
เกี่ยวกับวารสาร 
 
นโยบาย 
      ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ได้จัดท ำวำรสำรฯ เพ่ือเปิดโอกำสให้อำจำรย์ นิสิต นักศึกษำ 
ตลอดจนนักวิชำกำร นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มีโอกำสได้เผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรในรูปของบทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัย เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่ควำมรู้
ในสำขำนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์เผยแพร่สู่สำธำรณชนผู้สนใจ
ทั่วไป พร้อมทั้งกำรพัฒนำยกระดับให้เป็นวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนและทัศนะทำงวิชำกำรสำขำนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้แก่
บุคคลทั่วไป 
      2. เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดด้ำนนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      3. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในกำรเสนอผลงำน บทควำม ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงำนวิจัย 
 
ขอบเขต 
      วำรสำรนิติ รัฐกิจและสังคมศำสตร์ รับพิจำรณำบทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
โดยขอบเขตเนื้อหำของวำรสำรจะครอบคลุมเนื้อหำในด้ำนกฎหมำยทุกสำขำ ด้ำนรัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์
หรือกำรเมืองกำรปกครอง และด้ำนสังคมศำสตร์ในสำขำจิตวิทยำ สำขำสังคมวิทยำ และมำนุษยวิทยำ สำขำพัฒนำสังคม 
 
ประเภทของบทความ   
      1. บทความวิชาการ (Academic Article) ได้แก่ เป็นบทควำมที่เรียบเรียงจำกกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
หรือจำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน ผ่ำนกำรวิเครำะห์และประมวลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ โดยผู้เขียนควรเสนอ
ประเด็นอย่ำงชัดเจนและควรจะมีกำรน ำเสนอเป็นองค์ควำมรู้หรือแนวคิดที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร
ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป 
      2. บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ บทควำมที่ได้จำกกำรท ำโครงกำรวิจัย น ำเสนอผลกำรวิจัย 
หรือประเด็นทีค่้นพบจำกกำรท ำวิจัย ตลอดจนงำนที่ได้จำกผลกำรศึกษำค้นคว้ำแบบอิสระ 
 
ก าหนดการตีพิมพ์ (Publication Date) 
วำรสำรนิติ รัฐกิจ และสังคมศำสตร์ ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ 
 
จ านวนฉบับต่อปี (Publication Frequency) 
      ฉบับที่  1   เดือน มกรำคม – มิถุนำยน  
      ฉบับที่  2   เดือน กรกฎำคม – ธันวำคม 

 
 
 
 



 

เงื่อนไขการส่งบทความ  
 บทควำมที่ผู้เขียนส่งมำเพ่ือตีพิมพ์นั้น  
 1. ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมำก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอเพ่ือพิจำรณำตีพิมพ์ในวำรสำรอื่น 
 2. ต้องผ่ำนกำรกลั่นกรองและประเมินคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิตำมขั้นตอนที่วำรสำรฯ ก ำหนดไว้ 
 3. บทควำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หำกไม่สำมำรถตีพิมพ์ได้ทันในฉบับปัจจุบัน          
กองบรรณำธิกำรจะน ำบทควำมดังกล่ำวตีพิมพ์ในฉบับถัดไป โดยพิจำรณำตำมล ำดับของกำรส่งบทควำม 
 4. ผู้เขียนต้องส่งบทควำมต้นฉบับที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เข้ำสู่ระบบเว็บไซต์ของ
วำรสำรฯ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถส่งบทควำมเข้ำสู่ระบบได้ 
สำมำรถติดต่อประสำนงำน (คุณปฐมพงษ์ เมืองขำว) เบอร์โทร 053-776137 
 
การอ้างอิง 
 ใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงตำมเกณฑ์ของ Turabian โดยกำรอ้ำงอิงเชิงอรรถ (Notes – Bibliography Style)
และลงรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่มแบบบรรณำนุกรม (Bibliography) 
 คลิกเพ่ือดูรูปแบบและตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru/index


การพิจารณาบทความ 
 1. เมื่อผู้เขียนส่งบทควำมเข้ำสู่ระบบแล้ว กองบรรณำธิกำรจะพิจำรณำกลั่นกรองบทควำมในเบื้องต้นและ
แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบว่ำ “รับไว้เพ่ือพิจำรณำ”หรือ “ไม่รับไว้พิจำรณำ” ภำยใน 2 สัปดำห์ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับบทควำมในระบบเว็บไซต์ของวำรสำร  
 2. ทุกบทควำมต้องผ่ำนกำรประเมินจำกผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชำญตำมสำขำวิชำ (Peer Review) โดยเป็นกำร
ประเมินลับสองทำง (Double-Blinded) ทุกบทควำมต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมอย่ำงน้อยบทควำมละ 2 ท่ำน 
(ใช้จนถึงวำรสำรฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2564) และส ำหรับวำรสำรฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน
มกรำคม – ธันวำคม 2565 เป็นต้นไป ก ำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม จ ำนวน 3 ท่ำน ผลกำรพิจำรณำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิถือเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ โดยมีขั้นตอนและเวลำในกำรประเมินบทควำมดังนี้ 
     2.1 ผู้ทรงวุฒิ ใช้เวลำในกำรพิจำรณำแต่ละบทควำมไม่เกิน 1 เดือน/บทควำม 
     2.2 กองบรรณำธิกำร จะส่งผลกำรพิจำรณำบทควำมของผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ผู้ส่งบทควำมทรำบภำยใน 
2 สัปดำห์ หลังจำกที่กองบรรณำธิกำรได้รับผลกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้ตรวจสอบข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย 
     2.3 กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขบทควำม ผู้ส่งบทควำม ต้องด ำเนินกำรแก้ไขบทควำม 
หรือ ชี้แจงในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขบทควำมตำมข้อเสนอแนะได้ โดยให้กรอกรำยละเอียดกำรแก้ไขต่ำง ๆ ในแบบ
รำยงำนกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ และน ำส่งไฟล์บทควำมที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมด้วยไฟล์แบบรำยงำนกำร
แก้ ไขตำมข้อเสนอแนะที่ จัด พิมพ์ด้วยโปรแกรม  Microsoft Word เข้ ำสู่ ระบบเว็บไซต์ของวำรสำรฯ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru โดยให้อัพโหลดไฟล์ในช่องไฟล์บทควำมที่แก้ไข (Revisions) 
ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลกำรพิจำรณำ 
      ผลการพิจารณาบทความมีดังนี้ 
      1. ควรได้รับกำรตีพิมพ์ โดยไม่มีกำรแก้ไข (ยอมรับกำรตีพิมพ์) 
      2. ควรได้รับตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของผู้ประเมินก่อน โดยผู้ประเมิน     
ขอพิจำรณำสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง (ในกรณีนี้ กองบรรณาธิการจะด าเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
อีกครั้งโดยใช้เวลาตามข้อที่ 2.1 และ 2.2 - 2.3 ตามล าดับ จนกว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะยอมรับการตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข) 
      3. ควรได้รับตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของผู้ประเมินก่อน โดยผู้ประเมิน    
ไม่ขอพิจำรณำอีกครั้ง (ในกรณีนี้ กองบรรณาธิการจะด าเนินตรวจสอบบทความและแบบรายการแก้ไขตามข้อที่ 2.3 
ก่อนยอมรับการตีพิมพ์) 
      4. ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำเพื่อตีพิมพ์ (ไม่ยอมรับกำรตีพิมพ์) 
 

  หมายเหตุ: กองบรรณำธิกำรจะท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้ส่งบทควำมในทุกข้ันตอน 
 

 3. กองบรรณำธิกำรจะน ำบทควำมที่ได้รับกำรยอมรับกำรตีพิมพ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นบทควำมมี
ควำมถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตำมรูปแบบที่วำรสำรฯ ก ำหนด  รวมถึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจำกกอง
บรรณำธิกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้ำสู่กระบวนกำรเรียบเรียงเพ่ือจัดท ำรูปเล่ม โดยใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมำณ 1 – 2 เดือน ก่อนตีพิมพ์บนเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru  
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เจ้าของ 
ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
เลขที่ 80 หมู่ 9 ต ำบลบ้ำนดู่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรำย  57100 
โทรศัพท์ :  053-776137 
โทรสำร  :  053-776137 
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawcrru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเตรียมต้นฉบับบทความเพ่ือเสนอตีพิมพ์ 
 

1. จ านวนหน้าของบทความ   
 บทควำมวิชำกำรและบทควำมวิจัย ที่ส่งมำเพ่ือพิจำรณำตีพิมพ์นั้น ให้มีจ ำนวนหน้ำรวมบรรณำนุกรม/
รำยกำรอ้ำงอิงแล้ว คือ ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำ แต่ไม่เกิน 25 หน้ำ   
 
2. รูปแบบการเขียนบทความ 

ประกอบด้วย หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  รายละเอียดเบื้องต้นของบทความ ประกอบด้วย 
 1.  ชื่อเรื่องภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 2.  ชื่อผู้แต่งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กรณีมีผู้แต่งหลำยคน ชื่อผู้แต่งคนแรกจะถือเป็นชื่อหลัก และเป็นชื่อ
ส ำหรับติดต่อกับกองบรรณำธิกำร 
 3.  ชื่อสังกัดภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 4.  บทคัดย่อ ภำษำไทย  
 5.  ค ำส ำคัญ ภำษำไทย 
 6.  บทคัดย่อ (Abstract) ภำษำอังกฤษ  
 7.  ค ำส ำคัญ (Keywords) ภำษำอังกฤษ 
 
 ส่วนที่ 2  ส่วนเนื้อหา 
  กรณี “บทความวิชาการ”  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1.  บทน ำ 2.  เนื้อหำ 3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  กรณี “บทความวิจัย”  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1.  บทน ำ ประกอบด้วย ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ ทฤษฎี และสมมติฐำนกำร
วิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตกำรวิจัย วิธีด ำเนินกำรวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 2.  ผลกำรวิจัย (ส่วนเนื้อหำงำนวิจัย) เป็นกำรน ำเสนอส่วนกำรศึกษำวิเครำะห์งำนวิจัย รวมทั้งส่วนของ
กำรทบทวนวรรณกรรม (ถ้ามี) 
 3.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
           การก าหนดหัวข้อการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย  

ให้ด ำเนินกำรโดย ก ำหนดหัวข้อใหญ่เป็นล ำดับไป ใช้ตัวเลขอำรบิค คือ 1…2…3…4… ในกรณีมีหัวข้อย่อย 
ให้เรียงหัวข้อย่อยได้อีกเพียง 2 ระดับ แต่หำกมีหัวข้อย่อยอีก ให้ใช้เป็นตัวเลขแล้วตำมด้วยวงเล็บเปิด  ดังนี้    

 
 
 
 
 

 
 
 

1. (หัวข้อใหญ่)  
1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 1)  
      1.1.1 (หัวข้อย่อยระดับที่ 2)              
             1)………………………… 
            2)………………..………. 

