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รูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
ข้อมูลการเตรียมต้นฉบับบทความสําหรับผู้เขียนบทความ
1. เป็นบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. บทความที่ส่งเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน
3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word) โดย
- พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 15 (หน้า A4)
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยให้เว้นที่ว่างขอบกระดาษไว้ทั้ง 4 ด้าน 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว (ขอบด้านบน ขอบด้านซ้าย ขอบ
ด้านขวา ขอบด้านล่าง)
- ส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Word) ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนกําหนดออกวารสาร
4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยนําประเด็น
สําคัญมานําเสนอ และใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย
บทความวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวม 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
4. คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คํา ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคํา)
5. บทนํา (ที่มาและความสําคัญของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี)
6. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล)
7. ผลการวิจัย (ผลที่ได้จากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สําคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)
8. บทสรุป (สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ)
9. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
4. คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คํา ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคํา)
5. บทนํา (ที่มา หรือ ความสําคัญของบทความที่ต้องการนําเสนอ)
6. เนื้อหา (ผู้เขียนนําเสนอหัวข้อสําคัญที่เกี่ยวข้องประกอบบทความที่นําเสนอ)
7. บทสรุป (สรุปประเด็นสําคัญที่ได้นําเสนอจากบทความ โดยสรุปท้ายบทความอาจตั้งประเด็นคําถาม หรือ การสร้างความ
ต้องการให้ผู้อ่านคิดค้นหาคําตอบใหม่ๆ)
8. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
5. สําหรับบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดยละเอียด
6. ผู้เขียนต้องระบุอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เพื่อการติดต่อของตนเอง ผ่านการลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ (ThaiJO)
และระบุในบทความด้วย
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7. วารสารร่มพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาบทความ กรณี
7.1 การใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นในการส่งบทความ
7.2 ไม่รับพิจารณาบทความวิจัยในชั้นเรียนและบทความจากงานวิจัยสถาบัน
7.3 รับพิจารณาบทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสารร่มพฤกษ์เท่านั้น
7.4 รับพิจารณาบทความผ่านระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index] เท่านั้น
การเขียนเชิงอรรถ เป็นการเขียนข้อความที่บอกแหล่งที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน์ อาจเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมข้อความบาง
แห่งในรายงาน ตําแหน่งของเชิงอรรถให้เขียนไว้ท้ายหน้ากระดาษแต่ละหน้าโดยเว้นห่างจากข้อความในส่วนเนื้อเรื่องพอสมควร
และมีเส้นขีดคั่นเพื่อมิให้ปะปนกับเนื้อเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- เชิงอรรถโยง (Gross - Reference) คือการเขียนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาให้ผู้อ่านสามารถดูหรืออ่านเพิ่มเติมเพื่อความ
เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีลักษณะการเขียนดังนี้
…....…ในการปฏิบัติหน้าที่ และการทํางานในหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแล้ว จะต้องมีการบริหาร
องค์กรที่ดี นั้นหมายความว่า การดําเนินการจะต้องยึดหลักการบริหารงาน1
.........................................................
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หน้า 75.
- เชิงอรรถอธิบาย (Content Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เป็นข้อความอธิบาย ขยายความเพิ่มเติมจากเนื้อหา
ของรายงานบางตอนที่คดิ ว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีลักษณะการเขียน ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ (Book Number) หรือเลขผู้แต่ง1 (Author Number) การจัดหนังสือ
................................................................
