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 ของโรงเรียนประถมศึกษา: แนวทางสําหรับ
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การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
 ที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล
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 ธารินี  กิตติกาญจนโสภณ, 
 พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร)
 และ วีระ วงศสรรค

การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
 โรงเรียนอนุบาลเอกชน:  การวิเคราะห  
 ความคาดหวังและการสรางกระบวนการ
 การมีสวนรวมของผูปกครอง  กรณีศึกษา
 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
 พรวัชร  บุญประเสริฐ

การศกึษาทักษะทางการเงินของผูประกอบการ
 การคาชายแดน กรณีศึกษาผูประกอบการ
 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
 ดรชุา  รตันดาํรงอักษร และ ชาํนาญ เงนิดี
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เจาของ:
     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ความเปนมา:
     วารสารวิชาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเร่ิมตีพมิพเผยแพรมาต้ังแตป พ.ศ. 2550  โดยจดัทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม –              
เดือนพฤษภาคม ตอมาในป พ.ศ. 2558 วารสารไดเปลี่ยนกําหนดออกเปนราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป)                         
โดยเริ่มตั้งแตวารสารปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปนตนไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ 
– เดือนเมษายน  และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพวารสารขามปในฉบับเดียวกัน  ในป พ.ศ. 2559  จึงไดเปลี่ยน
กาํหนดออกอีกครัง้ โดย เริม่ฉบบัที ่1 ในเดือนมกราคม  - มนีาคม และไปสิน้สดุฉบบัที ่4 ในเดือนตลุาคม – ธนัวาคม   
     วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนจัดพมิพบทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั 
(Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จํานวน 2 ทาน ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานขอมูล           
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วัตถุประสงค:
    1.  เพือ่เปนสือ่กลางในการตพีมิพเผยแพรผลงานวชิาการ  ผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในสาขาวชิาการบรหิารธรุกจิและการจัดการ   รฐัศาสตรและรฐัประศาสนศาสตร  นเิทศศาสตร 
ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีคุณภาพ                    
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม 
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และ 
ภาคสังคมและชุมชน
     2.  เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย                  
นักวิชาการ และนักศึกษา

ขอบเขต:
     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) 
บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน (Review Article) บทวิจารณหนังสือ  (Book Review)   
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  หรือสิ่งพิมพใด
มากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  ผูเขียนตองแสดงใหเห็นวา
บทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผูเขียนยังตองระบุในบทความวา   
ไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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      ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้   
      •  บริหารธุรกิจและการจัดการ
      •  รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
      •  นิเทศศาสตร
      •  ศิลปศาสตร
      •  เทคโนโลยีสารสนเทศ
      •  สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
      รองศาสตราจารย  ดร. วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
      รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง                มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
      ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      ดร. พัชรีวรรณ  กิจมี      มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาววณิชากร แกวกัน          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

กองจัดการ:
      นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลยัฟารอีสเทอรน
      นางสาวมณศิกาญจ  เตปา                          มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
      นางสาวกรรณิการ  ปอกนันตา        มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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กําหนดออก:
      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)

สถานที่ตดิตอ:
      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  ในวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรนเปนทศันะของผูเขยีน 
   กองบรรณาธกิารไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบ
   ของกองบรรณาธิการ
  ความรับผิดชอบดานเนื้อหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน 
   กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
  ลิขสิทธิ์บทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย 
   การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปน
   ลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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