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คูมือการใชงานระบบสําหรับสมาชิกทั่วไป 

การสงบทความขอตีพิมพ รวมถึงการดาวนโหลดบทความจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกับระบบกอน 

ขั้นตอนการสงบทความผานระบบ 

  

สมัครสมาชิก 

เขาสูระบบ 

Online Submission 

บทความอยูใน

ขอบขายการตีพิมพ 

แกไขบทความจากการ

ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

สถานะ Reject 

สถานะ Waiting 

สถานะ In Process 

สถานะ In Process 

รอตพีิมพ 

สถานะ Accept 

สถานะ Edited Accept 

สถานะ Reject 
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การสมัครสมาชิก 

1. คลิกท่ีเมนู “Login/Register” หรือท่ี url  http://www.peswu-journal.info/login 

 

2. คลิกท่ีลิงค “สมัคสมาชิกไดที่นี่” จะปรากฏแบบฟอรมสําหรับสมัครสมาชิก กรอกขอมูลใหถูกตองและครบถวน 

จากนั้นคลิกปุม “สมัครสมาชิก” 

 

  

http://www.peswu-journal.info/login


3 
 

3. เม่ือสมัครสมาชิกสําเร็จจะสามารถเขาสูระบบดวย อีเมล และรหัสผานท่ีกําหนดไว 
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การเขาสูระบบสาํหรับสมาชิก 

1. คลิกท่ีเมนู “Login/Register” หรือท่ี url  http://www.peswu-journal.info/login

 
2. ใหกรอก อีเมล และ รหัสผาน ท่ีสมัครสมาชิกไวใหถูกตอง จากนั้นคลิกปุม “เขาสูระบบ” 

3. เม่ือเขาสูระบบสําเร็จจะเขาสูหนาจอในสวน Member Center 

 

  

http://www.peswu-journal.info/login
http://www.peswu-journal.info/login
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การดาวนโหลดบทความ 

1. ตองเขาสูระบบในฐานะสมาชิกของระบบกอน (หากยังไมไดเปนสมาชิกกับระบบดูท่ีหัวขอ การสมัครสมาชิก และการ

ขาสูระบบสําหรับสมาชิก) 

2. ในสวน Member Center สังเกตเมนูทางซายมือใหคลิก “Back to Website” 

 

3. จากนั้นหาบทความท่ีทานตองการดาวนโหลด 

4. คลิกปุม “Full Paper as PDF” ท่ีปรากฏอยูดานลาง 
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การสงบทความเพื่อขอตีพิมพลงวารสาร 

1. ตองเขาสูระบบในฐานะสมาชิกของระบบกอน (หากยังไมไมเปนสมาชิกกับระบบดูท่ีหัวขอ การสมัครสมาชิก และการ

ขาสูระบบสําหรับสมาชิก) 

2. ในสวน Member Center คลิกท่ีเมนู “Submission” 

 

3. กรอกขอมูลของบทความ รวมถึงแนบไฟลบทความตนฉบับท่ีเปนไฟล Microsoft Word (นามสกุล .doc หรือ .docx 

เทานั้น) จากนั้นกดปุม “บันทึก” 

 

4. ในกรณีสงบทความสําเร็จทานสามารถติดตามสถานะบทความ ไดผานทางเมนู “Manuscript” ทางซายมือ 
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การติดตามผลประเมินบทความ 

1. เม่ือทานไดสงบทความสําหรับขอตีพิมพลงวารสารตามขั้นตอน การสงบทความเพ่ือขอตีพิมพลงวารสาร แลวใหทาน

เขาสูระบบในฐานะสมาชิก 

2. ในสวน Member Center คลิกท่ีเมนู “Manuscript” จะปรากฏบทความท่ีทานไดสงขอตีพิมพ และแสดงสถานะ

บทความเรื่องนั้น 

3. เลือกบทความท่ีตองการดวยการคลิกลิงค “แกไข” ขวามือ จะปรากฏรายละเอียดบทความ รวมถึงผลประเมิน 
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การดาวนโหลดไฟลท่ีกองบรรณาธิการสงให และอัพโหลดไฟลสงใหทางกองบรรณาธิการ 

1. ทานสามารถทําตามขั้นตอน การติดตามผลประเมินบทความ จากนั้นดูในสวนของ Upload 

 

2. ในกรณีทีทานตองการอัพโหลดไฟลสงใหทางกองบรรณาธิการ ใหทานกรอกรายละเอียดไฟล และเลือกไฟลท่ีตองการ

สงใหทางกองบรรณาธิการ จากนัน้กดปุม “อัพโหลด”  

3. ในกรณีท่ีกองบรรณาธิการสงไฟลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏดานลาง สามารถคลิกท่ีชื่อไฟล เพ่ือดาวนโหลดไฟลนั้นได 

 

