 

รำยกำรอ้ำงอิง (References) 
แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter 

 



 

 

159 
9. ระบบจะแยกรายการอ้างอิง (References) และสร้างลิงก์ให้อัตโนมัติ แสดงดังภาพนี้ 

 
 

** เสร็จสิ้นกำรน ำบทควำมเข้ำสู่ระบบโดยวิธีกำร Quick Submit ** 
หมำยเหตุ*  
เมื่อบทความเข้าเล่มครบทุกบทความแล้ว ถ้าต้องการออนไลน์เล่ม สามารถดูได้จากข้ันตอนการออนไลน์เล่ม (Publish 
Issues) หน้า 76  
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a. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความทีต่้องการสร้างสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ 
b. คลิกสัญลักษณ์ fx  

 
c. น าเมาส์ชี้รูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ทีต่้องการ 
d. คลิกเลือกรูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ จากรูป คลิกเลือกรูปแบบ a̅ 

 
e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } ทีช่่องสีเหลือง จากรูป แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { } 

 
 

กำรสร้ำงสูตรสมกำร หรือตัวอักขระพิเศษต่ำง ๆ 
 

b. คลิกสญัลักษณ์ fx 

d. คลิกเลือกรูปแบบเพื่อแทรกสมการ  

จากตัวอย่าง เลือกรูปแบบ �̅� 
   

a. วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความทีต่้องการแทรกสมการ หรือตัวอักขระพิเศษตา่ง 
ๆ 

e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } 
จากตัวอย่าง แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { }   
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f. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงตัวอย่างที ่Preview  
g. คลิกปุ่ม OK 

 

h. แสดงสมการทีส่ร้าง ดังภาพนี้ 
* ถ้าต้องการแก้ไขสมการ ให้ double click ทีส่มการนั้น 

 
i. คัดลอกสมการไปยังบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดย คลิกสมการ 
j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  หรือ Ctrl+c 

 
 
 
 

f. สมการทีส่ร้างจะแสดงตัวอยา่งที ่Preview 

g. คลิกปุ่ม OK 

i. คลิกสมการ 

j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  
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k. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา วาง (Paste) หรือ Ctrl+v 

 
l. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 

  

คลิกเมาส์ขวา และวาง (Paste) 

วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความ 
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กรณีเปิดใช้งาน DOI และตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนการใส่เลข DOI ให้กับบทความ 
1. Log in ในต าแหน่ง Journal manage 
2. Settings >> Website 
3. เข้าสู่แถบ Plugins  

 
4. หัวข้อ Public Identifier Plugins ให้คลิกเลือก  เพ่ือเปิดใช้งาน DOI 

 
5. คลิกสัญลักษณ์ จากนั้นคลิกลิงก ์Settings 

  

กำรใส่เลข DOI ให้กับบทควำม 

เปิดใช้งำน Plugins DOI 

4. คลิกเลือก  เพื่อเปิดใช้งาน DOI 
 

5. คลิกสัญลักษณ์ จากนั้นคลิกลิงก์ Setting 
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6. ตั้งค่า DOI ดังนี้ 

 
  

คลิกเลือก  Articles 

ใส่เลข DOI Prefix 

เลือกการใส่เลข DOI Suffix ของบทความ 

คลิกปุ่ม Save 
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1. เข้าสู่บทความ 
2. คลิกลิงก ์Metadata 

 
3. เข้าสู่แถบ Identifiers 
4. ใส่เลข DOI Suffix 
5. คลิกปุ่ม Save 

  

กำรใส่เลข DOI ให้กับบทควำม 
 

2. คลิกลิงก์ Metadata 

3. เข้าสู่แถบ Identifiers 

4. ใส่เลข DOI Suffix 

5. คลิกปุ่ม Save 
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** สมัครสมำชิกครั้งแรก ยังไม่มี User ในระบบ ThaiJO ** 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ThaiJO URL : https://tci-thaijo.org/ 

 
2. พิมพ์ค าค้นหาวารสาร จากนั้นกด Enter หรือคลิกสัญลักษณ์ 

  

 
3. คลิกลิงกช์ื่อวารสาร หรือ Journal หรือ หน้าปกวารสาร ทีต่้องการสมัครสมาชิก 

 

กำรสมัครสมำชิก (Register) | ไม่ม ีUser ใน ThaiJO 

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหำวำรสำรที่ต้องกำรสมัครสมำชิก 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  เข้ำสู่เว็บไซต์วำรสำรที่ต้องกำรสมัครสมำชิก 
 

คลิกลิงกช่ื์อวารสาร  
หรือ Journal  
หรือ หน้าปกวารสาร 

2.2 เลือก Journals 2.1 พิมพ์ค าค้น 
2.3 กด Enter หรือคลิก

สัญลักษณ์ 

https://tci-thaijo.org/
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4. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสาร คลิกลิงก์ Register มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ 

 
5. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
6. คลิกกดปุ่ม Register 

 

ขั้นตอนที่ 3 :  สมัครสมำชิกวำรสำร 
 

คลิกลิงก ์Register 

คลิกเลือก  I’m not a robot หรือ ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัต ิ

Login 
 Email * =  Email  
Username * = ช่ือผู้ใช้งาน ใช้ได้เฉพำะ ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข, hyphens (-) 
หรือ underscores (_) และหลงัจากสมัครสมาชกิแล้วจะแก้ไข Username ไม่ได้ 
Password * = รหัสผ่าน 6 ตัวข้ึนไป 
Repeat password * = ยืนยันรหสัผ่าน 6 ตัวขึ้นไป 

คลิกปุ่ม Register 

Profile 
Given Name = ช่ือ  
Family Name =  นามสกลุ 
Affiliation = หน่วยงาน/สังกัด  
เช่น คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Country = ประเทศ 

