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รายช่ือวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 

ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

1.วารสารอินฟอร์เมชัน่ 

(Information ) 

สาํนกัวทิยบริการ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

บรรณารักษศาสตร์  

สารนิเทศศาสตร์  และ

สาขาวชิาอ่ืนๆ     

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สาํนกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  

โทร.043-202-541 โทรสาร 043-202-543 

0 http://lib09.kku.ac.th/inform

ation/ 

มนุษยฯ 

2.วารสารมนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

คุณอุดมลกัษณ์ บาํรุงญาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 

โทร.043-202-861 โทรสาร 043-0350 

0 http://www.huso.kku.ac.th/t

hai/hsJournal/journal.php  

มนุษยฯ 

3.วารสารเมืองโบราณ 

 

บริษทั วริิยะธุรกิจ 

จาํกดั 

 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

กองบรรณาธิการ วารสารเมืองโบราณ 

อาคารวริิยะประกนัภยั สาขากรุงเกษม ชั้น 3 

1242 ถ.กรุงเกษม ขว.คลองมหานาค         

ข.ป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพ 10100    

โทร.0-2225-4476, 2226-2856  

0.02 

 

- มนุษยฯ 

4.นิตยสารสารคดี บริษทั วริิยะธุรกิจ 

จาํกดั 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บริษทั วริิยะธุรกิจ จาํกดั 28-30 ถ.ปรินายก 

ขว.บา้นพานถม ข.พระนคร กรุงเทพ 10200 

โทร.0-2281-6110  

0.032 

 

 มนุษยฯ 

5.วารสารสารคดี 

 

บริษทั วริิยะธุรกิจ 

จาํกดั 

 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บริษทั วริิยะธุรกิจ จาํกดั 28-30 ถ.ปรินายก 

ขว.บา้นพานถม ข.พระนคร กรุงเทพ 10200 

โทร.0-2281-6110 

0.032 http://www.sarakadee.com/

web/ 

มนุษยฯ 

6. นิตยสาร

ศิลปวฒันธรรม 

บริษทั มติชน จาํกดั มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บริษทั มติชน จาํกดั 12 ถนนเทศบาล

นฤมาล ประชานิเวศน์ 1 ขว.ลาดยาว         

ข.จตจุกัร กรุงเทพ โทร.0-2580-0021  

 

0.033 

 

- มนุษยฯ 

http://lib09.kku.ac.th/information/�
http://lib09.kku.ac.th/information/�
http://www.huso.kku.ac.th/thai/hsJournal/journal.php�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

7.วารสารดาํรงวชิาการ คณะโบราณคดี

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  

วทิยาเขตวงัท่าพระ ถ.หนา้พระลาน           

ข.พระนคร กรุงเทพ 10200 

0 

 

 มนุษยฯ 

8.นิตยสารศิลปากร กรมศิลปากร มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวชิาการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์ สาํนกังานเลขานุการกรม 

กรมศิลปากร ถ.หนา้พระธาตุ ข.พระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  โทร.0-2222 0934,0 2224 

2050 

0.026 

 

- มนุษยฯ 

9.วารสารมหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บรรณาธิการวารสารมหาวทิยาลยัศิลปากร  

มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนาม

จนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

0.023 

 

- มนุษยฯ 

10.The Journal of the 

Siam Society 

สยามสมาคมในพระ

บรมราชูปถมัภ ์

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถมัภ ์         

ถ.อโศกมนตรี ขว.คลองตนัเหนือ ข.วฒันา 

กรุงเทพ 10110 โทร.0-2661-6470 

0 - มนุษยฯ 

11.วารสารสงัคมลุ่มนํ้ า

โขง 

ศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์

สงัคมลุ่มนํ้ าโขง คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

ศูนยว์จิยัพหุลกัษณ์สงัคมลุ่มนํ้ าโขง  

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น 40002 

โทร.043-203-215 e-mail: 

cerp2001@hotmail.com 

0.098 http://mekongjournal.net/ มนุษยฯ 

12. วารสารอารยธรรม

ศึกษาโขง-สาละวนิ 

สถานอารยธรรมศึกษา

โขง-สาละวนิ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สถานอารยธรรมศึกษาโขง- สาละวนิ 

อาคารสถานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร ชั้น 2 มหาวทิยาลยันเรศวร 

ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    

โทร.0-5596-1609, 0-5596-1616                

0 http://www.mscs.nu.ac.th/w

ebmscs/index.php 

มนุษยฯ 

mailto:cerp2001@hotmail.com�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

e-mail: mekong_salween@nu.ac.th 

13. Journal of the Asian 

Research Center for 

Religion and Social 

Communication 

Graduate School of 

Philosophy and 

Religion, St.John’s 

University 

มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ

และบทความพิเศษ 

Graduate School of Philosophy and 

Religion,  

St.John’s University 

e-mail : arc@stjohn.ac.th 

0 http://www.stjohn.ac.th/arc/

01main.htm 

มนุษยฯ 

14. วารสารสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศา

สตร์ 

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บรรณาธิการวารสารสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 

50 ถ.พหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 02561 3480 ต่อ 6  

โทรสาร 02561 2738 

e-mail: fsocstn@ku.ac.th 

0.019  มนุษยฯ 

15. วารสารสหศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

25/25 ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.

พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทร. 0-2800-2840-70 ต่อ 1118 

0 www.sh.mahidol.ac.th 

 

มนุษยฯ 

16.วารสารร่มพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัเกริก  ทุกสาขา  1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ ์

มหาวทิยาลยัเกริก 43/1111 ถ.รามอินทรา  

ข.บางเขน กรุงเทพ10220 โทร.0-2552-

3500-9, 2970-5820 ต่อ 402 โทรสาร 0-

2552-3513 

0 http://www.krirk.ac.th/th/in

dex.php?mod=textbook 

มนุษยฯ 

17. วารสารวชิาการศรี

ปทุม ชลบุรี  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี  

ทุกสาขา 1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

 

ฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต

ชลบุรี โทร.038-743690-9 ต่อ 2102 

โทรสาร 038-743-700 e-mail: 

0 http://espuc.east.spu.ac.th/e

office/Journal/ 

 

มนุษยฯ 

mailto:mekong_salween@nu.ac.th�
http://espuc.east.spu.ac.th/eoffice/Journal/�
http://espuc.east.spu.ac.th/eoffice/Journal/�


4 

ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

viceacademic@east.spu.ac.th 

18. วารสารเอเชียปริทศัน ์ สถาบนัเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

ทุกสาขา 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

บรรณาธิการวารสาร สถาบนัเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาคารประชาธิ

ปก-รําไพพรรณี ชั้น 7  ถ.พญาไท             

ขว.วงัใหม่ ข.ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2218-7464, 0-2251-5199 โทรสาร 

0-2255-1124 e-mail: ias@chula.ac.th 

0 http://www.ias.chula.ac.th/T

hai/modules.php?name=acti

veshow_mod&file=article&

asid=1 

มนุษยฯ 

19. วารสารนิเทศศาสตร์

ปริทศัน์  

 

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวทิยาลยัรังสิต 

นิเทศศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

3. วจิารณ์หนงัสือ 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  เมือง

เอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

12000 โทร.0-2997-2222 ต่อ 1314 

โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 1312 

0.071 http://www.rsu.ac.th/comart

s/ 

มนุษยฯ 

20. วารสารนิเทศศาสตร์

ธุรกิจบณัฑิตย ์

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

นิเทศศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

กองบรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

บณัฑิตย ์คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์ 110/1-4 ถ.ประชาช่ืน         

ข.หลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210 

 

0 http://www.dpu.ac.th/comm

arts/ 

มนุษยฯ 

21. วารสารนิเทศศาสตร์ 

(Journal of 

Communication  Arts) 

คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

นิเทศศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สาํนกังานบณัฑิตศึกษา (กองบรรณาธิการ

วารสารนิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถ.พญาไท  

ข.ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2218-2208, 2218-2168 

โทรสาร 0-2218-2208, 0-2218-2132 

e-mail : kkaethep@hotmail.com 

jarunum101@hotmail.com 

0 - มนุษยฯ 

mailto:kkaethep@hotmail.com�
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22. วารสารการ

ประชาสมัพนัธ์และการ

โฆษณา  

ภาควชิาการ

ประชาสัมพนัธ์และการ

โฆษณา  

คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นิเทศศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

คุณอมัพร และคุณวนัวสิาข ์

เจา้หนา้ท่ีประจาํภาควชิาการประชาสมัพนัธ์ 

โทร. 02-218-2163  

 

 http://www.commarts.chula.

