คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์
วารสารจิตวิทยาคลินิก เป็ นวารสารวิชาการของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มีวตั ถุประสงค์
เพือเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการด้านจิตวิทยาคลินิก จิตเวช สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิตจิ ติ วิทยา
และสาขาอืนๆ ทีเกียวข้องและมีประโยชน์ ต่องานสุขภาพจิต อาทิ การช่วยเหลือทางจิตใจในรูปแบบ
ต่างๆ หรือ การสํารวจและการประเมินสภาวะทางจิตใจ เป็ นต้น
ต้นฉบับทีผูน้ ิพนธ์ส่งมาเพือพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารจิตวิทยาคลินิก จะต้องไม่เคยตีพมิ พ์และ
เผยแพร่ทใดมาก่
ี
อน และไม่อยู่ระหว่างการรอตีพมิ พ์ในวารสารอืน เรืองทีลงตีพมิ พ์ในวารสารจิตวิทยา
คลินิกแล้วถือเป็ นลิขสิทธิ 1การเผยแพร่โดยวารสารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกแต่เพียงผูเ้ ดียว การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ซ3าํ ในทีอืนต้องได้รบั อนุ ญาตจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ก่อน
เอกสารต้นฉบับจะได้รบั การพิจารณาโดยผู้ทรงคุ ณ วุ ฒทิ ีมีค วามรู้ค วามชํานาญในด้านนัน3 ๆ
อย่างน้อย 2 ท่าน การพิจารณานี3หมายถึงการพิจารณาเชิงเนื3อหา ระเบียบวิธวี จิ ยั ความถูกต้องของการ
ใช้สํานวนการเขียน การสะกดคํา รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ตลอดจนการใช้ไวยากรณ์ทางภาษา
ทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกองบรรณาธิการจะนํ าข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะทีได้รบั จาก
ผู้ทรงคุ ณ วุฒกิ ลับไปยัง ผู้นิพ นธ์เพือการปรับปรุง แก้ไ ข ทัง3 นี3 การพิจารณาดังกล่ าวจะดําเนินการโดย
เจ้าของผลงานและผูท้ รงคุณวุฒผิ พู้ จิ ารณาผลงานจะไม่ทราบชือซึงกันและกัน ตลอดจนชือหน่ วยงานของ
แต่ละฝา่ ย เพือความเป็ นธรรมและการปราศจากอคติในการพิจารณาผลงานวิชาการ
ประเภทของบทความทีวารสารจิตวิทยาคลินิกรับตีพมิ พ์เผยแพร่ มี 6 ประเภท ได้แก่
1. นิ พนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
หรือบทความรายงานการวิจยั อันมีองค์ประกอบดังนี3
1.1 ชือเรือง (Title) ต้องมีทงั 3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชือเรืองควรใช้ภาษาทีกระชับได้ใจความสําคัญ
สอดคล้องกับเนื3อหางานวิจยั อันสามารถสือแนวทางและผลการวิจยั ได้อย่างตรงประเด็น
1.2 ชือผูน้ ิพนธ์และสังกัด (Author & by-line) เขียนชือ นามสกุล ในกรณีทมีี ผูน้ ิพนธ์หลายคนให้เรียงชือ
ตามลําดับความสําคัญ ของการมีส่ วนร่ว มในงานวิจยั นัน3 ตลอดจนชือหน่ ว ยงานหรือต้นสังกัดใน
ปจั จุบนั ของผูน้ ิพนธ์
1.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทคัดย่อควรเรียงลําดับตามหัวข้อดังนี3
วัตถุประสงค์ (Objective) วัสดุและวิธกี าร (Materials and methods) ผล (Results) และสรุป
(Conclusion) บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา
1.4 คําสําคัญ (Key words) เขียนเป็ น คําหรือวลี ทัง3 ภาษาไทยและอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา โดยให้ระบุ
คําสําคัญ ในบริเวณล่างของหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อ
1.5 บทนํ า (Introduction) ให้ขอ้ มูลข้อสนเทศและประเด็นสําคัญทางวิชาการ รวมทัง3 วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั นัน3
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1.6 วัสดุและวิธกี าร (Materials and methods) กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใช้
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเขียนเรียบเรียงตามขัน3 ตอน
1.7 ผล (Results) รายงานและอธิบายผลทีสําคัญทีเป็ นจริง อาจมีตารางและภาพประกอบไม่เกิน 4
ตาราง หรือภาพ และไม่แสดงเนื3อหาซํ3าซ้อนกับคําบรรยาย
1.8 วิจารณ์ (Discussion) นํ าประเด็นสําคัญทีเป็ นจริงของผลการวิจยั มาศึกษาอธิบายเรียงตามลําดับที
นํ าเสนอในผล ว่ ามีค วามเหมือนหรือแตกต่ างจากผลการศึก ษาของผู้อืนอย่างไร โดยมีหลักฐาน
อ้างอิงทีน่ าเชือถือ การนําผลมาประยุกต์ใช้ รวมทัง3 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
1.9 สรุป (Conclusion) เขียนสรุปเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้
