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เจ้ าของ

วัตถุ ประสงค์ และขอบเขต
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ในลักษณะบทความวิชาการ บทความปริท ัศน์ และบทวิจารณ์
หนังสือ ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และจิ ตวิทยา
2. เพื่อเป็ นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และเป็ นเวทีของการแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการวิจัยทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เ กิดการต่อยอด และพัฒนา
องค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่ องและเสรี
3. ต้นฉบับทีเ่ สนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เ คยตีพิมพ์ในวารสารใด วารสารหนึ่ งมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น รวมทัง้ จะต้องผ่านการพิจารณา ให้
ความเห็ นและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู ้ทรงคุณ วุฒิ (Peer Review) ของ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุ ษยศาสตร์ลงั คมศาสตร์ จานวน 2 ท่าน
ก่อนลงตีพิมพ์
กาหนดออก

ปี ละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจาเดือน ม.ค.- เม.ย. ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พ.ค.-ส.ค. และ ฉบับที่ 3
ประจาเดือน ก.ย.-ธ.ค.)

การเผยแพร่

ดาเนิ นการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารออนไลน์
(http://journal.gs.kku.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/) ฉบับพิมพ์
จัดส่งเพื่อให้ภาควิชา คณะ และห้องสมุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดหน่ วยงานรัฐบาล
และห้องสมุดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

การติดต่ อ

กองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 0-4320-2551 ต่อ 42421 โทรสาร 0-4320-2421 E_mail: ppanip@kku.ac.th
หรือศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม http://journal.gs.kku.ac.th/
ต้นฉบับทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ในวารสารนี้ เป็ นลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนา
ข้อความใดๆ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งหรือทัง้ หมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าของ
ต้นฉบับและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน
ผลการวิจัยและความคิดเห็ นทีป่ รากฏในวารสาร เป็ นความรับผิดชอบของผู ้เขียน ทัง้ นี้ ไม่รวมความ
ผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิ คการพิมพ์
กองบรรณาธิการวารสารไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อา้ งอิงแสดงทีม่ า
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