
ข้อก ำหนด/หลักเกณฑ์กำรเสนอบทควำมวิชำกำร/วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เพื่อตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร “ศิลปกรรมสำร” คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

 

1. บทควำมที่ได้รับกำรตีพมิพ์ในศิลปกรรมสำร จะต้องผ่านการพิจารณาคณุภาพจากผู้ทรงคณุวฒิุ 
   อย่างน้อย 2 ท่าน/ตอ่บทความ  
2. ประเภทของผลงำนทำงวชิำกำร   

2.1 บทควำมวิจัย (Research Article) เป็นบทความท่ีมีรูปแบบของการวิจยัตามหลกัวิชาการ 
กลา่วคือ มีการตัง้สมมติฐานหรือมีการก าหนดปัญหาท่ีชดัเจนสมเหตสุมผล ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนแน่นอน              
มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมลู ตีความและสรุปผลตรงตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  

2.2 บทควำมทำงวิชำกำร (Article) เป็นบทความท่ีเขียนขึน้ในลกัษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ  จากพืน้ฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของคนอื่น หรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึน้เพ่ือเป็นความรู้ท่ีส าคญัแก่คนทัว่ไป  
 

3. รูปแบบของบทควำม  
     แนวทางและรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ/วิจยั ต้องมีเนือ้หา ดงันี ้ 

3.1 ชื่อเร่ือง (Title)  
ควรกะทดัรัด ไมย่าวเกินไป ช่ือเร่ือง ต้นฉบบัภาษาไทยให้พิมพ์ช่ือเร่ืองภาษาไทยก่อนแล้ว ตามด้วย

ภาษาองักฤษ  
3.2 ช่ือผู้เขียนและหน่วยงำนสังกัด (Authors)  
ให้ระบช่ืุอเตม็-นามสกลุเตม็ของผู้ เขียนทกุคน และระบตุ าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีสงักดั  
3.3 บทคัดย่อ (Abstract)  
ใหมี้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวไมเ่กิน 350 ค า (บทคดัย่อท่ีเขียนควรเป็นแบบ 

Indicative Abstract คือ สัน้และตรงประเดน็และให้สาระส าคญัเท่านัน้ ไมค่วรเขียนแบบ Informative Abstract 
ตามแบบที่เขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์)  

3.4 ค ำส ำคัญ (Keywords)  
ก าหนดค าส าคญัท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ท าค าค้นในระบบฐานข้อมลู ท่ีคิดวา่ ผู้ ท่ีจะค้นหา 

บทความควรใช้ ให้ระบทุัง้ค าในภาษาไทยและภาษาองักฤษใสไ่ว้ท้ายบทคดัย่อของแตล่ะภาษา อย่างละไมเ่กิน 5 ค า  
3.5 บทน ำ (Introduction)  
อธิบายถงึท่ีมาและความส าคญัของปัญหาและเหตผุลท่ีน าไปสูก่ารศกึษาวิจยั  หรือให้ข้อมลูทางวิชาการ                

ท่ีมีการตรวจเอกสาร (Literature Review) พร้อมทัง้จดุมุง่หมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้วตัถปุระสงค์ของการวิจยั/งาน
วิชาการ  

3.6 วิธีกำรวิจัย เคร่ืองมือกำรวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) : กรณีท่ีเป็น
บทความวิจยั 

อธิบายกระบวนการด าเนินการวิจยั โดยบอกรายละเอียดของวิธีการศกึษา สิ่งท่ีน ามาศกึษา จ านวน 
ขนาด ลกัษณะเฉพาะของตวัอย่างท่ีศกึษา ตลอดจนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการศกึษา  อธิบายแบบ
แผนการวิจยั การเลือกตวัอย่าง วิธีการเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู   
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3.7 ผลกำรวิจัย (Research Results) : กรณีท่ีเป็นบทความวิจยั 
เสนอผลการวิจยัอย่างชดัเจน ตรงประเดน็ตามล าดบัขัน้ตอนของการวิจยั ถ้าผลไมซ่บัซ้อนและมีตวัเลข

ไมม่าก ควรใช้ค าบรรยายแตถ้่ามีตวัเลขหรือตวัแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภมูิแทน โดยไมค่วรมีเกิน 5 ตาราง
หรือแผนภมูิ โดยต้องมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลท่ีค้นพบ และสรุปเทียบกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ (ถ้าม)ี  

3.8 กำรอภปิรำยผล กำรวิจำรณ์และสรุป ข้อเสนอแนะ (Discussions, Conclusions, and 
Recommendations)  

