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1. ขอมูลเบื้องตนของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อเปนสื่อกลางในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
นิเทศศาสตร ศิลปศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสราง
องคความรูใหม และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน
1.1.2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย
1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ
1.2.2 รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
1.2.3 นิเทศศาสตร
1.2.4 ศิลปศาสตร
1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.6 สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. นโยบายการจัดพิมพ:
2.1 กําหนดออกราย 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)
2.2 จํานวนบทความในแตละฉบับ
จํานวนบทความที่เผยแพรในวารสารแตละฉบับไมเกิน 20 บทความ
3. จริยธรรมการตีพิมพ:
3.1 บทบาทและหนาที่ของผูเขียน
3.1.1 ผูเขียนตองรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรนั้น เปนผลงานที่ไมเคย
ตีพิมพและไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือสิ่งตีพิมพอื่นใด
3.1.2 ผูเ ขียนตองเปดเผยขอมูลในกรณีทบี่ ทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการ โดยตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมามีสวนเพิ่มเติมหรือสวนขยายจากบทความเดิม
และไดเผยแพรแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
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3.1.3 ผูเ ขียนตองอางอิงแนวคิดและขอความตาง ๆ ซึง่ ไมใชของผูเ ขียน รวมทัง้ ตองรับผิดชอบ
ในการขออนุญาตใชภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
3.1.4 ผู  เ ขี ย นที่ ป รากฏชื่ อ ในบทความทุ ก ท า นต อ งมี อ งค ป ระกอบครบ 3 ข อ ดั ง นี้
(1) มีสว นรวมในการสรางโจทยวจิ ยั และวางแผนการวิจยั เก็บขอมูล หรือวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
(2) มี ส  ว นร ว มในการเขี ย นหรื อ ตรวจสอบบทความวิ จั ย อย า งมี ส  ว นร ว มในเชิ ง ป ญ ญาของเนื้ อ หางาน
(ไมใชตรวจเฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ไดอานและรับรองตนฉบับบทความสุดทายกอนสงไปตีพิมพ
ผูที่มีสวนชวยเหลือในลักษณะอื่น ๆ ควรไดรับการกลาวถึงในกิตติกรรมประกาศ
3.1.5 ผูเ ขียนทุกทานตองไดอา นและยินยอมใหมกี ารสงบทความมาพิจารณาตีพมิ พเผยแพร
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
3.1.6 ผูเขียนทุกทานตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนซึ่งอาจมีผลสําคัญหรือมีอิทธิพล
ตอเนื้อหาที่ปรากฏในบทความ แหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทําบทความจะตองถูกกลาวถึง
ในกิตติกรรมประกาศ
3.1.7 ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบของวารสารที่กําหนดไวในคําแนะนํา
ในการจัดเตรียมตนฉบับสําหรับผูเขียน
3.1.8. ผูเขียนจะตองเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองคความรูที่สามารถ
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนําเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกตอง
3.1.9 ผู  เ ขี ย นมี ห น า ที่ แ จ ง ต อ วารสารและบรรณาธิ ก าร หากพบข อ ความผิ ด พลาดที่ มี
ความสําคัญในการวิจยั ภายหลังหรือพบความไมถกู ตองในงานทีต่ พี มิ พ เพือ่ ปรับแกบทความใหมคี วามถูกตอง
หรือถอนบทความหากจําเปน
3.2 บทบาทและหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
3.2.1 ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต  อ งไม เ ป ด เผยข อ มู ล บทความที่ อ ยู  ร ะหว า งพิ จ ารณาแก บุ ค คลอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของและตองไมใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว
3.2.2 ผูทรงคุณวุฒิมีหนาที่เปดเผยขอมูลและผลประโยชนทับซอนของบทความ เชน เปน
บทความทีต่ นมีสว นรวม หรือรูจ กั ผูเ ขียนเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอืน่ ใดทีท่ าํ ใหไมสามารถพิจารณาประเมิน
บทความโดยอิสระได และผูทรงคุณวุฒิตองแจงบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3.2.3 ผูท รงคุณวุฒคิ วรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ พิจารณาให
ขอเสนอแนะดวยความเปนธรรมและปราศจากอคติ ขอเสนอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิควรละเอียดและ
สรางสรรคเพือ่ ชวยใหผเู ขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนตอไปได แมวา บทความนัน้ จะมีคณ
