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แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ 
 
ลักษณะบทความและการน าเสนอผลงาน 

1. บทความวิจัย/ บทความวิชาการที่จะน าเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา 
- ไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย - เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” The 6th Joint International 
Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean Cultural Pluralism in Digital Society 
Context”จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการที่อื่น 

2. การน าเสนอผลงานให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใช้เวลาในการน าเสนอ 20 
นาที  ซักถาม 5 นาที   

3. บทความฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม   
 
การเตรียมต้นฉบับ 
  บทความที่รบัพิจารณาตีพิมพ์ตอ้งพิมพ์เป็นภาษาไทย ภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วย
กระดาษขาวขนาดเอ 4 หน้าเดียว ส าหรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วย แบบอักษร  
TH SarabunPSK ขนาด 15 และภาษาเกาหลีให้พิมพ์ด้วยแบบอักษร Gulim ขนาด 10 จ านวน 12-15 หน้า   
 
บทความทุกประเภทต้องมีส่วนประกอบทั่วไป ดังนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) หากเป็นตน้ฉบบัภาษาไทย ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

    หากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ระบุเฉพาะภาษาอังกฤษ และหากต้นฉบับเปน็ภาษาเกาหลี ระบทุั้ง 
    ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ  

  2. วุฒิการศึกษาขัน้สูงสุด และต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้าม)ี ของผู้เขียนครบทุกคน 
  3. สถานที่ติดต่อของผู้เขียนครบทุกคน 

ส่วนบทความรายงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติม 
คือ ต้องมีบทคัดย่อ (abstract) หากบทความเป็นภาษาอังกฤษ เขียนบทคัดย่อเฉพาะภาษาอังกฤษ  หากบทความเป็น
ภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหากบทความเป็นภาษาเกาหลี จะต้องมีบทคัดย่อทั้ง
ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ  มีความยาวประมาณ 200 ค า ท้ายบทคัดย่อให้ผู้เขียนก าหนดค าส าคัญ (keyword) 
ส าหรับท าดรรชนีไม่เกิน 6 ค า ทั้งภาษาไทย ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ และท้ายเนื้อหาต้องมีรายการ
เอกสารอ้างอิง และจัดโครงสร้างของบทความตามล าดับดังนี้ 

1. บทน า  
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
3. วิธีการศึกษา  
4. ผลการศึกษา  
5. อภิปรายผล  
6. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
7. เอกสารอ้างอิง 
8. ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
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การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี 
(author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่
ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ และให้มี
การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการ
เขียนบทความนั้น ๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการ
ภาษาไทยหรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงตามตัวอย่าง
การเขียนเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 

1. หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. คร้ังที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
กริช  สืบสนธิ์.  (2545).  ข้อคิดการจัดการ. นครราชสีมา: ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี. 
 

Lester, June and Koehler, Wallace C. (2003). Fundamentals of information Studies : 
 Understanding information and its Environment.  New York : Neal-Schuman. 

 
강 영자. (2001). 생활 문화와 예절. 서울 : 교육과학사. 
 

 

2. บทความในวารสาร 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร. 
ตัวอย่าง 
สุพล พรหมมาพันธุ์. (2547). ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการแข่งขัน. ส่งเสรมิเทคโนโลยี.  

31 (ตุลาคม-พฤศจิกายน), 168-170. 
 

     Burton, David. (2001). Social dynamics in exhibiting art: Rethinking the practices of art  
            Education.  Art Education. 54 (January), 41-46. 
 
      박 지성. (2006). 태국어의 요청화행. 한국태국학회논총.  13(2006.8), 77-100. 

 
      กรณีที่เป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ใส่ค าว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] ไว้หลังชื่อบทความ ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทย และค าว่า [Electronic Version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 
 

3. บทความในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
ชื่อผู้แต่ง. (ปี, วันเดือนที่พิมพ์). ชื่อบทความ, ชื่อหนังสือพิมพ์/ชื่อนิตยสาร, ปีที่ (ฉบับที่),  

เลขหน้าที่ปรากฏ บทความ. 
ตัวอย่าง 
ประภา  สมุทรไตร. (2559, 16 พฤศจิกายน). เส้นแบ่งระหว่างศาสตร์. ไทยรัฐ, น. 16. 
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Helebrain, Tammy. (2001, 25 February). Korean Wave. American Post, p. 15. 
 
