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วัตถุประสงค์ของวารสาร
1. เพื่อนาเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical
Contributions) ที่ นั ก วิ จั ย หรื อผู้ ที่ ส นใจสามารถน าไปพั ฒ นาหรื อ สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ และประโยชน์ ในเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
(Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุ มเนื้อหาที่เป็น
สหวิทยาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และคอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทาวิจัย
และการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้ส นใจการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป
นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ ภ ายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใด
มาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่รับพิจ ารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)
อย่างน้อย 2 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกาหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อ
ความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและ
ประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
3. ในกรณี ที่ กองบรรณาธิการพิ จ ารณาเห็ นควรรับบทความไว้พิ จ ารณาตีพิ มพ์ กองบรรณาธิการจะดาเนินการ
ส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของ
บทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์ หรือไม่ กระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้ งผู้ท รงคุณ วุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบ
ข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความนั้นๆ ควรนาลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และ
จะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดย
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิช าการ “การจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวั ตกรรม” (Journal of Information Technology
Management and Innovation) เป็ น วารสารที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ บ ทความวิ จั ย บทความวิ ช าการ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อนาเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
ที่ นั ก วิ จั ย หรื อ ผู้ ที่ ส นใจสามารถน าไปพั ฒ นาหรื อ สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ และประโยชน์ ในเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Managerial
Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการ
ทางด้ านการจั ดการเทคโนโลยี เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ค อมพิ วเตอร์ และการสื่ อสาร เทคโนโลยี มั ลติ มี เดียและ
คอมพิ วเตอร์ศึ กษา คอมพิ วเตอร์ ธุร กิ จ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและนวัตกรรมด้ านการศึ กษา ด้ านวิทยาศาสตร์ และด้ าน
สังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ การทาวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา
นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป
วารสารวิชาการ “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กาหนดเผยแพร่เดือนมกราคม
ถึง เดือนมิถุนายน 2562 มีบทความจานวน 20 เรื่อง เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านการพิจารณา
กลั่ น กรองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Peer Review) อย่ า งน้ อ ย 2 คน และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
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