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ส�วนที่  1 
บทนํา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข2อมูลเก่ียวกับหน�วยงาน 

 1.1  ช่ือหน�วยงาน 
  ภาษาไทย : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ภาษาอังกฤษ : Research and Development Institute 
 
 1.2 ท่ีตั้ง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ต้ังอยู�เลขท่ี  1  หมู� 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ป]  สมเด็จพระศรีนครินทร$ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 
  โทร. 0-2909-3036   โทรสาร 0-2909-3036 
  E-mail : research@vru.ac.th      
  Website : http://rd.vru.ac.th 
 

1.3 ประวัติความเป8นมาโดยย�อ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมว�า "ศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา" ต้ังข้ึนประมาณ พ.ศ.2524  
ต�อมาในป] พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป2น "สํานักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป2นหน�วยงานท่ีมี
ฐานะเทียบเท�าคณะ และใน ป] พ.ศ.2542 ได1มีการปรับปรุงโครงสร1างการบริหารงาน จึงมีผลทําให1สํานักวิจัย
เปลี่ยนชื่อเป2น "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" ต้ังแต�วันท่ี 27 กันยายน 2542 
 ในส�วนของมหาวิทยาลัยได1มีการแบ�งหน�วยปฏิบัติงานเพ่ิมในป] พ.ศ.2543 โดยต้ังสํานักฝeกอบรม
และบริการวิชาการ และศูนย$การพัฒนาการเสริมสร1างความเข1มแข็งของชุมชนท1องถ่ิน แยกออกจากสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ ต้ังแต�วันท่ี 26 มิถุนายน 2543 แต�ในช�วงป] พ.ศ.2546 คณะผู1บริหารชุดใหม�ได1รวมสํานัก
ฝeกอบรมและบริการวิชาการและศูนย$ศึกษาการพัฒนาเสริมสร1างความเข1มแข็งของชุมชนท1องถ่ิน เข1าเป2นส�วน
หนึ่งของงานบริการวิชาการของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 และได1เปลี่ยนชื่อ
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ เป2น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2548 
  

1.4  เอกลักษณ!และเอกลักษณ! 
 

 เอกลักษณ! 
  “วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 อัตลักษณ! 
  “องค$ความรู1 สู�การพัฒนา” 
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 1.5 ปรัชญา วิสัยทัศน! พันธกิจ 

 

 ปรัชญา (Philosophy) 
 "วิจัยสร1างปFญญา พัฒนาการศึกษาและท1องถ่ิน" 
 
 วิสัยทัศน! (Vision) 
 “ผู1นําการวิจัย เพ่ือพัฒนาท1องถ่ินสู�อุษาคเนย$”  
 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย$ด1านการวิจัยให1สูงข้ึน 
สามารถทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนส�งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป2นรายบุคคล 
ส�งเสริม สนับสนุนหรือดําเนินการฝeกอบรมและพัฒนาความรู1และทักษะท่ีเก่ียวข1องกับการวิจัยให1แก�คณาจารย$ 
ส�งเสริมให1มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ�ายทอดประสบการณ$แก�นักวิจัยรุ�นใหม� แต�งต้ังคณะท่ีปรึกษาในการทําวิจัย
ให1แก�คณาจารย$และนักศึกษา  
 2. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย$ โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล�ง
เงินทุนต�าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด1วย
การกําหนดขอบข�าย หัวข1อวิจัยท่ีสอดรับ กับความต1องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต�ละด1าน โดย
จัดทําประกาศข1อกําหนดการ วิจัย (TOR) ให1แก�คณาจารย$และนักศึกษา ส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิจัย โดย
การ จัดประกวดผลงานวิจัย จัดทําวารสารเผยแพร�ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร�
ผลงานวิจัย  
 3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให1มีสมรรถนะสูงข้ึน พร1อมท่ีจะเป2นศูนย$กลาง
ใน การอํานวยการและสนับสนุน การทําวิจัย ของอาจารย$ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ ไว1ให1 รวมท้ัง
ฐานข1อมูลผลงานวิจัยต�างๆ และบุคลากรส�งเสริมสนับสนุนด1านการวิจัย  
 4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด1านการวิจัย โดยการให1ความรู1และร�วมกันทําวิจัย 
 

1.6 วัตถุประสงค! 
 

