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การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในระดับชาติ
และนานาชาติ

โดย
ผศ.ดร. พีระศักด์ ิ ฉายประสาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่ งข้ อมูลสํ าหรับตีพมิ พ์ ผลงานวิชาการ

• ระดับชาติ
• ระดับนานาชาติ
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การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
• การประชุ มวิชาการ (Proceeding)
• วารสาร (Journal)

วารสารระดับชาติ
การพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ และการขอรับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จะ
พิจารณาจากแหล่งข้อมูลดังนี้

1. ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)

- วารสารที่จดั พิมพ์ในไทย ในตารางรายชื่อวารสารของ TCI ทางศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
มีเกณฑ์พิจารณาวารสารที่รับเข้าสู่ ฐานข้อมูล TCI ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่ ง
- เนื่องจากต้องเป็ นวารสารที่มีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนลง
ในวารสาร (Peer review) และทุกปี
- ศูนย์ TCI จะมีการพิจารณาค่า Journal Impact Factor และประกาศค่า Journal
Impact Factor ของวารสาร โดยใช้ขอ้ มูลจากที่กองบรรณาธิ การวารสารส่ งตัวเล่ม
วารสารย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปี ปั จจุบนั )
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รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ข้อมูลค่า Journal Impact Factor ระดับชาติของ TCI ดูได้ที่
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ล่าสุ ด (2554)
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ล่าสุ ด (2554) 2553 2552

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
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รายชื่อวารสารวิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วารสารระดับชาติ สํ าหรับการพิจารณาผลงานตีพมิ พ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษา
ทุนคปก. ก่อนสํ าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
1. วารสารสงขลานคริ นทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of Science and Technology)
2. สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
(ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics and Communication (ECTI-EEC))
3. วารสารสารศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj Medical Journal ชื่อเดิม Siriraj Hospital Gazette)
4. สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Environmental Research)
5. วารสารพยาบาลศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
6. วารสารธรรมชาติวทิ ยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ (สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
8. วารสารสุ ขภาพจิตแห่ งประเทศไทย (กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข)
9. วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
10. วารสารวิจยั มข. (KKU Research Journal)
11. วิศวกรรมสารฉบับวิจยั และพัฒนา (Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand)
12. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University)
13. ศรีนครินทรวิโรฒเภสั ชสาร/ไทยเภสัชสารและวิทยาการสุ ขภาพ
14. วารสารวิจยั ทางการพยาบาล (Thai Journal of Nursing Research)
15. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Dental Journal)
16. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal : Natural Science)

รายชื่อวารสารวิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วารสารระดับชาติ สํ าหรับการพิจารณาผลงานตีพมิ พ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษา
ทุนคปก. ก่อนสํ าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
17. วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Journal of Health Research)
18. ไทยเภสัชสาร (Thai Journal of Pharmaceutical Sciences)
19. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of the Psychiatric Association of
Thailand)
20. สงขลานคริ นทร์เวชสาร (Songklanagarind Medical Journal)
21. รามาธิบดีพยาบาลสาร
22. วารสารเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบําบัด
23. วารสารวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมแห่ งประเทศไทย
24. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal)
25. แก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal)
26. วิศวกรรมสาร มข. (KKU. Engineering Journal)
27. วารสารวิทยาศาสตร์ บูรพา
28. Thammasat International Journal of Science and Technology
29. วารสารวิชาการพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
30. Asian Journal of Food and Agro-Industry (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552)
31. Walailak Journal of Science and Technology (ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
32. ศรีนครินทร์ เวชสาร (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2553)
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รายชื่อวารสารวิชาการทางด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจาก สกอ.
ประจําปี งบประมาณ 2551
1. วารสารดํารงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ )
3. วารสารพัฒนาสั งคม (คณะพัฒนาสั งคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ )
4. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสั งคมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ที่ได้ รับทุนสนับสนุนจาก สกอ.
ประจําปี งบประมาณ 2550
1. วารสารเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
2. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3. วารสารไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
4. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. วารสารบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )

รายชื่อวารสารวิชาการทางด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน
จาก สกอ. ประจําปี งบประมาณ 2548-2549
1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. วารสารประชากรและสังคม (สมาคมนักวิจยั ประชากรและสังคม)
3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริ ทศั น์ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)
8. The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
9. วารสารพัฒนบริ หารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
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รายชื่อวารสารวิชาการทางด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
11. วารสารสงขลานคริ นทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
(มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์)
12. วารสารสังคมลุ่มนํ้าโขง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
13. วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
15. วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
16. วารสาร Sasin Journal of Management (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ที่มา
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/quality%20journal_Other.html
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/std-journal.htm

ข้อควรพิจารณา
• งานวิ จยั ที่ทาํ มีความคิ ดริ เริ่ ม (originality) และมีความแปลกใหม่ (new)
• งานวิ จยั มีคณ
ุ ภาพและผลการวิ จยั ดี
• ตัง้ ชื่อเรือ่ ง (title) ได้ตรงกับผลงานและดึงดูดใจบรรณาธิ การ (editor) และผูอ้ ่าน
พิ จารณา (reviewer)
• คุณภาพของผลการวิ จยั ซึ่งแสดงโดยรูป ไดอะแกรม ตาราง กราฟ ฯลฯ ชัดเจนสวยงาม
ถูกต้องและน่ าเชื่อถือ เพราะเป็ นส่วนที่สาํ คัญที่จะมองเห็นได้ง่าย
• เตรียมต้นฉบับตรงตามคําแนะนํา (instruction for author) ของวารสาร
• เขียนในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน (clear) กระชับ (concise) หนักแน่ น (solid) เข้มข้น
(strong) เรียงลําดับอย่างถูกต้องและสมเหตุผล (right and logical order)
• เนื้ อหาสัมพันธ์ กลมกลืนไปด้วยกัน (coherent)
• อ่านแล้วได้ความรู้ใหม่ (new knowledge) ทฤษฎีใหม่ (new theory) มโนทัศน์ หรือ
ความคิ ดใหม่ (new concept or idea)
• การอ้างอิ งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบของวารสาร
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วารสารระดับนานาชาติ
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• วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ปัจจุบันส่ วนใหญ่ มีการจัดทํา
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) และรวบรวมทําดัชนีไว้
ในฐานข้ อมูลออนไลน์ ต่างๆมากมาย ซึ่งฐานข้ อมูลทีม่ ีชื่อเสี ยงที่
ได้ รับความเชื่อถือ ได้ แก่ ISI Web Of Science, Scopus,
ScienceDirect
• นอกจากนีย้ งั มีผลงานวิชาการส่ วนหนึ่งทีต่ พี มิ พ์ เผยแพร่ ใน
ฐานข้ อมูลแบบ Open Access ซึ่งไม่ ปรากฏค่ า Journal Impact
Factor เจ้ าของผลงานวิชาการควรพิจารณาก่ อนส่ งไปตีพมิ พ์
ด้ วย ว่ าเป็ นวารสารทีเ่ ผยแพร่ ในฐานข้ อมูลประเภทใด

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพจากแหล่ งต่ อไปนี้
1. ค่ า Journal Impact Factor ของ Thompson Reutor
ค่ า Journal Impact Factor (JIF) หรื อ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร หมายถึง
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี คํานวณ
ค่าโดยการนําจํานวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงในปี ปัจจุบนั ของบทความวารสารที่ตีพิมพ์
ในระยะ 2 ปี ที่ผา่ นมา
ค่า Impact Factor นี้เกิดจากการคิดค้นของบริ ษทั Thompson Reuter หรื อชื่อเดิม
Thompson ISI ที่ผลิตฐานข้อมูล Journal Citation reports (JCR) มานานกว่า 40 ปี
ซึ่ งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลของวารสารวิชาการมาคํานวณค่า Impact
Factor โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
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แหล่งข้ อมูลเพิ่มเติม
http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/impact‐factor.htm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/quality_TCI55‐1.pdf

