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การ submission  

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI 

และ วารสารพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD 

เมื่อ Author ได้ท าการ Register เข้าสู่ระบบและสมัครใช้บริการวารสารทั้ง 2 ฉบับแล้ว ให้ เข้าสู่ระบบ

ตามภาพ 1  

 

ภาพ 1 การลงชื่อเข้าใช้ 

 

 

 

 

 

ลอ็กอินเข้าสู่
ระบบ 

ลอ็กอินเข้าสู่
ระบบ 
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เมื่อผู้ใชเ้ข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงวารสารทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือคลิกที่เมนู  

My Journals เพื่อแสดงวารสารทั้งหมดที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยคลิกที่ [New Submission] เพื่อส่ง

บทความ  

 

 

 

ภาพ 2 การลงช่ือเข้าใช้ระบบและ submission บทความฉบับใหม่ 

 

การส่งบทความมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน 

1. การเลือก section ให้เลือกที ่Research Article หากเป็นบทความวจิัย หรือ เลือก Academic 

Article หากเป็น บทความวิชาการ และ SUBMISSION CHECKLIST เพื่อตรวจสอบความ

พร้อมของบทความ  

2. COMMENTS FOR THE EDITOR ถ้ามีขอ้ความส่งให้ editor รับทราบ 

3. คลิก SAVE and CONTINUED เพื่อไปขั้นตอนที่ 2 ดัง ภาพ 3 
 

 

 

คลิก My 

Journal  

ส่งบทความ

ฉบับใหม่  
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ภาพ 3 การ submission ขั้นตอนที่ 1 

 

Step 2 Uploading and Submission (การอัพโหลดไฟล์บทความ) 

1. คลิกที่ Upload submission file 

2. Upload 

3. Save and Continue 

ดังภาพ 4 

เลือก section 

คลิกทุกชอ่ง 

คลิก 
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ภาพ 4 การอัพโหลดบทความ 

Step 3 Entering the Submission’s Metadata การกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบทความ ประกอบด้วย 
ชื่อผู้แตง่ทุกท่าน ชื่อเรื่อง และบทคัดย่อ โดยรูปแบบการกรอกข้อมูลตามภาพ 5 โดยมขีั้นตอนดังนี้ 

1. ช่อง Name ให้กรอก ชื่อผู้แต่งภาษาไทย (Author’s Name) ตัวอย่าง 

อังศนิันท ์(Ungsinun) 

2. ช่อง Last Name .ให้กรอก นามสกุลผู้แตง่ภาษาไทย (Author’s Last name) 

ตัวอย่าง  พงษ์พุม่ (Pongpum) 

3. ช่อง Email กรอกอเีมลผู้แต่งที่สามารถใช้ในการติดต่อภายหลังได้ 

4. คลิกที่ปุม่ Add Author เพื่อเพิ่มผู้แตง่คนท่ี 2 หรอื 3 หรือคนอื่น ๆ 

โดยให้ท าซ้ าตาม ข้อ 1 – 3 ขา้งต้น 

5. ช่อง Title  ให้กรอกชื่อเรื่องภาษาไทย 

6. ช่อง Abstract   

a. ย่อหนา้แรก ให้กรอก ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 

b. ย่อหนา้ท่ีสอง ให้กรอก Abstract ภาษาอังกฤษ + Keyword 

c. ย่อหนา้ท่ีสาม ให้กรอก บทคัดย่อ ภาษาไทย + ค าส าคัญ 
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ภาพ 5 การกรอกข้อมูลบทความ 
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Step 4. Uploading Supplementary Files การส่งไฟล์เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ ethic review 
(ถ้ามี) หากไม่มีให้คลกิที่ปุ่ม Save and Continue ดังภาพ 6 

 

ภาพ 6 การ Upload file อื่น ที่เกี่ยวข้อง 

Step 5. Confirming the Submission เป็นการสรุปไฟล์ที่ส่งตพีิมพ์ และยืนยันการส่งบทความ 

 
ภาพ 7 การสรุปไฟลท่ี์สง่ตพีมิพ ์และยืนยันการสง่บทความ 
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เมื่อ Author ป้อนยนืยันการส่งบทความแล้ว ท่านสามารถ คลิกที่ Active เพื่อดูรายละเอียดบทความ  

ดังภาพ 8 

 

ภาพ 8 การดูรายละเอียดบทความ 

เมื่อผู้ใช ้คลกิที่เมนู Active ระบบจะแสดงหน้าจอรายการบทความที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาโดยผู้ใช้

สามารถคลิกที่ช่ือบทความเพื่อดูรายละเอียดบทความโดยจะแสดงดังภาพ 8 รวมไปถึงหมายเลข

บทความที่ผู้ใชส้ามารถน ามาอ้างอิงกับ กอง บก. ดังภาพ 9 

 

ภาพ 9 แสดงรายการบทความที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา   

คลิกเพื่อดู

รายละเอียด

บทความ 

คลิกชื่อบทความท่ีต้องการ

ตรวจสอบรายละเอยีด 

ใช้หมายเลขบทความเพื่อ

อ้างองิกบั กอง บก. 


