ข้ อกำหนด/หลักเกณฑ์ กำรเสนอบทควำมวิชำกำร/วิจัยหรื องำนสร้ ำงสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ ใน
วำรสำรวิชำกำร “ศิลปกรรมสำร” คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
1. บทควำมที่ได้ รับกำรตีพมิ พ์ ในศิลปกรรมสำร จะต้ องผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้ อย 2 ท่าน/ต่อบทความ
2. ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร
2.1 บทควำมวิจัย (Research Article) เป็ นบทความที่มีรูปแบบของการวิจยั ตามหลักวิชาการ
กล่าวคือ มีการตังสมมติ
้
ฐานหรื อมีการกาหนดปั ญหาที่ชดั เจนสมเหตุสมผล ระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนแน่นอน
มีการค้ นคว้ าอย่างมีระบบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตีความและสรุ ปผลตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ
2.2 บทควำมทำงวิชำกำร (Article) เป็ นบทความที่เขียนขึ ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรื อเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ จากพื ้นฐานทางวิชาการที่ได้ เรี ยบเรี ยงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรื อของคนอื่น หรื อเป็ น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ ้นเพื่อเป็ นความรู้ ที่สาคัญแก่คนทัว่ ไป
3. รู ปแบบของบทควำม
แนวทางและรู ปแบบการเขียนบทความวิชาการ/วิจยั ต้ องมีเนื ้อหา ดังนี ้
3.1 ชื่อเรื่ อง (Title)
ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไป ชื่อเรื่ อง ต้ นฉบับภาษาไทยให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องภาษาไทยก่อนแล้ ว ตามด้ วย
ภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผู้เขียนและหน่ วยงำนสังกัด (Authors)
ให้ ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มของผู้เขียนทุกคน และระบุตาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรื อสถาบันที่สงั กัด
3.3 บทคัดย่ อ (Abstract)
ให้มีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 350 คา (บทคัดย่อที่เขียนควรเป็ นแบบ
Indicative Abstract คือ สันและตรงประเด็
้
นและให้ สาระสาคัญเท่านัน้ ไม่ควรเขียนแบบ Informative Abstract
ตามแบบที่เขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ )
3.4 คำสำคัญ (Keywords)
กาหนดคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ ทาคาค้ นในระบบฐานข้ อมูล ที่คิดว่า ผู้ที่จะค้ นหา
บทความควรใช้ ให้ ระบุทงค
ั ้ าในภาษาไทยและภาษาอังกฤษใส่ไว้ ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คา
3.5 บทนำ (Introduction)
อธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปั ญหาและเหตุผลที่นาไปสูก่ ารศึกษาวิจยั หรื อให้ ข้อมูลทางวิชาการ
ที่มีการตรวจเอกสาร (Literature Review) พร้ อมทังจุ
้ ดมุง่ หมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ของการวิจยั /งาน
วิชาการ
3.6 วิธีกำรวิจัย เครื่ องมือกำรวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) : กรณีที่เป็ น
บทความวิจยั
อธิบายกระบวนการดาเนินการวิจยั โดยบอกรายละเอียดของวิธีการศึกษา สิ่งที่นามาศึกษา จานวน
ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศกึ ษา ตลอดจนเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการศึกษา อธิบายแบบ
แผนการวิจยั การเลือกตัวอย่าง วิธีการเก็บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
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3.7 ผลกำรวิจัย (Research Results) : กรณีที่เป็ นบทความวิจยั
เสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจน ตรงประเด็นตามลาดับขันตอนของการวิ
้
จยั ถ้ าผลไม่ซบั ซ้ อนและมีตวั เลข
ไม่มาก ควรใช้ คาบรรยายแต่ถ้ามีตวั เลขหรื อตัวแปรมาก ควรใช้ ตารางหรื อแผนภูมิแทน โดยไม่ควรมีเกิน 5 ตาราง
หรื อแผนภูมิ โดยต้ องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ และสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ (ถ้ ามี)
3.8 กำรอภิปรำยผล กำรวิจำรณ์ และสรุ ป ข้ อเสนอแนะ (Discussions, Conclusions, and
Recommendations)
เป็ นการชี ้แจงผลการวิจยั ว่าตรงกับวัตถุประสงค์/สมมติฐานของการวิจยั สอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับ
ผลการวิจยั ของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรื อไม่อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็ นเช่นนัน้ และให้ จบด้ วยข้ อเสนอแนะที่จะนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ หรื อทิ ้งประเด็นคาถามการวิจยั ซึง่ เป็ นแนวทางสาหรับการทาวิจยั ต่อไป
3.9 กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements)
ระบุสนๆ
ั ้ ว่าได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั และความช่วยเหลือจากที่ใดบ้ าง
3.10 กำรอ้ ำงอิงและเอกสำรอ้ ำงอิง
กำรอ้ ำงอิง ใช้ หลักเกณฑ์ APA โดยระบบการอ้ างอิงในเนื ้อหาบทความ แบบนาม-ปี และ
เลขหน้ า ในข้ อความที่อ้างถึง สาหรับรู ปแบบการอ้ างอิงแบบแทรกในเนื ้อหา จะมี 3 รู ปแบบ ดังนี ้
ก. (ผู้แต่ง, ปี ที่พิมพ์, เลขหน้ า) ไว้ ท้ายข้ อความที่อ้างอิง
ตัวอย่างรู ปแบบ : (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
ข. ผู้แต่ง (ปี ที่พิมพ์, เลขหน้ า) ใช้ ในกรณีที่ระบุชื่อผู้แต่งในเนื ้อหาแล้ ว
ตัวอย่างรู ปแบบ : พัชรา บุญมานา (2551, น. 5) ได้ ศกึ ษาถึงการทาวิจยั ของอาจารย์.....
