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คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1. ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และชุมชน
1.1.2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และนักศึกษา
1.2 ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1.2.1 บริหารธุรกิจและการจัดการ
1.2.2 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1.2.3 นิเทศศาสตร์
1.2.4 ศิลปศาสตร์
1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.6 สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมุ่งเน้นในปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมหัวข้อ
ดังนี้
1.3.1 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ
1.3.2 การจัดการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ
1.3.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เริ่มต้น
1.3.4 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
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1.3.5 การเป็นผู้ประกอบการขององค์การ
1.3.6 การประกอบการทางสังคม
1.3.7 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.3.8 การตลาดในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการตลาดในการเป็นผู้ประกอบการ
1.3.9 การปฏิบัติการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเริ่มต้น
1.3.10 ธุรกิจครอบครัวและการเป็นเจ้าของธุรกิจ
1.3.11 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในสังคมผู้สูงอายุ
2. นโยบายการจัดพิมพ์นโยบายการจัดพิมพ์:
2.1 กำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม (กำหนดออกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม)
ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน (กำหนดออกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน (กำหนดออกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน)
ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม (กำหนดออกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม)
2.2 จำนวนบทความในแต่ละฉบับ
จำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสารแต่ละฉบับไม่เกิน 20 บทความ
3. จริยธรรมการตีพิมพ์:
3.1 บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียน
3.1.1 ผู้เขียนต้องรับรองบทความที่เสนอมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ไม่เคย
ตีพิมพ์และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพมิ พ์อื่นใด
3.1.2 ผู้เขียนต้องเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่บทความบางส่วนเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ โดยต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมามีส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนขยายจากบทความเดิม และได้
เผยแพร่แล้วที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว
3.1.3 ผู้เขียนต้องอ้างอิงแนวคิดและข้อความต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ของผู้เขียน รวมทั้งต้องรับผิดชอบใน
การขออนุญาตใช้ภาพ และแผนภูมิ หรือขอลิขสิทธิ์จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
3.1.4 ผู้เขียนที่ปรากฏชื่อในบทความทุกท่านต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อ ดังนี้
(1) มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์วิจัยและวางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล หรือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
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(2) มีส่วนร่วมในการเขียนหรือตรวจสอบบทความวิจัยอย่างมีส่วนร่วมในเชิงปัญญาของเนื้อหางาน (ไม่ใช่ตรวจ
เฉพาะภาษาหรือรูปแบบ) และ (3) ได้อ่านและรับรองต้นฉบับบทความสุดท้ายก่อนส่งไปตีพิมพ์ ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ในลักษณะอื่น ๆ ควรได้รับการกล่าวถึงในกิตติกรรมประกาศ
3.1.5 ผู้เขียนทุกท่านต้องได้อ่านและยินยอมให้มีการส่งบทความมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่
รวมทั้งยินยอมที่จะรับผิดและรับชอบในบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่
3.1.6 ผู้เขียนทุกท่านต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจมีผลสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อเนื้อหา
ที่ปรากฏในบทความ แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยหรือการจัดทำบทความจะต้องถูกกล่าวถึงใน
กิตติกรรมประกาศ
3.1.7 ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารที่กำหนดไว้ในคำแนะนำใน
การจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับผู้เขียน
3.1.8. ผู้เขียนจะต้องเขียนบทความที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการและองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การนำเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและถูกต้อง
3.1.9 ผู้เขียนมีหน้าที่แจ้งต่อวารสารและบรรณาธิการ หากพบข้อความผิดพลาดที่มีความสำคัญ
ในการวิจัยภายหลังหรือพบความไม่ถูกต้องในงานที่ตีพิมพ์ เพื่อปรับแก้บทความให้มีความถูกต้องหรือ
ถอนบทความหากจำเป็น
3.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ:
3.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบทความอยู่ระหว่างพิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและ
ต้องไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