เป็นการชีแ้จงผลการวิจยัวา่ตรงกบัวตัถปุระสงค์/สมมติฐานของการวิจยั สอดคล้องหรือขดัแย้งกบั
ผลการวิจยัของผู้อื่นท่ีมีอยู่ก่อนหรือไมอ่ย่างไร เหตผุลใดจงึเป็นเช่นนัน้ และให้จบด้วยข้อเสนอแนะท่ีจะน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ หรือทิง้ประเดน็ค าถามการวิจยั ซึง่เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจยัตอ่ไป  

3.9 กติตกิรรมประกำศ (Acknowledgements)  
ระบสุัน้ๆ วา่ได้รับการสนบัสนนุทนุวิจยัและความช่วยเหลือจากท่ีใดบ้าง 
3.10 กำรอ้ำงองิและเอกสำรอ้ำงองิ  

กำรอ้ำงองิ ใช้หลักเกณฑ์ APA โดยระบบการอ้างอิงในเนือ้หาบทความ แบบนาม-ปี และ
เลขหน้า ในข้อความท่ีอ้างถงึ ส าหรับรูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา จะมี 3 รูปแบบ ดงันี ้ 

ก. (ผู้แตง่, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง  
       ตวัอย่างรูปแบบ :   (สนีุย์ มลัลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)   
ข. ผู้แตง่ (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ใช้ในกรณีท่ีระบช่ืุอผู้แตง่ในเนือ้หาแล้ว     
       ตวัอย่างรูปแบบ :   พชัรา บญุมาน า (2551, น. 5) ได้ศกึษาถงึการท าวิจยัของอาจารย์.....   
ค. ปีท่ีพิมพ์ ผู้แตง่ (เลขหน้า) ใช้ในกรณีท่ีมีการระบปีุท่ีพิมพ์ และผู้แตง่ในเนือ้หาแล้ว 
       ตวัอย่างรูปแบบ :   ในปี 2542 เสรี วงษ์มณฑา ได้ให้ความหมายวา่ “การประชาสมัพนัธ์

เป็นการกระท าทัง้หลายทัง้ปวงท่ีเกิดจากการวางแผนลว่งหน้าใน 
การท่ีจะสร้างความเข้าใจกบัสาธารณชนท่ีเก่ียวข้อง...........” (น. 9)   

ทัง้นี ้ต้องมีความยาวไมเ่กิน 3 บรรทดั แตถ้่าเกิน 3 บรรทดั ต้องขึน้บรรทดัใหมแ่ล้วย่อหน้า                   
เอกสำรอ้ำงองิ ให้ระบรุายช่ือเอกสารท่ีใช้เป็นหลกัในการค้นคว้าวิจยัท่ีได้ตรวจสอบเพ่ือน ามา

เตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จดัเรียงล าดบัตามตวัอกัษร ถ้าเป็นบทความภาษาไทยน าโดยกลุม่เอกสาร  
ภาษาไทยและตามด้วยกลุม่เอกสารภาษาองักฤษ รูปแบบของการเขียนเอกสารอ้างอิง ควรเป็น ดงันี ้ 

3.10.1 การอ้างอิงหนงัสือ  
รูปแบบ : ช่ือผู้แตง่. ปีท่ีพิมพ์. ช่ือเร่ือง. พิมพ์ครัง้ท่ี. สถานท่ีพิมพ์ : โรงพิมพ์  

3.10.2 การอ้างอิงจากวารสาร  
รูปแบบ : ช่ือผู้ เขียนบทความ. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร. ปีท่ี (เดือน ปี), เลขหน้า  

3.10.3 การอ้างอิงจากงานศิลปะ (จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพถ่าย)  
รูปแบบ : ช่ือศิลปิน. ช่ือผลงาน. ปีท่ีสร้าง. ช่ือพิพิธภณัฑ์/สถานท่ีเก็บผลงาน, เมือง. 

3.10.4 การอ้างอิงจากเพลง/ดนตรี/การแสดง  
รูปแบบ : ช่ือศิลปิน. ช่ือผลงาน. ปีท่ีสร้าง. ช่ือสถานท่ี, เมือง. 

3.10.5 การอ้างอิงจากสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  
รูปแบบ : ช่ือผู้แตง่, ปี, ช่ือเร่ือง (CD-ROM). สถานท่ี: ปีท่ีจดัท า.  
รูปแบบ : ช่ือผู้แตง่, ปี, ช่ือเร่ือง (ออนไลน์) ปีท่ีพิมพ์ (วนั เดือน ปีท่ีอ้าง) 

                                                         จาก Website. (ระบช่ืุอ)  
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ตัวอย่างเอกสารอ้างองิ 
 

จกัรกฤษณ์ นรมิตผดงุการ และทวี สวนมาลี.  2519.  “ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล กรณี 

ของเทศบาลนครกรุงเทพ ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.”  วำรสำรพัฒนบริหำรศำสตร์  

16 (เมษายน): 231-254.  

ณรงค์ รัตนะ. 2528ก.  กำรครอบครองและกำรรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ:                        
ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลงังาน. 

