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วัตถุประสงค
เพื่อการตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและสื่อสารการ
ศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และดานการศึกษาที่นําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองคกร การจัดการเรียนการ
สอนและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กําหนดการเผยแพร
วารสารราย 6 เดือน จัดพิมพปละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน / ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญชาล ทองประยูร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
บรรณาธิการบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงษ ปราบใหญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
รองศาสตราจารย ดร. ยศระวี วายทองคํา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย ดร. ชัยยงค พรหมวงศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รองศาสตราจารย ดร. ปญญา ศิริโรจน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร. สุพจน อิงอาจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รองศาสตราจารย ดร. ฐาปนีย ธรรมเมธา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร. จินตวีร คลายสังข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร. กฤษมันต วัฒนาณรงค
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย ดร. สุรพล บุญลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
รองศาสตราจารย ดร. สุกรี รอดโพธิ์ทอง
77/192 สุขุมวิท 46 พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
รองศาสตราจารย ดร. อรจรีย ณ ตะกั่วทุง
1 ซอย วชิรธรรมสาธิต 32 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพล รําไพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนิรุทธ สติมั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุจโรจน แกวอุไร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรัชญา ปยะมโนธรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ดร. อัญชลี วิมลศิลป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาจารย ทิชพร นามวงศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูจัดการ

นางสาว ชัชนี ศรแกว
สถานที่ติดตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารทาชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
คุณ สุภาพร เตี่ยบัวแกว โทร 02-310-8559, 085-059-5199, 087-801-9066, 063-789-9951
Website: http://www.edtechjournal.ru.ac.th, E-mail: edtechjournal@rumail.ru.ac.th
*ขอความและบทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย..มหาวิทยาลัยรามคําแหง..ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา..เปนแนวคิดของ
ผูเขียน มิใชความเห็นของคณะผูจัดทํา และมิใชความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
**กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ์การคัดลอก แตใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ

บทบรรณาธิการ
“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา” ปที่ 2
ฉบับที่ 2 ตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตร
ทัง้ จากคณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ โดยเปดรับผลงานทัง้ จากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยเฉพาะคณาจารยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาโดยตองเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ วารสารฉบับนี้จึงเปนวารสารทาง
วิชาการเฉพาะดานเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาทางสังคมศาสตรเพื่อรองรับผลงานดังกลาว
ผลงานที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพตองเปนผลงานที่เปนไปตามขอกําหนดและรูปแบบการ
จัดพิมพ ทั้งในสวนการอางอิงและบรรณานุกรม นอกจากนี้งานทุกชิ้นตองไดรับการตรวจเนื้อหาจาก
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของผลงาน
บัณฑิตวิทยาลัยตองขอขอบคุณคณาจารยผทู รงคุณวุฒทิ สี่ ละเวลาในการพิจารณาตรวจกรอง
ผลงาน และขอบคุณทุกทานทีม่ สี ว นในการจัดทําวารสารฉบับนี้ ตลอดจนทานทีไ่ ดสง ผลงานเพือ่ ตีพมิ พ
เผยแพร เพราะผลงานตาง ๆ ลวนเปนสวนสําคัญของสังคมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่ง
วาวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอาน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงษ ปราบใหญ
บรรณาธิการบริหาร
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รายละเอียดการสงตนฉบับบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)
นโยบายการจัดพิมพ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เปนวารสารราย
6 เดือน (2 ฉบับตอป) ที่จัดทําโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีจุดมุงหมายในการตีพิมพ
และเผยแพรผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง ในสาขาทีเ่ กีย่ วของทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ดานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และดานการศึกษาที่นําไปสูการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองคกร การจัดการเรียนการสอน และการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยผลงานวิชาการดังกลาวตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใด ๆ
มากอน รวมถึงไมไดอยูระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
กําหนดการเผยแพร
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เปนวารสารราย 6 เดือน
โดยจัดพิมพปละ 2 ฉบับ และรับตีพิมพบทความ จํานวน 7 - 10 บทความตอฉบับ และดําเนินการเผยแพร
วารสารในรูปแบบสิง่ พิมพและรูปแบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต http://www.edtechjournal.ru.ac.th โดย
มีกําหนดออกเผยแพร ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ระยะเวลาในการรับบทความ
ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
เดือนมีนาคม – เมษายน

ประกาศรั บ ต น ฉบั บ บทความพร อ มส ง
ตนฉบับบทความในรูปแบบออนไลน
ผูท รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความและสงแกไข
ตนฉบับบทความใหถูกตอง
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เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
เดือนกันยายน – ตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ตอบรับการตีพิมพ พรอมชําระเงิน และ
ดําเนินการสั่งพิมพ
เผยแพรวารสาร
ประกาศรั บ ต น ฉบั บ บทความพร อ มส ง
ตนฉบับบทความในรูปแบบออนไลน
ผูท รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความและสงแกไข
ตนฉบับบทความใหถูกตอง
ตอบรับการตีพิมพ พรอมชําระเงิน และ
ดําเนินการสั่งพิมพ
เผยแพรวารสาร

หลักเกณฑการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ
1. ผูนิพนธสามารถสงผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยูในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความ
ปริทศั น และตองไมเคยตีพมิ พเผยแพรในวารสารใดมากอน และไมอยูใ นระหวางการพิจารณาของวารสารอืน่
ทั้งภายในหรือตางประเทศ
2. บทความทุกเรื่องที่ไดรับการตีพิมพตองผานการพิจารณาความเห็นชอบในเรื่องความถูกตองทาง
วิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewed) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ทาน โดยเปนการประเมิน
แบบปกปดชื่อผูแตงและผูพิจารณาบทความ (Double-blinded) และไดรับความเห็นชอบใหตีพิมพจากกอง
บรรณาธิการ
3. บทความเขียนได 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. เปนบทความที่ไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
5. บทความอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดขางตน ตองไดรับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
เปนเฉพาะกรณี
6. ผูเขียนตองจัดเตรียมตนฉบับตามรูปแบบที่กําหนดอยางเครงครัด
7. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแกไขตนฉบับบทความใหถูกตอง และ/หรือตามที่เห็น
สมควร ในกรณีทจี่ าํ เปนจะสงตนฉบับเดิมหรือฉบับทีแ่ กไขแลวคืนใหกบั ผูเ ขียนเพือ่ ปรับปรุงตามความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
8. การอางอิงในบทความใชรูปแบบการอางอิงตามหลักเกณฑ APA (American Psychological.
Association)
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รูปแบบการพิมพตนฉบับบทความ
ผูเ ขียนตองจัดเตรียมตนฉบับบทความใหอยูใ นรูปของบทความวิจยั (research article) หรือบทความ
วิชาการตามคําแนะนํา ซึ่งมีองคประกอบดังนี้
ขอแนะนําสําหรับผูเขียน
1. ใชภาษาที่ถูกตอง เขาใจงาย และกะทัดรัด
2. ใชคําศัพท หรือคําตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
3. การใชศัพทบัญญัติทางวิชาการ ควรใชควบคูกับศัพทภาษาอังกฤษ โดยแสดงครั้งแรกในวงเล็บ
เพียงครั้งเดียว
4. การใชตัวใหญ-เล็กขึ้นตนในคําภาษาอังกฤษ จะใชตัวใหญในกรณีที่เปนชื่อเฉพาะ
5. ไมควรใชภาษาตางประเทศ ในกรณีที่มีคําไทยใชแพรหลายอยูแลว
6. การใชคําศัพท ตัวยอ และอื่น ๆ ใหทําเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ
รูปแบบการพิมพ
1. ขนาดตัวอักษรใชแบบ TH SarabunPSK และตัวเลขใชแบบอารบิก
1) สวนชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชขนาด 18 points ตัวหนา
2) สวนชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชขนาด 15 points
3) สวนรายละเอียดเกี่ยวกับผูเขียน ใชขนาด 15 points
4) สวนเนื้อเรื่อง ใชขนาด 15 points
2. ใชกระดาษสีขาว ขนาด A4 พิมพหนาเดียว
3. ในบทความหนึ่งมีความยาวของเนื้อเรื่องรวมเอกสารอางอิง ไมเกิน 15 หนา
4. การตั้งคาหนากระดาษ
1) ระยะขอบบน ถึงขอความบรรทัดแรก เทากับ 1.5 นิว้ โดยไมมเี ลขหนา (เฉพาะหนาแรก)
2) ระยะขอบบน ถึงตัวเลขกํากับหนา เทากับ 1 นิ้ว และจากตัวเลขกํากับหนา ถึงขอความ