1.10 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลทีช่วยเหลือเป็ นกรณี ควรเขียน
ให้กระชับ เรียบง่าย ชัดเจน และควรกล่าวถึงแหล่งสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ด้วย
1.11 เอกสารอ้างอิง (References) กรุณาปรับเอกสารอ้างอิงทัง3 หมดเป็ นระบบการอ้างอิงแบบ APA
ทัง3 การอ้างอิงเอกสารท้ายบทความ (บรรณานุ กรม) การอ้างอิงในบทความและการใช้เครืองหมาย
เชิงอรรถ (footnote)
สําหรับการนําเสนอข้อมูลด้วย ตาราง รูปภาพ และแผนภูม ิ
1. ตาราง ให้เรียงต่อจากคําอธิบาย
2. รูปภาพและแผนภูม ิ ให้ใช้ภาพขาวดํา และควรระบุโปรแกรมทีใช้ดว้ ยคําอธิบายรูปภาพและ
แผนภูม ิ ให้พมิ พ์แยกไว้ต่างหากแทรกไว้ก่อนรูปนัน3
2. บทบรรณาธิ การ (Editorial)
เป็ นบทความซึงวิเคราะห์ผลงานทางด้านสุขภาพจิต จิตเวช จิตวิทยาคลินิก หรือด้านอืนๆทีเกียวข้องตาม
วัตถุประสงค์ของวารสารฯ หรือเป็ นข้อคิดเห็นเพือความก้าวหน้าทางวิชาการ มีส่วนประกอบสําคัญดังนี3
• ชือเรือง (Title) ภาษาไทยและอังกฤษ
• ชือผูน้ ิพนธ์ และสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและอังกฤษ
• บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเขียนบทคัดย่อควรระบุ วัตถุประสงค์
ของบทความ และเนื3อหาสําคัญโดยสรุป บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 300 คํา
• เนื3อเรือง (Text) ประกอบด้วย :
- บทนํ า (Introduction)
- ประเด็นหลักและคําอธิบาย ทีผสมผสานกับข้อวิจารณ์
- ประเด็นย่อยหรือหัวข้อย่อยและคําอธิบายทีผสมผสานกับข้อวิจารณ์หรือ
ข้อเสนอแนะทีก่อให้เกิดแนวคิดใหม่
• สรุป (Conclusion)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
• เอกสารอ้างอิง (References)
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3. บทความฟื1 นฟูวิชาการ (Review article)
เป็ นบทความจากการรวบรวมวิเคราะห์สงั เคราะห์ผลเรืองใดเรืองหนึงเพือให้ผูอ้ ่านมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกียวกับความก้าวหน้าของเรืองนัน3 ในสถานการณ์ปจั จุบนั บทความฟื3นฟูวชิ าการมีส่วนประกอบ ดังนี3
• ชือเรือง (Title) ภาษาไทยและอังกฤษ
• ชือผูน้ ิพนธ์ และสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและอังกฤษ
• บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและอังกฤษ
• คําสําคัญ (Key words) ภาษาไทยและอังกฤษ
• บทนํ า (Introduction)
• บทปริทศั น์ ซึงอาจแบ่ง เป็ นส่ว นๆตามหัวข้อย่อ ยโดยเริมจากการบอกวัตถุ ประสงค์แล้วแจ้ง
ข้อมูลรายละเอียดเกียวกับการทบทวนเอกสารและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับเรือง
ปริท ัศ น์ มาไว้เ ป็ น หมวดหมู่ผ สมผสานกับข้อ คิด เห็น ข้อ เสนอแนะทีก่ อ ให้เ กิด แนวคิด ใหม่ ๆ
บางครัง3 บทวิจารณ์ (Discussion) อาจแยกไว้เป็ นหัวข้อต่างหาก
• สรุป (Conclusion)
• เอกสารอ้างอิง (References)
4. รายงานเบือ1 งต้ น (Preliminary Report)
หรือรายงานสังเขป (short communication) เป็ นการนํ าเสนอรายงานผลการศึกษาวิจยั ทียังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ตอ้ งศึกษาต่อเพือเก็บข้อมูลเพิมเติมหรือศึกษาเสร็จแล้วกําลังเตรียมต้นฉบับซึงมีส่วนประกอบที
สําคัญเช่นเดียวกับนิพนธ์ตน้ ฉบับ หรือบทความฟื3นฟูวชิ าการ
5. รายงานผู้ป่วย (Case Report)
เป็ นรายงานเกียวกับผูป้ ่วยทีสนใจ ไม่เคยมีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้ อยราย ชือเรืองควรต่อท้าย
ด้วย “รายงานผูป้ ่วย........ราย” (case report) เพือให้ผูอ้ ่านทราบว่าเป็ นรายงานผูป้ ่วย ถ้าแสดงรูปภาพ
ต้องเฉพาะทีจําเป็ นจริงๆ และได้รบั การยินยอมจากผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั ผิดชอบแล้ว
รายงานผูป้ ว่ ย มีองค์ประกอบดังนี3
• ชือเรือง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชือผูน้ ิพนธ์ และสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยคําสําคัญอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
• บทนํ า (Introduction)
• รายงานผูป้ ่วย (Report of case[s]) ซึงบอกลักษณะอาการของผูป้ ่วย ผลการตรวจ (Finding)
การรักษาและผลจากการรักษาบําบัด
• วิจารณ์ (Discussion)
คําแนะนําสําหรับผูน้ ิพนธ์ วารสารจิตวิทยาคลิ นิก ปรับปรุงล่าสุด 23 ตุลาคม 2560