                 .  2530.  เทคโนโลยีโลหะอุตสำหกรรมกำรหล่อ.  กรุงเทพฯ: ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลงังาน. 

ณรงค์ รัตนะ, พชัรี อรรถจินดา, และกฤษฎา ธาราสขุ. 2531.  กำรท ำสัญญำโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใน                             

เชงิธุรกจิ.  กรุงเทพฯ: ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลงังาน. 

ทวี เสรีวาศ. 2551.  ร่องรอยชีวิตจำกเมืองสู่พืน้ถิ่น.  วิทยานิพนธ์ศิลปมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ และสมคิด อิสระวฒัน์.  2526.  ประชำกรศึกษำ.  พิมพ์ครัง้ท่ี ๒.  กรุงเทพฯ: 
อกัษรบณัฑิต. 

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. 

ประพทัธ์พงษ์ อปุลา. การขนสง่ในเมือง. (ออนไลน์) 2550. (อ้างเมื่อ 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 (ถ้าม)ี  

3.12  ตำรำงและรูป ต้องมีความคมชดัและให้แทรกไว้ในบทความ มีค าอธิบายสัน้ๆ แตส่ือ่ความหมาย
ได้สาระครบถ้วนและเข้าใจ กรณีท่ีเป็นตาราง ให้ระบลุ าดบัท่ีของตาราง ใช้ค าวา่ "ตารางท่ี......" และมีค าอธิบายใส ่
ไว้เหนือตาราง กรณีท่ีเป็นรูป ให้ระบลุ าดบัท่ีของรูป ใช้ค าวา่ "รูปท่ี....." และมีค าอธิบายใสไ่ว้ใต้รูป (ตารางและรูปให้
บนัทึกในรูปแบบของ .jpg แนบเพ่ิมมาพร้อมกบัไฟล์บทความดว้ย)  

 
 
 

http://www.arch.kmitl.ac.th/prapatpong/
http://www.arch.kmitl.ac.th/publish/%B8%AAถาปัตยกรรมศาสตร์.doc
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4. ค ำแนะน ำในกำรเขียนและพมิพ์ 

4.1  บทความต้องมีความยาวไมเ่กิน 15  หน้ากระดาษ A4  พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows  
4.2  แบบและขนาดตวัอกัษร  

 บทควำมภำษำไทย ใช้ตวัอกัษรแบบ “Angsana New” หรือ “Cordia New” ช่ือบทความ
ใช้ตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา ช่ือหวัข้อและหวัข้อย่อยใช้ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัหนา และ ช่ือผู้ เขียน  บทคดัย่อ
และเนือ้ความตา่งๆ ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 ตวัปกติ  

 บทควำมภำษำอังกฤษ  ใช้ตวัอกัษรแบบ “Times New Roman” ช่ือบทความใช้ตวัอกัษร
ขนาด 16 ตวัหนา ช่ือผู้ เขียน บทคดัย่อและเนือ้ความตา่งๆ ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัปกติ  ช่ือหวัข้อและหวัข้อ
ย่อยใช้ตวัอกัษรขนาด 14 ตวัหนา  
 
5. เกณฑ์กำรพจิำรณำบทควำม  

5.1  เกณฑ์การพิจารณาบทความมีดงันี ้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คณุคา่ทางวิชาการ ความสมบูรณ์
ของเนือ้หาและโครงสร้าง ภาษาท่ีใช้ ความชดัเจนของสมมติฐาน/วตัถปุระสงค์ ความชดัเจน ของการน าเสนอ
และการจดัระเบียบบทความ ความถกูต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงท่ีถกูต้องตามหลกั
วิชาการ  

5.2  บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒิุ ซึง่กองบรรณาธิการอาจให้ผู้ เขียนปรับปรุงให้
เหมาะสมย่ิงขึน้และทรงไว้ซึง่สทิธ์ิในการตดัสนิลงพิมพ์หรือไมก่็ได้ 

 
6. กำรส่งต้นฉบับบทควำมสำมำรถท ำได้ 2 วธีิ  ดงันี ้

6.1 สง่ทาง e-mail เป็น MS Document  มาท่ี E-mail: nung-arttu@hotmail.com  

6.2 สง่ต้นฉบบั 1 ชดุ พร้อม Copy File ผลงานใสแ่ผ่น CD แล้วสง่ทางไปรษณีย์มาท่ี 
คณุพชัรา บญุมาน า   
นกัวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ 
งานบริการการศกึษา  คณะศิลปกรรมสาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสิต 
เลขท่ี 99 หมู ่18 ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12121 
หรือสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมท่ี โทร. 02 696 6248-9   

 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : เร่ิมใช้หลกัเกณฑ์ข้างต้น ตัง้แต ่ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1-2 พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  
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