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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 

ที่เผยแพรในวารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 21 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2558 
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2. รองศาสตราจารย ดร.ดารณี ศักด์ิศิริผล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

6. รองศาสตราจารยงามตา วนินทานนท   ขาราชการบํานาญ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศยามล เอกะกุลานันต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิริณธ์ิ กิตติพิชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

9. อาจารยนันทชัตสัณห สกุลพงศ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10. อาจารย ดร.นฤมล พระใหญ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. อาจารยดร.ณัฐวุฒิ อรินทร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

12. อาจารยดร.วิไลลกัษณ ลังกา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13. อาจารย ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14. อาจารย ดร.ศรัณย พิมพทอง    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No. 1 January 2015 ISSN 1686-1442 

128| วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที 21  ฉบบัที 1   มกราคม 2558   ลขิสิทธิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

หลักเกณฑการเขียนตนฉบบัลงพิมพในวารสารพฤติกรรมศาสตร 

 

ชวงเวลาเผยแพร:  

วารสารพฤติกรรมศาสตรเปนวารสารที่เผยแพรเปนประจําทุกปๆ ละ 2 ฉบับ โดยตีพิมพในสิ้นเดือน

มกราคม และสิ้นเดือนกรกฎาคมของทุกป เพื่อการเผยแพรวิชาการโดยไมจําหนาย  

 

เจาของวารสาร: 

ลิขสิทธ์ิของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

สถานท่ีติดตอ:  

 บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทรศัพท:02-649-5000 ตอ 17600 

E-mail: piyarat022@gmail.com, kornwika@g.swu.ac.th 

 

มาตรฐานวารสาร: 

 1. วารสารพฤติกรรมศาสตรปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ 

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย กลุมที่ 1 และฐานขอมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), 

http://www.doaj.org, http://ejournals.swu.ac.th/ 

 2. วารสารพฤติกรรมศาสตรปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ที่ สกอ. และ สกว. กําหนดโดย กองบรรณาธิการ ประกอบดวย ศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาเอกมีผลงานวิจัยตอเน่ืองที่มาจากสถาบันภายนอกเปนสวนใหญและมาจากสถาบันภายในสวนหน่ึง 

และมีผูอานหรือผูประเมินบทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณทางงานวิจัยในสาขา

และมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง อยางนอย 2 คน โดยผูอาน ไมทราบช่ือผูเขียน และเปนวารสารที่ออกตรงตาม

เวลาอยางตอเน่ือง  

 3. เปนวารสารที่ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปงบประมาณ 2552  

 

บทความท่ีจะลงตีพิมพในวารสาร: 

 1. เปนบทความในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่เนนการวิจัยพฤติกรรมมนุษย ในเชิง      

สหวิทยาการและตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารใดๆ มากอน มิฉะน้ันถือวาผิดจรรยาบรรณ  

 2. รับบทความวิจัย (Research article) เปนหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic article) 

บทความปริทรรศน (Review article) และบทวิจารณหนังสือ (Book review) บาง 
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 3. ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารฉบับน้ีจะตองผานการพิจารณาจากผูประเมิน และใหการ

ยอมรับอยางนอย 2 คน  

 4. ผูเขียนตองยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกําหนด และผูเขียนตองยินยอมให

บรรณาธิการ แกไขความสมบูรณของบทความไดในข้ันสุดทายกอนเผยแพร  

 5. ผูเขียนตองสงตนฉบับบทความผานระบบ TCI Thai-Jo โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงาน

เบื้องตน Thai-Jo ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ http://bsri.swu.ac.th/journal/ index_ thai.html หรือ 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbst/index และเมื่อสมัครแลวใหสงรหัส ID ที่ไดรับจากระบบ TCI 

Thai-Jo ถึงบรรณาธิการที่ E-mail: piyarat022@gmail.com 

 

การเตรียมตนฉบับ: 

 1. บทความทุกเรื่องตองมีช่ือเรื่อง ช่ือผูเขียนทุกคน บทคัดยอ คําสําคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 2. เชิงอรรถในหนาแรกของบทความ ตองระบุ ชนิดของบทความ แหลงทุนสนับสนุนวิจัย (ถามี) 

ตําแหนงและที่ทํางานของผูเขียนครบทุกคน และ E-mail และโทรศัพทของผูเขียนคนแรก  

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

เฉพาะเอกสาร อางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ สวนภาษาไทยดูในตัวอยาง  

4. บทความที่สงมาใหพิจารณากําหนดความยาวไมเกิน 20 หนา รวมเอกสารอางอิงและอื่นๆ ทั้งน้ีให

เตรียมตนฉบับและมีสวนประกอบ ดังน้ี 

4.1 ต้ังคาหนากระดาษเปนกระดาษ A4 กําหนด Page set up ดานบน 3 ซม. ดานลาง 2.5 ซม. 

ดานซาย 2.5 ซม. และดานขวา 2 ซม.  

4.2 ต้ังคา Tabs ดังน้ี Tab stop position 1.5 ซม. Default tab stops 0.5 ซม. 

