หลักเกณฑ์การเสนอบทความและการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึ ก ษาศาสตร์ ส าร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (CMU Journal of Education) เป็ น วารสารวิ ช าการ
ระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุ
ศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กาหนดเกณฑ์
และค าแนะน าในการส่ ง บทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารศึ ก ษาศาสตร์ สาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
ขอบเขตของวารสาร
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่ มี
สาระเกี่ยวกับ
1. การศึกษา
2. ปรัชญาการศึกษา
3. การบริหารการศึกษา
4. หลักสูตรและการเรียนการสอน
5. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
7. การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
8. วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
9. การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา
10. แหล่งวิทยาการการเรียนรู้
11. สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. บทความที่เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
2. ผู้ ส่ ง บ ท ความ จะต้ อ งส่ ง บ ท ความผ่ า น ระบ บ จั ด การของวารสารศึ ก ษ าศาสตร์ ส าร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ http://journal.edu.cmu.ac.th/ เท่ านั้ น โดยจั ด ให้ อ ยู่ ในรู ป แบบที่
วารสารก าหนดและส่ งไฟล์ ต้ น ฉบั บ บทความเป็ น ไฟล์ words (นามสกุ ล .doc หรื อ .docx)
เท่านั้น

3. เป็นบทความที่มีสาระและเนื้อหาอยู่ในขอบเขตที่วารสารกาหนด และมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการของสาขานั้น ๆ
4. เป็นบทความวิจัย (research article) หรือ บทความวิชาการ (journal article)
5. เป็นบทความภาษาไทย ประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ต้ อ งระบุ ชื่ อ บทความ ชื่ อ -นามสกุ ล จริ งของผู้ เขี ย นบทความ( authors) ทั้ งหมด (ไม่ ต้ อ งระบุ
สรรพนาม หรือ คานาหน้า) เป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ตาแหน่ง และสถานที่ทางานของ
ผู้เขียนอย่างชัดเจน ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องระบุระดับการศึกษา และสถาบันทาง
การศึกษาที่สังกัดให้ชัดเจน ระบุไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ของผู้รับผิดชอบหลัก
(corresponding author) ให้ถูกต้อง
7. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
8. เนื้ อ หา บทความ หรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ พิ ม พ์ ใ นวารสารเป็ น ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ขี ย นเท่ า นั้ น
กองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
9. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร เมื่อได้รับผลการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ โดยมีผลให้ตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ 2 ใน 3
คน โดยผู้เขียนสามารถทราบผลการพิจารณาได้จาก การติดตามสถานะการส่งบทความ หรือ
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ระบุไว้เมื่อทาการส่งบทความครั้งแรก
10. กองบรรณาธิก ารจะออกหนั งสือตอบรับการตีพิมพ์ และหนังสื อยินยอมลิขสิทธิ์ในการเปิดเผย
ข้อมูลในบทความเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วและผู้ส่ง
บทความปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น หากมีความจาเป็นเร่งด่วนโปรดส่ ง
ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน
11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ การติดตาม
สถานะการส่งบทความ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ระบุไว้เมื่อทาการส่งบทความครั้ง
แรกแต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
12. คณ ะผู้ จั ด ท าวารสารขอความร่ ว มมื อ ในการใช้ ป ระโยชน์ ว ารสารศึ ก ษาศาสตร์ สาร
มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ในการอ้างอิงบทความที่ ตีพิ ม พ์ ในวารสารศึ กษาศาสตร์ อย่างน้ อย 2
อ้างอิง (ฉบับที่ 4 เป็นต้นไป)
13. ระยะเวลาในการดาเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ สาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

การเตรียมต้นฉบับ
บทความต้นฉบับควรมีหัวข้อและมีการจัดลาดับเรียงตามหัวข้อดังนี้
ชื่อบทความ [Title]
ชื่อบทความ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความชัดเจนและบ่งบอกถึงเนื้อหาของ
บทความอย่างกระชับ มีความน่าสนใจ
ชื่อ-สกุล ของผู้เขียน [Author(s)]
ระบุ ชื่อ-สกุล ของผู้เขียน (ไม่ต้องมีคานาหน้า) ผู้เขียนบทความอาจมีหลายคน พร้อมทั้ง
หน่วยงาน/สังกัด ของผู้เขียนแต่ละคน หากเป็นนักศึกษา
บทคัดย่อ[Abstract]
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนให้สั้นที่สุดไม่เกิน 8 บรรทัดหรือประมาณ 250
คา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบการวิจัย สถานที่ทาวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
หรือประชากร ช่วงเวลาที่ทาวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
คาสาคัญ [Keyword(s)]
คาส าคัญ เป็ น คาที่บ่ งบอกแนวคิดหรือ เนื้อหาหลักของบทความเพื่อให้ง่ายต่อการค้ น หา
บทความโดยระบุไว้ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คา
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ของผู้รับผิดชอบหลัก (corresponding author)
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ระบุไว้ในบทความ ต้องเป็นของผู้รับผิดชอบหลักเพียงคน
เดียวเท่านั้น โดยจะต้องเป็นของผู้ เขียนคนใดคนหนึ่ง ระบุไว้ใต้คาสาคัญ เพื่อใช้ในการติดต่อ และ
ติดตามสถานะของบทความที่ส่งพิจารณา ซึง่ ควรระบุไว้ให้ถูกต้อง
บทนา [Introduction]
บทน าควรเรี ย บเรี ย งให้ มี ค วามกระชั บ น่ า สนใจและได้ ใจความ บ่ ง บอกถึ ง ที่ ม าและ
ความส าคั ญ ของงานวิ จั ย หรื อ การสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากบทความวิ จั ย สมมติ ฐ านของการวิ จั ย
การค้นพบและข้อเสนอแนะของงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องให้ทาวิจัยหรือสังเคราะห์
ความรู้ รวมถึงวิธีการรวบรวมข้อมูล จุดประสงค์ของการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้ [Methods]
ผู้เขียนบทความต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบวิธีการวิจัย หรือ วิธีการสังเคราะห์ความรู้ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งรายละเอียด
ทั้งหมดควรเรียบเรียงให้กระชับและง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้อ่าน

ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้ [Results]
ผู้เขียนควรใช้ ตาราง กราฟ แผนภาพ หรือ รูปถ่าย ที่เรียบเรียงจัดลาดับการนาเสนอข้อมูลที่
จากการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้ มาอย่างดีแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในผลการวิจัยหรือ
ผลการสังเคราะห์ ความรู้มากขึ้น ในส่วนนี้ผู้เขียนไม่ต้องอภิปรายผลการวิจัยหรือผลการสังเคราะห์
ความรู้
อภิปรายผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้ [Discussion]
ในส่วนของการอภิปรายนี้ผู้เขียนต้องสื่อความหมายของผลที่ได้จากการวิจัย แสดงให้เห็นว่า
ผลจากการวิจัยได้ตอบปัญหาการวิจัยหรื อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนของบทนาอย่างไร ควรแสดงถึง
ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความต่าง จากผลการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้
สรุปผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้ [Conclusion ]
ผู้เขียนควรระบุและชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้ และ
ควรเปรียบเทียบผลวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
กิตติกรรมประกาศ [Acknowledgments]
เป็นขอบคุณผู้มีส่วนร่วมการวิจัยหรือการสังเคราะห์ความรู้ การระบุแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัยหรือความร่วมมือในการทาวิจัย(อาจมีหรือไม่มี)
เอกสารอ้างอิง [Reference]
รูปแบบการเขียนอ้างอิง โดยใช้ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)
(ใช้ ร ะบบนามปี ) เรี ย งรายการที่ เป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ภาษาไทยให้ ห มดก่ อ นแล้ ว จึ งเรี ย งรายการ
เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนควรอ้างอิงเฉพาะเอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
การอ้างอิงเอกสาร
ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล โดยการอ้างอิงจะแยกเป็น
1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citations)
1.1. ภาษาไทย
ให้ ใช้ ก ารอ้ า งอิ ง แบบนาม-ปี (the author-date method of in-text citation)
โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้แต่ง ไว้ในเนื้อหาตามด้วยปีที่พิมพ์ และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง
ถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น (สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2548: 78) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึง

เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของบทความให้ วงเล็ บเฉพาะปี ที่พิ มพ์ ต่อจากชื่อผู้ เขียนได้เลย เช่น สุ จิต ต์
(2548)
รูปแบบ ชื่อ – นามสกุล, ปีพิมพ์ : หน้าที่ปรากฏข้อความ
1.2. ภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงผู้แต่งหนึ่งคนหรือหลายคน
1.2.1 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสองคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่ง คั่นระหว่างด้วย
เครื่องหมาย & แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (Peterson & Smith, 2015)
1.2.2 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งสามถึงห้าคน ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งทั้งหมด คั่น
ระหว่างด้วยเครื่องหมาย & ก่อนผู้แต่งคนสุดท้าย แล้ วตามด้วยปีที่พิมพ์ เช่น (Peterson,
Smith, & Clare, 2015) หากเป็นการอ้างผลงานเดิมในครั้งที่สอง ให้ ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคน
แรก และค าว่า et al.แล้ ว ตามด้ว ยปี ที่ พิ ม พ์ เช่น (Peterson et al., 2015) คาว่า et al.
เพียงจุดหลังคาว่า al. เท่านั้น
1.2.3 การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งหกคนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก และค
าว่า et al. แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ ทั้งในการอ้างครั้งที่หนึ่งหรือครั้งต่อ ๆ มา เช่น
(Peterson et al., 2015)
1.2.4 การอ้างอิงผลงานหลายชิ้น ให้เรียงตามตัวอักษรของชื่อสกุลผู้แต่ง คั่นระหว่าง
ด้วยเครื่องหมาย ; เช่น (Johnson, 2015; Peterson, 2010; Ortega, 2014)
1.2.5 การอ้างอิงโดยใช้คาพูดโดยตรงของผลงาน (direct quote) ให้ ใส่ เลขหน้ า
เช่น (Peterson, 2015, p. 30)

2. การอ้างอิงท้ายเรื่อง
ให้ มีการอ้างอิงโดยการรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ
จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้การอ้างอิง
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