หลักเกณฑ์การเสนอบทความตีพิมพ์ และรูปแบบการตีพิมพ์วารสารร่มพฤกษ์
หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารร่มพฤกษ์
1. ผูเ้ ขียนต้องชำระค่ำธรรมเนียมตีพมิ พ์บทควำม
2. บทควำมทีส่ ่งมำต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบทีว่ ำรสำรร่มพฤกษ์กำหนดเท่ำนัน้
3. ผูเ้ ขียนต้องส่งเอกสำร 1) แบบฟอร์มกำรส่งบทควำม 2) ใบโอนเงิน และ 3) บทควำม มำที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (ระบบออนไลน์) เท่ำนัน้ โดยจะไม่
รับพิจารณาบทความที่สง่ ทางอีเมล์ ไปรษณีย์หรือช่องทางอืน่ ๆ
4. ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกระบวนกำรตัง้ แต่รบั บทควำมจนผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทควำมเสร็จ
โดยประมำณ 75 วัน
5. ผูเ้ ขียนจะได้รบั หนังสือตอบรับกำรตีพมิ พ์เมื่อกองบรรณำธิกำรได้รบั บทควำมทีผ่ เู้ ขียนแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะจำกผูท้ รงคุณวุฒหิ ลังจำกกำรประเมินแล้วเท่ำนัน้
6. ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรพิจำรณำเฉพำะบทควำมทีส่ ่งมำตำมเงื่อนไขนี้เท่ำนัน้
เงื่อนไขการส่งบทความเสนอขอรับการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
1. เป็ นบทควำมทำงด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2. ต้องเป็ นบทควำมทีไ่ ม่เคยเสนอขอตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในวำรสำรฉบับอื่นๆ มำก่อน
3. ผูเ้ ขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดย
- พิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft word ความยาวไม่เกิน 15 หน้ า (A4)
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทัง้ ภำษำไทย และอังกฤษ)
- กำหนดระยะขอบกระดำษทัง้ 4 ด้ำน คือ 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว (ขอบบน ซ้ำย ขวำ และล่ำง)
4. รูปแบบกำรเขียนบทควำม ควรเขียนเชิงพรรณำควำม หำกเป็ นบทควำมที่มำจำกงำนวิจยั ต้องเป็ น
กำรเขียนใหม่ โดยน ำประเด็น ส ำคัญ มำน ำเสนอ และใช้รู ปแบบกำรเขียนที่ไ ม่ใช่ เป็ น กำรย่อจำก
งำนวิจยั

บทความวิจยั ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตวั เลขหน้ าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทควำม ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
2. ชื่อผูเ้ ขียน ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (รวม 2 ภำษำ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4)
4. คำสำคัญ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (3-5 คำ ใช้ เครื่องหมำย semicolon (;) คั ่น ระหว่ำงคำ)
5. บทน ำ (ที่ม ำและควำมสำคัญของปั ญหำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐ ำน วัตถุประสงค์ แนวคิด
ทฤษฎี)
6. วิธกี ำรวิจยั (ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง วิธกี ำรเก็บและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล)
7. ผลกำรวิจยั (ผลทีไ่ ด้จำกกำรวิจยั อำจแสดงภำพหรือตำรำงทีส่ ำคัญประกอบกำรอธิบำยผลวิจยั )
8. บทสรุป (สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ)
9. เอกสำรอ้ำงอิง (วำรสำรร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
1

บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตวั เลขหน้ าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทควำม ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
2. ชื่อผูเ้ ขียน ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ทัง้ 2 ภำษำ ควรมีควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4)
4. คำสำคัญ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (3-5 คำ ใช้ เครื่องหมำย semicolon (;) คั ่น ระหว่ำงคำ)
5. บทนำ (ทีม่ ำ หรือ ควำมสำคัญของบทควำมทีต่ ้องกำรนำเสนอ)
6. เนื้อหำ (ผูเ้ ขียนนำเสนอหัวข้อสำคัญทีเ่ กี่ยวข้องประกอบบทควำมทีน่ ำเสนอ)
7. บทสรุ ป (สรุ ปประเด็น ส ำคัญ ที่ไ ด้น ำเสนอจำกบทควำม โดยสรุ ปท้ำยบทควำมอำจตัง้ ประเด็น
คำถำม หรือ กำรสร้ำงควำมต้องกำรให้ผอู้ ่ำนคิดค้นหำคำตอบใหม่ๆ)
8. เอกสำรอ้ำงอิง (วำรสำรร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
5. สำหรับ บทความปริทศั น์ -บทวิจารณ์หนังสือ ผูเ้ ขียนจะต้องแจ้งแหล่งทีม่ ำโดยละเอียด
6. วารสารร่มพฤกษ์ ขอสงวนสิ ทธิ ์ ในการรับพิจารณาบทความ กรณี
6.1 กำรใช้อเี มลและหมำยเลขโทรศัพท์ของผูอ้ ่นื ในกำรส่งบทควำม
6.2 ไม่รบั พิจำรณำบทควำมวิจยั ในชัน้ เรียนและบทควำมจำกงำนวิจยั สถำบัน
6.3 รับพิจำรณำบทควำมทีเ่ ขียนตำมรูปแบบของวำรสำรร่มพฤกษ์เท่ำนัน้
6.4 รับพิจำรณำบทควำมผ่ำนระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index]
เท่ำนัน้
การเขียนเชิ งอรรถ เป็ น กำรเขียนข้อควำมที่บอกแหล่ง ที่มำของอัญประภำษหรืออัญพจน์ อำจเป็ น
รำยละเอียดเพิม่ เติมข้อควำมบำงแห่งในรำยงำน ตำแหน่งของเชิงอรรถให้เขียนไว้ทำ้ ยหน้ำกระดำษแต่
ละหน้ำโดยเว้นห่ำงจำกข้อควำมในส่วนเนื้อเรื่องพอสมควร และมีเส้นขีดคั ่นเพื่อมิให้ปะปนกั บเนื้อเรื่อง
ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
- เชิ งอรรถโยง (Gross - Reference) คือ การเขียนเพือ่ เชื่อมโยงเนื้อหำให้ผอู้ ่ำนสำมำรถดู
หรืออ่ำนเพิม่ เติมเพื่อควำมเข้ำใจทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ โดยมีลกั ษณะกำรเขียนดังนี้
…....…ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ และกำรทำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพและผลงำนทีด่ ี
แล้ว จะต้องมีกำรบริหำรองค์กรทีด่ ี นัน้ หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกำรจะต้องยึดหลักกำรบริหำรงำน 1
.........................................................
1ดูรำยละเอียดเพิม
่ เติม เรื่อง หลักกำรบริหำรงำน บทที่ 4 หน้ำ 75.

- เชิ งอรรถอธิ บาย (Content Footnote) เชิงอรรถเสริมควำมที่เป็ นข้อควำมอธิบำย ขยำย
ควำมเพิม่ เติมจำกเนื้อหำของรำยงำนบำงตอนที่คดิ ว่ำจะช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น มีลกั ษณะกำร
เขียน ดังนี้
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เลขเรียกหนังสือ (Book Number) หรือเลขผูแ้ ต่ง1 (Author Number) กำรจัดหนังสือ
................................................................
1เลขเรียกหนังสือหรือเลขผูแ
้ ต่ง คือ ตัวเลขทีก่ ำหนดขึน้ แทนตัวอักษรของชื่อ หรือนำมสกุล ผูแ้ ต่ง จะใส่กำกับ
ตำมหลังพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแ้ ต่งในเลขเรียกหนังสือ

