1.5 นิ้ว

“การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10”
(ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรขนาด 16 หนาตรง)***
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter) ขนาด 16
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรแบบพิมพ์ ใหญ่ ทกุ ตัว ขนาด 16 หนาตรง)

1.5 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(ชื่อ – นามสกุล ผู้เขียนบทความ ตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง และจัดกลางกระดาษ)*
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(ชื่อ – นามสกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก ตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง และจัดกลางกระดาษ)**
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 1 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และจัดกลางกระดาษ)
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 2 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และชิดขอบซ้ าย)
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter)
(หัวข้ อระดับที่ 3 (ถ้ ามี) ตัวอักษรขนาด 14 หนา และย่อหน้ า 0.5 นิว้ )
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 1 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และจัดกลางกระดาษ)
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 2 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และชิดขอบซ้ าย)
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter)
(หัวข้ อระดับที่ 3 (ถ้ ามี) ตัวอักษรขนาด 14 หนา และย่อหน้ า 0.5 นิว้ )

หน้าแรกนี้ ใช้ในกรณี
ผูน้ าเสนอผลงานเป็ นนักศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก-โท

พิมพ์ที่มาของบทความ ด้วยตัวอักษรขนาด 14 ไม่หนา (ดังตัวอย่าง)
*นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคาแหง
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชา/สาขาวิชา.................. คณะ....................................... มหาวิทยาลัยรามคาแหง
***คาสาคัญ (keywords) : ภาษาไทย และคาแปลภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คา
1 นิ้ว

1 นิ้ว
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“การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10”
(ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษรขนาด 16 หนาตรง)***
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter) ขนาด 16
(ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรแบบพิมพ์ ใหญ่ ทกุ ตัว ขนาด 16 หนาตรง)

1.5 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(ชื่อ – นามสกุล ผู้เขียนบทความ ตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง และจัดกลางกระดาษ)*
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(ชื่อ – นามสกุล ผู้เขียนบทความ ตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง และจัดกลางกระดาษ)** คนที่ 2 (ถ้ ามี)
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 1 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และจัดกลางกระดาษ)
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 2 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และชิดขอบซ้ าย)
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter)
(หัวข้ อระดับที่ 3 (ถ้ ามี) ตัวอักษรขนาด 14 หนา และย่อหน้ า 0.5 นิว้ )
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 1 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และจัดกลางกระดาษ)
เว้น 1 บรรทัดของขนาดตัวอักษร 14
(หัวข้ อระดับที่ 2 ตัวอักษรขนาด 14 หนา และชิดขอบซ้ าย)
ระยะบรรทัดปกติ (1 Enter)
(หัวข้ อระดับที่ 3 (ถ้ ามี) ตัวอักษรขนาด 14 หนา และย่อหน้ า 0.5 นิว้ )

หน้าแรกนี้ ใช้ในกรณี
ผูน้ าเสนอผลงานเป็ น
คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
หรื อบุคคลทัว่ ไป

พิมพ์ที่มาของบทความ ด้วยตัวอักษรขนาด 14 ไม่หนา (ดังตัวอย่าง)
*รองศาสตราจารย์ ภาควิชา/สาขาวิชา..................คณะ....................................... มหาวิทยาลัยรามคาแหง
**นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
***คาสาคัญ (keywords) : ภาษาไทย และคาแปลภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คา
1 นิ้ว