3.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและผลประโยชน์ทับซ้อนของบทความ เช่น เป็นบทความที่
ตนมีส่วนร่วม หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาประเมินบทความโดย
อิสระได้ และผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งบรรณาธิการทราบ และถอนตัวจากการพิจารณาบทความ
3.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิควรรับพิจารณาบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะด้วยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ ข้อเสนอแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิควรละเอียดและสร้างสรรค์
เพื่อช่วยให้ผู้เขียนบทความสามารถพัฒนาบทความของตนต่อไปได้ แม้ว่าบทความนั้นจะมีคุณภาพไม่ดีและ
ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ก็ตาม
3.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิควรส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา หากมีเหตุขัดข้องในช่วงระยะเวลา
พิจารณา ควรแจ้งบรรณาธิการโดยทันที
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3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิควรระบุงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ผู้เขียนไม่ได้อ้างอิงไว้ในบทความ
และผู้ทรงคุณวุฒิควรแจ้งต่อบรรณาธิการ หากทราบว่าบทความที่พิจารณามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงหรือ
เหมือนกับบทความที่อยู่ในการพิจารณาของวารสารอื่นหรือสิง่ พิมพ์อื่นใด
3.3 บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ
3.3.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพบทความก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
3.3.2 บรรณาธิการต้องพิจารณาบทความจากเนื้อหาทางวิชาการโดยปราศจากอคติในเรื่องคุณลักษณะ
ใด ๆ ของผู้เขียนหรือสังกัดของผู้เขียน รวมทั้งต้องป้องกันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ และบุคคลในกองบรรณาธิการ
3.3.3 บรรณาธิการต้องตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว ซึ่ง
พิจารณาจากคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชน์ทงั้ เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ความทันสมัย และเนื้อหาสอดคล้อง
กับขอบเขตของวารสาร รวมทั้งเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
3.3.4 บรรณาธิการต้องไม่เปิดข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งต้อง
ควบคุมให้กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความเป็นไปโดยปกปิดทั้งด้านผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ (Double-Blind Process) ด้วยความยุติธรรม
3.3.5 บรรณาธิการต้องตรวจสอบบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการคัดลอก
ผลงานผู้อื่น (Plagiarism) โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ และหยุดกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทันที
หากพบการคัดลอกผลงานผู้อื่นในระหว่างกระบวนการฯ และติดต่อผู้เขียนเพื่อขอคำชี้แจงประกอบการ
“ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์เผยแพร่บทความนั้น
3.3.6 บรรณาธิการตรวจสอบบทความที่สงสัยว่า กระทำผิดจริยธรรมทางวิชาการเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางจริยธรรมนั้น ด้วยความรอบคอบแม้ว่าบทความนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้การปฏิเสธ
บทความด้วยเหตุผลทางด้านจริยธรรมจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน
4. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพ์ผลงาน
4.1 คำแนะนำทั่วไป
4.1.1 ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้น
รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์)
4.1.2 ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
4.1.3 กรณีบทความบางส่วนเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้อง
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แสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุ
ในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้วที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว
4.1.4 ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในบทความถือเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้อง
เห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่อง
การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว
4.1.5 ลิขสิทธ์บทความเป็นของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย
การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ดังนี้
4.2.1 บทความวิชาการ (Academic Article)
4.2.2 บทความวิจัย (Research Article)
4.2.3 บทความปริทัศน์ (Review Article)
4.2.4 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
4.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ
4.3.1 บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ
และมีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์
ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และ
ชุมชน
4.3.2 บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)
4.4.1 กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อย
สมบูรณ์
4.4.2 กองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์บทความ และเนื้อหาของบทความว่าตรงกับ
ขอบเขตเนื้อหาของวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่