 1.  เพ่ือทําหน1าท่ีประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยต�าง ๆ 
 2.  เพ่ือส�งเสริมการทําวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเผยแพร�ผลงานวิจัย 
 3.  เพ่ือทําหน1าท่ีวิจัยสถาบันและนําผลการวิจัยมาสนับสนุนการวางแผนและบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
 4.  เพ่ือส�งเสริมให1ชุมชนมีความรู1เก่ียวกับการทําวิจัยและสามารถนําไปประยุกต$ใช1ได1 
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1.7 นโยบายคุณภาพ 

 

 1. ส�งเสริมและสนับสนุนให1บุคลากรของสถาบันสร1างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา 
2. สร1างเครือข�ายความร�วมมือในด1านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน จากบุคลากรและองค$กร

ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. แสวงหาแหล�งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป2น

ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร 
 4. ส�งเสริมและสนับสนุนให1มีการนําผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร�ในระดับประเทศ
และนานาชาติ 
 5. ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด1านการวิจัยของบุคลากรให1สูงข้ึน 
 

1.8 โครงสร2างองค!กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี
 

ผู1อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผู1อํานวยการ   รองผู1อํานวยการ  รองผู1อํานวยการ  หัวหน1าสํานักงาน 
ผู1อํานวยการสถาบัน 

 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิจัยสถาบัน งานส�งเสรมิและเผยแพร�
งานวิจัยและสิทธิบัตร 

สํานักงาน 
ผู1อํานวยการสถาบัน 
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1.9 โครงสร2างการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย$ ดร.สุพจน$   ทรายแก1ว 
รองอธิการบดี 

อาจารย$ ดร.รัตนา  สีด ี

รองผู1อํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อาจารย$ ดร.น้ําฝน  ศีตะจิตต$ 
ผู1อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย$พรรณวิภา  แพงศร ี
รองผู1อํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

อาจารย$ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร 

รองผู1อํานวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

นางสาวกรรณิกา  สร1อยสําโรง 

หัวหน1าสํานักงาน 

ผู1อํานวยการสถาบัน 

นางณัฐิภัทร$  ทองใส 
เจ1าหน1าท่ีบริหารงาน

นางราตรี  มีสมบัติ 
นักวิจัย 

นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ 
เจ1าหน1าท่ีวิจัย 

นางสาวนุชจรี  กลิ่นขจร 
นักวิชาการศึกษา 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ ์
อธิการบดี 

สํานักงานผู1อํานวยการสถาบัน 

งานท่ัวไป งานวิจัยสถาบัน งานส�งเสริม เผยแพร�งานวิจัย 
และสิทธบิัตร 
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1.10 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1.   อาจารย$ ดร.น้ําฝน   ศีตะจิตต$    ผู1อํานวยการ 
2.   อาจารย$ ดร.รัตนา       สีดี  รองผู1อํานวยการ 
3.   อาจารย$ ดร.ชุมพล     ปทุมมาเกษร  รองผู1อํานวยการ 
4.   อาจารย$พรรณวิภา     แพงศรี  รองผู1อํานวยการ 
5.   นางสาวกรรณิกา     สร1อยสําโรง  หัวหน1าสํานักงานผู1อํานวยการ 
6.   นางณัฐิภัทร$   ทองใส  เจ1าหน1าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7.   นางราตรี  มีสมบัติ  นักวิจัย 
8.   นายชูศักด์ิ   ขันธชาติ  เจ1าหน1าท่ีวิจัย 
9.  นางสาวนุชจรี        กลิ่นขจร  นักวิชาการศึกษา 
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ส�วนที่  2 
กลยุทธ!และแผนปฏิบตัิงาน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 นโยบายและทิศทางการวิจัย 

 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ$สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ระหว�าง
วันท่ี 2-4 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร$ท แอนด$ สปา จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีผู1บริหาร  
ผู1ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมท้ังภาคีทุกภาคส�วนของมหาวิทยาลัยมีความเห็น
ร�วมกันว�าทิศทางการพัฒนางานวิจัยในระยะเวลา 5 ป]ข1างหน1า ร�วมกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย ดังนี้ 
 2.1.1 ส�งเสริมให1บุคลากรในมหาวิทยาลัยได1ทําวิจัยในศาสตร$สาขาต�าง ๆทุกด1านท่ีมีผลกระทบต�อ
การพัฒนาท1องถ่ิน โดยเน1นการวิจัยตามยุทธศาสตร$การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร$ 
การวิจัยของภาคกลาง  (พ.ศ. 2555-2559) และกลุ�มเรื่องท่ีควรมุ�งเน1น 13 เรื่อง ตามยุทธศาสตร$การวิจัย ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2555-2559) 
 
