
 การตรวจสอบสถานะภาพและพิจารณาตีพิมพ์สําหรับบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) 
ของวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

 1. เมื่อบทความเข้ามาในระบบทางฝ่ายประสานงานดําเนินการแจ้งให้บรรณาธิการประจําบทความ (Section 
Editor) เพ่ือทําการพิจารณาบทความและส่งรายช่ือ ที่อยู่ พร้อมอีเมล์ของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) แจ้งให้กับฝ่าย
ประสานงาน 
 2. ฝ่ายประสานงานจะทําการลงทะเบียน (Register) ข้อมูลผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ลงในระบบพร้อม
ทั้งออกเอกสารและใบสําคัญรับเงินของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 
 3. ฝ่ายประสานงานดําเนินการแจ้งบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ทางอีเมล์ให้ทราบว่าได้
ดําเนินการส่งแบบการประเมินน้ีให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ผ่านทางระบบแล้ว 
 4. หลังจากที่ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทําการประเมินบทความและส่งผลประเมินกลับมา บรรณาธิการ
ประจําบทความ (Section Editor) จะได้รับ Email จากผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ในขั้นตอนนี้ฝ่าย
ประสานงานจะดําเนินการแจ้งให้บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ให้ทราบอีกครั้ง (หากบทความ
นั้นๆไม่มีการขอพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ (Reviewer)) เพื่อทําการพิจารณาให้ตีพิมพ์ผ่านทางระบบใน
ขั้นตอนที่ 6  

ขั้นตอนของบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor)ในระบบ 
1. บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ทําการ Login (รูปที ่1)เพ่ือเข้าสู่ระบบ (ได้ที่ลิงค์ 
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/login) 

 
รูปที่ 1 หน้า Login 

 

 



2. เมื่อทําการ Login จะปรากฏหน้าต่าง(รูปที่ 2) ในบรรทัด Section Editor ส่วนของ In Review จะบอกถึงจํานวน
บทความที่ท่านได้รับเป็นบรรณาธิการประจําบทความเพ่ือดําเนินการเลือก ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ในขั้นตอนน้ี 
(ดําเนินการคลิกที่ In Review) 

 

รูปที่ 2 หน้า User Home 

3. เข้าสู่หน้า Submissions in Review ใหค้ลิกที่ช่ือบทความแสดงดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 หน้า Submissions in Review 

 

 



 

4. สู่หน้า Review (รูปที ่4) หัวข้อ Peer Review เพ่ือทําการ Assign ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ลงไปในระบบ 

 

รูปที่ 4 หน้า Review 

 เมื่อทําการ Assign ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เสร็จแล้วแสดงดังรูปที่ 5 (ขั้นตอนนี้ทางฝ่ายประสานงาน
จะเป็นผู้ทําการ Assign ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) และทําการแจ้งบรรณาธิการประจําบทความ (Section 
Editor) ทางอีเมล์ให้ทราบว่าได้ดําเนินการส่งการประเมินนี้ให้กับผู้ประเมินบทความ (Reviewer) พิจารณาต่อไป) 

 

รูปที่ 5 หน้า Review แสดงพร้อมรายละเอียดของผู้ประเมินบทความ (Reviewer) 



5. หลังจากน้ันให้ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทําการประเมินบทความและส่งผลประเมินบทความมาให้กับ
บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) แสดงดังรูปที่ 6 (โดยบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) 
จะได้รับ Email แจ้งในหัวข้อเรื่อง “[j.kmutnb] Article Review Completed”) 

 

รูปที่ 6 บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) จะได้รับอีเมล์จากผู้ประเมินบทความ (Reviewer)  
เมื่อทําการประเมินบทความผ่านทางระบบแล้ว 

ในขัน้ตอนต่อไปน้ีทางฝา่ยประสานงานแจ้งให้บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ให้ทราบอีกครั้ง  
หากบทความนั้นๆไม่มีการขอพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เพื่อใหท้่านทาํการพจิารณาให้ตีพมิพ์  
6. หลังจากน้ันบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ทําการ Log In เพ่ือเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดําเนินการคลิกที่ In 
Review (รูปที ่7) 

 

รูปที่ 7 หน้า User Home 
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Highlight



 เข้าสู่หน้า Submissions In Review (รูปที่ 8) ให้คลิกที่ช่ือบทความ (ในขั้นตอนน้ีจะเห็นได้ว่าบทความได้
แสดงวันที่และเดือนที่ผู้ประเมินได้ทําการประประเมินเสร็จแล้ว)  

 

รูปที่ 8 หน้า Submissions In Review 

7. จากน้ันจะเข้าสู่หน้า Review บทความ ที่หัวข้อ Peer Review (ในขั้นตอนนี้บรรณาธิการประจําบทความ 
(Section Editor) ต้องทําการตรวจสอบและพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความ) 
 7.1 ในแถบ Recommendation จะแสดงถึงข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน (รูปที่ 9) 
  - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) Reviewer A ส่งผลประเมินบทความเข้าสู่ระบบ โดยให้ความ
คิดเห็นว่า “Accept Submission (รับตีพิมพ์บทความโดยไม่ต้องแก้ไข)”  
  - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) Reviewer B ส่งผลประเมินบทความเข้าสู่ระบบ โดยให้ความ
คิดเห็นว่า “Revisions Required (แก้ไขบทความโดยให้บรรณาธิการพิจารณาต่อ)” 
 7.2 ในแถบ Review Form Response (รูปที่ 9) โดยบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) คลิกที่
ไอคอน เพ่ือตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ 

 
รูปที่ 9 หน้า Review 



 7.3 ในหัวข้อ Editor Decision ให้คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่ผู้แต่ง (Author) ได้ทําการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ได้ที่แถบ Author Version (ไฟล์ล่าสุดจะแสดงตามวันที่) บรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) ทําการ
พิจารณาบทความท่ีได้ทําการดาวน์โหลดมา (รูปที่ 10) 
 7.4 ในแถบ Select decision ดําเนินการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความ โดยให้เลือกการตัดสินใจบทความเป็น 
Accept Submission พร้อมทั้งคลิกที่ปุ่ม Record Decision (รปูที่ 10) 

 

รูปที่ 10 ส่วนสุดท้ายของหน้า Review  

8. ในแถบ Notify Author คลิกที่รูปสัญลักษณ์การส่ง Email    เพ่ือแจ้งผู้แต่ง (Author) ว่าบรรณาธิการประจํา
บทความ (Section Editor) ตอบรับตีพิมพ์บทความแล้ว (รูปที่ 11) 

 

รูปที่ 11 ทําการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ 

 

 

 

 

 

 



9. ดําเนินการพิมพ์ความคิดเห็นใน Email ท้ายคําว่า Our decision is to: Accept Submission และ CC มาที่อี เมล์ 
teetima.c@op.kmutnb.ac.th เพื่อแจ้งให้ฝ่ายประสานงานทําการออกใบตอบรับให้กับผู้แต่งบทความ พร้อมทั้งคลิกที่ปุ่ม 
Send ถือเป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนของบรรณาธิการประจําบทความ (Section Editor) 

 

 

 

 