2. ค่ า SJR (Scimago Journal Ranking ) ของ Scopus

• ค่ า SJR ย่ อมาจาก SCImago Journal Rank เป็ นดัชนีที่พฒั นาโดย
Professor Felix de Moya จาก SCImago Research Group
• ฐานข้อมูล Scopus ของบริ ษทั Elsevier ได้นาํ มาใช้เป็ นเครื่ องมือประเมิน
คุณภาพวารสาร (Journal metrics)
• หลักการของ SJR มีหลักการเช่นเดียวกันกับ Google’s Page Rank โดย
พิจารณาจากสาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสี ยงของวารสาร มีผล
โดยตรงต่อค่าของ citation
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• การตรวจสอบ สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลได้จากเว็บไซต์ของ SCImago โดยตรง
คือ http://www.scimagojr.com และเว็บไซต์ http://www.journalmetrics.com
รวมถึงในฐานข้อมูล Scopus ภายใต้ชื่อวารสารวิชาการแต่ละชื่อ จะมีลิงก์ไปดู
ข้อมูลของแต่ละวารสารผ่านเว็บไซต์ของ Scopus ได้ ซึ่งวารสารส่ วนใหญ่ที่
ปรากฎดัชนีในฐานข้อมูล Scopus จะมีค่า SJR และได้รับการจัดอันดับใน
กลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็ น 4 กลุ่ม ที่เรี ยกว่า Quartile
Score (Q)
• การจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ ละสาขาวิชา หรือ Quartile Score
Q1 = top postion (highest 25% of data) เป็ นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้
Q2 = middle-high postion (อยูร่ ะหว่าง top 50% และ top 25%)
Q3 = middle-low postion (อยูร่ ะหว่าง top 75% และ top 50%)
Q4 = bottom position (bottom 25%)

• นอกจากนีย้ งั มีผลงานวิชาการบางส่ วน ทีป่ รากฎในฐานข้ อมูล
นานาชาติทมี่ ีลกั ษณะเป็ น Open Access ซึ่งส่ วนใหญ่ ยังไม่ มีค่า
Journal Impact Factor เช่ น ฐานข้ อมูลของสํ านักพิมพ์ Hindawi
วารสารทีอ่ ยู่ใน DOAJ (Directory of Open Access Journals)
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3. เกณฑ์ ชี้วดั คุณภาพจากหน่ วยงานระดับชาติ เช่ น สกอ. และสมศ.
ชื่อวารสาร

หน่ วยงาน

ฐานข้ อมูล

ScienceAsia : Journal of the
Science Society of Thailand

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ISI/SCOPUS

Songklanakarin Journal of Science วารสารสงขลานคริ นทร์ ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
and Technology
ECTI Transactions on Electrical
Eng., Electronics and
Communication (ECTI-EEC)

SCOPUS

สมาคมวิชาการไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและ
สารสนเทศ

Thai journal of Agriculture Science สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Asian Pacific Journal of Allergy and
Immunology)
The Southeast Asian Journal of
Tropical Medicine and Public
Health)

สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหื ด และวิทยา
ภูมิคุม้ กันแห่งประเทศไทย
สมาคมเครื อข่ายศูนย์ภูมิภาคว่าด้วย
เวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขซี
มิโอ

ISI
ISI/SCOPUS

วารสารไทยอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ ได้ อยู่ในรายการของ สกอ. และสกว แต่ ปรากฏใน
ฐานข้ อมูล ISI Web of Knowledge และ SCOPUS
Asian Biomedicine
Thai Journal of Veterinary Medicine
Chiang Mai Journal of Science
Buffalo Bulletin
Environment Asia
Kasetsart Journal – Social Science
Thai Journal of Pharmaceutical
Sciences
Thai Journal of Veterinary Medicine

