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ผลงานทางวิชาการ ใหเขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม ดังนี้
1.
การเผยแพรผลงานทางวิชาการดวยการนําเสนอในการประชุมวิชาการตางประเทศ ใหใชเปนภาษาอังกฤษ
(1)
กรณีผูเขียนคนเดียว
นามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี). (ป ค.ศ. ที่ตีพิมพ
เผยแพร). “ชื่อผลงาน”, in เอกสารการประชุมวิชาการ.................. ครั้งที่..................หัวขอ (ถามี) (Proceedings). On
วันที่
at สถานที่จดั การประชุม, (เดือน
) pp.
.
(2)

กรณีผูเขียนมากกวา 1 คน

นามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี)., นามสกุลผูเขียน,
อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี)., และนามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.
ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี).. (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพเผยแพร). “ชื่อผลงาน”, in เอกสาร
การประชุม
วิชาการ.......... ครั้งที่..................หัวขอ (ถามี) (Proceedings). On วันที่
at สถานที่
จัดการประชุม, (เดือน
) pp.
.
ตัวอยาง
- Krongtaew, C., Messner, K., Hinterstoisser, B., & Fackler, K. (2010). “Lignocellulosic structural changes
after physico-chemical pretreatment monitored by near infrared spectroscopy”. In Near infrared spectroscopy:
Proceedings of the 14th International conference. on December 12, 2010 at West Sussex, UK, (Dec) pp. 193-198.

2.
ภาษาไทย

การเผยแพรผลงานทางวิชาการดวยการนําเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ ใหเขียนเปน
(1)

กรณีผูเขียนคนเดียว

ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน. (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพเผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ใน เอกสารการประชุมวิชาการ
...................... ครั้งที่..................หัวขอ (ถามี) (Proceedings). วันที่
ณ สถานที่จัดการประชุม,
(เดือน
) หนา
.
ตัวอยาง
- ธนันตนิภา ภัคศุขนิธิวัฒน. (2559). “ผลของโปรแกรมการสงเสริมบทบาทของสามีตอการปรับบทบาทการ
เปนบิดาและสัมพันธภาพระหวางคูสมรสของหญิงตั้งครรภแรก”, ใน เอกสารการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน”, (Proceedings). วันที่ 30 มกราคม
2559 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัชรพล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมกราคม)
หนา 77-91.
(2)

กรณีผูเขียนมากกวา 1 คน

ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน, ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน, และชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน. (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพ
เผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ใน เอกสารการประชุมวิชาการ.......................... ครั้งที่..................หัวขอ......... (ถามี)
(Proceedings). เมื่อวันที่
ณ สถานที่จัดการประชุม, (เดือน
) หนา
.
ตัวอยาง
- จิราวัลณ วินาลัยวนากูล, และรุจิระชัย เมืองแกว. (2558). “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนในจังหวัดยโสธร”, ใน เอกสารการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง“บูรณาการงานวิจัยสูความรูที่ยั่งยืน”
(Proceedings). วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน, (เดือนกรกฎาคม) หนา 59-70.
- สุทธิรัตน พิมพพงศ, พัชรี ตันศิริ, จารีศรี กุลศิริปญโญ, ณัฐธยาน ภิรมยสิทธิ์, และชลดา วงศภิรมย. (2557). “
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน”, ใน เอกสารการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”(Proceeding).
วันที่ 25 มกราคม 2557 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัชรพล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือน
มกราคม) หนา 53-65
3.

การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารภาษาไทย ใหเขียนเปนภาษาไทย
(1)
กรณีผูเขียนคนเดียว
ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน. (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพเผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่), (เดือน
-เดือน
) หนา
.

ตัวอยาง
- ธารีรัตน พายัพสาย. (2559). “ผลของโปรแกรมการไดรับความรูรวมกับการสนับสนุนทางอารมณตอความวิตก
กังวลของมารดาที่มีบุตรแรกคลอดตัวเหลืองและไดรับการรักษาโดยการสองไฟ”, วารสารพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
7(32), (เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม) หนา 55-69.
(2)
กรณีผูเขียนมากกวา 1 คน
ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน, ชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน, และชื่อผูเขียน นามสกุลผูเขียน. (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพ
เผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่), (เดือน
-เดือน
) หนา
.
ตัวอยาง
- กนิพันธุ ปานณรงค, อัญชลี เหมชะญาติ และประคองศรี ถนอมนวล. (2559). “ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคฟนผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ”, วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. 12(1), (เดือนมกราคม-เดือนเมษายน) หนา 226-233.
4. การเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารภาษาตางประเทศ ใหเขียนเปนภาษาอังกฤษ
(1) กรณีผูเขียนคนเดียว
นามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี). (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพ
เผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่), (เดือน
-เดือน
) หนา
-

.

ตัวอยาง
- Chiyachantana, C.N., (2013). “The Impact of Tick Size on Order Submission Strategies”, European
Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 58(2), (Apr.-Jun.) pp. 16-22.
(2) กรณีผูเขียนมากกวา 1 คน
นามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี), นามสกุลผูเขียน,
อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี), และนามสกุลผูเขียน, อักษรตัวแรกของชื่อผูเขียน.
ตัวอักษรตัวแรกชื่อกลางของผูเขียน (ถามี). (ป พ.ศ. ที่ตีพิมพเผยแพร). “ชื่อผลงาน”, ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่), (เดือน
-เดือน
) หนา
.
ตัวอยาง
- Chiyachantana, C.N., Nuengwang, N., Taechapiroontong, N., and Thanarung, P. (2013). “The Effect of
Information Disclosure on Information Asymmetry”, Investment Management and Financial Innovations Journal,
10(2), (Apr.-Jun.) pp. 225-234.
.

