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หลักเกณฑ์การเขียนตน้ฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ 

 

เวลาเผยแพร่ เป็นวารสารที่เผยแพร่เปน็ประจาทุกปีๆ  ละ 2 ฉบับ โดยตีพิมพ์ในเดือนมกราคม และ

เดือนกรกฎาคมของทุกป ีเพื่อการเผยแพร่วิชาการฟร ีไม่มีการจําหน่าย  

สถานที่ติดตอ่ สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์โทร. 02-6495000 ต่อ 7600 หรือ  

kijtorntham@hotmail.com, jutarat@swu.ac.th    

เจ้าของวารสาร เป็นวารสารวิชาการของสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มาตรฐานวารสาร  

1. วารสารปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทย และฐานข้อมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://www.doaj.org 

2. ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ 

สกว. กําหนดโดย กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และ      

มีผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ทางานวิจัยในสาขาและ

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 คน โดยผู้อ่าน ไม่ทราบช่ือผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรง

ตามเวลาอย่างต่อเนื่อง  

3. เป็นวารสารทีไ่ด้รบัทนุจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ 

2552  

 

บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร  

1. เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ใน

เชิงสหวิทยาการและต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ  

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

ปริทรรศน์ (Review Articles) บ้าง  

3. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับน้ีจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การ

ยอมรับอย่างน้อย 2 คน  

4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาการวารสารกําหนด และผู้เขียนต้องยินยอม

ให้บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในข้ันสุดท้ายก่อนเผยแพร่  
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การเตรียมตน้ฉบับ  

1. บทความทุกบทต้องมีช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คําสําคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษครบ  

2. ฟุตโน้ตในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย ตําแหน่ง

และที่ทํางานของผู้เขียนครบทุกคน และ e-mail ของผู้เขียนคนแรก  

3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association: APA 6th Edition) 

เฉพาะเอกสาร อ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง  

4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนช่ือเรื่องและหัวข้อในบทความ 

พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร (ภาษาไทย) TH SarabunPSK 20 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร 

(ภาษาไทย) TH SarabunPSK 16 ตัวปกติ โดยแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา 

Abstract ใช้แบบอักษร Times New Roman 10  

5. บทความ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิง  

6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย  

- ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- ช่ือผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งงาน 

และสถานที่ทํางาน  

- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 

คําหรือ ¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ  

- คําสําคัญ (key word) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสําคัญคือ บทนําที่กล่าวถึง ความเป็นมาและความสําคัญของ

ปัญหาอาจรวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดําเนินการวิจัย 

(กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ข้ันตอนดําเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง  

บทความวารสาร  

ช่ือผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.  

วิชุดา กิจธรธรรม และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2551). การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

เมททริกซ์อิทธิพลระหว่างความสัมพันธ์ในการสร้างภาพอนาคตคุณภาพชีวิตชุมชน 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2554. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง 

ประเทศไทย, 14(1): 81-99 
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หนังสือ  

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.  

นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). (2546). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3.  

 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

Helfer, M.E., Keme, R.S., & Drugman, R.D. (1997). The battered child. (5th ed.).  

 Chicago: University of Chicago Press.  

 

การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต  

ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็). ช่ือเรื่อง/ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. สืบค้นจาก http://www.....  

วิชุดา  กิจธรธรรม. (2555). เหตุและผลของพฤติกรรมการดืม่แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาไทย.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 18(1). สืบค้นจาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbst/article/view/2101 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume  

 number. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/.  

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of  

 Buddhist Ethics, 8 (1). Retrieved from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html. 
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ประกาศ 
 

1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มีค่า Impact Factors ในฐาน TCI ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เท่ากับ 0.455 ประจําป ี2554 ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 และ

ถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 

2. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปดิรับนิสิต เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (นอกเวลาราชการ)  

 เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  

2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ม./ปร.ด.) (โทควบเอก) 

 เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (มีวิชาเรียน)  

 เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา 

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (เน้นวิจัย) 

 เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 7600 หรือ bsri@swu.ac.th 

3. เปิดรบับทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
1. วารสารพฤตกิรรมศาสตร ์(ฉบบัภาษาไทย) เผยแพรป่ระจําทกุปีๆ  ละ 2 ฉบับ ได้แก่  

 เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ส่งบทความได้ท่ี kijtorntham@hotmail.com 

2. International Journal of Behavioral Science ซ่ึงเป็นวารสารฉบับภาษาอังกฤษ เผยแพร่ประจํา

ทุกปีๆ  ละ 1 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน พร้อมส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ได้ที่ sirinans@swu.ac.th  

 ทั้งนี้ให้ศึกษารูปแบบการเขียนบทความและ Download บทความฉบับเตม็ได้ สําหรับฉบับภาษาไทย 

ได้ที ่http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html และฉบับภาษาอังกฤษได้ท่ี 

http://bsris.swu.ac.th/journal/index_eng.html  

4. เปิดรับบทความเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการครบรอบวันสถาปนา 57 ปี ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ในวันประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เปิดรับผลงานวิจัยและ

ปริญญานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และสาขาท่ี

เกี่ยวข้องได้ต้ังแต่วันน้ีถึง 31 กรกฎาคม 2555 เพ่ือนําเสนอที่ประชุมและผลเผยแพร่ในวารสาร

พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา Journal of Behavioral Science for Development (ฉบับภาษาไทย) 

สามารถศึกษารูปแบบการเขียนได้ท่ี http://bsris.swu.ac.th/proceedings/index.html หรือ สอบถาม

ข้อมูลได้ที่ อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม e-mail: kijtorntham@hotmail.com 


