รายละเอียดการส่งบทความ (Call for Papers)
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565
1. ส่วนประกอบของบทความ
1.1) กรณีบทความทางวิชาการ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ชื่อผู้แต่ง
3) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
4) บทนา เนื้อเรื่องและสรุปสาระสาคัญ
5) เอกสารอ้างอิง ตามระบบ APA: American Psychological Association
(โปรดดูตัวอย่างแนบท้าย)
1.2) กรณีบทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ชื่อผู้แต่ง
3) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
4) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5) คาสาคัญ (Key words)
6) เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
6.1) บทนา
6.2) วัตถุประสงค์
6.3) นิยามศัพท์
6.4) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.5) ระเบียบวิธีวิจัย
6.6) ผลการวิจัย
6.7) บทสรุป
6.8) ข้อเสนอแนะ
6.9) เอกสารอ้างอิง ตามระบบ APA: American Psychological Association
(โปรดดูตัวอย่างแนบท้าย)
2. การจัดพิมพ์บทความ
1) พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4 (ขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบด้านบน ด้านล่าง และ ด้านขวา 1 นิ้ว)
2) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word version 2013 ขึ้นไป
3) รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK
4) ลักษณะและขนาดตัวอักษร
4.1) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาด 18
4.2) ชื่อผู้เขียน ตัวหนา ขนาด 16
4.3) หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ขนาด 16
4.4) เนื้อหา ตัวปกติ ขนาด 16

-23. การจัดส่งเอกสารและบทความ
กาหนดให้ผู้ส่งบทความดาเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th
4. กาหนดระยะเวลาของการส่งบทความ
4.1) ส่งบทความและแบบฟอร์มที่กาหนดผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
**ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565**
4.2) แจ้งผลการพิจารณาบทความ **ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565**
4.3) ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ **ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565**
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์: www.kpi.ac.th
Email address: somkait@kpi.ac.th หรือ noppajakkr@kpi.ac.th
สานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 02-1419687 หรือ 02-1419715
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความ
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย…… (TH SarabunPSK ขนาด 18 pt.หนา)....
ภาษาอังกฤษ……… (TH SarabunPSK ขนาด 18 pt.หนา)........
ชื่อผู้นิพนธ์ ภาษาไทย ....................1, ………………2,………………3
(ใส่เครื่องหมาย * กรณีที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบหลักในผลงาน)
ภาษาอังกฤษ .......................1, ..........................2,…………………..3
(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ตัวหนา)
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
(เนื้อเรื่องTH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

คาสาคัญ:(หัวข้อ TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา). (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.ปกติ)
Abstract (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
(เนื้อเรื่องTH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ) ...............................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Keywords:(หัวข้อ TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา).(เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.ปกติ)
_______________________
1 รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย

.. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน่วยงานที่สังกัด/ เบอร์โทรศัพท์/ Email…
.. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/Email…

1 รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ

-4บทนา (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
(เนื้อเรื่องTH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ)
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
1. ......(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ) ..................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Literature Review)
................................(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.ปกติ) ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
นิยามศัพท์ (Definitions) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
................................(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.ปกติ) ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
................................(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.ปกติ) ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
........................... (เนื้อเรื่อง TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ) ..... พร้อมอธิบาย......................................
..............................................................................................................................................................................
สรุปผล (Conclusion) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
......................... (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ)....................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (Recommendation) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
.................(เนื้อเรื่องTH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ)..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
เอกสารอ้างอิง (References) (TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.หนา)
(TH SarabunPSK ขนาด 16 pt. ปกติ) ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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การอ้างอิงแบบแทรกเนื้อหาและบรรณานุกรมตามแบบ APA
1. รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
ตัวอย่าง
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549, น. 200-205)
(MaCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)
(Murphy, 1999, p.85)
กรณีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน
(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2549)
(Murphy, 1999)
2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
ตัวอย่าง
2.1) หนังสือ
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์.
จิตติ ติงศภัทิย์. (2556). คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. London:
Taylor & Francis.
2.2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from
http://www.onlineoriginals./showtime.asp?itemID+135
กฎหมายสามัญประจาบ้าน. สืบค้นจาก
http://www.iloveibrary.com/book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007
2.3) บทความวารสาร
จตุรนต์ ถิระวัฒน์. (กันยายน 2539). กระบวนการทาสนธิสัญญาและการปรับใช้สนธิสัญญาในทางปฏิบัติของ
ประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์, 26(3).
Dayton-Wood, A. (2008, October). Teaching English for “A Better American”. Rhetoric Review,
24(4), 397-414.
2.4) บทความจากหนังสือพิมพ์
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว. (26 กรกฎาคม 2550). มติชน, น.5.
Schwartz, J. (1993, September 30) Obesity affects economic, social status. The Washington
Post, pp. A1,A4.

-62.5) วิทยานิพนธ์
ธีระพันธ์ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและ
เอกชน.
Boroughs, B.B.S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis).
Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences.
2.6) เว็บไซต์
พรภัสสร ปิ่นสกุล. (23 เมษายน 2552). กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดตั้งศูนย์การพิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง. สืบค้นจาก
http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid.
Smith, S. (2066, January 5). Re: Disputed estimates of IQ [Electronic mailing list message].
Retrieved from http://tech.groups.yahoo.com/group/forensicnetwork/message/670
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