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คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (Author Guidelines) 

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รวบรวม เผยแพร่ผลงาน

วิชาการและงานวิจัยในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และ

นักวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย ค้นคว้า และสร้างนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฯ และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการวารสารไทยออนไลน์ (Thai Journals Online System - ThaiJO) โดยจัดพิมพ์ 2 

รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และกำหนดการเผยแพร่วารสารฯ ปีละ 3 ฉบับ คือ 

ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม) 

 ขอบเขตเน้ือหาผลงานท่ีรับตีพิมพ์ เช่น 

+ การพัฒนาอาจารย์ + การวิจัยในช้ันเรียน + สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

+ การพัฒนาหลักสูตร + เทคนิคการเรียนการสอน + การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

+ เทคโนโลยีการศึกษา  

 

ประเภทผลงานท่ีรับตีพิมพ์ 

1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมใน

งานวิจัยนั้น ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ 

(ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า 

 2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นงานเขียนทางวิชาการ ที่ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงวิชาการประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา 

(โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ของสิ่งที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน) บทวิจารณ์หรือบทสรุป และเอกสารอ้างอิง  

ความยาวไม่เกิน 16 หน้า 

3. บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นบทความที ่เขียนขึ ้นจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ 

องค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน และเป็นระบบ โดยมีการวิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง บทคัดย่อ บทนำ เน้ือเร่ือง บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง ความยาวไม่เกิน 16 หน้า 

 

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ 

 การส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบบทความให้เป็นไปตามรายการ ดังต่อไปน้ี 

1. บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน 

2. บทความต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word ตามท่ีวารสารฯ กำหนดไว้ 
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3. ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามท่ีวารสารกำหนดเท่าน้ัน และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ 

4. บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน 

5. บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธ์ิจากผลงานเขียนของผู้อ่ืน 

6. การนับวันรับบทความในวารสารจะเร่ิมนับเม่ือได้รับเอกสารการพิจารณาตีพิมพ์ครบถ้วน และรูปแบบของ

บทความถูกต้องตรงตามท่ีวารสารฯ กำหนด 

 

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ 

 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ท่ี https://eila.psu.ac.th/jeiljournal/Article-JEILForm.docx 

 1. ภาษาพิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการ

เขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ 

ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษาจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 
 

 2. ต้นฉบับใช้กระดาษ A4 กำหนดระยะห่างจากขอบซ้าย ขอบขวา ขอบบน และขอบล่าง 2.54 ซม. พร้อมระบุ

หมายเลขหน้าที่มุมบนขวา โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวของเนื้อหา

รวมตารางและรูปภาพ ไม่ควรเกิน 16 หน้า 

โดยมีรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ ดังน้ี 

2.1 ช่ือเร่ือง (Title) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 พอยต์ ตัวหนา 

2.2 ช่ือผู้เขียน (Authors) ต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ตัวหนา 

2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คำ โดยเป็นการกล่าวให้

เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา วิธีการดำเนินการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผลท่ีได้จากการศึกษา 

2.4 คำสำคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 คำ แต่ไม่เกิน 5 คำ 

2.5 เนื้อเรื่อง (Main Body) บทความทั้งฉบับมีจำนวนไม่เกิน 16 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม) ขนาด

ตัวอักษร 16 พอยต์ 

2.6 หัวข้อหลักในบทความ เช่น บทนำ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ข้อเสนอแนะ ขนาดตัวอักษร 18 พอยต์ 

2.7 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามแบบ APA (American Psychological 

Association) ที่วารสารกำหนด และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ (ตัวอย่างการเขียนเอกสาร 

อ้างอิง https://eila.psu.ac.th/jeiljournal/Referencing-Guides-JEIL-th.pdf) 
 

 3. การส่งบทความต้นฉบับ ตาราง และรูปภาพ 

3.1 บทความต้นฉบับ พร้อมตาราง และภาพประกอบ ให้ส่งทางระบบวารสารออนไลน์ Thai Journals 

Online (ThaiJO) สามารถเข้าได้ท่ี https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jeil/  

3.2 รูปภาพประกอบบทความ (ส่งเพิ่มเติม) ให้ส่งเป็นไฟล์ภาพผ่านทาง Discussion ของระบบ ThaiJo 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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- รูปภาพ หมายถึง ภาพกราฟ แผนผัง/แผนภูมิ แผนที่ ภาพวาด และภาพถ่าย) ให้ส่งเป็นไฟล์ JPG 

PNG TIFF อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยรูปภาพต้องมีความคมชัด ทั้งแบบขาว-ดำ และแบบสี กรณี

ภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกดำและต้องมีลายเส้นท่ีคมชัด พร้อมระบุ

หมายเลขของภาพ คือ ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2 ตามลำดับ 
 

 4. การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังน้ี 

 การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนท่ีจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 การถอนบทความ คือ การถอนบทความท่ีดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
 

ในกรณีท่ีมีการยกเลิกบทความหรือการถอนบทความ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี 

https://eila.psu.ac.th/jeiljournal/withdrawing-jeilform.pdf และหากมีการส่งบทความให้ผู้ประเมิน

บทความพิจารณาบทความแล้ว ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความ 

 

เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ 

 เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ถือเป็นข้อคิดเห็นและ

ความรับผิดชอบของผู้เขียน ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ และไม่สงวน

สิทธิ์การคัดลอกบทความเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการ แต่ให้อ้างอิงข้อมูลแสดงที่มาของบทความทุกครั้งที่นำไปใช้

ประโยชน์ 
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