กระบวนการจัดทําวารสารวิจัยออนไลน์นวัตกรรมการศึกษา
(e-Journal of Innovative Education)
วารสารวิจัยวิจัยออนไลน์เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับเดือนตุลาคมถึงเดือน
เมษายน และฉบับ เดือนพฤษภาคมถึง เดือนกันยายน) โดยมี ขั้นตอนการดํา เนิน งานจัดทํา วารสาร
ดังต่อไปนี้
1. กองบรรณาธิการวารสารประกาศรับต้นฉบับ
2. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
3. กองบรรณาธิก ารวารสารจัด ส่ง ต้น ฉบั บ ให้ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ (Peer Review) อ่ า น
ประเมิน ต้น ฉบับ จํา นวน 3 ท่า นต่อต้ น ฉบับ
4. กองบรรณาธิก ารวารสารจัด ส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนแก้ไข ปรับปรุงตามผลการอ่านประเมิน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
5. กองบรรณาธิการวารสารตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับวารสารวิจัยออนไลน์
(e-Journal)
6. กองบรรณาธิการวารสารดําเนินการรวบรวมต้นฉบับและจัดทํารูปเล่ม
7. กองบรรณาธิการวารสารดําเนินการเผยแพร่วารสารวิจัยออนไลน์และประกาศรับต้นฉบับ
ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับ
1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเองไม่ได้ลอกเลียนหรือ
ตั ด ทอนมาจากผลงานวิ จั ย ของผู้ อื่ น หรื อ จากบทความอื่ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ
ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
4. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อกําหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ
5.ผู้ เ ขี ย นได้ แ ก้ ไ ขความถู ก ต้ อ งของเรื่ อ งที่ ส่ ง มาตี พิ ม พ์ ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) แล้ว
6. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบการส่งต้นฉบับ
กองบรรณาธิการได้กําหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่ ง
ต้นฉบับสําหรับการตีพิมพ์ลงวารสาร และกองบรรณาธิ ก ารสามารถตรวจสอบต้ น ฉบั บ ก่ อ น
การตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้
1. การเตรียมต้นฉบับ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาดเอ 4 โดยเว้น ระยะห่า ง
ระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและขวามือ 2.5
เซนติเมตร
1.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางตําแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์
ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวาง
ตําแหน่งดังนี้
1.2.1 ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน 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 ตําแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
1.2.5ที่ อ ยู่ ห รื อ หน่ ว ยงานสั ง กั ด ของผู้ เ ขี ย น ขนาด 14 ชนิ ด ตั ว หนา ตํ า แหน่ ง
กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน
1.2.6 หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตําแหน่งชิดขอบ
กระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน
1.2.7 เนื้อหาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1
คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง
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
ขอบทั้งสองด้าน
1.3 จํานวนหน้า ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า
2. การเรียงลําดับเนื้อหาต้นฉบับ
เนื้อหาภาษาไทยที่มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากที่สุด (ในกรณีที่
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคําเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ทับ
ศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้ครั้ง
แรกก่อนเนื้อหา โดยเรียงลําดับดังนี้

2.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้น และกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
2.2 ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทย และระบุตําแหน่งทางวิชาการ
2.3 ที่อยู่ ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน และ E-mail ของผู้เขียน
2.4 บทคัดย่อ เขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนสรุปสาระสําคัญของเรื่องอ่าน
แล้ ว เข้ า ใจง่ า ยความยาวไม่ ค วรเกิ น 250 คํ า หรื อ 15 บรรทัด โดยให้ นํา บทคั ด ย่ อ
ภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทย
เป็ น ภาษาอั ง กฤษต้ อ งมี เ นื้ อ หาตรงกั น ใช้ อั ก ษรตั ว ตรง จะใช้ ตั ว เอนเฉพาะศั พ ท์
วิทยาศาสตร์
2.5 บทนํา เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนําไปสู่การศึกษาวิจัย และ
ควรอ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.6 วัตถุประสงค์ ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
2.7 วิธีการศึกษา
2.7.1 ต้นฉบับด้านวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ
วิธีการที่ใช้ในการวิจยั
2.7.2 ต้นฉบับด้านสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวม
ข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.8 ผลการศึกษา เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลําดับอาจแสดงด้วยตาราง กราฟ
แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้น
ขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จําเป็นไม่
ควรมีเกิน 5 ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดํา ที่ชัดเจนและมีคํา
บรรยายใต้รูป กรณีที่จําเป็นอาจใช้ภาพสีได้
2.9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย ควรมีการ
อภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎี
หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตาม
หลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนําผลไปใช้ประโยชน์
และการให้ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
2.10 กิตติกรรมประกาศ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือให้งานวิจัยสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเพียงสั้นๆ (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
2.11 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA Style (American
Psychological Association) ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วย
เอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมีมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรกแล้วตามด้วย
และคณะ หรือ et al.
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
 หนังสือ
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
 วารสาร
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 วิทยานิพนธ์
ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. เมืองที่พิมพ์: สถานศึกษา.
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ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ได้จากรายงานการประชุม.
วันเดือนปีที่จัด. สถานที่จัด. สํานักพิมพ์. เลขหน้า.
 สื่ออินเตอร์เน็ต
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แหล่งที่มา URL : http://.
การอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย
3. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน
3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีรอม ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่
กองบรรณ า ธิ ก ารวารสารวิ จั ย ออนไลน์ น วั ต กรรมกา รศึ ก ษา
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ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ e-mail: edtech_ku@hotmail.com หรือ fedunpra@ku.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ : 02 - 942- 8674 ภายใน 1843 โทรสาร : 02 - 942 - 8674
4. การอ่านประเมินต้นฉบับ ต้นฉบับจะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 3 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่าน
ประเมินคืน ผู้เขียนให้เพิ่มเติม แก้ไข หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
5. ลิขสิทธิ์ ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยออนไลน์ (e-Journal) ถือเป็นลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามนําข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ําเว้นเสียแต่
ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ความรับผิดชอบ เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้
ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

