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ค ำช้ีแจงเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรลงบทควำมใน 
วำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า เป็นวารสารทางวิชาการที่สถาบันพระปกเกล้าจัดท าขึ้น โดย
รวบรวมงานเขียนทางวิชาการและงานศึกษาวิจัย ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และติดตามประเมินผล ในมิติทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมิติการ
บริหารราชการท่ีเกี่ยวข้อง ในบริบทประเทศไทยหรือในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการท่ีส าคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง น าไปสู่การต่อยอดพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการแก่นักศึกษาและประชาชนผู้ให้ความสนใจต่อไป 
 

ชื่อวำรสำร วารสารสถาบันพระปกเกล้า  
(KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE JOURNAL) 

 

เลข ISSN 1685-9855 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอก ตลอดจน
บุคลากรในสถาบันพระปกเกล้า ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตามกรอบเนื้อหาท่ีสถาบันฯ ก าหนด 

2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และอ้างอิงความรู้ต่างๆ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตามกรอบเนื้อหาท่ีสถาบันฯ ก าหนด 

3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตาม
กรอบเนื้อหาท่ีสถาบันฯ ก าหนด แก่สังคม ให้เป็นท่ีประจักษ์ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจ 

 

รูปแบบวำรสำร 

 ด าเนินการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม (4 เดือนต่อ 1 คร้ัง) คือ 
 ฉบับที่ 1  ประจ ำเดือนมกรำคม – เมษำยน  

ออกเผยแพร่แก่สาธารณชนในเดือนพฤษภำคม 
 ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม  

ออกเผยแพร่แก่สาธารณชนในเดือนกันยำยน 
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 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือนกันยำยน –ธันวำคม  
ออกเผยแพร่แก่สาธารณชนในเดือนมกรำคมของปีถัดไป 

 

กรอบเนื้อหำของบทควำม 

1. ประชาธิปไตย และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
2. ธรรมาภิบาล 
3. แนวทางการบริหารงานพัฒนาประเทศ 
4. นโยบายสาธารณะและองค์กรทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
5. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 
6. การเมืองภาคพลเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7. สันติวิธีและการจัดการกับความขัดแย้ง 
8. การสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
9. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โดยกรอบเนื้อหำทั้ง 9 ประเด็นนั้น จะต้องเป็น 1) ประเด็นในประเทศไทย หรือ 2) 
ประเด็นในต่ำงประเทศที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย  
 

ประเภทบทควำม มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. บทควำมวิชำกำร : งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและอยู่ในกรอบเนื้อหาท่ี

ก าหนด โดยต้องกล่าวถึงแสดงถึงความเป็นมาของปัญหา แนวทางแก้ไข โดยมี
กรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับในการวิเคราะห์ท่ีชัดเจน และต้องมีการอ้างอิงตามหลัก
วิชาการ 

2. บทควำมวิจัย : การน าเสนอผลการวิจัย ท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้า ตามหลักทาง
วิชาการวิจัย แต่ควรน ามาปรับการน าเสนอให้อยู่ในรูปแบบบทความท่ีง่ายต่อการ
อ่านและท าความเข้าใจ และควรให้น้ าหนักในประเด็นผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในประเด็นการวิจัยเป็นหลัก ท้ังนี้ ผู้เขียนอาจก าหนดประเด็นจากข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะมาใช้เป็นหัวข้อหลักในบทความ 

3. บทวิจำรณ์หนังสือ : บทความท่ีวิพากษ์ วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า ของหนังสือ
หรือบทความ โดยบทวิจารณ์หนังสือ จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ 
ชื่อผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งท่ีพิมพ์ จ านวนหน้า ให้ชัดเจนด้วย (พร้อมแนบ
ไฟล์ปกหนังสือ) 
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เงื่อนไขกำรตีพิมพ ์

1. เป็นบทความ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีไหนมาก่อน และข้อมูล
ปฐมภูมิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดการ
เก็บข้อมูล 

2. เป็นบทความ ท่ีมีคุณภาพ ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือก จากกองบรรณาธิการ 
ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 

3. เป็นบทความ ท่ีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามหลักทางวิชาการ 
4. เป็นบทความ ท่ีผู้เขียนส่งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า พิจารณา

ล่วงหน้าก่อนจัดพิมพ์ ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือนล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 
 

กำรเตรียมต้นฉบับ 

1. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกินไปและสื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมีชื่อเรื่องท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 20 
อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ 

