
คําแนะนําในการจัดเตรียมต้นฉบับสําหรับผู้เขียน 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น 

 
 

1. ข้อมูลเบื�องต้นของวารสาร 

1.1 วตัถุประสงค์ 

1) เพื�อเป็นสื�อกลางในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และงานสร้างสรรคท์ั�ง 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบริหารธุรกิจและการจดัการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสหวทิยาการดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที�มี

คุณภาพซึ�งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั�งในเชิงทฤษฎีเพื�อใหน้กัวจิยัสามารถนาํไปพฒันาหรือสร้าง 

องคค์วามรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฎิบติัที�นกัปฎิบติัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นภาคส่วนต่างๆ ทั�ง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน 

2) เพื�อส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้วจิยัและนาํเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย ์นกัวิจยั  

นกัวชิาการ และนกัศึกษา 

1.2 ขอบเขตเนื�อหา  ประกอบดว้ย   

1) บริหารธุรกิจและการจดัการ   

2) รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

3) นิเทศศาสตร์   

4) ศิลปศาสตร์  

5) เทคโนโลยสีารสนเทศ   

6) สหวทิยาการดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1.3  กาํหนดตีพมิพ์เผยแพร่ 

 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเริ�มตีพิมพเ์ผยแพร่มาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจดัทาํ 

เป็นราย 3 เดือน (4 ฉบบั/ปี)   

1) ฉบบัที� 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม   

2) ฉบบัที� 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม   

3) ฉบบัที� 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม   

4) ฉบบัที� 4  เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน   
 

2. นโยบายการพจิารณารับตีพมิพ์ผลงาน 

2.1 คําแนะนําทั�วไป 

1) ผลงานที�เสนอตีพิมพต์อ้งไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือ 

สิ�งพิมพใ์ดมาก่อน (ยกเวน้รายงานวจิยั และวทิยานิพนธ์) 

2) ผลงานที�เสนอตีพิมพต์อ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณารอตีพิมพใ์นวารสารหรือสิ�งตีพิมพ ์

อื�นใด 

3) ทศันะและขอ้คิดเห็นใดๆในบทความถือเป็นทศันะของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการไม ่



จาํเป็นตอ้งเห็นพอ้งดว้ยกบัทศันะเหล่านั�นและไม่ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมีการ

ฟ้องร้องเรื�องการละเมิดลิขสิทธิ� ถือเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4) ลิขสิทธ์บทความเป็นของผูเ้ขียนและมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นไดรั้บการสงวนสิทธิตาม 

กฎหมาย การตีพิมพ์ซํ� าต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู ้เ ขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร 

2.2 ประเภทผลงานที�รับตีพมิพ์ 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาตีพิมพบ์ทความทั�งภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ  ดงันี�  

1) บทความวชิาการ (Academic Article)  

2) บทความวจิยั (Research Article)  

3) บทความปริทศัน ์(Review Article)  

4) บทวจิารณ์หนงัสือ (Book Review)  

2.3 การพจิารณากลั�นกรองบทความ 

1) บทความที�จะไดรั้บพิจารณาตีพิมพ ์ตอ้งเป็นบทความที�แสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพทางวชิาการ 

และมีประโยชน์ทั�งในเชิงทฤษฎีเพื�อใหน้กัวจิยัสามารถนาํไปพฒันาหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และประโยชน์

ในเชิงปฎิบติัที�นกัปฎิบติัสามารถนาํไปประยุกตใ์ชท้ั�งในภาคส่วนต่างๆ ทั�งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคม

และชุมชน 

2) บทความที�จะไดรั้บการตีพิมพต์อ้งผา่นกระบวนการกลั�นกรองจากผูท้รงคุณวฒิุ (Peer  

Review) ในสาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 2 ท่านและไดรั้บความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

2.4  กระบวนการพจิารณากลั�นกรองบทความ (Peer Review) 

1) กองบรรณาธิการจะแจง้ใหผู้เ้ขียนทราบเมื�อกองบรรณาธิการไดรั้บบทความเรียบร้อย 

สมบูรณ์ 

2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวา่อยูใ่นขอบเขตเนื�อหาวารสารหรือไม่ รวมถึง 

