คําแนะนําในการจัดเตรียมต้ นฉบับสํ าหรับผู้เขียน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อสี เทอร์ น
1. ข้ อมูลเบืองต้ นของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพือเป็ นสื อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริ หารธุ รกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทีมี
คุณภาพซึ งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทงในเชิ
ั
งทฤษฎีเพือให้นกั วิจยั สามารถนําไปพัฒนาหรื อสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฎิบตั ิทีนักปฎิบตั ิสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคส่ วนต่างๆ ทัง
ภาครัฐ ภาคธุ รกิจ และภาคสังคมและชุมชน
2) เพือส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าวิจยั และนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจยั
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนือหา ประกอบด้วย
1) บริ หารธุ รกิจและการจัดการ
2) รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
3) นิเทศศาสตร์
4) ศิลปศาสตร์
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1.3 กําหนดตีพมิ พ์ เผยแพร่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นเริ มตีพิมพ์เผยแพร่ มาตังแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจัดทํา
เป็ นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี )
1) ฉบับที 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2) ฉบับที 2 เดือนสิ งหาคม – เดือนตุลาคม
3) ฉบับที 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
4) ฉบับที 4 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
2. นโยบายการพิจารณารับตีพมิ พ์ผลงาน
2.1 คําแนะนําทัวไป
1) ผลงานทีเสนอตีพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร เอกสารการประชุม หรื อ
สิ งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจยั และวิทยานิพนธ์)
2) ผลงานทีเสนอตีพิมพ์ตอ้ งไม่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งตีพิมพ์
อืนใด
3) ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆในบทความถือเป็ นทัศนะของผูเ้ ขียน กองบรรณาธิ การไม่

จําเป็ นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านันและไม่ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิ การ กรณี มีการ
ฟ้ องร้องเรื องการละเมิดลิขสิ ทธิ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
4) ลิขสิ ทธ์บทความเป็ นของผูเ้ ขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นได้รับการสงวนสิ ทธิ ตาม
กฎหมาย การตี พิ ม พ์ ซํ าต้อ งได้ รั บ อนุ ญ าตโดยตรงจากผู ้เ ขี ย นและมหาวิ ท ยาลัย ฟาร์ อี ส เทอร์ น เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2.2 ประเภทผลงานทีรับตีพมิ พ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี
1) บทความวิชาการ (Academic Article)
2) บทความวิจยั (Research Article)
3) บทความปริ ทศั น์ (Review Article)
4) บทวิจารณ์หนังสื อ (Book Review)
2.3 การพิจารณากลันกรองบทความ
1) บทความทีจะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็ นบทความทีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชน์ทงในเชิ
ั
งทฤษฎีเพือให้นกั วิจยั สามารถนําไปพัฒนาหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และประโยชน์
ในเชิงปฎิบตั ิทีนักปฎิบตั ิสามารถนําไปประยุกต์ใช้ทงในภาคส่
ั
วนต่างๆ ทังภาครัฐ ภาคธุ รกิจ และภาคสังคม
และชุมชน
2) บทความทีจะได้รับการตีพิมพ์ตอ้ งผ่านกระบวนการกลันกรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer
Review) ในสาขาวิชาทีเกียวข้อง จํานวน 2 ท่านและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิ การ
2.4 กระบวนการพิจารณากลันกรองบทความ (Peer Review)
1) กองบรรณาธิ การจะแจ้งให้ผเู ้ ขียนทราบเมือกองบรรณาธิ การได้รับบทความเรี ยบร้อย
สมบูรณ์
2) กองบรรณาธิ การจะตรวจสอบบทความว่าอยูใ่ นขอบเขตเนือหาวารสารหรื อไม่ รวมถึง
คุณภาพทางวิชาการ และประโยชน์ทงในเชิ
ั
งทฤษฎีและปฎิบตั ิ
3) ในกรณี ทีกองบรรณาธิ การพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กอง
บรรณาธิ การจะดําเนินการส่ งบทความเพือกลันกรองต่อไป โดยจะส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาทีเกียวข้อง
จํานวน 2 ท่านประเมินคุณภาพของบทความว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรื อไม่ โดยกระบวนการ
กลันกรองนี ทังผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4) เมือผูท้ รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิ การจะตัดสิ นใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิวา่ บทความนัน ๆ ควรนําลงตีพิมพ์ หรื อควรจะส่ งให้ผเู ้ ขียนแก้ไขแล้วส่ งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครังหนึง หรื อปฎิเสธการตีพิมพ์
3. ข้ อกําหนดต้ นฉบับ
3.1 การจัดพิมพ์ ต้นฉบับ
1) ผลงานทีเสนอพิจาณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 5 – 10 หน้ากระดาษ A4
2) บทความภาษาไทย พิมพ์ดว้ ย Font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความ

ภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Font Time New Roman ขนาดตัวอักษร 12 Point
3) ระยะขอบกระดาษ 1 นิว (เท่ากันทุกด้าน)
4) หมายเลขหน้า ให้ใส่ ไว้ตาํ แหน่งด้านบนขวา ตังแต่ตน้ จนจบบทความ
5) ชือเรื องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึงกลางหน้ากระดาษ
6) บทคัดย่อภาษาไทย ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์
และต้องพิมพ์คาํ สําคัญต่อท้าย
7) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1
คอลัมน์ และต้องพิมพ์คาํ สําคัญต่อท้าย
8) เนือหาพิมพ์ 1 คอลัมน์ ขนาดตัวอักษร 16 Point
9) ชือและหมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัด
ชิดซ้าย ใต้ตารางบอกแหล่งทีมา จัดชิดซ้าย
10) ชือภาพและหมายเลขกํากับภาพ ชือแผนภูมิและหมายเลขกํากับแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14
Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ (ควรเป็ นภาพทีชัดเจน และควรแนบ File ภาพมาด้วย)
11) แผนภูมิ จัดกึงกลางหน้ากระดาษ ใต้ภาพ แผนภูมิบอกแหล่งทีมา จัดกึงกลางหน้ากระดาษ
12) ชือบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิ ดซ้าย ส่ วนเนือหา
บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์
13) พิมพ์ชือและนามสกุลของผูเ้ ขียนทุกคน พร้อมระบุคุณวุฒิสูงสุ ด ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
ตําแหน่งงาน และหน่วยงานทีสังกัด หรื อสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถ่ายผูเ้ ขียนมาด้วย
14) ผูเ้ ขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ตน้ ฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความ
สละสลวยของการใช้ภาษา
3.2 ส่ วนประกอบของบทความ
1) บทความวิชาการ หัวข้อและเนือหาควรชีประเด็นทีต้องการนําเสนอให้ชดั เจนและมีลาํ ดับ
เนือหาทีเหมาะสมเพือให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้ชดั เจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์และเสนอแนะ
ประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี (สามารถมีหวั ข้อหรื อองค์ประกอบทีแตกต่างได้)
(1) ชือเรื อง (Title)
(2) บทคัดย่อ (Abstract)
สรุ ปเนื อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน กําหนดให้มีทงบทคั
ั
ดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ย่อหน้า ไม่เกิน 250 คํา
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเป็ นคําสําคัญของเนือหาเหมาะสําหรับนําไปใช้เป็ นคําค้นในระบบฐานข้อมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป็ นส่ วนแนะนําและปูพืนเรื องเพือให้ผอู ้ า่ นทราบข้อมูลเบืองต้นของเนือหา เป็ นการจูง
ใจให้ผอู ้ ่านเกิดความสนใจในเรื องนัน ๆ
(5) เนือหา (Body of Text)