임선구. (1998 년 10 월 26 일). 외국어청책. 동아일보, p.21. 

 

 
4. ข้อมูลจากเว็ปไซต์ 

ชื่อผู้แต่ง. (ปี, เดือน วันที่). ชื่อเนื้อหา. สืบค้นจาก URL หรือเว็ปไซต์ของข้อมูล 
ตัวอย่าง 
อ ารุง จันทวารนิช และคณะ. (2545, พฤษภาคม 8). โรงเรียนสมบูรณ์แบบ. สืบค้นจาก 

       http://www.moe.go.th/main2/article/Perfect_school1.html  
 
     Mooney, Chris. (2005, May 9). Research and Destroy. Retrieved from  
     http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0410.mooney.html    
 
     김주수. (2011 년 4 월 6 일). 세대 차이 유행어.   

      전자인용 http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294 

 

 

5. รายงานการวิจัย 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์ : ผู้จัดพิมพ์. 
ตัวอย่าง 
เชิดชัย  อุดมพันธ์. (2552). การเปรียบเทียบการใช้ค าเรียกญาตเิป็นค าเรียกขานในภาษไทยและ 
 ภาษาเกาหลี. (รายงานผลการวิจัย). ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
 
Dyne, David. (2005). The System of Function in Sentence. (Research report).  
 New York : NY Press. 
 
문성신. (2015). 중고등학생의 공손표현에 관한 연구. (연구 보고서). 서울 : 삼성. 

 

 

6. วิทยานิพนธ์ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีทีพ่ิมพ์). ชื่อเรื่อง (วิทยานพินธป์ริญญามหาบัณฑิต หรือวิทยานิพนธป์ริญญาดษุฎีบัณฑิต,  
 สถาบนั, สถานที่). สบืค้นจาก http://www.xxxxxxx 
ตัวอย่าง 
มานพ  จนัทน์เทศ. (2544). การน าเสนอรูปแบบการพฒันานโยบายของสถาบันราชภัฏ (วทิยานิพนธ ์
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก  
 http//tdc.thailist.or.th/tdc 
 
Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of  health care in Nigeria (Doctoral  
 Dissertation, Institute of Social Studies). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 

http://www.moe.go.th/main2/article/Perfect_school1.html
http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294
http://www.xxxxxxx/
http://libopac.ait.ac.th/
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김진희. (2008). 한국어와 영어의 대우 표현 비교 연구. 인문대학 전주대학교. 

 
 

7. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีทีพ่ิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.), ชื่อการประชุม  
 (น.เลขหน้า). สถานที่พิมพ์ : ผู้จดัพิมพ์.  
ตัวอย่าง 
คิม คิวซิก. (2558). วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของสังคมเกาหลีและประเด็นทางการศึกษาในปัจจุบัน.  
 ใน พุทธชาด โปธิบาล, ด ารงค์ ฐานดี, ฌองส์ ฮวันซงึ, ปริศวร์ ยิ้นเสน, สิทธนิี ธรรมชัย,  
 สุนทรี ลาภรุ่งเรือง (บ.ก.) บทสนทนาเหนือคาบสมทุร : เกาหลี-ไทยศึกษาในบริบท ASEAN+3 :  
 การประชุมวชิาการนานาชาติร่วมเกาหลี-ไทยศึกษา ครั้งที่ 2. (น.76-87).  
 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. 
 
Umaporn Sungkaman. (2015). The Categorization of Thai and Korean Perception of Green  
 and Bule. In Puttachart Potibal, Damrong Thandee, Jun Hwanseung, Parit Yinsen,  
 Sittinee Thammachai, Suntree Laprungreong (Eds.), The Dialogues beyond  
 Peninsulas : Korean-Thai Studies in ASEAN+. Content : The 2nd Joint International  
 Conference on Korean Studies and Thai Studies. (pp. 156-166).  
 Songkla : Chanmeung. 
 
