หลักเกณฑ์ และคำแนะนำ สำหรั บผู้ประสงค์ ส่งบทควำมลงตีพมิ พ์ ในวำรสำร
นิติ รั ฐกิจ และสังคมศำสตร์ สำนักวิชำนิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
คำแนะนำ
1. ผลงานที่ ส่ง ตี พิ ม พ์ ต้ อ งไม่เ คยเผยแพร่ ใ นสิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ใดมาก่ อ นและต้ อ งไม่อ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาของวารสารอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้สง่ บทความโดยตรง
2. ต้ นฉบับที่สง่ ตีพิมพ์ต้องเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษเท่านัน้
3. ต้ นฉบับต้ องผ่านการกลัน่ กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้ รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
4. ผลงานที่รับการตีพิมพ์ถือเป็ นลิขสิทธิ์ของวารสาร

หลักเกณฑ์ กำรส่ งต้ นฉบับบทควำม
ส่งแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์พร้ อมลงลายมือมาที่
กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 80 หมู่ 9 ตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 053-776137
หรื อ email : niticru@gmail.com หรื อ
และ ผู้ส่ง บทความทาการโทรยื นยันการส่งบทความกับ ผู้ประสานงาน (คุณวิภารัตน์ หวลคา)
เบอร์ โทร 0-5377-61-37 เพื่อยืนยันการส่งบทความ หากผู้ประสานงานได้ รับบทความ จะทาการส่งอีเมล์
ตอบกลับแก่ผ้ สู ง่ บทความ เพื่อยืนยันว่าได้ รับบทความแล้ ว
วัตถุประสงค์
ส านัก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย ได้ จัด ท าวารสารวารสารนิ ติ รั ฐ กิ จ และ
สังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขึ ้น เพื่อให้ เป็ นวารสารวิชาการโดยเปิ ด
โอกาสให้ นกั วิชาการ นักวิจยั นักนิตศิ าสตร์ และผู้สนใจทัว่ ไปทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย มีโอกาส
ได้ เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปของบทความวิช าการและบทความวิจยั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้ เกิดการเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้ กว้ างขวางมาก
ยิ่งขึ ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่ส่สู าธารณชนผู้สนใจทัว่ ไป พร้ อมทังต้
้ องการยกระดับให้ เป็ นวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ

ขอบเขต
วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับ
พิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยขอบเขตเนื ้อหาทางวิชาการ
ของวารสารจะครอบคลุมเนื ้อหา เกี่ยวกับกฎหมายการเมือง การปกครอง และสังคมทัว่ ไป เป็ นต้ น
กำหนดกำรตีพมิ พ์
วารสารวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็ นวารสารวิ ช าการซึ่ง ตีพิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการและบทความวิ จัย จากบุคคลทัง้ ภายในและภ ายนอก
มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รายปี ปี ละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถนุ ายน
ให้ สง่ บทความเพื่อพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
ให้ สง่ บทความเพื่อภายในเดือนสิงหาคม
แนวปฏิบัตกิ ำรนำเสนอบทควำม
เพื่อให้ การดาเนินงานของโครงการจัดทาวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย เป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย ทางส านักวิ ช านิ ติศาสตร์ จึง ได้ จัด ทาแนว
ปฏิบตั กิ ารนาเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสานักวิชานิติศาสตร์ ดังนี ้
1) บทความวิชาการ
http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-article.docx
2) บทความวิจยั
http://law.crru.ac.th/law-journal/template-for-research.docx
หากกองบรรณาธิ ก ารตรวจพบข้ อ ผิ ด พลาด หรื อ ความไม่ ส มบูร ณ์ ใ นรู ป แบบของบทความ
บทความนันจะถู
้
กส่งกลับไปยังผู้เขียน เพื่อทาการแก้ ไขบทความ ในกรณีที่จดั เตรี ยมถูกต้ องตามระเบียบ
การตีพิมพ์และมี ความสมบูรณ์ของรู ปแบบจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ ยวข้ องเพื่อพิจารณา
คุณค่าและความสมบูรณ์ของเนื ้อหาบทความดังกล่าวต่อไป
ประเภทของบทความ บทความที่จะได้ รับพิจารณาตีพิม พ์ในวารสารเป็ นบทความที่ มีลักษณะ
เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. บทความทางวิชาการโดยทัว่ ไป เป็ นบทความทางวิชาการที่นาเสนอเนื ้อหาสาระทางวิชาการที่
ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ประกอบด้ วย ความนา เนื ้อเรื่ อง ซึ่งแบ่งเป็ นประเด็น
หลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป จานวนไม่เกิน 20 หน้ า

