
                                                                                       
  
 

กระบวนการจัดทําวารสารวิจัยออนไลนน์วัตกรรมการศกึษา  
(e-Journal of Innovative Education) 

 
 วารสารวิจัยวิจัยออนไลน์เป็นวารสารทางวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน และฉบับเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําวารสาร
ดังต่อไปน้ี 
 1. กองบรรณาธิการวารสารประกาศรับต้นฉบับ 
 2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ 

3. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อ่าน
ประเมินต้นฉบับ จํานวน 3 ท่านต่อต้นฉบับ 

4. กองบรรณาธิการวารสารจัดส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนแก้ไข ปรับปรุงตามผลการอ่านประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารวิจัยออนไลน์ 
(e-Journal) 

 6. กองบรรณาธิการวารสารดําเนินการรวบรวมต้นฉบับและจัดทํารูปเล่ม 
7. กองบรรณาธิการวารสารดําเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยออนไลน์และประกาศรับต้นฉบับ

ต่อไป 
 
 

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพต้์นฉบับ 
 

1. ต้นฉบับท่ีผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน 
2. ต้นฉบับท่ีผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 
3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดข้ึนโดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ

ตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้ อ่ืน หรือจากบทความอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
ปราศจากการอ้างอิงท่ีเหมาะสม 

4. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อกําหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ 
5 .ผู้ เ ขี ยน ไ ด้แก้ ไ ขความ ถูก ต้องของ เ ร่ื อ ง ท่ีส่ งมา ตี พิม พ์  ตามข้ อ เสนอแนะของ                     

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว 
6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหนึ่ง 

 
 
 
 
 



                                                                                                                       

ระเบยีบการสง่ต้นฉบับ 
  

กองบรรณาธิการได้กําหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ง
ต้นฉบับสําหรับการตีพิมพ์ลงวารสาร และกองบรรณาธิก า รสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อน
การตีพิมพ์ เพ่ือให้วารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 

1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1.1 ขนาดของต้นฉบับ   พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้นระยะห่าง

ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร  ด้านล่างและขวามือ 2.5 
เซนติเมตร 

   1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหน่ง  ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมท้ังการจัดวาง 
ตําแหน่งดังนี้ 
1.2.1 ท้ายกระดาษ  ประกอบด้วย 

1) ชื่อเร่ืองต้นฉบับของผู้เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตําแหน่งชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 

2) เลขหน้า ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตําแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวา    
1.2.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา  ตําแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตําแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
1.2.4 ชื่อผู้เขียน  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา  ตําแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเร่ือง 
1.2.5 ท่ีอยู่หรือหน่วยงานสังกัดของผู้ เขียน ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตํ าแหน่ ง                   

กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน 
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ  ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหน่งชิดขอบ                        

กระดาษด้านซ้ายใต้ท่ีอยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน 
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 

คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น  1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบท้ัง
สองด้าน  

1.2.8 หัวข้อเรื่อง ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย         
1.2.9 หัวข้อย่อย ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียง

ตามลําดับหมายเลขตําแหน่งเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย 
1.2.10 เนื้อหา ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา  จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิด

ขอบท้ังสองด้าน 
1.3 จํานวนหน้า ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
 

2. การเรียงลําดับเนื้อหาต้นฉบับ   
เนื้อหาภาษาไทยท่ีมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด (ในกรณีท่ี
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคําเฉพาะท่ีแปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับ
ศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาท่ีผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้คร้ัง
แรกก่อนเนื้อหา โดยเรียงลําดับดังนี้ 



                                                                                                                                                                                                                              

2.1 ชื่อเรื่อง ควรส้ัน และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเร่ืองต้องมีท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นําชื่อเร่ืองภาษาไทยขึ้นก่อน 

2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุตําแหน่งทางวิชาการ 
2.3 ท่ีอยู่ ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน  
2.4 บทคัดย่อ เขียนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องอ่าน                       

แล้วเข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 คํา หรือ 15 บรรทัดโดยให้นําบทคัดย่อ
ภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซ่ึงแปลจากบทคัดย่อภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกัน ใช้อักษรตัวตรง จะใช้ตัวเอนเฉพาะศัพท์
วิทยาศาสตร์ 

2.5 บทนํา เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมา และเหตุผลนําไปสู่การศึกษาวิจัย และ                        
ควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย    

2.6 วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
2.7 วิธีการศึกษา  

2.7.1 ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ
วิธีการท่ีใช้ในการวิจยั 

2.7.2 ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งท่ีมาของข้อมูล การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล การใช้เคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.8 ผลการศึกษา เป็นการเสนอส่ิงท่ีได้จากการวิจัยเป็นลําดับอาจแสดงด้วยตาราง กราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ท้ังนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น
ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี  ตารางควรมีเฉพาะท่ีจําเป็นไม่
ควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดํา ท่ีชัดเจนและมีคํา
บรรยายใต้รูป กรณีท่ีจําเป็นอาจใช้ภาพสีได้ 

2.9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลท่ีได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้างทฤษฎี
หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตาม
หลักการหรือคัดค้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิม รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงการนําผลไปใช้ประโยชน์ 
และการให้ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 

2.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ท่ีช่วยเหลือให้งานวิจัยสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

2.11 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style (American 
Psychological Association) ให้เร่ิมต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วย
เอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย 
และคณะ หรือ et al. 

 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 หนังสือ   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีท่ีพิมพ์).  ชื่อหนังสือ.  เมืองท่ีพิมพ์: สํานักพิมพ์. 
 วารสาร   



                                                                                                                       

ชื่อ-นามสกุลผู้ เ ขียน .   (ปี ท่ี พิมพ์ ) .   ชื่อบทความ .  ชื่อวารสาร ,  ปี ท่ี พิมพ์                   
(ฉบับท่ีพิมพ์), เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 หนังสือพิมพ์   
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปี เดือน วันท่ีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์,     

เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 วิทยานิพนธ์   
   ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์.  เมืองท่ีพิมพ์: สถานศึกษา. 
 รายงานการประชุม   

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน.  (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องท่ีได้จากรายงานการประชุม.     
วันเดือนปีท่ีจัด. สถานท่ีจัด. สํานักพิมพ์. เลขหนา้. 

 สื่ออินเตอร์เน็ต 
ชื่อ – นามสกุลผู้เผยแพร่. (ปี เดือน วันท่ีอ้างอิง).  ชื่อเรื่อง.  จํานวนหน้า .                       

แหล่งท่ีมา URL : http://. 
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย 

3. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับท่ีพิมพ์ตามข้อกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน  
3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีรอม ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี  

 กองบรรณา ธิก า รว า รสาร วิ จั ยออน ไลน์ น วั ตกรรมกา รศึ กษา  
(e-Journal of Innovative Education) 

   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 หรือ e-mail: edtech_ku@hotmail.com หรือ fedunpra@ku.ac.th  
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี โทรศัพท์ : 02 - 942- 8674 ภายใน 1843 โทรสาร : 02 - 942 - 8674 

4. การอ่านประเมินต้นฉบับ  ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 3 ท่านต่อเร่ืองและส่งผลการอ่าน
ประเมินคืน ผู้เขียนให้เพ่ิมเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 

5. ลิขสิทธ์ิ ต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยออนไลน์ (e-Journal) ถือเป็นลิขสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามนําข้อความท้ังหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซํ้าเว้นเสียแต่
ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

6. ความรับผิดชอบ เนื้อหาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน  ท้ังนี้
ไม่รวมความผิดพลาด อันเกดิจากเทคนิคการพิมพ์ 


