
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 

"สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์"  เป็นวารสารวิชาการ ด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
วงษ์ชวลิตกุล เพ่ือเป็นเวทีส าหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา  เเละบุคคล
ทั่วไป ได้เผยเเพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เเละเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เเนวคิด
ทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการโดยทั่วไป 
ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ได้รับการรับรองคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่ม TCI2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่ง
การจัดท าวารสารสิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ ได้ใช้กระบวนการในการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management: KM) ซึ่งเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคลากรในคณะและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยี 
ด้านวิชาการ ด้านภาษาศาสตร์ ด้านบรรณสารและด้านอ่ืน ๆ มาหลอมรวมเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ทางด้านวิชาการเพ่ือเผยแพร่เป็นวิธีการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้น าไปปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่องค์กรต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือ "สิกขาวารสาร
ศึกษาศาสตร์" ฉบับนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้สนใจใฝ่รู้ได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมควร 

       
           คณะศึกษาศาสตร์  

       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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“สิกขาวารสารศึกษาศาสตร”์ 

 1. ความเป็นมาของวารสาร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ด าเนินการจัดท าวารสารวิชาการ ในนาม“สิกขา

ศึกษาศาสตร์”เพ่ือเป็นเวทีส าหรับอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักวิชาการ นักวิจัยนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในรูปแบบของบทความ และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวกับด้านการ
เรียนการสอน การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล จิตวิทยาการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ การสอนภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นเวที และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ระหว่างอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษากับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งได้รั บ
อนุญาตให้จดเเจ้งการพิมพ์ ตามหนังสือส าคัญการจดเเจ้งการพิมพ์ เลขทะเบียนที่ สศก.12/2/2557 ลงวันที่  
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา (http://www_thaijo.org/index.php/sikkha/index) 

สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ ได้มีเลขมาตรฐานประจ าวารสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากลอยู่ใน 
2 รูปแบบ คือ ที่ตีพิมพ์ในรูปเล่ม (Print) และในระบบออนไลน์ (Online) คือ    
 ISSN 2408-1361 (Print)         
 ISSN 2651-1045 (Online) (https://tci-thailand.org>detail-jounal) 

โดยได้ท าการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม (Print) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เเละตีพิมพ์ครั้ง
ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านการบริหารจัดการ และงบประมาณ จึง
หยุดการตีพิมพ์ในลักษณะรูปเล่ม (Print) เเละได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ในระบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 เป็นต้นมา   

ในปี พ.ศ. 2560 สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของวารสาร เพ่ือให้มี
มาตรฐาน เพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงสารไทย (TCI) เริ่ม
ตั้งแต่มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าสิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ มีการประชุม
ก าหนดทิศทาง เป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดผู้รับผิดชอบเเต่ละฝ่าย มีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ผู้ รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เเละยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

การด าเนินการจัดท าสิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ เป็นการด าเนินการจัดการความรู้ในลักษณะของการ 
บูรณาการที่หลากหลายด้าน ทั้งเป็นการท างานร่วมกันของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและ
ประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัย ด้านภาษาศาสตร์ 
ด้านบรรณสาร ด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ได้ผสมผสานหลอมรวมกันเป็นองค์ความรู้ ในการจัดท าวารสาร
เพ่ือเป็นเวทีและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ระหว่าง
บุคลากรคณะท างานและบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมเป็นแนวปฏิบัติในการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงาน

http://www_thaijo.org/index.php/sikkha/index?fbclid=IwAR2BIppQ3WWyN8XYQ4T3WdRDCKj-tA4MPbmlUs42TxwKelgMAAmqzBmPYac
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วิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม   
พันธกิจ เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารคู่มือและในระบบออนไลน์ (Online) ซึ่งผู้สนใจใฝ่รู้ สามารถเข้าไป 
สืบค้นน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบของตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการเสนอแนะ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) เพ่ือก่อเกิดคุณประโยชน์ในทาง
วิชาการ เป็นการค้นหาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่อยู่ในตัวบุคคล และแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เก็บ
รวบรวมไว้เป็นระบบ และเป็นฐานข้อมูลให้บุคคลในคณะศึกษาศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า และ 
พัฒนาต่อยอด ให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาการต่อไป 
(http://www.dmsc.moph.go.th/audit/userfiles/knowledgemanagement.pdf) 

