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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ (Peer Reviewers) 

ท่ีเผยแพร่ในวารสารพฤตกิรรมศาสตร ์ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี  โยเหลา   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.องัศินันท์  อินทรกําแหง  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
4. รองสาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   ข้าราชการบํานาญ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุา  กิจธรธรรม   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

                                                                        พระนครเหนือ 
10. อาจารย์ ดร.ตรทีิพ บุญแย้ม    มหาวิทยาลัยมหิดล 
11. อาจารย์ ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
12. อาจารย์ ดร.พรรณี  บุญประกอบ   ข้าราชการบํานาญ 
13. อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
14. อาจารย์ ดร.อิสระ  บุญญะฤทธิ ์    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
15. อาจารย์ ดร.ขัตติยา รัตนดิลก    กระทรวงยุติธรรม 
16. อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
17. อาจารย์ ดร.จรลั  อุ่นฐิติวัฒน ์    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
18. อาจารย์ ดร.พิชญาณี  ภู่ตระกูล    มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
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หลักเกณฑ์การเขียนตน้ฉบับลงพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร ์
 
ช่วงเวลาเผยแพร่:   

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เป็นวารสารท่ีเผยแพร่เป็นประจําทกุปี ๆ ละ 2 ฉบับ โดยตีพิมพ์ในส้ินเดือนมกราคม 
และส้ินเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อการเผยแพร่วิชาการโดยไม่จําหน่าย  
 
เจ้าของวารสาร: 

ลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
สถานที่ติดต่อ:  
 บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 17600  
E-mail: a.pitchayanee@gmail.com, kornwika@g.swu.ac.th 

 
มาตรฐานวารสาร:  
 1. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) หรือ ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่  1 และฐานข้อมูล DOAJ (Directory of OPEN ACCESS JOURNALS), http://www.doaj.org, 

http://ejournals.swu.ac.th/ 

 2. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ 
สกอ. และ สกว. กําหนดโดย กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมี
ผลงานวิจัยต่อเนื่องที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหน่ึง และมีผู้อ่านหรือผู้ประเมิน
บทความ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อย 2 คน โดยผู้อ่าน ไม่ทราบชื่อผู้เขียน และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง  
 3. เป็นวารสารที่ได้รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีงบประมาณ 2552  
 
บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร: 
 1. เป็นบทความในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เน้นการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงสหวิทยาการ
และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ มาก่อน มิฉะนั้นถือว่าผิดจรรยาบรรณ  
 2. รับบทความวิจัย (Research Article) เป็นหลัก และรับบทความวิชาการ (Academic Article) บทความ
ปริทรรศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บ้าง 
 3. ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน และให้การยอมรับ
อย่างน้อย 2 คน  
 4. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกําหนด และผู้เขียนต้องยินยอมให้
บรรณาธิการ แก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนเผยแพร่  
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 5. ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ TCI Thai-Jo โดยปฏิบัติตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน
เบื้องต้น Thai-Jo ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bsri.swu.ac.th/journal/ index_ thai.html หรือ 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbst/index และเมื่อสมัครแล้วให้ส่งรหัส ID ที่ได้รับจากระบบ TCI Thai-Jo ถึง
บรรณาธิการที่ E-mail: a.pitchayanee@gmail.com 

 

การเตรียมต้นฉบับ:  

 1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คําสําคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 2. เชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย (ถ้ามี) ตําแหน่ง
และที่ทํางานของผู้เขียนครบทุกคน และ E-mail และโทรศัพท์ของผู้เขียนคนแรก  
 3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association: APA 6th Edition) เฉพาะ
เอกสาร อ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง  

4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณากําหนดความยาวไม่เกิน 20 หน้า รวมเอกสารอ้างอิงและอื่น ๆ ทั้งนี้ให้เตรียม
ต้นฉบับและมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

4.1 ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นกระดาษ A4 กําหนด Page set up ด้านบน 3 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 
ด้านซ้าย 2.5 ซม. และด้านขวา 2 ซม.  

