
ระบบอ้างอิงส าหรับ “รัฐศาสตร์นิเทศ” 
 
ผู้เขียนต้องศึกษาและใช้ระบบอ้างอิงตามที่ระบุในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการตีพิมพ์ 
 
(1) วางไว้เชิงอรรถส่วนท้ายของแต่ละหน้ากระดาษ ใช้ตัวเลขอารบิกแบบนับต่อเนื่องไปตลอดทั้งบทความไม่มีการ
ท าบรรณานุกรมไว้ท้ายบทความ การอ้างอิงใช้แต่เชิงอรรถเท่านั้น 
(2) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลเดียวกันกับเชิงอรรถก่อนหน้าให้ใช้  

 เพ่ิงอ้าง (ไม่เอียง) ส าหรับภาษาไทย และ Ibid. (ไม่เอียง) ส าหรับภาษาอังกฤษ เช่น  
 เพ่ิงอ้าง, 5. หรือ เพ่ิงอ้าง, 18-21.  
 Ibid., 107-108.  

(3) การอ้างอิงแหล่งข้อมูลซึ่งได้ปรากฏในเชิงอรรถท่ีผ่านมาแล้ว (แต่ไม่ใช่ก่อนหน้า) ให้ย่อข้อมูลบรรณานุกรม 
เหลือเพียง  

 ชื่อผู้เขียน กับ ชื่องาน ตามด้วย อ้างแล้ว (ไม่เอียง) ส าหรับภาษาไทย และ Cited (ไม่เอียง) 
ส าหรับภาษาอังกฤษ แล้วค่อยระบุเลขหน้าหรือบท (ถ้ามี) เช่น  
o เนตร เขมะโยธิน, งานใต้ดินของพันเอกโยธี, อ้างแล้ว, 87-89.  
o Yves Bonnefoy, New and Selected Poem, Cited, 51-54. 

(4) ไม่มีการใช้ หน้า, น., นน., p. หรือ pp. ก่อนเลขหน้า 
(5) กรณีเอกสารที่ผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ใช้ and วางหน้าชื่อผู้เขียนคนสุดท้าย ไม่ใช้เครื่องหมาย & 
(6) หน้าเครื่องหมาย : (Colon) ไม่มีเว้นวรรค เช่น  
 ขบวนการเสรีไทย: ต านานวีรกรรมเพ่ือชาติ หรือ Ordering 
Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia เป็นต้น 
(7) เชิงอรรถที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่งขึ้นไป ให้ใช้ 

 เครื่องหมาย ; (Semicolon) คั่นระหว่างแหล่ง เช่น  
 เนตร เขมะโยธิน, ชีวิตนายพล, (พระนคร: ผดุงศึกษา, 2499), 35.; ศรีพนม สิงห์ทอง, 6 
จอมพลไทย, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539). 
 Rick Yancey, The 5th Wave, (New York: Speak, 2013), 87-88.; Daniel L. 
Jensen, Advanced Accounting, (New York: McGraw-Hill, 1994), Chapter 4. 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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มหาวิทยาลัย, ปีที่เผยแพร่), หน้า (ไม่ต้องใส่ น. p. pp.). 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, เลขเอกสารจดหมายเหตุ, เรื่อง (วัน/เดือน/ปี ของเอกสารจดหมายเหตุ).  
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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8. ข่าวในเว็บไซต์ 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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หมายเหตุ: วิธีการเขียน 
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(ปรับปรุงเม่ือวันที ่10 มกราคม พ.ศ. 2564) 


