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มาตรฐานวารสาร  
 1. วารสารปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทย 

 2. ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่ สกอ. และ สกว. 

กำหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบดวย ศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยตอ

เนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเปนสวนใหญและมาจากสถาบันภายในสวนหนึ่ง และมีผูอานหรือผูประเมิน

บทความ (Reviewer) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
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เรื่องที่ลงวารสาร 
 1. เปนบทความในกลุมสาขาพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ที่เนนการวิจัยพฤติกรรมมนุษย ในเชิง  

สหวิทยาการ และตองเปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน มิฉะนั้นถือวาผิดจรรยาบรรณ 

 2. รับบทความวิจัย (Research Articles) เปนหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ

ปริทรรศน (Review Articles) บาง 

 3. ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารฉบับนี้จะตองผานการพิจารณาจากผูประเมินและใหการยอมรับ

อยางนอย 2 คน 

 4. ผูเขียนตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารกำหนด และผูเขียนตองยินยอมให 

บรรณาธิการ แกไขความสมบูรณของบทความไดในขั้นสุดทายกอนเผยแพร 
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การเตรียมตนฉบับ 
 1. บทความทุกบทตองมีชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนทุกคน บทคัดยอ คำสำคัญ ที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษครบ 

 2. ฟุตโนตในหนาแรกของบทความ ตองระบุ ชนิดของบทความ แหลงทุนสนับสนุนวิจัย ตำแหนง  

และที่ทำงานของผูเขียนครบทุกคน และ E-mail ของผูเขียนคนแรก 

 3. ใหใชการอางอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association) เฉพาะเอกสาร

อางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ สวนภาษาไทยดูในตัวอยาง 

 4. บทความท่ีสงมาใหพิจารณา ตนฉบับพมิพในกระดาษ A4 ในสวนชื่อเรื่องและหัวขอในบทความ พิมพ

เปน 1 คอลัมนตามแบบอักษร Angsana New 20 ตัวเขม ในสวนเนื้อหาใหใชแบบอักษร Angsana New 16 ตัว

ปกติ โดยแบงเปน 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวา 

 5. บทความ ความยาวไมเกิน 15 หนา ไมรวมเอกสารอางอิง  

 6. หัวขอในบทความประกอบดวย 

  - ช่ือเร่ือง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  - ช่ือผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตำแหนงวิชาการ ตำแหนงงานและสถานท่ี

ทำงาน 

  - บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 250 คำ หรือ   

¾ หนา A4 โดยใหเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ไมควรเปนขอๆ 
  - คำสำคัญ (key word) ใตบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  - เน้ือหา ประกอบดวยหลักสำคัญคือ บทนำที่กลาวถึงความเปนมาและความสำคัญของปญหาอาจ

รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ ขั้นตอนดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
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ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
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