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ข้อมูลการติดต่อ 
 กองบรรณาธิการหนังสือรวมบทความ “48 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง”  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
10240 โทร 02-310-8188 Email: masteroflaws@ru.ac.th  
 
รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ 
  1.  พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว 
  2.  จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  for  windows 
  3.  ใช้ตัวอักษรแบบ TH  SarabunPSK 
  4.  ตั้งค่าหน้ากระดาษด้านบน ( Top) 2.54 ซม., ล่าง (Bottom) 2.54 ซม., ซ้าย (Left) 
2.54 ซม., และขวา (Right) 2.54 ซม.  
  5.  ระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1 เท่า  เนื้อหามีความยาว 10 - 50 หน้า (รวมบรรณานุกรม) 
 
รายละเอียดการจัดเตรียม 
  1. ชื่อบทความ  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ  ชื่อภาษาอังกฤษขึ้นต้นค าให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 
ตัวหนา หากเป็นบทความที่เรียบเรียงจากโครงการวิจัย ให้ก ากับสัญลักษณ์ (*) ไว้ต่อท้ายชื่อบทความ
ภาษาไทยด้วย เพื่อระบุชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุนที่ได้รับอุดหนุนการวิจัย 
  2. ชื่อผู้นิพนธ์  ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวาของ
หน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  โดยให้ก ากับสัญลักษณ์ (*) ไว้ต่อท้ายด้วย เพื่อระบุ   
หน่วยงานต้นสังกัด คุณวุฒิการศึกษา ตามด้วย E-mail ติดต่อ โดยให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถด้านล่าง
ของหน้า ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวปกติ 
  3.  บทคัดย่อ และ Abstract  ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ให้ใช้ตัวอักษร       
TH SarabunPSK  ขนาด 16 ตัวหนา ส าหรับเนื้อความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ โดยให้ย่อ
หน้าแรกเยื้อง 0.5 นิ้ว ของบรรทัดถัดไป    
  4.  ค าส าคัญ และ  Keywords  ค าว่า “ค าส าคัญ” และ “Keywords” ใช้ตัวอักษร ขนาด 
16 ตัวหนา  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความไม่เกิน 3 ค า  ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ 
จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายของหน้ากระดาษ 
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  5.  หัวเรื่อง ให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่ชิดขอบด้านซ้าย เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 ตัวปกติจัดรูปแบบใช้กระจายแบบไทย โดยให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเยื้อง 0.5 นิ้วของ
บรรทัดถัดไป 
  6.  การอ้างอิงเชิงอรรถ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด  14 ตัวปกติ โดยต้องสอดคล้องตามหลักการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ส าหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 
 
เชิงอรรถ  
  ค าว่า “เชิงอรรถ ” ให้จัดด้านล่างหน้ากระดาษ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ โดยต้อง
สอดคล้องกับหลักการพิมพ์วิทยานิพนธ์ส าหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ดังนี้ 
   -  ผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า.  
   - ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ใน/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย...,/ครั้งที่พิมพ์/(สถานที่พิมพ์:/
ส านักพิมพ์,/ปีที่  พิมพ์),/เลขหน้า. 
   - ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือน ปีพิมพ์):/เลขหน้า. 
   - ผู้เขียนบทความ,/“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้า. 
   - ผู้เขียนวิทยานิพนธ์,/“ชื่อวิทยานิพนธ์,”/(ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อสถาบัน,/ปีพิมพ์),/เลขหน้า. 
   - ชื่อผู้วิจัย,/ ชื่อรายงานวิจัย ,/ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนท าการวิจัย,/เลขที่ของรายงาน(ถ้ามี) /
(สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้า. 
   - ชื่อหน่วยงาน,/“ชื่อเอกสาร,”/วัน เดือน ปี. 
   - ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,/ชื่อต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี),/สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี. 
   - ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน,/ชื่อเรื่อง/[Online], Available URL:/ที่มาของสารสนเทศ,/ปีที่พิมพ์/
(เดือน, วันที่).  
   - รูปแบบการเขียนเชิงอรรถ สืบค้นเพ่ิมเติมได้ที่  www.grad.ru.ac.th/PDF/THESIS/ 
Samplethesis-niti260353.doc 
 
บรรณานุกรม  
   ค าว่า “บรรณานุกรม” ให้จัดกึ่งกลางตรงหน้ากระดาษให้ใช้ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา  
ส าหรับเนื้อความให้ใช้อักษรขนาด 16 ตัวปกติ โดยต้องสอดคล้องกับ หลักการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ส าหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังนี้ 
    -  ผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
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    -  ผู้แต่ง./ชื่อเรื่อง./แปลโดย ชื่อผู้แปล./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
    - ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ใน*/ชื่อเรื่อง,/บรรณาธิการโดย** ...,/เลขหน้า. ครั้งที่พิมพ์./
สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
    -  ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือน ปีพิมพ์):/เลขหน้า. 
    -  “ชื่อบทความ.”/ชื่อวารสาร/ปีที่ออก,/ฉบับที่ออก/(เดือน ปีพิมพ์):/เลขหน้า. 
    -  ผู้เขียนบทความ./“ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้า. 
    - “ชื่อบทความ.”/ชื่อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร,/วัน เดือน ปี,/เลขหน้า. 
    -  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./“ชื่อวิทยานิพนธ์.”/ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อสถาบัน,/ปีพิมพ์. 
    -  ชื่อผู้วิจัย./ชื่อรายงานวิจัย./ชื่อหน่วยงานที่ให้ทุนท าการวิจัย.,/เลขที่ของรายงาน (ถ้ามี). สถานที่
พิมพ์:/ส านักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 
    -  ชื่อหน่วยงาน./“ชื่อเอกสาร.”/วัน เดือน ปี. 
    -  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์./ชื่อต าแหน่งบริหาร (ถ้ามี)./สัมภาษณ์,/วัน เดือน ปี. 
    -  ชื่อผู้บรรยาย./“หัวข้อการบรรยาย.”/ชื่อการประชุมและสถาบันที่ด าเนินการ (ถ้ามี)./สถานที,่/    
วัน เดือน ปี. 
    -  ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./ที่มา:/ที่มาของสารสนเทศ,/ปีที่พิมพ์/(เดือน, 
วันที่). 
    - รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม สืบค้นเพ่ิมเติมได้ที่ www.grad.ru.ac.th/PDF/THESIS/ 
Samplethesis-niti260353.doc   
 
