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1.1 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ส าหรับผู้ เขียน
บทความ 

การใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้เขียน ที่จะน าเสนอผลงานทางวิชาการจะเริ่มต้น
การจากสมัครก่อนจึงจะท าการส่งบทความตามกระบวนการน าเสนอผลงาน มีขั้นตอนการใช้งาน
ระบบสารสนเทศดังนี้ 

1.1.1 ผู้เขียนลงทะเบียนออนไลน์ 
 การส่งบทความผู้เขียนต้องท าการสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการคลิกเลือกเมนู
ผู้เขียนบทความ และคลิกเลือกเมนยู่อยผู้เขียนลงทะเบียนออนไลน์ ดังภาพที่ 24  
 

 
ภาพที่ 1 แสดงการคลิกเลือกเมนูย่อยผู้เขียนลงทะเบียนออนไลน์ 

เมื่อท าการคลิกเลือกเมนูลงทะเบียนออนไลน์ ผู้เขียนจะต้องท าการป้อนข้อมูล
และคลิกปุ่มสมัครผู้เขียนบทความ ระบบจะท าการอนุมัติหลังการได้รับการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 25 
แสดงรายละเอียนในการบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการสมัครลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์ 

 
 

การป้อนข้อมูลสมัครสมาชิกผู้เขียนบทความจะเป็นข้อความหมายเหตุ แสดง
รายละเอียด เช่น เขตข้อมูลใดหากจ าเป็นต้องบันทึกไม่สามารถว่างได้ ระบบจะท าการใส่เครื่องหมาย 
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* เพ่ือก าหนดให้ผู้ป้อนข้อมูลตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ(ภาษาไทย) * หรือ ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) * เป็นต้น 
ดังตัวอย่างภาพที่ 26 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างเขตข้อมูลที่จ าเป็นต้องป้อนข้อมูล 

 กรณีท่ีมีการป้อนข้อมูลที่มีตัวเลือกระบบจะท าการแสดงรายการข้อมูลช่วย
ผู้ใช้งานระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการป้อนข้อมูล เช่น ค าน าหน้าชื่อ/ต าแหน่งวิชาการ หรือ
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ เป็นต้น ดังแสดงภาพที่ 27และ 28 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงรายการตัวเลือกท่ีระบบจัดรายการ (1) 
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ภาพที่ 5 แสดงรายการตัวเลือกท่ีระบบจัดรายการ (2) 

1.1.2 การเข้าสู่ระบบสมาชิกผู้เขียนบทความ 
เมื่อผู้เขียนคลิกเลือกเมนูย่อยผู้เขียนเข้าสู่ระบบ และท าการใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน 

ระบบจะตรวจสอบชื่อผู้ใช้และเข้าสู่ระบบดังจะแสดงภาพที่ 29  
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอหลักนักเขียนเข้าสู่ระบบ 
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เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ จะมีการแสดงขั้นตอนในการด าเนินงาน 3 ส่วนคือ 
1) การจัดการบทความ 2) เผยแพร่บทความ 3) ระเบียบ/แบบฟอร์ม ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดหลัก
เมนูหลักและเมนูย่อยที่มีในระบบผู้เขียนบทความดังแสดงภาพที่ 30  
 

 
ภาพที่ 7 แสดงภาพรวมของเมนูหลักและเมนูย่อยส าหรับผู้เขียนบทความ 

 
1) ขัน้ตอนการจัดการบทความ 

การส่งบทความจะมีขั้นตอนการส่งพร้อมติดตามรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานของกองบรรณาธิการ โดยผู้เขียนสามารถติดตามกระบวนการท างานจากเมนูหลัก 
การจัดการบทความ จะมีขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอนหลักคือ 1) เมนูย่อยการส่งบทความ  
2) เมนูย่อยแก้ไขบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3) เมนูย่อยตรวจสอบสถานะบทความ 

 การส่งบทความ ผู้เขียนจะสามารถส่งบทความเริ่มต้นจากการคลิกเมนู
ย่อยการส่งบทความจะปรากฎหน้าจอดังภาพท่ี 31 และภาพท่ี 32 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการส่งบทความออนไลน์ (1) 