คลิกเลือก  ใช่, ฉันอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของฉัน
ตามค าช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคล 

คลิกเลือก  ใช่,ฉันต้องการรับการแจ้งเตือนและประกาศจากวารสาร 

*ถ้ำไม่ใช่ ผู้แต่ง (Author) ไม่ต้องคลิกเลือก 
แต่ถ้าเป็นผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ของวารสารใหค้ลิกเลือก   
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7. ระบบจะแจ้งให้เข้าสู่ Email เพ่ือยืนยันตัวตน 

 
8. เข้าสู่ Email เรื่อง “Validate Your Account”  

9. ถ้าไม่เจอ Email ในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบที ่จดหมายขยะ (Spam Mails) หรือ ถังขยะ (Junk Mails)  
10. ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบ Email ให้ติดต่อแฟนเพจ Thaijo2.0 : https://www.facebook.com/ThaiJo2.0/inbox 

11. คลิกลิงกเ์พ่ือยืนยันตัวตน 

 ลิงกย์ืนยันตัวตนมีอำยุ 15 วัน หากเกินก าหนด จะไม่สามารถคลิกลิงก์ได้ กรุณาติดต่อวารสาร 

 ถ้า Email อยู่ที ่จดหมายขยะ (Spam Mails) ให้คลิก “รายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะ” 

  

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันตัวตน 
 

 Email เรื่อง “Validate Your Account” 

คลิกลิงกเ์พื่อยืนยันตัวตน 
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12. ท่านได้ท าการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว 
13. คลิกลิงก์ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

14. พิมพ์ Username และ Password 
15. คลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

16. เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว จะแสดง Username มุมบนขวา 
  

พิมพ์ Username และ Password 

คลิกปุ่ม Login 

คลิกลิงก ์Login 



 

 

170 

 
** กรณีมี User อยู่ในระบบ ซึ่งเคย Register เป็นสมำชิกวำรสำรอ่ืนในระบบ ThaiJO แล้ว ** 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ThaiJO URL : https://tci-thaijo.org/ 

 
2. พิมพ์ค าค้นหาวารสาร จากนั้นกด Enter หรือคลิกสัญลักษณ์ 

  

 
3. คลิกลิงกช์ื่อวารสาร หรือ Journal หรือ หน้าปกวารสาร ทีต่้องการสมัครสมาชิก 

 

กำรสมัครสมำชิก (Register) | ม ีUser ใน ThaiJO แล้ว 

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหำวำรสำรที่ต้องกำรสมัครสมำชิก 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  เข้ำสู่เว็บไซต์วำรสำรที่ต้องกำรสมัครสมำชิก 
 

คลิกลิงกช่ื์อวารสาร  
หรือ Journal  
หรือ หน้าปกวารสาร 

2.2 เลือก Journals 
2.1 พิมพ์ค าค้น 

2.3 กด Enter หรือคลิก
สัญลักษณ์ 

https://tci-thaijo.org/
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4. จากนั้นจะเข้าสู่เว็บไซต์ของวารสาร คลิกลิงก ์Login มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ 

 
5. พิมพ์ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม  Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
 

6. จากนั้นจะแสดงชื่อ Username ทีมุ่มบนด้านขวามือของเว็บไซต์  
7. คลิก Username และคลิก View Profile 

  

ขั้นตอนที่ 3 :  Login เข้ำสู่ระบบ 
 

พิมพ์ Username และ Password 

คลิกปุ่ม Login 

คลิก View Profile 
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8. คลิกแถบ Role 

 

9. เลือกต าแหน่งทีต่้องการสมัคร  
10. คลิกปุ่ม Save 

 Reader  คือ  ผู้อ่านทั่วไป  

 Author  คือ  ผู้แต่ง หรือ ผู้เขียนบทความ  

 Reviewer  คือ  ผู้ประเมินบทความ 

 
  

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกต ำแหน่งในวำรสำร 
 

คลิกแถบ Role 

เลือกต าแหน่งทีต่้องการ 

คลิกปุ่ม Save 

ช่ือวารสารที่ต้องการ
สมัครสมาชิก 
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11. กด F5 หรือ คลิกขวา >> Reload เพ่ืออัปเดทหน้าจอ จากนั้นจะแสดงเมนู Submissions ด้านซ้ายมือ 
จากรูป สมัครสมาชิกต าแหน่งผู้แต่ง (Author) สามารถส่งบทความให้กับวารสารนั้นได้ทีเ่มนู Submissions 

  

เมนูส าหรับการส่งบทความ 
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1. Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นจะแสดง Username มุมขวาบนเว็บไซต์ 
2. คลิก View Profile เพ่ือกรอกข้อมูลส่วนตัว 

 
 
3. แสดงแถบรายละเอียด Profile ดังนี้ 
* สัญลักษณ์ลูกโลก เนื่องจากวารสารตั้งค่าให้กรอกข้อมูลแยกภาษา 
สัญลักษณ์ลูกโลก-สีแดง  คือ กรอกข้อมูลไม่ครบ 
สัญลักษณ์ลูกโลก-สีเขียว  คือ กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 

 
 

 
  

กำรจัดกำรข้อมลูส่วนตัว (Profiles) 

ข้อมูลผู้ใช้ (Identity) 

ช่ือ นามสกลุ 
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ข้อมูลติดต่อ (Contact) 

Email  

ลงท้าย Email  

เบอร์โทร หน่วยงาน / สังกัด 
ตัวอย่าง กรอกข้อมูล 2 ภาษา ดังนี ้
ภาษาอังกฤษ  
School of Energy Environment and Materials,  
King Mongkut's University of Technology Thonburi 
ภาษาไทย 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ที่อยู่ 

