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หลักการและเหตุผล
วารสารวิชาการนวัตกรรมสือ่ สารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทดี่ ำ� เนิน
การอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่
บทความที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว;
การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย
4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
5. ภาพยนตร์; การแสดงและก�ำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง
6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์
7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั วิจยั นักวิชาการและบุคคลทัว่ ไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม
การสื่อสาร
3. เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผูท้ สี่ นใจด้านนวัตกรรม
การสื่อสาร
ก�ำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ :
                               
จ�ำนวนพิมพ์ 300 เล่ม

							
							

						

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
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บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ
บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
กองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
แต่เพียงผู้เดียว
บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่นหากตรวจ
สอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ�้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
บทความใดทีผ่ อู้ า่ นเห็นว่าได้มกี ารลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง หรือท�ำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน
ของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน
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บทบรรณาธิการ

เมือ่ สังคมโลกถูกดูแลบริหารจัดการโดยคนในเจนเนอเรชัน่ ใหม่ และการเปิดรับคนในสังคมทีเ่ ป็นเจนเนอเรชัน่
ทีใ่ หม่กว่า ตามภาวะการเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ลูกใหญ่ตามกฎประชากรศาสตร์ หรือ Emerging Demographics
Shockwaves การก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุเต็มขัน้ ในปี 2030 หรือการจัดการก�ำลังคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตัง้ แต่รนุ่
Baby Boomer เป็นบุคลากรระดับนโยบาย มีคน Gen X เป็นผู้บริหารระดับสูง มีคน Gen Y เป็นฟันเฟือง
ขับเคลือ่ นองค์กร มี Gen Z เตรียมเข้าสูอ่ งค์กร ปัญหา Generation Gap จะเป็นปัญหาส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน การท�ำความเข้าใจ และการสือ่ สารจึงเป็นสิง่ ทีน่ กั วิชาการจ�ำเป็นต้องลงมาศึกษา และพัฒนา
กันอย่างจริงจัง ในปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ Illinois State University, University
of Essex, University of Missouri-St Louis ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Social Science
Arts and Media International Conference ภายใต้แนวคิด”Collaborations towards new meanings
in humanities and social sciences” โดยงานได้มกี ารน�ำเสนอผลงานวิชาการ วิจยั และงานสร้างสรรค์ระดับ
นานาชาติ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Social transition to tomorrows work place” โดย Prof. Dr. Martin
Lange ได้มกี ารขยายความการศึกษาการเปลีย่ นถ่ายทางสังคมผ่านการสือ่ สารในบริบทใหม่ การประชุมวิชาการ
นานาชาติครัง้ นี้ จึงกลายเป็นเมล็ดพันธุท์ ดี่ ใี นการต่อยอดวารสารวิชาการนวัตกรรมสือ่ สารสังคมเป็นวารสารทีไ่ ด้รบั
มาตรฐานในระดับนานาชาติ และเป็นก�ำลังทีน่ กั วิชาการจะช่วยในการขยายกรอบการสือ่ สารสูส่ งั คมอย่างชัดเจน
วารสารวิชาการนวัตกรรมสือ่ สารสังคม ฉบับนีไ้ ด้รวบรวมบทความวิชาการ บทความวิจยั ของนักวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับการสร้างนวัตกรรมในแง่ต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยี การ
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