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คำแนะนำกำรส่งบทควำม
วำรสำรกำรออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย มหำวิทยำลัยขอนแก่น
Journal of Asia Design and Research, Khonkaen University

วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย (Journal of Asia Design and Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์แก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และงานวิจัย และเป็นสื่อกลางสาหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจได้นาบทความทางวิชาการมาเผยแพร่ผลงานอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในศาสตร์ทางการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์ต่อไป
ทั้งนี้ รับพิจารณาบทความวิจัย หรือบทความวิชาการทางด้านการออกแบบเชิงประยุกต์ศิลป์ ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 สาขาวิชาการออกแบบเลขนศิลป์
 สาขาวิชาการออกแบบมัลติมเี ดีย
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
 สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเรือน
 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 สาขาประยุกต์ศลิ ป์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรรับบทควำม (กาหนดการออกวารสารจานวน 3 ฉบับต่อปี)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม
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ส่วนประกอบของบทควำม
ส่วนที่ 1 ส่วนปก ประกอบด้วย
 ชื่อบทควำม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกระชับและชี้ถึงเป้าหมายของการวิจัย
 ชือ่ ผู้เขียนบทควำม และชื่อผู้เขียนร่วมทุกท่าน ระยุชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องมีคานาหน้านาม
 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสาคัญของ
การศึกษา ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผล และวิจารณ์ เป็นต้น (เมื่อรวมกับเนื้อหาส่วนที่ 1
ทั้งหมดให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษเท่านั้น)
 คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อความ อย่าง
น้อยต้องมี 5 คาสาคัญ
 ตำแหน่งผู้เขียน ผู้เขียนร่วม โดยระบุตาแหน่งของผู้เขียนทุกท่าน ไว้ยังส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษส่วน
ปก โดยหากมีมากกว่าหนึ่งท่านให้ใส่ตัวเลขกากับ
ส่วนที่ 2 เนื้อหำในบทควำม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย
 บทนา
 ตัวบทความหลัก
 บทสรุป
 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2. บทความจากผลงานวิจัย ประกอบด้วย
 บทนา (แนวความคิด ที่มาและความสาคัญ แรงบันดาลใจ เป้าหมาย)
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 ขอบเขตของการวิจัย
 วิธีการดาเนินการวิจัย (กระบวนการดาเนินงานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์)
 ผลการวิจัย (องค์ความรู้ที่ได้)
 สรุปและอภิปรายผล
 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 ส่วนอ้ำงอิง
 เอกสำรอ้ำงอิง (References)
วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดอย่างเคร่งครัดและเขียนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารที่นามาอ้างอิงใน
เนื้อหาเท่านั้น
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หมำยเหตุ: รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่นๆ ให้แทรกไว้ในเนื้ อหาของบทความและมีหมายเลขกากับ
เชื่อมโยงการอธิบายในบทความด้วย โดยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

คำแนะนำกำรเขียนบทควำมวำรสำรกำรออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย
1. กำรเตรียมต้นฉบับ
เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์บทความได้อย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความจึงต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้พิมพ์
ผลงานทางวิชาการด้วยกระดาษ A-4 พิมพ์หน้าเดียว จานวนไม่เกิน 15 หน้า และจัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for
Windows โดยใช้ชนิดและขนาดของตัวอักษรที่กาหนด
2.
2.1 บทควำมภำษำไทยและบทควำมภำษำอังกฤษ ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้
 รูปแบบตัวอักษร แบบอักษรใช้ Th Sarabun New
 กระดาษ ขนาด A-4
 ระยะขอบ
ขอบบน
1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ .

ขอบล่าง
1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ .

ขอบซ้าย
1 นิ้ว หรือ 2.54 ซ .

ขอบขวา
0.8
2.03 ซ .

2.2 ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด ให้ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดในการ "ระยะห่างบรรทัด" ดังนี้
ระยะห่าง

ก่อน
0 พ.

หลัง
0 พ.

2.3 ชื่อเรื่อง พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16

ระยะห่างบรรทัด
หลายบรรทัด

ขนาด
1.15

(

)
2.4 ชื่อผู้เขียนและผู้เขียนร่วม ต้องมีครบทุกคน พร้อมทั้งระบุตาแหน่งทางวิชาการและหน่วยงานต้น สังกัด (ในกรณี
เป็นนักศึกษาให้ระบุสถานภาพว่า "นักศึกษา") โดยระบุที่ส่วนท้ายของหน้ากระดาษส่วนปก
2.5 ส่วนของบทคัดย่อและส่วนของเนื้อหำ
 ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) ใช้ตัวอักษรขนาด 16
(ภาษาไทย) และ Abstract (
1

)

14
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 ส่วนเนื้อหำ หัวข้อใหญ่ใช้ตัวอักษร 16

14

ซ

และใส่ตัวอักษรกากับแต่ละหัวข้อ โดยหัวข้อใหญ่ใช้ 1. , 2. ,3. ... ส่วนหัวข้อย่อย ใช้ 1.1 , 1.2 ,
1.3 ...