ในปี พ.ศ. 2562 ทาง สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ ได้เสนอขอรับการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเข้าสู่
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีมีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพ่ือการรับรองคุณภาพของวารสารและทางศูนย์ดัชนี
วารสารไทย (TCI) ได้รับรองคุณภาพของสิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เเละจัดเข้าอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เเละ สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์ สามารถส่งข้อมูลเพ่ือขอรับการประเมินอีกครั้งเพ่ือเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI ในวารสารกลุ่มที่ 1 ได้ไม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งหมายความว่าให้โอกาสในการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือเข้าสู่ TCI กลุ่มท่ี 1 ในเวลา 1 ปี (https://tci-thailand.org/) 

 

2. วัตถปุระสงค์  
 2.1  เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัย ในรูปแบบของบทความวิชาการ และบทความวิจัย

ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลทั่วไป 
  2.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาได้น าเสนอเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการวิจัย 
  2.3  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัย ระหว่างอาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  
 

3. เป้าประสงค์และขอบเขต  
          เป็นเวทีส าหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่
ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับด้านการ
เรียนการสอน การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดและประเมินผล จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ทาง
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการต้นฉบับ บทความวิจัยและ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dmsc.moph.go.th%2Faudit%2Fuser%3Ffbclid%3DIwAR1kf5b3BFygYqKvlPWaKMYcFx9lmwBRSXfywQpprWlHWThM3lPt6KgaohY&h=AT2sUSTk5XO4aOhoogpztU1vrDb-ILAip2bmsN8cD23WenD1cX6gGy7TnSIW1i5G1klURckTCAp3U5f3OXG-XLl-9JwaaytNhlJK4YkM-C-kdaB6VYreLVDISzc_jnFqxS5n
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บทความวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ที่น ามาเรียบเรียงใหม่ และกลั่นกรองใหม่ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ 
 

4. ก าหนดการเผยแพร่  
ก าหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน) 
 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม) 
ก่อนการเผยแพร่ ทุกบทความต้องได้รับการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่

เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน หากเป็นบทความภายในจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เท่านั้น การประเมินบทความจะเป็นแบบ Double-blinded ผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน และผู้ประเมินไม่
ทราบชื่อผู้นิพนธ์ 

บทความและข้อความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่
จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ในกรณีที่มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบต่อไป 
 

5. รูปแบบการเผยแพร่วารสาร  
 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์  ได้เผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ทั้งเล่มวารสาร (Print) และวารสารออนไลน์ 
(Online) โดยวารสารรูปเล่ม (Print) ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 และปีพ.ศ. 2558  ในปีพ.ศ. 2559 วารสาร
ได้ด าเนินการเผยแพร่บทความในรูปแบบวารสารออนไลน์เท่านั้น  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ISSN 2408-1361    (Print) 
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ISSN 2408-1361     (Print) 
และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2559 ดังนี้ 
  ปีที่ 3 ฉบบัที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ISSN 2651-1045   (Online) 
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ISSN 2651-1045 (Online) 
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 2651-1045   (Online) 
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ISSN 2651-1045 (Online) 
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN 2651-1045   (Online) 
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ISSN2651-1045   (Online) 
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN 2651-1045   (Online) 
 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความในอัตรา 1,500 บาท /1 บทความ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 
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 สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3000 บาท / 1บทความ ทั้งนี้  
มีผลตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาเผยแพร่ใน ฉบับ 1 ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ผู้นิพนธ์ด าเนินการช าระค่าพิจารณาบทความ โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   เลขที่บัญชี 306-1-60114-7 
 

