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บทที่ 3
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานวารสารบนระบบออนไลน์
ก่อนเข้าสู่การทํ างานใดๆ บนระบบออนไลน์ข องวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยขอนแก่น
ครั้งแรก ทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกบนระบบออนไลน์ก่อนเสมอ และภายหลังจากที่
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว การทํางานบนระบบออนไลน์ดังกล่าว ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ตลอด โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ซ้ําอีก เพียงแต่ระบุ username และ password ที่เคยลงทะเบียน จากนั้นก็จะสามารถเข้าใช้งานในระบบออนไลน์
ได้ตลอดเวลา ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น บนระบบออนไลน์ มีขั้นตอนจําแนกเป็นรายข้อ ได้ดังต่อไปนี้
. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไปที่ URL

https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr
. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 เว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่รายการ ลงทะเบียน ตรงมุมบนด้านขวามือของหน้าต่าง ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 รายการ ลงทะเบียน บนเว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างลงทะเบี ยน ซึ่งมี แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในช่องว่างให้สมบู รณ์

(และในกรณีหัวข้อที่มี * ปรากฏอยู่ หมายถึง เป็นหัวข้อที่ผู้ลงทะเบียน จําเป็นต้องกรอกให้สมบูรณ์) ดังภาพที่ 3.3

ระบุชื่อภาษาไทย หรืออังกฤษ

ระบุนามสกุลภาษาไทย หรืออังกฤษ
กรณีไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัด
กรณีนักศึกษา ให้ระบุชื่อคณะ หรือชื่อสาขาที่ศึกษาอยู่
พิมพ์ th จากนั้นระบบจะแสดงชือ่ Thailand ให้อัตโนมัติ

ระบุ e-mail ที่สามารถติดต่อได้
ระบุชื่อผู้ใช้ หรือ user name
ระบุรหัสผ่าน หรือ password
พิมพ์รหัสผ่านเดิม เพื่อยืนยันอีกครั้ง

คลิกเม้าส์ที่กล่อง เพื่อยืนยันว่า ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ

วารสารได้เปิดโอกาสให้ทุกคน สามารถทํางานเป็น Reviewer
ของวารสารได้ ด้วยการคลิกเม้าส์ที่กล่อง พร้อมระบุสาขาวิชาที่
ตนเองเชี่ ย วชาญ แต่ ห ากไม่ ต้ อ งการทํ า งานเป็ น Reviewer
ก็ไม่ต้องคลิกเม้าส์ที่กล่อง

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกเม้าส์ที่ปุ่มลงทะเบียน เพื่อยืนยันและเข้าสู่ระบบออนไลน์ของวารสารต่อไป

ภาพที่ 3.3 แสดงรายการข้อมูลส่วนตัวสําหรับการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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. ภายหลังจากคลิกเม้าส์ที่ ปุ่ มลงทะเบี ยน จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างการทํางานระบบออนไลน์ของวารสาร และ

ประกอบด้วยการทํางานหลัก 4 ประเด็น ดังภาพที่ 3.4 และ 3.5

ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าต่างการทํางานบนระบบออนไลน์ของวารสารฯ หลังจากขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

รายการเพื่อติดตามและตรวจสอบผลการพิจารณาบทความที่ส่งแล้ว
รายการส่งบทความใหม่เพื่อพิจารณา
รายการสําหรับปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลต่างๆ และกําหนดบทความของสมาชิกเอง
รายการเพื่อย้อนกลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์วารสาร
ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าต่างการทํางานบนระบบออนไลน์ของวารสารฯ หลังจากขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

ประเด็นสําคัญ ภายหลังจากที่มีการลงทะเบียนเสร็จสิ้น คือ การกําหนดบทบาทของตนเองให้
สามารถทํางานในบทบาท
 ผู้อ่าน (Reader)  ผู้เขียน (Author) และ  ผู้ประเมินบทความ (Reviewer)
ซึ่ ง หากไม่ มี ก ารกํ าหนดบทบาทดั งกล่ า ว สมาชิ ก จะไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การใดๆในบทบาทที่
เกี่ ย วข้ อ งได้ ดั งนั้ น จึ งจํ า เป็ น ต้ อ งไปที่ รายการแก้ ไขโปรไฟล์ ข องฉั น ก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก
หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น
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. ดังที่กล่าวไปข้างต้น หลังจากดําเนินงานตามขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานจําเป็นต้องกําหนด