เป็ นส่ วนหลักของเนื อหาบทความ การจัดลําดับเนื อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสร้าง
ของเนื อหาทีนําเสนอให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนือหานัน การนําเสนอเนื อหาควรมีความต่อเนื องเพือ
ช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจสาระนันได้โดยง่าย
(6) สรุ ป (Conclusion)
เป็ นการสรุ ปเนื อหาในบทความทังหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุ ป
ปิ ดท้ายเนือหาทีเราได้นาํ เสนอไปแล้วา่ มีผลดี หรื อผลเสี ยอย่างไร
(7) เอกสารอ้างอิง (Reference)
เขียนบรรณานุกรมในรู ปแบบ APA (American Psychological Association)
2) บทความวิจยั ควรมีการนําเสนอผลการวิจยั ทีได้รับอย่างเป็ นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี (สามารถมีหวั ข้อหรื อองค์ประกอบทีแตกต่างได้)
(1) ชือเรื อง (Title)
ชือเรื องควรมีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ โดยพิมพ์ชือเรื องเป็ นภาษาไทยและตาม
ด้วยชือเรื องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
(2) บทคัดย่อ (Abstract)
กําหนดให้มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั
งกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ย่อ
หน้า ไม่เกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุ ปสาระสําคัญของเรื องโดยเฉพาะวัตถุ ประสงค์ วีธีการ
และผลการวิจยั )
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเป็ นคําสําคัญของเนือหาเหมาะสําหรับนําไปใช้เป็ นคําค้นในระบบฐานข้อมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป็ นการอธิ บายถึงทีมาและความสําคัญของปั ญหา และเหตุผลทีนําไปสู่ การวิจยั มีขอ้ มูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรื อโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้อง
(5) วัตถุประสงค์ (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการวิจยั
(6) วิธีการวิจยั (Research Methodology)
อธิ บายถึงกระบวนการดําเนินการวิจยั อย่างละเอียดและชัดเจน
(7) ผลการวิจยั (Results)
เสนอผลการวิจยั ทีตรงประเด็นตามลําดับขันของการวิจยั การใช้ตารางหรื อแผนภูมิไม่
ควรเกิน 5 ตารางหรื อแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลทีค้นพบอย่างชัดเจน
(8) อภิปรายผลการวิจยั (Discussion)
ผสมผสานปรี ยบเทียบและตีความผลการวิจยั ให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง รวมทังเชื อมโยงผลการวิจยั ให้สอดคล้องกับประเด็นปั ญหาการวิจยั
(9) สรุ ป (Conclusion)
สรุ ปสาระสําคัญของผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะทีจะนําผลการวิจยั นันไปใช้
ประโยชน์
(10) เอกสารอ้างอิง (Reference)

เขียนบรรณานุกรมในรู ปแบบของ APA (American Psychological Association)
3.3 การอ้ างอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นใช้รูปแบบการอ้างอิงของ APA (American
Psychological Association)
1) การอ้างอิงในเนื อหาให้ใช้รูปแบบ ดังนี
(ชือ-นามสกุลผูแ้ ต่ง, ปี ทีพิมพ์, เลขหน้า)
ตัวอย่าง
(เกียรติศกั ดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ, 2546, 64)
2) บรรณานุกรมท้ายบทให้ใช้รูปแบบ ดังนี
(1) หนังสื อ
ชือผูแ้ ต่ง. (ปี ทีพิมพ์). ชื อหนังสื อ. สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Bolinger, Dwinght. (1977). The Form of Language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชือผูแ้ ต่ง. (ปี ทีพิมพ์). ชือบทความ. ชื อวารสาร, ปี ที(ฉบับที), เลขหน้าทีอ้างถึง
ตัวอย่าง
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ์
ชือผูแ้ ต่ง. (ปี ทีพิมพ์). ชื อวิทยานิพนธ์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญามหาบัณฑิต, ชือมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง
สรรพงษ์ จันทเลิศ. (2546). การสร้ างเว็บไซต์ ท่องเทียวของจังหวัดเชี ยงราย.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
(4) เว็บเพจ
ชือผูแ้ ต่งหรื อหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปี ทีจัดทํา). ชื อเรือง. สื บค้นเมือ วันที เดือน ปี ,
จาก URL.
ตัวอย่าง
ชวนะ ภวภานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่ าก้ าวไกลไปกว่ านี. สื บค้นเมือ 25 ธันวาคม
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. การส่ งต้ นฉบับ
ส่ งต้นฉบับบทความผ่านระบบรับส่ งบทความแบบออนไลน์ในระบบการจัดการวารสารแบบ
ออนไลน์ ThaiJo ที URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/pages/view/online_submissions

5. สิ งทีผู้เขียนจะได้ รับตอบแทน
ผูเ้ ขียนทีผลงานได้รับพิจารณาตีพิมพ์จะได้รับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ นเป็ น
อภินนั ทนาการ จํานวน 1 ฉบับ