한 기범. (2011). 태국과 한국의 역사적 수교관계. 김승범, 장인석 (편집),           

        국제한국학학술대회. (pp. 201-250). 서울 : 대학사. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

원고 검토와 발간을 위한 원고 송부 

 

접수대상 원고 
1. 연구 논문 

2. 연구 보고서 

3. 학술 연구서 

4. 평론 

5. 서평 

The 6
th
 Joint International Conference on Korean Studies and Thai Studies “Thai – Korean 

Cultural Pluralism in Digital Society Context 학술지에 싣기 위해 심사받는 원고는 이전에 다른 

학술지에 실린적이 없어야하고 다른 학술지의 심사를 받고 있지 않아야 한다. 편집부의 검토결과 

이와같은 조건을 갖추지 않은 저자는 심사과정에서 발생한 비용을 보상해야 한다. 인쇄될 

원고는 관련분야의 전문가로부터 심사와 편집부의 승인을 받아야 한다. 

 

초고 준비 

학술지 발간을 위해 접수될 원고의 작성 조건은 태국어, 한국어, 영어를 선택 하여, 사용하고, A4 용지 

한면에만 인쇄한다. 또한 TH SarabunPSK 15(태국어/영어)과 Gulim10(한국어)를 사용하고 그 내용이 

12-15 쪽을 초과하지 않아야 한다. 

 

편집형식 

논문 편집형식은 다음과 같다. 특히 그림이나 도표를 작성할 경우 반드시 이 형식을 지켜야 한다. 

1. 편집 프로그램: 마이크로 소프트워드 

2. 용지 여백: 위쪽 2.54cm 왼쪽 2.54cm   오른쪽 2.54cm 아래쪽 2.54cm 

3. 행간 간격: 1.15cm 

4. 글자 모양: 굴림체 제목 15(진하게), 장제목 12(진하게), 절제목 11(진하게), 소절제목 10(진하게), 

본문 10, 각주 9 

 

모든 종류의 원고는 아래 항목이 포함되어야 한다. 

1. 제목, 저자(저자가 2 명 이상인 경우 전원 기재), 영어와 태국어 

2. 최종학력, 학위 

3. 연락처(이메일, 전화번호) 

연구보고서, 학술 논문, 평론에 추가로 포함되어야 할 사항은 200 자내 외의 초록(태국어/ 

영어)이다. 초록에는 keyword 를 기입하고 Index 는 태국어와 영어로 작성하며 6 단어를 넘지 않아야 

한다. 내용의 마지막 부분에 참고문헌을 밝혀야 한다. 따라서 논문의 구성은 다음과 같은 순서에 따라 

작성해야 한다. 

  1. 서론  

2. 선행연구  

3. 연구방법  

4. 연구결과  

5. 논의  

6. 결론/제안 

7. 참고 문헌 

8. 부록 (있는 경우) 
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인용과 인용 자료 기입 

     저자는 관련내용의 출처를 기입하고자 할 때 저자와 발행년도(Author-date in-taxt citation)를 

인용하고자 하는 문장의 앞이나 뒤에 기재하며 출처와 전체 쪽수를 밝힌다. 자료를 전체적으로 

인용한 자료가 아닐 경우 예를 들어 저자명(5421) 혹은 저자명(5421:82)을 인용자료 마지막에 

기재한다. 저자는 논문에 인용된 모든 문헌을 모아 가나다 순으로 정리하고 태국어나 영문 참고문헌 

인용은 아래와 같은 형식을 따른다. 

 
1.단행본  

 

저자. 출판연도. 도서명. 인쇄(1 쇄). 발행지 : 발행사. 

 
강 영자. (2001). 생활 문화와 예절. 서울 : 교육과학사. 
 
กริช  สืบสนธิ์.  (2545).  ข้อคิดการจัดการ. นครราชสีมา: ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี. 
 

Lester, June and Koehler, Wallace C. (2003). Fundamentals of information Studies : 
 Understanding information and its Environment.  New York : Neal-Schuman. 
 

2. 논문: 모음집 

 

저자명. (출판연도). 논문명. 학술지명 주년(권호),  쪽.   

 
박 지성. (2006). 태국어의 요청화행. 한국태국학회논총.  13(2006.8), 77-100. 

 
สุพล พรหมมาพันธุ์. (2547). ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการแข่งขัน. ส่งเสริมเทคโนโลยี.  

