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รายละเอียดการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School
(Educational Technology)
นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวารสารราย 6 เดือน
(2 ฉบับต่อปี) จัดทำ�โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีจุดมุ่งหมายในการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และด้าน
การศึกษา ซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาองค์กร การจัดการเรียนการสอน และการสื่อสาร
เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นีผ้ ลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน
รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
กำ�หนดการเผยแพร่
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวารสารราย 6 เดือน
จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในแต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความ จำ�นวน 7-10 บทความ และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงดำ�เนินการเผยแพร่วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ http://www.edtechjournal.ru.ac.th โดยมีกำ�หนดออกเผยแพร่ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ระยะเวลาในการรับบทความ
ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
				

ประกาศรับต้นฉบับบทความพร้อมส่งต้นฉบับ
บทความในรูปแบบออนไลน์
113

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology) Vol. 4 No. 1 January - June 2020
ISSN 2651-1800 (Print) ISSN 2672-9822 (Online)

เดือนมีนาคม – เมษายน
					
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
					
เดือนกันยายน – ตุลาคม
					
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งแก้ไขต้นฉบับ
บทความให้ถูกต้อง
ตอบรับการตีพมิ พ์ พร้อมชำ�ระเงิน และดำ�เนินการสัง่ พิมพ์
เผยแพร่วารสาร
ประกาศรับต้นฉบับบทความพร้อมส่งต้นฉบับบทความ
ในรูปแบบออนไลน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งแก้ไขต้นฉบับ
บทความให้ถูกต้อง
ตอบรับการตีพมิ พ์ พร้อมชำ�ระเงิน และดำ�เนินการสัง่ พิมพ์
เผยแพร่วารสาร

