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ค ำแนะน ำก่อนส่งบทควำมเข้ำพิจำรณำคัดเลือก 
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ เพื่อน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ 

 
ต้นฉบับบทความท่ีส่งเข้าพิจารณา ควรมีคุณค่าทางวิชาการ โดยผู้เขียนหรือคณะผู้เขียน

เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีนโยบายส่งเสริมให้
ผู้เขียนผลงานทุกคนมีจริยธรรมในการวิจัย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม การน าข้อความของผู้อื่นมาใช้ ได้แก่ การคัดลอกค าต่อค า 
การถอดความ การสรุป ข้อเท็จจริง ข้อมูลเสริม เป็นต้น ในทุกกรณีเหล่านี้ ต้องอ้างอิงแหล่งท่ีมา
ของข้อความ ท้ังนี ้บทความดังกล่าวจะต้องน าเสนอแนวคิดหรือหลักการใหม่ท่ีเป็นไปได้ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ น าไปสู่การพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ  มีความ
สมบูรณ์ในด้านเนื้อหา หลักภาษาและรูปแบบการพิมพ์ โดยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความ อาจส่ง 
กลับคืนให้ผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี เพื่อให้บทความมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ต้นฉบับท่ีผ่านการพิจารณาจะต้องมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น บทความวิจัยท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นข้อคิดเห็น ข้อค้นพบของผู้เขียนผลงาน ซึ่งผู้เขียนผลงาน
ดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณีอันอาจเกิดขึ้นจากผลงานนั้น ๆ 

 

                                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ก ำหนดกำรรับสมคัรและ 
ค่ำลงทะเบียนสมัครเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำน  

 
1. ก ำหนดกำรรับสมัครเพื่อพิจำรณำคัดเลือกมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 

 2. ค่ำลงทะเบียนสมัครเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ก ำหนดกำร กำรด ำเนินงำน 
 ธันวำคม 2564   เปิดรับสมัครผู้น ำเสนอผลงำน 

   วันศุกร์ท่ี 25 มีนำคม 2565   ปิดรับสมัครผู้น ำเสนอผลงำนครั้งท่ี 1 
   วันอังคำรท่ี 26 เมษำยน 2565   ปิดรับสมัครผู้น ำเสนอผลงำนครั้งท่ี 2 
   วันอังคำรท่ี 10 พฤษภำคม 2565   วันสุดท้ำยของกำรส่งบทควำมฉบับเต็ม  

  ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
   วันอังคำรท่ี 24 พฤษภำคม 2565   ประกำศผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้น ำเสนอผลงำน 
   วันจันทร์ท่ี 6 มิถุนำยน 2565   ประกำศก ำหนดกำรและตำรำงกำรน ำเสนอผลงำน 
   วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนำยน 2565   ผู้น ำเสนอผลงำนทดสอบน ำเสนอผลงำน 

  ผ่ำนระบบออนไลน์ 
   วันจันทร์ท่ี 13 มิถุนำยน 2565   ประชุมวิชำกำรผ่ำนระบบออนไลน์ 
   วันอังคำรท่ี 19 กรกฎำคม 2565   เผยแพร่รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม   

  (proceedings) บนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยำลัย 

  ช ำระภำยในวันที่ 25 มนีำคม 2565 จ ำนวนเงิน 1,000 บำท 

  ช ำระระหว่ำงวันที่ 26 มีนำคม 2565 ถึง วันที่ 26 เมษำยน 2565 จ ำนวนเงิน 1,800 บำท 
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หลักฐานการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการรับสมัครและสถานท่ีรับสมัครมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 
 

1. การสมัครด้วยตนเอง  
    ติดต่อได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หัวหมาก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยมีหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
   1.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มฯ จ านวน 1 ฉบับ 
   1.2 ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
   1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   1.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
   1.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
        จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท) 
   1.6 ต้นฉบับบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว (ตามตัวอย่างในคู่มือ 
        การพิมพ์บทความวิจัยฯ) จ านวน 2 ฉบับ 
   1.7 ต้นฉบับบทความที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อและ 
        รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความแล้ว) จ านวน 2 ฉบับ 
   1.8 ซีดีต้นฉบับเอกสารตามข้อ 1.6 และ 1.7 (บันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ word และ pdf.)  
        จ านวน 1 แผ่น 
 

2. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    ส่งหลักฐานการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ e-mail: ngrc12.ru@gmail.com และ    

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท าการตรวจสอบทันที ที ่โทร. 0-2310-8557 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการ โดยมีหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 

   2.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มฯ ติดรูปถ่าย จ านวน 1 ฉบับ (File Scan) 
   2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (File Scan) 
   2.3 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
         (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก-โท) จ านวน 1 ฉบับ (File Scan) 
   2.4 ต้นฉบับบทความที่ผ่านการจัดรูปแบบแล้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้า (รวมบทคัดย่อและ 
        รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความแล้ว) (บันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ word และ pdf.)  
         
   หมายเหต ุเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตาม ข้อ 2.1-2.4 ว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะแจ้ง

วิธีการใหผู้้สมัครช าระเงินหรือโอนเงินค่าลงทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ เม่ือผู้สมัครช าระเงินค่าลงทะเบียนพร้อม
ติดต่อแจ้งการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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การประชมุวิชาการระดบัชาติ  
เพ่ือน าเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ครัง้ท่ี 12 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1. ช่ือผ ูน้ าเสนอผลงาน 
 

 

 

 

 

 

ชื่อ.......................................................................นามสกลุ................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา.........................................................................................สถาบนั........................................................................................................................ 
กลุม่ผลงาน:         1.1 นสิติ/นกัศึกษา     [ ]  ระดบัปริญญาเอก        [ ] ระดบัปริญญาโท 

 
 
 
 

                                1.2 อื่น ๆ เชน่ คณาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการ บคุคลทัว่ไป  โปรดระบ ุ........................................................................ 
 