บทบาทของตนเอง ให้ สามารถทํ างานในสถานะ ผู้อ่าน (Reader) หรือผู้เขียน (Author) หรือผู้ป ระเมิ นบทความ
(Reviewer) ก่อน โดยไปคลิกเม้าส์ที่รายการ แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างข้อมูลส่วนตัว ดังภาพที่
3.6

ภาพที่ 3.6 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ Identify

. กรอกข้อมูลส่วนตัวบนแท็บ Identify ให้ครบสมบูรณ์ แล้วเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก เพื่อให้ระบบ

บันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุดบนแท็บดังกล่าว
. จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่แท็บ ติดต่อ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของสมาชิกที่ลงทะเบียน

และเมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูลเสร็จสิ้นครบสมบูรณ์ จึงเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลที่มีการ
แก้ไขล่าสุดบนแท็บดังกล่าว ดังภาพที่ 3.7
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ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ ติดต่อ
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. จากนั้ น เลื่ อ นเม้ า ส์ ไ ปคลิ ก ที่ แ ท็ บ ตํ า แหน่ ง เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดบทบาท หรื อ

สถานการณ์ทํางานของสมาชิกบนระบบออนไลน์ของวารสาร และเมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูลเสร็จสิ้นครบสมบูรณ์ จึง
เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุดบนแท็บดังกล่าว ดังภาพที่ 3.8

ตําแหน่ง  Reader และ  Author เป็ น ตํา แหน่ งที่ ส มาชิ ก จําเป็ น ต้ อ งคลิก เพื่ อ ให้
สามารถส่งบทความใหม่ เพื่อขอพิจารณาบนระบบออนไลน์ได้ ส่วนสถานะ  Reviewer
ขึ้นกับความสมัครใจของสมาชิกว่า อยากจะร่วมในบทบาทผู้ประเมินบทความด้วยหรือไม่

ภาพที่ 3.8 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ ตําแหน่ง

. จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่แท็บ ข้อมูลสาธารณะ เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ ประวัติส่วนตัว

ประวัติการทํางาน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น และ URL, ORCID ID (ถ้ามี) และเมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูลเสร็จสิ้นครบ
สมบูรณ์ จึงเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุดบนแท็บดังกล่าว ดังภาพที่ 3.9
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คลิกที่ปุ่มนี้ เพื่ออัปโหลดไฟล์รูปภาพ มาใช้เป็น
โปรไฟล์ของสมาชิก

ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ ข้อมูลสาธารณะ

. จากนั้นเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่แท็บ รหัสผ่าน ในกรณีที่สมาชิก ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยพิมพ์

รหัสปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ และพิมพ์รหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูล
เสร็จสิ้นครบสมบูรณ์ จึงเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลรหัสผ่านใหม่ที่มีการแก้ไขล่าสุดบน
แท็บดังกล่าว แต่หากไม่ต้องการแก้ไขรหัสผ่าน ให้ผ่านขั้นตอนการทํางานในแท็บนี้ไปยังแท็บอื่นต่อไป ดังภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ รหัสผ่าน
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. กรณีแท็บ การแจ้งเตือน และ API Key เป็นแท็บที่ใช้ในการกําหนดค่าปกติของการทํางานบนระบบ

ออนไลน์ของสมาชิก ดังนั้นสมาชิก ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ โดยให้คงเป็นค่าปกติ
ไว้ ดังภาพที่ 3.11 และ ภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.11 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ การแจ้งเตือน
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ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวของสมาชิก บนแท็บ API Key
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บทที่ 4
การส่งบทความใหม่เพื่อขอรับการพิจารณา
ภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนและทําการแก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัวเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กล่าวในบทข้างต้น
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดบทบาทหรือ สถานะตนเอง ให้เป็น  Author (ผู้เขียน) เพราะหากไม่มีการ
กําหนดบทบาทดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการทํางานส่งบทความใหม่ เพื่อขอรับการ
พิ จารณาของวารสารได้ ดั งนั้น หากสมาชิกท่ านใด มีปัญ หา ไม่พ บหน้าต่ าง หรือ ปุ่ ม ส่งบทความใหม่ บนระบบ
ออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ย้อนกลับไปดําเนินการเพิ่มเติมตามขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในบทข้างต้น และหากไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ต่อไปจึงเข้าสู่ขั้นตอนการส่งบทความใหม่เพื่อ
ขอรับการพิจารณาบนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีขั้นตอนหลัก
สําหรับผู้แต่ง (Author) ดังภาพที่ 4.1
.การสมัครสมาชิก