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิ งในเนื้ อหาบทความ
เอกสารอ้างอิ ง เป็ น กำรรวบรวมเฉพำะรำยกำรเอกสำรที่ถูกอ้ำงไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่ำนัน้
ดังนัน้ จำนวนรำยกำรเอกสำรทีอ่ ำ้ งอิงในส่วนท้ำยเรื่องจึงต้องมีจำนวนเท่ำกันกับทีถ่ ูกอ้ำงอิงไว้ในส่วนเนื้อ
เรื่อง กำรอ้ำงอิงแบบนำม-ปี เป็ นกำรอ้ำงอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และ ปี ที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ขำ้ งหน้ำ
หรือข้ำงหลังข้อควำมทีต่ ้องกำรอ้ำง เพื่อบอกแหล่งทีม่ ำของข้อควำมในเนื้อหำนัน้ และอำจระบุ เลขหน้ า
ของเอกสารที่อ้าง ได้ เพื่อให้ผอู้ ่ำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของเอกสำรทีใ่ ช้อ้ำงอิงได้
จำกรำยกำร เอกสำรอ้ำงอิง (references) หรือ บรรณำนุกรม (bibliography)
ตัวอย่าง (ผูแ้ ต่ง 1 คน)
(พรรณี บัวเล็ก, 2559)
พรรณี บัวเล็ก (2559)
ตัวอย่าง (ผูแ้ ต่ง 2 คน) หำกมีผแู้ ต่งมำกกว่ำ 3 คน ให้ใส่ช่อื ผูแ้ ต่งทุกคน
Dunning and Friedman (2014 : 79-120)
(Dunning and Friedman, (2014 : 79-120)
หรือกำรสรุ ปเนื้ อหำมำทัง้ หมดเล่ม ไม่ ใ ช่ เฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่ ง หรือหน้ ำใดหน้ ำหนึ่ ง ก็ไ ม่ต้องระบุ
หมำยเลขหน้ำ ดังนี้
ตัวอย่าง
(ติน ปรัชญพฤทธิ ์, 2558)
กรณีกำรอ้ำงอิงผูแ้ ต่งเป็ นชำวต่ำงประเทศให้ระบุแต่นำมสกุล ไม่ต้องใส่ช่อื แรก
ตัวอย่าง
(Hobbs, 2015 : 58 – 81)
กรณีทผี่ แู้ ต่งมีฐำนันดรศักดิ ์ ให้คงไว้เหมือนบรรดำศักดิ/์ สมณศักดิ ์ เดิม ดังนี้
ตัวอย่าง
(หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล, 2558 : 59)
หรือกรณีผแู้ ต่งมียศทำงทหำร ตำรวจ ตำแหน่งทำงวิชำกำร คำเรียกทำงวิชำชีพ ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์
ตัวอย่าง
(สมชำย ผลเอีย่ มเอก, 2558 : 68)
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กรณีอำ้ งอิงจำกเว็บไซด์ ให้ใส่ช่อื ผูแ้ ต่ง ปี พ.ศ. ซึ่งปรำกฏทีเ่ รื่องทีส่ บื ค้น ดังนี้
ตัวอย่าง
(อาทิ ตย์ ทองอิ นทร์, 2559)
สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ (2559)
การเขียนเอกสารอ้างอิ ง (ท้ายบทความ)
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (บรรณำนุ กรม) ให้เขียนโดยเรียงลำดับตำมหลักกำรเดียวกับกำร
เรีย งค ำตำมล ำดับ อัก ษรในพจนำนุ ก รมฉบับ รำชบัณ ฑิต ยสถำน (ภำษำไทย) หรือ Dictionary
(ภำษำอังกฤษ) โดยคำทีม่ ตี วั สะกดจัดเรียงไว้ก่อนคำทีม่ รี ูปสระตำมลำดับตัง้ แต่ ก-ฉ และ A-Z ส่วนคำที่
ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงลำดับตำมรู ปสระทีเ่ รียงในภำษำไทย โดยเรียงภำษำไทยก่อนตำม
ด้วยภำษำอังกฤษ
วำรสำรร่ ม พฤกษ์ ใ ช้รู ป แบบที่นิ ย มใช้กัน ทัว่ ไปทำงสัง คมศำสตร์ คือ APA 6 th (American
Psychological Association) เพื่อในกำรบันทึกกำรอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนของศูนย์ดชั นีกำรอ้ำงอิงวำรสำร
ไทย (TCI) โดยเขียนประเภทกำรอ้ำงอิง ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

หนังสือ
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี). ชือ่ หนังสือ. สถำนทีพ่ มิ พ์ : สำนักพิมพ์.
Ex.
วิจำรณ์ พำนิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที ่ 21. นนทบุรี : บริษทั เอส.อำร์.พริน้ ติ้งแมสโปร
ดักส์
จำกัด.

บทความในหนังสือ วารสาร และนิ ตยสาร
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี). ชื่อบทควำม. ชือ่ วารสาร, ปี ท(ี่ ฉบับที)่ , หน้ำ.
Ex.
อมรรัตน์ กุลสุจริต. (2559). ระบบกำรตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของรัฐมนตรี. ร่มพฤกษ์, 34(1),
209234.

วิทยานิ พนธ์
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี). ชือ่ วิทยานิพนธ์. คณะ/ชื่อสถำบัน-มหำวิทยำลัย, สถำนทีพ่ มิ พ์.
Ex.
วริศรำ ศิรมิ งั คละ. (2552). บทบาทของผูบ้ ริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลป
ศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกริก, กรุงเทพฯ.
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การนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ). ชือ่ บทความ. ชื่อรำยงำนกำรประชุม, หน้ำ.
Ex.
สุจติ รำ เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล : ศึกษากรณีการส่งต่ อข้อมูลบนเฟสบุ๊ค. กำร
นำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรบัณฑิตศึกษำระดับชำติประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2559 ณ
มหำวิทยำลัย
เกริก กรุงเทพฯ, 588-600.

เว็บไซต์
ชื่อผูเ้ ขียน. เรือ่ งทีสื่ บค้น. (วัน เดือน ปี ทสี่ บื ค้น) สืบค้นจำก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ. ทรัมป์ กาลังเผชิญหน้ากับ “ตุลาการภิวฒ
ั น์” ฉบับอเมริกนั ?. (14 กุมภำพันธ์
2560)
สืบค้นจำก http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635.

สัมภาษณ์
ชื่อผูถ้ ูกสัมภำษณ์. ตำแหน่ง. สัมภำษณ์, วัน เดือน ปี .
Ex.
ประภำส แสงประดับ, ประธำนชุมชนวัดบำงบัว. สัมภำษณ์, 9 ธันวำคม 2558.

