คําแนะนําในการสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวารสารดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร
ที่เผยแพรบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย นิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และหนวยงาน
ภายนอก และเพื่อใหการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการมี ความถูก ตองและได
มาตรฐานสากล จึงไดกําหนดเกณฑ และคําแนะนําในการสงบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
หลักเกณฑโดยทั่วไป
1. บทความที่เสนอ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพร หรืออยูในระหวางการเสนอเพื่อพิจารณา
ตีพิมพในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
2. เปนบทความดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร / จิตวิทยา
สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สังคมวิทยา
3. เปนบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (journal article)
ปริทัศนหนังสือ (book review)
4. เปนบทความภาษาไทยหรือบทความภาษาอังกฤษ
5. ตองระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผูเขียนบทความ เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไปรษณียอเิ ลคทรอนิคส (E-mail) พรอมวุฒิการศึกษา ตําแหนง และ
สถานที่ทํางานของผูเขียนอยางชัดเจน
6. หากเปนงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาตางประเทศ ตองมีหลักฐานการอนุญาตให
ตีพิมพเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์
7. เนื้อหา บทความ หรือขอคิดเห็นที่พิมพในวารสารเปนความคิดเห็นของผูเขียนเทานั้น
กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย
8. บทความที่สงมาจะไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารศึกษาศาสตร เมื่อไดรับ
การพิจารณากลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกับบทความกอน
อยางนอยสองทาน
9. บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบ
แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน
10. ผูที่สงบทความตองชําระเงินคาธรรมเนียมในการสงบทความ 2,500 บาทตอ
1 บทความ พรอมกับการสงตนฉบับบทความ ซึ่งจะไมมีการคืนเงินไมวาบทความ
จะไดรับการตีพิมพหรือไม ยกเวนนิสิต คณาจารย บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักเกณฑสําหรับบทความของนิ สิตระดั บบั ณฑิ ตศึ ก ษา
1. บทความวิจัยจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษาตองลงนามในใบรับรองบทความ
2. บทคัดยอในบทความวิจัยมิใชการนําเอาบทคัดยอในรายงานการวิจัยทั้งหมดมาใสใน
บทความวิจัย
3. กองบรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพในเมื่อบทความผานการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิ (peer review) แลวและผูสงบทความปรับแกตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิแลวเทานั้น หากมีความจําเปนเรงดวนโปรดสงลงตีพิมพในวารสารฉบับอื่น
แทน
4. เพื่อเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสนใจในวารสารศึกษาศาสตร ใครขอความกรุณา
สมัครเปนสมาชิกวารสารศึกษาศาสตร อยางนอย 1 ป
5. เพื่อแสดงใหเห็นวาวารสารศึกษาศาสตร มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเปนแหลง
เผยแพรบทความวิจัย จึงขอความรวมมือในการใชประโยชนวารสารศึกษาศาสตรในการ
อางอิงบทความที่ตีพิมพในวารสารศึกษาศาสตร อยางนอย 2 อางอิง
6. ระยะเวลาในการดําเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อ ตีพิมพในวารสาร
ศึกษาศาสตร ใชเวลาประมาณ 2 เดือน
คําแนะนําการเขียนและสง ตนฉบับ
การเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียน ตองมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. ตนฉบับจะตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนใหสั้นที่สุดไมเกิน 15 บรรทัดหรือ
350 คํา ประกอบดวย วัตถุประสงค รูปแบบการวิจัย สถานที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง ขนาด
ตัวอยาง ชวงเวลาที่ทําวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ตัวชี้วัดที่สําคัญ ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
3. ตนฉบับตองพิมพบนกระดาษขาว มีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 รวมตารางรูปภาพ
และเอกสารอางอิง จัดรูปแบบ 1 คอลัมน พรอมคําสําคัญ (Keywords) อยูใตบทคัดยอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คํา
4. บทความภาษาไทย ใชตัวอักษรแบบ “Th Sarabun” ชื่อบทความใชตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
บทคัดยอและเนื้อความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ชื่อผูเขียน E-mail ใชตัวอักษรขนาด
16 ตัวหนา ชื่อหัวขอและหัวขอยอยใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา
บทความภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษรแบบ “Times New Roman” ชื่อบทความใชตัวอักษรขนาด
14 ตัวหนา ชื่อผูเขียน บทคัดยอและเนื้อความตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 11 ตัวปกติ ชื่อหัวขอและ
หัวขอยอยใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวหนา
5. เนื้อหาของบทความประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
บทความวิจัย : - ประกอบดวย บทนําหรือความสําคัญของปญหาการวิจัย วัตถุประสงค
ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐาน (ถามี) การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
วิธีดําเนินการวิจัย (ระบุวิธีการเก็บขอมูล ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ประชากรและกลุม
ตัวอยาง ตัวแปร เครื่องมือ การดําเนินการวิจัย หรือการทดลอง วิธีวิเคราะหขอมูล) ผลการวิจัยโดย