[82]

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU Academic Review

4.4.3 ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน
ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)
4.4.4 เมื ่ อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพบทความแล้ ว กองบรรณาธิ ก ารจะตั ด สิ น ใจโดยอิ ง ตาม
ข้ อ เสนอแนะของผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ว ่ า บทความนั ้ น ๆ ควรนำลงตี พ ิ ม พ์ ห รื อ ควรจะส่ ง ให้ ผ ู ้ เ ขี ย นแก้ ไ ขแล้ ว ส่ ง ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฎิเสธการตีพิมพ์
5. ข้อกำหนดต้นฉบับ
5.1 การจัดพิมพ์ต้นฉบับ
5.1.1 บทความที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์บทความ
โดยใช้ Font TH SarabunNew ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.2 ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (เท่ากันทุกด้าน)
5.1.3 หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านบนขวา ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
5.1.4 ชื่อเรื่องบทความ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
5.1.5 ระบุชื่อผู้เขียนไม่เกิน 3 คน หากมีผู้เขียนมากกว่า 3 คน ให้ระบุคำว่า “และคณะ” ต่อท้าย
ชื่อผู้เขียนคนที่ 3
5.1.6 บทคัดย่อภาษาไทย ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คำ) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1 คอลัมน์
และต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
5.1.7 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาว 1 ย่อหน้า (250 คำ) ขนาดตัวอักษร 16 Point พิมพ์ 1
คอลัมน์ และต้องพิมพ์คำสำคัญต่อท้าย
5.1.8 เนื้อหาพิมพ์ 1 คอลัมน์ ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.9 หมายเลขกำกั บตาราง ขนาดตั วอั กษร 16 Point หรื อ 14 Point (ตั วหนา) ส่ วนชื ่ อตาราง
ขนาดตัวอักษร 16 Point หรือ 14 Point ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางบอกแหล่งที่มา จัดชิดซ้าย
5.1.10 หมายเลขกำกั บ ภาพหรื อ แผนภู ม ิ ขนาดตั ว อั ก ษร 16 Point หรื อ 14 Point (ตั ว หนา)
ส่ ว นชื ่ อ ตาราง หรื อ ชื ่ อ แผนภู ม ิ ขนาดตั ว อั ก ษร 16 Point หรื อ 14 Point ให้ พ ิ ม พ์ ไ ว้ ใ ต้ ภ าพหรื อ แผนภู มิ
บรรทัดถัดมาให้บอกแหล่งที่มา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ (ควรเป็นภาพหรือแผนภูมิที่ชัดเจนและแนบ File ภาพ มา
ด้วย)
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5.1.11 เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 Point (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ส่วนเนื้อหาเอกสารอ้างอิง
ขนาดตัวอักษร 16 Point
5.1.12 ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น รูปแบบการพิมพ์ การอ้างอิง
ตัวสะกด วรรคตอน และการใช้ภาษา
5.1.13 กรอกแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่พร้อมกรอกชื่อและนามสกุลของผู้เขียน
พร้อมประวัติย่อของผู้เขียน ระบุคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน และหน่วยงาน
ที่สังกัด หรือสถานศึกษา และแนบ File .jpg ภาพถ่ายผู้เขียนมาด้วย
5.2 ส่วนประกอบของบทความ
5.2.1 บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับ
เนื้อหาทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็น
อย่างสมบูรณ์ โดยต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
(2) บทคัดย่อ (Abstract)
สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน กำหนดให้มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1 ย่อหน้า ไม่เกิน 250 คำ
(3) คำสำคัญ (Keyword)
ระบุคำที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล
(4) บทนำ (Introduction)
เป็นส่วนแนะนำและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา เป็นการจูงใจให้
ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ
(5) เนื้อหา (Body of Text)
เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ การจัดลำดับเนื้อหา ควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของ
เนื้อหาที่นำเสนอให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น การนำเสนอเนื้อหาควรมีความต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย
(6) สรุป (Conclusion)
เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป
ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปแล้ว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไร
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(7) เอกสารอ้างอิง (Reference)
เขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA (American Psychological Association)
5.2.2 บทความวิจัย ควรมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบเพิ่มเติมได้)
(1) ชื่อเรื่อง (Title)
ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
(2) บทคัดย่อ (Abstract)
กำหนดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาว 1
ย่อหน้า ไม่เกิน 250 คำ (การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุปสาระสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการ และ
ผลการวิจัย)
(3) คำสำคัญ (Keyword)
ระบุคำที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล
(4) บทนำ (Introduction)
เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาและเหตุผลที่นำไปสู่การวิจัย มีข้อมูล
ทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง
(5) วัตถุประสงค์ (Research Objectives)
ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
(6) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Reviews)
นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย
(7) วิธีการวิจัย (Research Methodology)
อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
(8) ผลการวิจัย (Results)
เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย การใช้ตารางหรือแผนภูมิ
ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
(9) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ผสมผสานปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
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(10) สรุป (Conclusion)
สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยนั้นไปใช้
ประโยชน์
(11) เอกสารอ้างอิง (Reference)
เขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบของ APA (American Psychological Association)
5.3 การอ้างอิง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นใช้รูปแบบการอ้างอิงของ APA (American
Psychological Association)
5.3.1 การอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้รูปแบบ ดังนี้
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ตัวอย่าง
(เกียรติศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546, 64)
5.3.2 เอกสารอ้างอิงท้ายบทให้ใช้รูปแบบ ดังนี้
(1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง
Bolinger, D. (1977). The form of language. London: Longmans.
(2) บทความจากวารสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที)่ , เลขหน้า
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
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ชื่อปริญญา, สาขาวิชา
ชื่อมหาวิทยาลัย).
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ตัวอย่าง
พิฑูรย์ ทองฉิม. (2546). การจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะลันตา. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
(4) เว็บเพจ
ชื่อผู้แต่งหรื่อหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์. (ปีที่จัดทำ). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วันที่
เดือน ปี, จาก URL.
ตัวอย่าง
ชวนะ ภวภานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี.้ สืบค้นเมื่อ 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.
6. การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word) หนังสือรับรองการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ (สำหรับบทความภาษาอังกฤษ) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณา
เผยแพร่ทางระบบ Online Submission ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU
ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.
ที่มีลายเซน ของ ผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียนโปรดศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและรูปการอ้างอิงรวม ทั้งนี้ดาวน์โหลด
Template บทความได้จากเมนูดาวน์โหลดที่ URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU
บทความต้องผ่านการพิจารณาในกระบวนการกลั่นกรองต้นฉบับเบื้องต้นโดยกอง บก. ก่อน จากนั้น
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กองบรรณาธิการ จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ (อัตราค่าธรรมเนียม 4,000 บาท)
และส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่
ทั้งนี้ หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผลการพิจารณาของ
กองบรรณาธิการ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา 3-4 เดือน (เริ่มระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่) ดังรายละเอียดใน
ผังกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review) (ดาวน์โหลดผังกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
บทความที่ URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU)
7. การติดตามอ่านผลงานที่รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
ผู้เขียนที่ผลงานได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร สามารถติดตามอ่านผลงานดังกล่าวได้จากวารสาร
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่ URL: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU
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รหัสบทความ:
วันชำระค1าธรรมเนียม:
วันส1งบทความให8 Reviewer:
วันที่ตอบรับเผยแพร1:

