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บทความวิชาการ 
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การใชอินโฟกราฟกในการนําเสนอขอมูล 
 ยุคดจิทิลัคอนเทนตดวยโปรแกรม Piktochart
 กัญญกุลณัช  พีรชาอัครชัย

บทความวิจัย         
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     มัลลิกา  จอมจันทรกานต  และ  
 สุกัญญา  แชมชอย

รปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารกัษ
 ในศตวรรษที่ 21
      จุรีรัตน  เสนาะกรรณ   
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 มนสิช  สิทธิสมบูรณ

การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
 ในวิชาวิทยาศาสตรสาํหรับนกัเรียน
 ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1
 วราภรณ  กุณาบุตร  และ  
 สุทธิกัญจน ทิพยเกสร

การพัฒนาออนโทโลยีการทองเท่ียว
 เชิงสุขภาพในประเทศไทย
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ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรน จดัทาํในรปูแบบวารสารฉบับพิมพ (Pint) (ISSN: 1905-9590) 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2561  และตั้งแตป พ.ศ. 2558 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

(ปที่ 8 ฉบับที่ 2) ไดเริ่มจัดทําวารสารในรูปแบบออนไลน (Online)  (ISSN: 2651-107X) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทั้งภาษาไทยและ                    

ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เริ่มตีพิมพใน ป พ.ศ. 2550 มีกําหนดออก ราย 3 เดือน 

(4 ฉบับ/ป) ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน 

และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม  ทั้งนี้กําหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                      

ในปที่เริ่มตีพิมพ ป พ.ศ. 2550  มีกําหนดออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน –                                         

เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารได                        

เปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) โดยเร่ิมตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้                             

ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3                                       

เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน   และเพ่ือหลีกเลี่ยง                

การตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยนกําหนดออกอีกคร้ัง โดยเร่ิมฉบับที่ 1 

ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม   

    วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนจดัพมิพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั 

(Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) และบทวจิารณหนงัสอื (Book Review) ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกลั่นกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
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วัตถุประสงค:
    1.   เพือ่เปนสือ่กลางในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิชาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 

ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    

ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนท้ังในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 

และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 

ภาคสังคมและชุมชน

     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  

นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 

บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด

มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  

กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา

บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   

ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว

      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังนี้  

       •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร

      •  ศิลปศาสตร

      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ

      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
      ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

                ศาสตราจารย ดร. สุวิมล  วองวานิช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                รองศาสตราจารย ดร. วิชัย แหวนเพชร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ที่ปรึกษา:
      ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี

บรรณาธิการ:
      ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ

กองบรรณาธิการ:
      ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

      รองศาสตราจารย ดร. พีรพล  ศิริพงศวุฒิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม

      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชยีงใหม

      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา

      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา        มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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นโยบายการจัดพิมพ:
      กําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) ดังนี้ 

      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม)

      ฉบับที่ 2   เดือนเมษายน – มิถุนายน    (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนมิถุนายน)

      ฉบับที่ 3  เดือนกรกฎาคม – กันยายน   (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน)

      ฉบับที่ 4   เดือนตุลาคม – ธันวาคม      (กําหนดออกในสัปดาหสุดทายของเดือนธันวาคม)

      *จํานวนบทความท่ีเผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ

สถานท่ีติดตอ:
      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

      120 ถ. มหิดล อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100  

      โทร. 053-201800-4   โทรสาร. 053-201810

      E-mail: wanichakorn.kk@feu.edu

      URL : journal.feu.ac.th

      URL : http://www.tci-thaijo.org/Index.php/feu

 

  ทศันะและขอคิดเหน็ใดๆ  ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 

   กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ

   ของกองบรรณาธิการ

  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 

   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว

  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 

   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน

   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให

อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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