คุณภาพทางวชิาการ และประโยชน์ทั�งในเชิงทฤษฎีและปฎิบติั 

3) ในกรณีที�กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไวพ้ิจารณาตีพิมพ ์กอง 

บรรณาธิการจะดาํเนินการส่งบทความเพื�อกลั�นกรองต่อไป โดยจะส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาที�เกี�ยวขอ้ง 

จาํนวน 2 ท่านประเมินคุณภาพของบทความวา่อยูใ่นเกณฑที์�เหมาะสมจะลงตีพิมพห์รือไม่ โดยกระบวนการ

กลั�นกรองนี�  ทั�งผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ขียนจะไม่ทราบขอ้มูลของกนัและกนั (Double-Blind Process) 

4) เมื�อผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว้ กองบรรณาธิการจะตดัสินใจโดยอิงตาม 

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิวา่บทความนั�น ๆ ควรนาํลงตีพิมพ ์หรือควรจะส่งใหผู้เ้ขียนแกไ้ขแลว้ส่งให้

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินอีกครั� งหนึ�ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ ์
 

3. ข้อกาํหนดต้นฉบับ 

 3.1 การจัดพมิพ์ต้นฉบับ 

       1)   ผลงานที�เสนอพิจาณาตีพิมพค์วรมีความยาวประมาณ 5 – 10 หนา้กระดาษ A4  

       2)   บทความภาษาไทย พิมพด์ว้ย Font Angsana New ขนาดตวัอกัษร 16 Point บทความ 



ภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ย Font Time New Roman ขนาดตวัอกัษร 12 Point 

3) ระยะขอบกระดาษ 1 นิ�ว (เท่ากนัทุกดา้น) 

4) หมายเลขหนา้ ใหใ้ส่ไวต้าํแหน่งดา้นบนขวา ตั�งแต่ตน้จนจบบทความ 

5) ชื�อเรื�องบทความ ขนาดตวัอกัษร 18 Point (ตวัหนา) จดักึ�งกลางหนา้กระดาษ 

6) บทคดัยอ่ภาษาไทย ความยาว 1 ยอ่หนา้ (250 คาํ) ขนาดตวัอกัษร 16 Point พิมพ ์1 คอลมัน ์

และตอ้งพิมพค์าํสาํคญัต่อทา้ย 

7) บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ความยาว 1 ยอ่หนา้ (250 คาํ) ขนาดตวัอกัษร 16 Point  พิมพ ์1  

คอลมัน์ และตอ้งพิมพค์าํสาํคญัต่อทา้ย 

8) เนื�อหาพิมพ ์1 คอลมัน์  ขนาดตวัอกัษร 16 Point 

9) ชื�อและหมายเลขกาํกบัตาราง  ขนาดตวัอกัษร 14 Point (ตวัหนา) ใหพ้ิมพไ์วบ้นตารางจดั 

ชิดซา้ย ใตต้ารางบอกแหล่งที�มา จดัชิดซา้ย 

10) ชื�อภาพและหมายเลขกาํกบัภาพ  ชื�อแผนภูมิและหมายเลขกาํกบัแผนภูมิ ขนาดตวัอกัษร 14  

Point (ตวัหนา) ใหพ้ิมพไ์วใ้ตภ้าพ  (ควรเป็นภาพที�ชดัเจน และควรแนบ File ภาพมาดว้ย) 

11) แผนภูมิ จดักึ�งกลางหนา้กระดาษ  ใตภ้าพ  แผนภูมิบอกแหล่งที�มา จดักึ�งกลางหนา้กระดาษ  

       12) ชื�อบรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิง  ขนาดตวัอกัษร 16 Point (ตวัหนา) จดัชิดซา้ย ส่วนเนื�อหา

บรรณานุกรม/เอกสารอา้งอิง ขนาดตวัอกัษร 16 Point พิมพ ์1 คอลมัน์ 

       13) พิมพชื์�อและนามสกุลของผูเ้ขียนทุกคน พร้อมระบุคุณวฒิุสูงสุด ตาํแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี)

