คำแนะนำในกำรส่งบทควำมเพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำรศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงาน
ภายนอก และเพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้
มาตรฐานสากล จึงได้กาหนดเกณฑ์ และคาแนะนาในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
หลักเกณฑ์โดยทั่วไป
1. บทความที่เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา
3. เป็นบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (journal article) ปริทัศน์
หนังสือ (book review)
4. เป็นบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ
5. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) พร้อมวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และ
สถานที่ทางานของผู้เขียนอย่างชัดเจน
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้
ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น
กองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
8. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ เมื่อได้รับการ
พิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความก่อนอย่างน้อยสอง
ท่าน
9. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะ
ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
10. ผู้ที่ส่งบทความต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 2,500 บาทต่อ 1
บทความ พร้อมกับการส่งต้นฉบับบทความ ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับ
การตีพิมพ์หรือไม่ ยกเว้นนิสิต คณาจารย์ บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

หลักเกณฑ์สำหรับบทควำมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
1. บทความวิจัยจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามในใบรับรองบทความ
2. บทคัดย่อในบทความวิจัยมิใช่การนาเอาบทคัดย่อในรายงานการวิจัยทั้งหมดมาใส่ใน
บทความวิจัย
3. กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วและผู้ส่งบทความปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น หากมีความจาเป็นเร่งด่วนโปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
แทน
4. เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในวารสารศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความกรุณา
สมัครเป็นสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี
5. เพื่อแสดงให้เห็นว่าวารสารศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความวิจัย จึงขอความร่วมมือในการใช้ประโยชน์วารสารศึกษาศาสตร์ในการ
อ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย 2 อ้างอิง
6. ระยะเวลาในการดาเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ศึกษาศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
คำแนะนำกำรเขียนและส่งต้นฉบับ
กำรเตรียมต้นฉบับ
1. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน ต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ต้นฉบับจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนให้สั้นที่สุดไม่เกิน 15 บรรทัดหรือ
350 คา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย สถานที่ทาวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ขนาด
ตัวอย่าง ช่วงเวลาที่ทาวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ตัวชี้วัดที่สาคัญ ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
3. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาว มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 รวมตารางรูปภาพ
และเอกสารอ้างอิง จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ พร้อมคาสาคัญ (Keywords) อยู่ใต้บทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คา
4. บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ “Th SarabunIT” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ชื่อผู้เขียน E-mail ใช้ตัวอักษรขนาด
16 ตัวหนา ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรแบบ “Times New Roman” ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด
14 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด 11 ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและ
หัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวหนา
5. เนื้อหาของบทความประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
บทควำมวิจัย : - ประกอบด้วย บทนาหรือความสาคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี) การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย (ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดาเนินการวิจัย หรือการทดลอง วิธีวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัยโดย

อาจมีรูปภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบเท่าที่จาเป็น สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
(ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะสาหรับปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่อไป)
เอกสารอ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA เท่านั้น
บทความที่สรุปมาจากวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมตาแหน่ง
ทางวิชาการ และสังกัด หลังชื่อผู้นิพนธ์
บทควำมวิชำกำรและบทควำมอื่นๆ: -ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา บทสรุป และ
เอกสารอ้างอิง
ปริทศั น์หนังสือ: ประกอบด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือ หรือตาราวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่ง
อย่างเป็นวิชาการ บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของ
หนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือ ประโยชน์ของหนังสือ
นั้น
6. ถ้ามีรูปภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ควรเป็นภาพถ่ายขาว – ดา ที่ชัดเจน คมชัดต้องระบุ
ลาดับและหัวข้อ
7. ส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อม CD ข้อมูลต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word โดยชุดแรกใส่ ชื่อผู้เขียน
E-mail และการอ้างอิงชื่อผู้เขียน ต้นฉบับอีก 2 ชุดปกปิดชื่อผู้เขียน และข้อมูลของผู้เขียน
เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิ

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
ระบบ APA (6th Edition) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
บทควำมภำษำอังกฤษ
1. ให้ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเขียนบทความ (I หรือ We)
2. ให้เขียนประโยคในรูปแบบประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) มากกว่าประโยคกรรม
วาจก (Passive Voice)
3. ให้ใช้ภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและละเอียดอ่อนของการอ้างถึงบุคคล
กำรอ้ำงอิงเอกสำร
ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล โดยการอ้างอิงจะแยกเป็น
1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In-text citations)
1.1. ภำษำไทย
ให้ ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ
ชื่ อ-สกุ ล ผู้ แต่ง ไว้ในเนื้ อ หาตามด้ วยปี ที่ พิ ม พ์ และตามด้ว ยเลขหน้ าของเอกสารที่ อ้างถึงต่อท้ าย
ข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น (สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2548: 78) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของ
บทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ ต่อจากชื่อผู้เขียนได้เลย เช่น สุจิตต์ (2548)
รูปแบบ ชื่อ – นามสกุล, ปีพิมพ์ : หน้าที่ปรากฏข้อความ
1.2. ภำษำอังกฤษ
การอ้างอิงผู้แต่งหนึ่งคนหรือหลายคน
1.2.1 การอ้ า งอิ ง ผลงานของผู้ แ ต่ ง สองคน ให้ ใ ช้ ชื่ อ สกุ ล ของผู้ แ ต่ ง คั่ น ระหว่ า งด้ ว ย
เครื่องหมาย & แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson & Smith, 2015)
1.2.2 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสามถึงห้าคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งทั้งหมด คั่นระหว่าง
ด้วยเครื่องหมาย & ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson, Smith, & Clare, 2015)
หากเป็น การอ้างผลงานเดิมในครั้งที่สอง ให้ ใช้ชื่อสกุล ของผู้แต่ง คนแรก และคาว่า et al.
แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น
(Peterson et al., 2015)
คาว่า et al. เพียงจุดหลังคาว่า al. เท่านั้น
1.2.3 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งหกคนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และคาว่า et
al. แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ ทั้งในการอ้างครั้งที่หนึ่งหรือครั้งต่อ ๆ มา เช่น
(Peterson et al., 2015)
1.2.4 การอ้างอิงผลงานหลายชิ้น ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อสกุลผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วย
เครื่องหมาย ; เช่น
(Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014)
1.2.5 การอ้างอิงโดยใช้คาพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ให้ใส่เลขหน้า เช่น
(Peterson, 2015, p. 30)

2. กำรอ้ำงอิงท้ำยเรื่อง
ให้มีการอ้างอิงโดยการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน จัดเรียงรายการ
ตามล าดั บ อั ก ษรชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ภายใต้ หั ว ข้ อ “เอกสารอ้ า งอิ ง ” ส าหรั บ ผลงานภาษาไทย หรื อ
“Reference” ส าหรั บ ผลงานภาษาอั ง กฤษ และให้ ใช้ ก ารอ้ า งอิ ง ตามรู ป แบบของ American
Psychological Association (APA 6th Edition) ดังตัวอย่าง
วำรสำรและนิตยสำร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ ฉบับที)่ , เลขหน้า.
ตัวอย่าง
มนตรี แย้มกสิกร. (2551). เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน:
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