6. การเตรียมบทนิพนธตนฉบับ   
 การเตรียมบทนิพนธ์ต้นฉบับสามารถจัดเตรียมได้ดังนี้ 
 6.1) บทความวิจัย  ผู้นิพนธ์สามารถเตรียมบทความได้ดังนี้ : 
 ชื่อเรื่อง ต้องมีความกระชับ ชัดเจน   
 บทคัดย่อ  ภายใน 250-300 ค า บทคัดย่อจะต้องมีข้อมูลเพียงพอส าหรับผู้อ่าน และจัดแนวชิดซ้าย
ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงรายการอ้างอิง 
 ค าส าคัญ  ไม่เกิน4 ค า  ใช้เป็นค าจัดท าดัชนีค าค้น 
 ตัวบทความประกอบด้วย 
 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  เป็นการให้ข้อมูลเบื้องหลังที่จ าเป็นของบทความและ
ทบทวนความรู้ที่มีอยู่และความส าคัญของปัญหา 
 2. วัตถุประสงค์/ค าถามการวิจัย เป็นการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ/หรือระบุค าถามการ
วิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยประเมินว่าต้องท างานวิจัยอย่างไรและในทิศทางใด จึงจะน าไปสู่ค าตอบของค าถามนั้น 
ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจเริ่มตั้งค าถามด้วยวลีค าถาม เช่น อะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร 

3. วิธีด าเนินการวิจัย  เป็นการระบุการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิจัย หรือเพ่ือ
ตอบค าถามวิจัย มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนนี้ต้อง
อธิบายกระบวนการวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถท าซ้ าได้ 

4. สรุปผลการวิจัย เป็นการให้ข้อสรุปของการค้นพบที่ส าคัญ ไม่ควรยาวและซ้ า แต่ควรแสดง
สาระส าคัญของการศึกษาที่กล่าวถึงก่อนหน้า 

5. อภิปรายผล  เป็นการอธิบายและตีความผลการค้นพบ เปรียบเทียบกับบริบทอ่ืน หรือปริบทที่ใหญ่
ขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน 

6. ข้อเสนอแนะ  เป็นการแนะน าทิศทางในอนาคตส าหรับการวิจัยเพิ่มเติม 
 7. กิตติกรรมประกาศ  เป็นการกล่าวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ ที่ท าให้ผล
งานด าเนินไปได้ หรือประสบความส าเร็จ (ส่วนนี้จะมีหรือไม่ก็ได้) 
 8. รายการอ้างอิง  ใช้ รูปแบบ APA, 6th edition ดูรูปแบบที่ให้ใน template 
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หมายเหตุ*   
การอ้างอิงในบทความ (Intext Citation) จะมี 2 ลักษณะ คือ 1) การอ้างอิงหน้าข้อความ และ 2) 

การอ้างอิงท้ายข้อความ ให้จัดเตรียมโดยผสมผสานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition ดูรูปแบบได้ที่
template บทความวิจัย จากหน้าเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index 

 

 6.2) บทความวิชาการ ผู้นิพนธ์สามารถเตรียมบทความได้ ดังนี้: 
 ชื่อเรื่อง  ต้องมีความกระชับ ชัดเจน   
 บทคัดย่อ ภายใน 250-300 ค า บทคัดย่อจะต้องมีข้อมูลเพียงพอส าหรับผู้อ่านและจัดแนวชิดซ้าย
ตั้งแต่บทคัดย่อจนถึงรายการอ้างอิง 
 ค าส าคัญ ไม่เกิน 4 ค า ใช้จัดท าดัชนีค าค้น  
 โครงสร้างของบทความวิชาการ มีดังนี้ 
 บทน า  ไม่มีการก าหนดหัวข้อรองที่ตายตัว ผู้นิพนธ์อาจจะพิจารณาให้ประกอบไปด้วย 
 1. เหตุผลของการศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
 3. ขอบเขตของการศึกษา  
 4. นิยามศัพท์ 

เนื้อหา   ส าหรับเนื้อหาไม่มีการก าหนดหัวข้อรองที่ตายตัว  ให้ขึ้นอยู่กับผู้นิพนธ์บทความ 
บทสรุป 
รายการอ้างอิง  ใช้ รูปแบบ APA, 6th edition  ดูรูปแบบที่ให้ใน  template  
หมายเหตุ*   
การอ้างอิงในบทความ (Intext Citation) จะมี 2 ลักษณะ คือ 1) การอ้างอิงหน้าข้อความ และ 2) 