 



 

     ส่วนที่ 3  ส่วนอ้างอิง 
 วำรสำรนิติ รัฐกิจและสังคมศำสตร์ฯ ก ำหนดให้ใช้กำรอ้ำงอิงแบบเชิงอรรถเท่ำนั้น และให้มีบรรณำนุกรม/
รำยกำรอ้ำงอิง ไว้ในตอนท้ำยของบทควำม โดยรูปแบบกำรอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรตีพิมพ์ทีว่ำรสำรนิติ รัฐ
กิจและสังคมศำสตร์ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ก ำหนด  
 
3. รายละเอียดส่วนประกอบของบทความวิชาการ/บทความวิจัย 
 1. รายละเอียดเบื้องต้น 
 ชื่อเรื่อง ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (Title) ควรกะทัดรัดไม่ยำวเกินไป ต้นฉบับภำษำไทยให้พิมพ์ชื่อเรื่อง
ภำษำไทยก่อน แล้วตำมด้วยภำษำอังกฤษ (ภำษำอังกฤษให้ใช้ค ำขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่ตำมด้วยอักษรตัวเล็ก ยกเว้น
ค ำบุพบท/ค ำเชื่อมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น Human Rights in Court of Justice) 
  ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ระบุชื่อเต็ม – นำมสกุลเต็มของผู้เขียน 
(โดยไม่ต้องมีค ำน ำหน้ำชื่อ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และต ำแหน่งทำงวิชำกำร กรณีชื่อท่ีเป็นภำษำอังกฤษให้
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น Patompong  Muangkhaw) 
  ชื่อสังกัดของผู้เขียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ประกอบด้วย สถำนที่ท ำงำนและที่อยู่ของสถำนที่
ท ำงำน หรือที่อยู่ตำมระเบียน (กรณีไม่ได้ท ำงำน) ชื่อจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมยำวไม่ควรเกินอย่ำงละ 10 บรรทัด หรือ     
ไม่เกิน 350 ค ำ  
   ค ำส ำคัญ (Keywords) ก ำหนดค ำส ำคัญที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำไปใช้ท ำค ำค้นในระบบฐำนข้อมูล   
โดยให้ระบุทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยใส่ไว้ถัดจำกบทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ มีจ ำนวนอย่ำงละ
ไม่เกิน 5 ค ำ  

2. ส่วนเนื้อหา 
    บทความวิชาการ ประกอบด้วย 1. บทน ำ 2. เนื้อหำ ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย 
3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
    บทความวิจัย ประกอบด้วย  
 ส่วนน า ได้แก่ ชื่อเรื่องงำนวิจัย ชื่อผู้วิจัยและคณะตลอดจนรำยละเอียดของผู้วิจัย และบทคัดย่อทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 ส่วนเนื้อหา ควรประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ 1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 2. แนวคิดทฤษฎี
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 4. สมมติฐำนกำรวิจัย(ถ้ามี) 5. ขอบเขตกำรวิจัย 6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
7. ประโยชน์ที่ได้รับ 8. ผลกำรวิจัย(สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) 
      ส่วนอ้างอิง ในเนื้อเรื่องของบทควำม ให้ใช้กำรอ้ำงอิงแบบเชิงอรรถ ส่วนอ้ำงอิงท้ำยเล่มเป็นบรรณำนุกรม 
 
4. หลักเกณฑ์การพิมพ์ส่วนประกอบของบทความ 
 วำรสำรฯ ก ำหนดให้ผู้เขียนบทควำม ต้องด ำเนินกำรเตรียมต้นฉบับ ดังนี้  
 ขนำดกระดำษที่ใช้พิมพ์  ให้ก ำหนดขนำดเป็น B5 (176 ซม. x 250 ซม.) 
 รูปแบบและขนำดตัวอักษร ก ำหนดรูปแบบตัวอักษรในเนื้อหำใช้ TH SarabunPSK ขนำดตัวอักษร 15 พอยด์ 
แบบตัวอักษรปกติ แต่ในหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรหนำ ยกเว้น ชื่อเรื่องภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ใช้ขนำดตัวอักษร 
18 พอยด์ แบบตัวอักษรหนำ 



 กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดำษ เว้นว่ำงขนำด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ำยมือ เว้นว่ำง
ขนำด 2.75 ซม. ระยะขอบขวำมือและส่วนท้ำยของกระดำษ เว้นว่ำงขนำด 2.0 ซม. และกำรพิมพ์ค ำในบทควำมไม่
ควรตัดค ำ 
 กำรขึ้นหน้ำใหม่ 
 ถ้ำพิมพ์มำถึงบรรทัดสุดท้ำยของหน้ำกระดำษ และจะต้องขึ้นหน้ำใหม่ แต่มีข้อควำมเหลืออีกเพียงบรรทัด
เดียวก็จะจบย่อหน้ำเดิม ให้พิมพ์ต่อไปหน้ำเดิมจนจบย่อหน้ำนั้น แล้วจึงขึ้นย่อหน้ำใหม่ในหน้ำถัดไป โดยย่อเข้ำมำ
ประมำณ 1.25 ซม. 

ถ้ำต้องกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ แต่มีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้ำนั้น ให้ยกย่อหน้ำนั้น     
ไปตั้งพิมพ์ในหน้ำถัดไป 
 ตัวเลข  ให้ใช้ตัวเลขอำรบิกอย่ำงเดียว 
 ล ำดับหน้ำ ให้พิมพ์ตัวเลขล ำดับหน้ำบทควำม ให้ใส่เลขหน้ำก ำกับทุกหน้ำ ตรงด้านขอบบนขวา 
 ตำรำง และภำพ  

กรณีมีกำรท ำตำรำงในเนื้อหำของบทควำม ให้ทุกตำรำงจะต้องมีเลขก ำกับ โดยล ำดับเลขตำรำงต่อกันไป 
พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนำ เช่น ตำรำง 1 ตำรำง 2 เรียงกันไป ต่อด้วยชื่อตำรำงต่อท้ำย จำกนั้นเว้นระยะ 1 บรรทัด 
และพิมพ์ตำรำงตรงกลำงห่ำงจำกขอบซ้ำยและขอบขวำกระดำษเท่ำกัน ตำมตัวอย่ำงกำรพิมพ์ตำรำง หำกมีกำร
อ้ำงอิงตำรำงใด ก็ให้อ้ำงถึงเลขก ำกับตำรำงนั้นด้วยทุกครั้ง 
 ภำพประกอบ ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเรื่องตำรำงที่กล่ำวมำแล้ว เช่น ภำพ 1 ภำพ 2 แต่ต่ำงกันตรง
กำรเขียนชื่อภำพ ให้เขียนชื่อภำพด้ำนล่ำง พร้อมเขียนที่มำ  
 
  ตัวอย่าง  กำรพิมพ์ตำรำง 

 
ตาราง 1  การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน

ประชำกร 
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

จ ำนวน 
(คน) 

1. แม่หญิงไทลื้อ อ ำเภอภูซำง  83 (83/248)×157 52 
 
  ตัวอย่างกรณี (ตารางต่อ) 
 
ตาราง 1  (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน

ประชำกร 
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน )คน(  

2. แม่หญิงไทลื้อ อ ำเภอเชียงค ำ 80 (80/248)×157 50 

3. แม่หญิงไทลื้อ อ ำเภอเชียงม่วน 85 (85/248)×157 53 
รวม   155 

ตัวอย่าง  กำรพิมพ์ภำพประกอบ 
 



 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 1  ขนมดอกซ้อ 
 

ที่มา: ธิติ ไวกวี, รายงานวิจัยเรื่องขนมดอกซ้อ, คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ, 2561, 78.  
 
     กำรล ำดับหัวข้อ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
       กำรล ำดับหัวข้อ กรณีมีเลขก ำกับให้ใช้ระบบตัวเลข โดยใส่มหัพภำค (.) หลังตัวเลข 
       กำรจัดวำงหัวข้อให้เป็นไปตำมระดับควำมส ำคัญของหัวข้อดังนี้  
(เครื่องหมำย  แทนกำรเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 
 
1.  หัวข้อใหญ่ 
 1.1 หัวข้อรอง...............................................................................................  

 1.1.1  หัวข้อย่อย..................................................................... 
      1)  ....................................................................... 
      2)  ....................................................................... 
 

ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.1  รูปแบบกำรท ำวิจัย 
  1.1.1  วิจัยเอกสำร มีดังนี้ 
   1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
                    2)  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

ภำพประกอบ 



5. การอ้างอิงและบรรณานุกรมส าหรับบทความ 
การอ้างอิง คือ กำรระบุแหล่งที่มำของข้อควำมในตัวเรื่องทั้งหมดที่ยกมำโดยตรง หรือประมวลควำมคิดมำ  
รูปแบบการอ้างอิงที่วำรสำรนิติ รัฐกิจ และสังคมศำสตร์ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เชียงรำยก ำหนด คือ รูปแบบตำมเกณฑ์ของ Turabian โดยใช้กำรอ้ำงอิงเชิงอรรถ (Notes – Bibliography Style) 
และลงรำยกำรอ้ำงอิงท้ำยเล่มแบบบรรณำนุกรม (Bibliography)  

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Notes - Bibliography Style) คือ กำรอ้ำงอิงที่ระบุที่มำของข้อควำมในตัว
เรื่อง นอกจำกนี้ยังใช้เชิงอรรถโยง เป็นกำรโยงให้ผู้อ่ำนได้ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในหน้ำอ่ืนของบทควำม โดยกำร
เขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่ำงของกระดำษซึ่งต้องกำรโยงข้อควำมนั้นๆ หลักกำรเขียนเชิงอรรถ  ให้ด ำเนินกำรตำมที่
ก ำหนดดังนี้ 
 1. รูปแบบตัวอักษรที่ใช้คือ TH SarabunPSK ขนำด 12 พอยด์ 
 2. กำรพิมพ์เชิงอรรถ ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ส่วนของแต่ละหน้ำที่อ้ำงอิงถึง และให้แยกจำกเนื้อเรื่องโดยขีดเส้นคั่น
ขวำงจำกขอบซ้ำยของกระดำษยำวประมำณ 20 ตัวพิมพ์ โดยให้บรรทัดสุดท้ำยของข้อควำมในเชิงอรรถอยู่ห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนล่ำง 2 ซม. 
 3. กำรพิมพ์เชิงอรรถให้พิมพ์ชิดขอบซ้ำย รำยกำรใดยำวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมำให้พิมพ์ขอบชิดแนว
ด้ำนซ้ำยมือทุกบรรทัดจนจบรำยกำรนั้น 
 4. กำรเรียงล ำดับเลขของเชิงอรรถ ให้เริ่มเชิงอรรถแรกของบทควำมด้วยเลข 1 ต่อเนื่องกันไป โดยให้
ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของข้อควำมในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้ำนั้น ๆ มีเชิงอรรถขยำยควำม หรือ
เชิงอรรถโยงมำกกว่ำ 1 รำยกำร (แต่ต้องไม่เกิน 5 รำยกำร) เชิงอรรถในหน้าใด ต้องจบในหน้านั้น ไม่ให้พิมพ์ใน
หน้าถัดไป 
 5. กำรเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้างถึงเอกสารซ้ า  
    - หากไม่มีเอกสารอ่ืนมาคั่น ให้ใช้ค ำว่ำ 
       เรื่องเดียวกัน. (ส ำหรับภำษำไทย) 
       lbid.  (ส ำหรับภำษำอังกฤษ) 
    - หำกอ้ำงอิงเอกสำรเรื่องเดียวกัน แต่ต่างหน้ากัน ให้ลงเลขหน้ำก ำกับด้วย เช่น 
       เรื่องเดียวกัน, 13. (ส ำหรับภำษำไทย) 
       lbid., 13.   (ส ำหรับภำษำอังกฤษ) 
    - หำกอ้ำงถึงเอกสำรเรื่องเดียวกัน แต่มีเอกสารอ่ืนมาคั่น ให้ลงรำยกำรอย่ำงย่อ คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
และเลขหน้ำ ส่วนรำยกำรที่เก่ียวกับสถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์ ให้ตัดออก เช่น  
       ทศพร มูลรัตน์, กฎหมายมหาชน, 19. 
 
