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ขอเชิญส่งบทความเพื่อน าเสนอใน                  
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  

เร่ือง “อาเซียนบนเส้นทางประชาคม”                           
(ASEAN on the Path of Community) 

*** เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561*** 

 เศรษฐศาสตร์ 
 สื่อสารมวลชน 
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 วิศวกรรมศาสตร์ 
 ทัศนมาตรศาสตร์ 
 ศิลปกรรมศาสตร์ 
 สาธารณสุขศาสตร์ 

 

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารศรีศรัทธา ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โทร.0-2310-8483-89 ต่อ 127 หรือ 096-334-9477 ดูรายละเอียดการเขียนบทความได้ที่ www.asia.ru.ac.th 



รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 
 1. ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องบทความไว้กลางหน้ากระดาษ ทั้งชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
พร้อมใส่เครื่องหมาย * และระบุ footnote ว่าบทความนี้เขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ใด ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 2. ชื่อผู้ เขียน ใส่ชื่อผู้ เขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ                   
ไว้ด้านขวาสุด พร้อมใส่เครื่องหมาย ** เพ่ือระบุใน footnote ว่าผู้เขียนเป็นใคร ต าแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)                  
ของผู้เขียนทุกคน อยู่สถานที่ใด (ในกรณีท่ีมีชื่อผู้เขียนหลายคน กรุณาระบุให้ครบทุกคน)  

3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไม่เกิน 250 ค า) 
 4. ค าส าคัญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (ไม่เกิน 4 ค า) 
 5. บทน า 
 6. เนื้อหา 
 7. บทสรุป 
 8. เอกสารอ้างอิง 
 9. ประวัติการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและสังกัด 

การเตรียมต้นฉบับ 
1. ให้ระบุชื่อผู้เขียน ยศหรือต าแหน่ง ที่อยู่หรือที่ท างานที่สามารถติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

และโทรสารที่สามารถติดต่อได ้
2.  ส่งต้นฉบับจ านวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD 1 แผ่น 
3.  พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word for Windows 
4.  ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น 
5.  ระยะห่างระหว่างบรรทัดให้ใช้ single space ความยาวของบทความ 10 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง 
6.  ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) (นามปี) 
7. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
 - ระยะขอบบน (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 - ระยะขอบล่าง (Bottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 
 - ระยะขอบซ้าย (Left margin) 1.5” หรือ 3.18 เซนติเมตร 
 - ระยะขอบขวา (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร 

การส่งต้นฉบับ 
 การส่งต้นฉบับสามารถท าได้หลายช่องทาง 

1. ส่งต้นฉบับ 3 ชุด พร้อมแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น ไปยังศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2                
ห้อง 207 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทรศัพท์ 02-310-8483 ถึง 89 ต่อ 127 โทรสาร 02-310-8489  

2. ส่งทางอีเมล์มายัง asianstudies.ru@gmail.com  
 โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ว่า  ส่งบทความ เรื่อง....................... 

mailto:asianstudies.ru@gmail.com%20หรือ


การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
กรณีท่ีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง 1) ให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม

ปี (author-date in text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่
ต้องการอ้าง เพ่ือบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้หากต้องการ              
2) ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิง
ในการเขียนผลงานนั้นๆ จัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงาน
วิชาการภาษาไทย หรือ Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
แบบ APA (American Psychological Association) กรณีรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้แปลรายการ
อ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษต่อท้ายรายการอ้างอิงภาษาไทยเดิม ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

1.  หนังสือ 
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2.  วารสาร 
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วารสารเอเชียพิจาร ฉบับปฐมฤกษ์ 15,5: 23-63. 
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3. นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์เผยแพร่). “ชื่อบทความ.” ชื่อนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (วันที่ เดือนที่) : หน้า. 

มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง. (2554). “จะเอายังไงกับภาคใต้?” มติชน (3 มิถุนายน) : 15. 
 
 4. บทความจากเว็บไซต์ 

 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี ที่สืบค้น, จากชื่อเว็บไซต์.  

สมชาย ภคภาสวิวัฒน์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่าง AEC และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน.              
ค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.mfa.go.th  

 
 