4.3 ต้ังคา Paragraph ดังน้ี ระยะหางกอนหนา (Spacing before) 0 pt. ระยะหางหลังจาก 

(Spacing after 0 ptและระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) Single 

4.4 ในสวนช่ือเรื่องและหัวขอในบทความ พิมพเปน 1 คอลัมนตามแบบอักษร (ภาษาไทย)   

TH SarabunPSK 20 ตัวเขม  

  4.5 ในสวนเน้ือหาใหใชแบบอักษร (ภาษาไทย) TH SarabunPSK 16 ตัวปกติ โดยพิมพเปน 1 

คอลัมน 

  4.6 ในสวนบทคัดยอภาษาอังกฤษใชแบบอักษร Times New Roman 12  

  4.7. หัวขอในบทความประกอบดวย  

   - ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

   - ช่ือผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตําแหนงวิชาการ ตําแหนงงาน 

และสถานที่ทํางาน  

   - บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 

250 คําหรือ ¾ หนา A4 โดยใหเขียนเปนความเรียงตอเน่ือง ไมควรเปนขอๆ  
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   - คําสําคัญ (Key word) ใตบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

   - เน้ือหา ประกอบดวยหัวขอหลักสําคัญ คือ 1) บทนํา กลาวถึงความเปนมาและ

ความสําคัญของปญหาอาจรวมการทบทวนเอกสาร 2) วัตถุประสงค 3) กรอบแนวคิดการวิจัย 4) สมมติฐาน 

(ถามี) 5) วิธีดําเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง เครื่องมือ ข้ันตอนดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล) 6) 

ผลการวิจัย 7) อภิปรายผลและขอเสนอแนะ และ 8) เอกสารอางอิง 

 5. ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง  

วารสาร  

ช่ือผูเขียน. (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปที่พิมพ (ฉบับที่). หนา.  

เชน 

วิชุดา กิจธรธรรม และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ. (2551). การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะห 

   เมททริกซอิทธิพลระหวางความสัมพันธในการสรางภาพอนาคตคุณภาพชีวิตชุมชน 

   ของประเทศไทย พ.ศ. 2554. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง 

   ประเทศไทย, 14(1): 81-99. 

Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly,61(2), 121-140. 

หนังสือ  

ช่ือผูแตง. (ปที่พิมพ). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.  

เชน 

นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน). (2546). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพครั้งที่ 3.  

   กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

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

   CA: University of Chicago Press.  

อินเตอรเน็ต  

ช่ือผูแตง. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ช่ือเรื่อง/ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. สืบคนจาก  

http://www.....  

เชน 

วิชุดา  กิจธรธรรม. (2555). เหตุและผลของพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลของนิสิต/ 

นักศึกษาไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร, 18(1). สืบคนจาก 

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). pp. 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). pp. Retrieved from http://www.cac.psu.edu/ 

jbe/twocont.html. 
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ประกาศ 
 

 1. วารสารพฤติกรรมศาสตร มีคา Impact Factors ในฐาน TCI ของวารสารสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เทากับ 0.394 ประจําป 2557 ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI และอยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(จนถึง 31 ธันวาคม 2562) รวมทั้งจะถูกพิจารณาคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 

 2. เปดรับบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรลงในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 3 วารสาร ดังน้ี 

  2.1 วารสารพฤติกรรมศาสตร (ฉบับภาษาไทย) เผยแพรประจําทุกปๆ ละ 2 ฉบับ คือ       

สิ้นเดือนมกราคม และสิ้นเดือนกรกฎาคม สงบทความเพื่อตีพิมพไดที่ piyarat022@gmail.com และ

kornwika@g.swu.ac.th 

2.2 วารสารพฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา (ฉบับภาษาไทย) เผยแพรประจําทุกปๆ ละ 1 ฉบับ 

คือ สิ้นเดือนมกราคม สงบทความเพื่อตีพิมพไดที่ pichitra@g.swu.ac.th 

2.3 International Journal of Behavioral Science (ฉบับภาษาอังกฤษ) เผยแพรประจําทุกปๆ ละ 

2 ฉบับ คือ สิ้นเดือนมกราคม และสิ้นเดือนกรกฎาคม สงบทความเพื่อตีพิมพไดที่ pichitra@g.swu.ac.th 

ทั้งน้ีใหศึกษารูปแบบการเขียนบทความและดาวนโหลดไดที่ 

   บทความฉบับภาษาไทย      http://bsris.swu.ac.th/journal/index_thai.html 

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

 3. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร เปดรับนิสิตเพื่อศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ประกอบดวย 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (นอกเวลาราชการ) เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี 

ทุกสาขา  

  3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) แบงออกเปน 3 แบบ 

2.2.1 แบบโทควบเอก เขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  

2.2.2 แบบมีวิชาเรียน เขาเรียนดวยวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา 

2.2.3 แบบเนนวิจัย เขาเรียนดวยวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา และมีประสบการณใน

การทําวิจัย 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-6495000 ตอ 17600 หรือ bsri@swu.ac.th 
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