4.2 ตั้งค่า Tabs ดังนี้ Tab stop position 1.5 ซม. Default tab stops 0.5 ซม. 
4.3 ตั้งค่า Paragraph ดังนี้ ระยะห่างก่อนหน้า (Spacing before) 0 pt. ระยะห่างหลังจาก (Spacing 

after 0 pt. และระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line spacing) Single 
4.4 ในส่วนชื่อเรื่องและหัวข้อในบทความ พิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร (ภาษาไทย)             

TH SarabunPSK 20 ตัวเข้ม  
  4.5 ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบอักษร (ภาษาไทย) TH SarabunPSK 16 ตัวปกติ โดยพิมพ์เป็น 1 
คอลัมน์            
  4.6 ในส่วนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้แบบอักษร Times New Roman 12  
  4.7. หัวข้อในบทความประกอบด้วย  
   - ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งงาน และ
สถานที่ทํางาน  
   - บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คํา 
หรือ ¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อ ๆ  
   - คําสําคัญ (Key word) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - เนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อหลักสําคัญ คือ 1) บทนํา กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญของ
ปัญหาอาจรวมการทบทวนเอกสาร 2) วัตถุประสงค์ 3) กรอบแนวคิดการวิจัย 4) สมมติฐาน (ถ้ามี) 5) วิธีดําเนินการวิจัย (กลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนดําเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล) 6) ผลการวิจัย 7) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และ  
8) เอกสารอ้างอิง 
 5. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง  
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วารสาร  
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.  
เช่น 
วิชุดา กิจธรธรรม และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ.์ (2551). การประยุกตใ์ช้เทคนิคการวิเคราะห ์

   เมททริกซอ์ิทธพิลระหว่างความสัมพันธ์ในการสร้างภาพอนาคตคุณภาพชีวิตชุมชน 
   ของประเทศไทย พ.ศ. 2554. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง 
   ประเทศไทย, 14(1): 81-99. 

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

 
หนังสือ  
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.  
เช่น 
นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). (2546). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3.  

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

   CA: University of Chicago Press.  
 
อินเทอร์เน็ต  
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นจาก  

http://www.....  

เช่น 
วิชุดา  กิจธรธรรม. (2555). เหตุและผลของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต/ 

นักศึกษาไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 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). 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. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มีค่า Impact Factors ในฐาน TCI ของวารสารสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เท่ากับ 0.394 ประจําปี 2557 ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (จนถึง 
31 ธันวาคม 2562) รวมทั้งจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป 
 2. เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 3 วารสาร ดังนี้ 
  2.1 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) เผยแพร่ประจําทุกปี ๆ ละ 2 ฉบับ คือ ส้ินเดือน
มกราคม และส้ินเดือนกรกฎาคม ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ a.pitchayanee@gmail.com และ kornwika@g.swu.ac.th 

2.2 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ฉบับภาษาไทย) เผยแพร่ประจําทุกปีๆ ละ 1 ฉบับ คือ 
ส้ินเดือนมกราคม ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ pichitra@g.swu.ac.th  

2.3 International Journal of Behavioral Science (ฉบับภาษาอังกฤษ) เผยแพร่ประจําทุกปีๆ ละ 2 
ฉบับ คือ ส้ินเดือนมกราคม และส้ินเดือนกรกฎาคม ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ที่ pichitra@g.swu.ac.th  

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

 3. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (นอกเวลาราชการ) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ทุก
สาขา  
  3.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) แบ่งออกเป็น 3 แบบ 

2.2.1 แบบโทควบเอก เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  
2.2.2 แบบมีวิชาเรียน เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา 
2.2.3 แบบเน้นวิจัย เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท  ทุกสาขา และมีประสบการณ์ 

ในการทําวิจัย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-6495000 ต่อ 17600 หรือ bsri@swu.ac.th 

 


