รายชื่อวารสารภาษาไทย
รายการ
1
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19

รายชื่อวารสารวิชาการภาษาไทยที่ใช้ค้นคว้าในห้องสมุด
กระแสอาคเนย์
จุลนิติ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
ดํารงวิชาการ
ดุลพาห
วารสารคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ : ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วารสารทรัพยากรมนุษย์
วารสารธรรมศาสตร์
วารสารนักบริหาร
วารสารนิติศาสตร์ (มธ.)
วารสารนิเทศศาสตร์
วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์
บทบัณฑิตย์
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
บรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
วารสารบริหารการศึกษา มศว.

รายชื่อวารสารทางวิชาการ Periodicals ย้อนหลัง 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560)

เข้าเล่ม (binding)
(พ.ศ. 2556-2560)

จุลนิติ
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์



ดุลพาห



วารสารคหเศรษฐศาสตร์
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ : ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วารสารธรรมศาสตร์
วารสารนักบริหาร
วารสารนิเทศศาสตร์
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
วารสารบริหารการศึกษา มศว.
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39
40
41
42
43

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทัศน์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วารสารร่มพฤกษ์
รังสิตสารสนเทศ
วารสารราชพฤกษ์
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
วารสารรูสมิแล

วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วารสารร่มพฤกษ์
รังสิตสารสนเทศ
วารสารราชพฤกษ์
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
วารสารรูสมิแล

44
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วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยสังคม
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารวิชาการศาลปกครอง
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยสังคม
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารวิชาการศาลปกครอง
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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76
77
78
79
80
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82
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
วารสารห้องสมุด
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารเกษมบัณฑิต
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
วารสารเมืองโบราณ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม
วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
วารสารห้องสมุด
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารเกษมบัณฑิต
วารสารเมืองโบราณ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
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วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
ศิลปกรรมสาร วารสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปากร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดี
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฏร์ธานี
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่
วารสารวิจิตรศิลป์
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง – สาละวิน
จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์
วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารราชนครินทร์
วารสารราชมงคลล้านนา

วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
ศิลปกรรมสาร วารสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปากร
สารคดี

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารวิจิตรศิลป์
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารสหวิทยาการ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
รัฐศาสตร์สาร
รัฐสภาสาร
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
วารสารกฎหมายปกครอง

รัฐศาสตร์สาร
รัฐสภาสาร
วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารกฎหมายปกครอง
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วารสารกรมบัญชีกลาง
วารสารกระบวนการยุติธรรม
วารสารการงบประมาณ
วารสารการบริหารท้องถิ่น
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วารสารคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ : ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
**

สวนที่แสดงเครื่องหมาย

วารสารกรมบัญชีกลาง
วารสารกระบวนการยุติธรรม
วารสารการงบประมาณ
วารสารการบริหารท้องถิ่น
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ : ฉบับมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
 คือวารสารที่เย็บเลม

(2556-2560)