ประเทศ 

ภาษาที่เขียนบทความ 
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จากรูป ผู้ใช้ author_thaijo มีต าแหน่งเป็น Reader, Author ใน Journal of Thai-Journal Citation Index Centre 

 

 

  

ต ำแหน่งในวำรสำร (Roles) 

ข้อมูลที่ต้องกำรเผยแพร่ (Public) 

Reader : สมาชิกทั่วไป 
Author :  ผู้แต่ง/ผู้เขียน 
Review :  ผู้ประเมินบทความ 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ หรือ สาขาทีท่ าวิจัย 
ใส่ทีละค า โดยกด Enter เพื่อคั่นค า 

 

รูปภาพ (ถ้าต้องการอัปโหลดรูปให้คลิกปุ่ม Upload File) 

ประวัติ หรือผลงานวิจยัต่าง ๆ 

URL ทีแ่สดงตัวท่านในเว็บไซต์หนว่ยงาน 

เลข ID ของนักวิจัย  
สมัครได้ที ่URL : https://orcid.org/register 
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รหัสผ่ำน (Password) 

กำรแจ้งเตือนจำกระบบ (Notifications) 

รหัสผ่านปัจจุบัน 

รหัสผ่านใหม ่

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่
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ลิงก์ยืนยันกำรแก้ไขรหัสผ่ำนมีอำยุ 1 วัน หำกเกินก ำหนด จะไม่สำมำรถคลิกลิงก์ได้ กรุณำติดต่อวำรสำร 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ThaiJO URL : https://tci-thaijo.org/ 

 
2. พิมพ์ค าค้นหาวารสาร จากนั้นกด Enter หรือคลิกสัญลักษณ์ 

 

 
3. คลิกลิงกช์ื่อวารสาร หรือ Journal หรือ หน้าปกวารสาร 

 

ลืมรหสัผ่ำน (Forgot your password?) 

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหำวำรสำร 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  เข้ำสู่เว็บไซต์วำรสำร 
 

คลิกลิงกช่ื์อวารสาร  
หรือ Journal  
หรือ หน้าปกวารสาร 

2.2 เลือก Journals 2.1 พิมพ์ค าค้น 

2.3 กด Enter หรือคลิก
สัญลักษณ์ 

https://tci-thaijo.org/
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4. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสาร  
5. คลิกลิงก ์Login มุมบนขวา 

 
6. คลิกลิงก์ Forgot your password? 

 
7. พิมพ์ Email ทีเ่คยสมัครสมาชิก 
8. คลิกปุ่ม Reset Password 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 :  กรอก Email ที่เคยสมัคร
สมำชิก 
 

คลิกลิงก ์Login 

คลิกลิงก ์Forgot your password? 

พิมพ์ Email ทีเ่คยสมัครสมาชิก 

คลิกปุ่ม Reset Password 



 

 

180 
9. เข้าสู่หน้าการแจ้งว่า ระบบจะส่งการยืนยันแก้ไขรหัสผ่านไปยัง Email ของคุณ โปรดท าตามค าแนะน าใน Email 
เพ่ือแก้ไขรหัสผ่านของคุณ 

 

10. เข้าสู่ Email ของคุณ 
11. ระบบจะส่ง Email เรื่อง “Password Reset Confirmation” เพ่ือให้ยืนยันการแก้ไขรหัสผ่าน 

 ถ้าไมเ่จอ Email ในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบที ่จดหมายขยะ (Spam Mails) หรือ ถังขยะ (Junk Mails)  

 ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบ Email ให้ติดต่อแฟนเพจ Thaijo2.0 : https://www.facebook.com/ThaiJo2.0/inbox 
12. คลิกลิงก์ เพ่ือยืนยันการแก้ไขรหัสผ่าน 

 ลิงก์ยืนยันกำรแก้ไขรหัสผ่ำนมีอำยุ 1 วัน หากเกินก าหนด จะไม่สามารถคลิกลิงก์ได้ กรุณาติดต่อวารสาร 

 ถ้า Email อยู่ที ่จดหมายขยะ (Spam Mails) ให้คลิก “รายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะ” 

  

ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันกำรแก้ไขรหัสผ่ำนใน 
Email  

คลิกลิงก ์เพื่อยืนยันการแก้ไขรหัสผ่าน 

เข้าสู่ Email เรื่อง “Password Reset Confirmation” 
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13. เข้าสู่หน้าการแจ้งว่า ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ให้ทาง Email  

 

 
14. กลับเข้าสู่ Email อีกครั้ง  
15. ระบบจะส่ง Email เรื่อง “Password Reset” ให้กับคุณ 
16. คุณจะได้รับ ชื่อผู้ใช้งาน (Your username) และ รหัสผ่านใหม่ (Your new password) 

 
  

ขั้นตอนที่ 5 : รับชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนใน 
Email  

ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านใหม ่

เข้าสู่ Email เรื่อง “Password 
Reset” 
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17. กลับเข้าสู่หน้าเว็บวารสารอีกครั้ง 
18. คลิกปุ่ม Log in เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
19. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ทีร่ะบบแจ้งใน Email  
20. คลิกปุ่ม Log in 

 

 
21. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ทีร่ะบบแจ้งใน Email และแก้ไขรหัสผ่าน 
22. คลิกปุ่ม OK 

 
23. เข้าสู่หน้า Dashboard 

  

ขั้นตอนที่ 6 : แก้ไขรหัสผำ่นใหม่ 

กรอก ช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ทีร่ะบบแจ้งใน Email  

ช่ือผู้ใช้งาน ทีร่ะบบแจ้งใน Email  

รหัสผ่านใหม ่

คลิกปุ่ม Log in 

รหัสผ่าน ทีร่ะบบแจ้งใน Email  

ยืนยันรหสัผ่านใหม ่
คลิกปุ่ม OK 
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ขั้นตอนของผู้แต่ง (Author) ในระบบ ThaiJO  
 

