
 
1 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 

(The Development of Information Systems for Online Journal Management) 

1.1 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ส าหรับ 
กองบรรณาธิการ 

 การใช้งานระบบสารสารเทศวารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล ส าหรับกองบรรณาธิการผู้ใช้
สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยคลิกเมนูหลักกองบรรณาธิการดังภาพที่ 53 จากนั้นท าการป้อนชื่อและ
รหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศ ดังภาพที่ 54 
 

 

 
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบสารสนเทศส าหรับกองบรรณาธิการ 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการป้อนรหัสชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
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1.1.1 ส่วนประกอบการใช้งานส าหรับกองบรรณาธิการ 
ส่วนประกอบการใช้งานระบบจะสร้างเมนูย่อยทั้งหมด 3 ส่วนคือ  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) สมาชิกวารสาร 3) พิจารณาบทความ กองบรรณาธิการสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลสมาชิก สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินงานพิจารณาติดตามบทความที่
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ดังแสดงภาพหน้าจอดังภาพที่ 55 โดยการใช้งานทั้ง 3 ส่วนนี ้
มีรายละเอียดการท างานดังขั้นตอนต่อไปนี้  
 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงส่วนประกอบการท างานส าหรับกองบรรณาธิการ 
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1) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เมนูผู้ทรงคุณวุฒิคือเมนูเพ่ิมเติมมเกี่ยวกับข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิของ

วารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล สามารถคลิกได้ที่เมนูย่อย- ผู้ทรงคุณวุฒิ :: (เพิ่มข้อมูล) และเมื่อมีการ
ปรับปรุงข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสามารถคลิกใช้เมนูย่อย -ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ :: (แก้ไขข้อมูล)  
ภาพที่ 56 แสดงหน้าจอหลักส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพที่ 57 แสดงการคลิกเมนูย่อยการเพ่ิมข้อมูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงภาพตัวอย่างดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการเพ่ิมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เมนูย่อยค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากการพิมพ์ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
การคลิกปุ่มค้นหาทั้งหมด เพ่ือท าการปรับปรุงข้อมูลที่มีในระบบฐานข้อมูล ภาพที่ 58 แสดงการพิมพ์
ตัวอย่างชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบจะแสดงผลลัพธ์จากค าค้นจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขเพ่ือเข้าสู่รายละเอียด
ข้อมูลดังภาพที่ 59 แสดงหน้าหลักเม่ือคลิกปุ่มแก้ไข 
 

 
ภาพที่ 6 การพิมพ์ชื่อค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงรายละเอียดข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 

 
 

1 
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ในการกรณีท่ีต้องการให้แสดงข้อมูลรายชื่อทั้งหมด สามารถคลิกปุ่ม
ค้นหาทั้งหมดระบบจะแสดงผลลัพธ์ดังภาพที่ 59 จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มแก้ไขข้อมูลเพ่ือ
แสดงข้อมูลรายบุคคล  
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลทั้งหมด 

2) สมาชิกวารสาร 
ส่วนนี้จะเป็นการแสดงการบริหารจัดการเกี่ยวกับสมาชิกของวารสาร

มีเมนูย่อย 3 เมนูคือข้อมูลสมาชิกวารสาร ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบการส่งวารสารให้
สมาชิก ดังแสดงหน้าหลักดังภาพที่ 61  

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเมนูสมาชิกวารสาร 
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 เมนูย่อยข้อมูลสมาชิกจะเป็นการเพ่ิมข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่
ของวารสาร โดยการป้อนข้อมูลและกดปุ่มบันทึก ระบบก็จะท าการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ดังแสดงภาพที่ 62 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงรายละเอียดการป้อนข้อมูลสมาชิก 

เมนูย่อยค้นหารายชื่อสมาชิก จะเป็นการค้นหาข้อมูลการสมัคร
สมาชิก เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและตรวจสอบการส่งวารสารครบถ้วนหรือไม่ โดยการคลิกปุ่มค้นหา
ทั้งหมดดังแสดงในภาพที่ 63 และเม่ือระบบแสดงผลลัพธ์ข้อมูลสมาชิกทั้งหมด ก็สามารถคลิกปุ่มแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงข้อมูล หรือคลิกปุ่มรายละเอียดเพ่ือดูข้อมูลรายบุคคลได้ ข้อสังเกตในหน้าจอผลลัพธ์จะ
แสดงการสรุปข้อมูลของสมาชิกแต่ละคนว่าเป็นสมาชิกครบหรือได้รับวารสารจ านวนกี่ฉบับแล้วจาก
การแสดงข้อความและตัวเลขหลังชื่อสมาชิก ดังแสดงที่ภาพท่ี 64 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าจอเมนูย่อยค้นหารายชื่อสมาชิก 
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ภาพที่ 12 แสดงผลลัพธ์การค้นหารายชื่อสมาชิกวารสารทั้งหมด 
 

