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นักศึกษาจัดส่งบทความท่ีคณะ/โครงการ 
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(เอกสารหมายเลข ๒) 
 

คณะ/โครงการจัดส่งบทความในรูปแบบเอกสาร 
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบฯ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายมาตรฐาน-
วิชาการ ตรวจรูปแบบฯ   

(5 วันท าการต่อบทความ) 

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานวิชาการ 
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับทราบ 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา 
ให้คณะ/โครงการ upload ข้อมูลบทความ 

ลง Website ท่ี www.grad.ru.ac.th/rgji.html 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายมาตรฐาน-
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บัณฑิตวิทยาลัยแนะน า 
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บัณฑิตวิทยาลัยติดต่อให้  
คณะ/โครงการแก้ไขข้อมูล 
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รูปแบบการพิมพ์ 

วารสารการค้นคว้าอิสระเพื่อการพัฒนา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบบับทความในลักษณะของบทความวจิัย (research article) ตาม
ค าแนะน าดังต่อไปนี ้

บทความวิจัย ลักษณะการเขียนบทความวิจัย มีองค์ประกอบดังนี้ 
      1. ชื่อบทความ ระบทุั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องกระชับและตรงกันกับเนื้อเรื่อง 
      2. ชื่อผู้เขียน ระบุเฉพาะชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องมีค าน าหน้าชือ่ 
ต าแหน่ง และคุณวุฒ ิ
      3. บทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินอย่างละ 1 หน้า 
(บทคัดย่อควรเป็นแบบสัน้ ตรงประเด็น และให้สาระส าคัญ เทา่นั้น ไม่ควรเขียนแบบ Informative 
Abstract ตามแบบที่เขียนในวทิยานิพนธ์) 
      4. ค าส าคัญ (keywords) ก าหนดค าส าคัญให้เหมาะส าหรับการน าไปใช้ท าค าค้นในระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งผูท้ี่จะคน้หาบทความนี้ควรใช้ ทัง้ค าในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 ค า 

5. รายละเอียดเก่ียวกับผู้เขียน (author affiliation) ให้ระบุสถานที่ท างานและรายละเอียด
เก่ียวกับผู้เขียน (E-mail address ให้ระบุเฉพาะ *ผู้รับผิดชอบบทความเทา่นัน้) ส าหรับนักศึกษาให้ระบุชื่อ
สาขาวชิา คณะและชื่อสถาบนัทีก่ าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ให้ระบุ
สถานทีท่ างานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

6. ส่วนของเนื้อเรื่อง (body of the content) ให้เขียนในลักษณะเรียงความ ดังนี ้
    6.1 บทน า (introduction) อธิบายถึงความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ อาจรวมถึงการทบทวนวรรณกรรม 
ไว้ด้วย 

   6.2 การทบทวนวรรณกรรม (review of related-literature) เป็นการสังเคราะห์สาระจาก   
วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่มีส่วนสัมพนัธ์กับเรื่องทีว่ิจัย      

6.3 วิธีด าเนนิการวิจัย (methodology) ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ 
ข้อมูล รวมถึงปี พ.ศ. ที่ท าการวจิัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเปน็วิธีการเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่
กับชนิดของการวิจัย 
 

GiZ
Text Box
เอกสารหมายเลข ๑
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   6.4 ผลการวิจัย (result) แสดงผลของการวิจัย และข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นั้น     
โดยอาจมีภาพ ตาราง หรือแผนภูมิประกอบ 
   6.5 บทสรปุและข้อเสนอแนะ (conclusion and suggestion) เป็นการสรุปผลทีไ่ด้รับจาก     
การวิจัยรวมถึงการอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย   

  6.6 ภาพประกอบและตาราง (figure and table) ควรมีเฉพาะที่จ าเปน็ และมีหมายเลขก ากับ  
ภาพเรียงตามล าดับ ภาพจะต้องชัดเจนแสดงเนื้อหาส าคัญของเรื่อง 
        6.7 เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ และเอกสารอ้างอิงในส่วนท้าย
ของบทความ ต้องมีข้อมูลรายละเอียดที่ตรงกัน ซึ่งรูปแบบการอ้างอิงต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ APA 
(American Psychological Association) ดังที่ก าหนดในตัวอย่างการเขียนอ้างอิงของวารสาร 
 

ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
1. ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และกะทัดรัด 

 2. ใช้ค าศัพท์ หรือค าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
       3. การใช้ศัพท์บญัญัติทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาองักฤษ โดยแสดงคร้ังแรกใน 
วงเล็บเพียงครั้งเดียว 
       4. การใช้ตัวใหญ่-เล็กข้ึนต้นในค าภาษาอังกฤษ จะใช้ตัวใหญ่ในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะ กรณีค า
ภาษาอังกฤษอยู่ในวงเลบ็ให้ใช้ตัวเล็กทุกตัว  
           5. ไม่ควรใช้ภาษาตา่งประเทศ ในกรณีที่มีค าไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว 
        6. การใช้ค าศัพท์ ตวัย่อ และอืน่ ๆ ให้ท าเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งบทความ 

