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วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการทีร่ องรับการเผยแพร่
ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความส�ำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การ
บริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์
มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยอันมีผลกระ
ทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
งานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการขยาย
บทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความ
รู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็น
สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผย
แพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพมิ พ์บทความซึง่ ไม่เคยเสนอเพือ่ ขอตี
พิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อนหน้านี้ โดยบทความทีจ่ ะได้รบั
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และ
ตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ไม่ทราบชือ่ ผูแ้ ต่งและผูแ้ ต่งไม่ทราบชือ่ ผูท้ รง
คุณวุฒิ (Double blind peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวา
รสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่ม
พฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ส่งเสริมอาจารย์ ผูส้ อนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนผูท้ รงคุณวุฒใิ นการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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ก�ำหนดการออกวารสาร
ปีการศึกษาละ 3 ฉบับ
		
			

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2559
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

(มกราคม – เมษายน 2559) ประเด็น :
วิกฤตการเมือง
เปิดรับบทความถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2559
บรรณาธิการ : อาจารย์ปัฐทวรรณ อ่วมศรี และอาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) ประเด็นการสื่อสาร
: ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี
เปิดรับบทความถึง : 15 กรกฎาคม 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร
และดร.ดรุณี ชูประยูร
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3

(กันยายน – ธันวาคม 2559) ประเด็น
: นวัตกรรมการศึกษา
เปิดรับบทความถึง : 15 พฤศจิกายน 2559
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
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บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพฤกษ์ (Romphruek Journal) เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องใน
แขนงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกริก อย่างไรก็ดี ความเป็น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มเี นือ้ หากว้างและครอบคลุมในหลายประเด็นทาง
สังคม ดังนั้นวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558
ได้ก�ำหนดรูปแบบเนื้อหา (Theme) ในประเด็นสาธารณสุข (Public Health)
ซึ่งมีความเชื่อมโยงในประเด็นสุขภาวะที่ดีของประชาชนในสังคม เพื่อเปิดรับชุด
ความรู้ในรูปของบทความทางวิชาการ เพื่อสะท้อนมุมมอง ปัญหา อุปสรรค รวม
ถึงข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสุขภาวะหรือ สาธารณสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม
วารสารฉบับสาธารณสุขนี้ ประกอบด้วย บทความทีห่ นึง่ ซึง่ พยายามเสนอมุม
มองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการด้านสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพ
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