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นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) ต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาขั้ น สู ง สุ ด และตํ า แหน่ง ทาง
วิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน
(3 ฉบับต่อปี) ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –
เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3
เดือนกันยายน – ธันวาคม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้กับ คณาจารย์ นิสิต ข้าราชการ มหาวิทยาลั ยเกษตร
ศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสนําเสนอผลงาน
วิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่แ ละแลกเปลี่ ย นวิ ท ยาการในสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. สถานที่ติดต่อของผู้เขียนครบทุกคน
4. ชื่อเรื่องประจําหน้า (running title) หรือ
ชื่อเรื่องย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ค่าพิจารณาตีพิมพ์ 2,000 บาท
ส่ว นผลงานวิ ช าการประเภทบทความวิ ช าการ
จะต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ความยาวประมาณ 1 ย่ อ หน้ า ส่ ว นบทความวิ จั ย ต้อ งมี
บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความยาวประมาณ 200 คํา ท้ายบทคัดย่อให้ผู้เขียน
กําหนดคําสําคัญ (Keywords) สําหรับทําดรรชนีไม่เกิน
5 คํา เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และให้จัดโครงสร้าง
ของบทความวิจัยตามลําดับดังนี้ คือ บทนํา วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา อภิปรายผล สรุป/ข้อเสนอแนะ และเอกสาร
อ้างอิง แต่ละบทความจํานวนหน้าไม่ควรเกิน 10-12 หน้า

เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
ผ ล ง า น ว ิช า ก า ร ที ่ร ับ พ ิจ า ร ณ า ใ ห ้ต ีพ ิม พ ์
มีคุณ ลัก ษณะต่อ ไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ
ปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ
ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้
จะต้อ งไม่เ คยตี พิ ม พ์ใ นวารสารใดมาก่อ น และ ไม่อ ยู ่
ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่ นกรองจาก ผู้ทรงคุณ วุฒิใ นสาขา
ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

ถ้าหากมีตารางหรือรูปประกอบ ต้องแยกออกจาก
เนื้อเรื่องหน้าละรายการรูปถ่ายอาจเป็นภาพ สไลด์ ภาพสี
ภาพขาวดําก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจน (มี contrast สูง)
ภาพวาดควรวาดด้วยหมึกอินเดีย หรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

วิธีการส่งบทความ
การส่งบทความให้รับการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์
จะมีวิธีการส่ง 2 วิธี คือ
1) ส่ง แบบ Online Submission ทาง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku โดยผู้
ส่งบทความจะต้องดําเนินการสม้ครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์
(Register in online) เพื่อให้ระบบยืนยันการสมัครเป็น
สมาชิกจึงจะสามารถส่งบทความ Online ได้

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน
เนื้ อ เรื่ อ ง ให้ใ ช้วิ ธี ก ารอ้า งอิ ง ในส่ว นเนื้ อ เรื่ องการอ้า งอิ ง
ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม – ปี (author – date in – text
citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่งของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ
ข้า งหลั งข้อ ความที่ ต้อ งการอ้าง เพื่ อบอกแหล่งที่ มาของ
ข้อ ความนั้ น ระบุ เ ลขหน้า ของเอกสารที่ อ ้า งด้ว ยก็ ไ ด้
หากต้อ งการ และให้มี ก ารอ้า งอิ ง ส่ว นท้า ยเล่ม เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น (Reference
โดยการรวบรวม
รายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภาย
ใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทย
ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ววงเล็บ [in Thai] ผลงาน
วิชาการภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
แบบ APA Psychological Association) ตัวอย่างการ
เขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้

2) ส่งแบบกระดาษ (paper) จํานวน 4 ชุด และ
CD-Rom ที่บรรจุไฟล์ Word ของบทความ โดยติดต่อกับ
ผู้จัดการวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

การเตรียมต้นฉบับ
ผลงานทางวิชาการที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ต้องพิมพ์
เป็น ภาษาไทย หรื อ ภาษาอั ง กฤษพิ ม พ์ต ้น ฉบั บ ด้ว ย
กระดาษขาวขนาดเอ 4
หน้า เดี ยว ใช้ตั วอั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16
ผลงานวิ ช าการทุ ก ประเภทต้อ งมี ส ่ว นประกอบ
ทั่วไป ดังนี้
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Author, A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (year)

Presenter, A.A., (year, month). Title of paper or
poster. Paper or poster session presented
at the meeting of Organization Name,
Location.

Author, A.A. & Author, B.B. (in press). Title of
article. Tule of Periodical

Author, A.A. (2003). Title of doctoral dissertation
or master’s thesis (Doctoral dissertation or
master’s thesis). Retrieved from Name of
database. (Accession or Order No.)

References
Title of article. Title of Periodical, xx(xx),
pp-pp. doi: xx.xxxxxxx.

Author, A.A. (year). Title of work. Location:
Publisher.

Producer, A.A. (Producer)., & Director, B.B.
(Director). (year). Title of motion picture
[Motion picture]. Country of Origin: Studio.

Author, A.A. (year). Title of work. Retrieved from
http:www.xxxx.edu.xx.xxx

หมายเหตุ

Author, A.A. (year). Title of work. Doi:
xx.xxxxxxxxx

เอกสารอ้า งอิง ที่เป็น ภาษาไทย ต้อ งแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษในทุกเอกสารที่อ้างถึง โดยใช้รูปแบบการ
เขียนเอกสารอางอิงแบบ APA Style (American
Psychological Association) ทุกฉบับของเอกสาร

Editor., A.A. (Ed.). (year). Title of work. Location:
Publisher.
Author., A.A., Author, B.B. & Author, C.C. (year).
Title of chapter or entry. In A. Editor & B.
Editor (Eds.). Title of book (pp. xx-xxxx).
Location: Publisher

สิ่งที่ผู้เขียนได้รับตอบแทน
กองบรรณาธิการจะอภินันทนาการวารสาร
ฉบับที่ผลงานของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์ ท่านละ 2
ฉบับ ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมจะมอบให้แก่ชื่อผู้เขียนท่าน
แรกเท่านั้น

Author., A.A. (year). Title of work. (Report No.xxx).
Location Publisher.
Contributor, A.A., Contributor, B.B. Contributor,
C.C. & Contributor, D.D. (year, month). Title
of contribution. In E.E. Chairperson (chair),
Title of symposium. Symposium
conducted at the meeting of Organization
Name, Location.

การบอกรับและติดต่อ
ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ขายปลีกฉบับละ 90
บาท ติดต่อบอกรับเป็นสมาชิกได้ที่ กองบรรณาธิการ
วารสารศึ ก ษาศาสตรปริ ทั ศ น์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-9428264
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