ac.th/departments/thai/pr.ht

m 

มนุษยฯ 

23. วารสารนิเทศศาสตร์ 

(Journal of 

Communication Arts) 

คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

นิเทศศาสตร์ (ส่ือสารมวลชน 

ประชาสมัพนัธ์)  

1. บทความวจิยั 

2. งานเขียนวชิาการ

เอกสาร 

คุณจารุนนัท ์

โทร.02-218-2208 

0 http://www.commarts.chula.

ac.th/index.htm 

มนุษยฯ 

24. วารสารการ

ส่ือสารมวลชน  

(Journal of Mass 

Communication) 

คณะการ

ส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นิเทศศาสตร์(การ

ส่ือสารมวลชน วารสาร

ศาสตร์ สาขาอ่ืนๆ) 

1. ขอ้เขียนของ 

นกัวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

3. บทความวชิาการ 

คณะการส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

239 ถ. หว้ยแกว้ ต.สุเทพ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  

โทร. 053-943228-9 

0 http://www.masscomm.cmu

.ac.th/office.php 

มนุษยฯ 

25.NIDA Language and 

Communication Journal 

(th) 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

 

language and 

communication 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ท่ีอยู ่118  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

โทรศพัท ์02-727-3157 โทรสาร 02-377-7892  

อีเมล ์Compol@hotmail.com  

0 http://journal.nida.ac.th/jour

nal 

มนุษยฯ 

26. วารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์

และส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาส

ตร์ 

นิเทศศาสตร์ 1.บทความวเิคราะห์

วจิยั  

2.เอกสารกรณีศึกษา 

3.บทความสาํรวจวิชา  

4.บทความวจิารณ์   

5.บทความทางวชิาการ  

6.รายงานสาํรวจ   

ศูนยป์ระสานงาน คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

2 ถ.พระจนัทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

10200  

โทร.0-2221-0830 

0 http://jc.tu.ac.th มนุษยฯ 

http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

27. วารสารหอ้งสมุด สมาคมหอ้งสมุดแห่ง

ประเทศไทย 

บรรณารักษศ์าสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ใน    

พระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 1346          

ถ.อาคารสงเคราะห์ 5 คลองจัน่ ข.บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2734-9022-23,    

0-2736-7838 โทรสาร 0-2734-9021 

0.132 http://www.tla.or.th/home.ht

m 

มนุษยฯ 

28.วารสารพฒันาบริหาร

ศาสตร์ 

สาํนกัวจิยั  

สถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์  

 

พฒันาบริหารศาสตร์    

รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

การพฒันาสังคม การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์ภาษาและการ

ส่ือสาร สถิติ เทคโนโลยกีาร

ตดัสินใจ วทิยาการประกนัภยั 

และการบริหารความเส่ียง 

ประชากรและการพฒันา การ

จดัการระบบสารสนเทศ และ

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

1. บทความวจิยั

(Research Article) 

2. บทความวชิาการ

(Journal article) รวมถึง 

บทความปริทรรศน์

(Review Article)  บท

วจิารณ์หนงัสือ(book 

review) และบทวจิารณ์

บทความ(article 

review) 

สาํนกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์  

118 ถ.เสรีไทย คลองจัน่ บางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 

02-727-3315, 02-375-8972 

02-374-2759 

Email: journal@nida.ac.th 

0.106 http://journal.nida.ac.th/jour

nal  

มนุษยฯ 

29.วารสารรัฐประศาสน-

ศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ

(Journal article) รวมถึง 

บทความปริทรรศน์

(Review Article)  บท

วจิารณ์หนงัสือ(book 

review) และบทวจิารณ์

บทความ(article review) 

โครงการวารสารทางวชิาการ 

โทร. 0-2727-3900, 0-375-9164 

pajournal@hotmail.com  

0.027 http://journal.nida.ac.th/jour

nal  

มนุษยฯ 

http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

30.วารสารการจดัการ

ภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ 

การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

1. บทความวิจยั

(Research Article) 

2. บทความวิชาการ

(Journal article) รวมถึง 

บทความปริทรรศน์

(Review Article)  บท

วิจารณ์หนงัสือ(book 

review) และบทวิจารณ์

บทความ(article review) 