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์
1. ผู้นิพนธ์สามารถส่งผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย
บทความปริทัศน์ โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
วารสารอื่น ทั้งภายในหรือต่างประเทศ
2. บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบด้านความถูกต้องทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewed) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินจะปกปิด
ทัง้ ชือ่ ผูแ้ ต่งและผูพ้ จิ ารณาบทความ (Double-blinded) ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบให้ตพี มิ พ์จากกองบรรณาธิการ
3. บทความเขียนได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
5. บทความอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น ต้องได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
เป็นเฉพาะกรณี
6. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด
7. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง และ/หรือตามที่เห็น
สมควร ในบางกรณีอาจจะส่งต้นฉบับเดิมหรือฉบับที่แก้ไขแล้วคืนให้กับผู้เขียนเพื่อปรับปรุงตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
8. การอ้างอิงในบทความใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological.
Association)
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การเตรียมต้นฉบับบทความ
ผูเ้ ขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความในลักษณะของบทความวิจยั (research article) หรือบทความ
วิชาการ ตามคำ�แนะนำ�ดังต่อไปนี้
บทความวิจัย ลักษณะการเขียนบทความวิจัย มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง
2. ชื่อผู้เขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีคำ�นำ�หน้าชื่อ
ตำ�แหน่ง และคุณวุฒิ
3. บทคัดย่อ (abstract) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินอย่างละ 1 หน้า (บทคัดย่อ
ควรเป็นแบบสั้น ตรงประเด็น และให้สาระสำ�คัญ เท่านั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบ
ที่เขียนในวิทยานิพนธ์)
4. คำ�สำ�คัญ (keywords) กำ�หนดคำ�สำ�คัญให้เหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้ท�ำ คำ�ค้นในระบบฐานข้อมูล
ซึ่งผู้ที่จะค้นหาบทความนี้ควรใช้ ทั้งคำ�ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คำ�
5. รายละเอียดเกีย่ วกับผูเ้ ขียน (author affiliation) ให้ระบุสถานทีท่ �ำ งานและรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผู้เขียนและ E-mail address ให้ครบถ้วนทุกคน พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบบทความ สำ�หรับนักศึกษาให้ระบุ
ชื่อสาขาวิชา คณะ และชื่อสถาบันที่กำ�ลังศึกษาหรือสำ�เร็จการศึกษา ส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ให้ระบุ
สถานที่ทำ�งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง E-mail address ของทุกคน
6. ส่วนของเนื้อเรื่อง (body of the content) ให้เขียนในลักษณะเรียงความ ดังนี้
6.1 บทนำ� (introduction) อธิบายถึงความสำ�คัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขต
ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม ไว้ด้วย
6.2 การทบทวนวรรณกรรม (review of related-literature) เป็นการสังเคราะห์สาระจาก
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย
6.3 วิธีดำ�เนินการวิจัย (methodology) ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
รวมถึงปี พ.ศ. ที่ทำ�การวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับชนิด
ของการวิจัย
6.4 ผลการวิจัย (result) แสดงผลของการวิจัย และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นั้น
โดยอาจมีภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบ
6.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (conclusion and suggestion) เป็นการสรุปผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั
รวมถึงการอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
6.6 ภาพประกอบและตาราง (figure and table) ควรมีเฉพาะที่จำ�เป็น และมีหมายเลขกำ�กับ
ภาพเรียงตามลำ�ดับ ภาพจะต้องชัดเจนแสดงเนื้อหาสำ�คัญของเรื่อง
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6.7 เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิงในเนือ้ หาบทความ และเอกสารอ้างอิงในส่วนท้ายของ
บทความ ต้องมีขอ้ มูลรายละเอียดทีต่ รงกัน ซึง่ รูปแบบการอ้างอิงต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ APA (American
Psychological Association) ดังที่กำ�หนดในตัวอย่างการเขียนอ้างอิงของวารสาร
บทความวิชาการ ลักษณะการเขียนบทความวิชาการ มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง
2. ชื่อผู้เขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีคำ�นำ�หน้าชื่อ
ตำ�แหน่ง และคุณวุฒิ
3. บทคัดย่อ (abstract) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินอย่างละ 1 หน้า (บทคัดย่อ
