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เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์              

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เรียน    อธิการบดี 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. รูปแบบการเขียนบทความ  จ านวน ๑ ชุด 
                    ๒. แบบเสนอขอส่งบทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร ฯ จ านวน ๑ ชุด 
   ๓. ขั้นตอนการรับบทความวิจัยในการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดท าวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ อุบลราชธานี  (Journal of Graduate School,Pityatat,Ubon Ratchathani Rajabhat University) 
ด าเนินการปรับเข้าสู่ฐาน TCI ในวารสารสาขา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีก าหนดการออก
วารสาร คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงาน
วิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความจากวิทยานิพนธ์ในการนี้โครงการจัดท าวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
บุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ทั้ งนี้บทความที่ตี พิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ           
(Peer Review) ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://graduate.ubru.ac.thหรือติดต่อสอบถามได้ที่
ส านั กงานบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ย  มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ อุ บลราชธานี  โทรศั พท์  0 -4535 -2097 หรื อ                                                 
E – mail : graduate.ubru@gmail.com 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอแสดงความนับถือ 

         

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  โมราชาติ) 

             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



รูปแบบการเขียนบทความ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ก าหนดแนวทางการเขียนบทความวิจัยส าหรับการ

ตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวทิยาลัย พิชญทรรศน ์จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14) 

มีหัวข้อ ดังนี ้

 2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ / ส่วนประกอบ 

ที่ หัวข้อ / ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  จัดกลางหนา้กระดาษตัวทึบ 
2 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ จัดกลางหนา้กระดาษตัวทึบ 
3 ชื่อผู้วิจัย  จัดกลางหนา้กระดาษ และมีสญัลักษณ์* ท้ายนามสกุลผู้วิจัย) และชื่อประธาน

ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ (มีสัญลักษณ์ ** ท้ายนามสกุลประธานฯ) 
4 บทคัดย่อ  (พิมพ์ตัวทึบจัดกลางหน้ากระดาษ) ให้ย่อบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 1 หน้า  
5 บรรทัดสุดท้ายหน้าแรก ให้ระบุรายละเอียดของสัญลักษณ์ * ว่าเปน็ปริญญาอะไร สาขาวิชาใด และ

ต าแหน่ง พร้อมคณะที่สังกัดและมหาวิทยาลัย 
- นักศึกษาหลักสูตร , สาขาวิชา , คณะ , มหาวิทยาลัย (กรณีเป็นนักศึกษา) 
- ต าแหน่ง , สาขาวิชา , คณะ , มหาวิทยาลยั (กรณีอาจารย์หรือนักวิจัย) 

6 Abstract  (พิมพ์ตัวทึบจัดกลางหน้ากระดาษ) ให้แปลตามบทคัดย่อที่น ามาใช้ 
7 ค าส าคัญ  ให้น าค าหลักที่ส าคัญ ๆ จากชื่อเรื่อง หรือตัวแปร มาลงโดยไม่ตอ้งให้

ความหมาย ประมาณ 3-5 ค า ใต้บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
8 บทน า ให้บรรยายความส าคัญจ าเปน็ทีต่้องท าวิจัยอย่างสรุป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า 
9 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อ ๆ 

10 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 

ให้ระบุประชากร – กลุ่มตัวอย่าง (ระบุวิธีการได้กลุ่มตัวอยา่ง) ที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เนื้อหาหรือแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
ให้ระบุชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมค่าสถิติที่แสดงคา่คุณภาพของ
เครื่องมือ (อย่างสรุปย่อ) 

11 การวิเคราะห์ข้อมูล  ให้ระบุชื่อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างย่อๆ หรือผลการทดลองที่เป็น
รูปภาพ / ตาราง / กราฟ พร้อมอธิบายผลอย่างย่อ ๆ 

12 สรุปผลการวิจัย  ให้เสนอผลการวิจัยในภาพรวมอย่างสรุปย่อ ตามวัตถุประสงคก์ารวิจัยเท่านัน้ 
13 อภิปรายผลการวิจัย  

 
ให้แสดงเหตุผลทางวชิาการถึงสิง่ที่พบจากการวิจัย โดยมีเอกสารอ้างอิงและ
น าเสนออภิปรายผลเทา่ที่จ าเปน็อย่างชดัเจนครอบคลุม 

14 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้
ประโยชน ์

ให้ข้อเสนอแนะเท่าที่จ าเป็นและส าคัญทีไ่ด้จากผลการวิจยัที่พบ 

15 กิตติกรรมประกาศ  แสดงความขอบคุณผูส้นบัสนุนทุนวิจัยและช่วยเหลืองานวิจัย 
16 เอกสารอ้างอิง 

 
ให้ระบุเอกสารอ้างอิง  ที่ปรากฏชื่อในบทความเทา่นัน้                       
(ไม่ใช่คัดลอกบรรณานุกรมทั้งหมดจากรายงานวิจัย) 

 



 

3. รูปแบบเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม 

การอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง (References) 
การอ้างอิง  ใช้ระบบการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ แบบ นาม – ปี และหน้า (ชื่อ – นามสกุลผู้แต่ง, 

ปีที่พิมพ์: หน้าที่อ้างอิง) 
เอกสารอ้างอิง ให้ระบุรายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อน ามา

เตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงล าดับตามตัวอักษร ถ้าเป็นบทความภาษาไทยน าโดยกลุ่มเอกสาร
โดยภาษาไทยและตามด้วยกลุ่มเอกสารภาษาอังกฤษ รูปแบบของการเขียนเอกสารอ้างอิงควรเป็น ดังนี้ 

