Call for Papers
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
รายละเอียดทัว่ ไป
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Journal of Humanities
and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University) ภ า ย ใต้ ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ งค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการหรือ ผลงานวิจั ย ที่ มี คุ ณ ภาพด้ านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์
2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ ในการน าเสนอและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
ขอบเขตเนื้อหา
บทความวิจั ย และบทความวิช าการทางด้านมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ค ลอบคลุ มเนื้อ หาที่
เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1) ภาษาและเทคโนโลยี
2) ศิลปวัฒนธรรม
3) สังคมศาสตร์
4) การโรงแรมและการท่องเที่ยว
5) รัฐศาสตร์และการปกครอง
6) นิติศาสตร์
กาหนดการออกเผยแพร่
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)
ดาวน์ โหลดเอกสารได้ ที่ http://ojs.hs.ssru.ac.th Or
ส่ งบทความ

https://hs.ssru.ac.th/page/callforpapers

http://ojs.hs.ssru.ac.th/index.php/th/user/register
Or Email : hs_ssrujournal@ssru.ac.th

คณะกรรมการทีป่ รึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
๓. รองศาสตราจารย์ เสาวภา ไพทยวัฒน์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ตัณฑรังสี
๕. ดร.ศยามล เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินบทความ
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิต
๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
๓. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา
๔. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล วงศ์สืบชาติ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
๑๑. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
๑๒. รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์
๑๔. ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม
กองการจัดการ
๑. อาจารย์มัทญา พัชนี
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุรีพร พวงทอง
๓. นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
๔. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา
๕. นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์

สานักงาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นั น ทา เลขที่ 1 ถนนอู่ท องนอก
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 10300 โทร. 0 2160 1280 โทรสาร. 0 2160 1283

