มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ
“มนุษยศาสตร์สาร” ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ตั้งแต่ฉบับปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว ทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยน
จ านวนการเผยแพร่ บทความในวารสาร เป็ นปี ละ 3 ฉบั บ การปรั บเปลี่ยนรู ปแบบการจัดทา
เอกสารอ้างอิงให้เป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และการยกเลิกการจัดทารูปเล่ม
วารสารโดยจะท าการเผยแพร่ วารสารเฉพาะในรู ปแบบวารสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อให้ มี
ความเหมาะสมและสอดรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถติดตามรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเว็บไซด์ของวารสาร
สาหรับวารสารฉบับปีที่ 20 ฉบับที่ 2 นี้ พบว่าบทความที่นาเสนอก็ยังคงมีเนื้อหาคลอบคลุมใน
มิติที่หลากหลายด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์และการบรูณาการร่วมกัน
ผ่านบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ “การพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อสร้างให้
จั งหวั ดเชี ยงรายเป็ นจุ ดเชื่ อมต่ อการท่ องเที่ ยวของแหล่ งอารยธรรมล้ านนาผ่ านพฤติ กรรม
นั กท่ องเที่ ยวและการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ ยว” และ “การสร้างมูลค่ าเพิ่มให้กับ
อัตลักษณ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์ม้งผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณี ศึกษาหมู่บ้านม้ง
กิ่วกาญจน์ ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเป็นบทความที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีบทความที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผ่านมิติอื่น ๆ ได้แก่ “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี จังหวัด
ชุมพร” “ความต้องการและการใช้แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ของชาวมอญ ในจังหวัด
ลาพูน” “การพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา” นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจอื่นๆ
ได้แก่ “คาสลับพยางค์ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น” “ภาษาผู้หญิงและสิ่งประหลาด:
พินิจความเหลื่อมล้าทางเพศในบทละครเรื่อง วีนัส ของซูซาน ลอรี พาร์คส์ ” และ “มิติความ
แตกต่างและประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของ
ภาษาในมหาวิทยาลัยไทย”
สาหรับการติดตามอ่านวารสาร ผู้อ่านสามารถติดตามได้จากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซด์
ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/index
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สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายสถาบันที่กรุณาประเมินคุณภาพบทความก่อนตีพิมพ์อย่างเข้มข้น และถือโอกาสนี้เชิญ
ชวนคณาจารย์ นั กวิ จั ย นั กวิ ชาการ และนิ สิ ต นั กศึ กษา เสนอผลงานเพื่ อตี พิ มพ์ เผยแพร่ใน
“มนุษยศาสตร์สาร” โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ จากเว็บไซด์ของวารสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
บรรณาธิการ
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“มนุษยศาสตร์สาร”
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University.
เจ้าของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์
หนังสือ ครอบคลุมเนื้อหาที่มีคุณภาพทางด้านมนุษยศาสตร์
2. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ตลอดจนเทคนิ ค การวิ จั ย ใหม่ ๆ
ด้านมนุษยศาสตร์
มาตรฐานของวารสาร
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ.
และ สกว. กาหนด โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจาก
สถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ซึ่งเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท าหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณากลั่ น กรองบทความ
อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Doubleblind peer review) และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ฉบับ ตามปี
ปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และ
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม
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นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการ
ของมนุ ษ ยศาสตร์ ส าร จะครอบคลุ ม เนื้ อ หาทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ ในสาขาวิ ช าภาษา
วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์
จิ ต วิ ท ยา บ้ า นและชุ ม ชน การพั ฒ นาชุ ม ชน และการท่ อ งเที่ ย ว โดยรั บ บทความวิ จั ย
(Research articles) บทความวิ ชาการ (Academic articles) บทความปริ ทั ศน์ (Review
articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่เคยตี พิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกาหนด และยินยอมให้
บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ จ ะต้ อ งผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาจาก
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. ผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 และส่งบทความทางออนไลน์ผ่านระบบ
ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/submission พร้อมทั้งส่ง “แบบฟอร์ ม
เสนอบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์” มาตามที่อยู่ด้านล่างดังนี้
กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-943219, 053-942345 โทรสาร 053-217148
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2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ
โดยทันที
3. กองบรรณาธิการจะดาเนินการตรวจสอบบทความที่ได้รับว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสาร
หรื อไม่ รวมถึ งคุ ณภาพทางวิ ชาการและประโยชน์ ทั้ งในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บั ติ ในเบื้ องต้ น
และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายใน 15 วัน
4. ถ้ าผ่ านการพิ จารณาเบื้ องต้ นจากกองบรรณาธิ การ ขอให้ ผู้ เขี ยนชาระเงิ นค่ าตี พิ มพ์
ผ่านทาง บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 667-406368-0 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และส่ งหลั กฐานการโอนเงิ นมายั งกองบรรณาธิ การ ที่ Email: humanjournal@cmu.ac.th
(ประกาศอัตราค่าบริการตีพิมพ์)
5. หลั ง จากกองบรรณาธิ ก ารได้ รั บ หลั ก ฐานการช าระค่ า ตี พิ ม พ์ บ ทความแล้ ว
กองบรรณาธิ การจะด าเนิ นการส่ งบทความเพื่ อกลั่นกรองต่ อไป โดยจะส่งให้ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
จะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกัน
และกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
6. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินการพิจารณาโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรนาลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อน
ส่ งให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ประเมิ นอี กครั้ ง หรื อปฏิ เสธการตี พิ มพ์ และจะแจ้ งผลการพิ จารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา
โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด
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สถานที่ติดต่อ
กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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E-Mail: humanjournal@cmu.ac.th
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ISSN (Print): 1513-461x
E-ISSN (Online): 2630-0370
สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื้อหา ผลการศึกษา ข้อความ การอ้างอิง และความคิดเห็นที่ปรากฎในแต่ละบทความ
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว
บรรณาธิการและผู้พิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบ
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กองบรรณาธิการ “มนุษยศาสตร์สาร”
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายใน
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คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจณะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการวารสาร
นายจารุเดช เขตเจริญ

พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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