2. บทความวิ จัย เป็ น บทความที่ เ กิ ด จากการวิ จัย ของผู้เ ขี ย นหรื อ สมาชิ ก ร่ ว มในงานวิ จัย นัน้
ประกอบด้ วย ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจยั ขอบเขตที่
ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง วิธี ดาเนินการวิจัย
(ประกอบด้ วยข้ อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจยั (สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ) จานวนไม่เกิน 25 หน้ า
คำแนะนำ
1. บทความที่จะได้ รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และต้ องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่จะได้ รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลัน่ กรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ขันตอนที
้
่กองบรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายกาหนดไว้
3. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้ วหากไม่สามารถ
ตีพิม พ์ ไ ด้ ทัน ในฉบับปั จ จุบันแล้ ว กองบรรณาธิ การจะนาบทความตีพิม พ์ ในฉบับต่อไป โดยพิจ ารณา
ตามลาดับของการส่งบทความ
กำรพิจำรณำบทควำม
1. กองบรรณาธิการจะทาหน้ าที่พิจารณากลัน่ กรองบทความ และจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ สู ่ง
บทความทราบภายใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับบทความ ทังนี
้ ้ กองบรรณาธิการจะทาหน้ าที่ประสานงาน
กับผู้สง่ บทความในทุกขันตอน
้
2. กองบรรณาธิการจะดาเนินการจัดรูปแบบของบทความให้ เป็ นระบบเดียวกันทุกบทความ ก่อน
นาเสนอให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิ (Peer review) พิจารณา จากนัน้ จึง ส่ง บทความที่ไ ด้ รับการพิจ ารณาเบือ้ งต้ น
ให้ กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จานวน 2 ท่าน เป็ นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการตีพิมพ์เ ผยแพร่
บทความ โดยใช้ เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณดังกล่าวถือเป็ น
สิน้ สุด จากนัน้ จึง ส่ง ผลการพิจ ารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ผ้ ูส่ง บทความทราบผล หากมี การแก้ ไ ขหรื อ
ปรับปรุง ให้ ผ้ สู ่งบทความแก้ ไขและนาส่งกองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับผล
การพิจารณา
3. กองบรรณาธิ ก ารจะนาบทความที่ ผ่านการพิ จ ารณาและแก้ ไ ขแล้ วเข้ า สู่ก ระบวนการเรี ย บ
เรี ยงพิมพ์ และการตีพิมพ์ โดยใช้ ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1 – 2 เดือน
4. ผู้ส่งบทความจะได้ รับ “วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย” จานวน 2 เล่ม เป็ นการตอบแทนภายใน 1 เดือน นับตังแต่
้ วารสาร ได้ รับการเผยแพร่