ควรเป็นแบบสั้น ตรงประเด็นและให้สาระสำ�คัญ เท่านั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract ตามแบบ
ที่เขียนในวิทยานิพนธ์)
4. คำ�สำ�คัญ (keywords) กำ�หนดคำ�สำ�คัญให้เหมาะสำ�หรับการนำ�ไปใช้ท�ำ คำ�ค้นในระบบฐานข้อมูล
ซึ่งผู้ที่จะค้นหาบทความนี้ควรใช้ ทั้งคำ�ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คำ�
5. รายละเอียดเกีย่ วกับผูเ้ ขียน (author affiliation) ให้ระบุสถานทีท่ �ำ งานและรายละเอียดเกีย่ วกับ
ผู้เขียนและ E-mail address ให้ครบถ้วนทุกคนพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบบทความ สำ�หรับนักศึกษาให้ระบุ
ชื่อสาขาวิชา คณะ และชื่อสถาบันที่กำ�ลังศึกษาหรือสำ�เร็จการศึกษา ส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ให้ระบุ
สถานที่ทำ�งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึง E-mail address ของทุกคน
6. บทนำ� (introduction) กล่าวถึงที่มา ความจำ�เป็น วัตถุประสงค์ และความสำ�คัญของเรื่อง
7. เนือ้ หา นำ�เสนอข้อมูลวิชาการในการวิเคราะห์หรือวิพากษ์ ทัศนะหรือแนวคิดหรือนำ�เสนอ เผยแพร่
แนวคิดใหม่โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอิง และเหตุผลพิสูจน์ได้
8. สรุปผล สรุปแนวคิดที่ได้จากบทความ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ข้อมูลจากบทความนี้นำ�ไปใช้
ประโยชน์
9. เอกสารอ้างอิง รวบรวมรายชือ่ เอกสารทีใ่ ช้คน้ คว้าอ้างอิงประกอบบทความ โดยใช้รปู แบบเดียวกัน
กับบทความวิจัย
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
1. ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และกะทัดรัด
2. ใช้คำ�ศัพท์ หรือคำ�ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
3. การใช้ศัพท์บัญญัติทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแสดงครั้งแรกในวงเล็บ
เพียงครั้งเดียว
4. การใช้ตัวใหญ่-เล็กขึ้นต้นในคำ�ภาษาอังกฤษ จะใช้ตัวใหญ่ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ กรณีคำ�ภาษา
อังกฤษอยู่ในวงเล็บให้ใช้ตัวเล็กทุกตัว
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5. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีคำ�ไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
6. การใช้คำ�ศัพท์ ตัวย่อ และอื่น ๆ ให้ทำ�เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ
รูปแบบการพิมพ์		
1. ขนาดตัวอักษรใช้แบบ TH SarabunPSK และตัวเลขใช้แบบอารบิก
1) ส่วนชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 18 points ตัวหนา
2) ส่วนชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 15 points
3) ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 15 points
4) ส่วนเนื้อเรื่อง ใช้ขนาด 15 points
2. ใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว
3. ในบทความหนึ่งมีความยาวของเนื้อเรื่องรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า
4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
1) ระยะขอบบน ถึงข้อความบรรทัดแรก เท่ากับ 1.5 นิ้ว โดยไม่มีเลขหน้า (เฉพาะหน้าแรก)
2) ระยะขอบบน ถึงตัวเลขกำ�กับหน้า เท่ากับ 1 นิ้ว และจากตัวเลขกำ�กับหน้า ถึงข้อความ
บรรทัดแรก เท่ากับ 0.5 นิ้ว (โดยประมาณ)
3) ระยะขอบล่าง เท่ากับ 1 นิ้ว
4) ระยะขอบซ้าย เท่ากับ 1.5 นิ้ว
5) ระยะขอบขวา ประมาณ 1 นิ้ว (โดยจัดข้อความชิดขอบซ้าย)
5. การพิมพ์หัวข้อ
1) หัวข้อใหญ่ เช่น บทคัดย่อ บทนำ� วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจยั ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
การทบทวนวรรณกรรม วิธีดำ�เนินการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง
เป็นต้น ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา จัดแนวของข้อความชิดขอบซ้าย (left alignment)
2) หัวข้อรองระดับที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนาและเอน ย่อหน้า 0.5 นิ้ว โดยเว้นระยะ
1 บรรทัดจากหัวข้อใหญ่
3) หัวข้อรองระดับที่ 2 ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 15 ตัวไม่หนาและเอน ย่อหน้า 0.5 นิว้ (อาจมีเลขลำ�ดับ
หัวข้อก็ได้)
6. การพิมพ์ต้นฉบับบทความ ให้จัดแนวของข้อความชิดขอบซ้าย (left alignment)
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ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง
1) การอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ
ตัวอย่าง
		 . . . (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523, หน้า 20)
		วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523, หน้า 25-27) ได้สรุปว่า . . .
		 . . . (Robbins, 1976, p. 75)
Robbins (1976, p. 75) ได้แสดงถึง . . .
		 Robbins (1976, pp. 75-80) ได้สรุปว่า . . .
2) การอ้างอิงในบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมให้เรียงลำ�ดับตามตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผู้แต่ง และ A-Z ของชื่อสกุลผู้แต่ง
สำ�หรับเอกสารที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้กลับชื่อสกุลขึ้นต้น
หนังสือ
		
