หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ
วารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เปนวารสารที่ตีพิมพเพื่อเปนแหลงเผยแพรความกาวหนาของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ใหแกคณาจารย นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใชเปนสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจยั แนวความคิด หรือความรูที่เปนประโยชนและมีคณ
ุ คาที่
เกี่ยวของกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑในการนําผลงานมาตีพิมพในวารสารฯ โดยจะตองไดรับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผูทรงคุณวุฒิกอน เพื่อใหวารสารมีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนําไปใชประโยชนและอางอิงไดตอไปในอนาคต
ผลงานที่สงมาตีพิมพจึงตองมีสาระนาสนใจ เปนผลงานที่ทบทวนความรูเดิมหรือองคความรูใหมที่ทันสมัย และจะตองเปน
ผลงานที่ไมเคยเสนอหรือกําลังเสนอเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการใดมากอน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพตน ฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ
1.1 บทความวิชาการ (Article) เปนบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะหวิจารณ หรือเสนอแนวคิดใหมๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ไดเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่น หรือเปนบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเปนความรูที่มีประโยชนแกคนทั่วไป
1.2 บทความวิ จั ย (Research Article) เป น บทความที่ มี ก ารค นควาอย างมี ระบบและมี ค วามมุ งหมายชัด เจน
เพื่ อให ได ข อมู ล หรือ หลั กการบางอยางที่ จ ะนํ าไปสู ความก าวหน าทางวิชาการ หรื อการนํ าวิช าการมาประยุ ก ต ใชให เกิ ด
ประโยชน บทความวิจัยมีลักษณะเปนเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชนมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคที่เดนชัดแนนอน มีการรวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได
2. การจัดเตรียมตนฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ไมเกิน 16 หนา
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใสเลขหนากํากับทุกหนาตรงดานลางตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไมควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเวนวรรค ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18
2.4 ชื่อผูเขียนบทความ:อยูถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผูเขียนบทความหลายคนทีส่ ังกัดตางหนวยงานกันใหใชตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดทายของนามสกุลแตละคนใสเครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามดวยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผูเขียนบทความสําหรับติดตอ ใชตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
14
2.5 ที่อยูผูเขียนบทความ: อยูถัดลงมาจากชื่อผูเขียนบทความ ใหเขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไวใน
สวนของชื่อผูเขียนบทความ ใชตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.6 อีเมลผูเขียนบทความ: อยูถัดจากที่อยูของผูเขียนบทความ ใหใสอีเมลของผูเขียนบทความที่สามารถติดตอไดใน
ระหวางดําเนินการ ใชตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.7 บทคั ด ย อ (abstract) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให มี เพี ย งย อ หน า เดี ย วโดยไม ใช หั ว ข อ ย อ ยในบทคั ด ย อ
ระบุความยาวไมเกิน 300 คํา หากเปนบทความภาษาไทย ตองมีบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผูเขียนบทความควร
กําหนดคําสําคัญ (keywords) ของเรื่อง แตไมควรเกิน 5 คํา
2.8 องคประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบดวย
1.สวนนํา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผูเขียนบทความ (ระบุผูเขียนบทความสําหรับติดตอ)
- ที่อยูผูเขียนบทความ/สังกัด (คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมลผูเขียนบทความ)

2.บทสรุป (Summary) คําสําคัญ (Keywords ) จํานวนไมเกิน 5 คํา
3.เนื้อหา - บทนํา (Introduction)
- เนื้อหาในแตละประเด็น
- สวนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูเขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบดวย
1.หนาชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผูเขียนบทความ (ระบุผูเขียนบทความสําหรับติดตอ)
- สังกัด ( คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมลผูเขียนบทความ
2.บทคัดยอ
- บทคัดยอตองระบุถึงความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไมเกิน 300 คํา
3.เนื้อหาบทความ- บทนํา (ความสําคัญของที่มา ปญหาของงานวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย)
- วัสดุอุปกรณและวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถามี)
2.9 เอกสารอางอิง: เอกสารที่นํามาอางอิงควรไดมาจากแหลงที่มีการตีพิมพชัดเจน อาจเปนวารสาร หนังสือหรือ
ขอมูลอินเตอรเน็ตก็ได ทั้งนี้ผูเขียนบทความตองเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองของเอกสารอางอิงทั้งหมด กอนสงตนฉบับ
ผู เขี ย นบทความควรตรวจสอบถึ งความถู ก ต อ งของการอ างอิ งเอกสาร เพื่ อ ป อ งกั น ความล าช าในการตี พิ ม พ บ ทความ
เนื่องจากบทความที่การอางอิงไมถูกตองจะไมไดรับการสงตอเพื่อพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิจนกวาการอางอิงเอกสารจะไดรับ
การแกไขใหถูกตอง รูปแบบของการอางอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 การอางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ.
ตัวอยาง : นิรัช สุดสังข. (2548). การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
จิรวัฒน พิระสันต,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ. (2544). ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดหวยแกว
อําเภอบางกระทุมจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปทมสิริวัฒน และพัชรินทร สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแหงการเรียนรูของคนไทย รวม
บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป 2545 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.2 การอางอิงจากบทความในหนังสือ
รูปแบบ : ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หนา เลขที่อาง). สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพหรือโรงพิมพ.
ตัวอยาง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปญญาชาวบาน:ทรรศนะใหมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปทมสิริวัฒน
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม: รวมบทความจาก
การประชุมทางวิชาการประจําป 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร (หนา 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 การอางอิงจากวารสาร
รูปแบบ : ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (เลขประจําฉบับ), เลขหนาที่ตีพิมพบทความทั้งเรื่อง.
ตัวอยาง : สุทัศน เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุนไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารดวยระบบทําความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบานพักอาศัยในสภาวะแวดลอมเขตรอนชื้น.วารสารวิชาการศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.

2.9.4 การอางอิงวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
รูปแบบ: ผูแตง. (ปที่พิมพ) ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาดวยตนเอง อักษรยอปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 การอางอิงจากสื่อออนไลน
2.9.5.1.บทความออนไลน หมายถึง บทความที่เผยแพรโดยตรง ไมเปนสวนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผูแตง (วันที่ เดือน ปที่เผยแพร). ชื่อบทความ. สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ป, จาก แหลงที่อยูอยูไฟล (URL)
ตัวอยาง: จิรวัฒน พิระสันต และวนิดา บํารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชนิพนธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหาชนก: ความงดงามแหงวรรณกรรม
สยาม ความงดงามแหงน้ําพระราชหฤทัย. สืบคนเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทความในสื่อออนไลน หมายถึง บทความที่เผยแพรเปนสวนหนึ่งของสื่อออนไลนประเภทใดประเภท
หนึ่ง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน
รูปแบบ: ผูแตง. (วันที่ เดือน ปที่เผยแพร). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน. สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ป, จาก แหลงที่อยูของไฟล
(URL)
ตัวอยาง: พิชัย ลีพิพัฒนไพบูลย.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วารสารประสิทธิภาพการจัดการ. สืบคนเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกสใหลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผูแตง. (วันที่ เดือน ปที่เผยแพร). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน. สืบคนเมื่อ วันที่ เดือน ป, จาก แหลงที่
อยูข องไฟล (URL)
ตัวอยาง: ทิพรัตน สิทธิวงศ. (ม.ป.ป.) สวนประกอบของคอมพิวเตอร.355308 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน. สืบคน
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
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