เริ่มขั้นตอนของผู้แต่ง (AUTHOR) 

กำรสมัครสมำชิก (REGISTER) 

 

กำรส่งบทควำม 5 ขั้นตอน (SUBMISSION)  

ตรวจสอบต้นฉบับ (COPYEDITING)  
 

Author, Editor  
 

สิ้นสุดขั้นตอนของผู้แต่ง (AUTHOR) 

หมายเหตุ*  Revisions Required* = แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ  
 

Revisions Required* 

 

รับตีพิมพ์ (Accept Submission)  

แก้ไขบทควำมตำมข้อเสนอแนะ (AUTHOR REVISION) 
 

Author, Editor  
 

ตรวจสอบไฟล์ PDF (PRODUCTION)  
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กำรส่งบทควำม (Submission) 

 
สมัครสมำชิก : Register 

(ถ้าคุณเป็นสมาชิกของวารสารแลว้ กรุณาเข้าสู่ระบบ log in และไปยังข้ันตอนการ SUBMISSION) 

สร้าง Username / Password 
 

สร้าง Profile 
(ชื่อ,  Email , รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ) 

 

ส่งบทควำม : SUBMISSION 
เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสารที่ต้องการส่งบทความ 

 
คลิก ‘NEW SUBMISSION’ 

 

 
 
 

 
 
STEP 5 : เสร็จสิ้นการ Submission และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการ 
(Editor)  

Start : เลือกทุกช่องเพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของท่าน
เป็นไปตามเงื่อนไของวารสาร

Upload Submission : อัปโหลดบทความเป็นไฟล์ word, 
หรือไฟล์แนบอื่น ๆ

Enter Metadata : กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆส าหรับ
บทความของท่าน เช่น ข้อมูล Author, Title, Abstract, 

Keywords, References

Confirmation : ยืนยันการส่งบทความ

Next Steps : เสร็จสิ้นการ Submission และเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการ (Editor) 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 
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1. เข้าสู่เว็บไซต์ ThaiJO URL : https://tci-thaijo.org/ 

 
2. พิมพ์ค าค้นหาวารสาร จากนั้นกด Enter หรือคลิกสัญลักษณ์ 

 

 
3. คลิกลิงกช์ื่อวารสาร หรือ Journal หรือ หน้าปกวารสาร 

 
  

กำรส่งบทควำม (Submission) 

ขั้นตอนที่ 1 : ค้นหำวำรสำร 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  เข้ำสู่เว็บไซต์วำรสำร 
 

คลิกลิงกช่ื์อวารสาร  
หรือ Journal  
หรือ หน้าปกวารสาร 

2.2 เลือก Journals 2.1 พิมพ์ค าค้น 
2.3 กด Enter หรือคลิก

สัญลักษณ์ 

https://tci-thaijo.org/
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4. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสาร จากนั้นคลิกลิงก ์Login มุมขวาด้านบนของเว็บไซต์ 

 

5. พิมพ์ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม  Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

 
6. คลิก Username จากนั้นคลิก Dashboard 

 

 
7. เข้าสู่หน้า Dashboard ของผู้แต่ง (Author) คลิกปุ่ม New Submission 

  

ขั้นตอนที่ 3 :  Login เพ่ือเข้ำสู่ระบบ 
 

ขั้นตอนที่ 4 : เข้ำหน้ำ Dashboard 
 

ขั้นตอนที่ 5 : เข้ำสู่กระบวนกำร Submission 
 

คลิกปุ่ม New Submission 

พิมพ์ Username และ Password 

คลิกปุ่ม Login 

คลิก Dashboard 

ชื่อวำรสำรทีต้่องกำรส่งบทควำม 

คลิกลิงก ์Login 
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Step 1 : Start 

 

1.2 ประเภทของบทความ 
(กรณีไม่ขึ้นหัวข้อน้ี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) 

1.8 คลิกปุ่ม Save and continue 

1.1 ภาษาของบทความ  
(กรณีไม่ขึ้นหัวข้อน้ี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) 

1.3 คลิกเลือก  ทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความของผู้แต่ง (Author) 
เป็นไปตามเง่ือนไขทีว่ารสารก าหนด 

1.5 ข้อความช้ีแจงเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 
(กรณีไม่ขึ้นหัวข้อน้ี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) 
 
 

1.4 ข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor)  
* ถ้าไม่ต้องการส่งข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor) ให้เว้นกล่องข้อความนี้ว่างไว ้
 

1.6 คลิกเลือก  ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 
(กรณีไม่ขึ้นหัวข้อน้ี ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป) 
 
 1.7 คลิกเลือก  อนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ตามค าช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคล 
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* อัปโหลดได6มากกวUา 1 ไฟลG ขนาดไฟลGไมUเกิน 50 MB 

2.1 บทความฉบับเต็ม (Full Text) เลอืกประเภทของไฟลG Article Text 

 
2.2 อัปโหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) โดยคลิกปุ«ม Upload File 

 
2.3 คลิกปุ«ม Continue 

* ถ6าต6องการแก6ไขไฟลG ให6คลกิปุ«ม Change File 

 

Step 2 : Upload Submission 

2.2 คลิกปุ«ม Upload File 

2.1 เลือก Article Text 

 

2.3 คลิกปุ«ม Continue 
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2.4 คลิกปุ่ม Continue 

  * ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก ์Edit 

 
2.5 คลิกปุ่ม Complete 
* ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์อ่ืน ๆ ให้คลิกปุ่ม Add Another File โดยเลือกประเภทของไฟล์เป็น Other ตามข้ันตอน
หน้า 190-191 

 

