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คู่มือการลงทะเบียนเพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผ่านระบบ ThaiJo
1. เข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/user/register เพื่อลงทะเบียน
เข้าใช้งาน โดยกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ (ต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่มี * หากไม่กรอกการลงทะเบียนจะไม่เสร็จสิ้น)
1.1 First Name กรอกชื่อจริง (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก)
1.2 Middle Name กรอกชื่อกลาง หรือนามสกุลกลาง (ถ้ามี) โดยใช้ภาษาเดียวกับ First Name
1.3 Last Name กรอกนามสกุล โดยใช้ภาษาเดียวกับ First Name
1.4 Affiliation กรอกชื่อสถาบันที่ผู้แต่งสังกัด
1.5 Country กรอกชื่อประเทศ (สามารถพิมพ์ Thailand ได้โดยไม่ต้องเลื่อนหา)
1.6 E-mail กรอกอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริง
1.8 Username กรอกชื่อผู้ใช้ โดยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข underscore (_) ขีดกลาง (-)
ห้ามเคาะเว้นวรรค ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Username ได้
1.9 Password กรอกรหัสผ่านเข้างานอย่างน้อย 6 ตัวอักษร (ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นตัวเลขและ
ตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก)
1.10 Repeat password กรอกรหัสผ่านเดียวกับข้อ 1.9 ซ้้าอีกครัง้
1.11 ทาเครื่องหมายถูกในช่อง Yes, request the Reviewer role. หากต้องการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo
1.12 ทาเครื่องหมายถูกในช่อง I’m not a robot. จากนัน้ กด Register (ไม่มีการยืนยันการ
ลงทะเบียนส้าเร็จผ่านทางอีเมล)
ชื่อเว็บไซต์

1.1 กรอกชื่อจริง
1.2 กรอกชื่อกลาง หรือนามสกุลกลาง
1.3 กรอกนามสกุล
1.4 กรอกชื่อสถาบันที่ผแู้ ต่งสังกัด
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1.5 กรอกชื่อประเทศ

1.6 กรอกอีเมล
1.7 กรอกชื่อผูแ้ ต่ง (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)
1.8 กรอกรหัสผ่าน
1.9 กรอกรหัสผ่านซ้้า

1.10 ท้ า เครื่ อ งหมายถู ก ในช่ อ ง Yes, request the Reviewer
role. หากต้องการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
1.11 ท้าเครื่องหมายถูกที่ I’m not a robot.
กด Register
2. การส่งบทความผ่านระบบ
2.1 กดที่ Make a New Submission
2.2 เมื่อกด Make a New Submission ระบบจะพามาที่ขั้นตอนที่ 1 Start
2.2.1 Submission Language เลือกภาษาไทย
2.2.2 Section เลือก Articles หรือ Academic Articles
2.2.3 Submission Requirements อ่านและตรวจสอบข้อความก่อนท้าเครื่องหมายถูก
ในช่องที่ตรงกับบทความ
2.2.4 Comments for the Editor เขียนข้อความถึงบรรณาธิการวารสาร (หากต้องการ)
2.2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนกด Save and continue
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ชื่อวารสารที่ผู้แต่งก้าลังจะส่งบทความ

Username ที่ผู้แต่งก้าลังใช้งาน

2.1 กดที่ Make a New Submission
2.2 การส่งบทความขั้นตอนที่ 1
2.2.1 เลือกภาษาไทย
2.2.2 เลือก Articles หรือ Academic Articles
2.2.3 ท้าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ตรงกับบทความของท่าน

2.2.4 เขียนข้อความถึงบรรณาธิการวารสาร

2.2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนกด Save and continue
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2.2.6 เมื่ อ กด Save and continue แล้ ว ระบบจะพาไปที่ Upload Submission File
1. Upload File  Article Component เลือก Article Text
2.2.7 กด Upload File บทความ (.doc หรือ .docx เท่านั้น)
2.2.8 หากต้ อ งการเปลี่ ย นไฟล์ บ ทความให้ ก ดที่ Change File แล้ ว เลื อ กไฟล์ ใ หม่ กด
Continue กด Complete
2.2.9 เมื่อ Upload File เรียบร้อยแล้วกด Save and continue

2.2.6 เลือก Article Text

2.2.7 กด Upload File บทความ (.doc หรือ .docx เท่านั้น)

2.2.8 เปลี่ยนไฟล์บทความ (.doc หรือ .docx เท่านั้น)
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2.2.8 กด Continue

2.2.8 กด Complete

6

2.2.9 กด Save and continue

2.2.10 เมื่อกด Save and continue แล้วระบบจะพาไปที่ Enter Metadata  Title ใส่
ชื่อบทความภาษาไทย และชื่อบทความภาษาอังกฤษ  Abstract ใส่บทคัดย่อภาษาไทย และ English ใส่
ชื่อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (คัดลอกจากไฟล์บทคัดความมาวางได้)

