การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ สานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
แนวทางการจัดทาต้นฉบับบทความ
ขอให้ผู้นำเสนอผลงำนจัดเตรียมต้นฉบับบทควำมตำมรำยละเอียดที่ระบุในเอกสำรแนวทำงกำร
จัดทำต้นฉบับบทควำมนี้
1. ประเภทของบทความ และขอบเขตเนื้อหาของบทความ
บทควำมวิจัย หรือบทควำมวิชำกำรภำษำไทย ที่มีขอบเขตเนื้อหำ ดังต่อไปนี้
1) ด้ำนรัฐศำสตร์
2) กำรเมืองกำรปกครอง
3) กำรระหว่ำงประเทศ
4) รัฐประศำสนศำสตร์
5) สำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คุณลักษณะของบทความที่รับตีพิมพ์
1) บทควำมที่ มี ค วำมยำวประมำณ 10-15 หน้ ำ กระดำษ A4 (โดยมี ร ะยะขอบของกระดำษ
(Margins) ดังนี้ ขอบบนและขอบซ้ำย 1.25 นิ้ว ขอบล่ ำงและขอบขวำ 1 นิ้ว และระยะห่ ำง
ระหว่ำงบรรทัดเท่ำกับ 1 (single space))
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2) จะต้ อ งเป็ น บทควำมที่เ ขี ย นขึ้ น มำใหม่ (Original article) ไม่ เ คยตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ที่ ใ ดมำก่อน
(Redundant publication)
3) จะต้องไม่เป็นบทควำมที่ละเมิด หรือคัดลอกผลงำนของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงกำรคัดลอก
ผลงำนตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism)
4) บทควำมจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรส่งเพื่อรับกำรพิจำรณำร่วมนำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรอื่น หรือ
วำรสำรวิชำกำรใดๆ ในเวลำเดียวกัน (Simultaneous submission)
5) จะต้องเป็นบทควำมที่มีกำรจัดรูปแบบ และจัดเตรียมข้อมูลครบถ้วนตำมรำยละเอียดที่กำหนดใน
เอกสำรฉบับนี้
3. การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาให้ร่วมนาเสนอผลงาน
ขอให้ผู้นำเสนอผลงำนนำส่งไฟล์ดิจิตอลของบทควำม จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่
(1) บทควำมต้นฉบับที่มีกำรจัดรูปแบบตำมรำยละเอียดที่กำหนด นำมสกุล .pdf
(2) บทควำมต้นฉบับที่มีกำรจัดรูปแบบตำมรำยละเอียดที่กำหนด นำมสกุล .doc หรือ .docx
โดยให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อผู้แต่ง และอักษรแรกของนำมสกุลภำษำอังกฤษ เช่น Keng Kiendee ให้ตั้งชื่อ
ไฟล์เป็น kengk.pdf, kengk.docx
ส่งผ่ำนระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ngcpspa2017.pol.cmu.ac.th/
ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นำงสำวสวรรยำ วัฒนศิริเสรีกุล โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 โทรสำร 0-5394-2988 อีเมล
research.polcmu@gmail.com
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://ngcpspa2017.pol.cmu.ac.th/
4. การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
4.1 รูปแบบของตัวอักษร
ขอให้ผู้เขียนใช้ตัวอักษรที่มีขนำด ชนิด และกำรจัดรูปแบบ ดังนี้
ภาษาไทย (TH Sarabun PSK)
ขนาด ชนิด
การจัดเรียง
ชื่อเรื่อง และ Title
20
หนำ ตรงกลำง
ชื่อผู้เขียน และ Author (s)
16
หนำ ชิดขวำ
สังกัดผู้แต่ง และ Affiliation (s)
14 ธรรมดำ ชิดซ้ำย
บทคัดย่อ และ Abstract
16
หนำ ตรงกลำง
คำสำคัญ และ Keywords
16
หนำ ชิดซ้ำย
หัวข้อเรื่อง / Heading
16
หนำ ชิดซ้ำย
หัวข้อย่อย / Sub headings
16 หนำ+เอน ชิดซ้ำย
เนื้อหำ / Article
16 ธรรมดำ กระจำยแบบไทย
Table or Figure title
16