1 นิ้ว

-3บทความจะประกอบด้ วยเนือ้ หา 2 ส่ วนหลัก ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลของบทความ
 ชื่อเรื่ องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผูเ้ ขียนบทความ
 ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ หลัก (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท)
 ที่มาของบทความ
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หาของบทความ
 บทนา
 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
 แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 วิธีดาเนินการวิจยั
 ผลการศึกษา
 อภิปรายผล (ถ้ามี)
 สรุ ปและข้อเสนอแนะ
 เอกสารอ้างอิง
1. ข้ อมูลของบทความ
 การพิมพ์ชื่อเรื่ อง ให้พิมพ์ไว้ในตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 16 หนาตรง
โดยเริ่ มจากชื่อเรื่ องภาษาไทย และขึ้นบรรทัดใหม่เป็ นชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษแบบพิมพ์ใหญ่
ทุกตัว (ดังตัวอย่าง)
 การพิมพ์ชื่อผูเ้ ขียนบทความ ให้พิมพ์ไว้ในตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 14
หนาตรง โดยไม่ต้องระบุคานาหน้ า (ดังตัวอย่าง)
 การพิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ หลัก ให้พิมพ์ไว้ในตาแหน่ง
กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง โดยไม่ต้องระบุคานาหน้ า (ดังตัวอย่าง)
 การพิมพ์ที่มาของบทความ ให้พิมพ์ไว้ในตาแหน่งด้านล่างกระดาษและชิดซ้ายทุกบรรทัด
ด้วยตัวอักษรขนาด 14 ไม่หนา (ดังตัวอย่าง)
2. ความยาวของบทความปริญญาเอกไม่เกิน 10 หน้ ากระดาษ และปริญญาโทไม่เกิน 7 หน้ ากระดาษ
3. ขนาดตัวอักษรและการเว้นวรรค
 พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรแบบ “Angsana New” เท่านั้น
 พิมพ์หัวข้อระดับที่ 1 ใช้ตวั อักษรขนาด 14 หนา และจัดกลางกระดาษ
 พิมพ์หัวข้อระดับที่ 2 ใช้ตวั อักษรขนาด 14 หนา และชิดขอบซ้าย
 พิมพ์หัวข้อระดับที่ 3 ใช้ตวั อักษรขนาด 14 หนา และย่อหน้า 0.5 นิ้ว

-4 พิมพ์เนื้อหาของบทความโดยทัว่ ไป ใช้ตวั อักษรขนาด 14 ไม่หนา
 การเว้น 1 บรรทัด ใช้ระยะห่ างของตัวอักษรขนาด 14.5 (1.5 Enter) (ดังตัวอย่าง)
 ระยะบรรทัดปกติ ใช้ระยะห่ างของตัวอักษรขนาด 14 (1 Enter)
4. การพิมพ์ ตาราง
การพิมพ์ตาราง ควรใส่ ต่อจากย่อหน้า ที่ได้เริ่ มกล่าวถึงตารางนั้นๆ และให้ใช้เลขอารบิกกากับตาราง
เรี ยงต่อเนื่องกันตลอดทั้งบทความ เช่น ตาราง 1 ตาราง 2 โดยมีวิธีพิมพ์ ดังนี้
 คาว่า “ตาราง 1” “ตาราง 2” ให้พิมพ์ชิดซ้ายเหนือตาราง ด้วยตัวอักษรขนาด 14 หนาตรง
แยกไว้บรรทัดแรก
 สาหรับชื่อตาราง ให้พิมพ์ในบรรทัดต่อมา โดยใช้ตวั อักษรเอนขนาด 14 ไม่หนา พิมพ์ชิด
ขอบซ้าย หากชื่อตารางยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อโดยขึ้นบรรทัดใหม่ และชิดขอบซ้าย
เช่นกัน
 ให้ทาหัวตาราง โดยใช้เส้นตีตารางชิดกับชื่อตาราง และไม่ตอ้ งตีเส้นตารางในแนวตั้ง
 หัวข้อของข้อมูลในตารางตัวอักษรไม่หนา
ตัวอย่างการพิมพ์ ตาราง

5. การพิมพ์ ภาพประกอบ
การเลือกภาพประกอบ กราฟประเภทต่าง ๆ แผนภูมิ ตลอดจนแผนที่ควรใช้ภาพที่ชดั เจน ถูกต้อง ตรงกับ
ความประสงค์
 การพิมพ์ชื่อภาพประกอบให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ
 คาว่า “ภาพ” และ เลขกากับภาพ ให้ใช้ตวั อักษรเอนและตัวหนา เช่น ภาพ 1 ภาพ 2
 ชื่อภาพประกอบ ให้พิมพ์ต่อจากหมายเลขภาพ อยูบ่ รรทัดเดียวกัน และเป็ นอักษรตัวตรงไม่
หนา หากชื่อภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์ต่อโดยขึ้นบรรทัดใหม่และชิดขอบซ้าย

