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Guidelines for Preparing a Manuscripts
How to prepare manuscripts:
1. General guideline
1.1 Manuscripts submitted should be academic ones either
research article or review article. The manuscripts must be original
and have not been published elsewhere nor is it currently under
consideration for publication elsewhere.
1.2 All submitted manuscripts are screened by the editor for
general scientific quality and information. Articles which meet general
standards are sent to expert referees for peer review with doubleblind. Special article is an exemption. Referee ‘s comments are
reviewed by editor and after authors revise the manuscripts in
response to referee ‘s comments, the scientific editor will either
accept or reject the manuscripts.
2. Manuscript Preparation
All submitted manuscripts are screened by editorial board
with the following requirement.
2.1 Font of manuscripts: The manuscript must be an original
copy typed in Thai or in English. The use of either language must
meet written publication standards. The manuscript should not be
margined with the length not more than 15 pages A4 issuing page
number on the right top of the page.
TH SarabanPSK size 14 is used in both Thai and English
manuscript. (See further in detail at item 4 Form typing)
2.2 Title : Name of article should be concise and relevant to
content.
2.3 Author’s name(s): It should put full name of author(s).
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2.4 Author affiliation: it should be specified by work place,
province and postcode for convenient contact.
2.5 Abstract: It should be made both Thai and English by
summarize important content and not more than 250 words with 3
keywords.
2.6 Content: It should be presented in relevant to research
process including the following items;
- Introduction: Explain research problem and importance
objective(s) and scope of study and hypothesis (if any) or research
question including review literature in the section of research
problem and importance.
- Research Methodology: Specify method of data collection
and method for analysis including period for data collection (year of
research conducted)
- Research Result: Illustrate research results and data, which
may be contained in form of tables or graphs, and should discuss the
research result with conceptual framework gained from literature
review.
- Conclusion, Comments and Suggestions : Conclude
research result, discuss it with concept reviewed from literature
review and provide suggestion based on the research result.
2.7 Image and table : Image and table should be available
only in case, be chronologically and represent the content clearly
when printed in black and white. Picture caption and table should be
provided concisely.
2.8 References and bibliography : References and
bibliography should be attached in every item and precisely, by
referring only the ones relevant to the content. They should be done
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in the form determined. Details must be provided in order to follow
the references and bibliography referred. (References and
bibliography should be done in consistency using author-date system)
2.8.1 References and bibliography must be in chronology and
alphabetical order without numbering. Thai references are firstly
sought followed by foreign languages using the word “Reference”.
2.8.2 Thai references and bibliography, Author’s full namelast name must be translated in item of “Translated Thai References”
by writing in the same style with items 2.8.3 and 2.8.4 (See example
in item 5 translation from Thai to English)
2.8.3 For references in foreign languages, author‘s last name
must be firstly referenced by fully written followed by other names
which summarized in the first capital letter. In the case of last name
beginning with “Van de, der, von” they must be filled before last
name.
2.8.4 Foreign language references must be provided in APA
style (American Psychological Association) which author can choose
APA Sixth Edition from Reference in Microsoft Word 2007 or higher.
2.9 Suggestion for language use
2.9.1 Correct, precise and understandable
2.9.2 Vocabulary chosen in according with the Royal
Institute’s dictionary and it’s declaration
2.9.3 Academic terminology used in parallel with English
vocabulary
2.9.4 Original language of specific name or translated foreign
word, if necessary, should be typed in bracket when firstly mentioned
for example กูย (Kuy), ขะแมร (Khamare)
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used

2.9.5 Not use foreign vocabulary in case of Thai is widely

2.9.6 Remain consistency in using vocabulary abbreviation
throughout article
2.9.10 Changing in manuscript: Editorial review is all rights
preserved. In case, the manuscript will be sent back to authors to
make final decision for publication
2.9.11 Reviewing process: It is normally completed within 3
months (depending the author duration to revise in response to the
referee’s comments)
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ

1.หลักเกณฑทั่วไป
1.1 บทความวิชาการที่จะเสนอเพื่อตีพิมพในวารสารการบริหารปกครอง
ตองเปนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรือผลงานอื่นที่เกี่ยวของกับสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตรที่ไมเคย
ตีพิมพ หรือเผยแพรมากอน
1.2 บทความวิชาการที่ จะได รับ การตี พิ มพ เมื่ อ การพิจ ารณาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ (ยกเวนบทความพิเศษ)
2. การเตรียมตนฉบับ
กองบรรณาธิการจะรับพิจารณากลั่นกรองเฉพาะตนฉบับที่เปนไปตาม
ขอกําหนดดังตอไปนี้
2.1 ตนฉบับ เปนตนฉบับพิมพใชภาษาไทยอยางเดียว หรือภาษาอังกฤษ
อยางเดียว ภาษาที่ใชควรถูกตองหลักภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความ
ยาวของตนฉบับไมเกิน 15 หนา A4 ระบุเลขหนาใหชัดเจนบริเวณดานบนขวาของ
หนากระดาษ
-บทความภาษาไทยใชอักษร TH SarabanPSK ขนาด 14
-บทความภาษาอังกฤษใชอักษร TH SarabanPSK ขนาด 14
2.2 ชื่อเรื่อง ควรกระชับและตรงกับเนื้อหา
2.2 ชื่อผูเขียน ใชชื่อเต็ม
2.3 สถานที่ทํางานของผูเขียน ระบุสถานที่ทํางานของผูเขียนที่สามารถ
ติดตอไดสะดวก
2.5 บทคัดยอใหทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสรุปสาระสําคัญ
ของบทความอยางครบถวนและมีความยาวไมเกิน 200 คํา ระบุคําสําคัญ จํานวน
ไมเกิน 3 คํา
2.6 เนื้อหา การนําเสนอเนื้อหางานวิจัย ควรสอดคลองกับกระบวนทัศน
การวิจัยและครอบคลุมดังนี้
บทนํา อธิบายความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค ขอบเขต
ของการวิจัย สมมติฐาน (ถามี)
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การตรวจเอกสาร เปนการสังเคราะหสาระจากวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อแสดงแนวความคิด ทฤษฎี และขอมูลที่มีสวนสัมพันธกับ
เรื่องที่วิจัย และสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย ระบุประชากรและกลุมตัวอยาง หรือผูให
ขอมูลสําคัญ วิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชวิจัย และวิธีการวิเคราะหขอมูล รวม
ไปถึงระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ป พ.ศ. ที่ทําการวิจัย
ผลของการวิจัย แสดงผลของการวิจัยและขอมูลตางๆ ที่ไดจาก
การศึ ก ษาวิ จั ย นั้ น ๆ อาจมี ภ าพตารางและแผนภู มิ ป ระกอบ ทั้ ง นี้ อ าจวิ จ ารณ
ผลการวิจัยดวยแนวคิดที่ไดจากการตรวจเอกสารได
บทสรุป และขอเสนอแนะ เปนการสรุปที่ไดรับจากการวิจัย
รวมถึงการอภิปรายผลดวยแนวคิดที่ไดจากการตรวจเอกสาร และใหขอเสนอแนะ
บนพื้นฐานของผลงานวิจัย
2.7 ภาพประกอบและตาราง ควรมีเฉพาะที่จําเปน และมีหมายเลขกํากับ
ภาพตามลําดับ ภาพจะตองชัดเจนแสดงเนื้อหาสําคัญของเรื่อง ควรเปนภาพที่สื่อ
ความหมายได เมื่อพิมพเปนขาว – ดํา คําอธิบายภาพประกอบและตารางใหใช
ขอความกะทัดรัด ชัดเจน
2.8 การอางอิง การอางอิงในเนื้อหาและเอกสารอางอิงทายบทความทุก
รายการ วิธีการเขียนอางอิงจะตองถูกตองตามหลักเกณฑในการเขียนอางอิงตามที่
กําหนด จะตองมีรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเอกสารไวครบถวนเพื่อความสะดวกใน
การติดตามเอกสารที่ผูเขียนไดอางอิงไว โดยการอางอิงในเนื้อหาใหใชระบบนาม ป
และเลขหนา
2.8.1 การเรียงลําดับเอกสาร เรียงตามลําดับอักษรชื่อผูเขียน
โดยไมตองมีเลขกํากับ เริ่มดวยรายการชื่อเอกสารภาษาไทย และตอดวยรายชื่อ
ภาษาตางประเทศ ใชหัวขอคําวา เอกสารอางอิง
2.8.2 เอกสารอางอิงที่เปนภาษาไทย ชื่อผูเขียนใชชื่อเต็มและ
นามสกุล และใหแปลรายการอางอิงนั้นจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ตอทายในหัวขอ Translated Thai References โดยเขียนแบบเดียวกับหัวขอ
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2.8.3 และ 2.8.4 ดูตัวอยางในขอที่ การแปลเอกสารอางอิงจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
2.8.3 เอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศ ชื่อผูเขียนใหอาง
นามสกุลกอน โดยเขียนเปนคําเต็มและตามดวยชื่ออื่นๆ ชื่อยอเฉพาะตัวอักษรตัว
แรกในกรณีชื่อที่มีคําขึ้นตน ดวยคําวา Van de, der, von ใหเขียนเติมนําหนาชื่อ
สกุล
2.8.4 การเขียนเอกสารอางอิงที่เปนภาษาตางประเทศ ใช
รูปแบบ APA style (American Psychological Association) ซี่งผูเขียนสามารถ
เลือกใช APA Sixth Edition ไดจาก Reference ใน Microsoft Word 2007 หรือ
สูงกวา
2.9 ขอเสนอแนะในการใชภาษา
2.9.1 ใชภาษาที่ถูกตอง เขาใจงายและกะทัดรัด
2.9.2 ใชคําศัพทตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและ
ประกาศของราชบัณฑิตยสถาน
2.9.3 การใชศัพทบัณฑิตทางวิชาการ ควรใชควบคูกับศัพททาง
ภาษาอังกฤษ
2.9.4 การเขียนชื่อเฉพาะหรือคําแปลจากภาษาตางประเทศที่
ปรากฏเปนครั้งแรกในบทความ หากจําเปนก็ควรพิมพภาษาเดิมของชื่อนั้นๆ กํากับ
ไวในวงเล็บ เชน ชวา (Java) เขมร (Khmer) เปนตน
2.9.5 ไม ค วรใช ภ าษาต า งประเทศในกรณี ที่ มี คํ า ไทยใช
แพรหลายอยูแลว
2.9.6 รักษาความสม่ําเสมอในการใชคําศัพท หรือการใชตัวยอ
โดยตลอดทั้งบทความ
2.10 การตรวจสอบแกไขตนฉบับ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตรวจแกไขตนฉบับที่สงมาพิมพทุกเรื่องตามแตจะเปนสมควร ในกรณีที่จําเปนจะสง
ตนฉบับเดิมหรือฉบับแกไขแลวกลับคืนมายังผูเขียนเพื่อขอความเห็นชอบ
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2.11 ระยะเวลาในการดําเนินการ กองบรรณาธิการจะดําเนินการตั้งแต
รับเรื่องจนถึงพรอมตีพิมพ ใชเวลาประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่
ผูเขียนใชในการแกไขตามขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดวย)
3. เงื่อนไขการตีพิมพ
3.1 ผลงาน หรือบทความวิชาการที่จะนําเสนอเพื่อตีพิมพตองเปนผลงาน
ที่ไมเคยลงตีพิมพ หรือเผยแพรที่ใดมากอน (ยกเวนเปนการรวบรวมผลงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเฉพาะ
บทคัดยอเทานั้น ในการประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติมาแลว)
3.2 เงินลงทะเบียนการสงผลงานเพื่อตีพิมพบทความละ 3,500 บาท
(สามพันหารอยบาทถวน) สําหรับบุคคลทั่วไป และบทความละ 2,500 บาท (สอง
พันหารอยบาท) สําหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซึ่งชําระไดทันทีเพื่อ
เปนการประกันวาผูเสนอผลงานจะไมสงผลงานที่ผานการตีพิมพในแหลงอื่นใดมา
กอน และจะไมสงผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพนี้ในวารสารอื่นในระหวางการพิจารณา
ซึ่งเมื่อชําระเสร็จแลวใหถือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูสงบทความ
จะขอคืนไมได
3.3 ผูเสนอบทความตองดําเนินการแกไข หรือปรับปรุงผลงานตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิและสงคืนกองบรรณาธิการวารสารฯ ภายในเวลาที่
กําหนด
4. รูปแบบการจัดพิมพ มีการกําหนดรูปแบบการพิมพ
4.1 บทความภาษาไทย ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK
4.2 บทความภาษาอังกฤษ ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK
รายการ
ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ
ขนาด
ตัวอักษร
ชื่อบทความ
เนน
กลางหนากระดาษ
20
ชื่อผูแตง
เนน
กลางหนากระดาษ
16
บทคัดยอ
เนน
กลางหนากระดาษ
14
หัวขอแบงตอน
เนน
กลางหนากระดาษ
14
หัวขอยอย
เนน
ชิดซาย
14
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เนื้อหาขอความ
การเนนขอความใน
บทความ
การแสดงข อ ความ
ที่เ ป น คํ า สั ม ภาษณ
หรือขอความสําคัญ
จากแหลงอื่น
ขอความในตาราง
การอางอิงแทรกใน
เนื้อหา
เอกสารอางอิง

ปกติ
เนน

-

14
14

เอียง

14

ปกติ
ปกติ

12
14

เนน

กลางหนากระดาษ

14

4.3 การจัดพิมพ กําหนดระยะขอบกระดาษ ดังนี้
ดานบน 1.5 นิ้ว
ดานลาง 1.5 นิ้ว
ดานซาย 2.0 นิ้ว
ดานขวา 1.0 นิ้ว
5. การสงบทความเพื่อตีพิมพ
5.1 สงตนฉบับดวยตนเองทางเว็บไซต (website) ในระบบ ThaiJo2.0
(Official launch of ThaiJo2.0) โดยการลงทะเบียนในระบบออนไลนผานชอง
การส ง บทความเข า สู ร ะบบวารสาร (Submission) ที่ https://www.tcithaijo.org/
5.2 บทความของทานจะสําเร็จในระบบเมื่อไดรับการตอบกลับอัตโนมัติ
จากอีเมลลของกองบรรณาธิการไปยังอีเมลลสวนตัวของทานที่ใชลงทะเบียนยืนยัน
วาการสงตนฉบับบทความของทานเขาสูระบบวารสารเรียบรอยแลว หลังจากนั้นผู
ประสานงานกองบรรณาธิ ก ารจะส ง อี เ มลล ก ลั บ ไปชี้ แ จงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ขั้นตอนการดําเนินการจัดพิมพตนฉบับของทานอีกครั้งหนึ่ง ในระหวางนี้ยังไมถือวา
[614]

วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal)
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2560)

บทความของทานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารแลว นอกจากไดหนังสือตอบ
รับทางการจากบรรณาธิการบริหารเทานั้น
6.การติดตอสื่อสาร
6.1 กองบรรณาธิการวารสารการบริหารปกครอง สาขารัฐประศาสน
ศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พื้นที่นามน) 13
หมู 14 ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 46230
6.2 ติดตอขอสงเอกสารผานระบบโทรสาร ไดที่หมายเลข 043-602056
6.3 ติดตอขอสงหลักฐานผานระบบ E-mail ที่ psl_journal@ksu.ac.th
6.4 ติดตอขอสง – รับบทความเพื่อรับการพิจารณา แกไขเพิ่มเติม
ติดตามระหวางแกไขเพิ่มเติม รับใบเสร็จคาลงทะเบียน จดหมายการตอบรับตีพิมพ
บทความ รวมทั้งสอบถามและขอรับทราบหลักเกณฑตางๆ อาจารยนพพล อัคฮาด
โทรศัพทมือถือ 089-7107345
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การเขียนรายการอางอิง
Reference Writing
1. การอางอิงในเนื้อความ การอางอิงในเนื้อความเปนการระบุแหลงที่มา
ของขอมูลในเนื้อความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป (Author date in text
citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปที่พิมพ และหนาที่อางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขาง
หลังขอความที่ตองการอางอิง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ดังนี้
1.1 การอ า งอิ ง ชื่ อ บุ ค คล คนไทยให ล งชื่ อ ตั ว และนามสกุ ล ส ว นชาว
ตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อสกุล
ตัวอยางการอางอิง
ผูแตง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)
ผูแตง 2 คน (กตัญู แกวหานาม และนพพล อัคฮาด, 2556: 66)
ผูแตง 3-5 คนใหใสชื่อทุกคน (สุจริต เพียรชอบ, สายใจ อินทรัมพรรย
และ สายใจ สุวรรณธาดา, 2548: 5)
ผูแตงมากกวา 6 คน (สุวกิจ ศรีปดถา และคณะ, 2550: 145)
1.2 ชื่อนิติบุคคล หนวยงาน องคกร ที่ทําเอกสารใหระบุชื่อหนวยงาน
ตามที่ปรากฏ
ตัวอยางการอางอิง (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2549)
2. เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม โดย
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูนิพนธไดใชอางอิงในเนื้อความ พรอมจัดเรียง
รายการเอกสารตามลํ า ดั บ อั ก ษรของผู แ ต ง และให ใ ช ก ารอ า งอิ ง แบบ APA
(American Psychological Association Citation Style) ดังนี้
หนังสือ (Book)
รูปแบบ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ (ถาพิมพตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป)
. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
ตัวอยาง วัลลภ รัฐฉัตรานนท และนพพล อัคฮาด. (2559). นักการเมืองถิ่นจังหวัด
หนองบัวลําภู. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา.
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Denhardt B. R. & Janet V. D. (2011), The New Public Service :
Serving Rather than Steering. (3rd ). Armonk, NY :
M.E.Sharpe.
บทความจากหนังสือที่มีผูวิจัยเฉพาะบท (Book Article or Chapter)
รูปแบบ ชื่อผูวิจัยบทความ. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน
ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ:
สํานักพิมพ, หนา.
ตัวอยาง นครินทร เมฆไตรรัตน. (2549). สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมการ
เมืองไทยสมัยใหม. ใน ธเนศ วงศยานนาวา (บรรณาธิการ).
จักรวาลวิทยา. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, -325 - 389.
Wamsley, G. L. and et al. (1990). Public Administration and
the Governance Process : Shifting the Political
Dialogue. in Wamsley, G. L. (Editor). Refunding
Public Administration. California : Sage Publication,
pp. 31 – 51.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal or Magazine Article)
รูปแบบ ชื่อผูวิจัยบทความ. (ปที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่):
หนา.
ตัวอยาง นพพล อัคฮาด. (2560). วิถีประชาธิปไตยในบริบทวัฒนธรรมชุมชนอีสาน.
วารสารการบริหารปกครอง, 6 (ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน):
84 - 104.
Akahat, N. (2017). Democratic Way in the Community Cultural
Context of Thai Northeastern. Governance Journal,
6 (Special Issue, September): 84 - 104.
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บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper Article)
รูปแบบ ชื่อผูวิจัยบทความ. (ปที่พิมพ๗. “ชื่อบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ, หนาซึ่ง
ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง ผาสุก อินทราวุธ. (2544). “สังคมชนชั้นสมัยกอนประวัติศาสตรใน
ประเทศจีน.” กรุงเทพธุรกิจ, หนา 6-7.
บทความจากฐานขอมูลอินเตอรเน็ต (Article from an Internet Database)
รูปแบบ ชื่อผูวิจัยบทความ. (ปที่เผยแพร). “ชื่อบทความ.” ชื่อวารสาร ปที่(ฉบับที่).
สืบคนจากแหลงขอมูล/สารนิเทศ. วันที่ทําการ
ตัวอยาง Mershon, D. (1998). “Startrek on the Brain: Alien Minds,
Human Minds.” American Scientist 86 (585).
Retrieved from Expanded Academic ASAP database,
July 29, 2017.
ธร ปติดล. (มปป.). แนวคิดเรื่องชุมชนนิยมกับการสรางเสริมเสรีภาพ.
(Online) สืบคนจาก http://v-reform.org/wpcontent/uploads/2014, เขาถึงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558.
บทความจากสารานุกรม (Encyclopedia Article)
รูปแบบ ชื่อผูวิจัยบทความ. (ปที่พิมพ). “ชื่อบทความ.” ใน ชื่อสารานุกรม.
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