หมายเหตุ  อัพโหลดโดย A หมายถึง Admin, อัพโหลดโดย M หมายถึง Member 
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คูมือการใชงานระบบสําหรับผูทรงคุณวุฒิ 
ผูทรงคุณวุฒิจะไดรบการเชิญพิจารณาบทความผานทางอีเมล จากทางกองบรรณาธิการ 

การตอบรบัการพิจารณาบทความ 

1. เม่ือทานจะไดรับอีเมลเชิญพิจารณาบทความจากทางกองบรรณาธกิาร 

 

2. คลิกท่ีลิงคตอบรับการพิจารณาบทความ ท่ีแนบมาในอีเมล ท่ีทานไดรับ 
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3. ในกรณีท่ีทานไมเคยเปนสมาชิกกับระบบ ระบบจะบังคับใหทานลงทะเบียนในครั้งแรก ทานสามารถแกไขชื่อนามสกุล 

และกําหนดรหัสผาน จากนั้นคลกิปุม “ลงทะเบียน” (ถาทานเคยลงทะเบียนผูทรงคุณวุฒิไปแลวจะขามขั้นตอนนี้ไป) 

 

4. เขาสูระบบโดยใช Email และรหัสผานท่ีทานไดลงทะเบียนไว ถาเขาสูระบบสําเร็จระบบจะพาทานไปยังฟอรมสําหรับ

ตอบรับการพิจารณาบทความ 
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5. เลือก “ตอบรับ” หรือ “ไมตอบรับ” การประเมินบทความ  จากคลิกปุม “ยืนยัน” 

 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ีรหัสยืนยันไมปรากฏ สามารถดูรหัสยืนยันไดจากอีเมลเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือคลิกยืนยันผานทางลิงค

ในอีเมล 

 

รหัสยืนยันเปนตัวเลข 4 หลักที่ตอทายลิงคสําหรับตอบรับการพิจารณาบทความ  
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การเขาสูระบบสาํหรับสถานะผูทรงคุณวุฒิ 

1. คลิกท่ีเมนู “Login/Register” จากนั้นคลิกท่ีลิงค เขาสูระบบในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

หรือท่ี url  http://www.peswu-journal.info/reviewer/login 

 

 จะปรากฏฟอรมสําหรับเขาสูระบบสําหรับผูทรงคุณวุฒิ 

 

  

 

2. ใหกรอก อีเมล และ รหัสผาน ท่ีไดลงทะเบียนไวใหถูกตอง จากนั้นคลิกปุม “เขาสูระบบ” 

3. เม่ือเขาสูระบบสําเร็จจะเขาสูหนาจอในสวน Reviewer Center 

 

http://www.peswu-journal.info/reviewer/login
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การเลือกประเมินบทความท่ีไดรับการเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ 

1. เม่ือทานไดสงบทความสําหรับขอตีพิมพลงวารสารตามขั้นตอน การตอบรับการพิจารณาบทความ แลวใหทานเขาสู

ระบบในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 

2. ในสวน Reviewer Center คลิกท่ีเมนู “Manuscript” จะปรากฏบทความท่ีทานไดรับเชิญใหพิจารณา และแสดง

สถานะการตอบรับ 

 

3. เลือกบทความท่ีตองการดวยการคลิกลิงค “ประเมิน” ทางขวามือ ในกรณีท่ีทานยังไมตอบรับการพิจารณา จะ

ปรากฏฟอรมสําหรับตอบรับการพิจารณาบทความ 

 

หมายเหตุ  รหัสยืนยันสามารถดูไดจากอีเมลฉบับท่ีเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิสําหรับพิจารณาบทความเรื่องนั้นๆ 
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4. ถาทานตอบรับการพิจารณาบทความแลวจะปรากฏฟอรมสําหรับอัพโหลดเอกสารสงใหทางกองบรรณาธิการ รวมถึง

เอกสารอ่ืนๆท่ีทางกองบรรณาธิการสงถึงทาน 
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การดาวนโหลดไฟลท่ีกองบรรณาธิการสงให และอัพโหลดไฟลสงใหทางกองบรรณาธิการ 

1. ทานสามารถทําตามขั้นตอน การเลือกประเมินบทความที่ไดรับการเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นดูในสวนของ 

Upload 

 

2. ในกรณีทีทานตองการอัพโหลดไฟลสงใหทางกองบรรณาธิการ ใหทานกรอกรายละเอียดไฟล และเลือกไฟลท่ีตองการ

สงใหทางกองบรรณาธิการ จากนัน้กดปุม “อัพโหลด”  

3. ในกรณีท่ีกองบรรณาธิการสงไฟลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ จะปรากฏดานลาง สามารถคลิกท่ีชื่อไฟล เพ่ือดาวนโหลดไฟลนั้นได 

 

หมายเหตุ  อัพโหลดโดย A หมายถึง Admin, อัพโหลดโดย R หมายถึง Reviewer 
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