  อ้างอิงท้ายเล่มแบบบรรณานุกรม (Bibliography) คือ เป็นกำรรวบรวมรำยกำรอ้ำงอิงที่ใช้
อ้ำงอิงในเนื้อหำหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำไว้ในส่วนท้ำยของผลงำนวิชำกำรหรือในบทควำม โดยกำรจัดเรียง
รำยกำรตำมล ำดับตัวอักษรของชื่อผู้เขียนหรือชื่อเรื่อง (กรณีไม่มีชื่อผู้เขียน) ทั้งนี้ ให้จัดเรียนรำยกำรภำษำไทยก่อน
รำยกำรอ้ำงอิงที่เป็นภำษำอังกฤษหรือภำษำต่ำงประเทศ



6. การลงรายละเอียดในเชิงอรรถและบรรณานุกรม  
 เพ่ือให้กำรอ้ำงอิงในวำรสำรนิติรัฐกิจ และสังคมศำสตร์ ส ำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
วำรสำรวิชำกำร วำรสำรฯจึงได้ก ำหนดรูปแบบกำรเขียนเชิงอรรถและบรรณำนุกรมไว้ดังนี้ 
 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
การลงรายการ: ชื่อผู้แต่ง 
 การลงเชิงอรรถ  
กรณีเป็นคนไทย : ให้ลงชื่อต้น 
ตำมด้วยนำมสกุล หำกมีชื่อกลำง 
ใ ห้ลงรำยกำรในหน้ ำปกของ
หนังสือ ต ำรำนั้น 
 การลงบรรณานุกรม 
-  ชื่ อ ค น ไ ท ย  ใ ช้ เ ห มื อ น กั บ
เชิงอรรถ  
- หำกผู้แต่งเป็นคนต่ำงชำติ : ให้
ลงชื่อต้น ชื่อกลำง (ถ้ำมี) ชื่อสกุล 
ตำมที่ปรำกฏในปกต ำรำ หรือ
หนังสือ 
 
 
 

กรณีผู้แต่งมี 1 คน : ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
ดิเรก ควรสมำคม 
Direk Kounsamakom 
Alan S. Pitkethly  หรือ  Martin Ricketts 
 
กรณีผู้แต่งมี 2 คน : ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
ปรีดี เกษมทรัพย์ และหยุด แสงอุทัย  
Alan S. Pitkethly and Kelsey B. Shust 

 
กรณีผู้แต่งมี 3 คน : ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น   
ปรีดี เกษมทรัพย์, แสวง บุญเฉลิมวิภำส และหยุด แสงอุทัย 
Alan S. Pitkethly, Martin Ricketts and Kelsey B. Shust 
 
กรณีผู้แต่ง 4 คนขึ้นไป : ภำษำไทยให้ลงชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตำมด้วย และคณะ 
ส่วนในภำษำต่ำงประเทศใช้ et al. 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
 ดิเรก ควรสมำคม และคณะ 
 Jacquelyn Dowd Hall et al. 
 
 
 

กรณีผู้แต่งมี 1 คน : ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิเรก ควรสมำคม 
Direk Kounsamakom 
Pitkethly, Alan S.  หรือ Ricketts, Martin 
 
กรณีผู้แต่งมี 2 คน : ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ปรีดี เกษมทรัพย์, และหยุด แสงอุทัย 
Pitkethly, Alan S., and Kelsey B. Shust 

 
กรณีผู้แต่งมี 3 คน : ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ปรีดี เกษมทรัพย์, แสวง บุญเฉลิมวิภำส, และหยุด แสงอุทัย 
Pitkethly, Alan S., Martin Ricketts, and Kelsey B. Shust 

 
กรณีผู้แต่ง 4 คนขึ้นไป : ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิเรก ควรสมำคม, ทศพร มูลรัตน์, วรณัฐ บุญเจริญ, และปฐมพงษ์  เมืองขำว 
Hall, Jacquelyn Dowd, James Leloudis, Robert Korstad, Mary 

Murphy, Lu Ann Jones, and Christopher B. 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ ์
บรรดาศักดิ ์

ให้ลงฐำนนัดรศักดิ์ หรือ บรรดำศักดิ์ตำมด้วยชื่อ และชื่อสกุล  
 ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวฒัน ์
พระยำอนุมำนรำชธน 
คุณหญิงอัมพร มีสุข 
M.R. Kukrit Pramoj 
 

 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์, ม.ร.ว. 
อนุมำนรำชธน, พระยำ 
อัมพร มีสุข, คุณหญิง 
Kukrit Pramoj, M.R. 

ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษทุั่วไปและ
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ ์
 พระภิกษุทั่วไป ให้ใช้ค ำ
ว่ำ พระ พระมหำ น ำหน้ำ ตำม
ด้วยฉำยำนำม (ชื่อภำษำบำลี) ถ้ำ
ไม่ทรำบฉำยำนำม แต่ทรำบชื่อ
สกุล ให้ใส่ชื่อสกุล กรณีไม่ทรำบ
ทั้งฉำยำนำมและชื่อสกุล ให้ใส่
ข้อมูลตำมที่ปรำกฏในงำน และ
หำกพระภิกษุใช้นำมแฝงให้ใส่
นำมแฝงตำมที่ปรำกฏ กรณีมี
สมณศักดิ์ ให้ลงชื่อสมณศักดิ์ ตำม
ด้วยชื่อในเคร่ืองหมำยวงเล็บ 

 ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น 
พระสุวัฒโน, พระมหำสมปอง ตำลปฺตโฺต, พุทธทำสภิกขุ เป็นตน้ สมเด็จ
พระอริยวงศำคตญำณ (วำสน)์, สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ.ปยุตฺโต),     
พระครูปลัดเมธำวฒัน ์

กำรลงในบรรณานุกรม ให้ลงเหมือนในเชิงอรรถ  

ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ต ารวจ มี
ต าแหน่งวิชาการ หรือมีค าเรียก
ทางวิชาชีพ 
     เช่น พลเอก ศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์ นำยสัตวแพทย์ เป็นต้น 
ไม่ต้องใส่ยศ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น 
พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท ์  ใช้ เปรม ติณสูลำนนท ์ 
ศำสตรำจำรย ์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ใช้ สมคิด เลิศไพฑูรย ์
นำยสตัวแพทย์เทิดศักดิ์ กำรด ี ใช้ เทิดศักดิ์ กำรดี 

กำรลงในบรรณานุกรม ให้ลงเหมือนในเชิงอรรถ 



ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
และค ำทำงวิชำชีพ ทั้งกรณีผู้แต่ง
ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
ทั้ ง นี้ ล ง ใ น เ ชิ ง อ ร ร ถ แ ล ะ
บรรณำนุกรมเหมือนกัน 
ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง 

กรณีเป็นนำมแฝงของผู้
ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น
โดยทั่วไป ให้ลงรำยกำรผู้แต่งด้วย
ชื่อนำมแฝง เช่น  

 

     ส. ศิวรักษ์    ใช้    ส. ศิวรักษ์ 
   

     ถ้ำ เป็นนำมแฝงที่ ไม่ เป็นที่
รู้จักหรือ มีกำรระบุข้อควำมไว้ใน
ตั ว เ ล่ ม ว่ ำ  ใ ช้ น ำ ม แ ฝ ง ห รื อ
นำมปำกกำ ให้ลงชื่อและวงเล็บ
หลังชื่อว่ำ [นำมแฝง] ถ้ำเป็นงำน
เขียนภำษำต่ำงประเทศใช้ค ำว่ำ 
[pseud.] ย่อมำจำก Pseudonym  
     ตัวอย่างเช่น  
บรรจง บรรเจิดศิลป,์ นำมแฝง ใช้  
บรรจง บรรเจิดศิลป ์[นำมแฝง] 
 

พิมพ์ดำว   ใช้   พิมพ์ดำว 
[นำมแฝง]  
 

John Mathers (pseud.)   ใช้  
John Mathers [pseud.] 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น   
1 บรรจง บรรเจิดศิลป์ [นำมแฝง], วางทวนแทงปากกา (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2527), 15. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
บรรจง บรรเจิดศิลป์ [นำมแฝง]. วางทวนแทงปากกา. กรุงเทพฯ: มติชน, 2527. 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
กรณไีม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่
หน้าปกใน 
     แต่ทรำบชื่อจำกแหล่งอ่ืน ๆ 
หรือกรณีไม่แน่ใจชื่อผู้แต่ง ให้ลง
ชื่อผู้แต่งในวงเล็บ [ ] และใส่
เครื่องหมำยปรัศนี (?) ต่อท้ำยชื่อ 
ถ้ำไม่สำมำรถหำชื่อผู้แต่งได้ ให้ลง
ชื่อเร่ืองในต ำแหน่งชื่อผู้แต่ง 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
1 [Ebenezer Cook?], Sotweed Redivivus, or The Planter’s Looking-
Glass (Annapolis: n.p., 1730), 5-6. 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
[Cook, Ebenezer?]. Sotweed Redivivus, or The Planter’s Looking-

Glass. Annapolis: N.p., 1730. 
 

การลงรายการ:  
     กรณีหนั งสื อ ต าราที่ เป็น
ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่
ตัวแรกของทุกค ำทั้ง ใน ชื่อเรื่อง
หลักและชื่อเรื่องรอง ยกเว้น a 
and the (ที่ไม่ได้อยู่ต ำแหน่งแรก
ของชื่อเรื่องหลักและ  ชื่อเรื่อง
รอง) ค ำบุพบท และค ำสันธำน  

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. 
The Adventures of Huckleberry Finn. 

กำรลงในบรรณานุกรม ให้ลงเหมือนในเชิงอรรถ 

การลงรายการ:  
คร้ังที่พิมพ์ 
     ภำษำไทย หำกมีกำรตีพิมพ์ 
มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้ใช้ค ำว่ำ พิมพ์
คร้ังที่..     
     ภำษำต่ำงประเทศ ให้ใช้ค ำว่ำ 
ed. หมำยถึง  edition เช่น  3rd 
ed.  7th ed.  
     ก รณี เ ป็ น ฉบั บแก้ ไ ขและ
ปรับปรุ ง  ล งรำยกำรสำหรับ

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
1 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), 89.  
2 Florence Babb, Between Field and Cooking Pot: The Political 
Economy of Marketwomen in Peru, rev. ed. (Austin: University 
of Texas Press, 1989), 29. 
3 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, (ม.ป.ท.: วิญญูชน, 
2559), 89.  

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559.  
Florence Babb. Between Field and Cooking Pot: The Political 

Economy of Marketwomen in Peru. rev. ed. Austin: 
University of Texas Press, 1989. 

ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์. ม.ป.ท.: วิญญูชน, 2559.  
 

http://www.theguardian.com/books/2013/nov/24/arthur-gordon-pym-nantucket-edgar-allan-poe-100-novels
http://www.theguardian.com/books/2014/feb/24/100-best-novels-huckleberry-finn-twain


ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
หนังสือที่เขียนเป็นภำษำไทยให้ใช้
คำตำมปรำกฏในตัวเล่ม ส่วน
ห นั ง สื อ ที่ เ ขี ย น เ ป็ น ภ ำ ษ ำ 
ต่ำงประเทศ ให้ใช้ค ำย่อว่ำ rev. 
ed. ในกำรลงรำยกำรเชิงอรรถ 
ส่วนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
ให้ลงค ำย่อว่ำ Rev. ed. 
 
สถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ 
     - ให้ใส่ชื่อสถำนที่พิมพ์ ตำม
ด้ ว ย ชื่ อ ส ำ นั ก พิ ม พ์ โ ด ย ไ ม่
จ ำ เป็นต้องใส่ว่ ำ  ส ำนักพิมพ์  
บริษัทห้ำง หุ้นส่วน แต่ถ้ำ เป็น
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยให้ใส่ค ำ
ว่ำส ำนักพิมพ์ด้วย แล้วคั่นด้วย
เครื่องหมำยทวิภำค (:) และเว้น
วรรค 1 ระยะหลังเครื่องหมำย 
     - กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ ์ 
       งำนเขียนที่เป็นภำษำไทย 
ให้ใส่ค ำว่ำ (ม.ป.ท.) หมำยถึง ไม่
ปรำกฏสถำนที่พิมพ์  
       งำนเขียนที่เป็นภำษำต่ำง 
ประเทศ ใส่ค ำว่ำ (N.P.) หมำยถึง 
no Place of publication 
 
 

4 Florence Babb, Between Field and Cooking Pot: The Political 
Economy of Marketwomen in Peru, rev. ed. (N.P.: University of 
Texas Press, 1989), 29. 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560) 
(กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2561)     
(New York: Academic Press, 2008)  
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
(ม.ป.ท.: ชวนพิมพ์) 
 
 
(N.P.: Windsor) 
 
 
 
 

Florence Babb. Between Field and Cooking Pot: The Political 
Economy of Marketwomen in Peru. rev. ed. N.P.: University 
of Texas Press, 1989. 