บรรทัดแรก เทากับ 0.5 นิ้ว (โดยประมาณ)
3) ระยะขอบลาง เทากับ 1 นิ้ว
4) ระยะขอบซาย เทากับ 1.5 นิ้ว
5) ระยะขอบขวา เทากับ 1 นิ้ว
5. การพิมพหัวขอ
1) หัวขอใหญ เชน บทคัดยอ บทนํา วัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การทบทวน
วรรณกรรม วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง เปนตน ให
ใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา จัดแนวของขอความชิดซาย (left alignment)
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2) หัวขอรองระดับที่ 1 ใหใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนาและเอน พิมพชิดขอบซาย
3) หัวขอรองระดับที่ 2 ใหใชตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนาและเอน ยอหนา 0.5 นิ้ว
6. การพิมพตนฉบับบทความ ใหจัดแนวของขอความชิดซาย (left alignment)
บทความวิจัย รูปแบบการเขียนบทความวิจัย มีองคประกอบดังนี้
1. ชื่อบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง
2. ชื่อผูเขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมตองมี
คํานําหนาชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิ
3. บทคัดยอ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกินอยางละ 1 หนา
(บทคัดยอควรเปนแบบสัน้ ตรงประเด็น และใหสาระสําคัญ เทานัน้ ไมควรเขียนแบบ Informative Abstract
ตามแบบที่เขียนในวิทยานิพนธ)
4. คําสําคัญ (keywords) กําหนดคําสําคัญใหเหมาะสําหรับการนําไปใชทาํ คําคนในระบบฐานขอมูล
ซึ่งผูที่จะคนหาบทความนี้ควรใช ทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 3 คํา
5. รายละเอียดเกีย่ วกับผูเ ขียน (author affiliation) ใหระบุสถานทีท่ าํ งานและรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผูเ ขียนและ E-mail address ใหครบถวนทุกคนและใหระบุ *ผูร บั ผิดชอบบทความ สําหรับนักศึกษาใหระบุชอื่
สาขาวิชาและหลักสูตรทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา สวนคณะกรรมการทีป่ รึกษาฯ ใหระบุสถานทีท่ าํ งาน
และ E-mail address ทุกทานโดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. รูปแบบเนื้อเรื่อง (body of the content) ใหเขียนในลักษณะเรียงความ ดังนี้
6.1 บทนํา (introduction) อธิบายถึงความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคขอการวิจัย ขอบเขต
ของ การวิจยั สมมติฐานของการวิจยั ผลประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั อาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม ไวดว ย
6.2 การทบทวนวรรณกรรม (review of related-literature) เปนการสังเคราะหสาระจาก
วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่มีสวนสัมพันธ กับเรื่องที่วิจัย
6.3 วิธีดําเนินการวิจัย (methodology) ระบุวิธีการเก็บขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการเก็บ
ขอมูล รวมถึงป พ.ศ. ที่ทําการวิจัย วิธีวิเคราะหขอมูล ซึ่งอาจเปนวิธีการเชิงคุณภาพ หรือ เชิงปริมาณ ขึ้นอยู
กับชนิดของการวิจัย
6.4 ผลการวิจยั (result) แสดงผลของการวิจยั และขอมูลตางๆ ทีไ่ ดจากการศึกษาวิจยั นัน้ โดยอาจ
มีภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบ
6.5 บทสรุป และขอเสนอแนะ (conclusion and suggestion) เปนการสรุปผลที่ไดรับจาก
การวิจัยรวมถึงการอภิปรายผล และใหขอเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
6.6 ภาพประกอบและตาราง (figure and table) ควรมีเฉพาะที่จําเปน และมีหมายเลขกํากับ
ภาพเรียงตามลําดับ ภาพจะตองชัดเจนแสดงเนื้อหาสําคัญของเรื่อง
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6.7 เอกสารอางอิง (references) เอกสารอางอิงในบทความ และเอกสารอางอิงในบรรณานุกรม
การอางอิงตองถูกตองตามหลักเกณฑ APA (American Psychological Association) ที่กําหนดไวในตัว
อยางการเขียนอางอิงของวารสาร
บทความวิชาการ รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ มีองคประกอบดังนี้
1. ชื่อบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตองกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง
2. ชื่อผูเขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมตองมี
คํานําหนาชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิ
3. บทคัดยอ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกินอยางละ 1 หนา
(บทคัดยอควรเปนแบบสัน้ ตรงประเด็น และใหสาระสําคัญ เทานัน้ ไมควรเขียนแบบ Informative Abstract
ตามแบบที่เขียนในวิทยานิพนธ)
4. คําสําคัญ (keywords) กําหนดคําสําคัญใหเหมาะสําหรับการนําไปใชทําคําคนใน
ระบบฐานขอมูล ซึ่งผูที่จะคนหาบทความนี้ควรใช ทั้งคําในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 3 คํา
5. รายละเอียดเกีย่ วกับผูเ ขียน (author affiliation) ใหระบุสถานทีท่ าํ งานและรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผูเ ขียนและ E-mail address ใหครบถวนทุกคนและใหระบุ *ผูร บั ผิดชอบบทความ สําหรับนักศึกษาใหระบุชอื่