หน้า 3

• สรุป (Conclusion)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
• เอกสารอ้างอิง (References)
6. ปกิ ณกะ (Miscellany)
เป็ นบทความทีไม่สามารถจัดเข้าในประเภท 1 ถึง 5 ได้ แต่ มเี นื3อหาอันเป็ นประโยชน์ ในสาขาวิชาที
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารจิตวิทยาคลินิก มีองค์ประกอบดังนี3คอื
• ชือเรือง (Title) ภาษาไทยและอังกฤษ
• ชือผูน้ ิพนธ์ และสังกัด (Author & by-line) ภาษาไทยและอังกฤษ
• บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยคําสําคัญอยูใ่ นหน้าเดียวกัน
• เนื3อเรือง (Text) ประกอบด้วย
- บทนํ า
- ประเด็นหลักสําคัญและคําอธิบายทีประกอบกันเป็ นเนื3อหา
- ประเด็นย่อยหรือหัวข้อย่อยและคําอธิบาย
- ประเด็นสําคัญ
- ประเด็นย่อย
- สรุป
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
• เอกสารอ้างอิง (References)
การเตรียมต้ นฉบับ (สําหรับบทความทุกประเภท)
1. พิมพ์ด้วยเครืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Processor for Window ขนาดตัวอักษร
Browallia UPC ขนาด 16 และให้พมิ พ์ขอ้ ความ 1 สดมภ์ (1 Column) ต่อ 1 หน้ากระดาษ A4
โดยให้พมิ พ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้านไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. (1 นิ3ว)
2. มีเลขหน้ากํากับทุกหน้าทีมุมขวาล่าง
3. คําศัพท์ภาษาอังกฤษทีใช้ในเนื3อเรืองภาษาไทย ให้ใช้ตวั เล็กทัง3 หมด ยกเว้นชือเฉพาะซึงขึน3 ต้น
ด้วยอักษรตัวใหญ่
4. เมือสิน3 สุดแต่ละตอน ให้ขน3ึ หน้าใหม่ทุกครัง3
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การเตรียมต้ นฉบับ
1. ใบปะหน้ า (ตามแบบฟอร์มทีกําหนด ในช่วงท้ายของเอกสารนี3) โดยระบุ ชือเรือง ชือผู้นิพนธ์
คุณวุฒสิ งู สุดและสถาบันของผูน้ ิพนธ์ทุกคน โดยเขียนทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุ
ชือ ทีอยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูน้ ิพนธ์ทรัี บผิดชอบในการติดต่อกับกองบรรณาธิการ
2. บทคัดย่อให้เขียนทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คําพร้อมคําสําคัญ (key
word) ระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สําหรับบทความ ให้เขียนบทคัดย่อทัง3 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกัน
3. เนื3อเรืองสําหรับนิพนธ์ตน้ ฉบับทีเป็ นงานวิจยั ประกอบด้วยบทนํ า วัสดุและวิธกี าร ผลการศึกษา
วิจารณ์และสรุป สําหรับบทความไม่จาํ เป็ นต้องแบ่งเช่นนี3
4. กิตติกรรมประกาศความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด (ถ้ามี)
5. เอกสารอ้างอิงเป็ นภาษาอังกฤษ
การเขียนเอกสารอ้างอิ ง ใช้ระบบ APA (the Publication Manual of the American Psychological
Association, 6thedition) โดยสามารถดาวน์ โหลดคู่มอื “การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครัง3 ที 6” (นันทพร ธนะกูลบริภณ
ั ฑ์, 2558) จากเวปไซด์วารสารจิตวิทยาคลินิก
http://www.journalclinicpsy.org/index.files/APA6th.pdf
การส่งต้นฉบับ
ส่งเอกสารดังต่อไปนี3ทางอีเมล์ มาทีกองบรรณาธิการวารสาร journal2.thaiclinicpsy@gmail.com
• ไฟล์ใบปะหน้ าทีกรอกข้อมูลครบถ้วน (โปรดกรอกแบบฟอร์มใบปะหน้ าทีกําหนด ในหน้ า
ท้ายเอกสารนี3)
• ไฟล์ตน้ ฉบับผลงานวิชาการ
• กรณีทเป็
ี นการทดลองในมนุ ษย์ให้สแกนหนังสือรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
การทดลองในมนุ ษย์ ด้วย
กรณีตอ้ งการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารตามรายการข้างต้น มาที
สํานักงานกองบรรณาธิ การวารสารจิ ตวิ ทยาคลิ นิก
คณะจิ ตวิ ทยา วิ ทยาลัยเซนต์หลุยส์
เลขที 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
--------------------------------------- 
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แบบฟอร์มการส่งผลงานตีพิมพ์ วารสารจิ ตวิ ทยาคลิ นิก