 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560. 
กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2561.     
New York: Academic Press, 2008. 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ม.ป.ท.: ชวนพิมพ ์
 
 
N.P.: Windsor 
 
 
 
 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
     - กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์  
       งำนเขียนที่เป็นภำษำไทย 
ให้ใส่ค ำว่ำ (ม.ป.พ.) หมำยถึง ไม่
ปรำกฏส ำนักพิมพ์ หรือใส่ค ำว่ำ 
(n.p.) หม ำ ย ถึ ง  no publisher 
ส ำหรับงำนเขียนภำษำต่ำงประเทศ 
 
ปีที่พิมพ ์
     - กรณีหนังสือ ต ำรำมีทั้งปี
พิมพ์และปีลิขสิทธิ์ ให้ใส่ปีพิมพ์ 
โดยดูจำกหน้ำปกใน 
     - ก ร ณี ไ ม่ มี ปี พิ มพ์ แ ต่ มี ปี
ลิขสิทธิ์ ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้อง
ใ ส่ ตั ว อั ก ษ ร  c ซึ่ ง ห ม ำ ย ถึ ง 
copyright ก ำกับ เช่น c2017 ใช้ 
2017 เป็นต้น 
     - กรณีไม่ปรำกฏปีพิมพ์ ให้ใส่ 
ม.ป.ป. ซึ่งหมำยถึง ไม่ปรำกฏปี
พิมพ์ ส ำหรับงำนเขียนภำษำไทย 
หรือ n.d. ซึ่งหมำยถึง no date 
ส ำหรับงำนเขียนภำษำต่ำงประเทศ 
 
วันที่ 
     ภาษาไทย ใช้ วัน เดือน พ.ศ. 
     ภาษาต่างประเทศ ใช้ เดือน 
วัน, ค.ศ. 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.) 
(New York: n.p.) 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560) 
 
 
(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560) 
 
 
 
 
(New York: Academic Press, n.d.)  
(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำณิชย์, ม.ป.ป.)  
 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
New York: n.p. 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560. 
 
 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560. 
 
 
 
 
New York: Academic Press, n.d. 
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำณิชย์, ม.ป.ป. 



ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
เลขหน้า 
     ใส่เฉพำะตัวเลข      
     หน้ำ 30-35.   ใช้   30-35. 
     pp. 18-22.    ใช้   18-22. 
 
การลงรายการ: อ้างซ้ าเอกสาร
เรื่องเดียวกัน 
     - กรณีไม่มีเอกสำรอ่ืนคั่น  
       เอกสำรภำษำไทย  ใช้ เรื่อง
เ ดี ย ว กั น  ห ำ ก เ ป็ น เ อ ก ส ำ ร
ภำษำอังกฤษ ใช้ Ibid.   
 
 
 
       ถ้ำเป็นหน้ำต่ำงกัน ให้ลง
เลขหน้ำก ำกับด้วย 
 
     - กรณีมีเอกสำรอ่ืนคั่น 
       เอกสำรภำษำไทย  ใช้  ลง
ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, เลขหน้ำ.  
       เอกสำรภำษำอังกฤษ  ใช้  
ชื่อสกุล, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, เลข
หน้ำ. 
 
 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
 

1 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), 8. 
2 เร่ืองเดียวกัน. 
3 Philip Ball, Bright Earth: Art and the Invention of Color (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 2001), 135.  
4 Ibid.   
 
5 เร่ืองเดียวกัน, 13. 
6 Ibid.,150-151. 

 
8 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, 13. 
9 Philip Ball, Bright Earth: Art and the Invention of Color, 140. 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
 

ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559. 

Philip Ball. Bright Earth: Art and the Invention of Color. New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2001. 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
การลงรายการ: อ้างเอกสารที่ถูก
อ้างในเอกสารอื่น 
     งำนเขียนภำษำไทย ใช้  อ้ำงถงึ
ในภำษำตำ่งประเทศ ใช้ ค ำวำ่ 
quoted in  
     วิธีการใช้ : เอกสำรปฐมภูมิ, 
อ้ำงถึงใน,เอกสำรทุติยภูมิ   

 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
 

1 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), 8, อ้ำงถึงใน สุพจน์ คงเจริญ ,
“ปัญหาการใช้อ านาจจ ากัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ,” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2560), 36. 
2 Louis Zukofsky, “Sincerity and Objectification,” Poetry 37 
(February 1931): 269, quoted in Bonnie Costello, Marianne 
Moore: Imaginary Possessions (Cambridge, MA: Harvard University 
Press,1981), 78. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
 

ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2559, 8. อ้ำงถึงใน สุพจน์   คงเจริญ. “ปัญหา
การใช้อ านาจจ ากัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ .” วิทยำนิพนธ์
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต. มหำวิทยำลัยพำยัพ. 2560. 

Louis Zukofsky. “Sincerity and Objectification.” Poetry 37 (February 
1931): 269. quoted in Bonnie Costello. Marianne Moore: 
Imaginary Possessions Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม 
วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
หนังสือ  รูปแบบ 

1 ผู้แต่ง,ชื่อเรื่อง,ชื่อชุด(ถ้ำมี),ครั้งที่พิมพ์(ถ้ำพิมพ์มำกกว่ำหนึ่งครั้ง)
(สถำนที่พิมพ์:ชื่อส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์),เลขหน้ำ.  
 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
กรณีผู้แต่ง 1 คน  
1 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), 126. 
2 พระไพศำล วิสำโล, อยู่ย้อนยุค: ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม, พิมพ์
ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติม, (กรุงเทพฯ: นิตยสำรฉลำดซื้อ, 2553), 20. 
3 สม สุจิรำ, ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น, พิมพ์ครั้งที่ 15, ชุดธรรมะ
วิทยำศำสตร์ ล ำดับที่ 1 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 10. 
4 ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปรำโมช, เก็บเล็กผสมน้อย (กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ำ, 2548), 24. 
5 Theodore F. Bogart Jr., Electronic Devices and Circuits, 3rd ed., 
Merrill's  
International Series in Engineering Technology (New York: Merrill, 
1993), 115-125.  
6 Chaiwat Satha-Anand, The Life of This World: Negotiated 
Muslim Lives in Thai Society (Singapore: Marshall Cavendish 
Academic, 2005), 20. 
 
 

 รูปแบบ 
ผู้แต่ง.ชื่อเรื่อง.ชื่อชุด(ถ้ำมี).ครั้งที่พิมพ์(ถ้ำพิมพ์มำกกว่ำหนึ่งครั้ง).

สถำนที่พิมพ์:ชื่อส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 
 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
กรณีผู้แต่ง 1 คน  
ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559. 
พระไพศำล วิสำโล. อยู่ย้อนยุค: ทัศนะทวนกระแสบรโิภคนิยม. พิมพ์ครั้งที่ 2 

แก้ไขและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: นิตยสำรฉลำดซื้อ, 2553. 
สม สุจิรำ . ไอน์สไตน์พบ  พระพุทธเจ้า เห็น . พิมพ์ครั้ งที่  15. ชุดธรรมะ

วิทยำศำสตร์ ล ำดับที่ 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550. 
คึกฤทธิ์ ปรำโมช, ม.ร.ว., เก็บเล็กผสมน้อย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้ำ, 2548. 
Bogart, Theodore F. Jr. Electronic Devices and Circuits. 3rd ed., Merrill's 

International Series in Engineering Technology. New York: 
Merrill, 1993.  

Chaiwat Satha-Anand. The Life of This World: Negotiated Muslim 
Lives in Thai Society. Singapore: Marshall Cavendish 
Academic, 2005. 

 
 
 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
กรณีผู้แต่ง 2 คน 
7 บุญศักดิ์ แสงระว ีและแวว ศศิธร, วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ: ก้าวไป
พร้อมกับกำลเวลำ (กรุงเทพฯ: สุขภำพใจ, 2551), 112. 
8 John Fernie and Alan S. Pitkethly, Resources: Environment & 
Policy. (London: Harper & Row, 1985), 52. 
 
กรณีผู้แต่ง 3 คน 
9 นุสรำ เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์, และบุษบำ อินต๊ะพันธ์, ห้องเรียนทอผ้า: 
การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพืน้เมืองแม่แจ่ม (เชียงใหม่: โค-ขยัน มีเดียทีม, 
[2551?]), 22-23. 
10 Paul Dunay, Richard Krueger, and Joel Elad, Facebook 
Advertising for Dummies (Hoboken, NJ: Wiley, 2011.), 300-315. 

กรณีผู้แต่ง 2 คน  
บุญศักดิ์ แสงระว,ี และแวว ศศิธร. วิวัฒนาการของลัทธิมาร์กซ: ก้าวไปพร้อม

กับกำลเวลำ. กรุงเทพฯ: สุขภำพใจ. 2551. 
Fernie, John, and Alan S. Pitkethly. Resources: Environment & 

Policy. London: Harper & Row, 1985. 
 
กรณีผู้แต่ง 3 คน  
นุสรำ เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์, และบุษบำ อินต๊ะพันธ์. ห้องเรียนทอผ้า: การสืบ

ทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม. เชียงใหม่: โค-ขยัน มีเดียทีม, 
[2551?]. 

Dunay, Paul. Richard Krueger, and Joel Elad. Facebook Advertising 
for Dummies. Hoboken. NJ: Wiley, 2011. 

หนังสือออนไลน์  รูปแบบ 
1 ชื่อ สกุลหรือหน่วยงำน, ชื่อเอกสาร (สถำนที่พิมพ:์ ส ำนักพิมพ์, ปีที่
พิมพ์), เลขหน้ำหรือภำยใต้หัวข้อ, URL, สืบคน้เมื่อ ระบุวัน เดือน ป.ี 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 กระทรวงพลังงำน, ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน, ถ่านหิน 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน กระทรวงพลังงำน, 2552), 58,  
http://www.eppo.go.th/coal/pt-KPC2544-01.html, สืบค้นเมื่อ 26 
สิงหำคม 2558. 
2 Julian Samora and Patricia Vandel Simon, A History of the 
Maxican-American People rev. ed. (East Lansing, MI: Julian 
Samora Research Institute, Michigan State University, 2000), 
265-278, http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MaxAmHist/ 
chapter14.html#six, accessed December 19, 2005. 

 รูปแบบ 
ชื่อ สกุลหรือหน่วยงำน. ชื่อเอกสาร. สถำนที่พิมพ:์ ส ำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. เลข

หน้ำหรือภำยใต้หัวข้อ. URL. สืบค้นเมื่อ ระบุวัน เดือน ป.ี 
ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 

กระทรวงพลังงำน, ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน, ถ่านหิน เชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า. กรุงเทพฯ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
กระทรวงพลังงำน. 2552. http://www.eppo.go.th/coal/pt-
KPC2544-01.html. สืบคน้เมื่อ 26 สิงหำคม 2558. 

Julian Samora and Patricia Vandel Simon. A History of the 
Maxican-American People rev. ed. East Lansing, MI: Julian 
Samora Research Institute, Michigan State University, 2000. 
http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MaxAmHist/ 
chapter14.html#six. accessed December 19, 2005. 



ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
หนังสือที่มีบรรณาธิการ 

     เชิงอรรถ ภำษำไทย ให้ระบุ
ค ำ ว่ ำ  บ ร ร ณ า ธิ ก า ร โ ด ย 
ภำษำต่ำงประเทศ บรรณำธิกำร
ใช้ค ำว่ำ ed. (กรณีคนเดียว) และ 
eds. (กรณีมำกกว่ำ 1 คน)  
     บรรณานุกรม ภำษำไทย ให้
ร ะ บุ ค ำ ว่ ำ  บรรณาธิ การโดย 
ภำษำต่ำงประเทศใช้ค ำว่ำ Edited 
by 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 วุฒิชัย มูลศิลป,์ ศิริพร ดำบเพชร และอนงคณำ มำนิตพิสิฐกลุ, 
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร,์ บรรณำธิกำรโดย วุฒิชัย มูลศิลป ์
(กรุงเทพฯ: บริษัทเกรท เอ็ดดูเคชั่น จ ำกัด, [2546?]), 10. 
2 Yves Bonnefoy, New and Selected Poems, ed. John 
Naughton and Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago 
Press, 1995), 35. 
 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
วุฒิชัย มูลศิลป์, ศิริพร ดำบเพชร, และอนงคณำ มำนิตพิสิฐกุล. พระมหากษัตริย์

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. บรรณำธิกำรโดย วุฒิชัย มูลศิลป์. กรุงเทพฯ: 
บริษัทเกรท เอ็ดดูเคชั่น จ ำกัด, [2546?].  

Bonnefoy, Yves. New and Selected Poems. Edited by John 
Naughton and Anthony Rudolf. Chicago: University of 
Chicago Press, 1995. 

 

หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  
แต่มีชื่อบรรณาธิการ 

เชิงอรรถและบรรณำนุกรม  
     ภำษำไทย ใช้ค ำว่ำ บรรณำธิกำร  
     ภำษำตำ่งประเทศ ใช้ค ำว่ำ ed. 
(กรณีคนเดียว) และ eds. (กรณี
มำกกว่ำ 1 คน) 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ป่ำนฤด ีมโนมัยพบิูลย ์และงำมทรัพย์ เทศะบ ำรุง, บรรณำธิกำร, คู่มือ
สุขภาพครอบครัวส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที ่2 (กรุงเทพฯ: ส ำนัก
อนำมัย กรุงเทพมหำนคร, 2551), 75-77. 
2 Georges Niobey, ed., Nouveau Dictionnaire Analogique 
(Paris: Larousse, 1980), 74-77. 
 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ป่ำนฤด ีมโนมัยพบิูลย์, และงำมทรัพย์ เทศะบ ำรุง. บรรณำธิกำร. คู่มือสุขภำพ

ครอบครัวส ำหรับประชำชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส ำนักอนำมัย 
กรุงเทพมหำนคร, 2551. 

Niobey, Georges. ed. Nouveau Dictionnaire Analogique. Paris: 
Larousse, 1980. 
 

หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
องค์กร สถาบัน 

     เชิงอรรถ  ลงชื่อหน่วยงำน
ใหญ่ คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค 
(,) และตำมด้วยชื่อหน่วยงำนย่อย  
     บรรณำนุกรม ลงชื่อ
หน่วยงำนใหญ่ คั่นด้วย
เครื่องหมำยมหัพภำค (.) และ
ตำมด้วยชื่อหน่วยงำนย่อย 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร,์ คณะบญัช,ี หลักการประเมินมลูคา่เครื่องจักร 6 
(กรุงเทพฯ: คณะบัญช ีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2547), 12-15.  
2 World Health Organization, Organization of Services for 
Mental Health (Geneva: World Health Organization, 2003), 50. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. คณะบัญชี. หลักการประเมินมูลค่าเครื่องจักร 6. 

กรุงเทพฯ: คณะบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร,์ 2547.  
World Health Organization. Organization of Services for Mental 

Health. Geneva: World Health Organization, 2003. 
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หนังสือแปล 

     เชิงอรรถ  
     - งำนเขียนภำษำไทย ให้ระบุ
ค ำว่ำ บรรณำธิกำรโดย/แปลโดย 
     - งำนเขียนภำษำตำ่งประเทศ 
บรรณำธิกำรใช้ค ำวำ่ ed. (กรณีคน
เดียว) และ eds. (กรณีมำกกว่ำ 1 คน) 
ผู้แปลใช้ค ำว่ำ trans. (กรณีคนเดียว
หรือมำกกว่ำ 1 คน) ย่อจำกค ำวำ่ 
Translator  
     บรรณำนุกรม 
     - งำนเขียนภำษำไทย ให้ระบุ
ค ำว่ำ บรรณำธิกำรโดย/แปลโดย 
     - งำนเขียนภำษำตำ่งประเทศ 
ใช้ค ำว่ำ Edited by/Translated by 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 แมริอุส บ.ี แจนเสน, โลกทัศน์ญี่ปุ่น, บรรณำธิกำรโดย วุฒิชัย มูลศิลป์, 
แปลโดย ชำติชำย พณำนำนนท ์และโกวิท วงศ์สุรวัฒน ์(กรุงเทพฯ: เคล็ด
ไทย, 2526), 100. 
2 จอห์น เอ แมคคอนแนล, คลายเครียดด้วยลมหายใจ: เยียวยาความเครียด
ด้วยวิถีพุทธ, แปลโดย สุรภี ชูตระกูล (นครปฐม: ศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติ
วิธี มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552), 88. 
3 Rigoberta Menchu, Crossing Borders, trans. and ed. Ann 
Wright (New York: Verso: 1999), 50-51.   

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
แจนเสน, แมริอุส บ.ี โลกทัศนญ์ี่ปุ่น. บรรณำธิกำรโดย วุฒิชัย มูลศิลป.์ แปล

โดย ชำติชำย พณำนำนนท ์และโกวิท วงศ์สุรวัฒน.์ กรุงเทพฯ: เคล็ด
ไทย, 2526. 

แมคคอนแนล, จอห์น เอ. คลายเครียดด้วยลมหายใจ: เยียวยาความเครียดด้วยวิถี
พุทธ. แปลโดย สุรภี ชูตระกูล. นครปฐม: ศูนย์ศึกษำและพัฒนำสันติ
วิธี มหำวิทยำลัยมหิดล, 2552. 

Menchu, Rigoberta. Crossing Borders. Translated and edited by 
Ann Wright. New York: Verso: 1999. 

 

หนังสือรวมบทความและการ
อ้างอิงจากส่วนต่าง ๆ ของ

หนังสือ 
     งำนเขียนภำษำไทยใช้ค ำว่ำ 
“ใน” ทั้งเชิงอรรถและรายการ
อ้างอิง 
     งำนเขียนภำษำตำ่งประเทศ 
ให้ขึ้นต้นคำด้วยอักษรพิมพ์เล็ก “in” 
ส่วนในบรรณานุกรม ขึ้นต้นค ำ
ด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ “In”  

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ปรำงค์ทิพย ์ดำวเรือง, “ทัศนะต่ำงประเทศต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงในสำมจังหวัดภำคใต้ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำม
สมำนฉนัท์แห่งชำต,ิ” ใน หมู่บ้าน...ไม่สงบ: ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ 
ชาต,ิ นานาชาต ิและอนาคต, บรรณำธิกำรโดย ชัยวัฒน ์สถำอำนันท ์
(กรุงเทพฯ: ศูนย์มำนษุยวิทยำสริินธร (องค์กรมหำชน), 2553), 26. 
 
2 Peter John, “Citizen Governance: Where It Came From, 
Where It’s Going,” in Changing Local Governance, Changing 
Citizens, ed. Catherine Durose, Stephen Greasley, and Liz 
Richardson (Bristol, UK: Policy Press, 2009), 15-16. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ปรำงค์ทิพย ์ดำวเรือง. “ทัศนะต่ำงประเทศต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำม

รุนแรงในสำม จังหวัด ภำคใต้ของคณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำม
สมำนฉนัท์แห่งชำต.ิ” ใน หมู่บ้าน...ไม่สงบ: ภาพ ความรุนแรงภาคใต้
ในมิติ ชาต,ิ นานาชาต ิและอนาคต, บรรณำธิกำรโดย ชัยวัฒน ์สถำ
อำนันท,์ 22-65. กรุงเทพฯ: ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กร
มหำชน), 2553.         

John, Peter. “Citizen Governance: Where It Came From, Where 
It’s Going.” In Changing Local Governance, Changing 
Citizens, edited by Catherine Durose, Stephen Greasley, 
and Liz Richardson, 10-16. Bristol, UK: Policy Press, 2009. 
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บทความวารสาร 
 
 

รูปแบบ 
1 ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,“ชื่อบทควำม,” ชื่อวารสารปีที่
หรือเล่มที่, ฉบับที่(ปีพิมพ)์: เลขหน้ำ.  

 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 

1 กรันย์  สุทธิวรำคม, “ไข้หวัดนกในเสือ,” จดหมายข่าวการเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยา 7, ฉ.1 (ตุลำคม 2547): 1-2. 
2 Eric R. Kandel and Larry R. Squire, “Neuroscience: Breaking 
Down Scientific Barriers to the Study of Brain and Mind,” 
Science 290 (November 10, 2000): 113-115. 

 รูปแบบ 
1 ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.” ชื่อวารสารปีที่หรือ
เล่มที่, ฉบับที่(ปีพิมพ)์: เลขหน้ำ.  

 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
กรันย์  สุทธิวรำคม. “ไข้หวัดนกในเสือ.” จดหมายข่าวการเฝา้ระวังเชื้อดื้อยา 

7, ฉ.1 (ตุลำคม 2547): 1-2. 
Kandel, Eric R., and Larry R. Squire. “Neuroscience: Breaking Down 

Scientific Barriers to the Study of Brain and Mind.” Science 
290 (November 10, 2000): 113-115. 

วารสารออนไลน์/นิตยาสาร
ออนไลน์ 

รูปแบบ 
1 ชื่อสกุลผู้เขียน, “ชื่อบทควำม,”ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่ม
ที่,ฉบับที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้ำหรือภำยใต้,URL,สืบค้นเมื่อ 
ระบุวัน เดือน ปี. 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ดิเรก  ควรสมำคม,“เขตอ ำนำจศำลในกำรฟ้องคดีตำมพระรำชบัญญัติ
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน: ปัญหำและกรณีศึกษำจำกแนวค ำพพิำกษำของ
ศำล,”วารสารกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9, 
ฉ.18 (2559): 52-65, http://202.28.49.72/LAW-
journal/index.html, สืบค้นเมือ่ 22 สิงหำคม 2560. 
 
2 จรัญ  พงษ์จีน, “ลึกแต่ ไม่ลับ ,” มติชนสุดสัปดำห์ 31, ฉ. 1590 (11 
กุมภำพันธ์  2549): 8, http://info.matichon.co.th/weekly/ wk_txt. 
php?srctag=ODEzMDA2NDk, สืบค้นเมื่อ 31 มีนำคม 2550. 
 

รูปแบบ 
ชื่อสกุลผู้เขียน. “ชื่อบทควำม.”ชื่อวารสาร,ปีที่หรือเล่มที่

,ฉบับที่ (ปีที่พิมพ)์: เลขหน้ำหรือภำยใต้.URL.สืบค้นเมื่อ 
ระบุวัน เดือน ป.ี 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิเรก  ควรสมำคม. “เขตอ ำนำจศำลในกำรฟ้องคดีตำมพระรำชบัญญัติ

สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน: ปัญหำและกรณีศึกษำจำกแนวค ำพพิำกษำ
ของศำล.” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 9, ฉ.18 (2559): 52-65. http://202.28.49.72/LAW- 
journal/index.html. สืบค้นเมือ่ 22 สิงหำคม 2560. 

