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ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 
Guidelines for Prepare Manuscripts 

  
1.หลักเกณฑ์ทั่วไป 
 1.1 บทความวิชาการที่จะเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครอง 
ต้องเป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ที่ไม่เคย
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่มาก่อน 
 1.2 บทความวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์  เมื่อการพิจารณาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ (ยกเว้นบทความพิเศษ) 
 
2. การเตรียมต้นฉบับ 
 กองบรรณาธิการจะรับพิจารณากลั่นกรองเฉพาะต้นฉบับที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ต้นฉบับ เป็นต้นฉบับพิมพ์ใช้ภาษาไทยอย่างเดียว หรือภาษาอังกฤษ
อย่างเดียว ภาษาที่ใช้ควรถูกต้องหลักภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความ
ยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้า A4 ระบุเลขหน้าให้ชัดเจนบริเวณด้านบนขวาของ
หน้ากระดาษ 
  -บทความภาษาไทยใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14 
  -บทความภาษาอังกฤษใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 14 
 2.2 ช่ือเรื่อง ควรกระชับและตรงกับเนื้อหา 
 2.2 ช่ือผู้เขียน  ใช้ช่ือเต็ม 
 2.3 สถานทืท างานของผู้เขียน ระบุจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ ระบุสถานที่
ท างานของผู้เขียนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
 2.5 บทคัดย่อให้ท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสรุปสาระส าคัญ
ของบทความอย่างครบถ้วนและมีความยาวไม่เกิน 200 ค า ระบุค าส าคัญ จ านวน
ไม่เกิน 3 ค า 
 2.6 เนื้อหา การน าเสนอเนื้อหางานวิจัย ควรสอดคล้องกับกระบวนทัศน์
การวิจัยและครอบคลุมดังนี้ 
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  บทน า อธิบายความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  ขอบเขต
ของการวิจัย สมมติฐาน (ถ้ามี)  
  การตรวจเอกสาร เป็นการสังเคราะห์สาระจากวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแสดงแนวความคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
เรื่องที่วิจัย และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  วิธีด าเนินการวิจัย ระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้วิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล รวม
ไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. ท่ีท าการวิจัย 
  ผลของการวิจัย แสดงผลของการวิจัยและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยนั้นๆ อาจมีภาพตารางและแผนภูมิประกอบ  ทั้งนี้อาจวิจารณ์
ผลการวิจัยด้วยแนวคิดที่ได้จากการตรวจเอกสารได้ 
  บทสรุป และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปที่ได้รับจากการวิจัย
รวมถึงการอภิปรายผลด้วยแนวคิดที่ได้จากการตรวจเอกสาร และให้ข้อเสนอแนะ
บนพ้ืนฐานของผลงานวิจัย 
 2.7 ภาพประกอบและตาราง ควรมีเฉพาะที่จ าเป็น และมีหมายเลขก ากับ
ภาพตามล าดับ ภาพจะต้องชัดเจนแสดงเนื้อหาส าคัญของเรื่อง ควรเป็นภาพที่สื่อ
ความหมายได้ เมื่อพิมพ์เป็นขาว – ด า ค าอธิบายภาพประกอบและตารางให้ใช้
ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน 
 2.8 การอ้างอิง การอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความทุก
รายการ วิธีการเขียนอ้างอิงจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงตามที่
ก าหนด จะต้องมีรายละเอียดส าคัญเกี่ยวกับเอกสารไว้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกใน
การติดตามเอกสารที่ผู้เขียนได้อ้างอิงไว้ โดยการอ้างอิงในเนื้อหาให้ใช้ระบบนาม ปี 
และเลขหนา้ 
  2.8.1 การเรียงล าดับเอกสาร เรียงตามล าดับอักษรช่ือผู้เขียน
โดยไม่ต้องมีเลขก ากับ เริ่มด้วยรายการช่ือเอกสารภาษาไทย และต่อด้วยรายช่ือ
ภาษาต่างประเทศ ใช้หัวข้อค าว่า เอกสารอ้างอิง 
  2.8.2 เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ช่ือผู้เขียนใช้ช่ือเต็มและ
นามสกุล และให้แปลรายการอ้างอิงนั้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ต่อท้ายในหัวข้อ Translated Thai References โดยเขียนแบบเดียวกับหัวข้อ 
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2.8.3 และ 2.8.4 ดูตัวอย่างในข้อที่  การแปลเอกสารอ้างอิงจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 
  2.8.3 เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ช่ือผู้เขียนให้อ้าง
นามสกุลก่อน โดยเขียนเป็นค าเต็มและตามด้วยช่ืออื่นๆ ช่ือย่อเฉพาะตัวอักษรตัว
แรกในกรณีช่ือที่มีค าขึ้นต้น ด้วยค าว่า Van de, der, von ให้เขียนเติมน าหน้าช่ือ
สกุล 
  2.8.4 การเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ ใช้
รูปแบบ APA style (American Psychological Association) ซี่งผู้เขียนสามารถ
เลือกใช้ APA Sixth Edition ได้จาก Reference ใน Microsoft Word 2007 หรือ 
สูงกว่า 