-5ตัวอย่างการพิมพ์ ภาพประกอบ

6. พิมพ์ การอ้างอิง
การเขียนบทความวิจยั จะต้องอ้างอิงหลักฐานประกอบการค้นคว้า ด้วยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสาร
โดยพิมพ์ไว้ 2 แห่ ง คือ การอ้างอิงในเนื้ อหา และรายการเอกสารอ้างอิงตอนท้ายของบทความ โดยมีรูปแบบการ
พิมพ์ ดังนี้
 การอ้างอิงในเนือ้ หา
เป็ นการบอกแหล่งที่มาของเอกสารที่ใช้อา้ งอิงโดยแทรกลงไปในเนื้อหาแบบย่อ สาหรับ
รายละเอียดของเอกสารที่ใช้อา้ งอิงอย่างสมบูรณ์น้ นั จะต้องนาไปพิมพ์รวมไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงซึ่ งอยูใ่ น
ส่ วนท้ายของบทความ
รู ปแบบการอ้างอิงในเนื้อหา
ผูแ้ ต่งคนไทย (ชื่อ ชื่อสกุล, ปี พิมพ์, หน้าอะไร)
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงผู้แต่งคนไทย
(วิทยา นาทอง, 2538)
(วิทยา นาทอง, 2538, หน้า 20)
(วิทยา นาทอง และอุทยั เกตุนิติ, 2524, หน้า 39-44)
(โสธร ประเสริ ฐ, ปรี ชา อารี กุล และอุทยั เกตุนิติ, 2524, หน้า 39-44)
โสธร ประเสริ ฐ, ปรี ชา อารี กุล และอุทยั เกตุนิติ (2524, หน้า 39-44) กล่าวว่า . . .
ผูแ้ ต่งชาวต่างชาติ (ชื่อสกุล, ปี พิมพ์, หน้าอะไร)
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงผู้แต่งชาวต่างชาติ
(Brown, 2001)
(Brown, 2001, p. 75)
Brown (2001, pp. 75-80) found . . .
(Brown & Robbin, 1976, p. 60)
Brown and Robbin (1976, p. 60) found . . .
(Brown, Robbin, & Nodd, 1989, pp. 20-26)
Brown, Robbin, and Nodd (1989, pp. 20-26) found . . .

-6หมายเหตุ: กรณีที่มิได้อา้ งถึงเอกสารนั้นโดยตรง (เอกสารปฐมภูมิ) แต่อา้ งโดยผ่านเอกสาร เล่มอื่น
(เอกสารทุติยภูมิ) ให้ใช้คาว่า “อ้างถึงใน” หรื อ “as cited in” และจะนารายละเอียดเฉพาะเอกสารทุติยภูมิไปทา
รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความเท่านั้น
ตัวอย่างการใช้ “อ้างถึงใน” หรือ “as cited in”
Terman (อ้างถึงใน คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2511, หน้า 11)
Kerlinger (as cited in Katzer, 1981, p. 68)
 การทารายการเอกสารอ้างอิงในส่ วนท้ายบทความ
เป็ นการขยายรายละเอียดของเอกสารที่ได้นามาอ้างอิงไว้แล้วในเนื้อหาของบทความ
ฉะนั้น เอกสารที่อา้ งอิงไว้ในเนื้อหาจะต้องปรากฏอยูใ่ นรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุกเล่ม ซึ่งรู ปแบบของ
การทารายการเอกสารอ้างอิงนี้ จะมีลกั ษณะเฉพาะตามประเภทของเอกสารนั้น ๆ ผูเ้ ขียนจึงจาเป็ นต้องทราบ
ถึงประเภทของเอกสารเสี ยก่อน จึงสามารถจัดข้อมูลของเอกสารในรู ปแบบที่กาหนดไว้ได้
ตัวอย่างรูปแบบของรายการเอกสารอ้างอิงจาแนกตามประเภทเอกสาร
หนังสื อ หรื อ รายงานการวิจยั ที่พิมพ์โดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี พิมพ์). ชื่อหนังสื อ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ธีระ ศรี ธรรมรักษ์. (2543). การผลิตและการพิมพ์ ตารา. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สถาบันวิจยั และพัฒนา.
Dumas, J. S., & Redish, J. (1999). Technical writing (4th ed.). New York: Intellect.
บทความจากวารสาร
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หมายเหตุ: ให้เรี ยงรายการเอกสารอ้างอิง ตามลาดับตัวอักษรชื่อผูแ้ ต่งที่ข้ ึนต้นด้วย ก – ฮ,
A – Z และหลักของพจนานุกรม หากชื่อผูแ้ ต่งซ้ าคนกันให้เรี ยงตามลาดับปี พิมพ์ที่พิมพ์ก่อน
หากปี พิมพ์ซ้ ากันให้ใส่ ตวั อักษร ก, ข, ค หรื อ a, b, c กากับที่ปีพิมพ์ท้งั การอ้างอิงในเนื้อหา และรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้มีความสอดคล้องตรงกัน
อนึ่ง สาหรับการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้จดั ทาการอ้างอิงโดยกาหนด
เลขกากับการอ้างอิงไว้ที่เนื้อหาบทความ และทาอ้างอิงเอกสารแบบเชิงอรรถไว้ทา้ ยหน้า พร้อมรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความเช่นเดียวกับเล่มวิทยานิพนธ์