 
รูปแบบการพิมพ์      

          1. ขนาดตวัอักษรใช้แบบ TH SarabunPSK และตัวเลขใช้แบบอารบิก 
               1)  ส่วนชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 18 points ตัวหนา 
               2)  ส่วนชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชข้นาด 15 points 
               3)  ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ขนาด 15 points  
         4)  ส่วนเนื้อเรื่อง ใช้ขนาด 15 points             

2. ใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว 
          3. ในบทความหนึ่งมีความยาวของเนื้อเรื่องรวมเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า 
          4. การตั้งค่าหนา้กระดาษ 
               1) ระยะขอบบน ถงึข้อความบรรทัดแรก เท่ากับ 1.5 นิ้ว โดยไม่มีเลขหนา้ (เฉพาะหน้าแรก)  
               2) ระยะขอบบน ถงึตัวเลขก ากับหน้า เทา่กับ 1 นิ้ว และจากตัวเลขก ากบัหน้า 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 บทน า วัตถปุระสงค์ ขอบเขตของการวิจัย ประโยชนท์ี่คาดว่าจะ
ได้รับ การทบทวนวรรณกรรม วิธีด าเนินการวิจัย 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
ล าดับหัวข้อก็ได้) 
     6. การพิมพ์ต้นฉบับบทความ ให้จัดแนวของข้อความชิดขอบซ้าย (left alignment) 
 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง 
     1) การอ้างอิงในเนื้อเรื่องของบทความ 
     ตัวอย่าง 
     . . . (วิทยา นภาศิริกุลกิจ, 2523, หน้า 20) 
      วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523, หนา้ 25-27) ได้สรุปวา่ . . . 
                . . . (Robbins, 1976, p. 75)  
      Robbins (1976, p. 75) ได้แสดงถึง . . . 

Robbins (1976, pp. 75-80) ได้สรุปว่า . . . 
     2) การอ้างอิงในบรรณานุกรม 
     การเขียนบรรณานุกรมให้เรียงล าดับตามตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผูแ้ต่ง และ A-Z ของชื่อสกุลผู้แต่ง 
ส าหรับเอกสารที่ผู้แต่งเปน็ชาวต่างชาติ ให้กลับชื่อสกลุขึ้นต้น 
 
     หนังสือ 
      ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปพีิมพ์). ชื่อหนงัสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
     ตัวอย่าง  
      วิทยา นภาศิริกุลกิจ. (2523). การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
       กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
      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. (ปพีิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. วทิยานิพนธ์และชื่อปริญญา, ชื่อสถาบนั. 
     ตัวอย่าง  
   สมชาย แสงถนอม. (2540). การเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการให้ค า 
    ปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อทัศนคตติ่อการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ. 
วิทยานพินธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      ชื่อตัว ชื่อสกุล. (ปพีิมพ์). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วันที่ เดือน ป,ี จาก แหล่งข้อมูล 
     ตัวอย่าง 
      กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). รายงานการวิจัย 
       โอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างดา้วและเด็กชนเผ่าในจังหวัดสมุทรสาคร.  
       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
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...........................................ตัวอย่างรูปแบบส่วนแรกของบทความ........................................... 

ผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

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 
วารสารการค้นควา้อิสระเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยรามค าแหง ด าเนนิการ

เผยแพร่โดยบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการในลักษณะของบทความวิจัย ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหงทางด้านสังคมศาสตร ์โดยเน้นสาขาวชิารัฐศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากร-
มนุษย์ อันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และการอ้างอิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพน์านาชาติ จึงได้
ก าหนดแนวทาง วิธปีฏิบัติทีด่ีและจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานไวส้ าหรับการด าเนินงานของ
วารสาร ตามบทบาทหน้าทีด่ังนี้ 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ 
1. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น โดยรับรองว่าผลงานทีส่่งมานั้นเปน็ผลงานที่ไม่เคยได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งใด ๆ มาก่อน 
2. ผู้เขียนต้องรายงานผลที่เกิดขึน้จากการท าวิจัย โดยไมบ่ิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน าข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้ง

ต้องท ารายละเอียดเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ 
4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจยัหรือบทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในวารสาร 
5. ผู้เขียนที่มชีื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเปน็ผู้ที่มสี่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยจริง 
6. ผู้เขียนต้องระบุแหลง่ทุนที่สนับสนุนในการท าวจิัยและระบุผลประโยชนท์ับซ้อน (หากมี)  
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วารสารการคน้ควา้อิสระเพ่ือการพฒันา 
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บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

แบบรายงานการพจิารณาผลงาน (บทความการค้นคว้าอสิระ) 
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