2.2.10 ใส่ชื่อบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2.10 ใส่บทคัดย่อภาษาไทย

2.2.10 ใส่บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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2.2.11 หากมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้กด Add Contributors เพื่อเพิ่มชื่อผู้แต่ง First
Name กรอกชื่อจริง (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) Middle Name กรอก
ชื่อกลาง หรือนามสกุลกลาง (ถ้ามี) โดยใช้ภาษาเดียวกับ First Name Last Name กรอกนามสกุล โดยใช้
ภาษาเดี ย วกั บ First Name  Contact กรอกอี เ มลที่ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง  Country กรอกชื่ อ
ประเทศ (สามารถพิมพ์ Thailand ได้โดยไม่ต้องเลื่อ นหา)  Affiliation กรอกชื่อสถาบัน ที่ผู้แต่งสังกัด
(ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย  Contributor's role เลือก Author  ท้าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
Author Include this contributor in browse lists?  กด save

2.2.11 กดเพือ่ เพิม่ ชื่อผู้แต่ง
2.2.11 กรอกชื่อจริง

2.2.11 กรอกชื่อกลาง หรือนามสกุลกลาง

2.2.11 กรอกอีเมล

2.2.11 กรอกนามสกุล

2.2.11 กรอกชื่อประเทศ

2.2.11 กรอกชื่อสถาบันที่ผู้แต่งสังกัด

2.2.11 เลือก Author
2.2.11 ท้าเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Author Include this contributor in browse lists?

2.2.11 กด Save
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2.2.12 Additional Refinements  Keywords ใส่ค้าส้าคัญภาษาไทยครัง้ ละ 1 ค้า แล้ว
กด enter และใส่ค้าส้าคัญภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทยครัง้ ละ 1 ค้า แล้วกด enter

2.2.12 ใส่ค้าส้าคัญภาษาไทยครั้งละ 1 ค้า แล้วกด enter

2.2.12 ใส่ค้าส้าคัญภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาษาไทยครั้งละ 1 ค้า แล้วกด enter
2.2.13 Supporting Agencies ใส่ชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยหรือสถาบันที่ผู้แต่งสังกัด
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.2.14 References ใส่เอกสารอ้างอิงทีละรายการแล้วกด enter
2.2.15 ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลก่อนกด Save and continue

2.2.14 ใส่ชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยหรือสถาบันที่ผู้แต่งสังกัดภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

2.2.15 กด Save and continue
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2.2.16 เมื่ อ กด Save and continue แล้ ว ระบบจะพาไปที่ 4. Confirmation ผู้ แ ต่ ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการ Submission อีกครั้ง ก่อนกด Finish Submission หากพบข้ออผิดพลาดให้
กลับไปแก้ไขตามรายละเอียดในแต่ละส่วนข้างต้น (หากกด Finish Submission จะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ ได้)

2.2.16 กด Finish Submission

2.2.17 เมื่อกด Finish Submission แล้วระบบจะพาไปที่ 5. Next Steps กดเลือก Review
this submission เพื่อ ตรวจสอบการ submission (หากพบข้อผิดพลาดขอให้ผู้แต่งติดต่อกองด้าเนินการ
วารสารเพื่อแก้ไข)

2.2.17 Review this submission เพื่อตรวจสอบการ submission
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3. หากผู้ แ ต่ ง ลื ม password ให้ ใ ส่ ชื่ อ login และอี เ มลที่ ใ ช้ ส มั ค รสมาชิ ก แล้ ว กด Forgot your
password?  กรอกอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก และกด Reset password ระบบจะส่งอีเมลหัวเรื่อง [rpu]
Password Reset Confirmation ไปยังอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก ให้ผู้แตงกดลิ้งค์ reset password ในอีเมล
เมื่อกดลิ้งค์แล้วจะได้รับอีเมลหัวเรื่อง [rpu] Password Reset ให้คัดลอก password ที่ได้รับจากระบบไป
วางที่หน้า login ของ ThaiJo ระบบจะพาไปหน้า Change Password  Current password ให้คัดลอก
password ที่ ไ ด้ รั บ จากอี เ มลมาวาง  New password ก้ า หนด password ที่ มี ค วามยาวไม่ น้ อ ยกว่ า
6 ตั ว อั ก ษร  Repeat New password ใส่ password เดี ย วกั บ password ที่ ตั้ ง ใหม่ เ พื่ อ ยื น ยั น อี ก ครั้ ง
ก่อนกด OK

3. กด Forgot your password?
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3. กรอกอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก และกด Reset password

3. คัดลอก password ที่ได้รับจากอีเมลมาวาง
3. ก้าหนด password ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร

3. ใส่ password เดียวกับ password ที่ตั้งใหม่เพื่อยืนยันอีกครั้ง

3. กด OK

