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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. 
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ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................... 
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ค าส าคัญ (ภาษาไทย) ............................................................................................................................. 
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แบบ JKBU-3 
 

รูปแบบการพิมพ์และการน าเสนอบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

1. การพิมพ์  
  พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์แวร์อื่นที่
ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ด้วยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรกโดยจัดพิมพ์เป็น  2 
คอลัมภ์ ส าหรับสาระของบทความ ยกเว้นบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นแบบคอลัมภ์  
2. การน าเสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประเภทท้ังที่เป็นบทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ( Article 
review)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หน้า  A4 (รวมบทคัดย่อ) 
 2.2  ช่ือบทความให้ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 2.3  ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้ช่ือบทความ และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี)  ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างาน และที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ และe-mail ของผู้เขียน โดยเขียนเป็นเชิงอรรถ
(footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
 2.4  การน าเสนอบทความให้น าเสนอ  โดยมีองค์ประกอบดังน้ี  

 บทคัดย่อ   ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวไม่
เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 (ประมาณ 18 บรรทัด) และให้ระบุค าส าคัญ ( Keywords) ในบรรทัด
สุดท้ายของบทคัดย่อท้ังที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา/ประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทความ และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย/การเสนอบทความ 

 2 : เนื้อหาสาระ น าเสนอประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยหลายย่อหน้า  และในกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนน้ีควรมีส่วนประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



  

สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวิจัย/บทความและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  

 4 : เอกสารอ้างอิง ให้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  (เรียงล าดับอักษร)  โดยน าเสนอตามตัวอย่าง  3 

 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง  1) 
การน าเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 
 ชื่อเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………  
บทคัดย่อ 

 
 .................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : ......................................................................................... 
 
Title:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Abstract 

 



  

 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
Keywords: ......................................................................................... 

 
 

บทน า   (ส่วนที่1ของบทความ) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจนและปรากฏการณ์โดยสังเขป 
ในส่วนท้ายของบทน าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(เฉพาะการน าเสนอเป็นบทความวิจัยมิใช่ใน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

เนื้อหา  (ส่วนที่  2  ของบทความ)   

 การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 

 แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ้ามี) 

 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวแปร 

 ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสร้างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล) 

 ผลการวิจัย 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ในรูปตารางที่น าเสนออย่าง

กะทัดรัด  (Concise) 



  

 ผู้เขียนอาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม เมื่อขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส่วนที่  3  ของบทความ)   
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (ส่วนที่  4  ของบทความ) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด).............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(ตัวอย่าง  2) 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประเด็นส าคัญ  ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ) 



  

 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระส าคัญแต่ละบท/ตอน โดยน าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากกว่า 1 ย่อหน้า) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
References (เอกสารอ้างอิง)  (กรณีเป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีเอกสารอ้างอิงตามสมควร) 
(เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด).............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
(ตัวอย่าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 

 
1. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Growth Constraint.” Journal of Banking and Finance. 
Volume 30, 2931-2943. 

2. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics. Volume  9, 151-166. 

  
การเขียนอ้างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช้ระบบ นาม-ปี และระบุหน้า (เมื่อเป็นการอ้างอิงเฉพาะประเด็น) ไม่ใช้
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt, 2549) ……………………. 
2............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือท่ีวิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 

 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 

 ปีที่พิมพ์ 

 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 

 จ านวนหน้า 
3.2 การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านอง

เดียวกับการน าเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย่างที่  2) 
3.3 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละ

บทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ) 
3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 
1. การน าเสนอตาราง 

(ตัวอย่าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ที่มา : ………….  (แหล่งที่มา และป)ี......................... 
 
2. การน าเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยเขียนก ากับใต้
ภาพประกอบและเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย่าง) 
รูปภาพ 

 



  

 
Figure........ : ………………….(Title).................................... 
Source : ………………………………………………..(Reference) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต   
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามีรูปแบบการน าเสนอ

เป็นไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่
ผู้เขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามท่ีบรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุข้อมูลของผู้ร่วมเขียนทุกคนเพิ่มเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าได้  3  วิธีดังนี้ 

 วิธีที่  1 :  ส่งผ่านระบบ online : www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu 

 วิธีที่  2 :  ส่งผ่าน E-mail   journal@kbu.ac.th 

 วิธีที่  3 :  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังอยู่ข้างล่างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขที่  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
10250 

  
 กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น  CD จ านวน 1 แผ่น โดยน าส่งพร้อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ้ามี) 

4. เมื่อส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วยวิธีที่ 3 กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย
วาจา  โดยโทรศัพท์ไปที่  02-3202777 ต่อ 1129 
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