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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวชิาการศึกษาศาสตร์ 
 
  วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มศว จดัท าโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ

ก็ได้ จดัพิมพ์ปีการศกึษาละ 2 ฉบบั คือ มกราคม-มิถนุายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ผู้สนใจสามารถสง่ต้นฉบบัได้โดยตรงที่

บรรณาธิการวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ตามที่อยูใ่นฉบบั 

 
นโยบายวารสาร 
 นโยบายและวตัถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานที่เป็น 
บทความวิชาการ และบทความวิจยั ที่อยู่ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์  และมนษุยศาสตร์ เป็นการบรูณาการ
นโยบายทางการศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน โดยที่บทความดงักลา่วจะต้องไม่เคยเสนอ หรือก าลงั
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถกูดดัแปลงแก้ไขรูปแบบและ
ส านวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ เขียนตามกฎหมาย
ลขิสทิธ์ิ 
 
การพิจารณาต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านกา รกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ         
(Peer Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขจะสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
 
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 
บทความที่ส่งตพีิมพ์ควรมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ช่ือเร่ือง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียน : ระบช่ืุอ นามสกลุ  วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหนง่ทางวชิาการ(ถ้ามี) และหนว่ยงานท่ีสงักดั            
     ของผู้ เขียนครบทกุคน  สถานที่ท างาน หรือที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ ที่สามารถติดตอ่ได้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ผู้สนใจเสนอบทความต้องสง่ต้นฉบบั 3 ชดุ พิมพ์หน้าเดี่ยว โดยใช้กระดาษขาว A4 พิมพ์ด้วยอกัษร Cordia 
     New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภมูิ และเอกสารอ้างองิไมเ่กิน 15 หน้า    
     กระดาษพิมพ์ พร้อมกบับนัทกึบทความลงในซีดี ต้นฉบบัของทา่นจะถกูสง่ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุใินสาขานัน้ๆ 
     พิจารณาอยา่งน้อย 2 ทา่น ผู้ เขียนจะได้รับวารสารฉบบัท่ีลงพิมพ์เร่ืองของผู้เขียนจ านวน 3 เลม่ ถ้าบทความนัน้
     ได้รับพิมพ์ 
 4. ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพมิพ์ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิในการน าบทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์เผยแพร่ลงเว็บไซต์
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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
          1) การเขียนบทความวิชาการมีสว่นประกอบ ดงันี ้
 1. ช่ือเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียนบทความ :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ช่ือที่ปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหนง่ทางวิชาการ (ถ้าม)ี หนว่ยงานท่ีสงักดั และที่อยู ่ของผู้ เขียนครบทกุคน  
        (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัยอ่:  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยยอ่ และบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคญั : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัยอ่:  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคญั : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทน า  
 9. เนือ้หา 
 10. บทสรุป 
 11. บรรณานกุรม 
          2) การเขียนบทความวิจยัมีสว่นประกอบ ดงันี ้
 1. ช่ือเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียนบทความ :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ช่ือที่ปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหนง่ทางวิชาการ (ถ้าม)ี หนว่ยงานท่ีสงักดั และที่อยู ่ของผู้ เขียนครบทกุคน  
        (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัยอ่:  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยยอ่ และบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคญั : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัยอ่:  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคญั : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทน า : กลา่วถงึเฉพาะภมูิหลงัของงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง และวตัถปุระสงค์การวจิยั 
 9. กรอบความคดิในการวจิยั (ถ้ามี) 
 10. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
 11. สมมตฐิานการวจิยั (ถ้ามี) 
 12 วิธีด าเนินการวิจยั 
       - ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มา และการสุม่กลุม่  
                       ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
       - ตวัแปรที่ศกึษา  
       - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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       - เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
       - การวิเคราะห์ข้อมลู 
 13. สรุปผลการวิจยั : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยยอ่ ถงึผลงานท่ีส าคญั และต้องการเน้น  
 14. อภิปรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ 
 16. บรรณานกุรม : การอ้างองิในบทความให้ผู้ เขยีนระบทุี่มาของข้อมลู/เนือ้เร่ืองที่อ้างองิ โดยบอกช่ือ-นามสกลุ 
(หรือเฉพาะนามสกลุถ้าเป็นภาษาองักฤษ) และปีที่พิมพ์ของเอกสาร (และหน้า กรณีอ้างอิงข้อความเฉพาะบางสว่น)        
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถให้ใช้ได้ในกรณีที่ต้องการขยายความ ส าหรับการเขียนเอกสารอ้างองิท้ายบทความ ให้ใช้ดงัตวัอยา่ง
ตอ่ไปนี ้  
        1. หนงัสอืให้เรียงล าดบั ดงันี ้ช่ือผู้แตง่. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเร่ือง. (ฉบบัท่ีพิมพ์). สถานท่ีพิมพ์: ผู้จดัพิมพ์. 
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         3. วารสารตา่งประเทศ ให้เรียงล าดบัดงันี ้ ช่ือสกลุ, ช่ือน ายอ่ ช่ือตามยอ่. (ปี ค.ศ.ที่พิมพ์). ช่ือเร่ือง : ชื่อหรือ
 ชื่อย่อวารสาร, ปีที่ (ฉบบัท่ี), หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. ตวัอยา่งเชน่ Hartman,L.M. (1979). The preventive 
 reduction of psychological risk in asymptomatic adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 
 49(1), 121-135. 
         4. แหลง่ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Online) ให้เรียงล าดบัดงันี ้ช่ือผู้ เขียน. (ปีที่เผยแพร่). ช่ือเร่ือง. 
 แหลง่ที่เข้าถึง: [วนั เดือน ปี ท่ีเข้าถึงเอกสาร] ตวัอยา่งเช่น Oconnor, R.M. (2003). Emotional intelligence and 

 academic success: examining the transition from high school to university. (Online).Available : 
 http://www.sciencedirect.com. Accessed [25/3/2003]. 
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