.การส่งบทความ 5

ขั้นตอนย่อย
(Submission)

(Register)
1.
2.
3.
4.
5.

เริ่มต้น
อัปโหลดบทความ
ลงข้อมูลรายละเอียดบทความ
ยืนยันการส่ง
ขั้นตอนต่อไป

.การแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ

(Author Revision)
.การตรวจสอบต้นฉบับ

(Copyediting)
.สิ้นสุดขั้นตอน

ของผู้แต่ง

.การตรวจสอบไฟล์ PDF

(Production)

ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนหลักของการส่งบทความใหม่บนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ขั้นตอนการส่งบทความใหม่เพื่อขอรับการพิจารณาบนระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายละเอียด สามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่จําแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้
. เข้าสู่เว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไปที่ URL

https://www.tci-thaijo.org/index.php/kkujphr
. จากนั้นหน้าต่างเว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปรากฏขึ้นมา

ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าต่างเว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่รายการ เข้าสู่ระบบ ตรงมุมบนด้านขวามือของหน้าต่าง ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 รายการ เข้าสู่ระบบ บนเว็บไซต์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. จากนั้ น จะปรากฏหน้ า ต่ า งเข้ า สู่ ร ะบบ โดยสมาชิ ก สามารถระบุ ชื่ อ ผู้ ใช้ (username) และรหั ส ผ่ า น

(password) ลงในช่องว่างให้ ส มบู รณ์ จากนั้ น จึงเลื่ อ นเม้ าส์ ไปคลิ ก ที่ ปุ่ ม เข้ าสู่ ระบบ เพื่ อเข้ าสู่ ระบบการทํ างาน
ออนไลน์ของวารสาร ดังภาพที่ 4.4

13

คลิกทีน่ ี่ เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
ภาพที่ 4.4 แสดงหน้าต่าง เข้าสู่ระบบ ของเว็บไซต์วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง รายการบทความ โดยมี 2 แท็บ แท็บแรกคือ แท็บ “คิวของฉัน” เป็นแท็บที่

ใช้ดําเนินการส่งบทความใหม่เพื่อขอรับการพิจารณา และแท็บ “บทความย้อนหลัง” เป็นแท็บที่ใช้ดําเนินการติดตาม
และตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งรับการพิจารณา ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้าต่าง รายการบทความ ของเว็บไซต์วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

. เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มส่งบทความใหม่ เพื่อดําเนินการส่งบทความใหม่ในการขอรับการพิจารณาบน

ระบบออนไลน์ของวารสาร ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
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(1) ขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 1 การเริ่มต้น
เป็ น แท็ บ เริ่ ม ต้ น ในการยอมรั บ คํ า แถลงสิ ท ธิ์ การเลื อ กภาษาสํ า หรั บ บทความที่ ส่ ง พิ จ ารณา
(ภาษาไทย/English) กําหนดประเภทของบทความที่ต้องการส่ง (บทความปริทัศน์/บทความพิเศษและนิพนธ์ต้นฉบับ)
การส่งข้อความถึงบรรณาธิการ (จําเป็นต้องเขียน) และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึกและ
ดําเนินการต่อ เพื่อดําเนินการในขั้นตอน หรือแท็บต่อไป ดังภาพที่ 4.6

คลิ ก ที่ ก ล่ อ ง เมื่ อ ยอมรั บ คํ าชี้ แจงสิ ท ธิส่ ว นบุ ค คลที่ ถู ก แจ้ งเป็ น
ข้อความอยู่ด้านล่าง
ระบุภาษาที่ต้องการส่งบทความพิจารณา
ระบุประเภทของบทความที่ต้องการส่งเพื่อขอรับ
การพิจารณา (บทความปริทัศน์, บทความพิเศษ
และนิพนธ์ต้นฉบับ)