ISI
ISI
ISI
ISI
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
SCOPUS
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3. เกณฑ์ ชี้วดั คุณภาพจากหน่ วยงานระดับชาติ เช่ น สกอ. และสมศ.
ชื่อภาษาอังกฤษ

ขือ่ ภาษาไทย

ฐานข้ อมูล

Journal of the Medical
Association of Thailand

จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

SCOPUS

Thai Forest Bulletin

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

Siriraj Medical Journal

สารศิริราช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

Asian Biomedicine
(Research, Reviews and
News) ชื่อเดิม Chulalongkorn
Medical Journal)

จุฬาลงกรณ์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Journal of Environmental
Research

สถาบันวิจยั สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Kasetsart Journal : Natural
Science

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

Thai Journal of Nursing
Research

สภาการพยาบาล

SCOPUS

ฐานข้ อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ทีส่ ํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ การ
รับรอง โดยใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. วารสารที่อยู่ในฐานข้ อมูล ดังนี้
ISI Web of Science (SCI) =
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/az/web_of_science/
MEDLINE = http://medline.cos.com/
BIOSIS = http://www.biosis.org/
SciFinder (CA SEARCH) = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html
EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html
INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/
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ฐานข้ อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ทีส่ ํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ การ
รับรอง โดยใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. วารสารระดับนานาชาติที่ตพี มิ พ์ในประเทศไทยและ สกว.ยอมรับ โดยบทความ
วิจัยนั้นต้ องตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษ
Journal of Medical Association of Thailand
Thai Journal of Surgery
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
ScienceAsia
Thai Journal of Agricultural Science
Thai Forest Bulletin
Asian Biomedicine
Thai Journal of Veterinary Medicine
Chiang Mai Journal of Science
Maejo International Journal of Science and Technology
Buffalo Bulletin

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
1. วารสารทีอ่ ยู่ในฐานข้ อมูล ดังนี้
1. Social Science Citation Index (ISI)
2. Social SciSearch
3. ERIC
4. PsycINFO
5. Sociological Abstracts
6. Arts & Humanities Search
7. Linguistics and Language Behavior Abstracts
2. วารสารระดับนานาชาติทตี่ ีพมิ พ์ ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้ องตีพมิ พ์ เป็ นภาษาอังกฤษ)
1. Manusya: Journal of Humanities
2. Journal of Population and Social Studies
3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิ ดล)
4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริ ทศั น์ / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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3. วารสารระดับนานาชาติทนี่ ักศึกษา คปก. ในหลักสู ตรกลุ่มสาขา
สั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตีพมิ พ์ และ สกว. ยอมรับเพิม่ เติม
(บทความวิจัยนั้นต้ องตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษ)
1. Academic Exchange Quarterly
2. Asian Ethnicity
3. Asia-Pacific Population Journal
4. Canadian Journal of Development Studies
5. Corporate Ownership and Control
6. Corrections Today
7. Educational Action Research
8. International Education Journal
9. International Forum of Teaching and Studies
10. International Journal of Retail and Distribution Management
11. Journal of Advertising Research
12. Journal of Institutional Research South East Asia

3. วารสารระดับนานาชาติทนี่ ักศึกษา คปก. ในหลักสู ตรกลุ่มสาขา
สั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตีพมิ พ์ และ สกว. ยอมรับเพิม่ เติม
(บทความวิจัยนั้นต้ องตีพมิ พ์เป็ นภาษาอังกฤษ)
13. Journal of Interdisciplinary Education
14. Journal of International Consumer Marketing
15. Journal of Southeast Asia Studies
16. Medische Anthropologie
17. Peninsule
18. Quality in Higher Education
19. Rural Sociology
20. Society and Economy : Journal of the Corvinus University of Budapest
21. Tai Culture
22. Asian Culture and History ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 54
23. South East Asia Research ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 54
24. International Journal of Aquatic Research and Education ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 54
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