
หลักเกณฑการเขียนตนฉบับลงพิมพในวารสารพฤติกรรมศาสตร 
 

เวลาเผยแพร  เปนวารสารที่เผยแพรเปนประจําทุกป ๆ ละ 1 ฉบับ ส้ินเดือนกันยายนของทุกป เพื่อการเผยแพร
วิชาการฟรี ไมมีการจําหนายและในป พ.ศ.2553 เปนตนไป จะจัดพิมพปละ 2 ฉบับ 

สถานท่ีติดตอ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร โทร. 02-6495000 ตอ 7600 หรือ E-mail: bsri@swu.ac.th 
เจาของวารสาร  เปนวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มาตรฐานวารสาร  

1. วารสารปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย 

2. ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรท่ี สกอ. และ สกว. 
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-  ช่ือเร่ือง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ช่ือผูเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตําแหนงวิชาการ ตําแหนงงาน และ

สถานท่ีทํางาน 
- บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 250 คําหรือ ¾ 

หนา A4 โดยใหเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ไมควรเปนขอๆ 
- คําสําคัญ (key word) ใตบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- เนื้อหา ประกอบดวยหลักสําคัญคือ บทนําท่ีกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาอาจ

รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค กรอบแนวคิดการวิจัย  สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง 
เคร่ืองมือ ข้ันตอนดําเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง 
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
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