อาจมีรูปภาพ ตารางและแผนภูมิประกอบเทาที่จําเปน สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
(ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะสําหรับปฏิบัติ และขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป)
เอกสารอางอิง ตองอางอิงในระบบ APA เทานั้น
บทความที่สรุปมาจากวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ใหใสชื่ออาจารยที่ปรึกษา พรอมตําแหนง
ทางวิชาการ และสังกัด หลังชื่อผูนิพนธ
บทความวิชาการและบทความอื่ นๆ: -ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา บทสรุป และ
เอกสารอางอิง
ปริทศั นหนังสือ: ประกอบดวยการวิเคราะหวิจารณหนังสือ หรือตําราวิชาการเลมใดเลมหนึ่ง
อยางเปนวิชาการ บทวิจารณควรประกอบดวยองคประกอบหรือโครงสรางของหนัง สือ เนื้อหาของ
หนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแตละสวนโดยยอ ขอดี ขอดอย และ/หรือ ประโยชนของหนังสือ
นั้น
6. ถามีรูปภาพประกอบ กราฟ หรือตาราง ควรเปนภาพถายขาว – ดํา ที่ชัดเจน คมชัดตองระบุ
ลําดับและหัวขอ
7. สงตนฉบับ 3 ชุด พรอม CD ขอมูลตนฉบับในรูปแบบไฟล Word โดยชุดแรกใส ชื่อผูเขียน
E-mail และการอางอิงชื่อผูเขียน ตนฉบับอีก 2 ชุดปกปดชื่อผูเขียน และขอมูลของผูเขียน
เพื่อสงผูทรงคุณวุฒิ

การเขียนเอกสารอางอิง
ระบบ APA (6th Edition) มีหลักเกณฑดังนี้
บทความภาษาอังกฤษ
1. ใหใชสรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเขียนบทความ (I หรือ We)
2. ใหเขียนประโยคในรูปแบบประโยคกรรตุวาจก (Active Voice) มากกวาประโยคกรรม
วาจก (Passive Voice)
3. ใหใชภาษาที่มีความเฉพาะเจาะจงและละเอียดออนของการอางถึงบุค คล
การอางอิงเอกสาร
ใชการอางอิงตามระบบสากล โดยการอางอิงจะแยกเปน
1. การอางอิงในเนื้อหา (In-text citations)
1.1. ภาษาไทย
ให ใช ก ารอ า งอิ ง แบบนาม-ป (the author-date method of in-text citation) โดยระบุ
ชื่อ -สกุ ล ผู แ ตง ไว ในเนื้ อ หาตามด ว ยป ที่ พิมพ และตามด วยเลขหน า ของเอกสารที่ อ างถึ งต อ ท า ย
ขอความที่ต องการอ าง เชน (สุ จิตต วงศเทศ, 2548: 78) แตถ าชื่อ ผูแ ตงที่ อางถึงเปนส วนหนึ่ง ของ
บทความใหวงเล็บเฉพาะปที่พิมพ ตอจากชื่อผูเขียนไดเลย เชน สุจิตต (2548)
รูปแบบ ชื่อ – นามสกุล, ปพิมพ : หนาที่ปรากฏขอความ
1.2. ภาษาอังกฤษ
การอางอิงผูแตงหนึ่งคนหรือหลายคน
1.2 .1 การอ า งอิ ง ผลงาน ของผู แ ต ง สองคน ให ใ ช ชื่ อ สกุ ล ของผู แ ต ง คั่ น ระหว า งด ว ย
เครื่องหมาย & แลวตามดวยปที่พิมพ เชน
(Peterson & Smith, 2015)
1.2.2 การอา งอิ งผลงานของผู แต งสามถึ งห าคน ใหใช ชื่อ สกุ ลของผู แต งทั้ง หมด คั่ นระหวา ง
ดวยเครื่องหมาย & กอนผูแตงคนสุดทาย แลวตามดวยปที่พิมพ เชน
(Peterson, Smith, & Clare, 2015)
หากเปน การอา งผลงานเดิมในครั้ง ที่ สอง ให ใช ชื่อ สกุล ของผูแ ต งคนแรก และคํ า วา et al.
แลวตามดวยปที่พิมพ เชน
(Peterson et al., 2015)
คําวา et al. เพียงจุดหลังคําวา al. เทานั้น
1.2.3 การอา งอิงผลงานของผูแ ตงหกคนขึ้นไป ให ใชชื่ อสกุ ลของผูแ ตงคนแรก และคํา วา et
al. แลวตามดวยปที่พิมพ ทั้งในการอางครั้งที่หนึ่งหรือครั้งตอ ๆ มา เชน
(Peterson et al., 2015)
1.2.4 การอา งอิ งผลงานหลายชิ้น ใหเ รีย งตามตัว อั กษรของชื่ อสกุ ลผู แต ง คั่น ระหวา งด ว ย
เครื่องหมาย ; เชน
(Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014)
1.2.5 การอางอิงโดยใชคําพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ใหใสเลขหนา เชน
(Peterson, 2015, p. 30)

