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1. บทน า 
 
 จากการที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) 
หรือเรียกว่า ศูนย์ TCI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
วารสารไทยสู่มาตรฐานสากล โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ได้ศึกษาถึงค่าดัชนีผลกระทบการ
อ้างอิง (Journal Impact Factor: JIF) และค่าความเร็วของบทความที่ถูกน าไปอ้างอิง (Journal 
Immediacy Index: J-II) โดยมุ่งเน้นรายงานปริมาณการถูกอ้างอิง และความไวหรือความเร็วของบท
ความในวารสารที่ถูกน าไปอ้างอิงในปีเดียวกันกับที่บทความนั้นลงพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ 
โดยใช้วิธีการค านวณตามหลักการของ Institute for Scientific Information (ISI) ซึ่งผลดังกล่าว
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจึงได้เห็นความส าคัญ และประโยชน์ในการบริหารจัดการวารสารใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) แก่บรรณาธิการของวารสารไทย เพ่ือพัฒนาวารสารไทยให้มี
คุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  
 ปัจจุบันส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และได้ด าเนินการจัดท าวารสารพ้ืนถิ่น โขง ชี มูล ซึ่งเป็นวารสารทางด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเน้นด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Study) ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล 
ในประเด็น ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม-เศรษฐกิจ ศิลปกรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและ
วรรณกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทาง
วิชาการ ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ
ทั่วไป ทั้งจากภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและการพัฒนาประเทศ  
 งานวิจัยฉบับนี้ได้พัฒนาระบบการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์
ส าหรับวารสารวารสารพ้ืนถิ่น โขง ชี มูล ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี
ผู้ใช้งานบริการทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กองบรรณาธิการวารสาร 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ผู้เขียนบทความ 
4. นักศึกษา นักวิจัย ประชาชน ที่สนใจสืบค้นข้อมูลงานวิชาการ 

  
 ในกระบวนการท างานของระบบการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสาร ให้บริการ
ส าหรับผู้ใช้งานในรูปแบบแบบออนไลน์ โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการใช้บริการท าหน้าที่การใช้งาน  
ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นภาพรวมของระบบที่มีนักศึกษา ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาสืบค้น
บทความ หรือน าเสนอผลงานจากผู้เขียนบทความส่งเข้าระบบผ่านกระบวนการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีกองบรรณาธิการเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 1 การท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารออนไลน์ 
 

 
 
 
 

  บันทึกข้อมูลการส่งและ
แก้ไขบทความ 

รายงานข้อมูลและสถานะ
บทความ 

1) ผู้แต่ง (Author) 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Peer reviewer) บันทึกข้อมูลผลการประเมิน

บทความ 

รายงานผลการประเมินบทความ 
ระบบสารสนเทศการจัดการวารสาร 

  บันทึกข้อมูลและเนื้อหา
บทความวารสาร 

รายงานผลพิจารณาและ
เนื้อหาบทความวารสาร 

3) กองบรรณาธิการ (Editorial Board) 

 

เช่ือมโยงเว็บไซต์ 

สืบค้นข้อมูลบทความ 
รายละเอียดวารสาร 

 

บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
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2. สิทธิ์การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์ ส าหรับส านักวิชา
ศึกษาทั่วไป 
ในการด าเนินงานตามกระบวนการขั้นตอนจะมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 4 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มสามารถ
ใช้งานบริการตามสิทธิ์ดังนี้ 

2.1 นักศึกษา นักวิจัย ประชาชน ที่สนใจสืบค้นข้อมูลงานวิชาการ สามารถค้นหาข้อมูลบทความ
ทางวิชาการ และสามารถสมัครร่วมเป็นสมาชิกวารสารหรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ในงานวารสาร 

2.2 ผู้เขียนบทความ สามารถสมัครสมาชิกวารสาร สืบค้นข้อมูลบทความในชื่อผู้ใช้ของตนเอง 
สามารถบริหารจัดการเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล ติดตามบทความในแต่ละบทความที่ผู้เขียนท าการน าเสนอ
ผลงาน 

2.3 กองบรรณาธิการวารสาร สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกวารสาร บันทึกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ด าเนินงานบริหารจัดการงานวารสารเมื่อมีผู้เขียนบทความน าเสนอผลงาน ในระบบวารสารสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูลในแต่ละเงื่อนไขการท างานแต่ละขั้นตอน 

2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถพิจารณาบทความด้วยการพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น โดย
สามารถท าการเพิ่ม ลบ แก้ไข ผลการพิจารณาบทความในแต่ละบทความ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานของวารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล 
วารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล  เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน 

ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจาก
อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก ดังนั้นในการ
ด าเนินงานได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีสิทธิ์ในการจัดท าบทความตามขั้นตอนกระบวนการจะมี
ผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายมีขั้นตอนหลักคือผู้เขียนบทความน าเสนอบทความต่อกองบรรณาธิการ ในการ
พิจารณาบทความกองบรรณาธิการจะได้พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามประเด็นเนื้อหาบทความ  
เมื่อกองบรรณาธิการส่งบทความต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาพร้อม
พิจารณาข้อเสนอแนะ กองบรรณาธิการท าการแจ้งผลการพิจารณา กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
ให้แก้ไขบทความและผู้เขียนมีการตอบรับการแก้ไขก็จะเข้ากระบวนการจัดท าบทความต้นฉบับ 
เพ่ือจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการด าเนินงานระบบวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 

 

ส่งบทความ 

ผู้เขียนบทความ 

ตอบรับบทความเข้าสู ่
กระบวนการ 

กองบรรณาธิการ 

พิจารณาบทความ 
พร้อมให้ค าแนะน า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาบทความ 

ส่งผลการพิจารณา
บทความ 

กรณีตอบรบัแก้ไข
บทความส่งฉบบัแก้ไข 

จัดรูปแบบทความ 

ส่งบทความต้นฉบับ 

จัดพิมพ์วารสาร 

พิจารณาการเผยแพร ่

รับทราบพิจารณา 
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4. การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 
การเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้ใช้งานบริการทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 1) กองบรรณาธิการวารสาร  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้เขียนบทความ 4) นักศึกษา นักวิจัย ประชาชน ที่สนใจสืบค้นข้อมูลงานวิชาการ 
ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์  โดยการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 
http://mcmac.udru.ac.th/ จะปรากฏหน้าจอหลักดังภาพที่ 3 และภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าหลักระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์ด้านบนหน้าจอ 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าหลักระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารแบบออนไลน์ด้านล่างหน้าจอ 
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4.1 ส่วนประกอบหน้าจอหลักเว็บไซต ์
ส่วนประกอบหน้าจอภาพจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ1) ส่วนบนเมนูหลัก  

2) ส่วนรายละเอียดข้อมูลหน้าหลัก 3) ส่วนล่างแสดงรายละเอียดข้อมูลติดต่อสอบถามหน่วยงาน  
โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วนประกอบดังนี้ 

4.1.1 การใช้งานส่วนประกอบเมนูหลัก ส่วนประกอบเมนูหลักจะมีรายละเอียดเมนูย่อยดังนี้ 
- เมนูเกี่ยวกับวารสาร จะแสดงรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานของวารสาร รายชื่อ

กองบรรณาธิการ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดขอบเขตหลักเกณฑ์การน าเสนอบทความ และการ
อ้างอิงเนื้อหาเอกสารอ้างอิง ดังภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงเมนูหลักเก่ียวกับวารสาร 

- เมนูกองบรรณาธิการคือเมนูส าหรับคณะกรรมการ กองบรรณาธิการเข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการวารสาร ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6 แสดงเมนูหลักกองบรรณาธิการ 
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- เมนผูู้เขียนบทความคือเมนูที่ผู้เขียนบทความต้องการสมัครสมาชิกใหม่ และท า
การเข้าสู่ระบบเพื่อบริหารจัดการตามกระบวนการวารสาร ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 เมนผูู้เขียนบทความ 

- เมนูผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสู่ระบบคือเมนูส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิมพ์เข้าสู่ระบบ 
เพ่ือท าการพิจารณาบทความ ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 เมนูผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสู่ระบบ 
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- เมนสูมัครสมาชิกวารสารคือเมนูส าหรับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการผู้สนใจ
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกวารสาร ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 สมัครสมาชิกวารสาร 

4.2 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
ประชาชน นักวิชาการ  

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวารสารจะท าการเปิดให้บริการส าหรับผู้สนใจให้
สามารถสืบค้นผลงานทางวิชาการ บทความวารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล มีการน าเสนอจากการค้นหา
บทความ สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร ข้อก าหนดการน าเสนอบทความและการสมัครสมาชิก
วารสาร มีวิธีการใช้งานในแต่ละเมนูดังนี ้

4.2.1 การสืบค้นบทความ 
ผู้ใช้บริการสามารถท าการสืบค้นบทความชื่อผู้เขียน หรือค าส าคัญในแต่ละ

ฉบับได้ โดยมีวิธีการสืบค้นบความ 2 วิธีคือ 1) วิธี เลือกภาพปกวารสาร  2) วิธีพิมพ์ข้อความ 
โดยจอภาพหลักในส่วนรายละเอียดของจอภาพจะปรากฏรูปภาพปกวารสารแต่ละฉบับ ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอภาพในส่วนรายละเอียดรูปภาพปกวารสาร 

