หลักเกณฑและรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพในวารสารรมพฤกษ
หลักเกณฑการเสนอบทความเพื่อตีพิมพวารสารรมพฤกษ
1. ผูเขียนตองชำระคาธรรมเนียมตีพิมพบทความ
2. บทความที่สงมาตองเขียนใหอยูในรูปแบบที่วารสารรมพฤกษกำหนดเทานั้น
3. ผูเขียนตองสงเอกสาร 1) แบบฟอรมการสงบทความ 2) ใบโอนเงิน และ 3) บทความ มาที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (ระบบออนไลน) เทานั้น โดยจะ
ไมรับพิจารณาบทความที่สงทางอีเมล ไปรษณียหรือชองทางอื่นๆ
4. ระยะเวลาที่ใชในกระบวนการตั้งแตรับบทความจนผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความเสร็จ
โดยประมาณ 75 วัน
5. ผูเขียนจะไดรับหนังสือตอบรับการตีพิมพเมื่อกองบรรณาธิการไดรับบทความที่ผูเขียนแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิหลังจากการประเมินแลวเทานั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะบทความที่สงมาตามเงื่อนไขนี้เทานั้น
เงื่อนไขการสงบทความเสนอขอรับการประเมินเพื่อตีพิมพในวารสารรมพฤกษ
1. เปนบทความทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. ตองเปนบทความที่ไมเคยเสนอขอตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารฉบับอื่นๆ มากอน
3. ผูเขียนจะตองสงตนฉบับเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส โดย
- พิมพลงในโปรแกรม Microsoft word ความยาวไมเกิน 15 หนา (A4)
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- กำหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน คือ 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว (ขอบบน ซาย ขวา และลาง)
4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเปนบทความที่มาจากงานวิจัยตองเปนการเขียน
ใหม โดยนำประเด็นสำคัญมานำเสนอ และใชรูปแบบการเขียนที่ไมใชเปนการยอจากงานวิจัย
บทความวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ (ไมตองใสตัวเลขหนาหัวขอในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวม 2 ภาษา ควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา A4)
4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคำ)
5. ที่มาและความสำคัญของปญหา
6. วัตถุประสงค / แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
7. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูล)
8. ผลการวิจัย (ผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)
9. บทสรุป (สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ)
10. เอกสารอางอิง (วารสารรมพฤกษใชรปู แบบ APA 6th)
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บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอดังนี้ (ไมตองใสตัวเลขหนาหัวขอในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา A4)
4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคำ)
5. บทนำ (ที่มา หรือ ความสำคัญของบทความที่ตองการนำเสนอ)
6. เนื้อหา (ผูเขียนนำเสนอหัวขอสำคัญที่เกี่ยวของประกอบบทความที่นำเสนอ)
7. บทสรุป (สรุปประเด็นสำคัญที่ไดนำเสนอจากบทความ โดยสรุปทายบทความอาจตั้งประเด็นคำถาม หรือ
การสรางความตองการใหผูอานคิดคนหาคำตอบใหมๆ)
8. เอกสารอางอิง (วารสารรมพฤกษใชรูปแบบ APA 6th)
5. สำหรับบทความปริทัศน-บทวิจารณหนังสือ ผูเขียนจะตองแจงแหลงที่มาโดยละเอียด
6. วารสารรมพฤกษ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับพิจารณาบทความ กรณี
6.1 การใชอีเมลและหมายเลขโทรศัพทของผูอื่นในการสงบทความ
6.2 ไมรับพิจารณาบทความวิจัยในชั้นเรียนและบทความจากงานวิจัยสถาบัน
6.3 รับพิจารณาบทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสารรมพฤกษเทานั้น
6.4 รับพิจารณาบทความผานระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index]
เทานั้น
การเขียนเชิงอรรถ เปนการเขียนขอความที่บอกแหลงที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน อาจเปนรายละเอียด
เพิ่มเติมขอความบางแหงในรายงาน ตำแหนงของเชิงอรรถใหเขียนไวทายหนากระดาษแตละหนาโดยเวนหาง
จากขอความในสวนเนื้อเรื่องพอสมควร และมีเสนขีดคั่นเพื่อมิใหปะปนกับเนื้อเรื่อง ดังตัวอยางตอไปนี้
- เชิงอรรถโยง (Gross - Reference) คือ การเขียนเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาใหผูอานสามารถดูหรือ
อานเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะการเขียนดังนี้
…....…ในการปฏิบัติหนาที่ และการทำงานในหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแลว
จะตองมีการบริหารองคกรที่ดี นั้นหมายความวา การดำเนินการจะตองยึดหลักการบริหารงาน 1
.........................................................
1ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หนา 75.
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- เชิงอรรถอธิบาย (Content Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เปนขอความอธิบาย ขยายความ
เพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายงานบางตอนที่คิดวาจะชวยใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น มีลักษณะการเขียน ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ (Book Number) หรือเลขผูแตง1 (Author Number) การจัดหนังสือ
................................................................
1เลขเรี ยกหนั งสือหรือเลขผู  แตง คือ ตั วเลขที่ กำหนดขึ ้ น แทนตั วอั กษรของชื ่อ หรื อนามสกุ ล ผู แ ตง จะใสกำกับ
ตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตงในเลขเรียกหนังสือ

รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงในเนื้อหาบทความ
เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้ อเรื่องเทานั้น ดังนั้น
จำนวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจำนวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง การ
อางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตง และ ปที่พิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความในเนื้อหานั้น และอาจระบุ เลขหนาของเอกสารที่
อ า ง ได เพื ่ อ ให ผูอ า นสามารถตรวจสอบขอมู ลทางบรรณานุ กรมของเอกสารที ่ ใช อ างอิงไดจ ากรายการ
เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตัวอยาง (ผูแตง 1 คน)
(พรรณี บัวเล็ก, 2559)
พรรณี บัวเล็ก (2559)
ตัวอยาง (ผูแตง 2 คน) หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหใสชื่อผูแตงทุกคน
Dunning and Friedman (2014 : 79-120)
(Dunning and Friedman, 2014 : 79-120)
หรือการสรุปเนื้อหามาทั้งหมดเลม ไมใชเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรือหนาใดหนาหนึ่ง ก็ไมตองระบุหมายเลขหนา
ดังนี้
ตัวอยาง
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2558)
กรณีการอางอิงผูแตงเปนชาวตางประเทศใหระบุแตนามสกุล ไมตองใสชื่อแรก
ตัวอยาง
(Hobbs, 2015 : 58 – 81)
กรณีที่ผูแตงมีฐานันดรศักดิ์ ใหคงไวเหมือนบรรดาศักดิ์/สมณศักดิ์ เดิม ดังนี้
ตัวอยาง
(หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59)
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หรือกรณีผูแตงมียศทางทหาร ตำรวจ ตำแหนงทางวิชาการ คำเรียกทางวิชาชีพ ไมตองใสไว เชน ศาสตราจารย
นายแพทย
ตัวอยาง
(สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2558 : 68)
กรณีอางอิงจากเว็บไซด ใหใสชื่อผูแตง ป พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบคน ดังนี้
ตัวอยาง
(อาทิตย ทองอินทร, 2559)
สำนักงานสถิติแหงชาติ (2559)
การเขียนเอกสารอางอิง (ทายบทความ)
การเขียนเอกสารอางอิง (บรรณานุกรม) ใหเขียนโดยเรียงลำดับ ตามหลักการเดียวกับการเรีย งคำ
ตามลำดับอักษรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคำที่
มีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคำที่มีรูปสระตามลำดับตั้งแต ก-ฉ และ A-Z สวนคำที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกัน
เรียงลำดับตามรูปสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยกอนตามดวยภาษาอังกฤษ
วารสารร ม พฤกษ ใ ช ร ู ป แบบที ่ น ิ ย มใช ก ั น ทั ่ ว ไปทางสั ง คมศาสตร คื อ APA 6 th (American
Psychological Association) เพื่อในการบันทึกการอางอิงตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย
(TCI) โดยเขียนประเภทการอางอิง ดังตัวอยางตอไปนี้
หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ : สำนักพิมพ.
Ex.
วิจารณ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักส
จำกัด.
บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปท(ี่ ฉบับที่), หนา.
Ex.
อมรรัตน กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี. รมพฤกษ, 34(1), 209234.