1
เลขเรียกหนังสือหรือเลขผู้แต่ง คือ ตัวเลขที่กําหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือนามสกุล ผู้แต่ง จะใส่กํากับตามหลังพยัญชนะตัว
แรกของชื่อผู้แต่งในเลขเรียกหนังสือ
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้นจํานวนรายการเอกสารที่
อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจาํ นวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และ ปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่
ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความในเนื้อหานั้น และอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารที่อ้าง ได้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้จากรายการ เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม
(bibliography)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 1 คน)
(พรรณี บัวเล็ก, 2559)
พรรณี บัวเล็ก (2559)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 2 คน) หากมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน
Dunning and Friedman (2014 : 79-120)
(Dunning and Friedman, 2014 : 79-120)
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หรือการสรุปเนื้อหามาทั้งหมดเล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็ไม่ต้องระบุหมายเลขหน้า ดังนี้
ตัวอย่าง
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2558)
กรณีการอ้างอิงผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุแต่นามสกุล ไม่ต้องใส่ชื่อแรก
ตัวอย่าง
(Hobbs, 2015 : 58 – 81)
กรณีที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้เหมือนบรรดาศักดิ/์ สมณศักดิ์ เดิม ดังนี้
ตัวอย่าง
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59)
หรือกรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น ศาสตราจารย์นายแพทย์
ตัวอย่าง
(สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2558 : 68)
กรณีอ้างอิงจากเว็บไซด์ ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบค้น ดังนี้
ตัวอย่าง
(อาทิตย์ ทองอินทร์, 2559)
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
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การเขียนเอกสารอ้างอิง (ท้ายบทความ)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ให้เขียนโดยเรียงลําดับตามหลักการเดียวกับการเรียงคําตามลําดับอักษรใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคําที่มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําที่มีรูปสระ
ตามลําดับตั้งแต่ ก-ฉ และ A-Z ส่วนคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันเรียงลําดับตามรูปสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียง
ภาษาไทยก่อนตามด้วยภาษาอังกฤษ
วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปทางสังคมศาสตร์ คือ APA 6th (American Psychological Association)
เพื่อในการบันทึกการอ้างอิงตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยเขียนประเภทการอ้างอิง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
Ex.
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จํากัด.
บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท(ี่ ฉบับที่), หน้า.
Ex.
อมรรัตน์ กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี. ร่มพฤกษ์, 34(1), 209-234.
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์. คณะ/ชื่อสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ์.
Ex.
วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก,
กรุงเทพฯ.
การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียน. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อรายงานการประชุม, หน้า.
Ex.
สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล : ศึกษากรณีการส่งต่่อข้อมูลบนเฟสบุ๊ค. การนําเสนอผลงานวิชาการบัณฑิต
ศึกษาระดับชาติ ประจําปี พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600.
เว็บไซต์
ชื่อผู้เขียน. เรื่องที่สืบค้น. (วัน เดือน ปีที่สืบค้น) สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ทรัมป์กําลังเผชิญหน้ากับ “ตุลาการภิวัฒน์” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ์ 2560) สืบค้นจาก
http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635.
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สัมภาษณ์
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. ตําแหน่ง. สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี.
Ex.
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558.
หนังสือออนไลน์ (e Book)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น). สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สมนึก อุ่นแก้ว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัต.ิ (23 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
บทความในวารสารออนไลน์ (e Journal)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น). สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก.
(22 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/article/view/72599/58412.
การลงรายการผูแ้ ต่งในบรรณานุกรม
1. ชื่อผู้แต่งชาวไทย ลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไม่มีคํานําหน้า และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผู้แต่งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้แต่งมีคํานําหน้า ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการท้ายชื่อ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างชื่อและฐานันดร
ศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
Ex.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
สุพัตรา มาศดิตถ์, คุณหญิง.
3. ผู้แต่งที่เป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ให้ลงรายการตามเดิม และ ใส่ชื่อเดิมไว้ในวงเล็บ
Ex.
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี).
4. ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการโดยใช้ คําว่า “และ” หรือ “&” เชื่อมทั้ง 2 ผู้แต่งที่ 1 และ ผู้แต่งที่ 2
5. ผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้คําเชื่อม “และ” หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดท้าย และ คนสุดท้าย
6. ผู้แต่งชาวต่างชาติ ลงรายการด้วยชื่อสกุล โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และอักษรย่อชื่อกลาง
(หากมี)
การลงรายการชื่อชาวต่างชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแต่ละชาติได้ตามความเหมาะสม
7. ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ลงรายการโดยเรียงลําดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย โดยเว้นวรรค
ระหว่างชื่อทั้ง 2 (โดยใช้ชื่อเต็มไม่ใช้อักษรย่อ)
8. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ลงรายการโดยใช้ชื่อหนังสือ และเรียงลําดับตามรายการชื่อผู้แต่ง