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง
		
วิทยา นภาศิริกุลกิจ. (2523). การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3).
		
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง.
		
Sharpe, W. F. (1985). Investment (3rd ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
วารสาร
		
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ออก (ฉบับที่ออก), เลขหน้าทั้งหมด.
ตัวอย่าง
		
ทวีป อภิสิทธิ์. (2538). ศูนย์การเรียนชุมชน. วารสารการศึกษาตลอดชีวิต, 17(15), 68-69.
		
Smith, L. P. (1993). Sailing close to the wind. Politics in Action, 10(4), 80-102.
วิทยานิพนธ์
		
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์และชื่อปริญญา, ชื่อสถาบัน.
ตัวอย่าง
		
สมชาย แสงถนอม. (2540). การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ และการให้ค�ำ ปรึกษา
		
แบบกลุ่มที่มีต่อทัศนคติต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
		
ปีท่ี 3 โรงเรียนสงขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต,
		
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์
			 ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งข้อมูล
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ, สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานการวิจัย
			 โอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างด้าวและเด็กชนเผ่าในจังหวัดสมุทรสาคร.
			 ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2550, จาก http://www.onec.go.th/publication/50060
			 /sara_50060.htm
Balavi Natural Health Center. (2006). Detoxification. Retrieved September 2,
			 2007, from http://www.balavi.com/Eng/content_article/a000017.asp
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...........................................ตัวอย่างรูปแบบส่วนแรกของบทความ...........................................
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ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์
1. กำ�หนดการส่งบทความ สามารถส่งได้โดยตลอดตามทีก่ �ำ หนดไว้ในช่องทางระบบออนไลน์เท่านัน้
โดยผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th
2. ผูเ้ ขียนลงทะเบียนในระบบเพือ่ ส่งต้นฉบับบทความผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการตีพิมพ์บทความ
2.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้น
2.3 สำ�เนาบัตรนักศึกษา หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน จำ�นวน 1 ชุด
3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับบทความ
4. ส่งต้นฉบับบทความคืนให้กบั ผูเ้ ขียนเพือ่ แก้ไขรูปแบบการพิมพ์ (กรณีตรวจสอบพบความไม่ถกู ต้อง)
5. ส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพ
ทางวิชาการของบทความ
6. หากบทความได้รบั การพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ลงตีพมิ พ์ในวารสารได้ กองบรรณาธิการจะส่ง
บทความดังกล่าวคืนให้กับผู้เขียนกลับไปแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 30 วันทำ�การ นับจาก
วันที่ผู้เขียนส่งบทความครั้งสุดท้าย
7. เมื่อผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบทความและจัดทำ�รูปแบบให้ถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้
เรียบร้อยแล้ว ให้จดั ส่งบทความถึงบรรณาธิการในช่องทางระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
และ PDF file ผ่านเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th
8. เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความแล้ว จะจัดทำ�หนังสือตอบรับ
บทความตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้เขียนทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้
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9. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความเพื่อดำ�เนินการจัดพิมพ์ตามวันเวลาที่กำ�หนดเผยแพร่วารสาร
10. ผูส้ นใจส่งต้นฉบับบทความสามารถดาวน์โหลดคูม่ อื การเตรียมต้นฉบับบทความ พร้อมแบบเสนอ
ขอรับการตีพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8559
จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ดำ�เนินการจัดพิมพ์และ
เผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการด้านการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยสำ�หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันแสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และการอ้างอิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อ
ให้การสือ่ สารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ จึงได้ก�ำ หนด
แนวทางวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี แี ละจริยธรรมของการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไว้ส�ำ หรับการดำ�เนินงานของวารสาร
ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้
บทบาทหน้าที่ของผู้นิพนธ์
1. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใด ๆ มาก่อน
2. ผู้เขียนต้องรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�วิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำ�ข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้ง
ต้องทำ�รายละเอียดเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำ�หนดไว้ในวารสาร
5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการวิจัยจริง
6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำ�วิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)
บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหน้าทีก่ ลัน่ กรองและพิจารณาคุณภาพของบทความ เพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่ตนรับผิดชอบ
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ในทุกกรณี
3. บรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความเพือ่ ตีพมิ พ์เผยแพร่ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว
โดยพิจารณาจากความชัดเจน ความสอดคล้องของเนื้อหา และนโยบายของวารสาร เป็นสำ�คัญ
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4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่แหล่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว
5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความโดยใช้เหตุผลและความรู้สึกส่วนตัว
6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมิน และกองบรรณาธิการ
7. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในบทความอย่างจริงจัง โดยใช้
โปรแกรมที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
8. การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการ
ประเมินบทความ หากพบการคัดลอกผลงานดังกล่าว บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อ
ผู้เขียนหลักทันทีเพื่อขอคำ�ชี้แจง ซึ่งต้องดำ�เนินการก่อนบรรณาธิการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธการตีพิมพ์”
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความแก่
บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หลังจากได้รบั บทความจากกองบรรณาธิการ ผูป้ ระเมินต้องตระหนักว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผูเ้ ขียน เช่น เป็นผูร้ ว่ มโครงการ หรือรูจ้ กั ผูเ้ ขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอืน่ ๆ ทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
3. ผูป้ ระเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ โดยพิจารณาความสำ�คัญ
ด้านเนื้อหาในบทความ คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล และความเข้มข้นของผลงาน
4. หากมีสว่ นใดของบทความทีม่ คี วามเหมือนหรือซํา้ ซ้อนกับผลงานชิน้ อืน่ ๆ ผูป้ ระเมินบทความต้อง
แจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
ติดต่อกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-310-8559
เว็บไซต์ www.edtechjournal.ru.ac.th
E-mail: edtechjournal@rumail.ru.ac.th
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 063-789-9951
คุณจรูญกิจ แม้นพิพูลย์ โทร 02-310-8559, 02-310-8564, 087-110-1918
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แบบเสนอขอรับการตีพิมพ์บทความสำ�หรับ
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Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School (Educational Technology)
www.edtechjournal.ru.ac.th, E-mail: edtechjournal@rumail.ru.ac.th
____________
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1.1 (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ ระบุ............) ชือ่ .......................................... นามสกุล .........................................
		 สถานที่ทำ�งาน............................................................................................................................................
		 ..................................................................................................................................................................
1.2 ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด
		