 

ยุทธศาสตร!การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร!การวิจัย ของภาคกลาง 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร!ท่ี 1  
      การสร1างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางสังคม  
ยุทธศาสตร!ท่ี 2  
     การสร1างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร!ท่ี 3  
     ก า ร อ นุ รั ก ษ$ เ ส ริ ม ส ร1 า ง  แ ล ะ พั ฒ น า ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม  
ยุทธศาสตร!ท่ี 4    
     การสร1างศักยภาพและความสามารถ เพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 
ยุทธศาสตร!ท่ี 5 
     การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการความรู1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ$ 
ทรัพยากร 

ยุทธศาสตร!การวิจัยท่ี 1 
     การสร1างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร!การวิจัยท่ี  2   
     การสร1างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร!การวิจัยท่ี  3   
     การเสริมสร1างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อม 
ยุทธศาสตร!การวิจัยท่ี  4   
     การสร1างศักยภาพและความสามารถเพ่ือพัฒนา
ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร!การวิจัยท่ี  5   
     ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คว า ม รู1   ผ ล ง า น วิ จั ย  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ$  ทรัพยากรและภูมิปFญญา
ของประเทศ  สู�การใช1ประโยชน$เชิงพาณิชย$และ
สาธารณะด1วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม 
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กลุ�มเรื่องท่ีควรมุ�งเน2น 13 เรื่อง ตามยุทธศาสตร!การวิจัย ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

1. การประยุกต$ใช1เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความม่ันคงของรัฐและการเสริมสร1างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษาและการสร1างสรรค$การเรียนรู1 
4. การจัดการทรัพยากรน้ํา 
5. ภาวะโลกร1อนและพลังงานทางเลือก 
6. เกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
7. การส�งเสริมสุขภาพ การป)องกันโรค การรักษา

และฟqrนฟูสุขภาพ 
 

8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล1อมและการพัฒนา
คุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติ 

9. เทคโนโลยีใหม�และเทคโนโลยีท่ีสําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรม 

10. การบริหารจัดการท�องเท่ียว 
11. สังคมผู1สูงอายุ 
12. ระบบโลจิสติกส$ 
13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

  
 2.1.2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท1องถ่ิน และแสวงหาความรู1ใหม�ให1เป2นท่ี
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให1มีการบูรณาการศาสตร$ต�างๆ แบบสหสาขา สร1างเครือข�าย และ
แสวงหาระดมทรัพยากรเพ่ือสร1างผลงานการวิจัยและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 การใช1ประโยชน$จากผลงานวิจัย 
การให1บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท1องถ่ิน และเชิงพาณิชย$ โดยในปO พ.ศ. 2556-2560 เน2นพ้ืนท่ี
จังหวัดปทุมธานี และชุมชนฐานความร�วมมือท่ีมีอยู�เดิมในจังหวัดต�างๆ เพ่ือความย่ังยืน 
 2.1.3 นําประเด็นยุทธศาสตร$ตามแผนวิจัยฉบับท่ี 8 นําลงสู�หลักสูตรทุกระดับการศึกษา   
 2.1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย$และนักวิจัยให1มีสมรรถนะด1านการวิจัยและงานสร1างสรรค$ 
สู�ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป2นส�วนร�วมในกระบวนการ 
 

กลยุทธ!และมาตรการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร!ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

กลยุทธ! มาตรการ/โครงการ 
• พัฒนาศักยภาพอาจารย$และนักวิจัยให1

มีสมรรถนะด1 านการวิจัยและงาน
สร1างสรรค$ โดยมีนักศึกษาเป2นส�วน
ร�วมในกระบวนการ 

1. ส�งเสริมและสนับสนุนให1นักศึกษามีส�วนร�วมในการทํางานวิจัย 
2. มีการสร1างเครือข�ายการวิจัยแบบสหสาขาเพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน
และมีการบูรณาการการวิจัยร�วมกันชุมชนและท1องถ่ิน 

• สร1างเครือข�ายความร�วมมือด1านการ
วิจัยระดับหน�วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

1. สร1างเครือข�ายความร�วมมือด1านการทําวิจัยและการผลิตงาน
สร1างสรรค$ 
2. มีการหารายได1จากแหล�งทุนภายนอกโดยแสวงหาความร�วมมือ
ด1านทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร1างสรรค$จากหน�วยงานต�างๆ 
ภายนอกสถาบัน 

