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หมายเหตุ*  ความคิดเห็นของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 

 Accept Submission = รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข 

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

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

มาดูอีกครั้ง 

 Resubmit Elsewhere = ให้ผู้แต่ง (Author) ส่งบทความไปยังวารสารอื่น 

 Decline Submission = ไม่รับตีพิมพ์ 

 See Comments = ให้ดูจากค าแนะน า 

 

 ขั้นตอนของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 



 

 

1. ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะได้รับ Email เรื่อง “Article Review Request” 

จากรูป เนื้อหา Email จะแจ้งผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ให้ทราบดังนี้ 

 ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ 

ภายในวันที่ 2019-12-22 (ปี-เดือน-วันที่) 

 ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) จะต้องประเมินบทความให้เสร็จภายในวันที่ 2018-01-12 (ปี-เดือน-

วันที่) 

 Submission URL : ลิงก์ URL เข้าสู่ระบบเพ่ือประเมินบทความ 

 ชื่อเรื่องและบทคัดย่อของบทความ 

2. คลิกท่ีลิงก์ URL เพ่ือเข้าสู่ระบบและท าการประเมินบทความ (Review) 

 
 

 

 

 

การประเมินบทความ (Review) 

 

1 

2. คลิกท่ีลิงก์ URL 



3. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการ REVIEW ดังนี้ 

 
 

  ระบบจะแสดงชื่อเรื่องและบทคัดย่อของบทความให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ได้อ่านก่อนตัดสินใจว่า

จะตอบรับหรือปฏิเสธการประเมินบทความ 

 ตอบรับการประเมินบทความ >> คลิกท่ีปุ่ม Accept Review, Continue to Step #2 

 ปฏิเสธการประเมินบทความ >> คลิกท่ีลิงก์ Decline Review Request 

จากตัวอย่าง ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ตอบรับการประเมินบทความ โดยคลิกที่ปุ่ม Accept Review, 

Continue to Step #2 

 
 

 

Step 1. Request 

คลิกท่ีปุ่ม Accept Review, Continue to Step #2 



      
 

อ่านค าแนะน าในการประเมินบทความ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Continue to Step #3 

 
 

 

    กรณีท าแบบประเมินในหัวข้อ Review หรือพิมพ์ข้อเสนอแนะในระบบจะต้องท าให้เสร็จภายในครั้งเดียว 

จากรูปมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หัวข้อ Review Files : ไฟล์บทความ 

 หัวข้อ Reviewer Guidelines : ลิงก์ค าแนะน าในการประเมินบทความเหมือนกับ Step 2. 

Guidelines 

 หัวข้อ Review : การประเมินบทความ 

 หัวข้อ Upload : อัพโหลดไฟล์ประเมินบทความ หรือไฟล์อ่ืนๆ 

 หัวข้อ Recommendation : ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 

 

Step 2. Guidelines 

Step 3. Download & Review 



 

 

 

ไฟล์บทความ 

ค าแนะน าในการประเมินบทความ 

การประเมินบทความ (จะต้องท าให้เสรจ็ภายในครั้งเดียว) 

* จากรูป คือ ช่องส าหรับแสดงความคิดเห็นต่อ

บรรณาธิการและผู้แต่ง (ข้อความแจ้งผู้แต่ง (Author) 

และ บรรณาธิการ (Editor)) 

การประเมินบทความ (จะต้องท าให้เสรจ็ภายในครั้งเดียว) 

* จากรูป คือ ช่องส าหรับแสดงความคิดเห็นต่อบรรณาธิการ

เพียงผู้เดยีว (ข้อความแจ้งเฉพาะบรรณาธิการ (Editor) เท่านั้น) 

อัพโหลดไฟล์ประเมินบทความ หรอืไฟล์อื่นๆ 
* สามารถอัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ / ถ้าไม่มีไฟล์ ไม่ต้องอัพโหลด 

 

หากผู้ประเมินบทความมีค าถามใด ๆ หรือต้องการสนทนากับผู้แต่ง หรือ บรรณาธิการ 

สามารถใช้การสนทนาผา่นช่องทาง Review Discussions แต่หากไม่มีให้ข้ามในส่วนนี้ไป 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 
 Accept Submission = รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข 

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

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

ส่งกลับมาดูอีกครั้ง 

 Resubmit Elsewhere = ให้ผู้แต่ง (Author) ส่งบทความไปยังวารสารอื่น 

 Decline Submission = ไม่รับตีพิมพ์ 

 See Comments = ให้ดูจากค าแนะน า 

 

คลิกท่ีปุ่ม Submit Review 



 หัวข้อ Review : การประเมินบทความ 

กรณีท าแบบประเมินในหัวข้อ Review หรือพิมพ์ข้อเสนอแนะในระบบจะต้องท าให้เสร็จภายในครั้งเดียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หัวข้อ Upload : อัพโหลดไฟล์ประเมินบทความ หรือไฟล์อ่ืนๆ  

* ถ้าไม่มีไฟล์ไม่ต้องอัพโหลด 

1. อัพโหลดไฟล์บทความที่ได้ท าการประเมิน (Review) หรือไฟล์อื่นๆ โดยคลิกที่ลิงก์ Upload File 

 
2. คลิกท่ีปุ่ม Upload File เพ่ืออัพโหลดไฟล์บทความที่ได้ท าการประเมิน (Review) หรือไฟล์อื่นๆ 

 
3. ไฟล์ที่อัพโหลดแล้วจะได้ดังรูปด้านล่างนี้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Continue 

* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์ ให้คลิกท่ีปุ่ม Change File 

 
 

 

 

 

 

 



4. คลิกท่ีปุ่ม Continue 

* ถ้าต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ในระบบ ให้คลิกที่ลิงก์ Edit 

 
5. คลิกท่ีปุ่ม Complete 

 
6. ไฟล์ที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้วจะแสดงดังรูปนี้ 

* ถ้าต้องการแก้ไขไฟล์หรือลบไฟล์ให้คลิกท่ีสัญลักษณ์  

 
 

 

 

 

 

 

 



 หัวข้อ Recommendation : เลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 

 Accept Submission = รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข 

 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 

จากตัวอย่าง เลือก Revisions Required คือ ให้ผู้แต่ง (Author) แก้ไขโดยให้บรรณาธิการ (Editor) พิจารณาต่อ  

 
คลิกท่ีปุ่ม Submit Reviewer 

 
คลิกท่ีปุ่ม OK เพ่ือยืนยันผลการประเมินบทความ (Review) 

* ถ้าคลิกที่ปุ่ม OK แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินบทความ (Review) ได ้

 
 

 

 



 
 

สิ้นสุดกระบวนการประเมินบทความ (Review) 

 
 

Step 4. Completion 