การส่งข้อความถึงบรรณาธิการนี้ ผู้แ ต่งทุกคนจําเป็ น ต้ องเขียน เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่า
บทความที่ ส่งมาพิจารณานี้ มีความสําคัญ ต่อผู้อ่านอย่างไร ? เช่น มีข้อค้นพบอะไร ?
ใหม่ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยอย่างไร ? เป็นต้น

คลิกที่ ปุ่มบันทึกและดําเนินการต่อ เมื่อกรอก
และเลือกข้อมูล ข้างต้นสมบูรณ์แล้ว

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าต่าง การส่งบทความใหม่ ตามขั้นตอนย่อยที่ 1 การเริ่มต้น

ข้ อ ความแสดงคํ า ชี้ แ จงสิ ท ธิ
ส่ ว น บุ ค ค ล เพื่ อให้ ผู้ แ ต่ ง
พิจารณาแล้วตัดสินใจยอมรับ
หรือไม่ยอมรับ ด้วยการคลิ ก
กล่องในข้อคําถามข้างต้น
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(2) ขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 2 การอัปโหลดบทความ
1) เป็ น แท็ บ สํ า หรั บ การอั ป โหลดบทความเพื่ อ ส่ ง พิ จ ารณา โดยการเริ่ ม ต้ น จากขั้ น ตอนย่ อ ย
1. Upload File ซึ่งผู้แต่งจําเป็นต้องเตรียมไฟล์บทความที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Word หรือไฟล์ที่ มีนามสกุ ล
.doc โดยภายในไฟล์อกสารที่ส่ง หากมีตาราง หรือรูปภาพ ตาราง ให้จัดลําดับเอกสารดังนี้ (เนื้อหา, ตารางและ
รูปภาพหรือกราฟ) ดังนั้นตัวเลือกปกติ ที่ใช้เลือกในรายการข้อมูลบทความสําหรับแท็บการทํางานนี้ คือ Article
text เท่านั้น จากนั้นจะปรากฏ ปุ่มอัปโหลดไฟล์ เพื่อให้คลิกและเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด และเมื่อดําเนินการ
เสร็จสิ้น จึงเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มไปต่อ เพื่อดําเนินการในขั้นตอน หรือแท็บต่อไป ดังภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8

.ตัวเลือกปกติที่กําหนดในการทํางานแท็บ 1. Upload



ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าต่าง Upload Submission File ตามขั้นตอนย่อยที่ 1 Upload File (1)

.เมื่อกําหนดตัวเลือกปกติเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเม้าเพื่อบันทึกและไปต่อ

ภาพที่ 4.8 แสดงหน้าต่าง Upload Submission File ตามขั้นตอนย่อยที่ 1 Upload File (2)
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2) เป็นแท็บ 2.Review Details ที่ใช้สําหรับการแก้ไขชื่อไฟล์ที่ได้อัปโหลดจากขั้นตอนก่อนหน้านี้
ซึ่งสามารถคลิกที่ “รูปปากกา” หรือข้อความ “แก้ไข” หากต้องการแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีการแก้ไขใดๆ ในการ
ทํ างานของแท็ บ นี้ ดั งนั้ น จึ งสามารถเลื่ อ นเม้ าส์ไปคลิ ก ที่ ปุ่ ม ไปต่ อ เพื่ อ ดําเนิ น การในขั้น ตอน หรือแท็ บ ต่ อ ไปได้
ดังภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าต่าง Upload Submission File ตามขั้นตอนย่อยที่ 2 Review Details

3) เป็นแท็บ 3.Confirm ที่ใช้สําหรับการยืนยันความสมบูรณ์ของการอัปโหลดไฟล์บทความเพื่อส่ง
ให้บรรณาธิการพิจารณา ซึ่งหากต้องการแนบไฟล์อื่นเพิ่มเติม ผู้แต่งสามารถเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่ม “Add Another
File” ได้ และหากเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีไฟล์ที่ ต้องการแนบเพิ่ มเติมอีกแล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่ม
“เสร็จ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังภาพที่ 4.10

คลิ ก ที่ นี่ เมื่ อ ต้ อ งการยื น ยั น การอั ป โหลด
ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมา

คลิ ก ที่ นี่ หากต้ อ งการแนบไฟล์ ข้ อ มู ล อื่ น
เพิ่มเติม

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าต่าง Upload Submission File ตามขั้นตอนย่อยที่ 3 Confirm
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4) จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ส่งบทความ และอยู่บนแท็บ 2.อัปโหลดบทความ ซึ่งผู้แต่งสามารถ
แก้ไข หรือลบไฟล์ที่มีอยู่ได้อีกครั้ง โดยเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ลูกศร () หน้าชื่อไฟล์ จากนั้นหากดําเนินการแก้ไข หรือ
ลบ หรือไม่ดําเนินการใดๆแล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่ม “บันทึกและดําเนินการต่อ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไป ดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าต่าง ส่งบทความ ตามขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 2 อัปโหลดบทความ
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(3) ขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 3 การลงข้อมูลรายละเอียดบทความ
1) เป็ น แท็ บ สํ า หรั บ การลงข้ อ มู ล รายละเอี ย ดบทความเกี่ ย วกั บ ชื่ อ เรื่ อ ง (ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) รวมถึงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความ ดังภาพที่ 4.12

ไม่จําเป็นต้องระบุ ข้ามไปได้

ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าต่าง ส่งบทความ ตามขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 3 ลงข้อมูลรายละเอียดบทความ

2) ในส่วน รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบทความ หมายถึง การกําหนดรายชื่อ e-mail ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บทความทั้งหมด (ซึ่งสามารถกําหนดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้) รวมถึงการระบุบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยในการกําหนดและระบุรายชื่อและบทบาท ผู้แต่งสามารถทําได้ โดยเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ Add
Contributor จากนั้นจะปรากฏรายการให้ลงข้อมูล ดังภาพที่ 4.13 ซึ่งเมื่อลงข้อมูลเสร็จสิ้น ผู้แต่งสามารถบันทึก
ข้อมูลโดยเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ปุ่มบันทึก หลังจากนั้น หากผู้แต่งยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความเหลืออีก ก็สามารถ
กําหนดและระบุเพิ่ ม เติม อี กได้ ตามขั้น ตอนเดิ ม จนกว่าการกําหนดและระบุ จะครบทั้ งหมดตามจํ านวนของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบทความวิจัย
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คลิกที่นี่ เฉพาะกรณีผู้ที่เป็น corresponding
Author เท่านั้น
ค ลิ ก ที่ นี่ เมื่ อ
กําหนดและระบุ
บทบาทเสร็จสิ้น
ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าต่าง Add Contributor หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความเป็นรายบุคคล

3) ซึ่งภายหลั งจากที่ ได้ดํ าเนิ น การเพิ่ ม รายชื่อ e-mail และกํ าหนดบทบาทของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
บทความทั้งหมดแล้ว หากผู้แต่งต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในรายชื่อที่มีการเพิ่มเข้าไปแล้ว สามารถทําได้โดย
การเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ ลูกศร () หน้าชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูล จากนั้นจะปรากฏรายการให้
เลือก Edit และ Delete ดังภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 แสดงวิธีการแก้ไข หรือลบ รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความรายบุคคล

5) ซึ่งภายหลังจากที่ได้ดําเนินการกรอกข้อมูลทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนเม้าส์ไปคลิก
ที่ ปุ่ม “บันทึกและดําเนินการต่อ” เพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
(4) ขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 4 การยืนยันการส่ง
1) เป็ นแท็ บ สําหรับ การยืน ยันการส่ง นั่นคือหากผู้แต่ง มีปัญ หาและต้ องการแก้ไขบทความที่ได้
ดําเนินไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้ สามารถไปดําเนินการแก้ไขได้ โดยเลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่แท็บรายการขั้นตอนที่ต้องการ
แก้ไข แต่หากไม่มีการแก้ไขและยืนยันตามเดิม ก็สามารถทําการยืนยันการส่งได้ โดยเลือกเม้าส์ไปคลิกที่ปุ่ม Finish
Submission ดังภาพที่ 4.15

ยืนยันการส่ง
ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าต่าง ส่งบทความ ตามขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 4 ยืนยันการส่ง

2) จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง ยืนยัน เพื่อสอบถามผู้แต่งว่า แน่ใจ หรือไม่ กับการส่งบทความไป
พิจารณายังวารสาร ซึ่งหากผู้แต่งเลือกตอบ “ยกเลิก” ขั้นตอนการส่งบทความไปยังวารสารจะถูกยกเลิกทั้งหมด
แต่หากผู้ตอบเลือกตอบ “ตกลง” ขั้นตอนการส่งบทความไปยังวารสารจะได้รับยอมรับและมีการดําเนินการไปยัง
ขั้นตอนสุดท้ายต่อไป ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าต่าง ยืนยัน ตามขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 4 ยืนยันการส่ง
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(5) ขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 5 ขั้นตอนต่อไป
เป็นแท็บสุดท้าย สําหรับขั้นตอนการส่งบทความใหม่ เพื่อขอรับการพิจารณาของผู้แต่ง ซึ่งขั้นตอนนี้
เป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทความว่า มีการส่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แต่งได้เข้าสู่การทํางานอื่น
บนระบบออนไลน์ของวารสารต่อไป ดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าต่าง ส่งบทความ ตามขั้นตอนย่อยบนแท็บที่ 5 ขั้นตอนต่อไป - (การส่งเสร็จสมบูณ์)

ซึ่งภายหลังจากที่ผู้แต่ง ได้ดําเนินการตามขั้นตอนการส่งบทความใหม่ ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ผู้แต่งและผู้ที่
เกี่ ยวข้ องทั้ งหมดของบทความ จะได้ รับ e-mail ตอบรับ จากบรรณาธิการ เพื่ อ ยื น ยั น การได้ รับ บทความที่ ส่งมา
พิจารณาผ่านระบบออนไลน์ของวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังภาพที่ 4.18
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ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าต่าง e-mail ตอบรับการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาจากบรรณาธิการวารสารฯ
(เนื้อหาสําหรับ E-mail นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามการปรับปรุงของกองบรรณาธิการ)
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บทที่ 5
การติดตามและตรวจสอบสถานะของบทความ
หลังจากที่ผู้แต่งได้ทําการส่งบทความใหม่ เพื่อขอรับการพิจารณามายังบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว (โดยประเมินจากการได้รับจดหมายตอบกลับจากบรรณาธิการ เรื่อง
ระบบการตอบยืนยัน "การได้รับบทความจากผู้แต่ง" หรือ Submission Acknowledgement) ผู้แต่งสามารถเข้าสู่
การติดตามและตรวจสอบสถานะภาพของการพิจารณาบทความได้ โดยมีขั้นตอนจําแนกเป็นรายข้อได้ดังนี้
. การเข้าสู่หน้าต่าง รายการบทความ สามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง โดยการคลิกที่ลิงค์ ใน e-mail ที่
แจ้ ง ตอบกลั บ จากบรรณาธิ ก าร ดั ง ภาพที่ 5.1 หรื อ เริ่ ม เข้ า สู่ URL ของเว็ บ ไซต์ ว ารสาร (https://www.tcithaijo.org/index.php/kkujphr) แล้วคลิกที่ เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังภาพที่ 5.2

คลิกทีน่ ี่

ภาพที่ 5.1 แสดงตําแหน่งการคลิก เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง รายการบทความ สําหรับการติดตามและตรวจสอบสถานะของบทความ

ภาพที่ 5.2 แสดงการเข้าสู่หน้าต่าง รายการบทความ สําหรับการติดตามและตรวจสอบสถานะของบทความ ผ่านเว็บไซต์วารสารฯ
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. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่าง รายการบทความ ดังภาพที่ 5.3

กําลังอยู่ในขั้นตอนการประเมิน (Review)

จํานวนผู้ประเมินมี 1 คน
ภาพที่ 5.3 แสดงหน้าต่าง รายการบทความ สําหรับการติดตามและตรวจสอบสถานะของบทความ ผ่านเว็บไซต์วารสารฯ

เป็นสัญลักษณ์แทน

ผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

เป็นสัญลักษณ์แทน
เป็นสัญลักษณ์แทน

ไฟล์บทความที่หัวข้อ Revision
ข้อความระหว่างบรรณาธิการ (Editor) กับผู้แต่ง (Author)