 
 

ท่ีอย ูท่ี่สามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวกท่ีสดุ (เป็นช่องทางส าคญัท่ีใชป้ระสานงานในขัน้ตอนต่าง ๆ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ช่ือเรือ่งบทความ................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

3. ขอ้มลูผ ูเ้ขียนรว่ม 

     3.1 ชือ่-สกลุ......................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 

 

 

     3.2 ชือ่-สกลุ......................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 

 

 

     3.3 ชือ่-สกลุ......................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 

 

 

     3.4 ชือ่-สกลุ......................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 

 

 

     3.5 ชือ่-สกลุ......................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................................... 

       ขา้พเจา้ขอรับรองว่า บทความวิจัย ที่ส่งเพื่อน าเสนอในการประชมุวิชาการครั้งนี้ ไม่เคยเสนอ หรือ ก าลังเสนอลงตีพิมพใ์น
วารสารหรือการประชมุวิชาการอื่นใดมาก่อน และยินยอมปฏิบัติตามขอ้ตกลง ในรายละเอียดการส่งตน้ฉบับฯ ทุกประการ        

ทัง้น้ี ไดพิ้สจูนอ์กัษรในบทความเรยีบรอ้ยแลว้  

 
 

 

                                                                    ลงชือ่ ....................................................................... ผูน้  าเสนอผลงาน 

                              (.....................................................................) วนัที่.........../............/........... 
. 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

**กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น

ดว้ยอกัษรตวับรรจง  

เลขที่...........................อาคาร............................................................................ชัน้......................................หมูท่ี่.........................  

 

 

หมูบ่า้น.........................................................................ซอย.......................................ถนน............................................................  

 

 

ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวัด.............................................. 

 

 

รหสัไปรษณีย.์......................................โทรศัพทบ์า้น................................................โทรศพัทม์ือถือ........................................ 

 

 

โทรศัพทท่ี์ท างาน...................................E-mail: ........................................... LINE ID....................(เพ่ือรบัข่าวสาร) 

กรณีท่ีโครงการประชมุวิชาการไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ได ้สามารถติดต่อผา่นบคุคลดงัต่อไปน้ี  

 

 

ชื่อ............................................................................นามสกลุ......................................................................................................... 

 

 

โทรศัพทท่ี์ตดิตอ่โดยสะดวก......................................................................................................................................................... 

 

 
 

ล าดบัท่ี................................. 

ค ายินยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลง          เลขรับบทความไวพ้ิจารณา...................................วนัท่ีรบับทความ................................................ 

             บัณฑิตวิทยาลัยไดร้ับบทความดังกล่าวขา้งตน้ไวพ้ิจารณาแล้ว โดยจะแต่งตัง้ใหผู้ท้รงคณุวฒิุพิจารณาบทความต่อไป 

ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาบทความผ่านแบบมีเงือ่นไข ผูน้  าเสนอผลงานจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าใหแ้ลว้เสร็จ จึงจะมี

สิทธิ์น าเสนอผลงานฯ โดยนกัศึกษาตอ้งน าเสนอผลงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ และตีพิมพร์วมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชมุ (proceedings) (กรณีเป็นนกัศึกษา หากไม่สามารถด าเนนิการในขัน้ตอนต่าง ๆ ไดค้รบตามกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลยั 

ขอยกเลกิบทความดงักลา่วและรายงานผลไปยงัตน้สงักดัของนกัศึกษา ซ่ึงจะสง่ผลตอ่การเสนอชือ่สภาอนมุตัปิริญญาตอ่ไป) 

 

ลงชือ่..................................................................ผูน้  าเสนอผลงานรับทราบขอ้ตกลง  ลงชือ่..........................................................ผูร้บับทความ 
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หนงัสือรบัรองของประธานท่ีปรกึษาดษุฎีนิพนธ ์ 

วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์การศึกษาอิสระ 

(เฉพาะผ ูส้มคัรท่ีเป็นนิสิต/นกัศึกษา ระดบัปรญิญาเอก-โท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุวิชาการระดบัชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ครัง้ท่ี ๑๒ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

เรยีน  ประธานท่ีปรกึษาดษุฎีนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์การศึกษาอิสระ 

โปรดใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับคณุภาพของบทความท่ีสมัครเขา้พิจารณา    

ใหน้ าเสนอในท่ีประชมุวิชาการระดับชาติฯ ซ่ึงขอ้มลูของท่านนี้จะมีความส าคัญอย่างมากต่อการพิจารณา

คดัเลือก จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะไดร้บัความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้
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                                                (โปรดพิมพห์รือเขยีนตวับรรจง) 
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โทรศพัท:์ ..................................................................คณุวฒิุสงูสดุ: ...................................................................

ต าแหน่งทางวิชาการ:      ⃞ ศาสตราจารย ์       ⃞  รองศาสตราจารย ์      ⃞ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์      ⃞ อาจารย ์

ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทความ: ............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................  

.........................................................................................................................................................................................  
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 ขา้พเจา้ในฐานะประธานท่ีปรึกษาฯ ของผูน้  าเสนอผลงานดงักล่าว ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง

สมบรูณข์องเนือ้หาและอนญุาตใหส้มคัรเขา้ร่วมประชมุวิชาการฯ ได ้
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