 
จรัญ  พงษ์จีน. “ลึกแต่ไมล่ับ.” มติชนสดุสัปดำห์ 31, ฉ. 1590 (11 กุมภำพันธ์ 

2549): 8. http://info.matichon.co.th/weekly/wk_txt.php? 

srctag=ODEzMDA2NDk. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550. 

http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html
http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html
http://202.28.49.72/LAW-%20journal/index.html
http://202.28.49.72/LAW-%20journal/index.html
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3 Lucy C. S. Budd, “Selling the Early Air Age: Aviation Advertisements 
and the Promotion of Civil Flying in Britain, 1911-14,” Journal 
of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=113&sid= 

40fac9ac-2c0e-bdata=4e50a5409e59ddf5d3d2%40sessionmgr112&  
JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=71367578, 
accessed  December 18, 2012. 
 

Lucy C. S. Budd. “Selling the Early Air Age: Aviation Advertisements 
and the Promotion of Civil Flying in Britain, 1911-14.” Journal 
of Transport History 32, no. 2 (December 2011): 125. 

 http://web.ebscohost.com/ehost/detail? 

vid=3 &hid=1 1 3 &sid= 4 0 fac9 ac-2 c0 e- bdata=4 e5 0 a5 4 
0 9 e5 9 ddf5 d3 d2 % 4 0 sessionmgr1 1 2 &JnNpdGU9 ZWh 
vc3 QtbGl2 ZQ%3 d%3 d#db=a9 h&AN= 71367578. accessed 
December 18, 2012. 

หนังสือพิมพ ์  ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 จตุรพร สุขอินทร์, “อยำกจะเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ,” 
คม ชัด ลึก, 4 กุมภำพันธ์ 2554. 
2 Elisabeth Bumiller and Thom Shanker, "Pentagon Lifts Ban on 
Women in Combat," New York Times, January 23, 2013. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
จตุรพร สุขอินทร์. “อยำกจะเป็นต้นแบบในกำรพฒันำคุณภำพชีวิต.” คม ชัด 

ลึก, 4 กุมภำพันธ์ 2554. 
Bumiller Elisabeth and Thom Shanker. "Pentagon Lifts Ban on 

Women in Combat." New York Times, January 23, 2013. 
บทความหนังสือพิมพอ์อนไลน์ รูปแบบ 

1 ผู้แต่ง,“ชื่อบทควำม,”ชื่อหนังสือพิมพ์,วันเดือนปี,เลขหน้ำ
หรือภำยใต้,“ชื่อหัวข้อย่อย,”URL,สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ป.ี 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 จตุรพร สุขอินทร์, “อยำกจะเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ,” 
คม ชัด ลึก, 4 กุมภำพันธ์ 2554, ภำยใต้ “ภูมิภำค-ประชำคมท้องถิ่น,” 
http://www.komchadluek.net/detail/20110204/87813/อยำกจะ
เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต .html, สืบค้นเมื่อ 6 กุมภำพันธ์ 
2554. 
2 Elisabeth Bumiller and Thom Shanker, "Pentagon Lifts Ban on 
Women in Combat," New York Times, January 23, 2013, 
http://www.nytimes.com/2013/01/24/us/pentagon-says-it-is-
lifting-ban-on-women-in-combat.html. accessed January 24, 2013. 

 รูปแบบ 
ผู้แต่ง.“ชื่อบทควำม.”ชื่อหนังสือพิมพ์.วันเดือนปี.เลขหน้ำหรือภำยใต้

“ชื่อหัวข้อย่อย,”URL,สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี. 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
จตุรพร สุขอินทร์. “อยำกจะเป็นต้นแบบในกำรพฒันำคุณภำพชีวิต.” คม ชัด 
ลึก, 4 กุมภำพันธ์ 2554. ภำยใต้ “ภูมิภำค-ประชำคมท้องถิ่น.”  
http://www.komchadluek.net/detail/20110204/87813/อยำกจะเป็น
ต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชวีิต.html. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภำพนัธ ์2554. 
Bumiller Elisabeth and Thom Shanker. "Pentagon Lifts Ban on 

Women in Combat." New York Times, January 23, 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/01/24/ us/pentagon-says-it-
is-lifting-ban-on-women-in-combat.html. accessed January 
24, 2013.   

http://www.komchadluek.net/detail
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วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 
ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ  
    วิทยำนพินธป์ริญญำ
มหำบัณฑิต หรือ วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดุษฎบีัณฑิต 
 
ภำษำอังกฤษใช้ค ำวำ่ 
    Master’s thesis หรือ PhD 
diss. 

รูปแบบ 
1 ชื่อ สกุลผู้เขียน,“ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์,”(ระดับวิทยำนิพนธ์/
สำรนิพนธ์,ป)ี,เลขหน้ำ. 
 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ศรตม์  ดิษฐปำน , “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555), 106-107. 
2 พรจิต สมบัติพำนิช, “โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึง
ปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต  
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 
2547), 20-30. 
3 Priscilla Coit Murphy, “What a Book Can Do: Silent Spring and 
Media-Borne Public Debate,” (PhD diss., Univeristy of North 
Carolina, 2000), 50-60. 
 

รูปแบบ 
ชื่อ สกุลผู้เขียน.“ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์.”ระดับวิทยำนิพนธ์/สำร

นิพนธ์,ปี. 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ศรตม์ ดิษฐปำน. “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ภาษี เงินได้ .” วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต  คณะนิติศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555.  

พรจิต สมบัติพำนิช. “โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึงปัจจัย
ด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต คณะ
วำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2547.  

Priscilla Coit Murphy. “What a Book Can Do: Silent Spring and 
Media-Borne Public Debate.” PhD diss., Univeristy of North 
Carolina, 2000. 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ออนไลน์ 
 

ระดับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ  
    วิทยำนพินธป์ริญญำ
มหำบัณฑิต หรือ วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดุษฎบีัณฑิต 
 

รูปแบบ 
1 ชื่อ สกุลผู้เขียน,“ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์,”(ระดับวิทยำนิพนธ์/
สำรนิพนธ์,ป)ี,เลขหน้ำ, URL,สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี. 
 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ศรตม์  ดิษฐปำน , “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555), 106-107, ใน ส ำนักหอสมดุ 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ธ ร ร ม ศ ำ ส ต ร์ , http://digi.library.tu.ac.th/ 
thesis/la/1945/title-biography.pdf, สืบค้นเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2560. 

รูปแบบ 
ชื่อ สกุลผู้เขียน.“ชื่อวิทยานิพนธ์.”ระดับวิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์,ปี. 

URL.สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี. 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ศรตม์ ดิษฐปำน. “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ภาษี เงินได้ .” วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต  คณะนิติศำสตร์  
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ธ ร ร ม ศ ำ ส ต ร์ , 2555. ใ น  ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
ภำษำอังกฤษใช้ค ำวำ่ 
    Master’s thesis หรือ PhD 
diss. 

2 พรจิต สมบัติพำนิช, “โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึง
ปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต  
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ , 
2547), 20-30, ThaiLis, http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php? 
option=show&browse_type=title& titleid, สืบค้นเมื่อ 29 ตุลำคม 2553. 
 
3 Priscilla Coit Murphy, “What a Book Can Do: Silent Spring 
and Media-Borne Public Debate,” (PhD diss., Univeristy of 
North Carolina, 2000), 50-60, in Proquest Dissertations and 
Thesis, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=72771081&sid= 
2&Fmt=2&clientld, accessed April 1, 2006. 

 http://digi.library.tu.ac.th/thesis/la/1945/title-biography.pdf. 
สืบค้น 1 กุมภำพันธ์ 2560. 

พรจิต สมบัติพำนิช. “โฆษณาในทศวรรษที่ 2000-2010: การศึกษาถึงปัจจัย
ด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณา.” วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต คณะ
วำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2547. 
ThaiLis, 

 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show& 
browse_type=title& titleid. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลำคม 2553. 

Priscilla Coit Murphy. “What a Book Can Do: Silent Spring and 
Media-Borne Public Debate.” PhD diss., Univeristy of North 
Carolina, 2000. in Proquest Dissertations and Theses. 
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=72771081&sid= 
2&Fmt=2&clientld. accessed April 1, 2006. 

 
สารานุกรม/พจนานุกรม

ออนไลน์ 
ภำษำอังกฤษ “อ้ำงค ำวำ่” ใช้ sv. 
(อ้ำงค ำเดียว) svv. (อ้ำงหลำยค ำ) 

 รูปแบบ 
1 ชื่อเรื่อง, อ้ำงค ำว่ำ“ค ำที่อ้ำงอิง,” URL,สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี. 
 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้ำงค ำว่ำ “กฎหมำย,” 
http://www.royin.go.th/dictionary, สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2562. 
 
2 Encyclopedia Britannica Online, s.v. “D. Carleton Gajdusek,” 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/223611/D-
Carleton-Gajdusek, accessed  May 6, 2012. 
 

 รูปแบบ 
ชื่อเรื่อง, อ้ำงค ำว่ำ“ค ำที่อ้ำงอิง.” URL,สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี. 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ. 2554, อ้ำงค ำว่ำ “กฎหมำย .” 

http://www.royin.go.th/dictionary.  
 สืบค้นเมื่อ 27 มกรำคม 2562. 
 
Encyclopedia Britannica Online. s.v. “D. Carleton Gajdusek.” 
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/223611/ 
 D-Carleton-Gajdusek. accessed  May 6, 2012. 
 

http://www.royin.go.th/dictionary/
http://www.royin.go.th/dictionary/


ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
เว็บบล็อก  รูปแบบ 

1 ผู้แต่ง,“ชื่อเรื่อง,”ชื่อบล็อก,น ำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ เดือน ปี, 
URL, สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ป.ี 
 
 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ฅนสยำม [นำมแฝง ], “เดียวดายในพิพิธภัณฑ์  (วันที่มีภาพเขียน
ประกอบ ),” ฅนสยำม , น ำข้อมูลขึ้นเมื่อ  22 มกรำคม  2554, http: 
//www.oknation.net/blog/khonsiam/2011/01/22/entry-1, 
สืบค้นเมื่อ 24 มกรำคม 2554. 
2 John Teal, “Miniature Wunderland,” RJR Daydreamer, entry 
posted May 2, 2012, 
http://www.rjrdaydreamer.blogspot.com/2012/05/miniature-
wunderland.html, accessed May 9, 2012. 
 

 รูปแบบ 
ผู้แต่ง.“ชื่อเรื่อง.”ชื่อบล็อก.น ำข้อมูลขึ้นเมื่อวันที่ เดือน ปี. URL. 
สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน ปี. 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ฅนสยำม [นำมแฝง]. “เดียวดายในพิพิธภัณฑ์ (วันที่มีภาพเขียนประกอบ).” 

ฅ น ส ย ำ ม . น ำ ข้ อ มู ล ขึ้ น เ มื่ อ  22 ม ก ร ำ ค ม  2554. 
http://www.oknation.net/blog/khonsiam/2011/01/22/entry-
1. สืบค้นเมื่อ 24 มกรำคม 2554. 

Teal, John. “Miniature Wunderland.” RJR Daydreamer. Entry posted 
May 2, 2012.  

 http://www.rjrdaydreamer.blogspot.com/2012/05/ 
miniature-wunderland.html. accessed May 9, 2012. 

เว็บไซด ์
     ภำษำไทย ใช้ :  
ชื่อ สกุลผู้เขียน,  “ชื่อเอกสาร
,” ปีที่เผยแพร่, URL, 
สืบคน้เมื่อระบุวัน เดือน ปี.  
     ภำษำต่ำงประเทศ ใช้ :  
ชื่อต้น ชื่อกลำง (ถ้ำมี) ชื่อสกุล
,   “ ชื่ อ เ อ ก ส า ร , ”  ปี ที่
เผยแพร่, URL, accessed 
เดือน วัน ปี. 
 
 

 ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ดิเรก ควรสมำคม, “พุทธศาสนาในวชิานิติศาสตร์ไทย,” 2558, 
http://www.opendatabase.go.th/node/193462, สืบค้นเมื่อ 15 
มิถุนำยน 2561. 
2 Direk Kounsamakom, "Buddhism in Thai academic laws,”  
2016, http://www.opendatabase.go.th/node/193462, accessed 
June 15, 2018. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิ เ ร ก  ค ว รสมำคม . “พุ ท ธศ าสน า ใน วิ ช านิ ติ ศ า สต ร์ ไ ท ย .”  2558. 

http://www.opendatabase.go.th/node/193462. สืบค้นเมื่อ 15 
มิถุนำยน 2561. 

