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ภาพรวมระบบ 

 

 
การมอบบทความให้แก่ผู้วิจารณ ์

ไปที่เมนู  ระบบจะแสดงบทความที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ผู้วิจารณ์ดูแล จะแสดงบทความหน้าละ 

10 บทความ และสามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

 
การค้นหาบทความ สามารถค้นหาโดยใช้ “ช่ือ” หรือ “ไอดี” ของบทความ 

 
Status  หมายถึง มีผู้วิจารณค์รบสามคนแลว้ และ  หมายถึง มีผู้วิจารณยั์งไม่

ครบสามคน 

การแสดงรายละเอียดบทความ  ไปที่ปุ่ม  ในส่วนของ Action ของแต่ละบทความที่จะ
ดําเนินการ  

ข้อความต้อนรับและแสดงชื่อผู้ลงชื่อเข้าใช้

ชื่อส่วนประเภทของผูใ้ช้งาน เมน ู
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การมอบหมายบทความการมอบบทความให้กับผู้วิจารณ์ ไปที่ปุ่ม    ในส่วนของ Action ของ

แต่ละรายการที่จะดําเนินการ ระบบจะแสดงไอดีบทความและรายช่ือผูวิ้จารณ์ 

 
 1. ดําเนินการเลือกผู้วิจารณ์โดยเลือกจากช่อง Select Reviewer จากน้ันกดที่  

 2. กรณีต้องการแก้ไขผู้วิจารณ์ กดที่  แล้วทําการเลือกใหม่อีกคร้ัง 

  

1

2
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การประเมินบทความ 

ไปที่เมนู  มีเมนย่อย 2 เมนู  

1. Abstract Paper 

2. Full Paper 

เมนู Abstract Paper 

เป็นการประเมินผล Abstract Paper ผู้ทําการประเมินคือหัวหน้าผู้วิจารณ์ ระบบจะแสดงบทความ

หน้าละ 10 บทความ และสามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

 
สามารถดาวน์โหลด์ไฟล์ Abstract Paper ทีห่ัวข้อ File Download ของทุกบทความ โดยคลิ๊กที่ 

Short paper ของบทความที่ต้องการดาวโหลด 

การค้นหาบทความ สามารถค้นหาโดยใช้ “ช่ือ” หรือ “ไอดี” ของบทความ 

 

การแสดงรายละเอียดบทความ  ไปที่ปุ่ม  ในส่วนของ Action ของแต่ละบทความที่จะ
ดําเนินการ 
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การประเมินบทความ ไปที่ปุ่ม  ในส่วนของ Action ของแต่ละบทความที่จะดําเนินการ แล้ว
เลือกผลการประเมิน โดยการประเมินจะมี 2 สถานะ คือ ผ่าน (Accept)  และไม่ผ่าน (Rejected) จากน้ัน

บันทึกผลโดยคลิ๊กที่ปุ่ม  

 
บทความที่ผ่าน (Accept) จะสามารถอัพโหลดไฟล์ Full paper ได้ หาไม่ผ่าน (Rejected) จะไม่

สามารถอัพโหลดไฟล์ Full paper ได้  
เมนู Full Paper 

การประเมินผล Full Paper ผู้ทําการประเมินคือหัวหน้าผู้วิจารณ์ 1 ท่านและผู้วิจารณ์ที่หัวหน้าผู้

วิจารณ์เป็นผู้กําหนดอีก 2 ท่าน หากผู้วิจารณ์ทั้ง 2 ท่านยังประเมินไม่เสร็จ หัวหน้าผู้วิจารณ์จะไม่สามารถ

ประเมินได้ ระบบจะแสดงบทความหน้าละ 10 บทความ และสามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

 
การค้นหาบทความ สามารถค้นหาโดยใช้ “ช่ือ” หรือ “ไอดี” ของบทความ 

 

การแสดงรายละเอียดบทความ ไปที่ ปุ่ม  ในส่วนของ Action ของแต่ละบทความที่จะ
ดําเนินการ 

การประเมินบทความ ไปที่ปุ่ม  ในส่วนของ Action ของแต่ละบทความที่จะดําเนินการ   
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กรณีผู้วิจารณท์ั้ง 2 ท่านยงัประเมินไม่ครบ จะแสดงปุ่ม   และจะแสดงข้อความ 

 

 
กรณีผู้วิจารณท์ั้ง 2 ท่านประเมินแล้ว  จะแสดงปุ่ม  แทน 

 
หน้าต่างการประเมินจะแสดงผลการประเมินและความเหน็ต่อบทความ 
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เลือกผลการประเมิน  

Accept หมายถึง ผ่าน 

Accept with corrections หมายถึง ผ่าน โดยมีเง่ือนไขคือต้องแก้ไขตามความเห็นผู้

วิจารณ์ 

Rejected หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 

เมื่อเลือกผลการประเมินแล้ว ให้ความเห็นต่อบทความในช่อง comment จากน้ันบันทึก

ข้อมูลที่ปุ่ม  

 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

ไปที่เมนู  ระบบจะแสดงข้อมูลของบัญชี ทําการแก้ไขข้อมูลโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

 
 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลระบบจะให้ทํา

การลงช่ือเข้าใช้งานใหม่ทุกคร้ัง 

การแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน 

ไปที่เมนู   ระบบจะไม่ให้แก้ไข email ของผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขได้เฉพาะรหัสผ่าน

เท่าน้ัน เมื่อกรอกรหัสผ่านใหม่แล้ว กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 
กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลระบบจะให้ทําการลงช่ือเข้าใช้งานใหม่ทุกครั้ง 
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การแจ้งลืมรหสัผา่น 

URL: www.i-seec2019.rmuti.ac.th/i-seec2019/ resetpasswprdstaff.php หรือปุ่ม   

หน้าเว็บหลัก 

  

 เลือกที่  เพ่ือทํารายการลืมรหัสผ่าน 

 
กรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน และ ประเภทผู้ใช้งาน เพ่ือรับข้อมูลการขอแก้ไขรหัสผ่าน เรียบร้อยให้กด

ที่ปุ่ม  

 

 

 

 