สาขาวิชาและหลักสูตรทีก่ าํ ลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา สวนคณะกรรมการทีป่ รึกษาฯ ใหระบุสถานทีท่ าํ งาน
และ E-mail address ทุกทานโดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บทนํา (introduction) กลาวถึงที่มา ความจําเปน วัตถุประสงค และความสําคัญของเรื่อง
7. เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการในการวิเคราะหหรือวิพากษ ทัศนะหรือแนวคิดหรือนําเสนอ เผย
แพรแนวคิดใหมโดยอาศัยขอมูลทางวิชาการ เอกสารอางอิง และเหตุผลพิสูจนได
8. สรุปผล สรุปแนวคิดที่ไดจากบทความ รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อนําขอมูลบทความนี้ไป
ใชประโยชน
9. เอกสารอางอิง รวบรวมรายชื่อเอกสารที่ใชคนควาอางอิงประกอบบทความ โดยใชรูปแบบ
เดียวกับบทความวิจัย
ขั้นตอนการสงบทความตีพิมพ
1. กําหนดการสงบทความ สามารถสงไดตลอดป ในรูปแบบออนไลนเทานั้น
ผานเว็บไซต www.edtechjournal.ru.ac.th
2. ผูเ ขียนลงทะเบียนในระบบเพือ่ สงตนฉบับบทความผานเว็บไซต www.edtechjournal.ru.ac.th
ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการตีพิมพบทความ
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2.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ดวยไฟล Microsoft office word เทานั้น
2.3 สําเนาบัตรนักศึกษา หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการพิมพตนฉบับบทความ
4. สงตนฉบับบทความคืนใหกับผูเขียนเพื่อแกไขรูปแบบการพิมพ (ถามีการแกไข)
5. สงบทความที่ถูกตองตามรูปแบบการพิมพของวารสารใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาดานวิธีการเขียน
และเนื้อหา
6. หากบทความไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิใหลงตีพิมพในวารสารได กองบรรณาธิการจะ
สงบทความดังกลาวคืนใหกับผูเขียนกลับไปแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิภายใน 30 วันทําการ นับ
จากวันที่ผูเขียนสงบทความ
7. ผูเขียนแกไขบทความและจัดทํารูปแบบใหถูกตอง และจัดสงบทความใหกองบรรณาธิการ
ในรูปแบบออนไลน ดวยไฟล Microsoft office word และ PDF file ผานเว็บไซต
www.edtechjournal.ru.ac.th
8. เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบทความแลว จะจัดทําหนังสือตอบรับ
บทความตีพิมพเผยแพรใหกับผูเขียนทาง e-mail ที่ไดลงทะเบียนไว
9. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความเพื่อดําเนินการจัดพิมพตามวันเวลาที่กําหนดเผยแพรวารสาร
10. ผูสนใจสงตนฉบับบทความ สามารถดาวนโหลดคูมือการเตรียมตนฉบับบทความ พรอมแบบนํา
เสนอการพิจารณาตีพมิ พไดจากเว็บไซต www.edtechjournal.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดและติดตอ
ไดที่ กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคารทาชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-310-8559
ตัวอยางการเขียนอางอิง
1) การอางอิงในเนื้อเรื่องของบทความ
ตัวอยาง
. . . (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523, หนา 20)
วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523, หนา 25-27) ไดสรุปวา . . .
. . . (Robbins, 1976, p. 75)
Robbins (1976, p. 75) ไดแสดงถึง . . .
Robbins (1976, pp. 75-80) ไดสรุปวา . . .
2) การอางอิงในบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงลําดับตามตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผูแตง และ A-Z ของชื่อสกุลผูแตง
สําหรับเอกสารที่ผูแตงเปนชาวตางชาติ ใหกลับชื่อสกุลขึ้นตน
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อันแสดงใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษา การคนควา การวิจัย และการอางอิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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วารสาร ตามบทบาทหนาที่ดังนี้
บทบาทหนาที่ของผูนิพนธ
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2. ผูเขียนตองรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย โดยไมบิดเบือนขอมูลหรือใหขอมูลที่เปนเท็จ
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3. บรรณาธิการตองคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพเผยแพร หลังจากผานกระบวนการประเมิน
บทความแลว โดยพิจารณาจากความชัดเจนและความสอดคลองของเนือ้ หาและนโยบายของวารสารเปนสําคัญ
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8. กอนบรรณาธิการ “ตอบรับ” หรือ ‘ปฏิเสธ” การตีพมิ พบทความนัน้ ๆ ตองผานการตรวจสอบการ
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(.....................................................)วิทยานิพนธรวม
(.....................................................)ประธานโครงการ
............/.........../............
............/.........../............
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