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1. นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วำรสำรวิชำกำร “กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม” หรือ Journal of Information 
Technology Management and Innovation เป็นวำรสำรที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน ำเสนอบทควำมทำงวิชำกำรและบทควำมวิจัยที่มีคุณภำพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปพัฒนำหรือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และ
ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติกำร (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
หรือต่อยอดกำรวิจัย และเพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในกำรเป็นศูนย์กลำงเผยแพร่ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ประสบกำรณ์ กำรท ำวิจัยและกำรพัฒนำผลงำนวิชำกำร ของนักวิจัย นักวิชำกำร คณำจำรย์ ผู้บริหำร นักศึกษำ 
นักธุรกิจ และประชำชนผู้สนใจกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป 

ให้บริกำรเผยแพร่วำรสำรที่ครอบคลุมเนื้อหำที่เป็น สหวิทยำกำรทำงด้ำนกำรจัดกำรเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนวิทยำศำสตร์ และด้ำนสังคมศำสตร์ 
ตลอดจนสำขำวิชำอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

วำรสำรเปิดรับบทควำมจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน 
มกรำคม และ กรกฎำคม ผู้ที่สนใจสำมำรถส่งต้นฉบับบทควำมได้โดยตรงที่บรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร “กำร
จัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม” คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดย
บทควำมดังกล่ำวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวำรสำรอื่นใดมำก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทควำมเท่ำนั้น 
 
2. การส่งบทความ 
 2.1 กำรเตรียมต้นฉบับ : ผู้สนใจส่งต้นฉบับโดยระบุชื่อผู้เขียน จ ำนวน 1 ชุด และไม่ระบุชื่อผู้เขียน จ ำนวน 
3 ชุด โดยบทควำมต้องมีควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำ กระดำษ A4 (หำกเกิน 10 หน้ำ ผู้วิจัยต้องช ำระค่ำบทควำม
เพ่ิมเติมหน้ำละ 300 บำท) กำรตั้งหน้ำกระดำษขอบด้ำนบนและด้ำนล่ำง  ซม. ขอบด้ำนขวำและด้ำนซ้ำย ซม. 
พิมพ์คอลัมน์เดียว ระยะห่ำง 1 ซม. พิมพ์ด้วยอักษร “TH SarabunPSK” ขนำด 14 ใช้อักษรธรรมดำและพิมพ์ชิด
ขอบทั้งสองข้ำง กำรล ำดับหัวข้อของเนื้อเรื่อง ให้ใช้เลขก ำกับ บทน ำเป็นหัวข้อหมำยเลข 1 หำกมีหัวข้อย่อยให้ใช้
เลขระบบทศนิยมก ำกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น  
 2.2 ค ำแนะน ำในกำรเรียงล ำดับเนื้อหำ : ให้เรียงล ำดับตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
ชื่อเรื่อง (Title)   ควรกระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหำส ำคัญ ชื่อเรื่องภำษำไทย ใช้อักษรขนำด 18  
   ตัวหนำ และภำษำอังกฤษ ใช้อักษรขนำด 16 ตัวหนำ พิมพ์กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ 
ชื่อผู้เขียน  ระบุชื่อเต็ม-นำมสกุลเต็ม ของผู้เขียนให้ครบทุกคน ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 คน ให้พิมพ์ค ำว่ำ  
   “และ” หน้ำชื่อคนสุดท้ำย โดยใส่ตัวเลขอำรบิคพิมพ์แบบตัวยกต่อท้ำยนำมสกุล และลง 
   เครื่องหมำยดอกจันก ำกับท้ำยตัวเลขส ำหรับผู้นิพนธ์ประสำนงำน ใช้ตัวอักษรขนำด 14  
   ตัวหนำ ต ำแหน่งก่ึงกลำงหน้ำกระดำษ  



         วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
             80 ถนนนครสวรรค์ ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม โทรศัพท์/โทรสำร  043-721919  
             http://itm-journal.rmu.ac.th    อีเมล์: leoit@rmu.ac.th, rmuict@gmail.com, itcenter@rmu.ac.th 
 
 

