คาแนะนาในการเสนอบทความเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทาวารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริม
การพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษา 2) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และการศึกษา
ค้นคว้าของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยว ข้องกับ
ศาสตร์ด้านการศึกษาและการบริหารการศึกษา สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ครุศาสตร์- ศึกษาศาสตร์- จิตวิทยา/
เทคโนโลยี / สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องยึดรูปแบบตามคาแนะนานี้ บทความใดที่
มีรูปแบบไม่ตรงตามกาหนดและไม่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดไว้ ทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะ
ไม่รับพิจารณาตีพิมพ์
1. ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
1.1 บทความวิจัย
1.2 บทความวิชาการ
1.3 บทความปริทรรศน์หนังสือ
2. การเตรียมต้นฉบับ
ขนาดของต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษ A4 ด้วยโปรแกรม Word รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 15 pt โดยเว้นระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว จานวนหน้าบทความไม่เกิน 10 หน้า ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากบทความเป็นภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยด้วย
3. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
3.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ระบุนามผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้า ดังตัวอย่าง
- สมาน อัศวภูมิ (2552 : 126) กล่าวว่า ครูเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน
และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านอื่นๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม........
หรือ
- ครูเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน และเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านอื่นๆ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (สมาน อัศวภูมิ : 126) ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านครู........
3.2 การเขียนอ้างอิงท้ายบทความ
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Stebbing, Lionel. Quality Assurance. New York: Ellis Horwood, 1993.
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ผู้วิจัย.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ประเภทของบทนิพนธ์และชื่อหลักสูตร.//สถาบัน,/ปีที่พิมพ์.
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Doctoral Dissertation. University of Missouri, Columbia, 1989.
(3) กรณีเป็นวารสาร
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บัวบัณฑิต. 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
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4. รูปแบบการเขียนบทความ

.................ชื่อเรื่องภาษาไทย................
..............ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ..............
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2
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............................................................................................................... ....................................................... ..............
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Abstract
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