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ความเป็นมา

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ข้อที่ 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (ส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 2549: 28-30) ได้ก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือบางส่วนของผลงาน

วิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางส่วนต่อท่ีประชุมวิชาการท่ี

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ในกรณีของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในกรณีของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เป็น

ส่วนหนึง่ของเกณฑ์การส�าเรจ็การศกึษา และตามมติของการประชมุการพัฒนางานบณัฑิตศกึษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้เห็น

ชอบให้มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุม่ภูมภิาคตะวันตก มภีาระงานร่วมกัน คอื มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุี 

รบัผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

รบัผดิชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบ้่านจอมบงึ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับผิดชอบการจัดประชุมทางวิชาการ

ต่อมาท่ีประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  

คร้ังที ่2/2551 เมือ่วันองัคารที ่18 พฤศจกิายน 2551 ได้มมีตริบัหลกัการตามร่างโครงการจดัท�าวารสาร

บัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก และให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบภาระงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2551 จัดท�าร่างโครงการเพ่ือเสนอ

ต่อที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่

ประชุมอธิการบดีในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบในหลักการตามเสนอ

ผู้ด�าเนินงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วิจัย

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ)ี 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลท่ัวไป ในสาขาท่ีเก่ียวกับครุศาสตร ์ 

ศกึษาศาสตร์ จติวิทยา เศรษฐศาสตร์ บรหิารธุรกิจ และการจดัการ และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม- 

มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตร์วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความ

วิจัย โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review 

article) ตีพิมพ์ร่วมด้วยและบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวนอย่างน้อย 2 คน ใน 3 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงาน

ระหว่างผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน และให้กรอก 

รายละเอียดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าวเป็นตนจริงและเป็นผลงานใหม ่

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่ง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหน่ึง 

ของการศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทบทความ

เน้นการน�าเสนอบทความวิจยั โดยอาจมบีทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ (book review)  

หรือบทความปริทัศน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย
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ก�าหนดตีพิมพ์วารสาร

ก�าหนดตพิีมพ์ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มถุินายน และฉบบัท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม-

ธันวาคม

เงือ่นไข

1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนของวารสาร  

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาท่ีวารสารก�าหนด

2. บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนอย่างน้อย 

2 คน ใน 3 คน

3. ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียนและ 

ผูท้รงคณุวฒุต้ิองผ่านกองบรรณาธิการเท่านัน้

4. ให้กรอกรายละเอยีดในหนงัสอืน�าส่งบทความเพ่ือรบัรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นของตนจรงิ 

และเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร ่

ในทีใ่ด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในทีใ่ดภายใน 90 จากวันท่ีรบับทความ

5. กรณท่ีีบทความเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา ควรใส่ชือ่อาจารย์ท่ีปรกึษาเป็นผูเ้ขยีนร่วมด้วย


