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 วารสารปญัญาภวิฒัน ์ไดด้ำาเนนิการตีพิมพ์เผยแพร่อยา่งต่อเนือ่ง ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2552 ปจัจุบนัเปน็วารสาร
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) 
กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารไทยท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI)

วัตถุประสงค์
 เพือ่เผยแพรผ่ลงานวชิาการดา้นมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกจิ การจัดการ ศิลปศาสตร ์
ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สำาหรับนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์
 1. ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประเภทผลงานวชิาการ ประกอบด้วย บทความวจิยั บทความวชิาการ บทวจิารณห์นงัสอื และบทความ
ปริทัศน์
 3. ภาษาของผลงานวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทยและอังกฤษ

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำานวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ 
(Double-Blind Peer review)
 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น
 3. บทความ ขอ้ความ ภาพประกอบ และตารางประกอบ ทีต่พิีมพใ์นวารสารเปน็ความคิดเหน็และความ
รับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แต่อย่างใด
 4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

กำาหนดพิมพ์เผยแพร่
 ปีละ 3 ฉบับ 
 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
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บทบรรณาธิการ
2020 ปีที่โลกเผชิญวิกฤต

 ในปี 2020 นั้นถือเป็นปีที่โลกนั้นเผชิญวิกฤติ

ในหลายๆ เรื่อง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

และสาธารณสุข ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน 

ระดับปัจเจกชน ชุมชน สังคม และในระดับสากล  

เราลองไปย้อนดูกันว่าปี 2020 โลกของเราเกิด

เหตุการณ์อะไรมาแล้วบ้าง!? 

 เริ่มต้นปีด้วยเหตุการณ์ประท้วงท่ีฮ่องกง  

ผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกว่าแสนคน  

ตามด้วยเหตุการณ์ไฟป่าที่ประเทศออสเตรเลีย 

มีความเสียหายท่ีรุนแรงครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 60,000 

ตารางกิโลเมตร และคร่าชีวิตสัตว์ป่าไปกว่าจำานวน

มากกวา่ 480 ลา้นตวั และมเีหตกุารณน์ำา้ทว่มคร้ังใหญ ่
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