
 
รายละเอียดและข้ันตอนการส่งบทความ 

เพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี 21 ประจ าปี 2562 
 
ส่วนประกอบของบทความ 
 
กรณีบทความทางวิชาการ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย  

1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) ชื่อผู้แต่ง  
3) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด  
4) บทน า เนื้อเรื่องและสรุปสาระส าคัญ  
5) เอกสารอ้างอิง ตามระบบ APA: American Psychological Association (โปรดดูตัวอย่างแนบท้าย)  
 

กรณีบทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย  
1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
2) ชื่อผู้แต่ง  
3) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด  
4) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
5) ค าส าคัญ (Key words)  
6) เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย  

6.1) บทน า 
6.2) วัตถุประสงค์  
6.3) นิยามศัพท์  
6.4) วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
6.5) ระเบียบวิธีวิจัย  
6.6) ผลการวิจัย  
6.7) บทสรุป  
6.8) ข้อเสนอแนะ  
6.9) เอกสารอ้างอิง ตามระบบ APA: American Psychological Association (โปรดดูตัวอย่าง

แนบท้าย)  
 



การจัดพิมพ์บทความ 
1) พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4 (ขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบด้านบน ด้านล่าง และ ด้านขวา 1 นิ้ว)  
2) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word version 2003 ขึ้นไป  
3) รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK   
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 

 
การจัดส่งเอกสารและบทความ 
ก าหนดให้ เลือกวิธีการส่งบทความด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
 
วิธีที่ 1: ส่งทางจดหมาย  
สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย  

1) ต้นฉบับบทความ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ชุด  
2) CD บันทึกบทความ จ านวน 1 แผ่น ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF file พร้อมเขียน  

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอบทความ และชื่อบทความวิชาการหน้าแผ่น CD  
3) แบบฟอร์มส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 

ประจ าป ี2562 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน จ านวน 1 ชุด 
 
ที่อยู่ส าหรับการส่ง  

(**โปรดส่งแบบลงทะเบียน และเขียนที่มุมขวาบนซองเอกสารว่า “บทความประชุมวิชาการ KPI Congress คร้ังท่ี 21”) 
 
วิธีที่ 2: ส่งทาง Email สิ่งที่ต้องส่ง ประกอบด้วย  

การส่งทางอีเมลล์ต้องตั้งชื่อหัวเรื่อง (Subject) ในการส่งอีเมลล์ว่า “บทความประชุมวิชาการ KPI 
Congress ครั้งที่ 21” และแนบไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์ ดังนี้ 

2) ไฟล์แบบฟอร์ม ส าหรับส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2562 ทีก่รอกรายละเอียดครบถ้วน จ านวน 1 ชุด  

ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ 
เลขที ่120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 



3) ไฟล์ต้นฉบับบทความ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Microsoft Word และ 
PDF file โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอบทความตั้งเป็นชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น คุณพัฒนา ประชาธิปไตย 
ตั้งชื่อไฟล์เป็น Pattana.Phrachatippathai.doc, และ Pattana.Phrachatippathai.pdf เป็นต้น 
ที่อยู่ส าหรับการส่ง  
Email address: Kpicongress21@kpi.ac.th  
ส าเนาถึง:         wilasinie@kpi.ac.th และ kewalee@kpi.ac.th 
 
ก าหนดเวลาของการส่งบทความ 
1. ผู้ส่งบทความ ส่งแบบฟอร์มส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันพระปกเกล้า **ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562**  
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความ และแจ้งผลการ
พิจารณาบทความ **ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2562**  
3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ **ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562**  
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
เว็บไซต์: www.kpi.ac.th  
หรือ Email address: Kpicongress21@kpi.ac.th  
หรือ wilasinie@kpi.ac.th และ kewalee@kpi.ac.th 
หรือ  ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 02-1419533-35 
       วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ 02-1419571, 02-1427701 
 
 
 


