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วัตถุประสงค์ของวารสาร 
  1. เพ่ือน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยท่ีมคุีณภาพ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ท้ังเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ท่ีนักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ใน
เชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการวิจัย
ท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีเป็นสหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร เทคโนโลยีมลัติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  2. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ การท าวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา     
นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ัวไป   
 
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสาร         
การประชุม หรือส่ิงพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)  และไม่อยู่ในระหว่าง     
การพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 
  2. บทความท่ีรับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเ ก่ียวข้อง 
(Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 
  3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกองบรรณาธิการวารสารก าหนด และยินยอมให้บรรณาธิการ
แก้ไขบทความเพ่ือความสมบูรณ์ได้ในข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
   
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
  บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง (Peer Review) ดังนี้ 
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว 
  2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน 
  3. ในกรณีท่ีกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะด าเนินการส่งบทความเพ่ือกล่ันกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเ ก่ียวข้อง อย่ างน้อย 2 คน 
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซ่ึงกระบวนการกล่ันกรองนี้ ท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซ่ึง กันและกัน (Double-blind Peer Review) โดยใช้เวลาพิจารณา
ประมาณ 45 วัน 
  4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิบทความนั้น ๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกคร้ัง 
หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุด  
 
  
  



บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ” (Journal of Information 
Technology Management and Innovation) เป็นวารสารท่ีตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท่ีแสดงถึงประโยชน์ ท้ัง เชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ท่ีนักวิจัย หรือผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ใน
เชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัย
ท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีเป็นสหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร เทคโนโลยีมลัติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้าน
การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริการวิชาการแก่
สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ์ กา รท าวิจัยและการพัฒนาผลงาน
วิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ัวไป   
 วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม”  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ก าหนดเผยแพร่เดือน
กรกฎาคม   ถึง เดือนธันวาคม 2562 มีบทความจ านวน 18 เร่ือง  เป็นผลงานท่ีได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร 
ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน และได้รับ  
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยเจ้าของบทความยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพ่ือความสมบูรณ์ได้ใน
ข้ันตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิ รุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ท่ี
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ” ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษาในการจัดท าวารสารในคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณ กองบรรณาธิการบริหาร บรรณาธิการกล่ันกรองบทความภายในและภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ท่ีให้เกียรติร่วมพิจารณากล่ันกรองบทความในคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณผู้วิจัย เจ้าของวารสาร เอกสาร บทความวิจัย ท้ังท่ีกล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง รวมท้ังหน่วยงาน
และองค์กร ท่ีสนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

           
         บรรณาธิการ 
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