หนังสือออนไลน์ (e Book)
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี). ชือ่ เรือ่ ง. สืบค้นเมื่อ (วัน เดือน ปี ทีส่ บื ค้น). สืบค้นจำก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สมนึก อุ่นแก้ว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบตั .ิ (23 กุมภำพันธ์ 2560). สืบค้นจำก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html

บทความในวารสารออนไลน์ (e Journal)
ชื่อผูแ้ ต่ง. (ปี). ชือ่ บทความ. (วัน เดือน ปี ทีส่ บื ค้น). สืบค้นจำก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สุจติ รำ สำมัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่ าชุมชนในเขตรอยต่อ 5
จังหวัดภาค
ตะวันออก.(22 กุมภำพันธ์ 2560). สืบค้นจำก https://www.tcihaijo.org/index.php/romphruekj
/article/view/72599/58412.
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การลงรายการผู้แต่งในเอกสารอ้างอิ ง
1. ชื่อผู้แต่งชำวไทยลงรำยกำรทัง้ ชื่อและนำมสกุล โดยไม่มคี ำนำหน้ำ และลงรำยกำรชื่อทุกคนหำกมีผู้
แต่งตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
2. ผูแ้ ต่งมีคำนำหน้ำ ฐำนันดรศักดิ ์ หรือบรรดำศักดิ ์ ลงรำยกำรท้ำยชื่อ โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค (,) คั ่น
ระหว่ำงชื่อและฐำนันดรศักดิ ์หรือบรรดำศักดิ ์
Ex.
ถนัดศรี สวัสดิวตั น์, ม.ร.ว.
สุพตั รำ มำศดิตถ์, คุณหญิง.
3. ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นพระสงฆ์ทมี่ สี มณศักดิ ์ให้ลงรำยกำรตำมเดิม และ ใส่ช่อื เดิมไว้ในวงเล็บ
Ex.
สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พฺรหฺมรสี).
4. ผูแ้ ต่ง 2 คน ลงรำยกำรโดยใช้ คำว่ำ “และ” หรือ “&” เชื่อมทัง้ 2 ผูแ้ ต่งที่ 1 และ ผูแ้ ต่งที่ 2
5. ผูแ้ ต่งตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป ใช้คำเชื่อม “และ” หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดท้ำย และ คนสุดท้ำย
6. ผูแ้ ต่งชำวต่ำงชำติ ลงรำยกำรด้วยชื่อสกุล โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค (,) ตำมด้วยอักษรย่อของชื่อต้น
และอักษรย่อชื่อกลำง (หำกมี) ทัง้ นี้ กำรลงรำยกำรชื่อชำวต่ำงชำติสำมำรถปรับเปลีย่ นไปตำมควำมนิยม
ของแต่ละชำติได้ตำมควำมเหมำะสม
7. ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นหน่วยงำนรำชกำร องค์กร สถำบันต่ำงๆ ลงรำยกำรโดยเรียงลำดับจำกหน่วยงำนใหญ่ไป
หน่วยงำนย่อย โดยเว้นวรรคระหว่ำงชื่อทัง้ 2 (โดยใช้ช่อื เต็มไม่ใช้อกั ษรย่อ)
8. หนังสือทีไ่ ม่ปรำกฏชื่อผูแ้ ต่งให้ลงรำยกำรโดยใช้ช่อื หนังสือ และเรียงลำดับตำมรำยกำรชื่อผูแ้ ต่ ง
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ตัวอย่าง-การเขียนบทความ (วิจยั )
ชื่อบทความ ภาษาไทย (Cordia New 16 pt ตัวหนา)
ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย Cordia New 16 pt ตัวหนา)
ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ระบุหน่ วยงานสังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (ไม่ระบุสถานภาพ ยศ ตาแหน่ง คานาหน้ าชือ่ ใดๆ) เลขที่
.................................โทรฯ : …………… email …………… (Cordia New 14 pt ตัวปกติ)
บทคัดย่ อ
ไม่เกินครึ่งหน้ า A4 ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการวิจยั และผลการวิจยั
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
คาสาคัญ : ภาษาไทย ไม่เกิน 3-5 คา (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
Abstract
The abstract should be described in 1 paragraph with content including Objectives, Methods,
and Results. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
Keywords : Please type in English not more than 3-5 words. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ไม่เกิน 1 หน้ า A4 (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วัตถุประสงค์ / แนวคิดทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วิธีการวิจัย
(ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ ข้อมูล)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ผลการวิจัย
(ผลที่ได้ จากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สาคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
บทสรุป
(สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ) (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
เอกสารอ้างอิง รูปแบบ APA 6th (Cordia New 16 pt)
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