เมนูย่อยตรวจสอบการส่งวารสารให้สมาชิก เป็นการตรวจสอบ
รายชื่อการส่งวารสารให้สมาชิกในการค้นหาสามารถพิมพ์ชื่อสามารถหรือกดปุ่มค้นหาทั้งหมดดังแสดง
ภาพที่ 65 และแสดงผลลัพธ์การค้นหาดังแสดงในภาพที่ 66  
 

 
ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกท่ีได้รับวารสาร 

 
ภาพที่ 14 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาทั้งหมด 
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จากภาพที่ 66 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาทั้งหมด หากผู้ใช้
ต้องการจะบันทึกการส่งวารสารให้กับสมาชิกสามารถคลิกที่สัญลักษณ์รูปแผ่นดิกส์เพ่ือบันทึกข้อมูล
การส่งวารสารรายบุคคลได้ดังภาพที่ 67  

 

 
ภาพที่ 15 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลการส่งวารสารรายบุคคล 

 
3) พิจารณาบทความ 

การพิจารณาบทความเมนูนี้จะเป็นเมนูที่มีกระบวนการบริหาร
จัดการตามข้ันตอนการพิจารณาบทความท้ังหมด 8 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1: บทความเข้ามาใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 ขั้นตอนที่ 3: รอผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ขั้นตอนที่ 4: บทความที่ถูกประเมินจากผู้ทรงฯเรียบร้อยแล้ว

ส่งกลับคืนผู้แต่ง  
 ขั้นตอนที่ 5: บทความที่ผู้แต่งแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบการแก้ไขตามค าแนะน า  
 ขั้นตอนที่ 7: แจ้งผลการตอบรับการตีพิมพ์  
 ขั้นตอนที่ 8: ส่งบทความให้ผู้แต่งก่อนเข้าโรงพิมพ์และพิมพ์

เผยแพร่ 
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 ขั้นตอนการพิจารณาบทความทั้งหมด 8 ขั้นตอนสามารถสรุปแสดง
ภาพรวมแสดงเป็นล าดับขั้นตอนการท างานดังภาพที ่68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการพิจารณาบทความ 

ผู้เขียนบทความ 

ขั้นที่ 1 พิจารณาตรวจสอบ
บทความ 

ขั้นที่ 2 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นที่ 3 รอผลการประเมิน 

ขั้นที่ 4 รับผลประเมิน 

ขั้นที่ 5 กรณีแก้ไขแบบส่งคืน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งผลประเมิน 

รับผลการแก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

ขั้นที่ 6 แก้ไขตามค าแนะน า 

ขั้นที่ 7 แจ้งผลการตอบรับ 

ขั้นที่ 8 ส่งให้ผู้เขียน
ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 

รับผลตอบรับ 

รับผลตรวจสอบ 

จัดพิมพ์วารสาร 
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 ขั้นตอนการพิจารณาบทความเริ่มต้นขั้นตอนที่ 1  

ขั้นตอนนี้จะเป็นการตอบรับบทความที่น าเสนอบทความ โดยเมื่อ
ได้รับเอกสารแล้วกองบรรณาธิการจะท าการตรวจสอบเพ่ือจะด าเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยการใช้
งานให้คลิกเมนู ขั้นตอนที่ 1: บทความเข้ามาใหม่ จากภาพแสดงหน้าจอที่ 69 จะเห็นการแสดง
ตัวเลขในวงเล็บเป็นการรายงานสถานะว่ามีบทความเข้ามาหรือมีกระบวนการท างานค้างในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง หากมีบทความเข้ามาใหม่คลิกเลือกเมนูขั้นตอนที่ 1 จะแสดงหน้าจอรายละเอียด
บทความดังภาพท่ี 70 

 

 
ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอเมนูหลักการพิจาณาบทความ 

 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการตรวจสอบบทความขั้นตอนที่1 

 

 



 
11 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 

(The Development of Information Systems for Online Journal Management) 

จากภาพที่ 70 จะแสดงรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานของบทความ
ฉบับนี้ เพ่ือด าเนินการพิจารณาตอบรับบทความผู้ใช้งานจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์แผ่นดิสก์เพ่ือเข้าสู่
ขั้นตอนการเลือกพิจารณาบทความ ดังภาพที่ 71 ผู้ใช้งานจะต้องคลิกพิจารณาบทความโดยการคลิก
เลือก (2) กองบรรณาธิการก าลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม และป้อนวันเดือนปีที่ด าเนินงาน 
ในรูปแบบเดือน วัน ปี 

 

ภาพที่ 19  แสดงหน้าจอการพิจารณาบทความขั้นตอนที่ 1 
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 ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณารูปแบบ ขั้นตอนต่อไปคือการเลือก

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยการใช้งานให้คลิกเมนู ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ จะปรากฏหน้าดังภาพที่ 72  

 
ภาพที่ 20 หน้าจอแสดงรายละเอียดเพ่ือส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากนั้นผู้ใช้คลิกเลือกแผ่นดิสก์ เพ่ือท าการพิจารณาส่งบทความให้
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยท าการป้อนข้อมูล การบันทึกข้อมูลจะมีแบบฟอร์มในการป้อนข้อมูล  ดังภาพที่ 73  
มีข้อมูลหลักในการป้อนข้อมูลคือ 