• ส�งเสริมการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส�วน
ร� ว ม ใน ร ะ ดั บชุ ม ช น  เ พ่ื อ พัฒน า
งานวิจัยท่ีมุ�งแก1ปFญหาให1กับชุมชน
ท1องถ่ิน 

1. จัดทําฐานข1อมูลจังหวัดปทุมธานีและประเด็นปFญหาและความ
ต1องการของชุมชนท1องถ่ิน 
2. พัฒนางานวิจัย ท่ีมุ�งแก1ปFญหาให1กับชุมชนท1องถ่ิน โดยมี
นักศึกษาเป2นส�วนร�วมในการวิจัย 
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กลยุทธ! มาตรการ/โครงการ 
• ส�งเสริมรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการ

ทําวิจัยร�วมกับการเรียนการสอนและ/
หรือการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 

1. ส�งเสริมโครงการการทําวิจัยร�วมกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 

• มีกลไกการสนับสนุนให1กําลังใจนักวิจัย
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. โครงการสร1างนักวิจัยรุ�นใหม� 
2. จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายในและภายนอกให1กับคณะและ
จัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนางานของคณะ/หน�วยงาน 
3. สนับสนุนให1ทีการจดทะเบียนลิขสิทธ$ อนุสิทธิบัตร และ
สิทธิบัตรผลงานวิจัย 
4. ส�งเสริมพัฒนาต�อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย$และ/หรือใช1
ประโยชน$ต�อท1องถ่ิน 
5. พัฒนาระบบงานของหน�วยบ�มเพาะธุรกิจโดยมีการพัฒนา
งานวิจัยให1ต�อยอดในเชิงพานิชย$ได1 

• การจัด/ส�งเสริม การนําเสนอ
ผลงานวิจัยและการประกวด
ผลงานวิจัย และงานสร1างสรรค$ 

1. ส�งเสริมการจัดงานประชุมวิชาการและจัดรางวัลแสดงผลงานท่ี
ได1รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ 
2. สนับสนุนให1อาจารย$นําเสนอผลงานวิจัย งานสร1างสรรค$และ
ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

• การบริหารจัดการงานวิจัยและการ
บริการด1วยระบบสารสนเทศ 

1. มีการพัฒนาระบบ VRU e-research โดยมีการพัฒนา
โปรแกรมและระบบฐานข1อมูล VRU e-research  

 2. จัดต้ังคลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตวิจัย 
3.  พัฒนาระบบการให1 คําปรึกษาจากพ่ี เลี้ ยงนักวิจั ยและ
ผู1ทรงคุณวุฒิตรวจผลงาน 
4. พัฒนาระบบงานตรวจสอบผลงาน ตรวจรูปแบบการพิสูจน$
อักษร 
5. จัดทําคู�มือปฏิบัติงานส�งเสริมการสร1างผลงานวิจัย 

• การเผยแพร�วารสารระบบ
อิเล็กทรอนิกส$ 

1. จัดทําวารสารวิจัยในระบบออนไลน$ 
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2.2 แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสู�การปฏิบัติ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสู�การปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร! ผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรค!เป8นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มิติประสิทธิผล ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่ที่ตีพิมพ!เผยแพร�ตามเกณฑ! (สมศ.5) ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่นําไปใช2ประโยชน!ตามเกณฑ!  (สมศ.6) 

มิติคุณภาพ นักศึกษา อาจารย$ นักวิจัย  
มีสมรรถนะที่พอเพียง ร�วมผลิตผล
งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อแก1ไขปFญหา
ท1องถิ่น  

ชุมชน สถานประกอบการ  
บอกความต1องการ ร�วมมือ สนับสนุน
เข1าร�วมกิจกรรม 

 แหล�งทุน  
  ให1การสนับสนุนงบประมาณอย�าง
พอเพียง 

 มหาวิทยาลัย 
 สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส�งเสริมการ
วิจัยที่ด ี

มิติประสิทธิภาพ -พัฒนาศักยภาพอาจารย$และนักวิจัย
ให1มีสมรรถนะด1านการวิจยัและงาน
สร1างสรรค$ โดยมีนักศึกษาเป2นส�วน
ร�วมในกระบวนการ 
-ส�งเสรมิรายวิชาที่มีการบูรณาการการ
ทําวิจัยร�วมกับการเรยีนการสอนและ/
หรือการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 
-นักศึกษามีส�วนร�วมใน
กระบวนการวิจยัเพื่อแก1ไขปFญหา
ชุมชน  ท1องถิ่น 