การอ้างอิงท้ายข้อความ ให้จัดเตรียมโดยผสมผสานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition และการถอดอักษรด้วย
โรมันสคริป ดูรูปแบบที่ template บทความวิชาการ หน้าเว็บไซต์  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index 
  

 6.3) บทวิจารณ์หนังสือ ผู้นิพนธ์สามารถเตรียมบทความตามโครงสร้าง ดังนี้ 
 1. รายละเอียดหนังสือที่วิจารณ์ ประกอบด้วย 
 - ชื่อหนังสือ 
 - ผู้เขียน  
 - ส านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์ 
 - แสดงลักษณะปก จ านวนหน้า และเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN)  
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/sikkha/index
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 2. บทสรุปของเนื้อหาที่วิจารณ์ 
  สรุปสาระส าคัญของหนังสือที่วิจารณ์ให้ชัดเจน ส่วนนี้อาจรวมถึงความน่าเชื่อถือ / อิทธิพลทาง
ความคิดของผู้เขียนในสาขานั้น (ถ้ามี) วัตถุประสงค์หลักของหนังสือ กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นหลักของ
หนังสือ 
 3. การประเมินหนังสือ  
  เป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของบทวิจารณ์ บทบาทของผู้นิพนธ์ คือการวิจารณ์และถกเถียงประเด็นที่
เกี่ยวกับหนังสือเพ่ือแสดงมุมมองของผู้อ่าน  
 

7. รายการตรวจสอบการน าส่งบทความ 
 ผู้นิพนธ์บทความจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
  1. บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างส่งไปเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารอื่น  
  2. ไฟล์บทความท่ีส่งต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร Microsoft Word เท่านั้น 
  3. หากรายการอ้างอิงมี URL ต้องสามารถเข้าถึงได้  
  4. ก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว ใช้ตัวอักษรและขนาดตามที่ระบุใน 
template ของบทความ 
  5. รายการบรรณานุกรมให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน template ของบทความ หรือ การเตรียมบทความ
ต้นฉบับ 
  6. บทคัดย่อมีความยาว 250-300 ค า ก าหนดค าหลักไม่เกิน 4 ค า  ด้วยสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 
เป็นวารสารที่ใช้การพิจารณาแบบ double blind  ชื่อผู้นิพนธ์ต้องไม่ปรากฏในบทความ 
  7. ตรวจสอบความถูกของภาษาในบทความ ก่อนที่จะส่งในระบบ 
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8.  ขั้นตอนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร 
 

 
 
9. แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการตีพิมพ์เผยแพร่ 

สิกขา วารสารศึกษาศาสตรมีความมงุมั่นที่จะยกระดับ พัฒนาคุณภาพของวารสาร ใหไดมาตรฐาน 
เปนเวทีใหบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณทางดาน 
วิชาการและการวิจัย ตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเปนไปอยางถูกตอง มีคุณภาพ โปรงใสและ 
สอดคลองกับจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานการตีพิมพ จึงไดก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับผูเกี่ยวของใน 
การตีพิมพเผยแพรไวดังนี้ 
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บทบาทหนาที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) 
1) บรรณาธิการมีหนาที่ก ากับดูแลใหการด าเนินการของวารสารเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบขาย 

ของวารสาร ถูกตองตามหลักวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เปนไปตามมาตรฐานการจัดการวารสาร  
รักษาคุณภาพ และพัฒนาระบบจัดการวารสารใหกาวหนาอยูเสมอ 

2) บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาตรวจสอบทุกบทความ ที่สงเขามาเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพเผยแพร 
ถึงความสอดคลอง ตรงกับเปาประสงคและขอบขายของวารสาร รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของบทความ 
ตามกระบวนการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพกอนมีการตีพิมพเผยแพรตอไป 

