Call for Papers
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
รายละเอียดทัว่ ไป
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Humanities
and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University) ภายใต้การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ผล
จากการค้นคว้า วิจัย แง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการหรื อ ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
2. เพื่อเป็นสื่อในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
บทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ค ลอบคลุ ม เนื้ อ หา ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
2) ภาษาศาสตร์ และวรรณคดีไทย
3) การเมือง การปกครอง
4) อักษรศาสตร์
5) พัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์
7) ปรัชญา ศาสนา
6) ประวัติศาสตร์
8) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
9) หลักสูตรและการสอน
11) บรรณารักษศาสตร์
10) บริหารการศึกษา
12) ศิลปวัฒนธรรม
13) ภูมิศาสตร์

กาหนดการออกเผยแพร่
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)
ดาวน์ โหลดเอกสารได้ ที่ http://ojs.hr.ssru.ac.th/
http://hs.ssru.ac.th/page/callforpaper
ส่ งบทความ

http://ojs.hr.ssru.ac.th/index.php/hsssru/user/register
หรือ Email: hs_ssrujournal@ssru.ac.th

คณะกรรมการทีป่ รึกษา
๑.lรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
บรรณาธิการ
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์
๒.อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์
กองบรรณาธิการ
๑.ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
๒.ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทศร
๓.ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ รัศมี
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
๖.รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี
๘. ดร.ศยามล เจริญรัตน์
๙.อาจารย์ ดร.มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม
คณะกรรมการประเมินบทความ
๑. ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
๓.ศาสตราจารย์ ดร.สมบรูณ์ สุขสาราญ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
๑๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
๑๒. ดร.อัญชนา สุขสมจิตร
กองการจัดการ
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีพร พวงทอง
๒. นางสาวศิริธรรม จิตต์งาม
๓. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา
๔. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์

สานักงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 10300 โทร. 0 2160 1051 โทรสาร 0 2160 1283
เว็บไซต์ http://journal.ssru.ac.th/index.php/hsssru/index
Email: hs_ssrujournal@ssru.ac.th