31 (ตุลาคม-พฤศจิกายน), 168-170. 
 

     Burton, David. (2001). Social dynamics in exhibiting art: Rethinking the practices of art  
            Education.  Art Education. 54 (January), 41-46. 
 
3. 신문, 주간지, 월간지 자료 

 

저자명. (출판날짜). 기사제목, 신문명/잡지명, 주년(권호), 쪽. 

 

임선구. (1998 년 10 월 26 일). 외국어청책. 동아일보, 2 (제 2 호), p.21. 

 

ประภา  สมุทรไตร. (2559, 16 พฤศจิกายน). เส้นแบ่งระหว่างศาสตร์. ไทยรัฐ, น. 16. 
 
Helebrain, Tammy. (2001, 25 February). Korean Wave. American Post, p. 15. 
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4. 웹사이트 자료 

 

저자명. (발행날짜). 전자문서명. 전자메일주소. 

 

      김주수. (2011 년 4 월 6 일). 세대 차이 유행어.   

      전자인용 http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294 

 
อ ารุง จันทวารนิช และคณะ. (2545, พฤษภาคม 8). โรงเรียนสมบูรณ์แบบ. สืบค้นจาก 

       http://www.moe.go.th/main2/article/Perfect_school1.html  
 
     Mooney, Chris. (2005, May 9). Research and Destroy. Retrieved from  
     http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0410.mooney.html    
 
 

5.연구 보고서 

 

저자명. (발행년도). 연구제목. (연구보고서). 발행처 : 발행인. 

 

문성신. (2015). 중고등학생의 공손표현에 관한 연구. (연구 보고서). 서울 : 삼성. 

 
เชิดชัย  อุดมพันธ์. (2552). การเปรียบเทียบการใช้ค าเรียกญาตเิป็นค าเรียกขานในภาษไทยและ 
 ภาษาเกาหลี. (รายงานผลการวิจัย). ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
 
Dyne, David. (2005). The System of Function in Sentence. (Research report).  
 New York : NY Press. 
  

6.학위논문 

 

      연구자명. (수여년도). 논문명 (석사학위 또는 박사학위, 수여기관, 소재지).    

               인용 http://www.xxxxxxx 

 

김진희. (2008). 한국어와 영어의 대우 표현 비교 연구. 인문대학 전주대학교. 

 
มานพ  จนัทน์เทศ. (2544). การน าเสนอรูปแบบการพฒันานโยบายของสถาบันราชภัฏ (วทิยานิพนธ ์
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก  
 http//tdc.thailist.or.th/tdc 
 
Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of  health care in Nigeria (Doctoral  
 Dissertation, Institute of Social Studies). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 

 

http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294
http://www.moe.go.th/main2/article/Perfect_school1.html
http://www.xxxxxxx/
http://libopac.ait.ac.th/
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7. 학술대회 논문집 

 

     저자명. (발행년도).논문명. 편집부(편집), 학술대회명(쪽). 발행처 : 발행인. 

 

     한 기범. (2011). 태국과 한국의 역사적 수교관계. 김승범, 장인석 (편집),               

                 국제한국학학술대회. (pp. 201-250). 서울 : 대학사. 

 

คิม คิวซิก. (2558). วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของสังคมเกาหลีและประเด็นทางการศึกษาในปัจจบุัน.  
 ใน พุทธชาด โปธิบาล, ด ารงค์ ฐานดี, ฌองส์ ฮวันซงึ, ปริศวร์ ยิ้นเสน, สิทธนิี ธรรมชัย,  
 สุนทรี ลาภรุ่งเรือง (บ.ก.) บทสนทนาเหนือคาบสมทุร : เกาหลี-ไทยศึกษาในบริบท ASEAN+3 :  
 การประชุมวชิาการนานาชาติร่วมเกาหลี-ไทยศึกษา ครั้งที่ 2. (น.76-87).  
 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. 
 
Umaporn Sungkaman. (2015). The Categorization of Thai and Korean Perception of Green  
 and Bule. In Puttachart Potibal, Damrong Thandee, Jun Hwanseung, Parit Yinsen,  
 Sittinee Thammachai, Suntree Laprungreong (Eds.), The Dialogues beyond  
 Peninsulas : Korean-Thai Studies in ASEAN+. Content : The 2nd Joint International  
 Conference on Korean Studies and Thai Studies. (pp. 156-166).  