2. ชื่อผู้เขียน อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดของ
ตัวอักษรเท่ากับ 16 อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ และ ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทน์ 
(asterisk) ก ากับเหนืออักษรสุดท้ายของนามสกุลผู้เขียน และท าเป็นเชิงอรรถ เพื่อ
เขียนต าแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน ท้ังนี้ต้องมีชื่อผู้เขียน ต าแหน่งและ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ควรมีผู้เขียนเกิน 3 
คน) 

3. บทคัดย่อ มี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีค าส าคัญ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ประมาณ 3-5 ค า ท้ังนี้  บทคัดย่อแต่ละประเภทไม่ควรเกิน  1 
หน้ากระดาษ หรือมีความยาวระหว่าง 300 ถึง 500 ค า โดยสรุปประเด็นท่ีส าคัญของ
บทความไว้อย่างกระชับครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ในบทความอย่างครบถ้วน ท้ังนี้ 
บทคัดย่อภาษาไทย  และ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16  

4. เนื้อหำ จัดพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัดต่อหนึ่งหน้า 
ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 18 และใส่เลขหน้าอยู่ท่ีมุม
ล่างขวาของกระดาษ ตั้งแต่ต้นจนจบบทความยกเว้นหน้าแรก โดยมีความยาว ดังนี้ 

- บทความวิชาการและบทความวิจัย จ านวน 16-25 หน้า (นับรวมรูปภาพ
และตาราง แต่ไม่นับรวมเอกสารอ้างอิงและภาคผนวก) 

- บทวิจารณ์หนังสือ จ านวน 8-15 หน้า (นับรวมรูปภาพและตาราง แต่ไม่นับ
รวมเอกสารอ้างอิงและภาคผนวก) 
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5. รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิง 1) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ และ 2) การอ้างอิงท้าย
บทความ  ให้ใช้หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA หรือ American 
Psychological Association Citation Style เท่ านั้ น  และต้องมีการอ้ างอิ ง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาการลอกเลียนงานวิชาการ (Plagiarism) 
(กรุณำศึกษำรำยละเอียดกำรอ้ำงอิง จำกเอกสำรฉบับนี้ในส่วนภำคผนวก หน้ำ 6-
10 และเอกสำร“ตัวอย่ำงกำรเขียนอ้ำงอิงของวำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ”) 

6. การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ โดยด าเนินการ 
Submit ผ่านทางเว็บไซต์วารสารสถาบันฯ เท่านั้น โดยต้องแนบไฟล์เอกสารรับรอง 
พร้อมไฟล์บทความด้วย 

หมายเหตุ  - กรุณาเตรียมต้นฉบับตามรายละเอียดทั้ง 6 ข้อที่กล่าวมาโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น ทาง
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับบทความนั้นๆ เพื่อด าเนินการพิจารณาตาม
กระบวนการต่อไป 

 

กำรพิจำรณำบทควำมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้หรือความเช่ียวชาญในประเด็นเนื้อหาบทความนั้นๆ 
 การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในรูปแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบ

ชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 
 การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ านวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ 

เป็นอย่างน้อย 

ท้ังนี ้ถ้าผ่านการพิจารณาแล้ว สถาบันฯ จึงจะตอบรับการตีพิมพ์วารสารของท่านต่อไป 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรส่งบทควำมและกำรเขียนบทควำม 
 สถาบันพระปกเกล้า ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความ เพ่ือพิจารณาลงตีพิมพ์ใน

วารสารฯ 
 สถาบันพระปกเกล้า ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความให้เฉพาะบุคคล

ท่ีสถาบันฯ เรียนเชิญให้เขียนบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ เท่านั้น ซึ่งมีอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. กรณี บุคคลภายนอก 
1.1   บทความ  6,000 บาท/ 1 บทความ  
1.2   บทวิจารณ์หนังสือ 2,500 บาท/ 1 เร่ือง 

2. กรณี บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า 
2.1   บทความ  3,000 บาท/ 1 บทความ  
2.2   บทวิจารณ์หนังสือ 1,250 บาท/ 1 เร่ือง 
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 กองบรรณำธิกำร 
1. ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2. ศ.ดร.ไชยวัฒน์  ค้ าชู อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
5. ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า  

(อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
6. ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส าราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนท่ี 1 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
8. รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
9. รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
11. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผอ.ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 

 

บรรณำธิกำร 
 รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร 
 นายภควัต อัจฉริยปัญญา นักฝึกอบรมช านาญการพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
นายภควัต  อัจฉริยปัญญา  โทร 0-2141-9570  มือถือ 081-441-7588 

 กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3  

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 

หรือ E-mail: packawat@kpi.ac.th 
 

เนื้อหา หรือ ข้อความในบทความถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนบทความ ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการและสถาบันพระปกเกล้า ไม่จ าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันพระปกเกล้า หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการน าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใด
ไปเผยแพร่ต่อหรือเพ่ือการกระท าการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสถาบัน
พระปกเกล้า ก่อนเท่านั้น 

mailto:packawat@kpi.ac.th
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ภำคผนวก 
รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงของวำรสำรสถำบันพระปกเกล้ำ 

  การส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า ใช้หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิง
แบบ APA หรือ American Psychological Association Citation Style ทั้ งนี้  รูปแบบการอ้างอิงแบบ 
APA ก าหนดไว้เป็น 2 แบบ คือ การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ (citations in text) ซึ่งเป็นการอ้างอิงเพ่ือ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และการอ้างอิงที่เป็นการรวบรวมรายการอ้างอิงของเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการเขียน
บทความนี้ไว้ตอนท้ายเอกสารเรียกว่า รำยกำรอ้ำงอิง (references) หรือ บรรณำนุกรม (bibliography) 
 
1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำบทควำม (citations in text) 
 เป็นการอ้างเพ่ือระบุแหล่งที่มาของข้อมูล โดยก าหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบ นำม-ปี (name-
year or author-date style)  เป็นการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือ
ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง และอาจมีการระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง โดยรายละเอียดของการอ้างที่
สมบูรณ์จะสามารถไปตรวจสอบได้จากข้อมูลบรรณานุกรมท้ายบทความได้  
  

1.1 กำรลงรำยกำรผู้แต่ง 
       

 1) ชื่อผู้แต่งชาวไทยให้เขียนเต็มทั้งชื่อ-ชื่อสกุล หากเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศใช้ชื่อสกุล ตาม
ด้วยอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลาง โดยใช้เครื่องหมายตามตัวอย่าง ส าหรับชื่อหนังสือภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวใหญ่
เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและชื่อเรื่องย่อย ยกเว้นกรณีชื่อเฉพาะ และการเว้นวรรคโดยเคาะวรรคหนึ่ง
ครั้ง (สัญลักษณ์เคาะ /) 
 

 กรณีผู้แต่ง 1 คน   
 รูปแบบการเขียน : (ชื่อ/นามสกุล,/ปีที่พิมพ์) และหากผู้แต่งคนไทยที่เขียนเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศให้ลงรูปแบบเดียวกัน เช่น  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ลง Borwornsak 
Uwanno  

 

 กรณีผู้แต่ง 2 คน  ส าหรับภาษาไทย ใช้ค าว่า “และ” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งคนแรกและคนที่
สองส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ใช้เครื่องหมาย “&” คั่นระหว่างชื่อสกุลผู้แต่งคนและ
และคนที่สอง   

 รูปแบบการเขียน : (ชื่อ นามสกุล/และชื่อ นามสกุล,/ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 1 & 
ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่สอง,/ปีพิมพ์) ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

 

 กรณผีู้แต่ง 3-5 คน ส าหรับภาษาไทยให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค “,” คั่นระหว่างชื่อผู้แต่ง 
แต่ละคน จนกระทั่งคนสุดท้ายใช้ค าว่า “และ”   

 รูปแบบการเขียน : (ชื่อ นามสกุล, ชื่อ นามสกุลผู้แต่งคนที่ 2,/และชื่อ นามสกุลผู้แต่งคนที่ 
3,/ปีที่พิมพ์) หรือ (ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 1,/ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2,/ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 3, & ชื่อ
สกุลผู้แต่งคนที่ 4,/ปีพิมพ์) ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

 

 กรณีผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 6 คนขึ้นไป ส าหรับภาษาไทยให้ใช้ค าว่า “และคณะ” 
ต่อท้ายชื่อ นามสกุลผู้แต่งคนแรก  ส่วนผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใช้ค าว่า “et al.” ต่อท้ายชื่อ
สกุลผู้แต่งคนแรก 
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 รูปแบบการเขียน : (ชื่อ นามสกุล/และคณะ,/ปีพิมพ์) ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ (ชื่อ
สกุล,/et al.,/ปีพิมพ์) 

 

2) ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้มีล าดับชั้นในราชสกุล บรรดาศักดิ์ ซึ่งหมายถึง 
ฐานันดรศักดิ์ที่ข้าราชการ หรือบุคคลทั่วไปได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ซึ่งบุคคลในกลุ่มเหล่านี้
การลงรายการให้ใส่ชื่อแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ เช่น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ให้ลง เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ  หรือ His Marjesty King 
Bhumibol Adulyadej ลง Bhumibol Adulyadej,/His Majesty King 

3) ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุ หรือ ภิกษุท่ีมีสมณศักดิ์ ให้ใส่ค าว่า “พระ” น าหน้าชื่อ เช่น พระไพศาล 
วิสาโล  หากใช้นามแฝง ก็ให้ใส่นามแฝงตามที่ปรากฏ   เช่น พุทธทาสภิกขุ 

4) ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวิชาชีพ หรือต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต้องใส่
ต าแหน่งนั้นลงไปในชื่อ เช่น  นายแพทย์ประเวศ วะสี  ลง ประเวศ วะสี  หรือ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ลง
รายการชื่อผู้แต่งว่า  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

5) ผู้แต่งท่ีใช้นามแฝง ให้ใส่นามแฝงที่ปรากฏ  เช่น นายหนหวย   
6) ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล หมายถึง ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน องค์กร บริษัท สมาคม ให้ลงชื่อเต็มใน

ครั้งแรก และส าหรับการอ้างอิงในครั้งต่อไปสามารถใช้ชื่อย่อได้ เช่น (Thailand Development Research 
Institute,/2016)  ส าหรับการอ้างอิงครั้งต่อไป (TDRI,/2016) หรือ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2558) หรือ (สกว., 2558) ส าหรับการอ้างอิงในครั้งต่อไป  

7) ผู้แต่งที่มีชื่อซ้ ากัน ให้ลงอักษรย่อชื่อต้น หรือชื่อกลางของผู้แต่งคนแรก เพ่ือแยกให้เกิดความ
แตกต่าง 

8) การอ้างอิงนามปีรายการที่มีผู้แต่งหลายคนนั้นหากมีการอ้างอิงรายการเดิมในครั้งต่อไปให้ใช้
รูปแบบเดียวกับกรณีผู้แต่ง 6 คน 

 

1.2 กำรอ้ำงอิงที่ไม่มีผู้แต่ง  
1)  ส าหรับรายการที่ไม่มีผู้แต่งสามารถลงรายการผู้แต่งด้วยชื่อเรื่องแทน ซึ่งหากชื่อเรื่องยาว

มากไม่ต้องใส่ชื่อเรื่องทั้งหมดและให้ชื่อเรื่องอยู่ในเครื่องหมาย “อัญประกาศ” ตามด้วยปีพิมพ์  เช่น 
(“สถาบันตุลาการไทย”,/2553) ชื่อเต็มคือ  สถาบันตุลาการไทย:/ความท้าทายในการแสดงบทบาทอ านาจ
หน้าที่ในยุคปฏิรูปการเมืองกับความเชื่อมันของสังคม  

2)  ผู้แปล ส าหรับรายการที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีผู้แปล ให้ลงชื่อผู้แปลในรายการแทนผู้แต่งโดยที่ไม่
ต้องระบุว่าเป็นผู้แปล 

3) รายการที่ไม่มีผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการเล่ม ให้ลงรายการชื่อบรรณาธิการในรายการผู้แต่งแล้ว
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” ตามด้วยค าว่า บรรณาธิการ ส าหรับภาษาต่างประเทศใช้ค าว่า “ed.” 

รูปแบบการเขียน : (ชื่อ นามสกุล/และคณะ,/ปีพิมพ์) ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ (ชื่อสกุล,/ 
et al.,/ปีพิมพ์) 
 

1.3 กำรอ้ำงอิงเอกสำรทุติยภูมิ 
การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิที่เราไม่ใช่เอกสารต้นฉบับได้ให้ลงรายการของข้อมูลทุติยภูมิ โดยอ้างอิง  

รายการต้นฉบับด้วยค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “as cited in” ส าหรับรายการภาษาอังกฤษตามด้วยชื่อผู้แต่ง
เอกสารทุติยภูมิ ปีพิมพ์ ส่วนรายการอ้างอิงท้ายเล่มให้ลงรายการที่ชื่อผู้แต่งเอกสารทุติยภูมิเท่านั้น 
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1.4 กำรอ้ำงอิงเลขหน้ำ  
การอ้างอิงควรมีระบุเลขหน้าของเอกสาร ส าหรับเอกสารภาษาไทยก าหนดให้ใช้ อักษร น. (แทนค า

ว่าหน้า) ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ใช้อักษร  p.  ส าหรับการอ้างอิงเอกสารจ านวนหนึ่งหน้า  ซึ่งถ้า
หากเอกสารในการอ้างอิงมีมากกว่าหนึ่งหน้า  ให้ระบุช่วงของหน้าที่อ้างอิง น.xx-xx  ส่วนภาษาต่างประเทศ 
ใช้อักษร pp. xx-xx   

 

1.5 กำรอ้ำงอิงที่ไม่มีปีพิมพ์ 
การลงรายการที่ไม่ปรากฏข้อมูลของปีที่พิมพ์ ส าหรับเอกสารภาษาไทยก าหนดให้ใช้ ม.ป.ป.  

