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Ψ  
วารสารจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

Call for Paper 
วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

(ปีที่ 5  ฉบับท่ี 2   กรกฎาคม–ธนัวาคม 2558) 
  
หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความทาง
วิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์  เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  สามารถ
ยื่นแบบฟอร์มส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558 

 
ขั้นตอนการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
1. ผู้ส่งบทความส่งแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อน าลงตีพิมพ์ในวารสารและบทความมายังบรรณาธิการ  ภายในวันที่  30  

กันยายน  2558 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review)  บทความละ  2  คน 
3. บรรณาธิการแจ้งผลการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ  ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2558 
4. ผู้ส่งบทความปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วส่งกลับมายังบรรณาธิการ  ภายในวันที่  30  

พฤศจิกายน  2558  
 

เกณฑ์การคัดเลือกบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

1. เป็นบทความที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่เคยตีพิมพท์ี่ใดมาก่อน 
2. เป็นบทความในหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน  
3. เป็นบทความที่พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ด้วยตัวอักษร  TH SarabunPSK  ขนาด  16  ความยาวไม่เกิน  

15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย  ช่ือผู้แต่งและสถาบันที่สังกัด  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุปสาระส าคัญและเอกสารอ้างอิง (ใช้การอ้างอิงระบบ  APA) 

4. เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก  ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review)   
5. เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที ่

กองบรรณาธิการวารสารจติวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  
หลักสตูรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดบับัณฑิตศึกษา  ช้ัน  3  อาคาร  1 
เลขท่ี  1761  ซอยพัฒนาการ  37  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250   
e-mail:  journal.psy.kbu@gmail.com 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์   โทร.0-2320-2777  ต่อ  1163,  089-929-9705 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา  สุขารมณ์   โทร.0-2320-2777  ต่อ  1134,  081-921-7903 

 
 
 
 
 
 

ฟร ี! 
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Ψ  
วารสารจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
       วันท่ี ........................................................................................... 
 
เร่ือง  ขอตีพิมพ์บทความในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
เรียน  บรรณาธิการวารสารจติวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................................................................... 
 ☐  นิสิต/นักศึกษาปริญญาเอก ☐  นิสิต/นักศึกษาปริญญาโท  ☐  อาจารย ์
 ☐  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................... 

หลักสตูร ........................................................  สาขาวิชา .............................................  มหาวิทยาลัย ................................... 
 
ขอส่ง   ☐  บทความวิจัย   ☐  บทความวิชาการ  ☐  บทความวิทยานิพนธ์ 
 ☐  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) ☐  บทความปริทรรศน์ (review article) 
 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  เลขท่ี ....................  หมู่ที่ ...............  ซอย ..............................  ถนน .................................................. 
ต าบล/แขวง ....................................................  อ าเภอ/เขต ........................................................  จังหวัด ............................................. 
รหัสไปรษณีย์ ..........................  โทรศัพท์ ..................................................................  โทรสาร .............................................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........................................................  E-mail: ........................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและขอรับรองว่า   บทความของข้าพเจ้าไม่เคยตีพิมพ์ใน
วารสารใดมาก่อนและจะไม่น าส่งไปเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นอีกนับจากวันท่ีข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

ลงนาม .............................................................. ผู้ส่งบทความ 
 (........................................................) 
    วันท่ี ............................................. 

เฉพาะบทความวิทยานิพนธ์ 
ข้าพเจ้า ......................................................................  อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตให้ …............................................................. 

สง่บทความข้างต้นมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 

ลงนาม ......................................................................... 
 (...............................................................) 
    วันท่ี ................................................. 
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ค าชี้แจงส าหรับผูส้่งบทความ 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  

(ปีที่ 5  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม–ธันวาคม 2558) 
 

วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการด้านจิตวิทยา  บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  รายละเอียดมีดังนี ้
 
1.  ลักษณะบทความที่ตีพิมพ ์
 1.1  บทความทางวิชาการ/บทความทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
 1.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
2.  ส่วนประกอบของบทความ 
 2.1  บทความทางวิชาการ 

ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
2.1.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2.1.2  ช่ือผู้แต่ง 
2.1.3  สถาบันท่ีผู้เขียนสังกัด 
2.1.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2.1.5  บทน า  เนื้อเรื่องและสรุปสาระส าคัญ 
2.1.6  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ  APA) 

 2.2  บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ 
ความยาวเรื่องละไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A4  ประกอบด้วย 
2.2.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2.2.2  ช่ือผู้แต่ง 
2.2.3  สถาบันท่ีผู้เขียนสังกัด 
2.2.4  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2.2.5  ค าส าคัญ (Key words) 
2.2.6  เนื้อเรื่อง  ประกอบด้วย 

1)  บทน า 
2)  วัตถุประสงค์ 
3)  นิยามศัพท์ 
4)  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
5)  ระเบียบวิธีวิจัย  ประกอบด้วย 

-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
-  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

6)  ผลการวิจัย 
-  บทสรุป 
-  ข้อเสนอแนะ  

7)  เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ  APA) 
3.  การจัดพิมพ์ 

3.1  พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด  A4   
3.2  พิมพ์ด้วยโปรแกรม  Microsoft Office Word 2003 
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3.3  รูปแบบตัวอักษร  TH SarabunPSK   
3.4  ลักษณะและขนาดตัวอักษร 

3.4.1  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ตัวหนา  ขนาด  26  
3.4.2  ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  ตัวหนา  ขนาด  26  
3.4.3  ช่ือผู้เขียน  ตัวหนา  ขนาด  16   
3.4.4  หัวข้อใหญ่  ตัวหนา  ขนาด  16  
3.4.5  เนื้อหา  ตัวปกติ  ขนาด  16  

4.  การจัดส่งบทความ 
 4.1  จัดส่งเอกสาร ดังนี้ 

4.1.1  ต้นฉบับบทความ  จ านวน  2  ชุด 
4.1.2  CD  บันทึกบทความ  จ านวน  1  แผ่น 
4.1.3  แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 4.2  จัดส่งบทความ ดังนี ้
กองบรรณาธิการวารสารจติวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  
หลักสตูรสาขาวิชาจิตวิทยา  ระดบับัณฑิตศึกษา  ช้ัน  3  อาคาร  1 
เลขท่ี  1761  ซอยพัฒนาการ  37  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250   
e-mail:  journal.psy.kbu@gmail.com 

 4.3  มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เทวรักษ์   โทร.0-2320-2777  ต่อ  1163,  089-929-9705 
รองศาสตราจารย์อัจฉรา  สุขารมณ์   โทร.0-2320-2777  ต่อ  1134,  081-921-7903 

5.  เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ 
5.1 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
5.2 เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก  ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review)  ของวารสารจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทความละ  2  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ 
5.3 เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 
5.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เจ้าของบทความจะได้รับวารสาร

ฉบับน้ัน  จ านวน  3  เล่ม 
 

............................................... 
 