     Songkla : Chanmeung. 
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Guidelines for Paper Submission and Publication 

Paper and presentation 

1. A research paper or academic article to be presented in “The 6th Joint International 

Conference on Korean Studies and Thai Studies: Thai – Korean Cultural Pluralism in Digital Society 

Context” must neither have been published nor be under any consideration for publication in any 

other journal or academic conference.  

2. At the conference venue, an oral presentation session will comprise a 20-minute presentation 

and a 5-minute Q&A section.  

3. The full paper, which has been presented and revised according to expert feedbacks, 

will be published in the conference proceedings.  

Preparation of manuscript  

The submission must either be in Thai, Korean, or English containing 12-15 pages printed in 

non-duplex A4 sheets. Use TH SarabunPSK 15 for the Thai and English contents, and Gulim 10 for 

the Korean ones. 

General requirements for all types of manuscripts 

  1. Provide the paper title and all author name(s) using the following criteria:  

A) For Thai manuscripts, the title and author name(s) are required both in Thai 

and English.  

B) For Korean manuscripts, the title and author name(s) are required both in 

Korean and English.  

C) For English manuscripts, only the English title and author name(s) are required. 

2. Supply the information on the highest education and academic ranks (if any) of all 

author(s). 

3. Specify the addresses of all author(s).  

For research reports, academic articles, research articles, and review articles; at least an 

abstract is required based on the following criteria:  

A) For an English paper, only an English abstract is required.  
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B) For a Thai paper, English and Thai abstracts are required.  

C) For Korean papers, English and Korean abstracts are required.  

D) The length of each abstract should be approximately 200 words.  

E) Immediately after the abstract for each language, a set of no more than six 

keywords should be provided for the indexing.  

F) Towards the end of each paper, a section of references is required.  

The general organization and elements should follow this order: 

9. Introduction 

10. Literature Review 

11. Research Methodology 

12. Findings 

13. Discussion 

14. Conclusion/Suggestions  

15. References  

16. Appendix (if any) 

Citations and References 

To cite a source in the text, the author-date in-text citation is required. This is done by 

adding the author name(s) and publication year before or after the cited text. Also, it is optional to 

add cited pages by specifying the page numbers in the citations. A reference citation is also 

required at the end of the paper. In alphabetical order of the author names, this section presents a 

collective list of all the cited sources used to craft the paper. For Thai papers, “เอกสารอ้างอิง” is 

required for the header of this section whereas for English papers, “References” is required instead. 

The references should be created consistently with the following examples: 
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1. Book Titles 

Author. (Year published). Book Title. Edition. Place of Publication: Publisher. 

Example:  

Lester, June and Koehler, Wallace C. (2003). Fundamentals of information Studies : 
 Understanding information and its Environment.  New York : Neal-Schuman. 

 

강 영자. (2001). 생활 문화와 예절. 서울 : 교육과학사. 
 

กริช  สืบสนธิ์.  2545.  ข้อคิดการจัดการ. นครราชสีมา: ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี. 
 

2. Journal Titles 

Author. (Year published). Title of Article. Title of Journal Volume (Issue), Page numbers as 

appeared in the journal. 

Example:  

     Burton, David. (2001). Social dynamics in exhibiting art: Rethinking the practices of art  
           Education.  Art Education. 54 (January), 41-46. 
 

박 지성. (2006).  태국어의 요청화행. 한국태국학회논총.  13(2006.8), 77-100. 
 

สุพล พรหมมาพันธุ์. (2547). ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับการแข่งขัน. ส่งเสริมเทคโนโลยี.  
31 (ตุลาคม-พฤศจิกายน), 168-170. 

 
3. Newspaper/Magazine Titles 

Author. (Year, month and date published). Title of article, Title of Newspaper/Magazine, Year 

(Issue), Page numbers as appeared in the source. 

Example:  

Helebrain, Tammy. (2001, 25 February). Korean Wave. American Post, p. 15. 
 

임선구. (1998 년 10 월 26 일). 외국어청책. 동아일보, 2 (제 2 호), p.21. 