3) บรรณาธิการมีหนาที่รักษาความลับ ที่เกี่ยวของกับผูนิพนธและผูประเมินบทความ รวมทั้งตอง
ควบคุมการประเมินบทความ โดยไมใหผูนิพนธทราบวาใครเปนผูประเมินบทความของตนเอง และผูประเมิน 
ก็ไมทราบวา ผลงานที่ตนเองก าลังประเมินเปนการนิพนธของใคร (double blinded) 

4) บรรณาธิการตองจัดใหมีการตรวจสอบความซ้ําซอน การคัดลอกผลงานของผูอ่ืน โดยใชโปรแกรมท่ี 
มีมาตรฐานและเชื่อถือ โดยอยางนอยที่สุดตองไมมีความซ้ําซอนเกินรอยละ 30 ตามที่ปรากฏในระบบ
ตรวจสอบความซ้ าซอน “CopyCatch (Copyright, Academic Work and Thesis Checking System) ” 
ของระบบการจัดการวารสาร Thai Jo2 หากพบวามีความซ้ าซอนเกินรอยละ 30 บรรณาธิการตองใหผูนิพนธ
ปรับปรุงแกไขกอนการตีพิมพเผยแพร 

5) บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความวาเคยไดรับการตีพิมพในวารสารใดมากอนหรือไม หากพบวา 
เคยตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่นมากอนแลว ตองไมรบัพิจารณาเพ่ือตีพิมพเผยแพรซ้ า 

6) บรรณาธิการตองใหมีการด าเนินการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบไดไมมีผลประโยชนทับซอนในการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพและเผยแพรของกองบรรณาธิการ 
และทีมงานที่เก่ียวของ 

7) บรรณาธิการตองก ากับใหเปนไปตามขั้นตอนตางๆขางตน และตองรักษามาตรฐานของวารสาร 
อยางเครงครัด โดยการด าเนินการของบรรณาธิการตองเปนไปโดยเหตุผลทางวิชาการ 
 บทบาทหนาที่ของผนูิพนธ Duties of Authors) 

1) ผูนิพนธตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ตองไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาปรากฏในผลงาน 
ของตน โดยปราศจากการอางอิงใหถูกตองตามหลักวิชาการ หากมีการพิมพซ้ าหรือมีความซ้ าซอนกับผลงาน 
ของผูอ่ืน ตองไมเกินรอยละ 30 หรือตองมีการปรับปรุงแกไขตามที่บรรณาธิการแจงใหทราบ 

2) ผูนิพนธตองรับรองวาบทความท่ีสงมาเพ่ือขอรับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพเผยแพรใน 
สิกขา วารสารศึกษาศาสตรไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน 

3) ผูนิพนธตองน าเสนอขอเท็จจริงที่ไดจากการวิจัยหรือการศึกษาคนควาเทานั้น ไมบิดเบือนขอมูล 
และไมน าเสนอขอมูลที่เปนเท็จ 

4) ผูนิพนธตองน าเสนอผลงานตามรูปแบบและวิธีการตามที่ สิกขา วารสารศึกษาศาสตรก าหนดไว 
เพ่ือรับพิจารณาตีพิมพเผยแพร 
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5) ผูนิพนธตองระบุแหลงที่มาของทุนที่ใหการสนับสนุนในการท าวิจัยหรือการศึกษาคนควา ยกเวนใน 
ทุนสวนตัว เพื่อแสดงใหเห็นวาไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ 

6) ผูนิพนธตองแจงใหบรรณาธิการทราบ หากมีความสัมพันธ หรือรูจักเปนการสวนตัวกับรายชื่อ 
ผูประเมินบทความที่ปรากฏในเวปไซดของวารสาร เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนอันอาจจะเกิดขึ้น 

7) ผูนิพนธที่มีชื่อปรากฏในบทความตองรับรองวาเปนผูมีสวนรวมในงานวิจัยและงานวิชาการนั้นจริง 
 บทบาทหนาที่ของผปูระเมินบทความ (Duties of Reviewers) 

1) ผูประเมินบทความตองมีคุณธรรม จริยธรรม ตองประเมินบทความดวยความเที่ยงตรงและให 
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ดวยหลักการและเหตุผลทางวิชาการ 