หนำ ชิดซ้ำย
ข้ อ ควำมในตำรำง หรื อ ภำพ / text in 14 ธรรมดำ ชิดซ้ำยหรือขวำ
the table or figure
บรรณำนุกรม และ References
16
หนำ กระจำยแบบไทย
รายการ
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English (TH Sarabun PSK)
Size Type
Alignment
20 Bold Center
16 Bold Right Alignment
14 Regular Left Alignment
16 Bold Center
16 Bold Left Alignment
16 Bold Left Alignment
16 Bold+Italic Left Alignment
16 Regular Justify
16 Bold Left Alignment
14 Regular Left or Right
Alignment
16 Bold Justify

4.2 องค์ประกอบของบทความ
รายการ
คาอธิบาย
ชื่อเรื่อง และ ระบุชื่อเรื่องทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ชื่อเรื่องไม่ควรยำวเกินไป และครอบคลุม
Title
สำระของบทควำม และมีควำมสอดคล้องกันระหว่ำงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน และ  ระบุชื่อผู้แต่งทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
Author (s)
 ไม่ ค วรระบุ ต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร ยศ ต ำแหน่ ง ทำงทหำร ค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ รวมทั้ ง
สถำนภำพ (อำทิ นักศึกษำปริญญำเอก, อำจำรย์ที่ปรึกษำ, คณบดี) ทั้งที่ด้ำนหน้ำ
และท้ำยชื่อผู้แต่ง
สังกัดผู้แต่ง และ  ระบุชื่อหน่วยงำนที่ผู้แต่งสังกัด ในเชิงอรรถ โดยเรียงจำกหน่วยงำนระดับต้นไปจนถึง
Affiliation (s)
หน่วยงำนหลัก แล้วจึงระบุจังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ และอีเมล (ขอให้ระบุ
อีเมลอย่ำงน้อยสำหรับผู้แต่งหลัก (Corresponding author))
 หำกหน่วยงำนที่ผู้แต่งสังกัดเป็นภำษำไทย ให้ระบุรำยละเอียดหน่วยงำนที่ผู้แต่งสังกัด
เป็นภำษำอังกฤษ ในบรรทัดถัดจำกชื่อหน่วยงำนที่สังกัดภำษำไทย
บทคัดย่อ และ จัดทำบทคัดย่อทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ที่มีควำมสอดคล้องกัน และแต่ละส่วน
Abstract
ควรมีควำมยำวไม่เกิน 10 บรรทัด
คำสำคัญ และ ระบุคำสำคัญ จ ำนวนไม่เกิน 5 คำ โดยคำสำคัญแต่ล ะคำ ให้แสดงทั้งภำษำไทยและ
Keywords
ภำษำอังกฤษซึ่งทีม่ ีควำมหมำยตรงกัน
เนื้อหำ /
 ควรประกอบด้วยส่วนของควำมนำ เนื้อหำ และบทสรุป
Content
 กำรใช้คำศัพท์เฉพำะทำงวิชำกำร
(1) กรณีคำภำษำอังกฤษที่มีกำรใช้ทับศัพท์ภำษำไทยอย่ำงแพร่หลำย ให้เขียนเป็น
ภำษำไทยตำมที่มีกำรบัญญัติศัพท์ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน โดยไม่
ต้องแสดงคำศัพท์ภำษำอังกฤษประกอบ อำทิ อินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์
(2) กรณีคำภำษำอังกฤษที่ยังไม่มีกำรใช้แพร่หลำย ให้เขียนคำแปลภำษำไทย หรือ
คำทับศัพท์ โดยแสดงคำศัพท์ภำษำอังกฤษ และอักษรย่อ (ถ้ำมี) ประกอบใน
วงเล็บ ทั้งนี้ กำรเขียนคำศัพท์ภำษำอังกฤษในวงเล็บ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
ยกเว้นคำที่มีอักษรย่อหรือคำเฉพำะ จึงจะขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และควร
เขียนคำภำษำอังกฤษกำกับครั้งแรกเพียงครั้ งเดียว ครั้งต่อๆ ไปไม่จำเป็นต้อง
เขีย นภำษำอังกฤษกำกับอีก เช่น องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations:
UN)
(3) กรณีคำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่มีกำรใช้อักษรย่อ ให้ระบุคำเต็มและ
อักษรย่อในครั้งแรกที่มีกำรกล่ำวถึง และครั้งต่อไปให้ใช้อักษรย่อเพียงอย่ำงเดียว