 

ประภา  สมุทรไตร. (2559, 16 พฤศจิกายน). เส้นแบ่งระหว่างศาสตร์. ไทยรัฐ, น. 16. 
 

 



12 

 

4. Webpage Titles 

Author. (Year, month and date). Title of Article. Retrieved from http://xxxxxxx 

Example:  

    Mooney, Chris. (2005, May 9). Research and Destroy. Retrieved from  
     http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0410.mooney.html  

 
อ ารุง จันทวารนิช และคณะ. (2545, พฤษภาคม 8). โรงเรียนสมบูรณ์แบบ. สืบค้นจาก 

       http://www.moe.go.th/main2/article/Perfect_school1.html  
  
     김주수. (2011 년 4 월 6 일). 세대 차이 유행어.   

      전자인용 http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294 

 

5.  Research Reports 

Author. (Year published). Report Title. (Report Number). Place of Publication: Publisher. 

Example:  

Dyne, David. (2005). The System of Function in Sentence. (Research report).  
 New York : NY Press. 
 
เชิดชัย  อุดมพันธ์. (2552). การเปรียบเทียบการใช้ค าเรียกญาตเิป็นค าเรียกขานในภาษไทยและ 
 ภาษาเกาหลี. (รายงานผลการวิจัย). ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
  
문성신. (2015). 중고등학생의 공손표현에 관한 연구. (연구 보고서). 서울 : 삼성. 

 
6. Thesis/Dissertation Titles 

Author. (Year). Title of Dissertation/Thesis (Doctoral Dissertation/Master’s Thesis, Academic 

Institution, Location). Retrieved from http://xxxxxxx 

Example:  

Oshi, D. (2009). Rural women and the financing of  health care in Nigeria (Doctoral  
 Dissertation, Institute of Social Studies). Retrieved from http://libopac.ait.ac.th/ 
 

 

 

http://xxxxxxx/
http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0410.mooney.html
http://blog.naver.com/tnszixc2zx?Redirect=Log&logNo=220972086294
http://xxxxxxx/
http://libopac.ait.ac.th/
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김진희. (2008). 한국어와 영어의 대우 표현 비교 연구 (석사학위논문, 인문대학 전주대학교,   

          전주). 

 

มานพ  จนัทน์เทศ. (2544). การน าเสนอรูปแบบการพฒันานโยบายของสถาบันราชภัฏ (วทิยานิพนธ ์
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ). สืบค้นจาก  
 http//tdc.thailist.or.th/tdc 
 

7. Academic Conference Papers 

Author. (Year published). Title of Paper or Article. in Editors (Eds.), Title of Conference (p. page 

number). Place of Publication: Publisher. 

Example:  

Umaporn Sungkaman. (2015). The Categorization of Thai and Korean Perception of Green  
 and Bule. In Puttachart Potibal, Damrong Thandee, Jun Hwanseung, Parit Yinsen,  
 Sittinee Thammachai, Suntree Laprungreong (Eds.), The Dialogues beyond  
 Peninsulas : Korean-Thai Studies in ASEAN+. Content : The 2nd Joint International  
 Conference on Korean Studies and Thai Studies. (pp. 156-166).  

     Songkla : Chanmeung. 

한 기범. (2011). 태국과 한국의 역사적 수교관계. 김승범, 장인석 (편집),   

     국제한국학학술대회. (pp. 201-250). 서울 : 대학사. 

 

คิม คิวซิก. (2558). วิวัฒนาการการจัดการศึกษาของสังคมเกาหลีและประเด็นทางการศึกษาในปัจจบุัน.  
 ใน พุทธชาด โปธิบาล, ด ารงค์ ฐานดี, ฌองส์ ฮวันซงึ, ปริศวร์ ยิ้นเสน, สิทธนิี ธรรมชัย,  
 สุนทรี ลาภรุ่งเรือง (บ.ก.) บทสนทนาเหนือคาบสมทุร : เกาหลี-ไทยศึกษาในบริบท ASEAN+3 :  
 การประชุมวชิาการนานาชาติร่วมเกาหลี-ไทยศึกษา ครั้งที่ 2. (น.76-87).  
 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์. 
 
 
 
 
 

 

 