2) ผูประเมินบทความตองรับพิจารณาในสาขาท่ีตนเองมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาถึงความส าคัญ 
ของเนื้อหาในบทความที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา ตอยอดองคความรูใหม โดยใชเหตุผลทางวิชาการ 
เปนหลักในการพิจารณา 

3) ผูประเมินบทความตองประเมินบทความดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรม รักษาความลับ โดยไม 
เปดเผยขอมูลบทความทีผู่นิพนธสงมาเพ่ือรับการประเมิน แกบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณา 

4) ผูประเมินตองแจงใหบรรณาธิการทราบ หากพบวามีบทความใดที่ไมเกิดประโยชนและไมเปนผลดี 
ตอวงวิชาการ หรือพบวาผลงานที่ปรากฏมีการคัดลอกผลงานของผูอ่ืน หรือมีความซ้ําซอนหรือคลายคลึงกับ 
ผลงานของผูอ่ืน 

5) ผูประเมินตองแจงใหบรรณาธิการทราบ หากพบวาตนมีผลผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ 
และตองปฏิเสธที่จะประเมินบทความนั้น 
 

10. ทีมบรรณาธิการ 
ที่ปรึกษา   
ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคา้ นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. กิตต ิ วงษ์ชวลิตกุล  อธิการบด ี  มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
บรรณาธิการอ านวยการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐยา บญุกองแสน        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
บรรณาธิการ    
ดร.มานะ สินธุวงษานนท์                มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถ อภนินท์ธีระศักดา          มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร.รตัน์ดา เลิศวิชัย                                มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
กองบรรณาธิการ   
ศาสตราจารย์ ดร.ส าเริง  บุญเรืองรัตน ์             มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
ศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธิ ์                     มหาวิทยาลยันเรศวร 
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กองบรรณาธิการ   
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  หวังพานิช         มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก  ธีระภูธร                มหาวิทยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม  ศรีสะอาด มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.เผชิญ กิจระการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ           มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม ตรติระการ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชสรา  บุญแสน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสรุินทร ์
ดร.พูนสุข จันทศลิป ์                         มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
ดร.จินตนา วีระปรียากูร                     มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร.สมเกียรติ ทานอก  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
ดร.พระมหาขวัญชัย กิตตฺิเมธี สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ฝ่ายจัดการวารสาร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต เกตุกระทุ่ม มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. บุญญ์กัญญ์ จิระเพิ่มพูน มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
อาจารย์อุษา ไขขุนทด มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
นางสาวเพ็ญนภา  น้อมสูงเนิน มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
นางสาวนาตยา ใกลจ้ัดอัด มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
นางสาวกชกร พงษ์ทับ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
นางสาวอารียล์ักษณ์ ประการแก้ว มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
นางสาวนิภาพร ใจปานแก่น มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ฝ่ายศิลปกรรมและรูปเล่ม   
อาจารย์ธีระ ลิ้มศรีประพันธ์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
อาจารย์ประภสัสร กองทอง มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ ภายใน   
รองศาสตราจารย์ ดร. ศริ ิ เจรญิวยั มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อนิทรประวัต ิ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญรตัน์ จิตต์จริจรรย์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงศ ์ ชวนชม      มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ตนัยะ                    มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกตกุระทุ่ม มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ สุวรรณสน มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. อ านาจ อยู่ค า มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. วรสิทธ์ิ รัตนวราหะ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. สมพร ชาลีเครือ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
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ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ ภายใน   
ดร.จินตนา วีระปรียากูร                     มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. ศิริวัฒน์ สาระเขตต ์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกลุ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. พินโย พรมเมือง มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. อลงกต ยะไวทย ์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ดร. อรอุมา ปราชญ์ปรีชา มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
Mrs. Eunice Barbara C. Novio มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
Mr. Josemari Cordova มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ภายนอก   
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศาสตรเมธี สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินรักษ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บุญจันทร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธ์ิสงิห์  มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาสารคาม  
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภมู ิ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาสารคาม  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา  
รองศาสตราจารย์ ดร. มารตุ พัฒผล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี  มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา  
รองศาสตราจารย์ ดร. กรองทิพย์ นาควิเชตร    วิทยาลัยนครราชสมีา 
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ    มหาวิทยาลยัราชภฎั ร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ ปญัญาภา มหาวิทยาลยัราชภฏั อุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรยีงศักดิ์ โชควรกุล  มหาวิทยาลยัราชภฏั ชัยภูม ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา หลอ่ศิริ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย รตันซื่อสกุล  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรุภา สมสัย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล รอดเนียม  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข ศรีชัยวงศ์  มหาวิทยาลยัราชภฏั ชัยภูม ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ธ ารงโสตถสิกุล มหาวิทยาลยันเรศวร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน เลาน าทา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาน ี วรภัทร ์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยนต์ เพาพาน มหาวิทยาลยัราชภฏั กาฬสินธุ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา  พูลผล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรณุ ี หงษ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ภายนอก   
รองศาสตราจารย์ กมลทิพย์ กสิภาร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา  
รองศาสตราจารย์ บัญชา วิทยอนันต์  วิทยาลัยนครราชสมีา  
รองศาสตราจารย์ สุพรรณี ภู่งาม  มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนงค์ ตันติวชัิย  มหาวิทยาลยัราชภฏั พิบูลสงคราม 
ดร. เชาวลติ จั่นจีน  มหาวิทยาลยัราชภฏั อุตรดติถ ์ 
ดร. นเรศวร์ เศรษฐสิงห ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
ดร. วิรดา  อ านวย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ดร. สริิรตัน์  นาคิน มหาวิทยาลยัราชภฏั นครราชสีมา 
ดร. ชุติมา พรหมผยุ วิทยาลัยนครราชสมีา 
ดร. มณเทียร ชมดอกไม ้    วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 
ดร. ธีรวิทย์ ภญิโญณัฐกานต ์  นักวิชาการอิสระ 

