
รูปแบบการน าเสนอบทความ 
การเสนอบทความเพือ่พจิารณาตีพมิพ์ในวารสารการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

1. วารสารการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การเป็นวารสารรายคร่ึงปีท่ีจดัพิมพ์  ปีละ 2 คร้ัง      
รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. บทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพต์อ้งเป็นงานวชิาการทางดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ
พฒันาองค์การ การบริหารเทคโนโลยี หรือท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาองค์การ การพฒันาสังคม การพฒันาองค์การ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยกีารตดัสินใจ วทิยาการประกนัภยั การบริหารความเส่ียง หรือการจดัการระบบสารสนเทศ 

3. บทความท่ีเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพต์อ้งเป็นบทความวิจยั (Research Article) บทความวิชาการ 
(Journal Article) บทความปริทศัน์ (Review Article) หรือบทความวจิารณ์หนงัสือ (Book Review)  

4. บทความท่ีเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากผู ้ประเมินบทความท่ีกอง
บรรณาธิการก าหนด โดยผูป้ระเมินไม่ทราบว่าผูเ้สนอบทความเป็นผูใ้ด และผูเ้สนอบทความไม่ทราบว่าผู ้
ประเมินเป็นผูใ้ด (Blind Review) ทั้งน้ีผลการประเมินจากกองบรรณาธิการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

5. บทความท่ีเสนอตอ้งไม่เคยไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมาก่อนและตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารฉบบัอ่ืน 

6. บทความท่ีเสนอตอ้งมีองค์ประกอบได้แก่ ช่ือเร่ือง ค าส าคญั (Keywords) และบทคดัย่อซ่ึงมี
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 150 ค  า และไม่เกิน 250 ค  า ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ผูเ้สนอบทความเขียนช่ือ
ผูเ้ขียน ต าแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี) คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด และสถานท่ีท างานของผูเ้ขียนทุกท่านในกระดาษ
ปะหนา้ (แยกจากตวับทความ) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. ตน้ฉบบัตอ้งพิมพบ์นกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ภาษาไทยใช้แบบ
อกัษร Angsana New หรือ Browallia New ขนาด 16 pt. ภาษาองักฤษใชแ้บบอกัษร Times New Roman 
ขนาด 12 pt. เวน้ระยะ 1 บรรทดั (Single Space) การใชเ้ชิงอรรถให้แสดงเป็นตวัเลขยกก าลงั (superscript) 
เรียงล าดบัตามเน้ือหาของบทความและใหร้วบรวมเชิงอรรถเรียงล าดบัไวบ้นหนา้เดียวในทา้ยบทความ 

8. ส าเนาตน้ฉบบั 2 ชุด ส่งใหก้องบรรณาธิการวารสารทางไปรษณีย ์ท่ี คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม 10240 และส่ง
ไฟล์ขอ้มูลในรูปแบบ PDF และ MS-Word ไปท่ีอีเมล์ HRODJournal@gmail.com โดยระบุหวัขอ้อีเมล์ว่า 
“ส่งบทความเพื่อตีพิมพ”์ 

9. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงตามแนวทางของ The American Psychological 
Association (APA) 6th Edition 

10. การเขียนบรรณานุกรม ให้เรียงล าดับตามตัวอักษร แสดงบรรณานุกรมภาษาไทย  ก่อน
บรรณานุกรมภาษาองักฤษ โดยมีรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมตามแนวทาง The American 
Psychological Association (APA) 6th Edition โดยผูเ้ขียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก                   
The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition) หรือ 
http://search.apastyle.org/ 
 
  



 

Submission Guideline 

1. Human Resource and Organization Development Journal is published biannually, 

publishing articles written in both Thai and English  

2. Articles submitted must be academic work in the field of human resource 

development, organizational development, management technology or related fields, namely, 

public administration, economics, business administration, social and organizational 

psychology, social development, organizational development, environmental management, 

decision making technology, insurance, actuarial management, risk management, and 

information system management 

3. Articles submitted should be either research articles, journal articles, review 

articles, or book reviews 

4. The submitted articles will be evaluated by the editorial board and assigned 

reviewers under the blind review regulations. The conclusion of the editorial board is the 

final decision. 

5. The submitted articles have not been published and must not be in the process of 

submission with other journals 

6. The submitted articles must include both Thai and English keywords and abstract 

with the minimum of 150 words and maximum of 250 words each. Author(s) must provide 

full names, academic positions, highest academic qualification and affiliation on an extra 

cover sheet, separated from the submitted articles 

7. The manuscript must be typed on (single or) one side A4 papers with the maximum 

of 25 pages. Thai manuscripts must be typed in Angsana New 16 pt., or Browallia New 16 pt. 

English manuscript must be typed in Times New Roman 12 pt., single space. Footnote must 

be denoted as superscript number listed by content and all footnotes are listed on the last 

page.  

8. Post-mail 2 sets of the manuscript to the editorial board at The Graduate School of 

Human Resource Development, 118 Seri Thai Rd. Bangkapi, Bangkok 10240, and e-mail the 

manuscript in PDF and MS-Word to HRODJournal@gmail.com, subject of “Submitting paper 

for publishing.”  

9. References must be in the style of The American Psychological Association (APA) 

6
th

 Edition. 

10. Reference list must be in chronological order, listed Thai references before 

English references. Details of the reference listing must be in the style of The American 

Psychological Association (APA) 6
th

 Edition. Author(s) can retrieve more information 

regarding APA 6
th

 Edition from The Publication Manual of the American Psychological 

Association (6
th

 Edition), or http://search.apastyle.org/ 

 