เลขที่................................ซอย.................................................ถนน.......................................................
		
ตำ�บล/แขวง........................................................ อำ�เภอ/เขต....................................................................
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E-mail Address ......................................................................................................................................
		 1.3 สถานภาพปัจจุบัน
			  อาจารย์/นักวิชาการ
			  นิสิต/นักศึกษา ระดับ  ปริญญาเอก  ปริญญาโท  อื่น ๆ ระบุ.....................
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					 สาขาวิชา ....................................................... คณะ ..........................................................................
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2. วิทยานิพนธ์/บทความ
		 2.1 ประเภทของต้นฉบับ  บทความวิจัย สาขาวิชา...............................................................................
								
 บทความทางวิชาการ สาขาวิชา ..................................................................
								
 อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................
		 2.2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/บทความ
ภาษาไทย
..................................................................................................................................................................
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ภาษาอังกฤษ
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..................................................................................................................................................................
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-22.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
		 ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................
		 ภาควิชา ................................................................. คณะ .......................................................................
		 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................................................................................
		 E-mail address.......................................................................................................................................
2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
		 ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................
		 ภาควิชา ................................................................. คณะ .......................................................................
		 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................................................................................
		 E-mail address.......................................................................................................................................
2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
		 ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................
		 ภาควิชา ................................................................. คณะ .......................................................................
		 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ..............................................................................................................................
		 E-mail address.......................................................................................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตีพิมพ์
บทความวิจัยนี้ร่วมกับข้าพเจ้า
2.6 ลักษณะกลุ่มผลงานวิจัย/บทความที่นำ�เสนอ
		
 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
		
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ส่งเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เคยเสนอหรือกำ�ลังเสนอลงตีพมิ พ์ในวารสารอืน่ ใดมาก่อน และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในรายละเอียดการส่งต้นฉบับฯ
ทุกประการ
พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารบทความ จำ�นวน 2 ชุด มาด้วยแล้ว
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หมายเหตุ: กรณีเจ้าของผลงานส่งผลงานเป็นบทความวิชาการให้ลงนามเฉพาะเจ้าของผลงานเท่านั้น
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