ตัวอย่างรูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ สืบค้นได้ที่ www.lawjournal.ru.ac.th  
 

การส่งต้นฉบับ 
  ส่งต้นฉบับจ านวน 1 ชุด ไปยังกองบรรณาธิการหนังสือรวมบทความ “48 ปี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง”  อาคาร 2 ชั้น 4 ส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ส่งบทความแบบออนไลน์ (Online 
Journal System)ได้ที่ E-mail: masteroflaws@ru.ac.th ก าหนดส่งบทความ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 
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หลักเกณฑ์และกระบวนการตีพิมพ์บทความ 
  1. ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความที่ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารใด ๆ 
มาก่อน การตีพิมพ์บทความซ้ าเป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์ 
  2. ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ เป็นบทความที่ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของวารสารอ่ืน 
  3. ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่ตัดทอนหรือลอกเลียนมาจากบทความ 
หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขาดการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
  4. ต้นฉบับบทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ต้องมีคุณค่าทางวิชาการ  อ่านง่ายและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 
  5. ผู้นิพนธ์ต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบและรายละเอียดการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
  6. ต้นฉบับบทความ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร จะได้รับการ
พิจารณาความถูกต้องและคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชา
จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับ ผู้นิพนธ์ และเป็นการ peer review 
แบบ double blinded  
  7. เมื่อผู้นิพนธ์ ได้แก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว        
กองบรรณาธิการจะด าเนินการจัดส่งเอกสารตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้นิพนธ์ในล าดับถัดไป 
 
จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานส าหรับการด าเนินงานของวารสาร รามค าแหง  
ฉบับนิติศาสตร์ (Publication Ethics) 

เพ่ือให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์
นานาชาติ  กองบรรณาธิการ หนังสือรวมบทความ ฯ จึงได้ก าหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานส าหรับการด าเนินงานของวารสาร ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
   1.  หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Duties of Editors)   
  1. 1 บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพของบทความ เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ 
  1. 2  บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ( Plagiarism) และการ
คัดลอกผลงานของตนเอง ( Self-Plagiarism) ในบทความอย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมท่ีเชื่อถือได้ 
และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอก
ผลงาน 
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  1.3 หากตรวจพบการคัดลอกผลงานในระหว่างกระบวนการประเมินบทความ 
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพื่อขอค าชี้แจง เพื่อ
ประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธการตีพิมพ์” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ 
  1. 4 การปฏิเสธการตีพิมพ์บทความโดยบรรณาธิการจะต้องไม่ได้มาจากเหตุจากความ
สงสัยหรือความไม่แน่ใจ และต้องให้โอกาสแก่ผู้นิพนธ์ หาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้นๆ เสียก่อน 
  1. 5  บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ 
ที่ไม่เก่ียวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
  1. 6 บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมิน
บทความแล้ว โดยพิจารณาจากความใหม่ ความส าคัญ ความชัดเจน ของเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารเป็นส าคัญ 
  1. 7 บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน   
  1.8  บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่แหล่งตีพิมพ์อ่ืนมาแล้ว 
 
 2. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)   
  2. 1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นนั้น ต้องเป็นผลงานใหม่และไม่ได้อยู่
ระหว่างการส่งให้วารสารอื่นพิจารณาตีพิมพ์ 
  2.2 หากมีการน าผลงานของผู้อื่นมาใช้ในผลงานของตนผู้นิพนธ์ต้องแสดงการอ้างอิง
ผลงานนั้นให้ปรากฏในผลงานของตน รวมทั้งจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความ 
  2. 3 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด
ไว้ใน “ค าแนะน าการตีพิมพ์” 
  2. 4 ผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเขียนบทความจริง 
  2. 5 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงและผลที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัย โดยปราศจากการ
บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
  2. 6 หากเป็นบทความวิจัยผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท าวิจัย 
 3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)   
  3. 1 เมื่อผู้ประเมินบทความได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมิน
บทความตระหนักว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จัก
ผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอ่ืนๆ ที่ท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ
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ในทางวิชาการได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมิน
บทความนั้นๆ 
  3. 2 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความใน สาขา วิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดย
พิจารณาความส าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อ สาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และ
ความเข้มข้นของผลงาน โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็น
เกณฑ์ในการตัดสินบทความ 
  3. 3  ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยที่ส าคัญๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก าลัง
ประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึงเข้าไปในการประเมินบทความด้วย เพื่อให้บทความเกิดคุณค่าในเชิง
วิชาการเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ หากมีส่วนใดของบทความท่ีมีความเหมือน หรือซ้ าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ 
ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 
  3. 4  ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของ
บทความที่ส่งมาเพ่ือพิจารณาแก่บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ  
 
หมายเหตุ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์สามารถใช้ยื่นขอต าแหน่งวิชาการได้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 