2.6 กดทีปุ่่ม Save and continue 

* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกสัญลักษณ์  >> Delete เพ่ือลบไฟล์ จากนั้นท าตามขั้นตอนที ่2.1-2.5 
* ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์อ่ืน ๆ ให้คลิกลิงก์ Upload File โดยเลือกประเภทของไฟล์เป็น Other ตามข้ันตอนหน้า 
190-191

  

2.5 คลิกปุ่ม Complete 
 

2.4 คลิกปุ่ม Continue 

ถ้าต้องการอัปโหลดไฟล์แนบอื่น ๆ 
ใหค้ลิกปุ่ม Add Another File 

2.6 คลิกปุ่ม Save and continue 
 

แสดงไฟล์ที่อัปโหลด 
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กำรอัปโหลดไฟล์เพ่ิมเติม หรือไฟล์อื่น ๆ 

คลิกลิงก ์Upload Files 
 

เลือกประเภทของไฟลเ์ป็น Other 

เลือก This is not a revision of and exiting file 
  

คลิกปุ่ม Continue 
  

คลิกปุ่ม Upload Files 
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คลิกปุ่ม Continue 
  

แสดงไฟล์ที่อัปโหลด 
 

ข้อความอธิบาย (ถ้ามี) 
  

ประเภทไฟล ์

 Article Text : ไฟล์บทความ 

 Other : ไฟล์อื่น ๆ 
 

คลิกปุ่ม Complete 
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3.1 Title : ชื่อบทควำม (แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากวารสารตั้งค่าให้ใส่ข้อมูล 2 ภาษา) 

 
3.2 Abstract : บทคัดย่อ (แสดงสัญลักษณ์ลูกโลก  เนื่องจากวารสารตั้งค่าให้ใส่ข้อมูล 2 ภาษา) 
* ถ้าบทคัดย่อมีสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ให้ดูขั้นตอนการสร้างได้จากหน้า 198-199 

 
 

3.3 List of Contributors : ข้อมูลผู้แต่ง 
3.3.1 ค่าเริ่มต้นของระบบ ผู้แต่งหลัก คือ User ทีส่่งบทความ ถ้าต้องการเพิ่มเติมข้อมูล หรือ แก้ไขข้อมูล 

ใหค้ลิกสัญลักษณ์  จากนั้นคลิกลิงก์ Edit 
3.3.2 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คลิกลิงก์ Add Contributor  

 
3.3.3 กรอกข้อมูลผู้แต่ง ดังนี้ 
3.3.4 คลิกปุ่ม Save 

Step 3 : Enter Metadata 

 

3.3.2 คลิกลิงก ์Add Contributor 

3.2 บทคัดย่อ 

3.1 ช่ือบทความ 
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3.3.5 แสดงตามภาพด้านล่างนี้ 
  

ช่ือ 
 

เลือกต าแหน่ง Author 

คลิกปุ่ม Save 

* ถ้าไม่ใช่ผู้แต่งหลัก ไม่ต้องคลิกเลือก 
กรณีเป็นผู้แต่งหลักให้คลิกเลือก  

คลิกเลือก  เพื่อแสดงช่ือทีห่น้าเว็บไซต ์
* ห้ำมน ำเคร่ืองหมำยถูกออก 

สถาบันหรือหน่วยงานทีส่ังกัด 
 
 

นามสกลุ 

Email  

ประเทศ 



 

 

194 
3.4 Keywords : ค ำส ำคัญ ใส่ทีละค า โดยกด Enter เพ่ือคั่นค า 
3.5 Supporting Agencies : หน่วยงำนทีส่นับสนุน/ให้ทุน ใส่ทีละค า โดยกด Enter เพ่ือคั่นค า (ถ้ามี) 
3.6 References : เอกสำรอ้ำงอิง แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter เพ่ือขึ้นบรรทัดใหม่ 
3.7 คลิกปุ่ม Save and continue 

 
 
  

3.7 คลิกปุ่ม Save and continue 

ค ำส ำคัญ 
ใส่ทีละค า คั่นค า โดยกด Enter 

หน่วยงำนทีส่นับสนนุ/ให้ทุน (ถ้ามี) 
ใส่ทีละหน่วยงาน คั่นค า โดยกด Enter 

รำยกำรอ้ำงอิง (References) 
แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter 
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4.1 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Finish Submission  

 

4.2 คลิกปุ่ม OK เพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการส่งบทความ (Submission) 
* ถ้าคลิกปุ่ม OK แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ 

 
 
  

Step 4 : Confirmation 

คลิกปุ่ม Finish Submission 

คลิกปุ่ม OK 
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5.1 เสร็จสิ้นกระบวนการส่งบทความ (Submission)  

 
 ผู้แต่ง (Author) จะได้รับ Email ขอบคุณจากวารสาร เรื่อง “Submission Acknowledgement” 

 

 ผู้แต่งร่วม จะได้รับ Email เรื่อง “Submission Acknowledgement” แต่เนื้อหาใน Email จะแจ้งว่า  
คุณ ...ชื่อผู้แต่งหลัก ...ได้ส่งบทความเรื่อง  ”.......................................“ไปยังวารสาร ....................................หากคุณมี
ข้อสงสัยหรือค าถามเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อบรรณาธิการวารสาร 

  

Step 5 : Next Steps 
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Task คือ แจ้งเตือนงานที่เกิดขึ้นในระบบ 
My Queue  คือ  บทความที่อยู่ในกระบวนการประเมินบทความ 
Archives คือ บทความทีเ่สร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บทความทีไ่ด้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์ 

หรือ บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
จากรูป คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Submission 

 

 
  

แนะน ำหน้ำ Dashboard ของบทควำม 

แนะน ำหน้ำกระบวนกำรของบทควำม 

ช่ือเรื่อง และ ช่ือผู้แต่ง ทีก่รอกใน Step 3 : Enter Metadata 

สถานะของบทความ 
จากรูป สถานะ Submission 

ไฟล์ที่อัปโหลด Step 2 : Upload Submission 

ข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor) Step 1 : Start  
* ถ้าไม่ได้กรอก จะไม่แสดง (No Items) 

