กระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความการค้นคว้าอิสระ (IS) ในวารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักศึกษาเขียนบทความและจัดรูปแบบฯ
(ตามเอกสารหมายเลข 1)

คณะ/โครงการจัดส่งบทความ
ให้ผู้ทรงฯ อ่าน 2 ท่าน
(คนใน 1 คนนอก 1) (ถ้ามี)
โดยใช้แบบฟอร์ม ค.3
(คณะ/โครงการเป็นผู้ดาเนินการเอง)
(เอกสารหมายเลข ๓)

นักศึกษาจัดส่งบทความที่คณะ/โครงการ
พร้อมแบบแจ้งความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์ฯ
(เอกสารหมายเลข ๒)

คณะ/โครงการจัดส่งบทความในรูปแบบเอกสาร
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ ตรวจรูปแบบฯ
(5 วันทาการต่อบทความ)

กรณี ไม่ผ่านส่งเอกสารคืน
คณะ/โครงการ
โดยคณะ/โครงการ ติดต่อนักศึกษา
แก้ไขรูปแบบฯ ตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยแนะนา

ไม่ผ่าน

ผ่าน
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับทราบ
บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา
ให้คณะ/โครงการ upload ข้อมูลบทความ
ลง Website ที่ www.grad.ru.ac.th/rgji.html
บัณฑิตวิทยาลัยติดต่อให้
คณะ/โครงการแก้ไขข้อมูล
บน Website
เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานวิชาการตรวจสอบข้อมูล
บทความในระบบฐานข้อมูล
บน Website

ไม่ผ่าน

ผ่าน
สิ้นสุดการ
ดาเนินงาน
พร้อมเผยแพร่บน
Website

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม 2562
โดย ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
โทร. 0-2310-8564, 8557