ค. ปี ที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้ า) ใช้ ในกรณีที่มีการระบุปีที่พิมพ์ และผู้แต่งในเนื ้อหาแล้ ว
ตัวอย่างรู ปแบบ : ในปี 2542 เสรี วงษ์ มณฑา ได้ ให้ ความหมายว่า “การประชาสัมพันธ์
เป็ นการกระทาทังหลายทั
้
งปวงที
้
่เกิดจากการวางแผนล่วงหน้ าใน
การที่จะสร้ างความเข้ าใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวข้ อง...........” (น. 9)
ทังนี
้ ้ ต้ องมีความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด แต่ถ้าเกิน 3 บรรทัด ต้ องขึ ้นบรรทัดใหม่แล้ วย่อหน้ า
เอกสำรอ้ ำงอิง ให้ ระบุรายชื่อเอกสารที่ใช้ เป็ นหลักในการค้ นคว้ าวิจยั ที่ได้ ตรวจสอบเพื่อนามา
เตรี ยมรายงานและมีการอ้ างถึง จัดเรี ยงลาดับตามตัวอักษร ถ้ าเป็ นบทความภาษาไทยนาโดยกลุม่ เอกสาร
ภาษาไทยและตามด้ วยกลุม่ เอกสารภาษาอังกฤษ รู ปแบบของการเขียนเอกสารอ้ างอิง ควรเป็ น ดังนี ้
3.10.1 การอ้ างอิงหนังสือ
รู ปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ อง. พิมพ์ครัง้ ที่. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์
3.10.2 การอ้ างอิงจากวารสาร
รู ปแบบ : ชื่อผู้เขียนบทความ. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปี ที่ (เดือน ปี ), เลขหน้ า
3.10.3 การอ้ างอิงจากงานศิลปะ (จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพถ่าย)
รู ปแบบ : ชื่อศิลปิ น. ชื่อผลงาน. ปี ที่สร้ าง. ชื่อพิพิธภัณฑ์/สถานที่เก็บผลงาน, เมือง.
3.10.4 การอ้ างอิงจากเพลง/ดนตรี /การแสดง
รู ปแบบ : ชื่อศิลปิ น. ชื่อผลงาน. ปี ที่สร้ าง. ชื่อสถานที่, เมือง.
3.10.5 การอ้ างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รู ปแบบ : ชื่อผู้แต่ง, ปี , ชื่อเรื่ อง (CD-ROM). สถานที่: ปี ที่จดั ทา.
รู ปแบบ : ชื่อผู้แต่ง, ปี , ชื่อเรื่ อง (ออนไลน์) ปี ที่พิมพ์ (วัน เดือน ปี ที่อ้าง)
จาก Website. (ระบุชื่อ)
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ตัวอย่ างเอกสารอ้ างอิง
จักรกฤษณ์ นรมิตผดุงการ และทวี สวนมาลี. 2519. “ความสามารถในด้ านการเงินของเทศบาล กรณี
ของเทศบาลนครกรุ งเทพ ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็ นกรุ งเทพมหานคร.” วำรสำรพัฒนบริหำรศำสตร์
16 (เมษายน): 231-254.
ณรงค์ รัตนะ. 2528ก. กำรครอบครองและกำรรอบรู้ เทคโนโลยีในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ:
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
. 2530. เทคโนโลยีโลหะอุตสำหกรรมกำรหล่ อ. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.
