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คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Thammasat Online Submissions System (TUOSS) 

ส าหรับผู้เขียน 

 

1. บทน า 

ระบบ Thammasat Online Submissions System (TUOSS)  พัฒนาโดยกองบริหารการวิจัย เป็น
ระบบสารสนเทศสนับสนุน กระบวนการ พิจารณาบทความและจัดท าวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตั้งแต่ข้ันตอนที่ ผู้เขียนยื่นเสนอบทความวิจัย / วิชาการ  การพิจารณาอนุมัติโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อ่าน (Reader) ตลอดจนอ านวยความสะดวก ให้กับกองบรรณาธิการ ในการบริหารบทความ
วิจัย/ วิชาการท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานในการจัดท าวารสารทางวิชาการธรรมศาสตร์ 
 

 

  

ผู้เขียนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ 
(เปิดรับบทความตลอดทั้งปี) 

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความเบื้องต้น 
(ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์) 

รับ/แก้ไข/ปฏิเสธ แจ้งผู้เขียนแก้ไข
ต้นฉบับ 

แจ้งผู้เขียน 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมิน (Peer Review) 

ผ่าน/ผ่านแบบมีเง่ือนไข/ไม่ผ่าน แจ้งผู้เขียน 
(Reject) 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง 

แจ้งผู้เขียนปรับปรุง
แก้ไข ตามเง่ือนไข 

กองบรรณาธิการออกหนังสือ 
ตอบรับการตีพิมพ ์

กองบรรณาธิการรวมรวบต้นฉบับ  
ตรวจภาษา และพิสูจน์อักษร 

กองบรรณาธิการจัดท ารูปแบบและรูปเล่ม 

ด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร 

น าวารสารส่งให้ผู้เขียน สถาบันการศึกษา 
และเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ 

ผ่าน 

แก้ไข ปฏิเสธ 

รับ 

ผ่านแบบ 
มีเงื่อนไข ไม่ผ่าน 

ช่วงที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 – 12 
(32 – 40 วัน) 

 

ช่วงที่ 3 
ขั้นตอนที่ 13 - 17 

(11 – 19 วัน) 
 

ช่วงที่ 4 
ขั้นตอนที่ 18 
( 1 - 3 วัน) 

 

แก้ไขโดยส่งให้ผู้อ่าน 

แก้ไขโดยไม่ต้องส่ง
ให้ผู้อ่าน 
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แผนภาพแสดงกิจกรรมและบทบาทผู้เกี่ยวข้องกับระบบ TUOSS 

ผู้เขียน บก. ผู้อ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

กรอกแบบฟอร์มยื่นส่งบทความ 
พร้อมแนบไฟล์บทความ 

พิจารณาบทความเบื้องต้น 

เลือกผู้อ่านประเมิน 

จัดส่งบทความ หนังสือเชิญให้
ผู้อ่านที่เลือกไว ้

พิจารณาบทความและแนบ
แบบผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งความเห็นของผู้เขียน รอบที่ 1 

แก้ไขบทความ พร้อมระบุ
ค าช้ีแจง  

จัดส่งบทความที่
ปรับปรุงแล้ว รอบท่ี 2 

พิจารณาบทความรอบที่ 2   

ตอบรับ 

ปฏิเสธ 

ผ่านแบบมีเง่ือนไข 

ไม่ผ่าน 

แจ้งผลการพิจารณา
บทความให้ผู้เขียนทราบ 

ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไข 

ผู้อ่านแจ้งไม่ต้องส่งกลับ 
ผู้อ่านแจ้งให้ส่งกลับ 

จัดท าหนังสือโอนลิขสิทธิ ์
ตอบรับ 

ปฏิเสธ 
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ผู้เขียน 

2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ TUOSS 

2.1 การกรอกแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาพิมพ์ในวารสาร 
1) เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Chrome  แล้วพิมพ์ URL ของระบบ TUOSS  คือ 

http://164.115.25.152 หรือ http://tuoss.research.tu.ac.thหรือคลิกส่งบทความจากแบนเนอร์  
1) ระบบแสดงหน้าจอล็อกอินเข้าใช้งาน ผู้เขียนคลิกท่ี “ส่งบทความหรือติดตามสถานะ” ด้านล่างของ