แบบฟอร&มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร8
ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร&อีสเทอร&น
วันที่ ……….……….เดือน………….……….พ.ศ……….
เรียน
เรื่อง

บรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร>อีสเทอร>น
ขอนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรEในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร>อีสเทอร>น
ขGาพเจGา (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………….……….……….…………
(Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………………..……........….……………
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา …………………………………………………………..………………………….…………..
ตำแหนEง/ตำแหนEงทางวิชาการ (ถGามี)……………………………………………….…..…………………..…….…………
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา…………………………………………………………………………………………….…………

ขอนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพรEในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร>อีสเทอร>นโดยมี
รายละเอียด ขGางทGาย
1. ชื่อบทความ (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…….……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…
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2. ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ประเภทบทความที่ส:ง [ ] บทความวิชาการ (Academic article)
[ ] บทความวิจัย (Research article)
[ ] บทความปริทัศน> (Review article)
[ ] บทวิจารณ>หนังสือ (Book review)
4. กรณีเป>นบทความที่เสนอเป>นส:วนหนึ่งของวิทยานิพนธE โปรดระบุ ดังนี้
[

] บทความวิจัย

[

] บทความวิชาการ

ชื่อหลักสูตร......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ชื่อมหาวิทยาลัย................................................................................................................................
ชื่ออาจารย>ที่ปรึกษาหลัก..................................................................................................................
หนEวยงานที่สังกัดของอาจารย>ที่ปรึกษาหลัก …………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ไดGสอบปากเปลEาวิทยานิพนธ>ผEานแลGวเมื่อวันที…่ …..…….เดือน.………..………… พ.ศ………….……
5. ที่อยู:ที่สามารถติดต:อไดPสะดวก
ที่อยูEสำหรับติดตEอทางไปรษณีย>…………………………..…………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท>……………………………….……..โทรศัพท>มือถือ………………………………………..โทรสาร…………………...…………….
E-mail………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
.
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6. ชื่อผูPเขียนบทความ
ผู$เขียน

ชื่อ-นามสกุล

หน6วยงานที่สังกัด

ผู$เขียนหลัก
ผู$เขียนร6วมท6านที่ 1
ผู$เขียนร6วมท6านที่ 2

7. การจัดเตรียมตPนฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
กรณีบทความวิจัย

กรณีบทความวิชาการ

[ ] ชื่อเรื่อง (Title)

[ ] ชื่อเรื่อง (Title)