ที่อยู่หรือหน่วยงาน ให้พิมพ์ชื่อหน่วยงำนหรือสถำบันของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตำมหมำยเลข ใช้อักษร 
   ขนำด 12 ตัวธรรมดำ จัดกึ่งกลำง ส ำหรับผู้นิพนธ์ประสำนงำนให้ใส่ E-mail ที่ติดต่อได ้
บทคัดย่อ (Abstract)  ต้องมีท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยให้น ำบทคัดย่อภำษำไทยขึ้นก่อนภำษำอังกฤษ  
   ซึ่งต้องมีเนื้อหำตรงกัน เนื้อหำในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ  วิธีกำรวิจัย และ 
   ผลกำรวิจัยสรุปโดยย่อ หัวข้อบทคัดย่อใช้ตัวอักษร ขนำด 14 ตัวหน้ำ ส่วนเนื้อหำใช้ตัว 
   ธรรมดำ พิมพ์ชิดขอบทั้งสองด้ำนและมีควำมยำวไม่เกิน 250 ค ำ 
ค าส าคัญ (Keyword) ให้พิมพ์ “ค ำส ำคัญ:” เป็นตัวภำษำไทย และ “Keyword:” ภำษำอังกฤษใต้บทคัดย่อ  
   (Abstract) ใช้ตัวอักษรขนำด 14 ตัวหนำ ส่วนเนื้อหำใช้ตัวธรรมดำ  
เนื้อหา (Text)  บทควำมวิจัยประกอบด้วย 
   บทน า (Introduction) บอกควำมส ำคัญ หรือที่มำของปัญหำที่น ำไปสู่กำรศึกษำ 
   วัตถุประสงค์ และอำจรวมกำรทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
   วิธีด าเนินการวิจัย กล่ำวถึงรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
   ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือ และสถิติท่ีใช้ที่กระชับและชัดเจน  
   ผลการวิจัย (Result) บอกผลกำรทดลองที่พบอย่ำงชัดเจน สมบูรณ์ และมี 
   รำยละเอียดครบถ้วนอำจมีรูปภำพหรือตำรำงที่ชัดเจนประกอบค ำอธิบำยได้ 
   อภิปรายผลและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อำจเขียนรวมกับผล 
   กำรทดลองได้เป็นกำรประเมินกำรตีควำม และวิเครำะห์ในแง่มุมต่ำงๆ ควรมีกำรอ้ำง 
   หลักกำรหรือทฤษฎีมำสนับสนุนหรือหักบ้ำงอย่ำงเป็นเหตุผลเป็นผล มี 
   ข้อเสนอแนะ อำจเป็นข้อเสนอแนะท่ีจะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เอกสารอ้างอิง   กำรอ้ำงอิงในบทควำมใช้กำรอ้ำงอิงแบบตัวเลข (APA) ทุกกำรอ้ำงอิงที่ปรำกฏในเนื้อหำ
(References)  ต้องมีในเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม ห้ำมใส่โดยปรำศจำกกำรอ้ำงอิงในเนื้อบทควำม  
   และมีกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร รำยละเอียดของเอกสำรอ้ำงอิง หรือ  
   ประกอบด้วยชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทควำม ชื่อของเอกสำรที่พิมพ์ ส ำนัก 
   สถำนที่พิมพ์ ปีที่ (ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้ำของบทควำมท่ีอ้ำงอิงทั้งนี้กำรเขียนให้ 
   เป็นไปตำมรูปแบบของชนิดของเอกสำรที่อ้ำงอิง 
ตาราง รูป และสมการ ตาราง ต้องมีหมำยเลขก ำกับใช้ค ำว่ำ “ตำรำงที่.....” และมีค ำอธิบำยเหนือตำรำง 
   รูป ต้องมีหมำยเลขก ำกับใช้ค ำว่ำ “รูปที่ .....” และมีค ำอธิบำยใส่ไว้ใต้รูป โดยทุกตำรำง 
   และรูปที่ใส่ไว้ในบทควำมจะต้องมีกำรกล่ำวอ้ำงในเนื้อบทควำม 
   สมการ ต้องพิมพ์กึ่งกลำงคอลัมน์และต้องมีหมำยเลขก ำกับอยู่ภำยในวงเล็บ หมำยเลข 
   สมกำรอยู่ชิดขอบขวำของคอลัมน์ 
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เกณฑ์การพิจารณา บทควำมจะต้องได้รับกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่ง 
   กองบรรณำธิกำรอำจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมำะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในกำร 
   ตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้ 
การส่งต้นฉบับ  ส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จ ำนวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน   
   จ ำนวน 3 ชุด พร้อมแบบฟอร์มน ำส่งบทควำมเพ่ือลงพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  

“กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม” แล้วส่งมำที ่
    

บรรณาธิการวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 
 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานและจัดการ (คุณจักรี ท ามาน) 
   โทรศัพท์ 043-721919 หรือ มือถือ 083-6778589  
   E-mail: leoit@rmu.ac.th, rmuict@gmail.com, itcenter@rmu.ac.th 

URL: http://itm-journal.rmu.ac.th     
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แบบน าส่งบทความเพ่ือลงพิมพ์ 
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   
       วันท่ี .........เดือน............................พ.ศ. .................... 
 
เร่ือง  ขอส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำลงพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวตักรรม 
เรียน บรรณำธิกำร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน-หน่วยงำน  จ ำนวน 1 ชุด 
  2. ต้นฉบับที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน-หน่วยงำน จ ำนวน 3 ชุด 
 ข้ำพเจ้ำข้อส่ง  บทควำมวิจัย    บทควำมวิชำกำร  เรื่อง ......................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
มำเพื่อโปรดพิจำรณำลงพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำของรับรองว่ำ 
  บทควำมเรื่องนี้ยังไมเ่คยลงพิมพ์ในวำรสำรอื่นใดมำก่อน  ไม่ได้ส่งบทควำมเรื่องนี้ไปลงพิมพ์ในวำรสำรฉบบัอ่ืน 
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