โครงการวารสารทางวชิาการ 

โทร. 0-2727-3900, 0-375-9164 

pajournal@hotmail.com  

0 http://journal.nida.ac.th/jour

nal  

มนุษยฯ 

31.วารสารพฒันาสงัคม คณะพฒันาสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม   สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์    

ดา้นพฒันาสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1. บทความวจิยั

(Research Article) 

2. บทความวชิาการ

(Journal article) รวมถึง 

บทความปริทรรศน์

(Review Article)  บท

วจิารณ์หนงัสือ(book 

review) และบทวจิารณ์

บทความ(article review) 

นาง รติยานนัท ์การสมโชค  118  ถนนเสรี

ไทย อาคารมาลยั  หุวะนนัทน์  ชั้น  7  แขวง

คลองจัน่ เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  

โทรศพัท ์ 0  2727 3090 – 5 โทรสาร   

0  2375  9111 

0.207 http://journal.nida.ac.th/jour

nal 

มนุษยฯ 

32.วารสารบริหารธุรกิจ 

นิดา้ 

คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

บริหารธุรกิจในทุกแขนง 1. บทความวจิยั

(Research Article) 

118  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 

โทรศพัท ์02-727-3935 

โทรสาร 02-374-3282 

 

 

 

 

 

0 http://journal.nida.ac.th/jour

nal 

มนุษยฯ 

http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

33.เศรษฐศาสตร์

ปริทรรศน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

specialization, including 

environmental economics, 

development economics, 

industrial economics, financial 

economics, international 

economics, monetary theory 

and policies, and other applied 

economics 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

กองบรรณาธิการวารสาร NIDA Economic 

Review  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เลขท่ี 118 ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจัน่ 

เขตบางกะปิ  กทม. 10240 โทร: 0-2727-3641 

แฟกซ:์ 0-2375-8842 

Email: hathaika@nida.ac.th 

0 http://journal.nida.ac.th/jour

nal 

มนุษยฯ 

34.วารสารเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

economics research and the 

economics profession 

1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

Faculty of Economics, Chulongkorn University 

Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, 

THAILAND Tel: (66) 2218-6205; Fax: (66) 

2218-6205 

E-mail : cjejournal@chula.ac.th 

0.053 http://www.econ.chula.ac.th

/publication/journal.html 

มนุษยฯ 

35. Chiang Mai University 

Journal of Social Sciences 

and Humanities  

Chiang Mai 

University  

original Social Sciences and 

Humanities research 

work. 

 

1. บทความวจิยั Chiang Mai University Journal Office  

Office of the President, Chiang Mai University, 

Chiang Mai 50200 

E-mail: cmujour@Chiangmai.ac.th 

0 http://cmuj.chiangmai.ac.th/ มนุษยฯ 

36.วารสารสุโขทยัธรร

มาธิราช 

สาํนกัวชิาการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

ทัว่ไป 

การศึกษาทางไกล  

e-learning   

บทความทางวชิาการ  

รายงานการวจิยั  

การวจิารณ์แนะนาํ

หนงัสือ 

ฝ่ายตาํรา สาํนกัวชิาการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02 5047 521 

0.026 http://www.meweb2008.co

m/Sukhotai_University/201

62/site_flash/index-1.html 

มนุษยฯ 

37.วารสารกฎหมาย

สุโขทยัธรรมาธิราช 

สาขาวชิานิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

นิติศาสตร์ บทความทางวชิาการ 

รายงานการวจิยั 

สาขานิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02 5048 361-5 

0  มนุษยฯ 

http://journal.nida.ac.th/journal�
http://journal.nida.ac.th/journal�
mailto:cjejournal@chula.ac.th�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

38.วารสารจดัการ

สมยัใหม่ 

สาขาวชิาวทิยาการ

จดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช 

การจดัการ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราช 

ถ.แจง้วฒันะ ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120 โทร. 02 503 3568 ,02 504 

8184 

0  มนุษยฯ 

39.วารสารศึกษาศาสตร์ 

(Journal of Education) 

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยับูรพา 

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

3. บทความพิเศษ 

ดร.จินดา ศรีญานลกัษณ์ 169 ถ.ลงหาดบาง

แสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

โทร.0-3810-2222 ต่อ 2021, 2016 โทร./

โทรสาร 038-391043  

e-mail : Chinda@buu.ac.th 

0 http://www.edu.buu.ac.th/jo

urnal   

มนุษยฯ 

40.วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตพระราชวงั

สนามจนัทร์ 

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ    

2. บทความวจิยั 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร วทิยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ 