หน้าจอ 
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ผู้เขียน 

2) เมนูส่วน Submit Paper  คลิกเลือกประเภทของวารสารที่จะส่งบทความ 

 

3) พิมพ์อักขระท่ีแสดงบนภาพลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  จากนั้นคลิกปุ่ม “เริ่มกระบวนการส่งบทความ” 

 

4) จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นเสนอบทความ   ผู้เขียนกรอกรายละเอียดการส่งบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   

กรณีท่ีผู้เขียนเคยส่งบทความเพ่ือขอพิจารณาตีพิมพ์ผ่านระบบมาก่อนแล้ว   สามารถระบุ 
Email Address ของตน แล้วกดปุ่ม “ดึงข้อมูล” เพ่ือให้ระบบน าข้อมูลประวัติที่เคยบันทึกไว้มาแสดง 
โดยผู้เขียนไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด 

พิมพ์อักขระตามภาพ 
ลงในช่องว่าง 

เลือกวารสารที่จะส่ง
บทความ 
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ผู้เขียน 

 

กรอก Email ในกรณีที่
ต้องการให้ระบบดึง
ข้อมูลเก่ามาแสดง 
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ผู้เขียน 

 

 

5) ส่วนของความเชี่ยวชาญ  ผู้เขียนเลือกศาสตร์ความเชี่ยวชาญของตน จาก Drop-down Menu และ
ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะในช่องว่าง  กรณีที่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นในระบบแล้ว ระบบ
จะแสดงชื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะขึ้นมาให้เลือก  ผู้เขียนสามารถคลิกเลือกจากรายการที่แสดงขึ้นมา
ได ้  

หากต้องการเพิ่มความเชี่ยวชาญใหม่ คลิกท่ี +เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านอ่ืนๆ   และระบุ
ศาสตร์/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ดังรูป 

 
6) เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แนบไฟล์บทความ  โดยคลิกปุ่ม “Choose File” แล้วเลือกไฟล์

บทความที่จัดท าไว้  ผู้เขียนสามารถแนบไฟล์ได้ทุกประเภท เช่น Word หรือ PDF โดยไม่จ ากัดขนาด
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ผู้เขียน 

ของไฟล์  เมื่อแนบไฟล์บทความแล้ว คลิกท่ีปุ่ม “เข้าใจและด าเนินการต่อ”   จากนั้นจะปรากฏ
ข้อความยืนยันการด าเนินงาน คลิกปุ่ม “OK” เพ่ือเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

 

7) ระบบจะแสดงรหัสการติดตามงานให้ผู้เขียนทราบ   พร้อมทั้งส่งเป็น Email แจ้งรหัสการติดตามการ
ส่งบทความไปยัง Email Address ที่ระบุไว้ด้วย   ผู้เขียนสามารถใช้รหัสติดตามดังกล่าว เพื่อ
ตรวจสอบสถานะการพิจารณาบทความผ่านระบบ (กรอกรหัสติดตามในช่องว่าง และคลิกปุ่ม 
“ตรวจสอบสถานะ”) หรือคลิก Link จาก URL ที่ระบุใน Email ได้เช่นกัน 

8) ผู้เขียนคลิกปุ่ม “ส่งบทความไปยังบรรณาธิการ”  แล้วคลิกปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยันการเข้าสู่
กระบวนการต่อไป 

 

9) จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของบรรณาธิการ (บก.) โดยระบบจะแสดงหน้าจอระหว่าง
ด าเนินการ  
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ผู้เขียน 

2.2 การติดตามสถานะของบทความ 
1) ผู้เขียนสามารถใช้รหัสติดตามที่ระบบแจ้งไว้ในการตรวจสอบสถานะการพิจารณาบทความ  

นอกจากนี้ ระบบจะส่ง Email แจ้งรหัสการติดตามและสถานะของการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบด้วย  
โดยผู้เขียนสามารถคลิก Link การตรวจสอบสถานะจากใน Email   

2) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่แสดงสถานะการด าเนินงาน ตามข้ันตอนต่างๆ ดังรูป 

 

3) ผู้เขียนคลิกรหัสอ้างอิง จะปรากฏหน้าต่างแสดงผลการพิจารณาบทความโดยสามารถคลิกดูผลการ
พิจารณาจาก Link “หนังสือน าส่งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ”  
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ผู้เขียน 

4) ผู้เขียนสามารถดูความคิดเห็นของผู้อ่านแต่ละท่าน  โดยคลิกเลือกแท็บของผู้อ่านที่ต้องการ ระบบจะ
แสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน  ซึ่งผู้เขียนสามารถพิมพ์ค าชี้แจงของตนในช่องว่าง ตามประเด็นหัวข้อ
ต่างๆ เพื่อแจ้งกลับให้ผู้อ่านหรือกองบรรณาธิการทราบได้  

5) เมื่อผู้เขียนท าการปรับปรุงบทความ และระบุค าชี้แจงในช่องว่างแล้ว  ให้คลิกแนบไฟล์บทความท่ี
แก้ไขแล้ว  จากนั้นกดปุ่ม “ส่งบทความ”  ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน ผู้อ่านคลิกปุ่ม “OK” 
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ผู้เขียน 

 
 

6) ขั้นต่อไปรอการพิจาณาบทความรอบ 2 จากกองบรรณาธิการ 
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ผู้เขียน 

2.3 การโอนลิขสิทธิ์ของผู้เขียน 
1) เมื่อบทความของผู้เขียนได้รับอนุมัติการตีพิมพ์แล้ว จะมี Email แจ้งผู้เขียนให้ทราบ 

 

2) ผู้เขียนจะคลิก Link ดังกล่าว เพ่ือบันทึกข้อมูลการโอนลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเข้าสู่หน้าจอระบบ ดังรูป  โดย
เริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 

 

3) ระบบจะแสดงชื่อ นามสกุล และความเชี่ยวชาญของผู้เขียนที่บันทึกไว้  คลิกท่ี “Edit” เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูล 
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ผู้เขียน 

4) ผู้เขียนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วคลิกปุ่ม “Update”

 
 

5) ผู้เขียนคลิกที่ “Skill” เพ่ือแก้ไขข้อมูลความเชี่ยวชาญ ระบบจะแสดงรายละเอียดความเชี่ยวชาญของ
ผู้เขียน หากต้องการแก้ไขคลิกที่ “Edit” ด้านท้ายรายการ 

 

6) ผู้เขียนท าการแก้ไขศาสตร์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะของตน 
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ผู้เขียน 

7) เมื่อกลับมาหน้าการโอนลิขสิทธิ์  ขั้นตอนที่ 2  ผู้เขียนคลิกที่ “หนังสือโอนลิขสิทธิ์”  เพ่ือพิมพ์
เอกสารและลงนามส าหรับใช้เป็นหลักฐาน 

 

8) ระบบแสดงหน้าจอหนังสือโอนลิขสิทธิ์  ผู้อ่านพิมพ์และลงนามในเอกสารดังกล่าว จากนั้นสแกนหรือ
ถ่ายรูปหนังสือส่งกลับมายังกองบรรณาธิการผ่านระบบ 

9) ในขั้นตอนที่ 3  ผู้เขียนแนบไฟล์หนังสือโอนลิขสิทธิ์ที่สแกนหรือถ่ายภาพไว้  จากนั้นคลิกปุ่ม “ส่ง
หนังสือ” 

 

10) ระบบจะแสดง URL การตรวจสอบการเผยแพร่วารสาร  ผู้เขียนคลิกปุ่ม “สิ้นสุดกระบวนการ”  
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ผู้เขียน 

 

11) กรณีคลิกที่ URL การตรวจสอบ Forthcoming Papers  ระบบจะแสดงรายชื่อบทความใน 
Forthcoming Papers  ซึ่งผู้เขียนสามารถคลิก “Show” เพ่ือแสดงรายละเอียดได้ 

 

12) ระบบแสดงรายละเอียดของบทความ 

 

 