[ ] บทคัดย8อ ไม8เกิน 250 คำ

[ ] บทคัดย8อ ไม8เกิน 250 คำ

[ ] Abstract ไม8เกิน 250 คำ

[ ] Abstract ไม8เกิน 250 คำ

[ ] คำสำคัญ
[ ] Keywords

[ ] คำสำคัญ
[ ] Keywords

[ ] บทนำ (Introduction)
กรณีบทความวิจัย

[ ] บทนำ (Introduction)
กรณีบทความวิชาการ

[

] วัตถุประสงคX (Research Objectives)

[ ] เนื้อหา (Body of Text)

[

] ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

[

] วิธีการวิจัย (Research Methodology)

[ ] สรุป (Conclusion)
[ ] เอกสารอkางอิง (Reference) รูปแบบ APA

[

] ผลการวิจัย (Results)

[

] อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)

[

] สรุป (Conclusion)

[

] เอกสารอkางอิง (Reference) รูปแบบ APA
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ขGาพเจGาขอรับรองวEาบทความนี้ [ ] เปqนผลงานของขGาพเจGาเพียงผูGเดียว
[ ] เปqนผลงานของขGาพเจGาและผูGที่ระบุชื่อในบทความ ดังนี้
[ ] เปqนผลงานของคณะผูGเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมEปรากฎชื่อ
ในบทความ ดังรายชื่อในเอกสารแนบ (ถGามี)
ผูGเขียนรEวมที่ปรากฎชื่อในบทความ และคณะผูGเขียน/คณะวิจัยซึ่งไมEปรากฎชื่อในบทความ (ถGามี)
รับทราบ และยินยอมใหGสEงบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ>ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร>อีสเทอร>นครั้งนี้
รวมทั้งขอรับรอง วEาบทความนี้ไมEเคยตีพิมพ>ในวารสารใดมากEอน และไมEอยูEในระหวEางกระบวนการพิจารณาตีพิมพ>
ในวารสารอื่น รวมทั้งจะไมEนำสEงไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ>ในวารสารอื่น วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร>อีสเทอร>น
ขG า พเจG า และผู G เ ขี ย นรE ว มยอมรั บ หลั ก เกณฑ> ก ารพิ จ ารณาตG น ฉบั บ ทั ้ ง ยิ น ยอมใหG ก องบรรณาธิ ก าร
ตรวจแกGตGนฉบับ ตามที่เห็นสมควร พรGอมนี้ขอมอบลิขสิทธิ์บทความที่ไดGรับการตีพิมพ>ใหGแกE มหาวิทยาลัย
ฟาร>อีสเทอร>น กรณีมีการฟxองรGองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิ ขGอความสEวนใดสEวนหนึ่ง และ/
หรือขGอคิดเห็นที่ปรากฎในบทความใหGเปqนความรับผิดชอบของขGาพเจGาและผูGเขียนรEวมแตEเพียงฝzายเดียว
ลงชื่อผูGเขียนหลัก

..................................................
(
)
.........../.................../...........

ลงชื่อผูGเขียนรEวมทEานที่ 1 ..........................................
(
)
............../................../.............
ลงชื่อผูGเขียนรEวมทEานที่ 2 ................................................
(
)
............./...................../...........

[92]

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
FEU Academic Review

เอกสารแนบ
ประวัติย8อผูEเขียนบทความ
ผู$เขียน
ผู$เขียน
หลัก

ประวัติย6อ
ประวัติย6อภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………….…………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษาสูงสุด:…………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาสูงสุด:……………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………
ตำแหน6งทางวิชาการ:…………………………………………….……………..…………………….….……
……………………………………………………………………………………….……………………………………
หน6วยงานที่สังกัด:…………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..…………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………..…..…………….
ประวัติย6อภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Highest Education: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
University or Agency: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Academic Rank/Title:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Affiliation:………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Field of Expertise: …………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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ผู$เขียนร6วม
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ตำแหน6งทางวิชาการ:…………………………………………….……………..…………………….….……
……………………………………………………………………………………….……………………………………
หน6วยงานที่สังกัด:…………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ………………………………………………………..…………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………..…..…………….
ประวัติย6อภาษาอังกฤษ
Name and Surname: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Highest Education: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
University or Agency: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Academic Rank/Title:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Affiliation:………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………….………………………
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……………………………………………………………………………………….……………………………………
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.............................................................................................................................................
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