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วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อวิทยานิพนธ. คณะ/ชื่อสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ.
Ex.
วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ.
การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผูเขียน. (ป). ชื่อบทความ. ชื่อรายงานการประชุม, หนา.
Ex.
สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิสวนบุคคล : ศึกษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค. การนำเสนอ
ผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำป พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ
มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ, 588-600.
เว็บไซต
ชื่อผูเขียน. เรื่องที่สืบคน. (วัน เดือน ปที่สืบคน) สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ทรัมปกำลังเผชิญหนากับ “ตุลาการภิวัฒน” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ 2560)
สืบคนจาก http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635.
สัมภาษณ
ชื่อผูถูกสัมภาษณ. ตำแหนง. สัมภาษณ, วัน เดือน ป.
Ex.
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2558.
หนังสือออนไลน (e Book)
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อเรื่อง. สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
สมนึก อุนแกว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (23 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจาก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
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บทความในวารสารออนไลน (e Journal)
ชื่อผูแตง. (ป). ชื่อบทความ. (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ชื่อเว็บไซต (URL).
Ex.
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยเครือขายปาชุมชนในเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก.(22 กุมภาพันธ 2560). สืบคนจาก https://www.tcihaijo.org/index.php/romphruekj
/article/view/72599/58412.
การลงรายการผูแตงในเอกสารอางอิง
1. ชื่อผูแตงชาวไทยลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไมมีคำนำหนา และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผูแตง
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป
2. ผูแตงมีคำนำหนา ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการทายชื่อ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ระหวางชื่อและฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
Ex.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน, ม.ร.ว.
สุพัตรา มาศดิตถ, คุณหญิง.
3. ผูแตงที่เปนพระสงฆที่มีสมณศักดิ์ใหลงรายการตามเดิม และ ใสชื่อเดิมไวในวงเล็บ
Ex.
สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี).
4. ผูแตง 2 คน ลงรายการโดยใช คำวา “และ” หรือ “&” เชื่อมทั้ง 2 ผูแตงที่ 1 และ ผูแตงที่ 2
5. ผูแตงตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใชคำเชื่อม “และ” หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดทาย และ คนสุดทาย
6. ผูแตงชาวตางชาติ ลงรายการดวยชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอของชื่อตน และ
อักษรยอชื่อกลาง (หากมี) ทั้งนี้ การลงรายการชื่อชาวตางชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแตละ
ชาติไดตามความเหมาะสม
7. ผูแต งที่เปนหนวยงานราชการ องคกร สถาบันตางๆ ลงรายการโดยเรีย งลำดับจากหนวยงานใหญ ไ ป
หนวยงานยอย โดยเวนวรรคระหวางชื่อทั้ง 2 (โดยใชชื่อเต็มไมใชอักษรยอ)
8. หนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตงใหลงรายการโดยใชชื่อหนังสือ และเรียงลำดับตามรายการชื่อผูแตง
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รูปแบบการเขียนบทความ (วิจัย)
ชื่อบทความ ภาษาไทย (Cordia New 16 pt ตัวหนา)
ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ชื่อและนามสกุล1 (ภาษาไทย Cordia New 16 pt ตัวหนา)
ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
1

ระบุหนวยงานสังกัดผูเขียน (ไมระบุสถานภาพ ยศ ตำแหนง คำนำหนาชื่อใดๆ) ที่อยู.....................................................
.........................................โทรฯ : …………… email ………………… (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cordia New 14 pt ตัวปกติ)

บทคัดยอ
(ไมเกินครึ่งหนา A4 ประกอบดวย วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัยและผลการวิจัย)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
คำสำคัญ : ภาษาไทย ไมเกิน 3-5 คำ (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)
บทนำ / ที่มาและความสำคัญของปญหา
ไมเกิน 1 หนา A4 (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วัตถุประสงค / แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม (งานวิจัยที่เกี่ยวของ)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วิธีการวิจัย
(ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธกี ารเก็บและการวิเคราะหขอมูล)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ผลการวิจัย
(ผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
บทสรุป
(สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ)
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
7

เอกสารอางอิง (รูปแบบ APA 6th) (Cordia New 16 pt)
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