ได้ อำทิ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) ครั้ ง ต่ อ ไปใช้ อปท., องค์ ก ำร
สหประชำชำติ (United Nations: UN) ครั้งต่อไปใช้ UN
 กำรแสดงตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพ
(1) ให้แสดงชื่อตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพ ด้ำนบนตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพ
และใส่หมำยเลขกำกับตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพ โดยเรียงตำมลำดับกำร
นำเสนอในเนื้อเรื่อง
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รายการ

กำรอ้ำงอิง
เอกสำรใน
เนื้อเรื่อง
บรรณำนุกรม
และ
References

คาอธิบาย
(2) หำกเป็นตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพที่อ้ำงอิงมำจำกแหล่งข้อมูลอื่น ให้อ้ำงอิง
ที่มำโดยใช้กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเนื้อหำ (In-text citation) แสดงไว้ใต้ตำรำง
รูปภำพ หรือแผนภำพ และดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
(3) หำกมีหมำยเหตุประกอบตำรำง รูปภำพ หรือแผนภำพ ให้ใส่หมำยเหตุไว้บรรทัด
ใต้ที่มำ
 เชิงอรรถ (footnote) ในเนื้อหำ ใช้ส ำหรับกำรอธิบำยขยำยควำมจำกในเนื้ อ หำ
เท่ำนั้น ไม่ใช้สำหรับกำรอ้ำงอิงเอกสำรในเนื้อเรื่อง (กำรอ้ำงอิงเอกสำรในเนื้อเรื่องใช้
รูปแบบกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In-text citation))
ใช้ รู ป แบบกำรอ้ ำ งถึ ง ในเนื้ อ หำ (In-text citation) แบบนำมปี (Name-and-year
system) ในระบบ American Psychological Association (APA) (ดูรำยละเอียดใน
หัวข้อ กำรอ้ำงถึงในเนื้อหำและกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม)
 ให้แสดงรำยกำรบรรณำนุกรมตอนท้ำยของบทควำม โดยใช้รูปแบบบรรณำนุกรมใน
ระบบ APA โดยผู้เขียนต้องตรวจสอบข้อมูลกำรอ้ำงอิงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้ง
รำยกำรบรรณำนุกรมจะต้องครอบคลุมรำยกำรที่มีกำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
 ให้ แสดงรำยกำรบรรณำนุกรมโดยเรียงล ำดับตำมตัว อั กษร และให้ เรียงรำยกำร
บรรณำนุกรมที่เป็นสิ่งพิมพ์ภำษำไทยก่อน แล้วจึงตำมด้วยรำยกำรบรรณำนุกรมที่
เป็นสิ่งพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ

4.3 การอ้างถึงในเนื้อหา และการลงรายการบรรณานุกรม
(3)

(4)

(5)
(6)

4.3.1 การอ้างถึงในเนื้อหาแบบนามปี ในระบบ APA
กำรอ้ำงถึงในเนื้อหำแบบนำมปี ในระบบ APA สำมำรถทำได้ ดังนี้
 อ้ำงถึงโดยชื่อผู้แต่งอยู่ในเนื้อควำม เช่น เก่ง เขียนดี (2559, น.1) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ...,
Smith (2016) defines public policy as…,
 อ้ำงถึงโดยลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง, ปี, เลขหน้ำในเครื่องหมำยวงเล็ บ เช่น (เก่ง เขียนดี, 2559, น.1),
(Smith, 2016, p.1)
กรณีผู้แต่ง 1 คน ผู้แต่งที่เป็นชำวไทยให้ใส่ทั้งชื่อ และนำมสกุล หำกผู้แต่งเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ใส่
เฉพำะ นำมสกุล แต่ถ้ำมีรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงที่มีผู้แต่ง ชำวต่ำงประเทศที่มีนำมสกุลเดียวกัน ให้ลง
รำยกำรด้ว ยชื่ อย่ อ และตำมด้ว ยนำมสกุ ล เพื่อให้ ผู้ อ่ำนสำมำรถแยกแยะรำยกำรอ้ำ งอิง ในหน้ ำ
บรรณำนุกรมได้ อำทิ (เก่ง เขียนดี, 2559, น.1), (Smith, 2016, p.1), A. B. Smith (2015) and C.
