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มาตรฐานวารสาร 
 1. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. 
     ก าหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มี

ผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหน่ึง และมี
ผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท างานวิจัยในสาขาและ
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 2 คนโดยผู้อ่านไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรง
ตามเวลาอย่างต่อเนื่องหลังการประชุมวิชาการประจ าปีของสถาบันฯ ที่ต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมทุกปี 

เร่ืองท่ีลงวารสาร 
1. เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสห 
    วิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ 
2. รับบทความวิจัย (Research Articles) เป็นหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ 
    ปริทรรศน์ (Review Articles) บ้างและมาน าเสนอในที่ประชุมวิชาการประจ าปีของสถาบันฯ  
3. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินและให้การ 
    ยอมรับอย่างน้อย 2 คน 
4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวาสารก าหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้ 
    บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่ 
การเตรียมต้นฉบับ 
1. บทความทุกบทต้องมีชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ ค าส าคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและ 
     ภาษาอังกฤษครบ 
2. ฟุตโน้ตในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย ต าแหน่ง 
    และที่ท างานของผู้เขียนครบทุกคน 
3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association) เฉพาะเอกสารอ้างอิง 
    ที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง 
4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชื่อเร่ืองและหัวข้อในบทความ 
    พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร TH SarabanPSK 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร  

TH SarabanPSK 16 ตัวปกติ โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา 
5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอ่ืน ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า 
6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย 



- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งงาน และ 
    สถานที่ท างาน 
- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 ค าหรือ ¾ 
   หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ 
- ค าส าคัญ (key word) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- เน้ือหา ประกอบด้วยหลักส าคัญคือ บทน าที่กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาอาจ 
   รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย (กลุ่ม  
ตัวอย่าง เคร่ืองมือ ขั้นตอนด าเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
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