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เกี่ยวกับวารสาร

เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
รวมถึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. บทความที่วารสารรับตีพิมพ์ต้องเป็นบทความในกลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
วารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้าซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ้านวน
2 ท่านต่อบทความ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ท่าน
4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารก้าหนด และผู้เขียนต้อง
ยินยอมให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
5. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือท้า
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ

วัตถุประสงค์

เพื่อ เผยแพร่ค วามคิด และพัฒ นาการทางการศึก ษาในสาขาวิช าที่ เกี่ย วข้ องผ่ านบทความ
วิช าการและบทความวิ จั ย ทางการศึ ก ษาในประเด็ น ที่ น่ า สนใจ มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการให้กับคณะครุศาสตร์ ศิษย์
เก่า ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
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บทบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ
ในสาขาครุศ าสตร์และศึก ษาศาสตร์ รวมถึง สาขามนุ ษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ เพื่อ เผยแพร่ ความคิด และ
พัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องผ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่
น่า สนใจ มีค วามทั น สมั ย และเป็ นประโยชน์ ต่อ วงการศึก ษา ตลอดจนเป็น แหล่ง เผยแพร่ ง านวิ ชาการให้ กั บ
คณะครุศาสตร์ ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
โดยวารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับแรกของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 เผยแพร่ภายในเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย บทความวิจัย จ้านวน
24 เรื่อง และบทความวิชาการ จ้านวน 1 เรื่อง บทความที่น้าเสนอในเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากการวิจัยที่มาจากโจทย์
เชิง พื้นที่ โดยผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
(Peer Review) ของวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ

