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วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ความเป็นมา

ด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวง

ศกึษาธิการ ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ข้อท่ี 13.2.1, 13.2.2 และ 13.3.1, 13.3.2 (ส�านกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 2549: 28-30) ได้ก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือบางสว่น

ของผลงานวิทยานิพนธ์ ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอผลงานบางสว่นตอ่ท่ีประชมุ

วชิาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑิต และสิง่พิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ในกรณีของนกัศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิต 

เป็นสว่นหนึง่ของเกณฑ์การส�าเร็จการศกึษา และตามมตขิองการประชมุการพฒันางานบณัฑิตศกึษา 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัพธุท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้

เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก มีภาระงานร่วมกนั คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบรีุ รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม รับผิดชอบจดัท�าวารสารบณัฑิตศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่าน

จอมบงึ และมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ รับผิดชอบการจดัประชมุทางวิชาการ

ต่อมาท่ีประชุมการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  

ครัง้ท่ี 2/2551 เม่ือวนัองัคารท่ี 18 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมตรัิบหลกัการตามร่างโครงการจดัท�าวารสาร

บณัฑิตศึกษาสาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภูมิภาคตะวนัตก และให้มหาวิทยาลยั

ราชภฏัแต่ละแห่งท่ีรับผิดชอบภาระงานตามมติท่ีประชมุครัง้ท่ี 1/2551 จดัท�าร่างโครงการเพ่ือเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภมิูภาคตะวนัตก ในวนัเสาร์ท่ี 6 ธนัวาคม 2551 ซึง่ท่ี

ประชมุอธิการบดีในครัง้นัน้มีมตเิหน็ชอบในหลกัการตามเสนอ

ผู้ด�าเนินงาน  :  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Sciences Research) เกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ) 

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศึกษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป ในสาขาท่ีเก่ียวกบัครุศาสตร์/ 

ศกึษาศาสตร์/จิตวทิยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธรุกิจและการจดัการ และสหวทิยาการด้านมนษุย์ศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

วารสารสงัคมศาสตร์วิจัย ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-

มิถุนายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม วารสารศาสตร์วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความ

วิจยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) หรือบทความปริทศัน์ (review 

article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย และบทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ 

จ�านวนอยา่งน้อย 2 คน ใน 3 คน ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุถือเป็นความลบั และการประสานงาน

ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้เตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียน และให้กรอก 

รายละเอียดในหนงัสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นตนจริงและเป็นผลงานใหม ่

ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่ส่ง 

เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วัน จากวันท่ีรับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการศกึษาควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นผู้ เขียนร่วมด้วย

วัตถุประสงค์

เพ่ือเผยแพร่วิจยัหรือผลงานทางวิชาการของนกัศกึษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป

สาขาที่เปิดรับบทความ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ 

สหวิทยาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ประเภทบทความ

เน้นการน�าเสนอบทความวจิยั โดยอาจมีบทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ (book review) 

หรือบทความปริทศัน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 20184

4

ก�าหนดตพีมิพ์วารสาร

ก�าหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-

ธนัวาคม

เงื่อนไข

1. ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ต้องเตรียมบทความตามค�าแนะน�าส�าหรับผู้ เขียนของวารสาร 

โดยบทความต้องเป็นศาสตร์ในสาขาท่ีวารสารก�าหนด

2. บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวฒิุ จ�านวนอย่างน้อย 

2 คน ใน 3 คน

3. ช่ือผู้ เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลบั และการประสานงานระหว่างผู้ เขียนและ 

ผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

4. ให้กรอกรายละเอียดในหนงัสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผลงานดงักล่าวเป็นของตน

จริงและเป็นผลงานใหมไ่มเ่กิน 2 ปี ไมเ่คยเผยแพร่ในท่ีใด ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ 

ในท่ีใด และจะไมส่ง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 จากวนัท่ีรับบทความ

5. กรณีท่ีบทความเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา ควรใสช่ื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียนร่วมด้วย




