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บทบรรณาธิการ  

บทความวชิาการ

บทความวิจัย

บทวิจารณหนังสือ

การบริหารทรัพยากรมนุษยกับการเปดเสรีการคา
ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ

ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรูเพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
จิระพงค  เรืองกุล

การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู
วรรณวดี มาลําพอง

เตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสูเด็กปฐมวัย
นิธิภัทร กมลสุข

การสอนเพ่ือการแกปญหาการอานไมออกเขยีนไมได
นราวัลย พูลพิพัฒน
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การจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม
ในโรงเรียนประถมศึกษา
อุไรวรรณ  หาญวงศ

การเสริมสรางสมรรถนะสําคัญของผูเรยีนตามหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใชแนวพุทธธรรม
วีระชัย ศรีหาพล

การสังเคราะหองคประกอบและขอมูลสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการจัดการความรูดานการ
บริหารงานระหวางสถาบันอุดมศึกษา
อดิเรก เยาววงค

นักขาวพลเมืองกับการใชสื่อออนไลนในการขับ
เคลื่อนดานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ธัญญา จันทรตรง

กระบวนการสรางแบรนด "กรีนบัส" 
ของ บริษัท ชัยพัฒนาขนสง เชียงใหม จํากัด 
โสภา เขียวสุข

ผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย 
: ความโนมเอยีงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
ไพบูลย  โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ 

สถานการณธุรกิจเพ่ือสังคมภายใตบริบททุนทางสังคม
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กาญจนา  สมมิตร
    
ปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจ
มาทองเท่ียวจังหวัดเชยีงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน
นรพรรณ โพธิพฤกษ  วิจิตรา บุญตัน 
และทิพยวดี โพธ์ิสิทธิพรรณ
    
ภาวะผูนําของผูบริหารระดับตนของมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน
วลัยพร  เตชะสรพัศ

ความคาดหวังของผูประกอบการในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ตอคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
เจนจริรา ขันแกว

ปจจยัทีม่ผีลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
เสฏฐวฒุ ิ หนุมคํา  และ สชัฌเุศรษฐ เรอืงเดชสวุรรณ

ความคิดเห็นของผูใชบณัฑิตตอการพัฒนาตามสาระความรู 
สาระการฝกทักษะ สมรรถนะระหวางกอนเขาศึกษาและ
หลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ปรีชา บัววิรัตนเลิศ

ฉันคือ เอรี
ไพบูลย โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ
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เจาของ:
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ความเปนมา:
   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนเร่ิมตพิีมพเผยแพรมาตัง้แตป พ.ศ. 2550  โดยจัดทําเปน
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ป)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม 
จดัพิมพบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจยั (Research Article) บทความปรทิศัน (Review Article) 
และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผานกระบวนการกล่ันกรองของ                 
ผูทรงคณุวุฒ ิ (Peer Review) ในสาขาวิชาทีเ่ก่ียวของ จาํนวน 2 ทาน ปจจบุนัวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน 
เปนวารสารท่ีไดรบัการยอมรับใหอยูในฐานขอมลูศูนยดชันกีารอางองิวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index 
Centre)

วัตถุประสงค:
   1. เพ่ือเปนสือ่กลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร นิเทศศาสตร 
ศิลปศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีคุณภาพ สามารถ
แสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพ่ือใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม  และประโยชนใน
เชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคสังคมและชุมชน
    2. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย  นักวิจัย 
นักวิชาการ  และนักศึกษา

ขอบเขต:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic  Article) 
บทความวิจัย (Research Article)  บทความปริทัศน (Review Article)  และบทวิจารณหนังสือ (Book Review) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใตเง่ือนไขวาจะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร  เอกสารการประชุม หรือ
สิ่งพิมพใดมากอน (ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ) และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอ่ืน  
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจะครอบคลุมเน้ือหา  ดังน้ี
   บริหารธุรกิจและการจัดการ
   รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
   นิเทศศาสตร
   ศิลปศาสตร
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ:
  ศาสตราจารย ดร. ปรัชญา  เวสารัชช          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ท่ีปรึกษา:
  ดร. กิตติพัฒน  สุวรรณชิน    อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย ดร. เกตุ  กรุดพันธ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ           ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  รองศาสตราจารยเอมอร ชิตตะโสภณ                ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม
  รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง               มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  รองศาสตราจารยอรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐิติรัตน เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
  ดร. อภิญญา ศักด์ิดาศิโรรัตน                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  อาจารยเนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาววณิชากร แกวกัน    มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร  แกวกัน         มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาวกมลรัตน  เชื้อเสือนอย                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นายรัตนชัย  ศรีวิสุทธ์ิ                                   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล       มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
  นางจิณหนิภา  คําวรรณะ                     มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
กําหนดออก:
  ปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดออกทุกเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน 
การสมัครสมาชิก:
  สมัครสมาชิก ปละ 100 บาท
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สถานที่ติดตอ:
  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  120  ถ.มหิดล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50100  
  โทร. 053-201800-4  ตอ 3211-12  โทรสาร. 053-201810
  E-mail: wanichakorn@feu.ac.th
  URL: journal.feu.ac.th 
 
 
 ทัศนะและขอคิดเห็นใด ๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
 ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลาน้ันและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
 ความรับผดิชอบดานเน้ือหาและการตรวจรางบทความแตละบทเปนของผูเขียนแตละทาน กรณีมกีารฟองรองเร่ือง
 การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
 ลิขสิทธ์ิบทความเปนของผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  ไดรับการสงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย การตีพิมพซํ้า
 ตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากผูเขียนและมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดรับการยอมรับให
อยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) กลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร


