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การส่งบทความ | Submission 

ข้ันตอนท่ี 1 : เข้าสู่เว็บไซต์วารสารและ Login เข้าสู่ระบบ 
คลิกลิงก ์Login 

กดปุ่ม Sign In 

กรอก Email & Password 
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ข้ันตอนท่ี 3 : เข้าสู่หน้าแดชบอร์ด | Dashboard 

ข้ันตอนท่ี 4 : เข้าสู่กระบวนการ Submission 

คลิกปุ่ม New Submission 

กดลิงก์ Dashboard 
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ประเภทของบทความ 

* ถ้าไม่ขึ้นหัวข้อนี้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 

ภาษาของบทความ  

* ถ้าไม่ขึ้นหัวข้อนี้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 

คลิกเลือก þ ทุกช่อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าบทความ

ของผู้แต่ง (Author) เป็นไปตามเงื่อนไขทีว่ารสารกําหนด 

คลิกเลือก þ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ติดต่อกับบรรณาธิการ (Editor) 

* ถ้าไม่ขึ้นหัวข้อนี้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 

 

ข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor)  

* ถ้าไม่ต้องการส่งข้อความ ให้เว้นกล่องข้อความนี้ว่างไว ้

 

คลิกเลือก þ เพื่อยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์

* ถ้าไม่ขึ้นหัวข้อนี้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 

 คลิกเลือก þ เพื่ออนุญาตให้รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลตามคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล 

คลิกเลือก þ สาขาของบทความ 

* ถ้าไม่ขึ้นหัวข้อนี้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 

 

คลิกปุ่ม Save and continue 

Step 1 : Start 
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หมายเหตุ* อัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ แต่ละไฟล์ขนาดจะต้องไม่เกิน 50 MB 

 

 
  

Step 2 : Upload Submission 

หรือ คลิกปุ่ม Add File 

หมายเหต*ุ เลือกได้มากกว่า 1 ไฟล์พร้อมกัน 

 

เลือกประเภทไฟล ์

หมายเหต*ุ ถ้าเป็นไฟล์บทความให้เลือก “Article Text” 

ถ้าไม่ใชไ่ฟล์บทความเลือก “Other” 

 

ประเภทไฟล ์

 

คลิกปุ่ม Save and continue 

ลากไฟล์มาวางในพื้นที่อัปโหลด 

หมายเหต*ุ ลากได้มากกว่า 1 ไฟล์พร้อมกัน 
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หมายเหตุ* ช่องแรกที่ต้องกรอกข้อมูลจะขึ้นอยู่กับภาษาของบทความที่เลือกใน 

Step 1: Start หน้า 209 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถ้ากรอกข้อมูลครบ

ตามช่องภาษาแล้ว สัญลักษณ์ลูกโลกจะแสดงเป็นสีเขียว  

หมายเหต ุคํานําหน้าบทความ 

หมายเหต*ุ ไม่ต้องกรอก 

ชื่อบทความ 

ชื่อรองบทความ (ถ้ามี) 

บทความคัดย่อ 

ข้อมูลผู้แต่ง 

หมายเหต*ุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกคน โดยค่าเริ่มต้นจะ

แสดงเฉพาะชื่อผู้ส่งบทความ ขั้นตอนการเพิ่มผูแ้ต่งหน้า 212 

คําสําคัญ 

ใส่ทีละคํา คั่นคํา โดยกด Enter 

หมายเหตุ* ลูกโลกแสดงเป็นสีแดงเนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดจากระบบ  

หน่วยงานทีส่นับสนุน/ให้ทุน (ถ้าม)ี 

ใส่ทีละหน่วยงาน คั่นคํา โดยกด Enter 

รายการอ้างอิง (References) 

แยกรายการอ้างอิงแต่ละรายการ โดยการกด Enter 

Step 3 : Enter Metadata 
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r ค่าเร่ิมต้น ผู้ติดต่อบทความ คือ User ท่ีส่งบทความ ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกสัญลักษณ์ � >> Edit 

r ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คลิกปุ่ม Add Contributor 

 
  

การเพ่ิมผู้แต่งร่วม | Add Contributor 

คลิกปุ่ม Add Contributor 

ชื่อ 

หมายเหต*ุ ไม่ต้อง

กรอกยศ/ตําแหน่ง 

นามสกุล 

สถาบันหรือหน่วยงานทีส่ังกัด 

 

 