1) วิธีเลือกภาพปกวารสาร 
การค้นหาบทความด้วยวิธีการคลิกเลือกภาพปกวารสารบนจอภาพ 

เปรียบเสมือนการเลือกหนังสืออ่านแต่ละเล่มมีวิธีดังนี้ 
 คลิกเลือกจากปกวารสาร ที่ต้องการค้นหาบทความดังภาพที่ 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างการคลิกเลือกปกวารสาร 

 
 เมื่อคลิกเลือกปกวารสารระบบจะท าการแสดงรายชื่อบทความใน

วารสาร ผู้ใช้บริการสามารถคลิกเลือกบทความที่ต้องการได้จะปรากฏข้อความไฟล์ ดังภาพที่ 12  
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(The Development of Information Systems for Online Journal Management) 

 
ภาพที่ 12 แสดงรายชื่อบทความภายในวารสาร 

 
2) วิธีพิมพ์ข้อความ 

การค้นหาวิธีนี้สามารถค้นหาข้อความภายในวารสารแต่ละฉบับได้จากการ
พิมพ์ค าค้นที่ผู้ใช้บริการต้องการค้นหา และก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม โดยมีวิธีดังนี้ 

 คลิกเลือกเมนูค้นหาบทความจากเมนูหลัก ดังภาพที่ 13 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอการเลือกค้นหาบทความ 
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 คลิกเลือกฉบับวารสาร และพิมพ์เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งระบบจะ
แสดงชื่อนามสกุล ชื่อบทความ ค าส าคัญ จากนั้นคลิกปุ่มค้นหาบทความ ดังภาพที่ 14 และแสดง
ผลลัพธ์จากการค้นหาดังภาพที่ 15 

  

 
 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอการสืบค้นบทความ 
 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงภาพหน้าจอการค้นหาบทความ 
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4.2.2 การสมัครสมาชิก 
หากผู้ใช้บริการสนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสาร จะต้องท าการคลิกเมนูสมัคร

สมาชิกจะปรากฏหน้าจอกรอกรายละเอียดดังภาพที่  16 โดยมีอัตราราคาสมาชิกให้เลือกรูปแบบ
สมาชิกแบบ 1 ปี และ 2 ปี เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลระบบก็จะท าการ
รายงานผลบันทึกข้อมูลให้ผู้สมัครสมาชิกวารสารท าการโอนเงินและส่งเอกสารเพ่ือให้ทางกอง
บรรณาธิการส่งเอกสารมายังที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งที่อยู่ในระบบต่อไป ดังผลลัพธ์รายงานการบันทึก
ข้อมูลภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลสมาชิกวารสาร 
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ภาพที่ 17 แสดงผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลสมัครสมาชิก 

4.2.3 เมนูเกี่ยวกับวารสาร 
ข้อมูลที่ระบบจัดแสดงรายละเอียดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวารสาร ได้ที่เมนูเกี่ยวกับ

วารสาร เช่น คณะกรรมการกองบรรณาธิการ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และการอ้างอิงเนื้อหา
แสดงดังภาพที่ 18 

 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงภาพหน้าจอข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร 



 
14 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 

(The Development of Information Systems for Online Journal Management) 

ข้อมูลพื้นฐานจะมีเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักเกี่ยวกับวารสารมีดังนี้ 
1) เมนูย่อยกองบรรณาธิการคือรายละเอียอรายชื่อคณะกรรมการ กอง

บรรณาธิการของวารสาร ดังภาพที่ 19 
 

 
ภาพที่ 19 แสดงรายละเอียดเมนูย่อยกองบรรณาธิการ 

2) เมนูย่อยเกี่ยวกับวารสารคือเมนูแสดงรายละเอียดวารสาร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และประเด็นขอบเขตวารสารพื้นถ่ิน โขง ชี มูล ดังภาพที่ 20 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงรายละเอียดเมนูย่อยเกี่ยวกับวารสาร 
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3) เมนูย่อยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงรายละเอียดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วารสาร 
ดังภาพที่ 21 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงเมนูย่อยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) เมนูย่อยหลักเกณฑ์การน าเสนอบทความคือรายละเอียดขอบเขต
หลักเกณฑ์การน าเสนอบทความ ดังแสดงหน้าจอภาพที่ 22 
 

 
ภาพที่ 22 แสดงหลักเกณฑ์การน าเสนอบทความ 
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5) เมนูย่อยการอ้างอิงในเนื้อหา/เอกสารอ้างอิง คือการแสดงรายละเอียด
รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา แสดงตัวอย่างการอ้างอิงเนื้อหา ดังภาพที่ 23 
 

 
ภาพที่ 23 แสดงหน้าจอเมนูย่อยการอ้างอิงในเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