ข้อมูลต่าง ๆ ของบทความทีก่รอกใน 
Step 3 : Enter Metadata 

สถานะของบทความ 
จ านวนกระทู้สนทนา 

คลิกชื่อเร่ือง เพิ่มเข้าสู่บทความ 
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a. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความทีต่้องการสร้างสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ 
b. คลิกสัญลักษณ์ fx  

 
c. น าเมาส์ชี้รูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ทีต่้องการ 
d. คลิกเลือกรูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ จากรูป คลิกเลือกรูปแบบ a̅ 

 
e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } ทีช่่องสีเหลือง จากรูป แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { } 

  

กำรสร้ำงสูตรสมกำร หรือตัวอักขระพิเศษต่ำง ๆ 
 

b. คลิกสญัลักษณ์ fx 

d. คลิกเลือกรูปแบบเพื่อแทรกสมการ  

จากตัวอย่าง เลือกรูปแบบ �̅� 
   

a. วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความทีต่้องการแทรกสมการ หรือตัวอักขระพิเศษตา่ง 
ๆ 

e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } 
จากตัวอย่าง แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { }   
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f. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงตัวอย่างที ่Preview  
g. คลิกปุ่ม OK 

 

h. แสดงสมการทีส่ร้าง ดังภาพนี้ 
* ถ้าต้องการแก้ไขสมการ ให้ double click ทีส่มการนั้น 

 
i. คัดลอกสมการไปยังบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดย คลิกสมการ 
j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  หรือ Ctrl+c 

 
 
 
 

f. สมการทีส่ร้างจะแสดงตัวอยา่งที ่Preview 

g. คลิกปุ่ม OK 

i. คลิกสมการ 

j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  
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k. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา วาง (Paste) หรือ Ctrl+v 

 
 
l. สมการทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 

  

คลิกเมาส์ขวา และวาง (Paste) 

วางเคอร์เซอรไ์ว้หลังข้อความ 
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1. ผู้แต่ง (Author) จะได้รับ Email จากบรรณาธิการ (Editor) เพ่ือให้แก้ไขบทความ เรื่อง “Editor Decision” 
* ผลประเมินบทความ อาจจะได้รับทาง Email หรือ จากกระทู้สนทนาในระบบ 

 

2. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร และ Log in เข้าสู่ระบบ 

 
  

กำรแก้ไขบทควำม (Revisions) 
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3. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ 
4. คลิกชื่อบทความ ID เดิม ที่เคยส่งเข้าสู่ระบบ หรือ Task ทีแ่จ้งเตือนงานทีเ่กิดขึ้น 
หมำยเหตุ * ห้ามแก้ไขบทความโดยการส่งบทความเข้าสู่ระบบใหม่ (ห้ามคลิกปุ่ม New Submission) 
จากรูป ID ของบทความ : 234896 
 สถานะของบทความ : Review 

 
5. คลิกลิงก์ Upload File ที่ห้วข้อ Revisions เพ่ืออัปโหลดไฟล์แก้บทความ 

  

ไฟล์แก้ไขบทความ 

แจ้งรายละเอียดสถานะของบทความ 

คลิกลิงกเ์พื่อเข้าสู่บทความ 

Email ที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขบทความ 

ไฟล์ของผู้ประเมินบทความ 
* จะเห็นไฟล์กต็่อเมื่อ บรรณาธิการเลือกให้เห็น

เท่านั้น 

กระทู้สนทนา 
* ดูขั้นตอนการสร้าง หรือ ตอบกลบั ได้ที่หน้า 210-212 

คลิกลิงก์ Upload File 

ผลประเมินบทควำม อำจจะได้รับทำง Email 
หรือ จำกกระทู้สนทนำ 
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6. เลือกประเภทไฟล์ “Article Text” 

 

7. คลิกปุ่ม Upload File และเลือกไฟล์บทความที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

 
  

เลือกประเภทไฟล์ Article Text 

คลิกปุ่ม Upload File 
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8. เลือก This is not a revision of an existing file 

 

9. คลิกปุ่ม Continue 

 

10. คลิกปุ่ม Continue 
* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกลิงก์ Edit 

 

  

เลือก This is not a revision of an existing file 

คลิกปุ่ม Continue 

คลิกปุ่ม Continue 

เลือก This is not a revision of an existing file 
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11. คลิกปุ่ม Complete 

 
 
12. ไฟล์แก้ไขบทความที่อัปโหลดเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ในหัวข้อ Revision 
13. แจ้งบรรณาธิการ (Editor) โดยท าการสร้าง หรือ ตอบกลับกระทู้สนทนา ตามข้ันตอนหน้า 210-212 

  

คลิกปุ่ม Complete 

ไฟล์แก้ไขบทความ 

กระทู้สนทนา 
* ดูขั้นตอนการสร้าง หรือ ตอบกลบั ได้ที่หน้า 210-212 
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1. ผู้แต่ง (Author) จะได้รับ Email แจ้งเตือนจากระบบเรื่อง  “New notification from..... ” เพ่ือให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบทความ เช่น การตรวจสอบชื่อผู้แต่ง สังกัดผู้แต่ง พิสูจน์อักษร เป็นต้น 

 
2. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร และ  Log in เข้าสู่ระบบ 

 
3. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ จากนั้นคลิกชื่อบทความ หรือ Task ทีแ่จ้งเตือนงานทีเ่กิดข้ึน 
จากรูป คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม 

  

กำรตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) 