Direk Kounsamakom. "Buddhism in Thai academic laws.” 2016.  
 http://www.opendatabase.go.th/node/193462.  

accessed June 15, 2018. 

http://www.oknation.net/blog/khonsiam/2011/01/22/entry-1.%20สืบค้นเมื่อ%2024%20มกราคม%202554
http://www.oknation.net/blog/khonsiam/2011/01/22/entry-1.%20สืบค้นเมื่อ%2024%20มกราคม%202554


 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
แผ่นพับ รายงานประจ าป ีและ

เอกสารรายงานอื่น ๆ 
ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 

1 วิไลพร สวัสดิมงคล, ล้างมือให้สะอาด สู้ภัยไข้หวัดนก (นนทบุรี: กองสุข
ศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, ม.ป.ป.), 15. 
2 Inter-American Development Bank, Social Progress Trust Fund : 
Annual Report (Washington, DC: Inter-American Development 
Bank, 1974), 15. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
วิไลพร สวัสดิมงคล. ล้างมือให้สะอาด สู้ภัยไข้หวัดนก. นนทบุรี: กองสุขศึกษำ 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ, ม.ป.ป. 
Inter-American Development Bank. Social Progress Trust Fund : 

Annual Report. Washington, DC: Inter-American Development 
Bank, 1974. 

 
กรณีอ้างอิงเอกสารการบรรยาย
และรายงานที่น าเสนอในการ

ประชุม 

รูปแบบ 
1 ผู้แต่ง,“ชื่อเอกสำร,”(รำยละเอียดเก่ียวกับกำรประชุม, สถำนที่จัด
ประชุม, วัน เดือน ป)ี. 
 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย บัณฑิตวิทยำลัย, “รายงานการประชุม
วิชาการ (Proceeding): การน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium),” (ก ำ ร น ำ เ สนอผล ง ำน วิ จั ย ร ะดั บบัณฑิ ต ศึ กษ ำ 
(Symposium) คร้ังที่ 5, อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย, 7 ธันวำคม 2562). 
2 John Troutman, “Indian Blues: American Indians and the 
Politics of Music, 1890-1935” (lecture, Newberry Library, 
Chicago, IL, February 2, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
1 ผู้แต่ง.“ชื่อเอกสำร.”รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม . สถำนที่จัด
ประชุม, วัน เดือน ปี. 
 
 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย บัณฑิตวิทยำลัย. “รายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceeding): ก า ร น า เ สนอผ ล ง าน วิ จั ย ร ะดั บบัณ ฑิ ต ศึ กษ า 
(Symposium).” กำรน ำ เสนอผลงำนวิ จั ย ระดับบัณฑิต ศึ กษำ 
(Symposium) คร้ังที่ 5. อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย, 7 ธันวำคม 2562. 

John Troutman. “Indian Blues: American Indians and the Politics 
of Music,1890-1935.” Lecture. Newberry Library. Chicago. IL, 
February 2, 2005. 

 



ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
กรณีอ้างอิงเอกสารจาก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ 
หอจดหมายเหตุหน่วยงาน 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
 
กรณีเป็นเอกสำร ใช้  

1 หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ . ร .6ย .1/1 เรื่อง โรงเรียนกฎหมาย  (24 
กุมภำพันธ์ 2452 – 1 ตุลำคม 2461). 

 
กรณีเป็นเอกสำรเย็บเล่ม ใช้  

1 หอจดหมำยเหตุแห่งชำต.ิ ร.5รล–มท.เล่ม 1/198 (จ.ศ. 1229-1230) 
เร่ือง เมืองสกลนครตอบเงินแทนทองค ำส่วย. 

 
กรณีเป็นภำพ ใช้  

1 หอจดหมำยเหตุแห่งชำต.ิ ภ.สบ.19.2.1/9 ภำพส่วนบุคคลเจ้ำกำวิละ
วงศ์ ณ เชียงใหม่ ภำพพระทีน่ั่งอนันตสมำคม. 

 
กรณีเป็นแถบบันทึกเสียง ใช้  

1 หอจดหมำยเหตุแห่งชำต.ิ ถ.สบ. 2/2 แถบบันทึกเสียงส่วนบุคคล นำย
ฉัตรทิพย์ นำถสุภำ สัมภำษณ ์นำยจ๋ำย แซ่ตั้ง (22 กรกฎำคม 2522). 
 

กรณี หอจดหมายเหตุหน่วยงาน เป็นดังนี ้
ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  

1 หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. (2) มธ.2.10.1 กล่อง 1 
แฟ้ม 2.10.1/12 เร่ือง คำปรำรภของอธิกำรบดี เร่ืองกำรเชียร์ของคณะใน
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร.์ 
 
 
 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
 
 
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ . เอกสำรรัชกำลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม ร.6ย.1/1 

เร่ือง โรงเรียนกฎหมำย (24 กุมภำพันธ์ 2452 – 1 ตุลำคม 2461). 
 
 
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. เอกสำรเย็บเล่มกรมรำชเลำขำธิกำร รัชกำลที่ 5

กระทรวงมหำดไทย ร.5รล.มท.เล่ม 1/198 (จ.ศ. 1229-1230)เรื่อง 
เมืองสกลนครตอบเงินแทนทองค ำส่วย. 

 
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. ภำพส่วนบุคคลเจ้ำกำวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่. ภ.สบ. 

19.2.1/9 ภำพพระที่นั่งอนันตสมำคม. 
 
 
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. แถบบันทึกเสียงส่วนบุคคล นำยฉัตรทิพย์ นำถสุภำ 

ถ.สบ.2/2 สัมภำษณ์ นำยจ๋ำย แซ่ตั้ง ( 22 กรกฎำคม 2522). 
 
 
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. เอกสำรชุมนุมเชียร ์2511-2519 

(2) มธ.2.10.1 กล่อง 1 แฟ้ม 2.10.1/12 เร่ือง คำปรำรภของ
อธิกำรบดี เร่ืองกำรเชียร์ของคณะในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร.์ 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
กรณีอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

และเอกสารอ่ืน ๆ ของทาง
ราชการ 

ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
1 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อ
ประชำชนของหน่วยงำนของรัฐ, คู่มือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. 2532 
(กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อประชำชนของ
หน่วยงำนของรัฐ สำนักนำยกรัฐมนตรี, 2538), 25. 
2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ, “รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ, 
คร้ังที่ 34/2521,” 6 กรกฎำคม 2521. 
 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อประชำชน

ของหน่วยงำนของรัฐ. คู่มือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ . 2532. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อประชำชนของ
หน่วยงำนของรัฐ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2538. 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ. “รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ครั้งที่ 
34/2521.” 6 กรกฎำคม 2521. 

กรณีอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์รัฐบาล
ออนไลน์ 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น 
1 ส ำนักงำน ก.พ.,“ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง,” 
http://www.ocsc.go.th/ccl0000544.pdf., สืบค้นเมื่อ 13 กุมภำพันธ์ 
2554. 
 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ส ำนักงำน ก.พ.“ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง.” 

http://www.ocsc.go.th/ccl0 0 0 0 5 4 4 . pdf. สื บ ค้ น เ มื่ อ  13 
กุมภำพันธ์ 2554. 

กรณีอ้างอิงตัวบทกฎหมาย 
 

พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย 
ใช้:1 แบบย่อ คือ พระราชบัญญตัิ, มำตรำ หรือประมวล

กฎหมำยอำญำ มำตรำ.  
ใช้:2 แบบเต็ม คือ พระราชบัญญัติ, มำตรำ,ชื่อเอกสารเล่ม

ที่ตอนที่ (วันเดือน ป)ี: เลขหน้ำ. 
ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น 

1 ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 68. 
2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550, มำตรำ 13. 
3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550, มำตรำ 13, ราชกิจานเุบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 16 ก (19 มีนำคม 2550): 4. 
4 Telecommunications Act of 1996, Public Law 104-104, U.S. 
Statutes at Large 110 (1996): 56. 

 
 
 
 
 
ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
(เชิงอรรถที่ 1 และ 2 ไม่ต้องน ามาใส่ในบรรณานุกรม) 
 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550. มำตรำ 13. ราชกิจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 16 ก (19 มีนำคม 2550): 4. 

Telecommunications Act of 1996. Public Law 104-104. U.S. 
Statutes at Large 110 (1996): 56. 

http://www.ocsc.go.th/ccl0000544.pdf
http://www.ocsc.go.th/ccl0000544.pdf


ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
รัฐธรรมนูญ 

ใช้: 1 แบบย่อ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช…., มำตรำ . 

ใช้: 2 แบบเต็ม คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช.., มำตรำ, รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่
ตอนที่ (วัน เดือน ป)ี: หน้ำ. 
 

ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มำตรำ 65. 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่1) 
พุทธศักราช 2554, มำตรำ 65, รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที ่
128 ตอนที ่13 ก (4 มีนำคม 2554): 2-3. 
 

รัฐธรรมนูญ 
ไม่ต้องลงในบรรณำนุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีอ้างอิงคดีทางกฎหมาย 
กำรลงรูปแบบอ้ำงอิงคดีทำง
กฎหมำยให้ใช้รูปแบบเดียวกัน
หมดไม่ว่ำจะอ้ำงอิงคดีของศำล
ประเภทใด 

รูปแบบ 
1 ชื่อคู่ควำม,เลขที่รำยงำนค ำพิพำกษำเลขที่หน้ำที่อ้ำง(ถ้ำมี) (ชื่อ
ศำลปีที่ตัดสินหรือรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง). 

 
ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  

1 นาย ก กับนาย ข, ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 22233 (ศำลฎีกำ 2564). 

 
 
 

ไม่ต้องลงในบรรณำนุกรม 

กรณีอ้างอิงค าพิพากษาศาล กรณีศำลยุติธรรม ใช้: ค ำพิพำกษำศำล..เลขที่/ปี  
กรณีศำลปกครอง ใช้: ค ำสั่งศำลปกครอง..ที่ /ปี  
กรณีศำลรัฐธรรมนูญ ใช:้ ค ำวินจิฉัยศำลรัฐธรรมนูญที.่./ปี 

ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
1 ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 576/2562. 
2 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ 150/2562. 
3 ค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 1/2563. 

 
 
 

ไม่ต้องลงในบรรณำนุกรม 



 

ประเภท เชิงอรรถ (TH SarabunPSK ขนาด 12) บรรณานุกรม (TH SarabunPSK ขนาด 15) 
กรณีอ้างอิงการสัมภาษณ์ รูปแบบ 

1 ชื่อหรือต ำแหน่งผู้ที่ได้รับกำรสัมภำษณ์ ,สัมภำษณ์โดย ระบุชื่อผู้
สัมภำษณ์,สถำนที่สัมภำษณ์,วัน เดือน ปีที่สัมภำษณ์. 
 

ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
1 นำยกเทศบำลต ำบลบ้ำนดู่, สัมภำษณ์โดยนำยอ ำนำจ บุญมำก, อบต.
บ้ำนดู่, 24 กันยำยน 2562. 

 
 
 
 

ไม่ต้องลงในบรรณำนุกรม 

กรณีอ้างอิงรายงานการวิจัย รูปแบบ 
ชื่อ นำมสกุลและคณะผู้วิจัยทุกคน(ถ้ำมี),ชื่องานวิจัย, (รำยงำนกำร
วิจัย),สถำนที่พิมพ์:สังกัด, ปี, เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่างการลงเชงิอรรถ เช่น  
1 ดิเรก ควรสมำคม, วรณัฐ บุญเจริญ และปฐมพงษ์ เมืองขำว, การพัฒนา
กฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , (รำยงำนกำรวิจัย), เชียงรำย: 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย, 2562, 78. 