ุ ภาพ
ไมดีและถูกปฏิเสธการตีพิมพก็ตาม
3.2.4 ผูท รงคุณวุฒคิ วรสงผลการประเมินตามกําหนดเวลา หากมีเหตุขดั ของในชวงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจงบรรณาธิการโดยทันที
3.2.5 ผูท รงคุณวุฒคิ วรระบุงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการทีผ่ เู ขียนไมไดอา งอิงไวในบทความ
และผูท รงคุณวุฒคิ วรแจงตอบรรณาธิการ หากทราบวาบทความทีพ่ จิ ารณามีสว นใดสวนหนึง่ ทีค่ ลายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิ่งพิมพอื่นใด
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3.3 บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการ
3.3.1 บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาคุณภาพบทความกอนการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
3.3.2 บรรณาธิ ก ารต อ งพิ จ ารณาบทความจากเนื้ อ หาทางวิ ช าการโดยปราศจากอคติ
ในเรื่องคุณลักษณะใด ๆ ของผูเขียนหรือสังกัดของผูเขียน รวมทั้งตองปองกันไมใหมีผลประโยชนทับซอน
ระหวางผูเขียน ผูทรงคุณวุฒพิ ิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3.3.3 บรรณาธิการตองตีพิมพบทความที่ผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแลว
ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชนทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหา
สอดคลองกับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพอื่นใดมากอน
3.3.4 บรรณาธิการตองไมเปดขอมูลเกี่ยวกับบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพร
รวมทั้ ง ต อ งควบคุ ม ให ก ระบวนการพิ จ ารณากลั่ น กรองบทความเป น ไปโดยปกป ด ทั้ ง ด า นผู  เ ขี ย นและ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Double-Blind Review) ดวยความยุติธรรม
3.3.5 บรรณาธิการตองตรวจสอบบทความที่สงมาพิจารณาตีพิมพเผยแพรดานการคัดลอก
ผลงานผูอ นื่ (Plagiarism) โดยใชโปรแกรมทีเ่ ชือ่ ถือได และหยุดกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองบทความทันที
หากพบการคัดลอกผลงานผูอื่นในระหวางกระบวนการฯ และติดตอผูเขียนเพื่อขอคําชี้แจงประกอบการ
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพเผยแพรบทความนั้น
3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยวากระทําผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแกไข
ปญหาทางจริยธรรมนัน้ ดวยความรอบคอบ แมวา บทความนัน้ จะไดรบั การตีพมิ พหรือไมกต็ าม ทัง้ นีก้ ารปฏิเสธ
บทความดวยเหตุผลทางดานจริยธรรมจะตองมีหลักฐานที่ชัดเจน
4. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพผลงาน
4.1 คําแนะนําทั่วไป
4.1.1 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสาร หรือสิ่งพิมพใดมากอน
(ยกเวนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ)
4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพตองไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งตีพิมพอื่นใด
4.1.3 กรณีบทความบางสวนเคยเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผูเขียน
ตองแสดงใหเห็นวาบทความที่สงมาไดมีสวนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผูเขียนยังตอง
ระบุในบทความวาไดเผยแพรบางสวนของบทความดังกลาวไปแลวที่ใดและเมื่อไรมาแลว
4.1.4 ทัศนะและขอคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเปนทัศนะของผูเขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นพองดวยกับทัศนะเหลานั้นและไมถือวาเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
กรณีมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงฝายเดียว
4.1.5 ลิขสิทธบทความเปนของมหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรนไดรบั การสงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนลายลักษณอักษร
4.2 ประเภทผลงานที่รับตีพมิ พ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนรับพิจารณาตีพิมพบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
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4.2.1 บทความวิชาการ (Academic Article)
4.2.2 บทความวิจัย (Research Article)
4.2.3 บทความปริทัศน (Review Article)
4.2.4 บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
4.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
4.3.1 บทความที่จะไดรับพิจารณาตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ทางวิชาการและมีประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อใหนักวิจัยสามารถนําไปพัฒนาหรือสรางองคความรูใหม
และประโยชนในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนําไปประยุกตใชทั้งในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และชุมชน
4.3.2 บทความที่ จ ะได รั บ การตี พิ ม พ ต  อ งผ า นกระบวนการกลั่ น กรองจากผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานและไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
4.4.1 กองบรรณาธิการจะแจงใหผูเขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความเรียบรอย
สมบูรณ
4.4.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพบทความ และเนื้อหาของบทความวา
ตรงกับขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ ประโยชนทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนความครบถวนสมบูรณของเอกสารประกอบการนําเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร
4.4.3 ในกรณี ที่ ก องบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรรั บ บทความไว พิ จ ารณาตี พิ ม พ
กองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพื่อกลั่นกรองตอไป โดยจะสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ทานประเมินคุณภาพของบทความวาอยูในเกณฑที่เหมาะสมจะลงตีพิมพหรือไม
โดยกระบวนการกลัน่ กรองนี้ ทัง้ ผูท รงคุณวุฒแิ ละผูเ ขียนจะไมทราบขอมูลของกันและกัน (Double-Blind Review)
4.4.4 เมื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแลว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิวาบทความนั้น ๆ ควรนําลงตีพิมพหรือควรจะสงใหผูเขียนแกไขแลวสงให
ผูทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ
5. ขอกําหนดตนฉบับ
5.1 การจัดพิมพตนฉบับ
5.1.1 บทความที่เสนอพิจาณาตีพิมพตองมีความยาวไมเกิน 15 หนากระดาษ A4 พิมพ
บทความ โดยใช Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เทากันทุกดาน)
5.1.3 หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแตตนจนจบบทความ
5.1.4 ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.1.5 ระบุชื่อผูเขียนไมเกิน 3 คน หากมีผูเขียนมากกวา 3 คน ใหระบุคําวา “และคณะ”
ตอทายชื่อผูเขียนคนที่ 3
5.1.6 บทคัดยอภาษาไทย ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
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5.1.7 บทคัดยอภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ยอหนา (250 คํา) ขนาดตัวอักษร 16 Point
พิมพ 1 คอลัมน และตองพิมพคําสําคัญตอทาย
5.1.8 เนื้อหาพิมพ 1 คอลัมน ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.9 หมายเลขกํากับตาราง ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา) สวนชื่อตาราง
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวบนตารางจัดชิดซาย ใตตารางบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย
5.1.10 หมายเลขกํากับภาพหรือแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point (ตัวหนา)
สวนชื่อตาราง หรือชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ใหพิมพไวใตภาพหรือแผนภูมิ
บรรทัดถัดมาใหบอกแหลงที่มา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ (ควรเปนภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ
File ภาพมาดวย)
5.1.11 เอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซาย สวนเนือ้ หาเอกสารอางอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.12 ผูเ ขียนตองตรวจสอบความถูกตองของการพิมพตน ฉบับ เชน รูปแบบการพิมพ การอางอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใชภาษา
5.1.13 กรอกแบบฟอรมเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรพรอมกรอกชื่อและนามสกุล
ของผูเ ขียน พรอมประวัตยิ อ ของผูเ ขียน ระบุคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ตําแหนงงาน
และหนวยงานที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถายผูเขียนมาดวย
5.2 สวนประกอบของบทความ
5.2.1 บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนอใหชัดเจนและ
มีลาํ ดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหผอู า นสามารถเขาใจไดชดั เจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวเิ คราะหและเสนอแนะ
ประเด็นอยางสมบูรณ โดยตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดยอ (Abstract)
สรุปเนือ้ หาของบทความใหไดใจความชัดเจน กําหนดใหมที งั้ บทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว 1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เป น ส ว นแนะนํ า และปู พื้ น เรื่ อ งเพื่ อ ให ผู  อ  า นทราบข อ มู ล เบื้ อ งต น ของเนื้ อ หา
เปนการจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เป น ส ว นหลั ก ของเนื้ อ หาบทความ การจั ด ลํ า ดั บ เนื้ อ หา ควรมี ก ารวางแผน
จัดโครงสรางของเนื้อหาที่นําเสนอใหเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนําเสนอเนื้อหาควรมีความ
ตอเนื่องเพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นไดโดยงาย
(6) สรุป (Conclusion)
เปนการสรุปเนือ้ หาในบทความทัง้ หมดออกมาอยางชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปดทายเนื้อหาที่เราไดนําเสนอไปแลววามีผลดีหรือผลเสียอยางไร
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(7) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
5.2.2 บทความวิจัย ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดรับอยางเปนระบบ โดยตองมี
องคประกอบดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบเพิ่มเติมได)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและ
ตามดวยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดตอมา
(2) บทคัดยอ (Abstract)
กําหนดใหมที งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเปนภาษาไทยกอน ความยาว
1 ยอหนา ไมเกิน 250 คํา (การเขียนบทคัดยอ คือ การสรุปสาระสําคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค
วีธีการ และผลการวิจัย)
(3) คําสําคัญ (Keyword)
ระบุคาํ ทีเ่ ปนคําสําคัญของเนือ้ หา เหมาะสําหรับนําไปใชเปนคําคนในระบบฐานขอมูล
(4) บทนํา (Introduction)
เปนการอธิบายถึงทีม่ าและความสําคัญของปญหาและเหตุผลทีน่ าํ ไปสูก ารวิจยั มีขอ มูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโตแยง
(5) วัตถุประสงค (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นําเสนอแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของที่นําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน
(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิจยั ทีต่ รงประเด็นตามลําดับขัน้ ของการวิจยั การใชตารางหรือแผนภูมไิ ม
ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบอยางชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยใหเขากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการวิจัย
(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไป
ใชประโยชน
(11) เอกสารอางอิง (Reference)
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
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5.3 การอางอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนใชรูปแบบการอางอิงของ APA (American
Psychological Association)
5.3.1 การอางอิงในเนื้อหาใหใชรูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปที่พิมพ, เลขหนา)
ตัวอยาง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546, 64)
5.3.2 เอกสารอางอิงทายบทใหใชรูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่(ฉบับที่), เลขหนา.
ตัวอยาง
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research.
45(2), 10-36.
(3) วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. (วิทยานิพนธ ชื่อปริญญา, สาขาวิชา,
ชื่อมหาวิทยาลัย).
ตัวอยาง
พิฑูรย ทองฉิม. (2546). การจัดการความรวมมือดานการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม).
(4) เว็บเพจ
ชื่อผูแตงหรื่อหนวยงานเจาของเว็บไซต. (ปที่จัดทํา). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ วันที่
เดือน ป, จาก URL.
ตัวอยาง
ชวนะ ภวภานันท. (2548). ธุรกิจสปาไทยนากาวไกลไปกวานี้. สืบคนเมื่อ 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.
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6. การสงตนฉบับ
ผูเ ขียนสงตนไฟลตน ฉบับบทความ (Microsoft Word) และแบบฟอรมนําเสนอบทความเพือ่ พิจารณา
เผยแพรทางระบบ Online Submissions: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU/information/authors
7. การติดตามอานผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพในวารสาร
ผูเขียนที่ผลงานไดรับพิจารณาตีพิมพในวารสาร สามารถติดตามอานผลงานดังกลาวไดจาก
วารสารฉบับออนไลนบนเว็บไซตของวารสาร (URL: http://journal.feu.ac.th) รวมทั้งจากระบบการจัดการ
วารสารออนไลน Thai Journal Online: ThaiJo (URL: https://www.tci thaijo.org/index.php/FEU)
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