รู ปแบบกำรตีพมิ พ์ วำรสำรนิติ รั ฐกิจและสังคมศำสตร์
สำนักวิชำนิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
1. รู ปแบบกำรเขียนบทควำม แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1.1 บทควำมทำงวิชำกำร
ควรมีความยาวระหว่าง 10 – 20 หน้ า
1.2 บทควำมวิจัย
ควรมีความยาวระหว่าง 15 – 25 หน้ า
กระดาษที่ใช้ พิมพ์ให้ ใช้ กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนาด B5 โดยให้ พิมพ์เพียงหน้ า
เดียว ใช้ ตวั อักษรสีดา ตัวอักษรใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 15 พอยด์ ยกเว้ น ชื่อเรื่ องภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordir New ขนาดตัวอักษร 18 พอยด์ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ
เว้ นว่างขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบซ้ ายมื อ เว้ นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและส่วนท้ ายของ
กระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.0 ซม. และการพิมพ์คาในบทความไม่ควรตัดคา
รู ปแบบกำรเขียนประกอบด้ วยกำรเรียงหัวข้ อดังต่ อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 : รำยละเอียดเบือ้ งต้ นของบทควำม ประกอบด้ วย
1. ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีมีผ้ แู ต่งหลายคน ชื่อผู้แต่งคนแรกจะถือเป็ นชื่อหลัก
และเป็ นชื่อสาหรับติดต่อกับกองบรรณาธิการ
3. ชื่อสังกัดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย (สรุปเฉพาะใจความสาคัญเท่านัน)
้
5. คาสาคัญ (Keywords) ภาษาไทย
6. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาอังกฤษ (สรุปเฉพาะใจความสาคัญเท่านัน)
้
7. คาสาคัญ (Keywords) ภาษาอังกฤษ
ส่ วนที่ 2 : ส่ วนเนือ้ หำ
บทควำมวิชำกำร : ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1. บทนา

2. เนื ้อหา

3. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ

บทควำมวิจัย : ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ
1. บทน า ประกอบด้ วย ความเป็ นมาและความส าคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ ทฤษฎี และ
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี ) ขอบเขตการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั ประโยชน์ที่จะได้ รับ
2. ผลการวิจยั (ส่วนเนื ้อหางานวิจยั ) เป็ นการนาเสนอส่วนการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั รวมทังส่
้ วน
ของการทบทวนวรรณกรรม(ถ้ามี )
3. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กำรก ำหนดหัว ข้ อกำรเขี ยนบทควำมวิ ช ำกำร/วิ จั ย ให้ กาหนดหัวข้ อใหญ่เป็ นล าดับไป คือ
1…2…3…4… ในกรณีมีหวั ข้ อย่อยให้ เรี ยงหัวข้ อย่อยได้ อีกเพียง 2 ระดับ คือ 1. (หัวข้ อใหญ่) 1.1 (หัวข้ อ
ย่อยระดับที่ 1) 1.1.1 (หัวข้ อย่อยระดับที่ 2)
ส่ วนที่ 3 : ส่ วนอ้ ำงอิง
การอ้ างอิงให้ ใช้ เชิงอรรถแทรกในเนื ้อหา และให้ มีบรรณานุกรมซึ่งนามาจากเชิงอรรถในตอนท้ าย
ของบทความ (เลื อกเฉพาะรายการที ่อ้างอิ งสาคัญเท่านัน้ ไม่ ควรเกิ น 2 หน้ากระดาษ) โดยรู ปแบบการ
อ้ า งอิ ง ให้ เป็ นไปตามรู ป แบบการตี พิ ม พ์ ว ารสารนิ ติ รั ฐ กิ จ และสัง คมศาสตร์ ส านัก วิ ช านิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. รำยละเอียดส่ วนประกอบของบทควำมทำงวิชำกำร/วิจัย
2.1 รำยละเอียดเบือ้ งต้ น
2.1.1 ชื่ อ เรื่ อ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ (Title) ควรกะทัด รั ด ไม่ ย าวเกิ น ไป ต้ น ฉบับ
ภาษาไทยให้ พิมพ์ชื่อเรื่ องภาษาไทยก่อนแล้ วตามด้ วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษให้ใช้คาขึ้นต้นอักษรตัว
ใหญ่ตามด้วยอักษรตัวเล็ก ยกเว้นคาบุพบท/คาเชื ่อมให้ขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก เช่น Human Rights in Court of
Justice
2.1.2 ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษให้ ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม
ของผู้เขียน (โดยไม่ต้องมี คานาหน้าชื ่อ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และตาแหน่งทางวิ ชาการ กรณี ชื่อที ่
เป็ นภาษาอังกฤษให้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น Patompong Muangkhaw)
2.1.3 ชื่อสังกัดของผู้เขียน ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ประกอบด้ วย สถานที่ทางานและที่
อยูข่ องสถานที่ทางาน หรื อที่อยูต่ ามระเบียน (กรณีไม่ได้ ทางาน), ชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.1.4 บทคัดย่อ (Abstract) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ความยาวไม่ควรเกินอย่างละ 10
บรรทัด หรื อไม่เกิน 350 คา (บทคัดย่อที ่เขี ยนควรเป็ นแบบ Indicative Abstract คื อ สัน้ และตรงประเด็น

และให้สาระสาคัญเท่านัน้ ไม่ ควรเขี ยนแบบ Informative Abstract ตามแบบที ่เขี ยนในวิ ทยานิ พนธ์ หรื อ
รายงานการวิ จยั ฉบับสมบูรณ์ )
2.1.5 คาส าคัญ (Keywords) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ กาหนดคาส าคัญที่ เหมาะสม
สาหรับการนาไปใช้ ทาคาค้ นในระบบฐานข้ อมูล ซึ่งเป็ นคาที่คิดว่าผู้ที่สืบค้ นจะใช้ ในการค้ นหา โดยให้ ระบุ
ทังค
้ าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คา
2.2 ส่ วนเนือ้ หำ1
2.2.1 บทความทางวิชาการ ประกอบด้ วย บทนา เนื ้อหา ซึ่งแบ่งเป็ นประเด็นหลัก ประเด็นรอง
ประเด็นย่อย บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
2.2.2 บทความวิจยั ประกอบด้ วย
ส่วนนา ได้ แก่ ชื่อเรื่ องงานวิจยั ชื่อผู้วิจยั และคณะตลอดจนรายละเอียดของผู้วิจยั และ
บทคัดย่อทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ส่วนเนื ้อหา ได้ แก่ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานของ
งานวิจยั (ถ้ามี ) ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีดาเนินการวิจยั (ประกอบด้วยข้อมู ลประชากร กลุ่มตัวอย่ าง การสุ่มตัวอย่ าง เครื ่ องมื อการวิ จัย เก็ บ
รวบรวมข้อมูล และการวิ เคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจยั (สรุปผลการวิ จยั อภิ ปลายผลและข้อเสนอแนะ)
2.3 ส่ วนอ้ ำงอิง
ส่วนประกอบท้ ายเรื่ องหรื อส่วนอ้ างอิง ได้ แก่ บรรณานุกรม/เอกสารอ้ างอิง และภาคผนวก ต้ อง
มีการอ้ างอิง ในเนื อ้ หา และมี บรรณานุกรมท้ ายเรื่ อง ข้ อความที่ นามาอ้ างอิง อาจเป็ นการเขี ยนหรื อคัด
ข้ อความที่อ้างอิง หรื อการเขียนโดยเรี ยบเรี ยง หรื อประมวลใหม่ รายการอ้ างอิงในเนื ้อหาทุกรายการต้ องอยู่
ในบรรณานุกรมท้ ายเรื่ องด้ วย
3. หลักเกณฑ์ กำรพิมพ์ ส่วนประกอบของบทควำม
3.1 กระดำษที่ใช้ พิมพ์ กระดาษที่ใช้ พิมพ์ให้ ใช้ กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัดชนิด 80 แกรม ขนาด
B5 โดยให้ พิมพ์เพียงหน้ าเดียว ใช้ ตวั อักษรสีดา
3.2 รู ปแบบและขนำดตัวอั กษร ตัวอักษรใช้ Cordia New ขนาดตัวอักษร 15 พอยด์ ยกเว้ น
ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordir New ขนาดตัวอักษร 18 พอยด์

1

ดาเรศ บันเทิงจิตร, (2549), กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร, สืบค้ นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2551, จาก
www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/sti_9_2549_how-to-write-article.pdf

3.3 กำรตัง้ ค่ ำหน้ ำกระดำษ ระยะขอบส่วนบนหัวกระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.50 ซม. ระยะขอบ
ซ้ ายมือ เว้ นว่างขนาด 2.75 ซม. ระยะขอบขวามือและส่วนท้ ายของกระดาษ เว้ นว่างขนาด 2.0 ซม. และ
การพิมพ์คาในบทความไม่ควรตัดคา
3.4 จำนวนหน้ ำของกำรเขียนบทควำม หากเป็ นบทความทางวิชาการ ควรเขียน ระหว่าง 10 –
20 หน้ า กรณีที่เป็ นบทความวิจยั ควรเขียนระหว่าง 15 - 25 หน้ า
3.5 กำรขึน้ หน้ ำใหม่
3.5.1 ถ้ าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ ายของหน้ ากระดาษ (โดยเว้นขอบล่างประมาณ 2 ซม.) และ
จะต้ องขึ ้นหน้ าใหม่ แต่มีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียวก็จะจบย่อหน้ าเดิม ให้ พิมพ์ต่อไปหน้ าเดิมจน
จบย่อหน้ านัน้ แล้ วจึงขึ ้นย่อหน้ าใหม่ในหน้ าถัดไป โดยย่อเข้ ามาประมาณ 1 ซม.
3.5.2 ถ้ าต้ องการขึน้ ย่อหน้ าใหม่ แต่มีเนื อ้ ที่เหลือให้ พิมพ์ ได้ อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้ านัน้
ให้ ยกย่อหน้ านันไปตั
้ งพิ
้ มพ์ในหน้ าถัดไป
3.6 ตัวเลข ให้ ใช้ ตวั เลขอารบิคอย่างเดียวโดยตลอด
3.7 ลำดับหน้ ำ ให้ พิมพ์ตวั เลขโดยใส่เลขหน้ ากากับทุกหน้ า ตรงขอบล่างขวา และห่างจากขอบขวา 2 ซม.
3.8 ตำรำง และภำพ ตารางทุกตารางต้ องมีเลขกากับเพื่อให้ การอ้ างถึงได้ ง่าย โดยลาดับเลข
ตารางต่อกันไป เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 ตาราง 3 เรี ยงกันไป จัดพิมพ์ตรงกลางห่างจากขอบซ้ ายและขอบ
ขวากระดาษเท่ากัน ในบรรทัดต่อมาให้ พิมพ์ชื่อตาราง หากมีการอ้ างอิงตารางใด ก็ให้ อ้างถึงเลขกากับ
ตารางนันด้
้ วยทุกครัง้ ส่วนภาพประกอบต่าง ๆ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับเรื่ องตารางที่กล่าวมาแล้ ว เช่น
ภาพ 1 ภาพ 3 โดยถ้ าเป็ นภาพถ่ายควรใช้ ภาพขาวดา
3.9 กำรลำดับหัวข้ อให้ ทำดังนี ้
3.9.1 การลาดับหัวข้ อกรณีมีเลขกากับให้ ใช้ ระบบตัวเลข โดยใส่มหัพภาคหลังตัวเลข
3.9.2 การจัดวางหัวข้ อให้ เป็ นไปตามระดับความสาคัญของหัวข้ อดังนี ้
(เครื่ องหมาย  แทนการเว้ น 1 ช่วงตัวอักษร)
1. หัวข้ อใหญ่
1.1 หัวข้ อรอง......................................................................................................................................
1.1.1  หัวข้ อย่อย................................................................................................................................
1)  ......................................................................................................................................................
2)  ......................................................................................................................................................

ตัวอย่ ำงเช่ น
1. วิธีดำเนินกำรวิจัย
1.1 รูปแบบการทาวิจยั
1.1.1 วิจยั เอกสาร มีดงั นี ้
1) แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ
2) แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
4. กำรอ้ ำงอิงและบรรณำนุกรมสำหรับบทควำม
4.1 กำรอ้ ำงอิง
การอ้ างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้ อความในตัวเรื่ องทังหมดที
้
่ยกมาโดยตรง หรื อ ประมวล
ความคิดมา โดยให้ อ้างอิงแบบเชิงอรรถเท่ านั้น
การอ้ างอิงแบบเชิงอรรถ คือ การอ้ างอิงที่ระบุที่มาของข้ อความในตัวเรื่ อง และนอกจากนี ้ยังใช้
เชิงอรรถโยง เป็ นการโยงให้ ผ้ อู ่านได้ ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมในหน้ าอื่นของบทความ โดยการเขียนหรื อพิมพ์
ไว้ สว่ นล่างของกระดาษซึง่ ต้ องการโยงข้ อความนัน้ ๆ ซึง่ หลักการเขียนเชิงอรรถมีดงั นี ้
1) รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ Cordia New ขนาด 12 พอยด์
2) การพิมพ์เชิงอรรถ ให้ พิมพ์เชิงอรรถไว้ ส่วนของแต่ละหน้ าที่อ้างอิงถึง และให้ แยกจากเนื ้อเรื่ อง
โดยขีดเส้ นคัน่ ขวางจากขอบซ้ ายของกระดาษยาวประมาณ 20 ตัวพิมพ์ โดยให้ บรรทัดสุดท้ ายของข้ อความ
ในเชิงอรรถอยูห่ า่ งจากขอบกระดาษด้ านล่าง 2 ซม.
3) การพิมพ์เชิงอรรถให้ พิมพ์ชิดขอบซ้ าย รายการใดยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมาให้ พิมพ์ขอบ
ชิดแนวด้ านซ้ ายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนัน้
4) การเรี ยงลาดับเลขของเชิงอรรถ ให้ เริ่ มเชิงอรรถแรกของบทความด้ วยเลข 1 ต่อเนื่องกันไป โดย
ให้ ยกระดับสูงเหนือตัวอักษรตัวแรกของข้ อความในส่วนเชิงอรรถ กรณีในหน้ านัน้ ๆ มีเชิงอรรถขยายความ
หรื อเชิงอรรถโยงมากกว่า 1 รายการ(แต่ต้องไม่เกิน 5 รายการ) เชิงอรรถในหน้ าใด ต้ องจบในหน้ านัน้ ไม่ให้
พิมพ์ในหน้ าถัดไป
5) การเขียนเชิงอรรถ เมื่ออ้ างถึงเอกสารซ ้า หากไม่ มีเอกสารอื่นมาคั่น ให้ ใช้ คาว่า เรื่ องเดียวกัน
สาหรับภาษาอังกฤษใช้ คาว่า lbid ถ้ าอ้ างอิงเอกสารเรื่ องเดียวกัน แต่ตา่ งหน้ ากัน ให้ ลงเลขหน้ ากากับด้ วย
เช่น เรื่ องเดียวกัน, 13. หรื อ lbid, 13.

การอ้ างถึงเอกสารเดียวกันซ ้าอีก ถ้ าอ้ างถึงเอกสารเดียวกันซ ้ากันอีกโดย มีเอกสารอื่นมาคั่น ให้
ลงรายการอย่างย่อ คือ ชื่อผู้แต่ ง ชื่อเรื่ อง และเลขหน้ ำ ส่วนรายการที่เกี่ยวกับสถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์
ปี ที่พิมพ์ ให้ ตดั ออก เช่น ทศพร มูลรัตน์. กฎหมายมหาชน, 19.
6) การเขียนเชิงอรรถ, บทความประเภทต่าง ๆ และบทวิจารณ์หนังสือ ให้ ดรู ู ปแบบและตัวอย่าง
ดังต่อไปนี ้ (เครื่ องหมาย  แทนการเว้ น 1 ช่วงตัวอักษร)
6.1) หนังสือ มีรูปแบบดังนี ้
ผู้แต่ง,(ปี ที่พิมพ์),ชื่อเรื่ อง,ชื่อชุด(ถ้ ามี),ครัง้ ที่พิมพ์(ถ้ าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครัง้ ),(สถานที่
พิมพ์:สานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์),หน้ าที่อ้างถึง.
ตัวอย่ ำง
นพดล เรี ยบเลิศหิรัญ, (2538), กำรปลูกพืชไร้ ดนิ , กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์รัว้ เขียว, 10-15.
6.2) บทควำมจำกวำรสำรและหนังสือพิมพ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,(เดือน ปี ),”ชื่อบทความ,”ชื่อวำรสำร,ปี ที่(ฉบับที่),หน้ า.
ตัวอย่ ำง
กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, (มกราคม 2541), “มุมมองเรื่ องผักกางมุ้งของไทย,” เอกสำรกีฏวิทยำฉบับที่ กอง
กีฏและสัตววิทยำ กรมวิชำกำรเกษตร, (1/2541), 5-7.
บทความจากหนังสือพิมพ์ก็ลงรายการคล้ ายกัน เพียงแต่ไม่ลงเล่มที่หรื อปี ที่ และเพิ่มวันที่ในส่วนที่
เป็ นเดือนปี
ตัวอย่ ำง
เสกสรร กิตติทวีสิน, (17 ตุลาคม 2555) “หลังสู้ฟ้า-หน้ าสู้ดนิ ,” มติชน, 6.

6.3) วิทยำนิพนธ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่ อ ผู้เ ขี ย นชื่ อ สกุล ผู้เ ขี ย น,(ปี พิ ม พ์ ) ,”ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ , ” (ระดับ ของวิ ท ยานิ พ นธ์ คณะ
มหาวิทยาลัย),หน้ า.
ตัวอย่ ำง
อารี ย์ เสนานันท์สกุล , (2540), “การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์ ,”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเกษตรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร มหาวิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัย), 58-60.
6.4) กฎหมำย มีรูปแบบดังนี ้
“ชื่อกฎหมาย,”(ปี ,วัน,เดือน),ราชกิจจานุเบกษา,เล่มตอนที่,หน้ า.
ตัวอย่ ำง
“พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2518,” (16 กุมภาพันธ์ 2518), ราชกิจจานุเบกษา,
92, 120.

กรณีท่ มี ีกำรย่ อตัวบทกฎหมำยให้ ใช้
เครื่ องหมายคาพูด เปิ ด-ปิ ด ในบทบัญญัติ และถ้ าไม่ได้ เอาข้ อความมาทังหมดให้
้
ใช้ “..”
6.5) เอกสำรที่ไม่ ได้ ตีพมิ พ์ มีรูปแบบดังนี ้
ลงรายการเหมื อน หนั ง สื อ และระบุลักษณะของเอกสารนัน้ ๆ เช่น อัดส าเนา หรื อ
Mimeographed สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้ ในวงเล็บสุดท้ ายของรายการ
ผู้แต่ง,(ปี ที่พิมพ์),ชื่อเรื่ อง,ชื่อชุด(ถ้ ามี),ครัง้ ที่พิมพ์(ถ้ าพิมพ์มากกว่าหนึ่งครัง้ ),(สถานที่
พิมพ์:สานักพิมพ์หรื อโรงพิมพ์),หน้ าที่อ้างถึง.(อัดสาเนา)

ตัวอย่ ำง
นิคม จันทรวิทรู , (2520), กำรกระจำยรำยได้ และแรงงำน, เอกสารในการสัมมนาเรื่ อง สถานการณ์
เศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโน้ มในอนาคตปี 2520, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ), 13.(อัดสาเนา)
6.6) กำรอ้ ำงคำพิพำกษำฎีกำ มีรูปแบบดังนี ้
ให้ ใส่เลขที่ พร้ อมทังยกตั
้ วย่อของผู้ที่จดั ทา เช่น
คาพิพากษาฎีกา 1342/2546 (เนติ.), 1296
(เนติ) หมายถึง คาพิพากษาศาลฎีกาที่จดั พิมพ์โดยเนติบณ
ั ฑิตยสภา
6.7) บทควำมจำกหนังสือรวบรวมบทควำม มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลของผู้เขียน,(ปี ที่พิมพ์),”ชื่อบทความ,”ในชื่อเรื่ อง,รวบรวมโดย,ชื่อชุด
,(ถ้ ามี ) ครั ง้ ที่พิม พ์, (กรณี ที่พิม พ์ มากกว่า 1 ครัง้ /จ านวนเล่ม (กรณี มี หลายเล่มจบ) (สถานที่
พิมพ์),เล่มที่:กรณีมีหลายเล่มจบ),หน้ าหรื อจานวนหน้ าที่อ้างถึง.

