
* การใช้ระบบ ThaiJo วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเริม่ด าเนินการในปี 2561 
** รอเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพยส์นิ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

หลักเกณฑ์การจดัท าต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 การจัดพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ 
พัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการนโยบายทางการศึกษา การ
เรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยที่บทความ
ดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือก าลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและส านวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
 
การพิจารณาต้นฉบับ  
 บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
จะส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อด าเนินการต่อไป  
 
การส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์  
บทความที่ส่งตีพิมพ์ควรมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ชื่อเรื่อง : กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
 2. ชื่อผู้เขียน : ระบุชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่ สังกัดของ
ผู้เขียนครบทุกคน สถานที่ท างาน หรือที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
 3. ผู้สนใจเสนอบทความต้องส่งต้นฉบับสามารถส่งได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ + แผ่นซีดี, ทางเว็ปไซต์ 
www.edu.tsu.ac.th ทางอีเมล์ Journal.edu.tsu@hotmail.com และทางระบบ ThaiJo*  การจัดพิมพ์ต้นฉบับใช้
ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 16 pt. ความยาวของต้นฉบับรวมทั้งตาราง แผนภูมิ 
และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ ต้นฉบับของท่านจะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขานั้นๆ พิจารณาอย่างน้อย 
2 ท่าน ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบับที่ลงพิมพ์เร่ืองของผู้เขียน จ านวน 2 เล่ม ถ้าบทความนั้นได้รับพิมพ์ 
 4. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือก าลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน  
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณออนไลน์  
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 1. ชื่อเรื่อง : กระชับ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 2. ชื่อผู้ท าวิจัย : ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 3. ชื่อที่ปรึกษา : ระบุชื่อ นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด ต าแหน่งทาง
วิชาการ(ถ้ามี) หน่วยงานที่สังกัด และที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
 4. บทคัดย่อ : (ภาษาไทย) บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุ 
วัตถุประสงค์โดยย่อ ผลการวิจัยและบทสรุปโดยย่อ (ไม่เกิน 250 ค า)  
 5. ค าส าคัญ : (ภาษาไทย)  
 6. บทคัดย่อ : (ภาษาอังกฤษ) (ไม่เกิน 250 ค า)  
 7. ค าส าคัญ : (ภาษาอังกฤษ)  
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 เนื้อหาของบทความวิจัย  
 8. บทน า : กล่าวถึงเฉพาะภูมิหลังของงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และวัตถุประสงค์การวิจัย  
 9. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)  
 10. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 11. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
 12. วิธีด าเนินการวิจัย  
  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย/กรณีศึกษา (ระบุรายละเอียดของการได้มาและการสุ่ม  
  - กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย/กรณีศึกษา)  
  - ตัวแปรที่ศึกษา  
  - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ระบุคุณภาพของข้อมูล)  
  - การวิเคราะหข์้อมูล  
 13. สรุปผลการวิจัย : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยย่อ ถึงผลงานที่ส าคัญ และต้องการเน้น  
 14. อภิปรายผล  
 15. ข้อเสนอแนะ  
 16. บรรณานุกรม : การอ้างอิงในบทความให้ผู้เขียนใช้ระบบ APA 6th edition การเขียนเอกสารอ้างอิงของ
บทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   1. กรณีที่อ้างอิงจากวารสารให้เขียน : ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับ
ที่), เลขหน้าที่ปรากฏ. 
   2. กรณีอ้างอิงจากหนังสือให้เขียน : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์ : ชื่อ
ส านักพิมพ์.   
   3. กรณีวิทยานิพนธ์ให้เขียน : ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา). 
  4. กรณีพิมพ์อ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ๆ : ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ 
[ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. ชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือ, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่. URL ของบทความ 
 

** ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์  
  1 กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้รับการยกเว้นค่า
พิจารณาบทความ 
  2 กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลากร/นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ, 
มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยพะเยา) จ่ายค่าพิจารณาบทความใน
อัตรา 1,500 บาท/1 บทความ 
  3 กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 2,000 บาท/1 บทความ 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ให้แนบ แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
ด้วย  
 
 