- พัฒนางานวิจัยที่มุ�งแก1ปFญหาให1กับ
ชุมชนท1องถิ่น 
- ส�งเสริมให1ชุมชนมคีวามรู1เกี่ยวกับ
การทําวิจัยและสามารถนําไป
ประยุกต$ใช1ได1 
- ส�งเสริมการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส�วนร�วมในระดับชุมชน 
 

  - ส�งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลยั 
  - มีกลไกการสนับสนุนให1กําลังใจนักวิจัย
ในรูปแบบ รางวัล 
  - สร1างเครือข�ายความร�วมมือด1านการ
วิจัยระดับหน�วยงาน  ทั้งภายในและ
ภายนอก 

  - การจัด/ส�งเสรมิ การนําเสนอผลงานวิจัยและ
การประกวดผลงานวิจัย และงานสร1างสรรค$ 
  - การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการด1วย
ระบบสารสนเทศ 
  - การเผยแพร�วารสารระบบอิเลก็ทรอนิกส$ 
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แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสู�การปฏิบัติ (ต�อ) 
 
ยุทธศาสตร! ผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรค!เป8นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

มิติประสิทธิผล ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่ที่ตีพิมพ!เผยแพร�ตามเกณฑ! (สมศ.5) ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่นําไปใช2ประโยชน!ตามเกณฑ!  (สมศ.6) 

มิติการพัฒนา
องค!การ 

- เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย 
- สร1างระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย อบรม
และจัดพี่เลี้ยงให1กับนักวิจัยรุ�นใหม�ใน
การทําวิจัย 
-มุ�งพัฒนานักวิจัยให1มีศักยภาพในการ
ทําวิจัยเชิงพื้นที่ 
- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบที่
เกี่ยวข1องกับการวิจัย 
- สร1างระบบทะเบียนนักวิจัยจําแนก
กลุ�ม 
- ส�งเสริมสนับสนุนให1มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัย และการประกวด
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
 

- จัดทําฐานข1อมูลจังหวัดปทุมธานี
และประเด็นปFญหาและความต1องการ
ของชุมชนท1องถิ่น 
- ส�งเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัย
แบบสหสาขาวิชา ให1อาจารย$ นักวิจัย 
และนักศึกษามโีอกาสและสามารถ
ทํางานวิจัยร�วมกับชุมชนและสังคม
เพื่อแก1ปFญหาท1องถิ่น 
 

  - สนับสนุนทุนวิจยัและงบประมาณและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข1องกับการวิจัย  เช�น  
เงินทุน  เครื่องมือวิจัย  เวลาการทําวิจัย  
ผู1ช�วยวิจัย 
  - แสวงหารายได1จากงานวิจัยภายนอก 
  - จัดทําคู�มือการวิจัยและคู�มือทุนอุดหนุน
การวิจัย 
 

  - กฏ ระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรและ/ 
หรือนักศึกษาในการทํากิจกรรมแบบมีส�วนร�วมใน
ระดับชุมชน 
  - จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งานวิจัยและการให1บริการ 
  - สร1างเครือข�ายการจัดทําวารสาร 
  - มีระบบกลไกในการส�งเสรมิพัฒนาต�อยอด
งานวิจัยเชิงพาณิชย$ 
  - สร1างแรงจูงใจให1กับนักวิจัยที่นําผลงานไป
เผยแพร�และ/หรือ การนําใช1ประโยชน$  
  - จัดสรรงบประมาณเพื่อส�งเสรมิพัฒนาต�อยอด
งานวิจัยเชิงพาณิชย$และ/หรือ การใช1ประโยชน$
ต�อท1องถิ่น 
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 2.3 ปฏิทินการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 
  

  
       

ปOงบประมาณ 2557 
ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

แผนงาน ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา     
 

       

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร2างองค!ความรู2     
 

       

โครงการ/กิจกรรมที่อยู�ภายใต2งบประมาณอุดหนุนกองทุนวิจัย     
 

       

งาน บริหารจัดการสํานักงาน     
 

       

โครงการ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการสถาบัน     
 

       

กิจกรรม 1 พัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข1อมูล VRU e-research ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    

กิจกรรม 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบผลงาน ตรวจรูปแบบ การพิสจูน$อักษร    ���� ���� ���� ���� ���� ����    

กิจกรรม 3 จัดทําคู�มือปฏิบัติงานส�งเสริมการสร1างผลงานวิจัย   ���� ���� ���� ���� ���� ����     

กิจกรรม 4 พัฒนาระบบการสํารวจออนไลน$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     