ตัวอย่ ำง
โสภณ รัตนากร, (2527), “หมายเหตุคดีตามฎีกาที่ 2405/2516,” ใน แนวฎีกำวิธีพิจำรณำควำม แพ่ ง
2516-2527 พร้ อมหมำยเหตุท้ำยฎีกำ ข้ อวินิจฉัยและข้ อสังเกต, (กรุงเทพมหานคร), 21-22.
6.8) บทควำมในสำรำนุกรม มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,(ปี พิมพ์),”ชื่อบทความ,”ชื่อสำรำนุกรมหน้ าแรกของบทความ
,เล่มที่ของสารานุกรม,หน้ าในบทความหน้ าที่ต้องการอ้ างอิง(ถ้ ามี)

ตัวอย่ ำง
เจริ ญ อินทรเกษตร, “ฐานันดร,” สำรำนุกรมไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 11 (2515- 2516), 69146916.
6.9) บทวิจำรณ์ หนังสือ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้เขียนชื่อสกุลผู้เขียน,(เดือน ปี พิมพ์),วิจารย์เรื่ อง ชื่ อหนั งสื อที่วิ จ ำรณ์ , โดยผู้แต่ง
หนังสือที่วิจารณ์,เล่มที่ของวารสาร,ชื่อวำรสำร,หน้ าแรกของบทวิจารย์,หน้ าในบทวิจารณ์
โดยเฉพาะที่ต้องการอ้ าง(ถ้ ามี).
ตัวอย่ ำง
ดวงทิพย์ บุญปลูก, (มิถนุ ายน 2555), วิจารณ์เรื่ อง กำรฟ้ องคดีโดยสมำคมต่ อศำลปกครองและศำล
ยุตธิ รรม ของฝรั่งเศส, โดย หลุยส์ โบเคร่, นิตพ
ิ ัฒน์ นิด้ำ 1, 145-146.
6.10) สัมภำษณ์ มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์,ตาแหน่ง(ถ้ ามี),วันเดือนปี สถานที่.
ตัวอย่ ำง
วิโรจน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย, 2 มิถนุ ายน 2539, สัมภาษณ์, ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย.
6.11) อินเตอร์ เน็ต มีรูปแบบดังนี ้
ชื่อผู้แต่ง,(ปี ที่พิมพ์) ,ชื่อเรื่อง,สืบค้ นเมื่อวันที่เดือนปี ,จากแหล่งที่อยูไ่ ฟล์(URL)

ตัวอย่ ำง
NECTEC, คำถำมที่พบบ่ อยเกี่ยวกับร่ ำงพระรำชบัญญัติกำรกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,
สืบค้ นเมื่ อ 11 พฤศจิ กายน 2556, จาก http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia2/index.php/คาถามที่
พบบ่อย_เกี่ยวกับร่างพรบ.การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4.2 บรรณำนุกรม
บรรณานุกรม หมายถึง รายการทรัพยากรสารนิเทศทังหมดที
้
่ผ้ เู ขียนได้ ใช้ ประกอบในการเรี ยบเรี ยง
บรรณานุกรมจะปรากฏอยู่ท้ายสุด ของบทความ โดยนามาจัดเรี ยงตามล าดับอัก ษร และสระ โดยให้
เรี ยงลาดับภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ เมื่อขึ ้นบรรทัดใหม่ให้ วรรค จานวน 8 วรรค หรื อ 1.5 ซม. และเขียน
อย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
5. กำรเรียงลำดับบรรณำนุกรม
ในการพิมพ์บรรณานุกรม แยกเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เรี ยงตามลาดับอักษรผู้แต่ง
กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้ เรี ยงตามอักษรชื่อเรื่ อง โดยเรี ยงปนกันทังชื
้ ่อผู้แต่งและชื่อเรื่ อง
ถ้ าชื่อหนังสือ, บทความเป็ นหนังสือบทความภาษาไทยให้ วงเล็บ (In Thai)