2. การอางอิงทายเรื่อง
ใหมีการอางอิ งโดยการรวบรวมเอกสารทั้ งหมดที่ใชอา งอิงในการเขี ยนผลงาน จั ดเรียงรายการ
ตามลํ า ดั บ อั ก ษรชื่ อ ผู แ ต ง ภายใต หั ว ข อ “เอกสา รอ า งอิ ง ” สํ า หรั บ ผลงาน ภาษาไทย หรื อ
“Reference” สํ า หรั บ ผลงาน ภาษาอั ง กฤษ และให ใ ช ก ารอ า งอิ ง ตามรู ป แบบของ American
Psychological Association (APA 6th Edition) ดังตัวอยาง
วารสารและนิตยสาร
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
ตัวอยาง
มนตรี แยมกสิกร. (2551). เกณฑประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน:
ความแตกตาง 90/90 Standard และ E1/E2. วารสารศึกษาศาสตร.
19(1), 1-16.
Rinke, C. R. (2011). Career trajectories of urban teachers: A continuum of
perspectives, participation, and plans shaping retention in the
educational system. Urban Education, 46(4), 639-662.
Gu, Q., & Li, Q. (2013). Sustaining resilience in times of change: Stories from
Chinese teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(3),
288-303.
หนังสือ

ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
มนตรี แยมกสิกร. (2549). การวิจัยและทฤษฏีเทคโนโลยีการศึกษา ชลบุรี: มหาวิทยาลัย
บูรพา
Norman, D, A. (2002). The design of everyday things. New York, NY: Basic
books.

สื่ออิเล็กทรอนิกส
ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพรสารนิเทศบนอินเทอรเน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. สืบคนเมื่อ………
จาก http://www …………
ตัวอยาง
อํานวย สุภเวชย. (2542, 3 พฤษภาคม). “เพื่อคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันมีบทบาท
สําคัญอยางไร, 25-28. ฐานเศรษฐกิจ.19(377), 25-28 สืบคนเมื่อ
5 พฤษภาคม 2542 จาก http://www.thainews.th.com

Wollman, N. (1999). Influencing attitudes and behaviors for social change.
Retrieved from http://www.radpsynet.org/docs/wollman-attitude.html.
รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ป
สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ
ตัวอยาง
กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงคเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน, 25-29
พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ:
ศูนยพัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration
in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).
Lincoln: University of Nebraska Press.
วิทยานิพนธและการศึก ษาคนคว าอิ สระ
ชื่อผูนิพนธ. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ, สถาบันการศึกษา.
เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
ชัยยศ ชาวระนอง (2544). สภาพการใช ปญหา และความตองการการใชอินเทอรเน็ต
ของอาจารยและนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 12.
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์. (2550). ผลการเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียบนระบบเครือขายที่
พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีการศึกษาใน
หองเรียน ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปริญญา
นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: The poetry of Richard Wilbur.
Unpublished doctoral dissertation, University of Conecticut, USA.

สถานที่ติดตอ

งานวารสาร สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท 038-102084 แฟกซ 038-391043
E-mail edubuu_journal@hotmail.com
www.edu.buu.ac.th/journal/
ธนาณัติสั่งจาย ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา 20131

วิธีการสงบทความ
ทาง http://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu
ผูที่มีความประสงคจะสงบทความผานทาง Web จะตองลงทะเบียน
การใชงานผานทางเว็บไซดกอน จากนั้นสามารถสง
บทความและติดตามความเคลื่อนไหวของบทความผานทางเว็บไซดได