กิจกรรม 5 จัดทําแผนแม�บทและแผนปฏิบัตริาชการวิจยั ����            

  
  

  
       

งาน วิจัย องค!ความรู2ทางการวิจัย และนวัตกรรม     
 

       

โครงการ 2  สนับสนุนทุนวิจัยและสร2างเครือข�ายความร�วมมือด2านวิจัย     
 

       

กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายในให1กับคณะ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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ปOงบประมาณ 2557 
ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

กิจกรรม 2 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานของคณะ/หน�วยงาน ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 3 จดทะเบียนลิขสิทธ$ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัย ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 4 จัดตั้งคลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 5 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ�นใหม�และเชิดชูเกียรต ิ   ���� ���� ����        

กิจกรรม 6 พัฒนาระบบการให1คําปรึกษาจากพี่เลีย้งนักวิจัยและผู1ทรงคุณวุฒิตรวจ
ผลงาน 

    
 

  ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 7 สร1างเครือข�ายความร�วมมือด1านการทําวิจัยและการผลติงานสร1างสรรค$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 8  บูรณาการการวิจัยแบบสหสาขาเพื่อพัฒนาท1องถิ่นและส�งเสริมหลักสูตรให1
วิจัยร�วมกับชุมชนและ ท1องถิ่นโดยมีนักศึกษาร�วมทํางานวิจัย (ทุน วจ.เพื่อพัฒนาสังคม) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

โครงการ 3  ส�งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ)     
 

       

กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายนอก (สกอ)ให1กับคณะ     
 

       

โครงการ 4  ส�งเสริมการวิจัยในหน�วยงานของรัฐ (วช)     
 

       

กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายนอก (วช) ให1กับคณะ     
 

       

 
    

 
       

งาน ส�งเสริม สนับสนุน เผยแพร�งานวิจัยและนวัตกรรม     
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ปOงบประมาณ 2557 
ต.ค. 
56 

พ.ย. 
56 

ธ.ค. 
56 

ม.ค. 
57 

ก.พ. 
57 

มี.ค. 
57 

เม.ย. 
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย. 
57 

ก.ค. 
57 

ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

งาน ส�งเสริม สนับสนุน เผยแพร�งานวิจัยและนวัตกรรม     
 

       

โครงการ 5 โครงการส�งเสริมการจัดงานประชุมวิชาการและการเผยแพร�ระดับชาติและ
นานาชาติ 

    
 

       

กิจกรรม 1 นําเสนอผลงานวิจัยร�วมกับเครือข�ายองค$กรบริหารงานวิจัยแห�งชาติ 
(คอบช) 

    
 

     ����  

กิจกรรม 2 จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจยักลุ�มศรีอยุธยา     
 

  ����     

กิจกรรม 3 จัดทําวารสารวิจัย 3 ฉบับ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

กิจกรรม 4 การนําผลงานไปนําเสนอต�างประเทศและในประเทศ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

โครงการ 6 โครงการพัฒนาระบบงานของหน�วยบ�มเพาะธุรกิจและส�งเสริมพัฒนาต�อ
ยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย$ 

    
 

       

 
    

 
       

งาน จัดหารายได2จากการวิจัย     
 

       

โครงการ 7 โครงการความร�วมมือด2านทุนสนับสนนุการวิจัยและงานสร2างสรรค!จาก
หน�วยงานภายนอกสถาบัน 

    
 

       

กิจกรรม 1 แสวงหาความร�วมมือด1านทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร1างสรรค$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 
โครงการที่ 7 เป2นโครงการจัดหารายได1จากการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป)าไว1 15,000,000  บาท
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ส�วนที่  3 
การตีพิมพ!และเผยแพร�วารสารวิจัย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1  ระเบียบการตีพิมพ!บทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! 

 
 ในการส�งรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยลงตีพิมพ$ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ เพ่ือให1การตีพิมพ$รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยเป2นไปโดยเรียบร1อยได1มาตรฐาน TCI และเป2นประโยชน$
ท้ังผู1ส�งรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย ผู1ใช1ประโยชน$จากรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย รวมท้ังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ในการจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จึงได1กําหนดหลักเกณฑ$ ตลอดจนคําแนะนําในการเขียนและส�งรายงานวิจัยหรือ
บทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ$ในวารสารดังนี้ 
 
หลักเกณฑ!ในการพิจารณารายงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ!ในวารสาร 