2.9 ข้อเสนอแนะในการใช้ภาษา 
  2.9.1 ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายและกะทัดรัด 
  2.9.2 ใช้ค าศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและ
ประกาศของราชบัณฑิตยสถาน 
  2.9.3 การใช้ศัพท์บัณฑิตทางวิชาการ ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ทาง
ภาษาอังกฤษ 
  2.9.4 การเขียนช่ือเฉพาะหรือค าแปลจากภาษาต่างประเทศที่
ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความ หากจ าเป็นก็ควรพิมพ์ภาษาเดิมของช่ือนั้นๆ ก ากับ
ไว้ในวงเล็บ เช่น ชวา (Java) เขมร (Khmer) เป็นต้น 
  2.9.5 ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีค าไทยใช้
แพร่หลายอยู่แล้ว 
  2.9.6 รักษาความสม่ าเสมอในการใช้ค าศัพท์ หรือการใช้ตัวย่อ
โดยตลอดทั้งบทความ 
 2.10 การตรวจสอบแก้ไขต้นฉบับ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแก้ไขต้นฉบับที่ส่งมาพิมพ์ทุกเรื่องตามแต่จะเป็นสมควร ในกรณีที่จ าเป็นจะส่ง
ต้นฉบับเดิมหรือฉบับแก้ไขแล้วกลับคืนมายังผู้เขียนเพื่อขอความเห็นชอบ 
 2.11 ระยะเวลาในการด าเนินการ กองบรรณาธิการจะด าเนินการตั้งแต่
รับเรื่องจนถึงพร้อมตีพิมพ์ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่
ผู้เขียนใช้ในการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย) 
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3. เง่ือนไขการตีพิมพ์ 
 3.1 ผลงาน หรือบทความวิชาการที่จะน าเสนอเพื่อตีพิมพ์ต้องเป็นผลงาน
ที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน (ยกเว้นเป็นการรวบรวมผลงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะ
บทคัดย่อเท่าน้ัน ในการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติมาแล้ว) 
 3.2 เงินลงทะเบียนการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์บทความละ 3,500 บาท 
(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับบุคคลทั่วไป และบทความละ 2,500 บาท (สอง
พันห้าร้อยบาท) ส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งช าระได้ทันทีเพื่อ
เป็นการประกันว่าผู้เสนอผลงานจะไม่ส่งผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์ในแหล่งอื่นใดมา
ก่อน และจะไม่ส่งผลงานท่ีเสนอเพื่อตีพิมพ์นี้ในวารสารอื่นในระหว่างการพิจารณา 
ซึ่งเมื่อช าระเสร็จแล้วให้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ส่งบทความ
จะขอคืนไม่ได้ 
 3.3 ผู้เสนอบทความต้องด าเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงผลงานตาม
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนกองบรรณาธิการวารสารฯ ภายในเวลาที่
ก าหนด 
 
4. รูปแบบการจัดพิมพ์ มีการก าหนดรูปแบบการพิมพ์ 
 4.1 บทความภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
 4.2 บทความภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร 
ช่ือบทความ เน้น กลางหน้ากระดาษ 20 
ช่ือผู้แต่ง เน้น กลางหน้ากระดาษ 16 
บทคัดย่อ เน้น กลางหน้ากระดาษ 14 
หัวข้อแบ่งตอน เน้น กลางหน้ากระดาษ 14 
หัวข้อย่อย เน้น ชิดซ้าย 14 
เนื้อหาข้อความ ปกติ - 14 
การเน้นข้อความ
ในบทความ 
 

เน้น  14 
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การแสดงข้อความ
ที่เป็นค าสัมภาษณ์ 
ห รื อ ข้ อ ค ว า ม
ส าคัญจากแหล่ง
อื่น 

เอียง  14 

ข้อความในตาราง ปกติ  12 
การอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา 

ปกติ  14 

เอกสารอ้างอิง เน้น กลางหน้ากระดาษ 14 
 
 4.3 การจัดพิมพ์ ก าหนดระยะขอบกระดาษ ดังนี้ 
  ด้านบน  1.5 นิ้ว 
  ด้านล่าง 1.5 นิ้ว 
  ด้านซ้าย 2.0 นิ้ว 
  ด้านขวา  1.0 นิ้ว 
 
5. การส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
 5.1 ส่ ง ต้ น ฉ บั บ ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( website) 
http://gjournal.ksu.ac.th/ โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านช่องการส่ง
บ ท ค ว า ม เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ว า ร ส า ร  ( Paper Submission) ที่ 
http://gjournal.ksu.ac.th/RegisForm.html  
 5.2 บทความของท่านจะส าเร็จในระบบเมื่อได้รับการตอบกลับอัตโนมัติ
จากอีเมลล์ของกองบรรณาธิการไปยังอีเมลล์ส่วนตัวของท่านที่ใช้ลงทะเบียนยืนยัน
ว่าการส่งต้นฉบับบทความของท่านเข้าสู่ระบบวารสารเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้
ประสานงานกองบรรณาธิการจะส่งอีเมลล์กลับไปช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด าเนินการจัดพิมพ์ต้นฉบับของท่านอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างนี้ยังไม่ถือว่า
บทความของท่านได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว นอกจากได้หนังสือตอบ
รับทางการจากบรรณาธิการบริหารเท่านั้น 
 

http://gjournal.ksu.ac.th/%20โดย
http://gjournal.ksu.ac.th/RegisForm.html
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6.การติดต่อสื่อสาร 
6.1 ส่งไปรษณีย์ถึงกองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่
นามน) 13  หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

6.2 ติดต่อขอส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร ได้ที่หมายเลข 043-602056  
6.3 ติดต่อขอส่งหลักฐานผ่านระบบ E-mail ที ่psl_journal@ksu.ac.th 
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การเขียนรายการอ้างอิง 
 

1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text 
citation) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ดังนี้  
  1.1 การอ้างอิงช่ือบุคคล คนไทยให้ลงช่ือตัวและนามสกุล ส่วนชาว
ต่างประเทศให้ลงเฉพาะช่ือสกุล 
  ตัวอย่างการอ้างอิง  
  ผู้แต่ง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)  
  ผู้แต่ง 2 คน (กตัญญู  แก้วหานาม และนพพล อัคฮาด, 2556: 66)  
  ผู้แต่ง 3-5 คนให้ใส่ช่ือทุกคน (สุจริต เพียรชอบ, สายใจ อินทรัมพรรย์ 
และ สายใจ สุวรรณธาดา, 2548: 5)  
  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน (สุวกิจ ศรีปัดถา และคณะ, 2550: 145)  
  1.2 ช่ือนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ท าเอกสารให้ระบุช่ือหน่วยงาน
ตามที่ปรากฏ  
  ตัวอย่างการอ้างอิง (สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย, 2549)  
  2. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดย
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้นิพนธ์ได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียง
รายการเอกสารตามล าดับอักษรของผู้แต่ง และให้ใช้การอ้างอิงแบบ APA 
(American Psychological Association Citation Style) ดังนี ้
หนังสือ (Book)  
รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ตัวอย่าง มัทนา หาญวิทย์ และ อุษา ทิศยากร. 2535. เอดส์การดูแลรักษา.  
  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ดีไซร์.  
บทความจากหนังสือที่มีผู้วิจัยเฉพาะบท (Book Article or Chapter)  
รูปแบบ ช่ือผู้ วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์ .  “ช่ือบทความ/บท/ตอน.” ใน ช่ือ
บรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์, หน้า.  
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  ใน พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ (บรรณาธิการ). ไวรัสวิทยาฉบับ 

พ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ: แม็ค, 117-121. 
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or Magazine Article)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่ตีพิมพ์. “ช่ือบทความ.” ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่): 
หน้า.  
ตัวอย่าง สุวกิจ ศรีปัดถา. 2555. “ภาวะผู้น ากับการตัดสินใจ.” วารสารคณะ 
  รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 1 (1): 1-15. 
บทความจากหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ช่ือบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าซึ่ง
ปรากฏบทความ.  
ตัวอย่าง ผาสุก อินทราวุธ. 2544. “สังคมชนช้ันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน 
  ประเทศจีน.” กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 6-7. 
บทความจากฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Article from an Internet Database) 
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