 
11. การอ้างอิงในและท้ายบทความ 
 1. ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 
 2. รายการอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงอยู่ในเนื้อหาของ
บทความ 
 3. พิมพ์เรียงล าดับอ้างอิงโดยเรียงตามพยัชนะ ก-ฮ และตามตัวอักษร A-Z  
 4. การพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรายการอ้างอิง ดังนี้ 
ตัวอย่างในรูปแบบภาษาไทย 
1. อ้างอิงจากหนังสือ 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, และจ าลอง ครูอุตสาหะ. (2544). คัมภีร์ ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: ไทยเจริญการพิมพ์. 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนาการคิด (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: เทคนิคพริ้นติ้ง. 
 

2. อ้างอิงจากหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. สืบค้นจาก 
           https://drive.google.com/file/d/1mKyU6tkVWlL5b6vfwHNEzqkcqVXf_H-m/view 
 

3. อ้างอิงบทความในวารสาร 
ธนะวัชร จริยะภูมิ, และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2559). กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์. วารสารปัญญาภิวัตน์, 8(1), 190-197. 
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4. อ้างอิงบทความในวารสาร (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
อัลยานี วาโดร์, และโอภาส เกาไศยาภรณ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
 ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพ่ือน เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(2),  
 29-42. สืบค้นจาก https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj/article/view/1128/1090 
 

5. อ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
จารุณี ซามาตย์. (2552). การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
 ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอุดมศึกษา (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 
 

6. อ้างอิงรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศมาเลเชีย และ 
 สิงคโปร์ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคลื่อน 
 คุณภาพการศึกษาไทย การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ . (97-102). กรุงเทพฯ,  
 ประเทศไทย. 
 

7. อ้างอิงเว็บไซต์ 
วิศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. (ม.ป.ป.). การศึกษาแบบ STEM เพ่ือการจัดการเรียนการสอน. สืบค้นจาก 
 https://www.preschool.or.th/knowledge_stem.php 

ตัวอย่างรูปแบบภาษาอังกฤษ 
1. อ้างอิงจากหนังสือ 
Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical  
 education. New York: Springer. 
Lambert, J. (2007). Digital storytelling: Capturing lives creating community. Berkeley, CA: 

Digital Diner Press. 
 