1. เป2นรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$ หรือสาขาวิทยาศาสตร$และ
เทคโนโลยี ตามรูปแบบของต1นฉบับในข1อกําหนดของคําแนะนําการเขียนและส�งต1นฉบับวารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

2. เป2นรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีไม�เคยตีพิมพ$เผยแพร�ท่ีใดมาก�อน 
3. รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีส�งมาพิจารณาต1องไม�อยู�ระหว�างเสนอขอตีพิมพ$ในวารสารอ่ืน 
4. เนื้อหาในต1นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห$ความคิดข้ึนโดยผู1เขียนเอง ไม�ได1ลอกเลียนหรือตัดทอน

มาจากผลงานวิจัยของผู1อ่ืน หรือจากบทความอ่ืนโดยไม�ได1รับอนุญาต หรือปราศจากการอ1างอิงท่ี
เหมาะสม 

5. ผู1ส�งรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องชําระค�าธรรมเนียมวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ใน
พระบรมราชูปถัมภ$ เป2นจํานวนเงิน 500 บาท โดยสามารถโอนเงินผ�านบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาย�อยนวนคร ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ เลขท่ี 258-1-84630-3 หรือไปรษณีย$ธนาณัติระบุชื่อผู1รับเงิน บรรณาธิการ วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ เพ่ือรับเงิน ณ ท่ีทําการไปรษณีย$ ปณจ.ประตูน้ํา
พระอินทร$ 13180 พร1อมส�งสําเนาหลักฐานการชําระค�าธรรมเนียมฯ ได1 3 ช�องทาง ดังนี้ 
5.1 ทางไปรษณีย$ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรม

ราชูปถัมภ$ เลขท่ี 1 หมู�ท่ี 20 กม.48 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 13180โดยวงเล็บมุมซองว�า (ชําระค�าธรรมเนียมวารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$) 

5.2 ทางโทรสาร 0 2909 3036 
5.3 ทาง E-mail address:  vrurdijournal@hotmail.com  

6. ผู1ส�งรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องดําเนินการปรับแก1ไขบทความตามผลการอ�านประเมินของกอง
บรรณาธิการและผู1ทรงคุณวุฒิของวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
อย�างต�อเนื่องตลอดการตีพิมพ$ หากผู1ส�งรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยซ่ึงต�อไปนี้จะเรียกว�าผู1นิพนธ$
บทความไม�ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ$บทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ 
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ในพระบรมราชูปถัมภ$ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แจ1งยกเลิกการพิจารณาตีพิมพ$รายงานวิจัยหรือ
บทความวิจัย โดยไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมบํารุงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ 

7. รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีส�งมาจะได1รับการตีพิมพ$เผยแพร�ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ$ในพระบรมราชูปถัมภ$ ต�อเม่ือได1ผ�านกระบวนการประเมินเห็นสมควรให1ตีพิมพ$เผยแพร�โดย
ผู1ทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$แต�งต้ังข้ึน 

คําแนะนําการเขียนและส�งต2นฉบับ 
1. การเตรียมต2นฉบับ  ต1นฉบับรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องจัดทําสําหรับกระดาษขนาด B5(JIS) (18.2 

ซม. X 25.7 ซม.) ความยาวไม�เกิน 10 หน1ากระดาษ ตามรูปแบบวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ใน
พระบรมราชูปถัมภ$ พิมพ$โดยใช1โปรแกรม Microsoft Word เวอร$ชัน 2007 ข้ึนไป 

2. การตั้งค�าหน2ากระดาษ  ระยะขอบกระดาษด1านบน (Top Margin) 2.54 เซนติเมตร  ด1านซ1าย (Left Margin) 
ด1านขวา (Right Margin) และด1านล�าง (Bottom Margin) 2 เซนติเมตร     

3. รูปแบบตัวอักษร  ใช1 TH SarabunPSK เท�านั้น ชื่อหัวข1อพิมพ$เป2นตัวหน1า ขนาด 14 Point จัดชิดซ1าย
หน1ากระดาษ และเนื้อหาพิมพ$เป2นตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจายหน1ากระดาษ 

4. องค!ประกอบรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยประกอบด2วย 
4.1 ช่ือเรื่อง  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม�เกินภาษาละ 2 บรรทัด และให1อธิบายสาระของ

เรื่องได1ดีรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 Point จัดก่ึงกลางหน1ากระดาษ 
4.2 ช่ือผู2นิพนธ!บทความ  มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช1ชื่อเต็มไม�ต1องระบุคํานําหน1าชื่อ หากมีผู1นิพนธ$