รูปแบบ 
ชื่อ นำมสกลุและคณะผู้วิจัยทุกคน(ถ้ำมี).ชื่องานวิจัย. (รำยงำนกำรวิจัย).
สถำนที่พิมพ:์สังกัด.ปี, เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น  
1 ดิเรก ควรสมำคม, วรณัฐ บุญเจริญ และปฐมพงษ์ เมืองขำว. การพัฒนา
กฎหมายเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน. (รำยงำนกำรวิจัย). เชียงรำย: 
มหำวิทยำลยัรำชภัฎเชียงรำย. 2562, 78. 

กรณอี้างเอกสารที่ถูกอ้างใน
เอกสารอ่ืน 

     งำนเขียนภำษำไทย ใช้  อ้ำงถงึ
ในภำษำตำ่งประเทศ ใช้ ค ำวำ่ 
quoted in  
     วิธีการใช้ : เอกสำรปฐมภูมิ, 
อ้ำงถึงใน,เอกสำรทุติยภูมิ   

 

ตัวอย่างการลงเชิงอรรถ เช่น  
1 ดิเรก ควรสมำคม, กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), 8, อ้ำงถึงใน สุพจน์ คงเจริญ ,
“ปัญหาการใช้อ านาจจ ากัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ,” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยพำยัพ, 2560), 36. 
2 Louis Zukofsky, “Sincerity and Objectification,” Poetry 37 
(February 1931): 269, quoted in Bonnie Costello, Marianne 
Moore: Imaginary Possessions (Cambridge, MA: Harvard University 
Press,1981), 78. 

 ตัวอย่างการลงในบรรณานุกรม เช่น 
ดิเรก ควรสมำคม. กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 2559, 8. อ้ำงถึงใน สุพจน์   คงเจริญ. “ปัญหา
การใช้อ านาจจ ากัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ .” วิทยำนิพนธ์
ปริญญำนิติศำสตรมหำบัณฑิต. มหำวิทยำลัยพำยัพ. 2560. 

Louis Zukofsky. “Sincerity and Objectification.” Poetry 37 (February 
1931): 269. quoted in Bonnie Costello. Marianne Moore: 
Imaginary Possessions Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1981. 



จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics) 
ในวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

(ปรับปรุงข้อมูล  วันที่ 31 พ.ย. 2564) 
 
จริยธรรมของผู้เขียนบทความ (Duties of Autors) 

1. ผู้เขียนบทควำมต้องรับรองว่ำ บทควำมที่ส่งมำเพ่ือพิจำรณำขอรับกำรตีพิมพ์นั้น ไม่เคยตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ที่ใดมำก่อนหรือไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรอ่ืน 

2. ผู้เขียนบทควำมต้องไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง หรือไม่ปลอมแปลง
หรือสร้ำงข้อมูลอันเป็นเท็จ   

3. ผู้เขียนบทควำมต้องไม่คัดลอกผลงำนของผู้อ่ืน หำกมีกำรน ำผลงำนหรือข้อควำมใดๆของผู้อ่ืนมำใช้ใน
บทควำม ต้องมีกำรอ้ำงอิงทุกครั้ง และต้องท ำเอกสำรอ้ำงอิงไว้ตอนท้ำยของบทควำม 

4. ผู้เขียนต้องระบุชื่อผู้เป็นเจ้ำของผลงำนร่วมทุกคน ระบุบทบำทหน้ำที่และสัดส่วนควำมรับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน ในกรณีที่มีผู้เขียนหลำยคน หรือหำกมีบุคคลที่มิได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำบทควำม จะไม่อนุญำตให้ใส่ชื่อ
ผู้ที่มิได้มีส่วนร่วมดังกล่ำวลงไปเด็ดขำด 

5. ผู้เขียนบทควำมต้องเขียนบทควำมให้ถูกต้อง ตำมรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรเสนอบทควำม รวมทั้งกำร
อ้ำงอิงที่ก ำหนดไว้ในวำรสำรอย่ำงเคร่งครัด 

6. ผู้เขียนบทควำมต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในกำรท ำวิจัย, ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หำกมี) 
7. หำกบทควำมของผู้เขียนมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้สัตว์ ผู้เข้ำร่วม หรืออำสำสมัคร หรือผลกำรวิจัยมี

ประเด็นที่เปรำะบำงต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้เขียนบทควำมควรตรวจสอบว่ำ ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมหลัก
จริยธรรม และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงต้องได้รับควำมยินยอมก่อนกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล หรือแสดงเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์หรือใน
สัตว์ทดลองประกอบด้วยทุกครั้ง เป็นต้น    

8. ในกรณีตรวจพบ (แม้ในภำยหลังที่ตีพิมพ์ไปแล้ว) ว่ำ มีกำรท ำผิดจริยธรรมของผู้เขียนบทควำม ในข้อ 
1,2,3,4 วำรสำรจะตัดสิทธิ์กำรตีพิมพ์เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี และวำรสำรจะแจ้งหน่วยงำนที่ผู้เขียน
บทควำมสังกัดหรือผู้เขียนบทควำม แล้วแต่กรณีต่อไป 
 
จริยธรรมของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 

1. บรรณำธิกำรมีหน้ำที่พิจำรณำและตรวจสอบบทควำมที่ส่งมำเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำตีพิมพ์กับวำรสำร
ทุกบทควำม โดยพิจำรณำด้ำนเนื้อหำบทควำมว่ำมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและขอบเขตของวำรสำร  

2. บรรณำธิกำรมีหน้ำที่ตรวจสอบควำมซ้ าซ้อนหรือกำรคัดลอกผลงานผู้อ่ืน (Plagiarism) ทุกบทควำมที่
ส่งมำเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำตีพิมพ์ หำกตรวจพบควำมซ้ ำซ้อนหรือพบกำรคัดลอกผลงำนของผู้ อ่ืนใน
กระบวนกำรประเมินบทควำม บรรณำธิกำรต้องหยุดกระบวนกำรประเมิน และติดต่อผู้เขียนบทควำมทันที เพ่ือ
ขอค ำชี้แจงประกอบกำร “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” กำรตีพิมพ์บทควำมนั้น ๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นสิทธิของ
บรรณำธิกำรสำมำรถถอนบทควำมได้ โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้เขียนบทควำม 

3. บรรณำธิกำรต้องไม่ปฏิเสธกำรตีพิมพ์บทควำม เพียงเพรำะเหตุจำกควำมสงสัยหรือควำมรู้สึ กส่วนตัว 
และต้องให้โอกำสแก่ผู้เขียนบทควำม หำหลักฐำนมำพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ เสียก่อน ต้องใช้หลักกำรพิจำรณำ
บทควำมโดยอิงเหตุผลทำงวิชำกำร และต้องไม่มีอคติต่อผู้เขียนบทควำมและบทควำมที่พิจำรณำ ไม่ว่ำด้วยกรณี
ใด อำทิ ด้ำนเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ วัฒนธรรม กำรเมือง และสังกัดของผู้เขียนบทควำม   



 

4. บรรณำธิกำรต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทควำม และผู้ประเมินบทควำม แก่บุคคลอ่ืนใดที่ไม่
เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลำของกำรประเมินบทควำม    

5. บรรณำธิกำรต้องมีกำรก ำกับดูแล กำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กำรตีพิมพ์
เผยแพร่บทควำมของตนเอง (บรรณำธิกำรหรือหัวหน้ำกองบรรณำธิกำร) อย่ำงมีนัยส ำคัญ  นอกจำกนี้ต้องไม่มี
ส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทควำม ผู้ประเมินบทควำมและกองบรรณำธิกำร ไม่น ำบทควำม
หรือวำรสำรไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือน ำไปเป็นผลงำนทำงวิชำกำรของตนเอง    

6. บรรณำธิกำรมีหน้ำที่ควบคุมดูแลและพิจำรณำคุณภำพของบทควำม เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 
และต้องคัดเลือกบทควำมมำตีพิมพ์ หลังจากผ่ำนกระบวนกำรประเมินบทควำมแล้ว โดยพิจำรณำจำกควำม
ชัดเจน และควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับนโยบำยของวำรสำร มุ่งเน้นกำรน ำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ได้จำก
ประสบกำรณ์ กำรสังเครำะห์เอกสำร หรืองำนวิจัย ในอันที่จะเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจไปสู่กำรวิจัยในหัวข้อ
วิชำกำรท่ีส ำคัญ 

7. บรรณำธิกำรและกองบรรณำธิกำรต้องปฏิบัติตำมกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ ของวำรสำรอย่ำง
เคร่งครัด และต้องรักษำมำตรฐำนของวำรสำร รวมถึงพัฒนำวำรสำรให้มีคุณภำพและมีควำมทันสมัย 

8.บรรณำธิกำร ต้องก ำกับดูแล กำรเก็บค่ำธรรมเนียมตีพิมพ์ (Page charge หรือ Processing fee) 
กล่ำวคือ ต้องมีกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนโปร่งใส เช่น มีกำรประกำศกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม หรือ ระบุรำคำหรือ
เงื่อนไขของกำรเรียกเก็บค่ำ Page charge ตำมท่ีระบุได้ประกำศไว้   
 
จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินบทความ (Duties of Reviewers) 

1. เมื่อได้รับบทควำมจำกบรรณำธิกำร และผู้ทรงคุณวุฒิฯตระหนักว่ำ ตนเองอำจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับผู้เขียนบทควำม อำทิเช่น เป็นผู้ร่วมโครงกำรหรือด ำเนินงำนร่วม หรือรู้จักผู้เขียนบทควำมเป็นกำรส่วนตัว 
หรือเหตุผลอ่ืน ๆ ที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระได้ ผู้ทรงคุณวุฒิฯควรแจ้งให้
บรรณำธิกำรวำรสำรทรำบและปฏิเสธกำรประเมินบทควำมนั้น ๆ    

2. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ควรประเมินบทควำมในสำขำวิชำที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจำรณำควำมส ำคัญของ
เนื้อหำในบทควำมที่จะมีต่อสำขำวิชำนั้น ๆ คุณภำพของกำรวิเครำะห์ และควำมเข้มข้นของผลงำน ไม่ควรใช้
ควำมคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินบทควำม    

3. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ควรระบุผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่ส ำคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทควำมที่
ก ำลังประเมิน แต่ผู้เขียนบทควำมมิได้อ้ำงถึง เข้ำไปในกำรประเมินบทควำมด้วย นอกจำกนี้หำกมีส่วนใดของ
บทควำมที่มีควำมเหมือน หรือซ้ ำซ้อนกับผลงำนชิ้นอ่ืนๆ ผู้ทรงคุณวุฒิฯต้องแจ้งหรือชี้แจงให้บรรณำธิกำรทรำบ
ด้วย    

4. ผู้ทรงคุณวุฒิฯต้องรักษำควำมลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบำงส่วนหรือทุกส่วนของบทควำมที่ส่งมำเพ่ือ
พิจำรณำประเมินแก่บุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลำของกำรประเมินบทควำม ตลอดจนไม่แสวงหำ
ประโยชน์จำกบทควำมท่ีตนเองได้ท ำกำรประเมิน    

5. ผู้ทรงคุณวุฒิฯต้องรักษำระยะเวลำกำรประเมินบทควำมตำมกรอบเวลำประเมินที่วำรสำรก ำหนด โดยมี
ข้อแนะน ำเสนอแนะตลอดจนปรับปรุง ตำมควำมคิดเห็นด้วยเหตุผลทำงวิชำกำรของตนเองในแบบฟอร์มกำร
ประเมินหรือในเนื้อหำบทควำม ด้วยควำมยุติธรรม ตรงไปตรงมำ ไม่มีอคติ   

 
 