D. Smith (2016)
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้ลงรำยกำรด้วยชื่อผู้แต่งทั้งสองคนทุกครั้ งที่อ้ำง โดยผู้แต่งชำวไทยให้คั่นระหว่ำง
ชื่อด้วยคำว่ำ “และ” และผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ให้คั่นระหว่ำงชื่อด้วยเครื่องหมำย “&” เช่น (เก่ง
เขียนดี และขยัน อดทน, 2559), (Smith & Adam, 2016)
กรณีผู้แต่ง 3 คน ครั้งแรกให้ลงรำยกำรด้วยชื่อผู้แต่งทุกคน โดยคั่นระหว่ำงชื่อด้วยเครื่ องหมำย “,”
และครั้งต่อไปให้ลงเฉพำะชื่อคนแรก และตำมด้วยคำว่ำ “และคณะ” สำหรับผู้แต่งภำษำไทย และ
“et al.” สำหรับผู้แต่งชำวต่ำงชำติ เช่น ครั้งแรก (เก่ง เขียนดี, ขยัน อดทน, และมำนะ พยำยำม,
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2559, น.1) ครั้งถัดไป (เก่ง เขียนดี และคณะ, 2559, น.3), ครั้งแรก (Smith, Adam, & Potter,
2016, p.101) ครั้งถัดไป (Smith et al., 2016, p.102)
(7) กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน ผู้แต่งชำวไทยให้ลงรำยกำรด้วย ชื่อ นำมสกุล เฉพำะคนแรก ตำมด้วยคำว่ำ
“และคณะ” สำหรับผู้แต่งชำวต่ำงชำติ ให้ลงรำยกำรด้วย นำมสกุล และตำมด้วยคำว่ำ “et al.”
(8) สิ่งพิมพ์คนละรำยกำร พิมพ์คนละปี แต่มีผู้แต่งคนเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน และผู้เขียนต้องกำรอ้ำง
ถึงพร้อมๆ กัน ให้ลงรำยกำรด้วยชื่อผู้แต่ง ตำมด้วยปีที่พิมพ์ โดยเรียงลำดับปีที่พิมพ์จำกเก่ำไปใหม่
และคั่นระหว่ำงปีด้วยเครื่องหมำย “,” เช่น (เก่ง เขียนดี, 2555, 2559), (Smith, 2014, 2016)
(9) สิ่งพิมพ์คนละรำยกำร พิมพ์ปีเดียวกัน แต่มีผู้แต่งคนเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน และผู้เขียนต้องกำร
อ้ำงถึงพร้อมๆ กัน ให้ลงรำยกำรด้วยชื่อผู้แต่ง ตำมด้วยปีที่พิมพ์ โดยลงอักษร ก, ข, ค กำกับ หลังปีที่
พิ ม พ์ ส ำหรั บ ผู้ แ ต่ ง คนไทย และ a, b, c ส ำหรั บ ผู้ แ ต่ ง ชำวต่ ำ งประเทศ และคั่ น ระหว่ ำ งปี ด้ ว ย
เครื่องหมำย “,” เช่น (เก่ง เขียนดี, 2555ก, 2555ข), (Smith, 2014a, 2014b)
(10)กำรอ้ำงถึงสิ่งพิมพ์หลำยรำยกำร ผู้แต่งต่ำงกัน พร้อมกัน ให้คั่นแต่ละรำยกำรด้วยเครื่องหมำย “;”
เรียงลำดับตำมตัวอักษรชื่อ (หรือนำมสกุล) ผู้แต่ง เช่น (เก่ง เขียนดี, 2559; มำนะ พยำยำม, 2558),
(Adam, 2014; Smith & Potter, 2016)
(11)กรณีผู้แต่งที่เป็นหน่วยงำนหรือสถำบัน ให้ลงรำยกำรครั้งแรกด้วยชื่อเต็มของหน่วยงำน/สถำบัน และ
ตำมด้วยชื่อย่อในวงเล็บ “[…]” และกำรอ้ำงครั้งต่อไปใช้แต่ชื่อย่อ ยกเว้น กำรอ้ำงชื่อมหำวิ ทยำลัยให้
ใส่ชื่อเต็มทุกครั้ง เช่น ครั้งแรก (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ [สสส.], 2558) ครั้ง
ถัดไป (สสส., 2558)
(12) กรณีที่เป็นเอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง ให้แสดงรำยกำรโดยระบุชื่อสิ่งพิมพ์นั้นแทนชื่อผู้แต่ง โดย
หำกเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทบทควำม ให้ใส่ชื่ อบทควำม ในเครื่องหมำยอัญประกำศ เช่น (“นโยบำย
สำธำรณะ”, 2559) หำกเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ให้ใส่ชื่อหนังสือโดยใช้ตัวเอน เช่น (มาตรฐาน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ, 2555)
(13) กรณีกำรอ้ำงถึงสิ่งพิมพ์ที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น ให้ลงรำยกำรโดยภำษำไทยใช้คำว่ำ “อ้ำงถึงใน” และ
ภำษำต่ำงประเทศใช้ “as cited in” เช่น (เก่ง เขียนดี, 2555 อ้ำงถึงใน มำนะ พยำยำม, 2559),
(Smith, 2015 as cited in Adam, 2016)
(14) กำรอ้ำงถึงข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ กำรติดต่อทำงโทรศัพท์ หรือทำงช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
อีเมล เว็บบอร์ด ให้ใส่ชื่อบุคคลตำมด้วย คำว่ำ “กำรสื่อสำรส่วนบุคคล” สำหรับชำวไทย และ
“personal communication” สำหรับชำวต่ำงประเทศ เช่น (เก่ง เขียนดี, กำรสื่อสำรส่วนบุคคล,
20 กันยำยน 2559), (Smith, personal communication, September 20, 2016)
4.3.2 การลงรายการบรรณานุกรม ในระบบ APA
 กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำหรับสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภทสิ่งพิมพ์
รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือ / ตำรำ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถำนที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์.
หนังสือรวมบทควำม ชื่อผู้แต่ง (บก.).//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สถำนที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์.
Author (s) (Ed. ถ้ ำ มี ห ลำยคนใช้ Eds).//(year of publication).//Book
title.//Place:/Publisher.

Page 5 of 7

ประเภทสิ่งพิมพ์
รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม
บทควำมในหนังสือรวม ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทควำม.//ใน/ชื่อบรรณำธิกำร/(บก.).//ชื่อหนังสือ.//
บทควำม
(น./เลขหน้ำ-เลขหน้ำ).//สถำนที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์.
Author (s).//(year of publication).//Article title.//In/Editor/( Ed. ถ้ ำ มี
หลำยคนใช้ Eds).//Book title.//(p. ถ้ ำ มี ห ลำยหน้ ำ ใช้ pp./page
number-page number).//Place:/Publisher.
บทควำมในวำรสำร ชื่อผู้แต่ง.//(ปี ที่พิมพ์ ).//ชื่อบทควำม.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่ ),/เลขหน้ ำที่
ปรำกฏบทควำม-เลขหน้ำ).
Author (s).//(year of publication).//Article title.//Journal,/Vol/(No),/page
number-page number).
รำยงำนกำรวิจัย
ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง .//(ปี ที่ พิ ม พ์ ) .//ชื่ อ เรื่ อ ง/(รำยงำนกำรวิ จั ย ).//สถำนที่ พิ ม พ์ :/ชื่ อ
สำนักพิมพ์.