- การแนบไฟล์  
- วันเดือนปีที่ก าหนดการพิจารณา  
- เปลี่ยนสถานะบทความ (3) ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  
- คลิกเลือกชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและเดือนวันที่ปี 
- ที่ขอรับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 21 แสดงรายละเอียดการป้อนข้อมูลเสนอบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เมื่อป้อนข้อมูลส่งบทความเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกเปลี่ยนแปลง
สถานะบทความ ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลพร้อมแสดงสถานะการบันทึกข้อมูลดังภาพที่ 74 

 
ภาพที่ 22 แสดงผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะบทความ 

 ขั้นตอนที่ 4: บทความท่ีถูกประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาบทความกลับกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการจะด าเนินงานส่งผลการประเมินให้กับผู้เขียนบทความ  ดังภาพที่ 75 โดยคลิก
สัญลักษณ์แผ่นดิสก์ เลือกสถานะพิจารณาเลือก(5) จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อการแก้ไขพิจารณา 

 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอสถานการส่งผลพิจารณากลับคืนผู้เขียนบทความ 
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 ขั้นตอนที่ 5: บทความที่ผู้แต่งแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลพิจารณาการประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีผลการพิจารณา 4 รูปแบบคือ 1) ผ่าน 2) ผ่าน
และมีการปรับปรุงแก้ไข (โดยไม่ต้องส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบอีกครั้ง) 3) ผ่านและมีการปรับปรุง
แก้ไข (โดยส่งกลับให้ผู้ประเมินตรวจสอบอีกครั้ง) 4) ไม่ผ่าน ในกรณีได้รับผลการพิจารณาแบบ 3)  
ซึ่งก าหนดรูปแบบให้กองบรรณาธิการจะต้องส่งผลกลับคืนให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง ในขั้นตอน
จะผู้ใช้งานจะต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์รูปแผ่นดิสก์และคลิกเลือกส่งข้อมูลกลับไป ดังภาพที่ 76 และ
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจาณาบทความก็จะท าการส่งผลการประเมินกลับมายังกองบรรณาธิการ
ในภาพที่ 77 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงหน้าจอรายงานการส่งบทความฉบับแก้ไข 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงหน้าการส่งบทความในกรณีแก้ไขแบบส่งคืนผู้ทรง 
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 ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบการแก้ไขตามค าแนะน า 
เมื่อได้รับบทความฉบับแก้ไขจากผู้เขียน หรือกรณีแก้ไขท่ีต้องส่งคืนให้

ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ขั้นตอนนี้กองบรรณาธิการจะท าการตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
บทความอีกครั้ง และท าการคลิกรายละเอียดเลือกเปลี่ยนสถานะบทความที่ได้รับการแก้ไขบทความ 
ดังภาพที่ 78 
 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดหน้าจอการแจ้งสถานะการตอบรับการตีพิมพ์ 
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 ขั้นตอนที่ 7 : แจ้งการตอบรับการตีพิมพ์ 
ขั้นตอนนี้กองบรรณาธิการจะท าการแจ้งผลการตอบรับการเขียน

บทความให้ผู้เขียนบทความตอบรับเอกสาร โดยจะต้องเลือกเปลี่ยนสถานะบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในขั้นตอนผู้เขียนบทความจะท าการคลิกตอบรับตามแบบฟอร์มและท าการตอบรับการตีพิมพ์ 
ดังปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 79 
 

 
ภาพที่ 27 แสดงหน้าจอการแจ้งผลการตีพิมพ์ 

 ขั้นตอนที่ 8 : ส่งบทความให้ผู้แต่งก่อนเข้าโรงพิมพ์และพิมพ์
เผยแพร่ 
ขั้นตอนสุดท้ายกระบวนการพิจารณาบทความ เมื่อมีการตอบรับการ

การตีพิมพ์ กองบรรณาธิการก็จะน าบทความเข้าสู่กระบวนการจัดรูปแบบจัดเล่มวารสาร  
เมื่อจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วจะส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนตรวจสอบอีกครั้ง โดยการคลิกเลือกแผ่นดิสก์ 
ดังภาพที่ 80 เพ่ือเข้าไปดูรายละเอียดเปลี่ยนสถานะการพิจารณาบทความดังหน้าจอภาพที่ 81  
โดยกองบรรณาธิการสามารถคลิกดูรายงานการผลการตรวจสอบจากผู้แต่งก่อนเข้าโรงพิมพ์และพิมพ์
เผยแพร่ได้ดังภาพที่ 82  
 

 
ภาพที่ 28 แสดงหน้าจอการตอบรับการตรวจสอบบทความก่อนเผยแพร่จัดพิมพ์ 



 
17 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 

(The Development of Information Systems for Online Journal Management) 

 

 
 

ภาพที่ 29 รายละเอียดหน้าจอแสดงการส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนบทความตรวจสอบบทความ 
 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงผลหน้าจอรายงานผลการตอบรับจากผู้เขียนบทความ 


