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บทความ 

ประกอบด้วยชื่อบทความ ชื่อ-สกุล และชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียน 

สังกัด ความยาวของเนื้อหา รวมภาคผนวกและส่วนอ้างอิง ไม่เกิน 25 หน้า  

A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (single space) 

บทคัดย่อ

ต้นฉบับต้องมีบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 250 

คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (keywords) ที่สะท้อนเนื้อหาสำคัญในบทความ

ภาพประกอบ

ต้องเป็นภาพที่เป็นผลงานของผู้เขียนเอง หรือผู้เขียนได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

ให้ตีพิมพ์ได้ กรุณาส่งไฟล์ภาพแยกต่างหากจากไฟล์เนื้อหาบทความ โดยแนบเป็น 

ไฟล์สกุล .jpg .gif .png เป็นต้น ขนาดภาพประมาณ 5x7 นิ้ว ความละเอียดอย่าง 

น้อย 150 pixels/inch เพื่อความชัดเจนในการพิมพ์

ตารางประกอบ 

ต้นฉบับที่มีตารางประกอบ ต้องระบุชื่อตาราง คำอธิบาย และที่มาของตาราง 

ให้ครบถ้วน

การอ้างอิง

ต้นฉบับต้องจัดทำการอ้างอิงโดยละเอียดและครบถ้วน ตามระบบการอ้างอิงแบบ 

นาม-ปี (author-date) โดยในส่วนของเนื้อหา ให้ใช้การอ้างอิงในวงเล็บ เช่น  

(จันทนี เจริญศรี 2545) หรือ (Panitee 2008, 261-2) ในกรณีที่มีการระบุ 

เลขหน้า 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการอ้างอิงท้ายบทความ 

ได้จากคู่มือ Chicago Manual of Style (www.chicagomanualofstyle.org/

tools_citationguide.html) หรือจากตัวอย่างต่อไปนี้
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บทความในวารสาร

ในกรณีที่อ้างอิงจากต้นฉบับออนไลน์ ให้ระบุ URL หรือหมายเลข DOI (digital 

object identifier, ถ้ามี) พร้อมวันที่ที่ผู้เขียนเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

Pthomrerk Ketudhat. 2009. “Eviction of the Middle Class & the New 

Role of Thai Buddhism: A Study of the Wang Lee Community, 

Bangkok.” Thammasat Review 13 (1): 102-115. http://www.

thammasatreview.tu.ac.th/tu_doc/2008-2009-Volume13-

No1/13[4][1]pthomruek.pdf. Accessed July 22, 2011.

Panitee Suksomboon. 2008. “Remittances and ‘Social Remittances’:  

Their Impact on Livelihoods of Thai Women in the Netherlands  

and Non-migrants in Thailand.” Gender Technology and 

Development 12 (3): 461-482. Accessed July 22, 2011. 

doi: 10.1177/097185240901200309

บทความนำเสนอในงานสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ

Anusorn Unno. 2011. “Community Organization Council: Rethinking 

civic politics in Thai society.” Paper presented at the 11th 

International Conference on Thai Studies, Bangkok, July 26–28. 

การสัมภาษณ์

กรณีเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ให้ระบุชื่อ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา หากเป็นการให้สัมภาษณ์กับ 

ผู้เขียนบทความโดยตรง ให้ระบุสถานที่และวันที่ทำการสัมภาษณ์ด้วย

บุญเลิศ วิเศษปรีชา. 2550. “บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคน

ไร้บ้าน.” สัมภาษณ์โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์. สารคดี 23 (268). 

http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections

&op=viewarticle&artid=751. เข้าถึงวันที่ 4 กันยายน 2554. 

สุมิตร ปิติพัฒน์. 2554. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. กรุงเทพฯ: 9 กันยายน. 



   213

บทความที่เผยแพร่ในบล็อก

สามารถอ้างอิงบทความจากบล็อกต่างๆ ได้ในส่วนเนื้อหาของบทความ โดยไม่ 

จำเป็นต้องทำการอ้างอิงซ้ำในตอนท้าย แต่หากผู้ เขียนต้องการอ้างอิง 

ในตอนท้ายบทความด้วย สามารถอ้างอิงโดยระบุวันที่ที่บทความนั้นๆ ได้รับการ 

เผยแพร่เป็นครั้งแรก ด้วยรูปแบบดังนี้

พรชัย ตระกูลวรานนท์. 2554. “แผนบริหารงานวัฒนธรรมของจีน.” บล็อกของ 

ชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา สกว. 13 กรกฎาคม. http://chstudy.

blogspot.com/2011/07/blog-post_13.html.

เว็บไซต์

ให้ระบุวันที่ปรับปรุงเนื้อหาครั้งล่าสุด (last modified, ถ้ามี) หรือวันที่ที่ผู้เขียน 

เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2554. “ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.” เข้า 

ถึงวันที่ 27 มิถุนายน. http://www.tu.ac.th/default.tu/about/

about.html.

การอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ให้ถอดเสียงของชื่อเอกสารด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วระบุคำแปล (ไทย/ 

อังกฤษ) ของชื่อเอกสารนั้นๆ ในวงเล็บ [....]   

Fei Xiaotong. 2006 [1948]. Xiang Tu Zhong Guo. [Rural China].  

Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.