เอกสำรกำรประชุมทำง ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทควำม.//ใน/ชื่อการประชุมหรือการสัมมนา/(น./
วิชำกำร
เลขหน้ำ-เลขหน้ำ).//สถำนที่พิมพ์:/ชื่อสำนักพิมพ์.
(Proceedings,
Symposium)
ผลงำนนำเสนอในงำน ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่นำเสนอ,/เดือนที่นำเสนอ).//ชื่อผลงาน.//กำรนำเสนอ(โปสเตอร์)
ประชุมวิชำกำร
ในชื่อกำรประชุมหรือกำรสัมมนำ,/สถำนทีจ่ ัดกำรประชุม.
หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่งต้นฉบับที่แปลเป็นภำษำไทยแล้ว.//(ปีที่พิมพ์หนังสือแปล).//ชื่อหนังสือที่
แปลแล้ว/[ชื่อหนังสือต้นฉบับ]/(ชื่อผู้แปล,/ผู้แปล).//สถำนที่พิมพ์หนังสือ
แปล://สำนักพิมพ์.//(ต้นฉบับพิมพ์/ปี/(ระบุ ค.ศ. หรือ พ.ศ.)/ปีที่พิมพ์
ต้นฉบับ)
วิทยำนิพนธ์ และ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ .//(วิทยำนิพนธ์ชื่อ
ปริญญำนิพนธ์
ปริญญำ,/สถำบันกำรศึกษำ.
Author.//(year of published).//Doctoral dissertation or Master’s thesis
Title,/ Doctoral dissertation or Master’s thesis,/Institute,/Country.
บทควำมจำก
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วัน/เดือน).//ชื่อบทควำม.//ชื่อหนังสือพิมพ์, น./เลขหน้ำ.
หนังสือพิมพ์
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้แต่ง.//(ปี).//ชื่อเอกสำร.//ค้นเมื่อ/วันที่/เดือน/ปี,จำก/URL (แบบย่อ*) หรือ
หรือเอกสำรจำก
ชื่อฐำนข้อมูล.
ฐำนข้อมูล
หมำยเหตุ: *ย่อ URL ได้จำก https://goo.gl/

 กำรระบุชื่อผู้แต่ง มีรำยละเอียดดังนี้
(1) ผู้แต่งชำวไทย ลงรำยกำรด้วยชื่อ แล้วตำมด้วยนำมสกุล ผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ ลงรำยกำรด้วย
นำมสกุล และตำมด้วยชื่อแรกและชื่อกลำงซึ่งใช้อักษรย่อ
(2) ผู้แต่ง 2 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน โดยใช้คำว่ำ “และ” (สำหรับคนไทย) และ “and” (สำหรับชำว
ต่ำงประเทศ) คั่นระหว่ำงชื่อ
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(3) ผู้แต่ง 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน คั่นระหว่ำงชื่อด้วยเครื่องหมำย “,” และคั่นก่อนชื่อคนสุดท้ำย
ด้วย “, และ” ในภำษำไทย และ “, and” ในภำษำอังกฤษ
(4) ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป ให้ลงชื่อผู้แต่งคนแรก และตำมด้วย “, และคณะ” สำหรับภำษำไทย และ
“, et al.” สำหรับภำษำอังกฤษ
(5) สิ่งพิมพ์ที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ หรือวำรสำร) ด้วยตัวเอนแทน และตำม
ด้วยปีที่พิมพ์ เช่น ชื่อหนังสือ.//(ปีที่พิมพ์).//สถำนที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
 คำย่อสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
ย่อมำจำก
อักษรย่อ
ย่อมำจำก
ม.ป.ป.
ไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์
n.d.
no date
ม.ป.ท.
ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์
N.P.
no place
ม.ป.พ.
ไม่ปรำกฏสำนักพิมพ์
n.p.
No publisher
 สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งรอพิ ม พ์ ให้ ใ ช้ ข้ อ ควำม “(อยู่ ร ะหว่ ำ งรอพิ ม พ์ ) ” ส ำหรั บ ภำษำไทย และ
“(in press)” สำหรับภำษำอังกฤษ
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