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1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ
2.เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
ผลงานวิชาการภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อก่อเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตารางใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารศิลปะและการออกแบบ เป็น
ความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิก ารไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่ มีส่วน
รับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
• บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือ
ทาให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้ทางสาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ทราบ จะเป็นพระคุณยิ่ง
• บทความวิชาการ บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
วารสารศิล ปะและการออกแบบ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Art and Design Journal เป็น
วารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานทางวิชาการบทความวิชาการ บทความวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการทั้งในและนอก
สถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมี
คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ และการวิจัยทางด้านศิ ลปะและการออกแบบ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ
นาผลงานมาตีพิม พ์ในวารสารฯ โดยจะต้อ งได้รับ การตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเพื่อให้
วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลสามารถนามาใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต ผลงานที่ส่งมา
ตีพิมพ์จะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ ไม่ เ คยเสนอหรือ กาลัง เสนอเพื่ อ พิม พ์ในวารสารใดมาก่ อน โดยวารสารศิล ปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รับตีพิมพ์ตั้นฉบับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นบทความ
ทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์
1.2 บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมีความ มุ่ง
หมายชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือหลักการบางอย่างที่นาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนาวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยหลักวิชาการ เช่น มี
การตั้งสมมติฐานหรือมีการกาหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่นชัดแน่นอน
มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คาตอบหรือวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการได้
1.3 งานสร้า งสรรค์ เป็นผลงานที่เกิดจากแนวคิด เทคนิค วัสดุ เนื้อหาเรื่องราวหรือกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องโดยเกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. การจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 และสาหรับบทความ
ภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่องไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความอยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกัน
ให้ใช้ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กกากับหนือตัวอักษร
สุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (Comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค ตามด้วยเครื่องหมาย
ดอกจัน (Asterisk) สาหรับผู้เขียนบทความ
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ อยู่ ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลาดับตามอักษรอารบิคที่
กากับไว้ในส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลาดับตามตัวอักษรอารบิคที่กากับไว้ในส่วนของชื่อผู้เขียน
บทความ
2.6 อี เ มล์ผู้เ ขียนบทความ อยู่ถัดจากที่ อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเ มล์ของผู้เ ขี ยนบทความที่
สามารถติดต่อได้ในระหว่างดาเนินการ
2.7 บทคัดย่อ ให้มีเพียงหน้าเดี ยวโดยไม่ใช้ข้อย่อยในบทคัดย่อ หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมี
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควรกาหนดคาสาคัญ (Keywords) ของเรื่อง แต่ไม่
ควรเกิน 5 คา
2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
2.8.1.1 บทนา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ
- ผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ
- บทสรุป (Summary)
- คาสาคัญ (Keywords) จานวนไม่เกิน 5 คา
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2.8.1.2 เนื้อหา
- บทนา (Introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจของเรื่องที่ นาเสนอ
ก่อนเข้าสู่เนื่อหาในแต่ละประเด็น
2.8.1.3 บทสรุป (Conclusion) เพื่อสรุป เรื่องที่ นาเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจาก
ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสาหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
2.8.2.2 หน้าชื่อเรื่อง
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ
- สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.8.2.2 บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสาคัญของเรื่อง วัตถุป ระสงค์ วิธีก ารศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยามไม่เกิน 300 คา หรือ ไม่เกิน 15 หน้า
2.8.2.3 เนื้อหาบทความ
- บทนา (ความสาคัญของที่มา ปัญหาของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย)
- วิธีการและวัสดุอุปกรณ์
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสารอ้างอิง
เอกสารที่นามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือ หรือ ข้อมูล
อินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบต่อความถูก ต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมดก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบถึงความถูกต้องของการอ้างอิงเอกสาร เพื่อป้องกั น ความล่าช้าในการตีพิมพ์
บทความเนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะได้รับการส่งต่อเพื่อพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการ
อ้างอิงเอกสารได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 เอกสารอ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง.ครั้งที่พิมพ์ : โรงพิมพ์.ปีที่พิมพ์
2.9.2 การอ้างอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ชื่อผู้เขียนบทความ.ชื่อบทความ.ปีที่ (เดือน ปี) : เลขหน้า
2.9.3 การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง(ออนไลน์) ปีที่พิมพ์ (วัน เดือน ปีที่อ้าง) จาก ระบุชื่อ Website
สามารถขอหลักเกณฑ์และคาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความวิชาการ ที่สานักงานสาขาวิชาการออกแบบ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ๓๙๘ หมู่ ๙ หมู่ 9 ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๔-๕๒๙๑๙๓๕
โทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 2301 โทรสาร : 0-5688-2731
เว็ปไซต์ : http://ait.nsru.ac.th/Art-and-Design/index.php วารสารวิชาการศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อีเมลล์ E–mail: Design@nsru.ac.th

