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1. เป็นบทความวิจยั/ บทความวิชาการเก่ียวกบัความหลากหลายด้านพืน้ถ่ินในลุม่น า้โขง ชี มลู ใน

มิติด้านประวตัิศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม สงัคม  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรม  ชาติพนัธุ์  ภาษาและวรรณกรรม 
หรือบทความวิจารณ์หนงัสือ ซึง่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ โดยบทความวิจยั และบทความวิชาการ ต้องมีความยาว
ประมาณไม่เกิน 20 หน้าเอส่ี (A4) รวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ขนาดอกัษร Cordia New 16 ส่วน
บทความวิจารณ์หนงัสือ ควรมีความยาวไมน้่อยกวา่ 5 หน้าเอส่ี (A4) 
 3. ผู้ เขียนต้องระบุประวัติของตน ได้แก่ ระบุช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือ 
สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลยัท่ีสงักดั กรณีท่ีเป็นนกัศกึษา พร้อมระบสุถานท่ีติดตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail 
เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคดัย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษมีความยาวรวมกันไม่เกิน  1 หน้า 
(กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหาก
จากเนือ้หาบทความและระบใุห้ชดัเจนวา่ต้องการแทรกส่วนใดในบทความ 
 6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสอง ท่าน ในรูปแบบ double-
blind peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาไม่ทราบช่ือผู้ แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ )  ทัง้นี ้ 
กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ   และขอ
สงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิในภายหลงั โดยการประเมินของกองบรรณาธิการ 
 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยนัการสง่บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู 
 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุ
กรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลูเป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word และรูปแบบไฟล์ PDF 
มาท่ี 
 
  

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 
 ศนูย์การเรียนรู้พทุธศลิป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
 อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 
 โทร 042 – 211040 ตอ่ 1999, 099 – 575 – 8699   

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th  
โดยสง่มาทัง้แบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
ทางเว็บไซต์: http://ntbac.udru.ac.th 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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การอ้างอิง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา โดยวงเล็บเฉพาะช่ือ – นามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาว

ไทย และเฉพาะนามสกลุผู้แตง่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิตามด้วยปีและเลขหน้าของเอกสารหรือหนงัสือท่ีอ้างถึง และ
ตอ่ด้วยข้อความท่ีต้องการอ้าง (ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,//ปีท่ีพิมพ์://หน้า)    

 
เชน่   
            (ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) ได้แสดงให้เห็นวา่...................... 
            (Foucault,  1965:  115) ได้เสนอวา่..........................................    

หรือ 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(Foucault,  1965:  115) 
 
 

รูปแบบบรรณานุกรม 
 

ให้ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ดงันี ้
 

 หนังสือ  
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.    
  
เชน่    ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2555).  ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้าน   

               ประวัตศิาสตร์ ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิอีสาน.  อดุรธานี: เต้า-โล้. 
 
 
 

  หนังสือแปล 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือฉบับแปล.//ช่ือผู้แปล, ผู้แปล.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).// สถานท่ีพิมพ์://ส านกัพิมพ์. 

    

 เชน่     

ยอร์ช เซเดส์.  (2556).  เมืองพระนคร นครวัด นครธม.  ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ:  เรือนแก้ว.  
 
 
 
 

 

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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  บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,//ปีที่(ฉบบัท่ี),//เลขหน้า. 
 
เชน่     
ไกรฤกษ์ ศิลาคม.  (2555).  ผู้น าสงัคมในอุดมคติตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา.  มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  29(3),  145-166. 
 
 

 บทความในหนังสือรวมบทความ 
ช่ือผู้แตง่.//(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ.//ใน//ช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//ช่ือหนังสือ.//(หน้า).//

ครัง้ท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์://โรงพิมพ.์ 
 
เชน่ 
ภวูดล ศรีธเรศ.  (2558).  เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไทสองฝ่ังโขง.  ใน สชุานาถ  
           บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ),  วิจิตรแพรวามรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม.  หน้า 73 – 112.   
           ขอนแก่น: ศริิภณัฑ์. 
 

  รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ีพิมพ์ 
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่สถานท่ีพิมพ์ 
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏช่ือโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในต าแหนง่ช่ือส านกัพิมพ์ 
 
 
 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญามหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต  
            ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.  
 
เชน่ 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2557).  เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษา 

          เชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน. ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา    
            มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
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  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหนว่ยงาน.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//ค้นเม่ือ วนั เดือน ปีท่ีค้น,จากURL. (ข้อมลูจาก website  
            ของหนว่ยงานตา่ง ๆ)  
 
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2554).  ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทางงานช่างอีสานก่อน  

          พ.ศ. 2500.  สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558,  จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.  
               php/art/ article/view/2925 

 
  การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์.//(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์).//สัมภาษณ์.//ต าแหนง่.// หนว่ยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู่.      
 
เชน่ 
ฐากรู สรวงศ์สิริ.  (10 สิงหาคม 2557).   สัมภาษณ์.  เจ้าหน้าท่ีภาคสนามศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชน 
              และสนัตภิาพ.  
 

  การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ 

ภาพท่ี.//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา://ช่ือหนงัสือท่ีมาของภาพ     เชน่   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4  ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น   
ทีม่า:  น. ณ ปากน ้า, 2524, รูปที ่33. 

http://digital_/
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  การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพท่ี//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ    เชน่   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
ภาพที ่1  สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 
ทีม่า:  http://pantip.com/topic/32439591  

 
 

http://pantip.com/topic/32439591