 การอ้างอิงหนังสือ 
 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ:์ ผู้รับผิดชอบการพิมพ,์ ปีที่พิมพ ์
 ตัวอย่าง: มานพ  วราภักดิ์. หลกัภาษาโคบอล.  พิมพค์รั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร ์
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
  Setbbing, Lionle.  Quality Assurance. 3 rd  ed. New  Youk: 
       Ellis  Horwood,  1993. 
 การอ้างอิงจากวารสาร 
 รูปแบบ: ชื่อผู้เขียนบทความ. ชือ่บทความ. ชื่อวารสาร.  ปีที่  (เดือน ปี):  เลขหน้า. 
 ตัวอย่าง:  ปรีชา  ช้างขวัญยืน.  การประยุกต์พุทธจริยศาสตร์กับสังคมไทย. 
   วารสารพุทธศาสน์ศึกษา. 2 (มิถุนายน  2545):  5-21 . 
   Baro , Hannan.  The  impact  of  economics  on  sociology. Journal 
    of Economic Literature.  32  (September  1994):111-146. 
 การอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ 
 รูปแบบ:  ชื่อผู้เขียน.  ชื่อข่าวหรือบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ์.  วัน เดือน ปี. หน้า. 
 ตัวอย่าง:  อานันท์  ปนัยารชนุ.  ธรรมรัฐกับอนาคตของประเทศไทย.  เดลินิวส์. 
     29  มีนาคม  2541.  หน้า  9. 
   New  drug  appears  to  sharply  cut  risk  of  death  from  heart  failure. 
     The  Washington  Post.  15  july  1993.  p.A  12. 
 การอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ข้อมูลจาก Web  site ของบุคคล 
   รูปแบบ:  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  (ออนไลน์)  ปีพิมพ์  (วนั เดือน ปีที่อ้าง) 
        จาก  ระบุชื่อ  Web  site. 
   ตัวอย่าง:  มีชัย  ฤชุพนัธ์.  ความคิดเสรีของมีชัย.  (ออนไลน์) 
  2545 (อ้างเมื่อ  23  กรกฏาคม  2545). จาก 
  http:// www.meechaithailand.com/meechai/ 
  showshtm/ 
   
 



 
   
  Gordon , Simmons. How  to  avoid it .  (online) 2001 
   (cite  2002  Jul  23).  Available  from: 
   http://www.cepr.net/globalization / scorecard on 
   globalization.html 
  ข้อมูลจาก  Web  site  ของหน่วยงานต่าง ๆ 
  รูปแบบ:  ชื่อหน่วยงาน.  ชื่อเรื่อง. (ออนไลน์)  ปทีี่พิมพ์.(วัน เดือน ปีที่อ้าง) 
    จาก (ระบชุื่อ  Web  site.) 
  ตัวอย่าง:  การสื่อสารแห่งประเทศไทย.  เศรษฐกิจพอเพียง. 
    (ออนไลน)์  2543 (อ้างเมื่อ  23  กรกฏาคม  2545) . 
    จาก  http://www.mcot.or.th/king/king news 16.htm/ 
   U.S  General  Accounting  Office.  Telemedicine(online) 
    1997  (cited  2000  sep 15).  Available from: 
   http//www.access.gpo.gov/su/aces/gao/index.htm/  
 

การส่งต้นฉบับ การตรวจสอบเบื้องต้นและการแก้ไข 
1. ส่งต้นฉบับ 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ ส่งทาง e-mail ไปยังกองบรรณาธิการวารสารบณัฑิตวิทยาลยั พิชญทรรศน์ 
 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 2 ถนนราชธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
 โทรศัพท์ 0-4535-2097 โทรสาร 0-4535-2120  E-mail : graduate.ubru@gmail.com 

 โดยมีหนังสือน าส่ง พร้อมต้นฉบับ และที่อยู่ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อกลับได้ 
2. เมื่อบรรณาธิการได้รับต้นฉบับแล้ว จะน ามาพิจารณาแล้วแจ้งตอบกลับให้ผู้นิพนธ์ทราบผลว่าจะต้องแก้ไขเบื้องต้น
หรือไม่ ถ้าไม่ต้องแก้ไขเบื้องต้นจะน าส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน ส าหรับบทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะส่ง 
ต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลคืนให้ผู้ส่ง 
3. บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขา         
ที่บทความเกี่ยวข้อง เม่ือได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว กองบรรณาธิการจะส่ง แบบบันทึกผลการพิจารณา
บทความวิจัย ให้ผู้นิพนธ์ปรับปรุงตามแบบฟอร์มตัวอย่างการแก้ไขบทความวิจัย และส่งกลับบัณฑิตวิทยาลัย 
4.เมื่อบทความของผู้นิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบแล้ว ส าหรับผู้นิพนธ์ภายนอก กองบรรณาธิการจะจัดส่ง
วารสารให้ผู้นิพนธ์จ านวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างสรุปการแก้ไขบทความวิชาการ/วิจัย 

ชื่อผู้วิจัย  1 … 2 ...(ชื่อท่ีปรึกษา) 

ชื่อเรื่องวิจัย  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 ... 

 

 หมายเหตุ **   บทความวิจัยในส่วนที่มีการแก้ไข ให้ขีดเส้นใต้ของบทความให้ชัดเจน 
 

..........................................................ผู้วจิัย 
(                                          ) 
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