สถานท่ีตั้ง ถนนราชมรรคาใน อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 73000 

0 http://www.educ.su.ac.th/in

dex.php?option=com_conte

nt&task=view&id=87&Item

id=74&lang=th_TH 

มนุษยฯ 

41.วารสารบริหาร

การศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ศูนยว์ชิาการและวจิยั

ทางการบริหารการศึกษา 

โครงการปริญญาเอก 

สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

ศูนยว์ชิาการและวจิยัทางการบริหาร

การศึกษา โครงการปริญญาเอก สาขาวชิา

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

โทร.043-343452-3 ต่อ 128 

0 http://ednet.kku.ac.th/~edad/

journal.htm 

 

มนุษยฯ 

42.วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

 

คุณพรชนิตว ์ ลีนาราช /คุณคมกริช ทอง

นาค สาํนกังานวารสารศึกษาศาสตร์ ชั้น 4 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น             

โทรศพัท ์0-4334-3452-3 ต่อ 410 

0.021 

 

http://ednet.kku.ac.th/article

-duc.php 

 

มนุษยฯ 

mailto:Chinda@buu.ac.th�
http://www.edu.buu.ac.th/journal�
http://www.edu.buu.ac.th/journal�
http://ednet.kku.ac.th/~edad/journal.htm�
http://ednet.kku.ac.th/~edad/journal.htm�
http://ednet.kku.ac.th/article-duc.php�
http://ednet.kku.ac.th/article-duc.php�
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

43. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

 

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง    

จ.สงขลา 90000 โทร.074-322-521 

0 http://www.edu.tsu.ac.th/ho

me/index.php?option=com_

content&view=article&id=7

0&Itemid=64 

มนุษยฯ 

44. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

นางสาวองัคณา  แทนออมทอง กอง

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์          

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร    

ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000    

โทร. 0-5596-2423 โทรสาร 0-5596-2402 

0.013 http://www.edu.nu.ac.th/200

5/Jurnal/index.htm 

มนุษยฯ 

45. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ 

2. บทความวจิยั 

งานวารสาร ชั้นล่างอาคารศึกษาศาสตร์ 1  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง                      

จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043-754321-40 

ต่อ 6069, 754333-6069                              

e-mail: Journaled@msu.ac.th 

,koki_uki@hotmail.com 

0.041 http://education.msu.ac.th/jo

urnal/index.htm 
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46. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลา  

นครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี  

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานค

รินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวชิาการ    

2. บทความวจิยั 

น.ส.ธรรญชนก  จกัรกาญจน์  บรรณาธิการ

ฝ่ายจดัการวารสารศึกษาศาสตร์   

วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ ์          

ต.รูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 

โทร.0-7333-1301, 0-7331-3928-50 ต่อ  

1611 

0.056 

 

http://educms.pn.psu.ac.th/e

dujn/ 
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ช่ือวารสาร เจ้าของ สาขา ประเภทบทความ 

ทีรั่บ 

รายละเอยีดตดิต่อ ค่า Impact 

Factor  

คลกิรายละเอยีดเพิม่เตมิ กลุ่ม 

TCI 

47. วารสารศึกษาศาสตร์

ปริทศัน ์ 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์  

ศึกษาศาสตร์ 1. บทความวจิยั       

2. บทความปริทศัน ์

3. บทพินิจหนงัสือ 

กองจดัการวารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน ์

คณะศึกษาศาสตร์ มก. 50 ถ.พหลโยธิน  

ขว.ลาดยาว ข.จตจุกัร กรุงเทพ 10900  

e-mail : Fedutny@ku.ac.th (นางธนพร 

ยอดชมยาน ผูจ้ดัการวารสารศึกษาศาสตร์

ปริทศัน)์ 

0 http://www.edu.ku.ac.th/edu

journal/ 
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48.วารสารเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา  

สาํนกัเทคโนโลยี

การศึกษา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธร

รมาธิราช 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 1. บทความวจิยั 

2. บทความวชิาการ 

สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษา  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

อาคารบริการ 2 ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-504-7320          

e-mail ectjournal@stou.ac.th 

0 http://www.stou.ac.th/Office

s/oet/km/ect.htm# 
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