
 

คู่มือการใช้งานระบบจัดการบทความวิจัย ส าหรับผูเ้ขียน (Author) 

(Microsoft’s Academic Conference Management Service) 

1. ท่านสามารถเข้าสู่ระบบจัดการบทความ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1.1 http://www.cufst.org/2018  เมนู น าเสนอผลงานวิจยั-ระบบจัดการบทความวิจัย หรือ  

1.2 https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018  

 

 
ภาพที่ 1 ระบบจัดการบทความ https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018 

 

2. ให้ท าการลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ของระบบจัดการบทความวิจัย ที่เมนู Create Account 

แล้วกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน รายละเอียด ดังภาพที่ 2  

 

 เงื่อนไขส าคัญ : ระบบต้องการ E-Mail ที่ท่านใช้งานจริงเป็นประจ า  

เนื่องจากระบบจะขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล 

http://www.cufst.org/2018
https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018
https://cmt3.research.microsoft.com/CUFST2018
https://cmt3.research.microsoft.com/User/Register?ReturnUrl=%2FCUFST2018


 
                             ภาพที่ 2 การสร้างบัญชีใหม่ส าหรับระบบจัดการบทความ 

 

ภาพที่ 3 การยอมรับเงื่อนไขในฐานผู้เขียน (Author) และการสมัคร (Register) 

  



3. เมื่อสมัครเรยีบร้อย ระบบจัดการบทความจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ที่ผู้ใช้งานระบุในระบบ  

เพื่อให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันตัวตน (Account Verification) แล้วให้ผู้ใช้งานท าการยืนยันตัวตนตามลิงค์ที่

ระบบส่งให้ตามตัวอย่างในภาพที่ 4 และ 5 –เป็นขั้นตอนส าคัญ- 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างอีเมล์ในการยืนยันตัว (Account Verification) จาก Microsoft CMT 

 

 

 

เมื่อพบอีเมลแล้ว จากนั้นใหผู้้ให้งานคลิกลงิกเ์พื่อยืนยันตัวตน ตามตัวอย่างน้ี   
 
Please click the following link to complete email verification: 

 

https://cmt3.research.microsoft.com/User/VerifySignup/?email=panuwatlive%40gmail.com&hash=0607

0485209a373d3efcb89fc26d4ac1&returnUrl=/Conference/Recent 

 

Thanks, 

 

CMT Support 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การคลิกลิงก์เพ่ือยืนยันตัวตนจากระบบ CMT  

 

 

ข้อสังเกต :  ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่พบอีเมลส าหรับการยืนยันตัว (Account Verification) 

 จากระบบ CMT ในกล่องข้อความ (Inbox) ให้ไปค้นหาจดหมายที่ถังยะ (Trash) หรือจดหมายที่ไม่ปลอดภัย 

https://cmt3.research.microsoft.com/User/VerifySignup/?email=panuwatlive%40gmail.com&hash=06070485209a373d3efcb89fc26d4ac1&returnUrl=/Conference/Recent
https://cmt3.research.microsoft.com/User/VerifySignup/?email=panuwatlive%40gmail.com&hash=06070485209a373d3efcb89fc26d4ac1&returnUrl=/Conference/Recent


 

 4. เมื่อคลิกลิงก์จากอีเมลของท่าน ระบบจะเปลี่ยนจอให้ผู้ใช้งานสามารถ Log-in เข้าสู่ระบบจัดการ

บทความ (Conference Management System: CMT)   แล้วเข้าสู่ระบบ (Log-in) ด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน

ของท่านอีกครั้ง ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการบทความได ้ 

 ถ้าติดปัญหา ให้สอบถาม https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/ หรือที่ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ภานุวัฒน์ บตุรเรียง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

   5.  เมื่อเข้าสู่ระบบจัดบทความเรียบร้อย ให้คลิกที่แถบ All conference จากนั้นให้ ค้นหาด้วยค าส าคัญ 

“CUFST2018” ในช่องค้นหา 

 6. ให้คลิกเลือกที่งาน 2018 Annual National Conference on The Council of University 

Faculty Senate of Thailand 

 

 

 

ภาพที่ 4 การค้นหางานประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้วยค าส าคัญ “CUFST2018” 

7. ให้เลือกมนู Submissions Author Console ให้เลือก +Create new submission แล้วเลือกสาขาให้

ตรงกับสาขาที่งานวิจัยของท่าน จ านวน 6 สาขา ได้แก่  

1) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี “Science and Technology” 

2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “Health Science” 

3) สาขาสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม “Social Science” 

4) สาขามนุษยศาสตร ์“Humanities” 

5) สาขาศิลปกรรมศาสตร ์“Fine Arts” 

5 

6 

https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/
https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/
https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/


6) สาขารับใช้สังคม “Social Service” 

7) วิจัยจากงานประจ าและวิจัยจากช้ันเรียน “ให้ส่งสาขาที่ระบุในข้อ 1-6” 

 

ภาพที ่ 5 วิธีการส่งไฟล์บทความฉบับเต็มเข้าสู่ระบบจัดการบทความ 

จากนั้น ให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 1) ชื่อบทความ (title) และ 2) บทคัดย่อ 

(Abstract) เป็นภาษาไทย  เท่านั้น และให้ Upload บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตามรูปแบบทีก่าร

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2561 ก าหนด โดยสามารถตรวจสอบรูปแบบและ Download Template 

ที่ http://www.cufst.org/2018/index.php/download  

  

 

ภาพที ่ 6 การกรอกข้อมูลรายละเอียดของบทความฉบับสมบูรณ์ ด้วยชื่อ (Title) และบทคัดย่อ (Abstract)   

 

 

http://www.cufst.org/2018/index.php/download


 

 

ภาพที่ 7 การ Upload ไฟล์จากคอมพิวเตอร์  

 

ส่วนผู้เขียนร่วม (Primary Contact) ไม่จ าเป็นต้องระบุในระบบ CMT จากนั้นให้ท าการ Upload ไฟล์

บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) จากเครื่องคอมพิวเตอรเ์ข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย เมือ่เรียบร้อยท่านจะได้

หน้าจอแสดงบทความฉบับสมบูรณ์ ตามภาพที่ 8 

 

 

                   ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการน าเข้าบทความเข้าสู่ระบบจัดการบทความได้สมบูรณ ์

จากนั้น ให้ผู้น าเสนอผลงานวิจัย ท าการ Log-out จากระบบ แล้วรอประกาศผลจากการพิจารณาของ

คณะกรรมการผลงานวิจัย (Peer Review) ที่ www.cufst.org/2018 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ https://www.facebook.com/ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย-ปอมท-2034492006832461/ หรือที่ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://www.cufst.org/2018%20ภายในวันที่%2010%20พฤศจิกายน%202561
https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/
https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/
https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97-2034492006832461/