การจัดการ
บทความ

• ส่งบทความ
• แก้ไข
• ตรวจสอบ

แผแพร่
บทความ

• ตรวจสอบบทความก่อนเข้าโรงพิมพ์และตพีิมพ์เผยแพร่

ระเบียบ
• พิมพ์แบบฟอร์มยืนยืนการส่งบทความ
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอการส่งบทความออนไลน์ (2) 

 ระบบจะท าการก าหนดเงื่อนไขต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยการแสดง
สัญลักษณ์ * และการเลือกไฟล์ผู้เขียนไฟล์สามารถเลือกไฟล์ได้สองชนิดคือนามสกุล Doc, Docx 
หรือไฟล์นามสกุล Pdf แต่ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB 

เมื่อผู้เขียนท าการคลิกปุ่มส่งบทความ ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลหาก
ข้อมูลที่ผู้เขียนป้อนครบตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 33 
 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการส่งบทความ 
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 ตรวจสถานะบทความ 
เมนูย่อยแสดงรายงานการตรวจสอบสถานะบทความจากการด าเนินงาน

ของกองบรรณาธิการถึงขั้นตอนใดบ้าง โดยมีสถานะรายงาน 7 สถานะ ดังตัวอย่างภาพที่ 34 แสดง
สถานะ (1) กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว และคลิกดูรายละเอียดการประเมินจากคอลัมน์
รายละเอียด ปุ่ม MORE จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลดังภาพที่ 35 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงหน้าจอแสดงตรวจสอบสถานะบทความ 

 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอรายละเอียดการตรวจสอบสถานะบทความ 
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การแสดงหน้าจอแสดงรายละเอียดบทความจะมีทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนที่ 
1 แสดงรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 แสดงผลประเมินจากผู้ทรง ส่วนที่ 3 แสดงหนังสือตอบรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบบทความ และส่วนที่ 4 แสดงรายละเอียดหนังสือ
ตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่หากผู้เขียนตรวจสอบบทความและเห็นชอบให้ตีพิมพ์บทความ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 36 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอรายละเอียดบทความ 

 

 แก้ไขบทความ 
เมนูย่อยการแก้ไขบทความกรณีท่ีผู้เขียนได้รับผ่านการแก้ไขบทความ

แบบเป็นเงื่อนไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้เขียนมีความประสงค์จะแก้ไขและท าการส่งบทความท่ีแก้ไขสู่
ระบบ เพื่อเสนอให้กองบรรณาธิการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงภาพที่ 37  
 

 
ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอการส่งบทความที่แก้ไขบทความ 
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2) ขัน้ตอนเผยแพร่บทความ 
การคลิกเมนูย่อยเผยแพร่บทความส าหรับขั้นตอนนี้ผู้ เขียนจะท าการ

ตรวจสอบต้นฉบับก่อนกองบรรณาธิการจะจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้เขียนจะต้องคลิกที่รูปแผ่นดิสก์  
ดังแสดงภาพที่ 38 และจะปรากฏหน้าดังภาพที่ 39 ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพ่ือมาท าการ
ตรวจสอบและคลิกเลือกผลการพิจารณาพร้อมพิมพ์ข้อความเสนอแนะให้กองบรรณาธิการ จากนั้นท า
การคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะท าการแสดงสถานะการบันทึกข้อมูลดังภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอการเข้าตรวจสอบสถานะก่อนเข้าโรงพิมพ์ 

 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงรายละเอียดหน้าจอผลการตรวจพิจารณาบทความก่อนเข้าโรงพิมพ์ 
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ภาพที่ 17 แสดงสถานะการบันทึกข้อมูล 
 

3) เมนูระเบียบ/แบบฟอร์ม 
เมนูระเบียบและแบบฟอร์มนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการน าเสนอผลงาน

บทความระหว่างกองบรรณาธิการกับผู้เขียนบทความ ที่ยืนยันการส่งบทความท่ีไม่เคยส่งบทความที่ใด
มาก่อน โดยผู้เขียนบทความสามารถคลิกรูปเครื่องพิมพ์ และท าการพิมพ์พร้อมเซ็นชื่อส่งให้ทาง 
กองบรรณาธิการ ก็จะครบกระบวนการน าเสนอผลทางวิชาการกับกองบรรณาธิการพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล 
ดังแสดงที่ภาพท่ี 41 คลิกรูปเครื่องพิมพ์ จะปรากฎหน้าจอแสดงแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 42  

 
ภาพที่ 18 คลิกพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความ 
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ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความ 