14

ให้บรรทัดแรกของ
2.6 คำสำคัญ (Keywords)
บทความไม่น้อยกว่า 5

ข้อความเริ่มหลังจากตัวเลขหัวข้อ เคาะ 1 ครั้ง และ

เคาะ 4 ครั้ง

พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อก่อนขึ้นส่วนเนื้อหา ควรเลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
12

2.7
 กรณีตาราง ชื่อตารางให้อยู่ด้านบนเหนือหัวตารางและจัดชิดขอบซ้าย ตัวตารางให้จัดชิดกึ่งกลาง
ของหน้ากระดาษ
 กรณีรูปภาพ คาบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 ชื่อตาราง หรือหมายเหตุใต้ตาราง และคาบรรยายรูปภาพใต้รูปภาพให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12
ยกเว้นคาว่า "ตำรำงที่ ...." และ "รูปที่ ..." ให้ใช้ตัวอักษรหนา
2.8 ส่วนสรุปและอภิปรำยผล จัดชิดซ้ายคอลัมน์ เนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ โดยให้บรรทัดแรกของทุกย่อ
หน้าเยื้อง 4 เคาะ
2.9 กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) ไม่ต้องใส่หมายเลขกากัดหน้าหัวข้ อใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ส่วนเนื้อความใช้
ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
2.10 กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (บรรณำนุกรม)
ให้ผู้เขียนใช้รูปแบบการเขียนระบบเดียวกันทั้งเรื่อง ทั้งนี้ผู้เขียนบทความจะต้องรับผิดชอบความถูกต้องของ
เอกสารที่นามาอ้างอิงทั้งหมด
การเรียงลาดับรายการอ้างอิงเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ มีวิธีการดังนี้
 ใส่ ตั ว เลขก ากั บ ไว้ ท้ า ยข้ อ ความหรื อ ชื่ อ บุ ค คลที่ อ้ า งอิ ง โดยเรี ย งตามล าดั บ ตั ว เลขที่ อ้ า งอิ ง
[1],[2],[3],[4],... ไปจนจบบท โดยไม่ต้องเรียงตามตัวอักษร ไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของ
เอกสารและแหล่งข้อมูล และหากมีการอ้างอิงซ้าเอกสารและแหล่งข้อมูลเดิมให้ใช้ตัวเลขกากับ
ตัวเลขเดิมกับที่ใช้อ้างอิงมาแล้ว
 เอกสารและแหล่งอ้างอิงทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ
 รูปแบบการอ้างอิง (ดูใน รูปแบบการอ้างอิงวารสาร)
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กำรส่งต้นฉบับบทควำมเพื่อพิจำรณำลงวำรสำรกำรออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย
1. กำรส่งต้นฉบับบทควำม
เพื่อให้การพิจารณาบทความและการดาเนินการจัดเผยแพร่เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง ผู้ส่งบทความจึง
ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดดังนี้
1.1 กรอกแบบฟอร์มนาส่งบทความให้ครบถ้วน และลงนามรับรองทุกคน ทั้งผู้เขียน ผู้เขียนร่วม และผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ (หากเป็นบทความประกอบวิทยานิพนธ์) (ดูแบบฟอร์มนาส่งบทความ)
1.2 บทความที่ตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
1.3 ต้นฉบับบทความที่ส่งมาให้เจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความตรวจความถูกต้องของตัวสะกด รูปแบบการ
จัดพิมพ์บทความให้ถูกต้องตามที่กาหนด
1.4 ส่งต้นฉบับบทความจานวน 2
1
แบบที่ 2

มี

เขียนบทความและผู้เขียนร่วมหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ครบถ้วน

ไม่มีชื่อผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วมหรือผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

1.5 จัดส่งต้นฉบับทางเว็บไซต์วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย เข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ URL
http://www.jadar.kku.co.th/journal (ดูคู่มือการใช้งานเว็บไซต์)
1.6 หลังจากส่งบทความแล้ว ทางวารสารจะดาเนินตามขั้นตอนการรับบทความโดยสถานะบทความจะแสดงใน
หน้าสถานบทความในเว็บไซต์วารสาร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่หลังส่งบทความแล้ว 5
1.7 ต้นฉบับจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviw) เมื่อบทความมีรูปแบบถูกต้องตรงตาม
ข้อกาหนดเท่านั้น หากบทความที่ส่งมามีรูปแบบไม่ถูกต้องตรงตามข้อกาหนดจะจัดแจ้งให้เจ้าของบทความ
แก้ไขให้ถูกต้องเพื่อส่งกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง
2. กำรชำระค่ำดำเนินกำร ผู้ส่งบทความจะต้องดาเนินการเพื่อจัดเตรียมการเผยแพร่บทความ จานวน 1,200 บาทต่อ 1
บทความ โดยชาระเงินที่บัญชีธนาคารชื่อบัญชี "วารสารการออกแบบและวิจัยแห่งเอเชีย " เลขที่ xxx xxxx xxx ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแนบสลิปหลักฐานการชาระเงินโดยแสกนมาพร้อมกับใบนาส่งบทความ ในกรณีที่
ผู้เขียนไม่ชาระค่าดาเนินการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่ดาเนินการใดๆ กับบทความของท่าน
3. กำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่
คุณจักริน เงินทอง ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการออกแบบและวิจยั แห่งเอชีย
โทรศัพท์มือถือ xxx xxx xxxx (
โทรศัพท์ 043 362 046 ต่อ xxx
โทรสาร 043 362 047

)
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1 นิ้ว

ชื่อบทควำมภำษำไทย (Th Sarabun New ขนำด 16 ตัวหนำ จัดกึ่งกลำง)
ชื่อบทควำมภำษำอังกฤษ (Th Sarabun New ขนำด 16 ตัวหนำ จัดกึ่งกลำง)
(เว้น 1 บรรทัด ขนำดอักษร 8 )

ชื่อผู้วิจัย (Th Sarabun New ขนำด 16 ตัวหนำ จัดชิดขวำ)*
(แทรกเชิงอรรถท้ำยหน้ำกระดำษส่งปกอธิบำยสถำนภำพกำรศึกษำ สถำนศึกษำ
E-mail address และอำจำรย์ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี)
(เว้น 1

ขนำดอักษร 8)

บทคัดย่อ (ขนำด 16

จัดกึ่งกลำง)

(ข้อความภาษาไทย)(ย่อหน้า 6 เคาะ ขนาด 14 ตัวปกติ) ..........................................................................................................
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