ตาํแหน่งงาน และหน่วยงานที�สังกดั หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg  ภาพถ่ายผูเ้ขียนมาดว้ย 

       14) ผูเ้ขียนตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของการพิมพต์น้ฉบบั เช่น ตวัสะกด วรรคตอน และความ

สละสลวยของการใชภ้าษา 

3.2 ส่วนประกอบของบทความ 

1) บทความวชิาการ  หวัขอ้และเนื�อหาควรชี�ประเด็นที�ตอ้งการนาํเสนอใหช้ดัเจนและมีลาํดบั 

เนื�อหาที�เหมาะสมเพื�อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน รวมถึงมีการใชท้ฤษฎีวเิคราะห์และเสนอแนะ

ประเด็นอยา่งสมบูรณ์   โดยควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี�  (สามารถมีหวัขอ้หรือองคป์ระกอบที�แตกต่างได)้ 

(1) ชื�อเรื�อง (Title) 

(2) บทคดัยอ่ (Abstract) 

              สรุปเนื�อหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน   กาํหนดใหมี้ทั�งบทคดัยอ่ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ยอ่หนา้ ไม่เกิน 250 คาํ 

(3) คาํสาํคญั  (Keyword) 

                                   ระบุคาํที�เป็นคาํสาํคญัของเนื�อหาเหมาะสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นคาํคน้ในระบบฐานขอ้มูล 

(4) บทนาํ (Introduction) 

เป็นส่วนแนะนาํและปูพื�นเรื�องเพื�อให้ผูอ่้านทราบขอ้มลูเบื�องตน้ของเนื�อหา เป็นการจูง 

ใจใหผู้อ่้านเกิดความสนใจในเรื�องนั�น ๆ  

(5) เนื�อหา (Body of Text) 



                    เป็นส่วนหลกัของเนื�อหาบทความ การจดัลาํดบัเนื�อหา ควรมีการวางแผนจดัโครงสร้าง

ของเนื�อหาที�นาํเสนอใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของเนื�อหานั�น การนาํเสนอเนื�อหาควรมีความต่อเนื�องเพื�อ

ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจสาระนั�นไดโ้ดยง่าย 

(6) สรุป (Conclusion) 

            เป็นการสรุปเนื�อหาในบทความทั�งหมดออกมาอยา่งชดัเจน และกระชบัโดยมีการสรุป 

ปิดทา้ยเนื�อหาที�เราไดน้าํเสนอไปแลว้า่มีผลดี หรือผลเสียอยา่งไร  

            (7)  เอกสารอา้งอิง (Reference) 

                  เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA (American Psychological Association)  

2) บทความวจิยั  ควรมีการนาํเสนอผลการวิจยัที�ไดรั้บอยา่งเป็นระบบ โดยควรมีองคป์ระกอบ 

ดงัต่อไปนี�  (สามารถมีหวัขอ้หรือองคป์ระกอบที�แตกต่างได)้ 

(1) ชื�อเรื�อง (Title) 

             ชื�อเรื�องควรมีทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยพิมพชื์�อเรื�องเป็นภาษาไทยและตาม 

ดว้ยชื�อเรื�องภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา 

(2) บทคดัยอ่ (Abstract) 

             กาํหนดใหมี้ทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ยอ่ 

หน้า ไม่เกิน 250 คาํ (การเขียนบทคดัย่อ คือ การสรุปสาระสําคญัของเรื�องโดยเฉพาะวตัถุประสงค์ วีธีการ 

และผลการวจิยั) 

(3) คาํสาํคญั  (Keyword) 

              ระบุคาํที�เป็นคาํสาํคญัของเนื�อหาเหมาะสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นคาํคน้ในระบบฐานขอ้มูล 

(4) บทนาํ  (Introduction) 

             เป็นการอธิบายถึงที�มาและความสาํคญัของปัญหา และเหตุผลที�นาํไปสู่การวจิยัมีขอ้มูล 

ทางวชิาการสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีที�เกี�ยวขอ้ง  

(5) วตัถุประสงค ์(Research Objectives) 

              ระบุถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวิจยั 

(6) วธีิการวจิยั (Research Methodology) 

              อธิบายถึงกระบวนการดาํเนินการวจิยัอยา่งละเอียดและชดัเจน 

(7) ผลการวจิยั (Results) 

             เสนอผลการวิจยัที�ตรงประเด็นตามลาํดบัขั�นของการวจิยั การใชต้ารางหรือแผนภูมิไม่ 

ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวเิคราะห์ผลที�คน้พบอยา่งชดัเจน 

(8) อภิปรายผลการวิจยั (Discussion) 

              ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวจิยัใหเ้ขา้กบัหลกัทฤษฎี แนวคิด และ 

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งเชื�อมโยงผลการวิจยัใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาการวิจยั 

(9) สรุป (Conclusion) 

             สรุปสาระสาํคญัของผลการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะที�จะนาํผลการวจิยันั�นไปใช ้

ประโยชน์ 

(10)  เอกสารอา้งอิง (Reference) 



               เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)  

3.3   การอ้างองิ 

                    วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นใชรู้ปแบบการอา้งอิงของ  APA (American 

Psychological Association) 

1) การอา้งอิงในเนื�อหาใหใ้ชรู้ปแบบ ดงันี�  

                            (ชื�อ-นามสกุลผูแ้ต่ง, ปีที�พิมพ,์ เลขหนา้) 

          ตวัอยา่ง 

          (เกียรติศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ� , 2546, 64) 

 2)  บรรณานุกรมทา้ยบทใหใ้ชรู้ปแบบ ดงันี�  

         (1)  หนงัสือ            

                                 ชื�อผูแ้ต่ง. (ปีที�พิมพ)์. ชื�อหนังสือ. สถานที�พิมพ:์ สาํนกัพิมพ.์ 

                                 ตวัอยา่ง 

                                 Bolinger, Dwinght. (1977). The Form of Language. London: Longmans. 

                           (2) บทความจากวารสาร 

                                 ชื�อผูแ้ต่ง. (ปีที�พิมพ)์. ชื�อบทความ. ชื�อวารสาร, ปีที�(ฉบบัที�), เลขหนา้ที�อา้งถึง 

                                  ตวัอยา่ง 

                Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.  

                                              Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. 

          (3) วทิยานิพนธ์ 

                ชื�อผูแ้ต่ง. (ปีที�พิมพ)์. ชื�อวทิยานิพนธ์. วทิยานิพนธ์ปริญามหาบณัฑิต, ชื�อมหาวทิยาลยั. 

                ตวัอยา่ง 

                สรรพงษ ์จนัทเลิศ. (2546). การสร้างเวบ็ไซต์ท่องเที�ยวของจังหวดัเชียงราย.  

                                              วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 

          (4)  เวบ็เพจ 

                ชื�อผูแ้ต่งหรื�อหน่วยงานเจา้ของเวบ็ไซต.์ (ปีที�จดัทาํ). ชื�อเรื�อง. สืบคน้เมื�อ วนัที� เดือน ปี,  

                                              จาก URL. 

                                  ตวัอยา่ง 

                ชวนะ ภวภานนัท.์ (2548). ธุรกจิสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี�. สืบคน้เมื�อ 25 ธนัวาคม  

                                              2548, จาก Htpp://www.businesstgai.co.th/content.php?data=407720-opinion 

                            American Psychological Association. (1999). Electronic preference formats  

                                              recommended by the American Psychological Association. Retrieved July  

                                              18, 1999, from: http://www.apa.org/journals/webref.html  

4. การส่งต้นฉบับ 

ส่งตน้ฉบบับทความผา่นระบบรับส่งบทความแบบออนไลน์ในระบบการจดัการวารสารแบบ 

ออนไลน์ ThaiJo ที� URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions 

 



5. สิ�งที�ผู้เขียนจะได้รับตอบแทน 

ผูเ้ขียนที�ผลงานไดรั้บพิจารณาตีพิมพจ์ะไดรั้บวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเป็น 

อภินนัทนาการ จาํนวน 1 ฉบบั 
 

 

   

 