Log in เข้าสูร่ะบบ 

จ านวนไฟล์ที่หวัข้อ Copyediting 

จ านวนกระทู้สนทนา 

สถานะของบทความ 
Copyediting คลิกช่ือบทความ 
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4. เข้าสู่กระบวนการ Copyediting 
5. คลิกลิงก์กระทู้สนทนา เพื่อดูข้อความจากบรรณาธิการ (Editor) 

 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ เช่น ตรวจสอบชื่อผู้แต่ง สังกัดผู้แต่ง พิสูจน์อักษร เป็นต้น 
7. หลังจากตรวจสอบไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้ตอบกลับกระทู้สนทนา ตามข้ันตอนหน้า 211-212 

  ไฟล์บทความฉบับสมบรูณ ์
* จะเห็นไฟล์กต็่อเมื่อ บรรณาธิการอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

กระทู้สนทนา 
* ดูขั้นตอนการสร้าง หรือ ตอบกลบั ได้ที่หน้า 210-212 

กระทู้สนทนา 
* ดูขั้นตอนการสร้าง หรือ ตอบกลบั ได้ที่หน้า 211-212 
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1. เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร และ  Log in เข้าสู่ระบบ 

 

2. เข้าสู่หน้า Dashboard ของบทความ จากนั้นคลิกชื่อบทความ หรือ Task ทีแ่จ้งเตือนงานทีเ่กิดข้ึน 
จากรูป คลิกสัญลักษณ์ V เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมของบทความ 

 

3. เข้าสู่ขั้นตอน Production 
4. หัวข้อ Production Discussions ผู้แต่ง (Author) สามารถสร้าง หรือตอบกลับกระทู้สนทนา ไดต้ามข้ันตอน
หน้า 210-212 
5. บทความได้รับการเผยแพร่ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะมีไฟล์ PDF ที่หัวข้อ Galleys 

กำรตรวจสอบไฟล ์PDF (Production) 

Log in เข้าสูร่ะบบ 

คลิกช่ือบทความ 

จ านวนไฟล์เผยแพร่บทความ
ออนไลน ์

จ านวนกระทู้สนทนา 

สถานะของบทความ 
Production 
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ไฟล์เผยแพร่บทความออนไลน ์
* จะเห็นไฟล์กต็่อเมื่อ บรรณาธิการอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ 

กระทู้สนทนา 
* ดูขั้นตอนการสร้าง หรือ ตอบกลบั ได้ที่หน้า 210-212 
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กระทู้สนทนำ (Discussions) มีทุก ๆ สถำนะของบทควำม 

 
1. หัวข้อ Discussions คลิกลิงก์ Add discussion 

จากรูป กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ถานะ Submission 

 
2. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
3. คลิกปุ่ม OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 
   

กระทู้สนทนำ (Discussions) 

กำรสร้ำงกระทู้สนทนำ (Add Discussions) 

คลิกเลือก  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการให้เห็นกระทู้สนทนาน้ี 
 

ช่ือเรื่องกระทู้สนทนา 

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

จ านวนข้อความ
ในกระทู้สนทนา 

คลิกลิงก์ Add discussion 

ข้อความ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  
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1. หัวข้อ Discussions คลิกลิงก์ชื่อเรื่องของกระทู้สนทนา 
 จากรูป กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ถานะ Review 

 
2. คลิกปุ่ม Add Message 

  

กำรตอบกลับกระทู้สนทนำ (Add Message) 

ผู้เกี่ยวข้องที่จะเห็นกระทู้สนทนานี้ 
 

ข้อความจากวารสาร 
 

คลิกปุ่ม Add Message 
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3. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 

4. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีต่อบกลับ จะแสดงดังภาพนี้ 

   

ข้อความตอบกลับ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  

จ านวนข้อความ
ในกระทู้สนทนา 
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หมำยเหตุ *  ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
 Accept Submission  =  รับตีพิมพ์บทความโดยไมต่้องแก้ไข 
 Revisions Required  =  ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยให้บรรณาธิการ (Editor) พิจารณาต่อ  
 Resubmit for Review  =  ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ขอให้ส่งกลับมาดูอีกครั้ง  
 Resubmit Elsewhere  =  ให้ผู้แต่ง (Author) ส่งบทความไปยังวารสารอื่น  
 Decline Submission  =  ไม่รับตีพิมพ์  
 See Comments  =  ให้ดูจากค าแนะน า 

  

ขั้นตอนของผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) 

เริ่มขั้นตอนของผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) 
 

ตัดสินใจว่ำจะประเมิน (Review) บทควำมหรือไม่ 

ประเมิน (Review) บทควำม 

ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับบทควำมต่อบรรณำธิกำร (Editor) 

สิ้นสุดขั้นตอนของผู้ประเมินบทควำม (Reviewer) 
 

 Accept Submission  * 

 Revisions Required 

 Resubmit Elsewhere 

 Decline Submission 

 See Comments 

ตอบตกลงการประเมิน (Accept Review) ตอบปฏิเสธการประเมิน 
(Decline Review  
Request) 

 Resubmit for Review * 
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1. ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะได้รับ Email เรื่อง “Article Review Request”  
2. คลิกลิงก์ URL เพ่ือเข้าสู่ระบบและท าการประเมินบทความ (Review) 

จากรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

 2020-02-17 (ปี-เดือน-วันที)่ : ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบรับ 
หรือ ปฏิเสธการประเมินบทความ 

 2020-03-09 (ปี-เดือน-วันที)่ : ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้องประเมินบทความให้เสร็จ 

 Submission URL  :  ลิงก์ URL เข้าสู่ระบบเพ่ือประเมินบทความ 

 ชื่อเรื่องและบทคัดย่อของบทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กำรประเมินบทควำม (Review) 

คลิกลิงก ์URL 

 Email เรื่อง “Article Review 
Request” 
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3. เข้าสู่ขั้นตอนการ REVIEW ดังนี้ 