2. อ้างอิงจากหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Dahlderg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. Retrieved 

from https://epdf.tips-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early-
childhood.html 

 

3. อ้างอิงบทความในวารสาร 
Philip, G. S. (1976). Knowledge and values. Educational Theory, 26(1), 29-39. 

https://epdf.tips-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early-childhood.html/
https://epdf.tips-and-politics-in-early-childhood-education-contesting-early-childhood.html/
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4. อ้างอิงบทความในวารสาร (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between  
 perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology,  
 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swinedu.au/index.php/ejap 
 

5. อ้างอิงวิทยานิพนธ์ 
San, H. K. (2009). Chinese-English code-switching in blogs by Macao Young People (Doctoral  
 dissertation). University of Edinburgh, Scotland. 
 

6. อ้างอิงรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J.  
  Blanc-Talon,  W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture note in computer  
  science: Vol. 4678 Advanced concepts for intelligent vision system (97-108). Berlin,  
  Germany. 
 

7. อ้างอิงเว็บไซต์ 
Sulivan, D. (n.d.). Easing into preschool. Retrieved from  
  http://www.parenting.com/article/easing-into-Preschool-21354399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ojs.lib.swinedu.au/index.php/ejap
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12. แบบรับรองการตีพิมพ์เผยแพร ่ 
(ส าหรับนักศึกษา) 
 

แบบรับรองบทความวิจัย (วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
เพ่ือเสนอพิจารณาลงตีพิมพ์ในสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ (ส าหรับที่ปรึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 
เรียน บรรณาธิการสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 
 
ข้าพเจ้า   ศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารย ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ดร.    อาจารย ์
ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................................................... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ท่ีท างาน ................................................... โทรศัพท์มือถือ ................................................................. 
โทรสาร ............................................................. e-mail ................................................................................. 
ขอรับรองว่าไดต้รวจสอบบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์/ปรญิญานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล นักศึกษา ...................................................................................................................................................... 
สาขาวิชา ....................................................... มหาวิทยาลัย ....................................................... ว่าถูกต้องตาม
หลักวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน  และไม่อยูร่ะหว่างการเสนอเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืน 
  

ลงช่ือ .................................................................. 
ลายมือช่ือ 

(..................................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก  

วันท่ี......... เดือน ................ พ.ศ. .......... 
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แบบรับรองการพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ส าหรับนักศกึษา) 

เรียน  บรรณาธิการสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 
 
 ข้าพเจ้า……………………………………………….นักศึกษาระดับ ................................สาขาวิชา .............................
มหาวิทยาลยั ............................................................................................................... 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ประเภทของผลงานวิชาการ   บทความวิจัย   บทความวิชาการ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี ้  เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว 
     เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน 
มาเพื่อขอให้พิจารณาลงตีพิมพ์ในสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความที่ส่งมาเผยแพร่เป็น
บทความใหม่ โดยไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอ่ืน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
 

ลงช่ือ ................................................................. 
(.................................................................) 

ลายมือช่ือเจ้าของบทความ 
วันท่ี......... เดือน .............. พ.ศ. ........... 

 
 
 
 https://drive.google.com/file/d/1BYDLdIO6zgR3gBa_GToaSYqpdjiZ7Ofp/view 
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(ส าหรับบุคคลทั่วไป) 
 
 

แบบรับรองบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์(ส าหรับบุคลทั่วไป) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

เรียน  บรรณาธิการสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ 
 
 ข้าพเจ้า(ช่ือ-นามสกุล)……………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท…์………………………………………………………………….Email…………………………………………………………………… 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรือ่ง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ประเภทของผลงานวิชาการ   บทความวิจัย   บทความวิชาการ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี ้  เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว 
     เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในผลงาน 
เพื่อลงตีพิมพ์ในสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความที่ส่งมาเผยแพร่เป็นบทความใหม่ 
โดยไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
วารสารอ่ืน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
 

ลงช่ือ ........................................................ 
(..........................................................) 

ลายมือช่ือเจ้าของบทความ 
วันท่ี......... เดือน ........... พ.ศ. ............ 
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