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รายชื่อวารสารที่นักศึกษาปริญญาโท 
ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบตาม บฑ.47 และผูทรงคุณวุฒิของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ไดพิจารณาแลววาเปนวารสารที่เปนไปตามหลักเกณฑการเผยแพรวิทยานิพนธปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ลําดับ ชื่อวารสาร เจาของวารสาร 

1 Asia Journal of Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 Journal of Investigative and Clinical Dentistry  สํานักพิมพ Unly 
3 Journal of Medical Association of Thailand  

(จดหมายเหตุทางการแพทย) 
แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 

4 Journal of Population and Social Studies 
 (วารสารประชากรและสังคม) 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 North American Journal of Medical Sciences NAJMS Adnet 
6 Thai Journal of Nursing Research   

 (วารสารวิจัยทางการพยาบาล) 
สภาการพยาบาล 

7 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine 
and Public Health 

สมาคมเครือขายศูนยภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน 
และสาธารณสุขซีมิโอ 

8 The Thai Journal of Surgery  Royal College of Suyrgeons of Thailand 
9 เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

10 แพทยสารทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ 
11 ดุลพาห สํานักงานศาลยุติธรรม 
12 นิตยสารศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
13 บทบัณฑิตย เนติบัณฑิตยสภา 
14 วชิรเวชสาร ศูนยสงเสริมการวิจัย 

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
15 วชิรสารการพยาบาล วิชาการฝายการพยาบาล   

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
16 วารสาร  Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
17 วารสาร ABAC Journal มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
18 วารสาร BU Academic Review  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
19 วารสาร EnvironmentAsia        สมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดลอมไทย (สอสท.) 
20 วารสาร Journal of Tropical Medicine and  

Parasitology   
สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตรเขตรอนแหงประเทศไทย 
 

21 วารสาร Malaysian Journal of Nutrition  สมาคม  Nutrition Society of Malaysia  
22 วารสาร Veridian E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
23 วารสารเกื้อการุณย      วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย 
24 วารสารเทคนคิการแพทย   สมาคมเทคนคิการแพทยแหงประเทศไทย 
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25 วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด   คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
26 วารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

(Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences) 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

27 วารสารเมืองโบราณ   บริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด 
28 วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
29 วารสารโรคเอดส กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
30 วารสารโรคมะเร็ง มูลนิธิสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
31 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  

 
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทยและสมาคม  
โลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

32 วารสารกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข    
33 วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

34 วารสารกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 
35 วารสารกายภาพบําบัด  สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
36 วารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
37 วารสารกุมารเวชสาร  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
38 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
39 วารสารจุลนิติ   สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
40 วารสารดนตรีรังสิต        วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
41 วารสารดินและปุย สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย 
42 วารสารประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
43 วารสารผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา รัฐสภา 
44 วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแหงประเทศไทย   
45 วารสารพยาบาลทหารบก วิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก 
46 วารสารพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
47 วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
48 วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
49 วารสารพยาบาลสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย 
50 วารสารพฤกษศาสตรไทย 

(Thai Journal of Botany) 
สมาคมพฤกษศาสตรและองคการสวนพฤกษศาสตร 

51 วารสารพิษวิทยาไทย สมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย 
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52 วารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

53 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
54 วารสารรามาธิบดีเวชสาร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
55 วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร   ภาควิชาพยาบาลศาสตร  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
และสมาคมศิษยเกาพยาบาลรามาธิบดี 

56 วารสารวิจัย มข.   มหาวิทยาลัยขอนแกน        
57 วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศกึษา)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน   
58 วารสารวิจัย มสด. (SDU Research Journal)   

สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

59 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข(สวรส.) 

60 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
61 วารสารวิจัยสภาวะแวดลอม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
62 วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย โครงการสํานักงานสงเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทยฯ   

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
63 วารสารวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
64 วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส การทองเที่ยวไทย

นานาชาติ 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวไทย 

65 วารสารวิทยบริการ   สํานักวิทยาบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
66 วารสารวิทยาการจัดการ   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
67 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ 
68 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกฬีา   สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย 
69 วารสารวิทยาศาสตรคชสาสน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
70 วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาสังคมศาสตร 

(Kasetsart Journal Social Sciences) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

71 วารสารศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
72 วารสารศิลปกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
73 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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74 วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา 
75 วารสารศูนยการศึกษาแพทยศาสตรคลินิก  

โรงพยาบาลพระปกเกลา 
โรงพยาบาลพระปกเกลา 

76 วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
77 วารสารสงขลานครินทร  

(ฉบับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

78 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา สถาบันจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
79 วารสารสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล 
80 วารสารสมาคมแพทยนิติเวชแหงประเทศไทย  สมาคมแพทยนติิเวชแหงประเทศไทย 
81 วารสารสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย   สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย   
82 วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแหงประเทศไทย 

(Journal of Sport Management Association of Thailand)      
สมาคมการจัดการกีฬาแหงประเทศไทย 
 

83 วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

84 วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
85 วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัย   
86 วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
87 วารสารสหศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
88 วารสารสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
89 วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
90 วารสารสังคมสงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
91 วารสารสัตวแพทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
92 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา   สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
93 วารสารสาธารณสุขศาสตร 

(Journal of Public Health) 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

94 วารสารสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 (Environment and Natural Resources Journal) 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

95 วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
96 วารสารสุขศึกษา ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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97 วารสารสุขศึกษา-พลศึกษา-สันทนาการ   สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการแหงประเทศไทย      
98 วารสารอนามัยส่ิงแวดลอม   สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
99 วารสารอิ เล็กทรอนิกสทางการศึกษา   
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