เอกสารหมายเลข ๑

รูปแบบการพิมพ์

วารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความในลักษณะของบทความวิจัย (research article) ตาม
คาแนะนาดังต่อไปนี้
บทความวิจัย ลักษณะการเขียนบทความวิจัย มีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง
2. ชื่อผู้เขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีคานาหน้าชือ่
ตาแหน่ง และคุณวุฒิ
3. บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินอย่างละ 1 หน้า
(บทคัดย่อควรเป็นแบบสัน้ ตรงประเด็น และให้สาระสาคัญ เท่านั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative
Abstract ตามแบบที่เขียนในวิทยานิพนธ์)
4. คาสาคัญ (keywords) กาหนดคาสาคัญให้เหมาะสาหรับการนาไปใช้ทาคาค้นในระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งผูท้ ี่จะค้นหาบทความนี้ควรใช้ ทัง้ คาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 คา
5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน (author affiliation) ให้ระบุสถานที่ทางานและรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้เขียน (E-mail address ให้ระบุเฉพาะ *ผู้รับผิดชอบบทความเท่านัน้ ) สาหรับนักศึกษาให้ระบุชื่อ
สาขาวิชา คณะและชื่อสถาบันทีก่ าลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา ส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ให้ระบุ
สถานทีท่ างานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ส่วนของเนื้อเรื่อง (body of the content) ให้เขียนในลักษณะเรียงความ ดังนี้
6.1 บทนา (introduction) อธิบายถึงความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม
ไว้ด้วย
6.2 การทบทวนวรรณกรรม (review of related-literature) เป็นการสังเคราะห์สาระจาก
วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องทีว่ ิจัย
6.3 วิธีดาเนินการวิจัย (methodology) ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงปี พ.ศ. ที่ทาการวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่
กับชนิดของการวิจัย
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6.4 ผลการวิจัย (result) แสดงผลของการวิจัย และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นั้น
โดยอาจมีภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบ
6.5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (conclusion and suggestion) เป็นการสรุปผลทีไ่ ด้รับจาก
การวิจัยรวมถึงการอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
6.6 ภาพประกอบและตาราง (figure and table) ควรมีเฉพาะที่จาเป็น และมีหมายเลขกากับ
ภาพเรียงตามลาดับ ภาพจะต้องชัดเจนแสดงเนื้อหาสาคัญของเรื่อง
6.7 เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ และเอกสารอ้างอิงในส่วนท้าย
ของบทความ ต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่ตรงกัน ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ APA
(American Psychological Association) ดังที่กาหนดในตัวอย่างการเขียนอ้างอิงของวารสาร
คาแนะนาสาหรับผู้เขียน
1. ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และกะทัดรัด
2. ใช้คาศัพท์ หรือคาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
3. การใช้ศัพท์บญ
ั ญัติทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแสดงครั้งแรกใน
วงเล็บเพียงครั้งเดียว
4. การใช้ตัวใหญ่-เล็กขึ้นต้นในคาภาษาอังกฤษ จะใช้ตัวใหญ่ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ กรณีคา
ภาษาอังกฤษอยู่ในวงเล็บให้ใช้ตัวเล็กทุกตัว
5. ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีคาไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว
6. การใช้คาศัพท์ ตัวย่อ และอืน่ ๆ ให้ทาเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ
รูปแบบการพิมพ์
1. ขนาดตัวอักษรใช้แบบ TH SarabunPSK และตัวเลขใช้แบบอารบิก
1) ส่วนชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 18 points ตัวหนา
2) ส่วนชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 15 points
3) ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 15 points
4) ส่วนเนื้อเรื่อง ใช้ขนาด 15 points
2. ใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว
3. ในบทความหนึ่งมีความยาวของเนื้อเรื่องรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า
4. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
1) ระยะขอบบน ถึงข้อความบรรทัดแรก เท่ากับ 1.5 นิ้ว โดยไม่มีเลขหน้า (เฉพาะหน้าแรก)
2) ระยะขอบบน ถึงตัวเลขกากับหน้า เท่ากับ 1 นิ้ว และจากตัวเลขกากับหน้า ถึงข้อความ
บรรทัดแรก เท่ากับ 0.5 นิ้ว (โดยประมาณ)
3) ระยะขอบล่าง เท่ากับ 1 นิ้ว
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4) ระยะขอบซ้าย เท่ากับ 1.5 นิ้ว
5) ระยะขอบขวา ประมาณ 1 นิ้ว (โดยจัดข้อความชิดขอบซ้าย)
5. การพิมพ์หัวข้อ
1) หัวข้อใหญ่ เช่น บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ การทบทวนวรรณกรรม วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและ
เอกสารอ้างอิง เป็นต้น ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนา จัดแนวของข้อความชิดขอบซ้าย (left alignment)
2) หัวข้อรองระดับที่ 1 ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวหนาและเอน ย่อหน้า 0.5 นิ้ว โดยเว้นระยะ
1 บรรทัดจากหัวข้อใหญ่
3) หัวข้อรองระดับที่ 2 ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 15 ตัวไม่หนาและเอน ย่อหน้า 0.5 นิ้ว (อาจมีเลข
ลาดับหัวข้อก็ได้)
6. การพิมพ์ต้นฉบับบทความ ให้จัดแนวของข้อความชิดขอบซ้าย (left alignment)
ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง
1) การอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ
ตัวอย่าง
. . . (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523, หน้า 20)
วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523, หน้า 25-27) ได้สรุปว่า . . .
. . . (Robbins, 1976, p. 75)
Robbins (1976, p. 75) ได้แสดงถึง . . .
Robbins (1976, pp. 75-80) ได้สรุปว่า . . .
2) การอ้างอิงในบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมให้เรียงลาดับตามตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผูแ้ ต่ง และ A-Z ของชื่อสกุลผู้แต่ง
สาหรับเอกสารที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ให้กลับชื่อสกุลขึ้นต้น
หนังสือ
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
วิทยา นภาศิริกุลกิจ. (2523). การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
Sharpe, W. F. (1985). Investment (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
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วารสาร
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ออก(ฉบับที่ออก), เลขหน้าทั้งหมด.
ตัวอย่าง
ทวีป อภิสิทธิ์. (2538). ศูนย์การเรียนชุมชน. วารสารการศึกษาตลอดชีวิต, 17(15), 68-69.
Smith, L. P. (1993). Sailing close to the wind. Politics in Action, 10(4), 80-102.
วิทยานิพนธ์
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์และชื่อปริญญา, ชื่อสถาบัน.
ตัวอย่าง
สมชาย แสงถนอม. (2540). การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการให้คา
ปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อทัศนคติต่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งข้อมูล
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานการวิจัย
โอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างด้าวและเด็กชนเผ่าในจังหวัดสมุทรสาคร.
ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2550, จาก http://www.onec.go.th/publication/50060
/sara_50060.htm
Balavi Natural Health Center. (2006). Detoxification. Retrieved September 2,
2007, from http://www.balavi.com/Eng/content_article/a000017.asp

(4-7)

...........................................ตัวอย่างรูปแบบส่วนแรกของบทความ...........................................

ผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบนาตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
The Effects on Matthayom Sueksa Four Students of Using e-Learning
Lessons with Self-Directed Learning on the National Legislative
Assembly
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จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ
วารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ดาเนินการ
เผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัย ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคาแหงทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเน้นสาขาวิชารัฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และการอ้างอิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ จึงได้
กาหนดแนวทาง วิธปี ฏิบัติทดี่ ีและจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานไว้สาหรับการดาเนินงานของ
วารสาร ตามบทบาทหน้าทีด่ ังนี้
บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ
1. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยรับรองว่าผลงานทีส่ ่งมานั้นเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใด ๆ มาก่อน
2. ผู้เขียนต้องรายงานผลที่เกิดขึน้ จากการทาวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนาข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้ง
ต้องทารายละเอียดเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจยั หรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในวารสาร
5. ผู้เขียนที่มชี ื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มสี ่วนร่วมในการดาเนินการวิจัยจริง
6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทาวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)
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ลาดับที่.................................
**กร ุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ด้วยอักษรตัวบรรจง

วารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. ชื่อผูส้ ง่ บทความ
ชื่อ..................................................................นามสกุล..........................................................................รหัส........................................
สาขาวิชา...................................................................................................คณะ.....................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกที่ส ุด (เป็นช่องทางสาคัญที่ใช้ประสานงานในขัน้ ตอนต่าง ๆ)
เลขที่...........................อาคาร............................................................................ชัน้ ......................................หมูท่ ี่......................
หมูบ่ า้ น.........................................................................ซอย.......................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด ..........................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................................โทรศัพท์บา้ น................................................โทรศัพท์มือถือ ....................................
โทรศัพท์ที่ทางาน...................................E-mail: ........................................... LINE ID........................................................
กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ สามารถติดต่อผ่านบ ุคคลดังต่อไปนี้
ชื่อ............................................................................นามสกุล.....................................................................................................
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อโดยสะดวก.....................................................................................................................................................
2. ชื่อเรือ่ งบทความ...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้า ขอรับ รองว่า บทความวิ จัยที่ส่ ง ไม่เ คยเสนอ หรือ กาลังเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารหรือ การประชุม
วิชาการอื่นใดมาก่อน และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง ในรายละเอียดการส่งต้นฉบับฯ ทุกประการ ทัง้ นี้ ได้พิสจู น์
อักษรในบทความเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ....................................................................... นักศึกษาผูส้ ง่ บทความ
(.....................................................................)
วันที่...................../......................./.....................
ลงชื่อ ....................................................................... ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(.....................................................................)
วันที่...................../......................./.....................
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ค. 3
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แบบรายงานการพิจารณาผลงาน (บทความการค้ นคว้ าอิสระ)
เพือ่ ตีพมิ พ์ ในวารสารการค้ นคว้ าอิสระเพือ่ การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรี ยน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
บทความจาก รายงานการค้นคว้าอิสระ ชื่อเรื่ องภาษาไทย..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ (นาย/นางสาว/นาง) ....................................................................................รหัสประจาตัว............................
หลักสูตรปริ ญญา...................................................................สาขาวิชา.....................................................................................
คณะ........................................................................................ซึ่งได้พิจารณาความถูกต้องทางด้านวิชาการ และคัดเลือก
สาหรับนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหงนั้น ขอแจ้ง
ผลการพิจารณา ดังนี้
ผ่าน
พร้อมนี้ ได้แนบต้นฉบับบทความ เพื่อเป็ นหลักฐานการพิจารณามาด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(..........................................................................)
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใน)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ................
(..........................................................................)
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายนอก)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ................
(..........................................................................)
ประธานกรรมการ บศ. ประจาสาขาวิชา....................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ................
(..........................................................................)
ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา / โครงการ.......................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ................
ทราบ
(..........................................................................)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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