  
 ตอบรับการประเมินบทความ  : คลิกปุ่ม Accept Review, Continue to Step #2 
 ปฏิเสธการประเมินบทความ : คลิกลิงก์ Decline Review Request 

  

Step 1. Request 

คลิกปุ่ม Accept Review, Continue to Step #2 

วันที่บรรณาธิการส่งบทความให้ประเมนิ วันที่ต้องตอบรับหรือปฏิเสธ
การประเมินบทความ 

วันที่ต้องประเมินบทความให้เสร็จ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บทคัดย่อ 

ชื่อบทความ 

ประเภทการประเมินบทความ 

ข้อความช้ีแจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน/การมสี่วนได้ส่วนเสีย
ในการประเมินบทความ 
(ถ้าเลือก มีผลประโยชน์ทับซ้อน กรุณาช้ีแจงที่กล่องข้อความ) 

คลิกเลือก  ใช่, ฉันอนุญาตให้
รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูของฉันตาม
ค าช้ีแจงสิทธ์ิส่วนบุคคล 
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2.1 อ่านค าแนะน าในการประเมินบทความ  
2.2 คลิกปุ่ม Continue to Step #3 

 

 
3.1 แบบประเมินบทความ 
3.2 คลิกปุ่ม Submit Review 
* ถ้ำท ำแบบประเมินในหัวข้อ Review หรือพิมพ์ข้อเสนอแนะในระบบจะต้องท ำให้เสร็จภำยในครั้งเดียว 

แนะน ำหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

 Review Files  : ไฟล์บทความ หรือไฟล์อ่ืน ๆ 

 Reviewer Guidelines  : ลิงก์ค าแนะน าในการประเมินบทความเหมือนกับ Step 2. Guidelines 

 Review  : การประเมินบทความ (จะต้องท าให้เสร็จภายในครั้งเดียว) 

 Upload  : อัปโหลดไฟล์ประเมินบทความ หรือไฟล์อื่น ๆ 

 Review Discussions : กระทู้สนทนา ขั้นตอนการสร้างกระทู้สนทาหน้า 219 

 Recommendation  :  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความ 

หัวข้อ Review : การประเมินบทความ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 

Step 2. Guidelines 

Step 3. Download & Review 

คลิกปุ่ม Continue to Step #3 

แบบท่ี 2 คือ แบบฟอร์มประเมินบทควำม 

ข้อความถึงผู้แต่ง และบรรณาธิการ 

ข้อความถึงบรรณาธิการเท่านั้น 

แบบท่ี 1 คือ พิมพข์้อควำมอิสระ 
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ไฟล์บทความ 

ค าแนะน าในการประเมินบทความ 

การประเมินบทความ (จะต้องท ำให้เสร็จภำยในครั้งเดียว) 
จากรูป คือ แบบฟอร์มประเมินบทความ 

อัปโหลดไฟล์ประเมินบทความ หรอืไฟล์อื่น ๆ (ถ้ามี) 
* อัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 50 

MB 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความ 

 Accept Submission  =  รับตีพิมพ์บทความโดยไมต่้องแก้ไข 

 Revisions Required  =  ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยให้บรรณาธิการ (Editor) 
พิจารณาต่อ  

 Resubmit for Review  =  ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
ขอให้ส่งกลับมาดูอีกครั้ง  

 Resubmit Elsewhere  =  ให้ผู้แต่ง (Author) ส่งบทความไปยังวารสารอื่น  

 Decline Submission  =  ไม่รับตีพิมพ์  

 See Comments  =  ให้ดูจากค าแนะน า  
 

คลิกปุ่ม 
Submit Review 

กระทู้สนทนา (ถ้ามี) 
ขั้นตอนการสร้างกระทูส้นทาหน้า 219 
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3.3 คลิกปุ่ม OK เพ่ือยืนยันผลการประเมินบทความ (Review) 
* ถ้าคลิกปุ่ม OK แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินบทความ (Review) ได ้

 
 

 
 สิ้นสุดกระบวนการประเมินบทความ (Review) 

 

 เมื่อคลิก Submission จะแสดงรายชื่อบทความทีแ่ถบ My Queue และเม่ือบทความจบกระบวนการแล้ว 
บทความจะย้ายไปทีแ่ถบ Archives 

  

Step 4. Completion 

คลิกปุ่ม OK 
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1. หัวข้อ Review Discussions 
2. คลิกลิงก ์Add discussion 

 
3. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 
4. คลิกปุ่ม OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีส่ร้างขึ้น จะแสดงดังภาพนี้ 

   

กำรสร้ำงกระทู้สนทนำ (Discussions) 

คลิกเลือก  ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการให้เห็นกระทู้สนทนาน้ี 
 

ช่ือเรื่องกระทู้สนทนา 
 

ข้อความ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

จ านวนข้อความ
ในกระทู้สนทนา 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  
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1. หัวข้อ Discussions คลิกลิงก์ชื่อเรื่องของกระทู้สนทนา 

 
2. คลิกปุ่ม Add Message 

  

กำรตอบกลับกระทู้สนทนำ (Add Message) 

ผู้เกี่ยวข้องที่จะเห็นกระทู้สนทนานี้ 
 

ข้อความในกระทู้สนทนา 
 

คลิกปุ่ม Add Message 
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3. กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 

4. กระทู้สนทนา (Discussions) ทีต่อบกลับ จะแสดงดังภาพนี้ 

  

ข้อความตอบกลับ 
 

อัปโหลดไฟล์ (ถ้ามี) 
 

คลิกปุ่ม OK 

ผู้ตอบกลับ ผู้ส่ง 

การแจ้งเตือน 
*ถ้าต้องการปิดการแจ้งเตือน

ให้คลิกเลือก  

จ านวนข้อความ
ในกระทู้สนทนา 
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