(ใบปะหน้า)

วันที.................................................
เรือง ส่งบทความลงตีพมิ พ์
เรียน บรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก
สิงทีส่งมาด้วย บทความ ชือเรือง ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
จํานวน .............. หน้า
ประเภทของบทความ

นิพนธ์ตน้ ฉบับ (Original article)
บทบรรณาธิการ (Editorial)
บทความฟื3 นฟูวชิ าการ (Review article)
รายงานเบือ3 งต้น (Preliminary report)
รายงานผูป้ ว่ ย (Case report)
ปกิณกะ (Miscellany)

ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า บทความนี3 ไ ม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิจ ารณาตีพ ิม พ์ หรือ เคยเผยแพร่ ต่ อ
สาธารณชน ข้าพเจ้าทราบและยอมรับว่าหลังจากการปรับแก้จากกองบรรณาธิการแล้ว บทความนี3จะ
เป็ นลิขสิทธ์ของวารสารจิตวิทยาคลินิก สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย อันห้ามเผยแพร่เพือประโยชน์ทาง
การค้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต แต่ อ นุ ญาตให้เผยแพร่บทความดังกล่าวเพือประโยชน์ ทางการศึกษาแก่
วิชาชีพทีเกียวข้องตลอดจนนักศึกษาหรือบุคคลทีสนใจ ทัง3 นี3กองบรรณาธิการไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยกับ
บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ทีปรากฏในวารสารจิตวิทยาคลินิก
รายชือผูน้ ิพนธ์และผูน้ ิพนธ์รว่ มเรียงตามลําดับ
1. ................................................................................. ลงชือ ..................................................
2. ................................................................................. ลงชือ ..................................................
3. ................................................................................. ลงชือ ..................................................
4. ................................................................................. ลงชือ ..................................................
5. ................................................................................. ลงชือ ..................................................

กรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชือผูน้ ิพนธ์ทุกคนและสแกนเอกสารส่ง อีเมล์
journal2.thaiclinicpsy@gmail.com
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วารสารจิ ตวิ ทยาคลิ นิก
ข้อมูลผูน้ ิ พนธ์
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชืSอ – สกุล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
(ชืSอเต็ม)
วุฒิการศึกษาสูงสุด
(ชืSอย่อ)
ตําแหน่ ง

สถานทีSทาํ งาน

อีเมล์
ทีอยูท่ ทํี างานปจั จุบนั

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติ ดต่อกับกองบรรณาธิ การวารสารจิ ตวิ ทยาคลิ นิก

หมายเหตุ: กรณี ผนู้ ิ พนธ์มีจาํ นวนมากกว่า 1 คน ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี# ทุกคน
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