Email  

ประเทศ 

เลือกตําแหน่ง Author 

คลิกปุ่ม Save 

* ถ้าไม่ใช่ผูต้ิดต่อหลัก ไม่ต้องคลิกเลือก 

กรณีเป็นผูต้ิดต่อหลักให้คลิกเลือก þ 

คลิกเลือก þ เพื่อแสดงชื่อทีห่น้าเว็บไซต์ 

* ห้ามนําเครื่องหมาย þ ออก 
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a. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความท่ีต้องการสร้างสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ 

b. คลิกสัญลักษณ์ fx  

 
c. นําเมาส์ช้ีรูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ท่ีต้องการ 

d. คลิกเลือกรูปแบบสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ จากรูป คลิกเลือกรูปแบบ a" 

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

  

การสร้างสูตรสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ 

 

b. คลิกสัญลักษณ์ fx 

d. คลิกเลือกรูปแบบเพื่อแทรกสมการ  

จากตัวอย่าง เลือกรูปแบบ 𝑎" 
   

a. วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความทีต่้องการแทรกสมการ หรือตัวอักขระพิเศษต่าง 

ๆ 

e. แทนค่าลงในวงเล็บปีกกา { } 

จากตัวอย่าง แทนค่า x ลงในวงเล็บปีกกา { }   
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f. สมการท่ีสร้างข้ึน จะแสดงตัวอย่างท่ี Preview  

g. คลิกปุ่ม OK 

 

h. แสดงสมการท่ีสร้าง ดังภาพน้ี 
หมายเหตุ* ถ้าต้องการแก้ไขสมการ ให้ double click ท่ีสมการน้ัน 

 
i. คัดลอกสมการไปยังบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดย คลิกสมการ 

j. คลิกสัญลักษณ์คัดลอก  หรือ Ctrl+c 

 
 

 

  

f. สมการทีส่ร้างจะแสดงตัวอย่างที ่Preview 

g. คลิกปุ่ม OK 

i. คลิกสมการ 

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

 
l. สมการท่ีสร้างข้ึน จะแสดงดังภาพน้ี 

  

คลิกเมาส์ขวา และวาง (Paste) 

วางเคอร์เซอร์ไว้หลังข้อความ 
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หมายเหตุ* ถ้าคลิกปุ่ม OK แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อกับวารสาร

ผ่านกระทู้สนทนา (Discussions) ตามข้ันตอนหน้า 231-235 

 

 
 

  

Step 4 : Confirmation 

คลิกปุ่ม Finish Submission 

คลิกปุ่ม OK 
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** เสร็จส้ินกระบวนการส่งบทความ (Submission) ** 

 

  

Step 5 : Next Steps 
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ผลลัพธ์การส่งบทความ (Submission) 

r ผู้แต่งทุกคนจะได้รับ Email ดังน้ี 

o ผู้แต่งจะได้รับ Email ขอบคุณจากวารสาร เร่ือง “Submission Acknowledgement” 

 

o ผู้แต่งร่วมจะได้รับ Email เร่ือง “Submission Acknowledgement” แต่เน้ือหาใน Email จะแตกต่างจากผู้

แต่งท่ีส่งบทความ 

หมายเหตุ* จะต้องเพ่ิมผู้แต่งร่วม | Add Contributor ตามข้ันตอนหน้า 212 
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r แดชบอร์ด | Dashboard 

 

r กระบวนการของบทความ | Workflow 

หมายเหตุ* ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการ Review ให้ติดต่อกับวารสารผ่านกระทู้สนทนา (Discussions) 

ตามข้ันตอนหน้า 231-235 

 
  

สถานะบทความ เข้าถึงบทความ ชื่อบทความ 

ID บทความ 
นามสกลุผู้แต่ง 

สถานะของบทความ 

“Submission” 

ไฟล์ที่อัปโหลด Step 2 : Upload Submission 

ข้อความถึงบรรณาธิการ (Editor) Step 1 : Start  

หมายเหต*ุ ถ้าไมไ่ด้กรอก จะไม่แสดงข้อมูล 

กระบวนการของบทความ 

เมนูเพิ่มเติม 

ส่งบทความเรื่องใหม ่
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r ข้อมูลเตรียมเผยแพร่บทความ | Publication 

จากรูป คลิกลิงก์ “ไทย” เพ่ือแสดงข้อมูลภาษาไทยด้วย 

 
  

สถานะ “ยังไม่เผยแพร”่ 

เนื่องจากสถานะปัจจุบันของบทความคือ “Submission” 

ข้อมูลของบทความที่กรอก 

Step 3 : Enter Metadata 

ไฟล ์PDF หรือไฟล์อื่น ๆ ที่เผยแพร ่

แต่จะยังไม่มีไฟล์ เนื่องจาก

สถานะปัจจุบันของบทความคือ 

“Submission” 

 

ข้อมูลเผยแพร่บทความ 

จากรูป คลิกลงิก์ “ไทย” 

เพื่อแสดงข้อมูลภาษาไทยด้วย 

 

จากรูป คลิกลิงก์ “ไทย” เพื่อ

แสดงข้อมูลภาษาไทยด้วย 