หมายถึง รายการนี้ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ส าหรับภาษาต่างประเทศใช้ n.d    
รูปแบบการเขียน : (ชื่อ นามสกุล,/ม.ป.ป) ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ (Author,/n.d.) 

 
2. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม (References)  

เป็นการรวบรวมเอกสารอ้างอิงเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนท้ายเรื่องเท่านั้น ภายใต้
หัวข้อ "รายการอ้างอิง" ส าหรับบทความภาษาไทย และ "References" ส าหรับบทความภาษาอังกฤษ  
 

 2.1 กำรอ้ำงอิงกลุ่มสิ่งตีพิมพ์ 
  2.1.1 หนังสือ 
 
 

            ในกรณีที่หนังสือนั้นมีเลข DOI ให้เขียนเลข DOI ต่อท้าย 

- กำรอ้ำงอิงจำกบท หรือ ตอนในหนังสือ 

 

 

2.1.2 สำรำนุกรม 

             

                   2.1.3 วำรสำร นิตยสำร  

 

  2.1.4 หนังสือพิมพ์ 

 

    

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้า. 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์,/เดือน วัน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์. หน้า. 

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทหรือตอน./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ 
Eds.),/ชื่อหนังสือ (หน้า).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

 

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ใน  ชื่อสารานุกรม (ฉบับที่,/หน้า).  สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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   2.1.5 วิทยำนิพนธ์ 

 

 

 

                  2.1.6 เอกสำรประชุมวิชำกำร 

 

 

                     2.1.7 เอกสำรหรือโปสเตอร์ 
             

   

2.1.8 กำรสัมภำษณ์ 

  

 

 2.2 กำรอ้ำงอิงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

             

  2.2.2  บทควำมวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
                  

บทความใดที่มีเลข DOI:  สามารถระบุเลข DOI ลงไป และรายการอ้างอิงนั้นสืบค้นมาจาก
ฐานข้อมูล ให้ระบุฐานข้อมูลด้วย 

2.2.3 หนังสือพิมพ์ 

ผู้แต่ง./ (ปี,/เดือน)./ชื่อเรื่องของเอกสาร หรือ โปสเตอร์. เอกสาร หรือ โปสเตอร์น าเสนอในการ
ประชุม ....., สถานที่. 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.//ต าแหน่ง/สถานที่ท างาน.// (วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์)./สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์,/เดือน วัน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved 
from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อหนังสือ.//สืบค้นจาก หรือ Retrieved from 
http://www.xxxxxxxxx 

 

ชื่อ/นามสกุล.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อบทความ.//ชื่อวำรสำร,/ปีที่วารสาร(ฉบับที่).//สืบค้นจาก 
หรือ Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยำนิพนธ์.//(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต) ชื่อมหาวิทยาลัย,/ชื่อคณะ,/ชื่อสาขาหรือภาควิชา.//สถานที่พิมพ์. 

หรือ 
 Author, A. A.//(year).// Title of doctor dissertation or master's thesis (Doctor  

dissertation or master's thesis).  Name of Institution, Location. 

ชื่อผู้แต่ง.//(เดือน ปีที่จัดประชุม).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ หรือ Ed. หรือ 
Eds.),/ชื่อกำรประชุม/หน้า.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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 2.2.4 วิทยำนิพนธ์ 

            

   

 

2.2.5 ข้อมูลจำกเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นจาก http://www.xxxxxxxxxxx 
หรือ  
Author.//(year).//Title.//Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยำนิพนธ์.//(วิทยานิพนธ์ปริญญา หรือ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)  
ชื่อมหาวิทยาลัย,/ชื่อคณะ,/ชื่อสาขาหรือภาควิชา/สืบค้นจาก หรือ Retrieved 
from  http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

กำรเรียงรำยกำรอ้ำงอิง 
ให้เรียงโดยใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเริ่มตั้งแต่ ก -ฮ หาก
เป็นอักษรน าให้เรียงอักษรน าก่อนอักษรที่มีรูปสระประกอบ เรียงไปตั้งแต่ กก-กฮ และการเรียงสระให้เรียง
ตามสระที่มีรูปเดียวกัน ดังนี้ อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือะ แอ 
แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
 
 
 

http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxx/