ณรงค์ รัตนะ, พัชรี อรรถจินดา, และกฤษฎา ธาราสุข. 2531. กำรทำสัญญำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
เชิงธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการพลังงาน.
ทวี เสรี วาศ. 2551. ร่ องรอยชีวิตจำกเมืองสู่พนื ้ ถิ่น. วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สทุ ธิ์ และสมคิด อิสระวัฒน์. 2526. ประชำกรศึกษำ. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุ งเทพฯ:
อักษรบัณฑิต.
Byrne, Maritza Ivonne. 1996. Self-talk and Test Anxiety. PhD thesis, Monash University, Melbourne.
Ferguson, Nicolas, and Maire O’Reilly. 1979a. English for International Bangking. London: Evans.
. 1979b. English Telephone Conversation. London: Evans.
Parikh, Mihir and Sameer Verma. 2002. “UtilizingInternet Technologies to Support Learning: An
Empirical analysis." International Journal of Information Management 22, no. 1: 27-46
Therapeutic Goods Administration. N.d. "Recalls & Alerts." Department of Health and Ageing,
Canberra, http://www.tga.gov.au/recalls/index.htm, (accessed December 13, 2004).
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University Press.
ประพัทธ์พงษ์ อุปลา. การขนส่งในเมือง. (ออนไลน์) 2550. (อ้ างเมื่อ 15 มกราคม 2551). จาก
http://www.arch.kmitl.ac.th/prapatpong/
United Nations. Economic Commission for Europe (Online) 2004 (cited 2008 Jan 15). Available from :
http:www.unece.org/commission/2005/E_ECE_1424e.pdf
3.11 ภำคผนวก (ถ้ ามี)
3.12 ตำรำงและรู ป ต้ องมีความคมชัดและให้ แทรกไว้ ในบทความ มีคาอธิบายสันๆ
้ แต่สอื่ ความหมาย
ได้ สาระครบถ้ วนและเข้ าใจ กรณีที่เป็ นตาราง ให้ ระบุลาดับที่ของตาราง ใช้ คาว่า "ตารางที่......" และมีคาอธิบายใส่
ไว้ เหนือตาราง กรณีที่เป็ นรูป ให้ ระบุลาดับที่ของรู ป ใช้ คาว่า "รู ปที่....." และมีคาอธิบายใส่ไว้ ใต้ รูป (ตารางและรู ปให้
บันทึกในรู ปแบบของ .jpg แนบเพิ่ มมาพร้อมกับไฟล์ บทความด้วย)
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4. คำแนะนำในกำรเขียนและพิมพ์
4.1 บทความต้ องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows
4.2 แบบและขนาดตัวอักษร
บทควำมภำษำไทย ใช้ ตวั อักษรแบบ “Angsana New” หรื อ “Cordia New” ชื่อบทความ
ใช้ ตวั อักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อหัวข้ อและหัวข้ อย่อยใช้ ตวั อักษรขนาด 16 ตัวหนา และ ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ
และเนื ้อความต่างๆ ใช้ ตวั อักษรขนาด 16 ตัวปกติ
บทควำมภำษำอังกฤษ ใช้ ตวั อักษรแบบ “Times New Roman” ชื่อบทความใช้ ตวั อักษร
ขนาด 16 ตัวหนา ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อและเนื ้อความต่างๆ ใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวปกติ ชื่อหัวข้ อและหัวข้ อ
ย่อยใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวหนา
5. เกณฑ์ กำรพิจำรณำบทควำม
5.1 เกณฑ์การพิจารณาบทความมีดงั นี ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์
ของเนื ้อหาและโครงสร้ าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจน ของการนาเสนอ
และการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้ องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้ างอิงที่ถกู ต้ องตามหลัก
วิชาการ
5.2 บทความจะต้ องได้ รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ กองบรรณาธิการอาจให้ ผ้ เู ขียนปรับปรุ งให้
เหมาะสมยิ่งขึ ้นและทรงไว้ ซงึ่ สิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรื อไม่ก็ได้
6. กำรส่ งต้ นฉบับบทควำมสำมำรถทำได้ 2 วิธี ดังนี ้
6.1 ส่งทาง e-mail เป็ น MS Document มาที่ E-mail: nung-arttu@hotmail.com
6.2 ส่งต้ นฉบับ 1 ชุด พร้ อม Copy File ผลงานใส่แผ่น CD แล้ วส่งทางไปรษณีย์มาที่
คุณพัชรา บุญมานา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
งานบริ การการศึกษา คณะศิลปกรรมสาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
หรื อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 696 6248-9

------------------------------------------------

หมำยเหตุ : เริ่มใช้ หลักเกณฑ์ข้างต้ น ตังแต่
้ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป

