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คำแนะนำในกำรเสนอบทควำมเพื่อกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทาวารสารบริหารการศึกษา
บั วบั ณฑิ ตขึ้นโดยมี วัตถุ ประสงค์เพื่ อ 1) เป็ นสื่อกลางแสดงความคิ ดเห็ นทางวิ ชาการ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
และส่งเสริม การพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา 2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
และการศึกษา ค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน โดยมีขอบเขต
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษา สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์-จิตวิทยา/เทคโนโลยี/สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจะได้รับ
การตรวจสอบทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องยึ ด
รูปแบบตามคาแนะนานี้ บทความใดที่มีรูปแบบไม่ตรงตามกาหนดและไม่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดไว้
ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ ไม่รับพิจารณาตีพิมพ์
1. ประเภทของบทควำมที่ตีพิมพ์
1.1 บทความวิจัย
1.2 บทความวิชาการ
1.3 บทความปริทรรศน์หนังสือ
2. กำรเตรียมต้นฉบับ
ขนาดของต้ น ฉบั บ พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย วบนกระดาษ A4 ด้ ว ยโปรแกรม Word รู ป แบบอั ก ษร
TH SarabunPSK ขนาด 15 pt โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว จานวนหน้าบทความไม่เกิน 10 หน้า
ต้ น ฉบั บ จะเป็ น ภาษาไทย หรื อ ภาษาอั ง กฤษก็ ไ ด้ หากบทความเป็ น ภาษาอั ง กฤษต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ
ภาษาไทยด้วย
3. กำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม
3.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ระบุนามผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า ดังตัวอย่าง
- สมาน อัศวภูมิ (2552 : 126) กล่าวว่า ครูเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาใน
ทุกด้าน และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านอื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม........ หรือ
- ครูเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้าน
อื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (สมาน อัศวภูมิ : 126) ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครู
3.2 การเขียนอ้างอิงท้ายบทความ
(1) กรณีเป็นหนังสือ ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
จิณณวัตร ปะโคทัง. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลฯ: อุบลกิจออฟเซท, 2536.
Stebbing, Lionel. Quality Assurance. New York: Ellis Horwood, 1993.
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(2) กรณีเป็นวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ประเภทของบทนิพนธ์และชื่อหลักสูตร.//
สถาบัน,/ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่ำง
คชกรณ์ บัวคา. แนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริญธรรมของครูสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี, 2558.
Wiley, D.E. Interpersonal analyses of bulimia : Normal-weight and obese.
Doctoral Dissertation. University of Missouri, Columbia, 1989.
(3) กรณีเป็นวารสาร ผู้เขียน.//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปีที่,/ฉบับที่(เดือน/ปี):/เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
สมาน อัศวภูมิ. “ภาวะผู้นาและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่,”
วำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต. 15, 2(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558): 1-8.
Brooks, L.A. “Adult ESL Student Attitudes towards Performance-base
Assessment,” Dissertation Abstracts International. 38, 4(August
2000): 826-A.
(4) กรณีเป็นกฎหมายที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา “ชื่อกฎหมาย,”//ราชกิจจานุเบกษา.//
เล่ม/ตอนที่.//หน้า.//วัน/เดือน/ปี.
ตัวอย่ำง
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 119
ตอนที่ 123. หน้า 16-21. 19 ธันวาคม 2545.
(5) กรณีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ผู้เขียน.//“ชื่อบทความหรือหัวข้อข่าว,”//ชื่อหนังสือพิมพ์.//
วันที่/เดือน/ปี/:/เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
วิจักขณ์ ชิตรัตน์. “เพื่อโลกสีเขียว,” ข่ำวสด. 12 ธันวาคม 2552 : 7.
Jansen, Peter. “2009-Thailand’s Year Before the Decisive Storm?,”
Bangkok Post. 12 December 2009 : 11.
(6) กรณีเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ผู้เขียน.//ชื่อเรื่อง.//(ออนไลน์)/ปีพิมพ์/(อ้างเมื่อ/
วันที่/เดือน/ปี).//จาก/URL
ตัวอย่ำง
การสื่อสารแห่งประเทศไทย. เศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน์) 2543
(อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545). จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html.

422
รูปแบบกำรเขียนบทควำม ระยะขอบหน้ากระดาษ 3 ซม. บน-ซ้าย-ล่าง-ขวา
วำรสำรบัวบัณฑิต font Th SarabunPSI **ตัวเลข 13, 15, 16, 18 คือ ขนาดตัวอักษร
เรียงตัวอักษร ไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่
ทั้งหมด เช่น Development of
Augmented

18

.................ชื่อเรื่องภำษำไทย................
..............ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ..............
16

เนื้อหา 15

13
ชื่อเจ้าของผลงาน1
ชื่อเจ้าของผลงาน2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. .............................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
คำสำคัญ : ……..., …..…, …..… (เป็นคาสั้นๆ ที่ใช้ในการค้นหา)
Abstract
The purposes of this research were to...............................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Keywords : …….., …….., ……. (เป็นคาสั้นๆ ที่ใช้ในการค้นหา มีความหมายตรงกับคาสาคัญในภาษาไทย)
ชิดขวา

บทนำ
หัวข้อหลัก 16 ……………..(กล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่นาไปสู่วิจัย…………….…………….….
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ……………………………………………………………………………………………………………..………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..……….

1นักศึกษาหลักสูตร....

สาขาวิชา..... มหาวิทยาลัย.....
2อาจารย์สาขาวิชา.... คณะ…... มหาวิทยาลัย………..

ให้อยู่หน้าแรกของบทความ 13
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ขอบเขตของกำรวิจัย
ประชากร (ไม่ต้องระบุกลุ่มตัวอย่าง).............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
ตัวแปรที่ศึกษา…………….................……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………….
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย………………………………………………..………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกร ได้แก่ ........................... จานวน................... คน
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่.........................จานวน.................... คน ซึ่งได้มาโดยการ.............................
เครื่องมือที่ใช้......................... และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการ................................
กำรวิเครำะห์ข้อมูล......................................................................................................................
ขั้นตอนกำรวิจัย...........................................................................................................................
สรุปผลกำรวิจัย………………………………………………………………………………………………………………
อภิปรำยผล
…………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………...………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………..………………...……
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำงำนวิจัยนี้ไปใช้………………………………………………….…………………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป………………………………………………….…….……………..…………
……………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………
กิตติกรรมประกำศ
…………………(ระบุสั้นๆ ว่างานนี้ได้รับทุนสนับสนุน และได้รับความช่วยเหลือจากใครบ้าง)………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
เอกสำรอ้ำงอิง
(ต้องมีรายละเอียดครบทุกรายการตามที่อ้างไว้ในเนื้อหาบทความ เรียงตามลาดับตัวอักษร และ
มีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของวารสาร) เช่น
1. กรณีเป็นหนังสือ
จิณณวัตร ปะโคทัง. หลักกำรบริหำร. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลฯ: อุบลกิจออฟเซท, 2536.

ชิดขวา
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2. กรณีเป็นวิทยานิพนธ์
คชกรณ์ บัวคา. แนวทำงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของครูสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,
2558.
3. กรณีเป็นวารสาร
สมาน อัศวภูมิ. “ภาวะผู้นาและการบริหารการศึกษาสมัยใหม่,” วำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต.
15, 2(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558): 1-8.
4. กรณีเป็นกฎหมายที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545,” รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 119 ตอนที่ 123.
หน้า 16-21. 19 ธันวาคม 2545.
5. กรณีเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ วิจักขณ์ ชิตรัตน์. “เพื่อโลกสีเขียว,” ข่ำวสด. 12 ธันวาคม 2552 : 7.
6. กรณีเป็นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
การสื่อสารแห่งประเทศไทย. เศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน์) 2543 (อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545). จาก
http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html
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ขั้นตอนกำรส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์วำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต
1. เตรียมเอกสารดังนี้ 1) แบบเสนอบทความ 1 ชุด 2) ไฟล์บทความ word และ pdf 3) สลิปค่าลง
ทะเบียนบทความ โดยเลือกส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 ส่งทางออนไลน์ที่
www.buajead-ubru.com
 ส่งด้วยตัวเองที่
อาคารการศึกษาพิเศษ ชัน้ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ส่งไปรษณีย์มาที่
กองบรรณาธิการ วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต (รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง)
สานักงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000
2. กองบรรณาธิการพิจารณา บทความเบื้องต้น
- ทางวารสารแจ้งเจ้าของบทความ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
3. แจ้งเจ้าของบทความชาระค่าธรรมเนียม และส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จานวนอย่างน้อย 2 ท่าน
เพื่อกลั่นกรองบทความ
4. แจ้งผลไปยังเจ้าของบทความ
5. เจ้าของบทความแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับกองบรรณาธิการ
- ทางวารสารจะแจ้งเจ้าของบทความ ในกรณีผู้วิจัยแก้ไขไม่ครบสมบูรณ์ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ
6. กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข
- ถ้าแก้ไขสมบูรณ์ ทางวารสารจึงสามารถออกแบบตอบรับให้ได้ตามกระบวนการ
7. ออกหนังสือตอบรับ และรวบรวมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร
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แบบเสนอบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
(วำรสำรในฐำนข้อมูล TCI มกรำคม ๒๕๕๘ – ธันวำคม ๒๕๖๒)
เรียน บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุล ภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ส่งผลงำนในนำม
คณาจารย์/เจ้าหน้าที่
นักศึกษาระดับ ...................................................
หน่วยงานที่สังกัด ..............................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................... E-mail / face book/ Line ……………..………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทผลงำน
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ปริทรรศน์หนังสือ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
...........................................................................................................................................................................................
คำรับรองบทควำมวิจัยจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ (กรณีเป็นบทความวิจัยของนักศึกษา)
ข้าพเจ้า.................................................................และ.................................................................... อาจารย์ที่ปรึกษาของ
(นาย/นาง/น.ส.)...............................................................................................เป็นนักศึกษาระดับ...................................
สาขาวิชา........................................................................... หลักสูตร.................................................................................
คณะ.........................................................................ของมหาวิทยาลัย...............................................................................
ได้อ่านและพิจารณาบทความแล้วเห็นสมควรน าเสนอเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ได้
ลงชื่อ................................................................
(.......................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
................/..................../....................

ลงชื่อ.............................................................
(....................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
................/..................../....................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองผลงำนที่เสนอตีพิมพ์ในวำรสำรบริหำรกำรศึกษำบัวบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ดังนี้
๑. ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหรือแหล่งตีพิมพ์ใดๆ มาก่อน
๒. ไม่อยู่ระหว่างการนาเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งเผยแพร่อื่นใดพร้อมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ข้อความ/รูปภาพ/ข้อมูล ทั้งหมดที่ปรากฏ ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้า หากมีการอ้างอิงผลงานผู้อื่น ข้าพเจ้าได้มีการด าเนิน
การตาม ระเบียบกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วกรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการ
ละเมิด ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพ แผนภูมิข้อความส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความให้เป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
แต่เพียงฝ่ายเดียว
๔. ข้าพเจ้ายอมรับหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับ ทัง้ ยินยอมให้กองบรรณาธิการตรวจแก้ต้นฉบับตามที่เห็นสมควร พร้อมนี้ขอมอบ
ลิขสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงนาม................................................................... เจ้าของผลงาน
(.............................................................................)
วันที่................./.........................../.......................