บทความมากกว�าหนึ่งท�านให1ใส�เครื่องหมายเชิงอรรถเป2นตัวเลขไว1ท1ายนามสกุลเรียงลําดับตามจํานวนผู1
นิพนธ$ รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 12 Point จัดก่ึงกลางหน1ากระดาษ และใส�
รายละเอียดในเชิงอรรถ 

4.3 ท่ีอยู�ผู2นิพนธ!บทความ  ใส�รายละเอียดในเชิงอรรถไว1ท่ีส�วนล�างและให1แยกจากบทคัดย�อ(Abstract) โดย
ขีดเส1นค่ันขวางจากขอบซ1ายของกระดาษยาวประมาณ 20 ตัวพิมพ$ หรือยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ให1
ระบุตําแหน�งทางวิชาการ(ถ1ามี)  สถานท่ีทํางาน หน�วยงานหรือสถาบัน และอีเมล$แอดเดรส (E-mail 
Address) ของผู1นิพนธ$บทความทุกคน เช�น นักศึกษาระดับ.... สาขา.... คณะ ..... มหาวิทยาลัย.... อีเมล$.... 
หรือ อาจารย$.... สาขา..... คณะ.....มหาวิทยาลัย....อีเมล$.... หรือ ผู1จัดการฝ�ายบุคคล บริษัท...... ท่ีอยู�...... 
อีเมล$ .... รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12 Point จัดชิดซ1ายหน1ากระดาษ 

4.4 บทคัดย�อ(Abstract)  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรยาวไม�เกิน 15 บรรทัด หรือ 350 คํา โดยใช1
สํานวนให1กระชับ ชัดเจนท่ีสุด รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจาย
หน1ากระดาษ 

4.5 คําสําคัญ(Keyword)  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู�ใต1บทคัดย�อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวน 3 – 5 คําเรียงตามลําดับอักษร Keyword หรือคําสําคัญภาษาอังกฤษค่ันระหว�างคําด1วยจุลภาค (,) 

4.6 เนื้อหาของรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยประกอบด1วยหัวข1อต�อไปนี้ 
4.6.1 บทนํา  เป2นส�วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป2นมา และเหตุผลนําไปสู�การศึกษาวิจัย 
4.6.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย  ให1ชี้แจงถึงจุดมุ�งหมายของการวิจัย 
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4.6.3 แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง  กล�าวถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยท่ีมี
ผู1ทํามาแล1วและมีความสําคัญต�องานวิจัยนี้ เพ่ือเป2นแนวทางเข1าสู�กระบวนการวิจัย โดยเรียบเรียง
เป2นภาษาให1สละสลวยอ�านได1ใจความถูกต1องตรงตามความหมายจากเอกสารต1นฉบับ 

4.6.4 วิธีดําเนินการวิจัย  ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกล�าวถึงวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง ท่ีมาของ
กลุ�มตัวอย�าง แหล�งท่ีมาของข1อมูล การเก็บและรวบรวมข1อมูล การใช1เครื่องมือ สถิติท่ีใช1ในการ
วิจัยและการวิเคราะห$ข1อมูล 

4.6.5 ผลการวิจัย เป2นการเสนอสิ่งท่ีได1จากการวิจัยเป2นลําดับอาจแสดงด1วยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ท้ังนี้ถ1าแสดงด1วยตาราง ควรเป2นตารางแบบไม�มีเส1นขอบตารางด1านซ1าย 
และขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม�มีสี ตารางควรมีเฉพาะท่ีจําเป2นไม�ควรเกิน 5 ตาราง สําหรับรูป
ภาพประกอบควรเป2นรูปภาพขาว-ดํา ท่ีชัดเจนและมีคําบรรยายใต1รูป กรณีท่ีจําเป2นอาจใช1 
ภาพสีได1 

4.6.6 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  เป2นการสรุปผลท่ีได1จากการวิจัยและควรมีการอภิปราย
ผลการวิจัยว�าเป2นไปตามวัตถุประสงค$ท่ีต้ังไว1หรือไม�เพียงใด และควรอ1างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบ
การทดลองของผู1อ่ืนท่ีเก่ียวข1องประกอบเพ่ือให1ผู1อ�านเห็นด1วยตามหลักการหรือคัดค1านทฤษฎีท่ีมี
อยู�เดิม รวมท้ังแสดงให1เห็นถึงการนําผลไปใช1ประโยชน$ และการให1ข1อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต 

4.6.7 ข2อเสนอแนะ  ควรมี 2 ส�วน คือ ข1อเสนอเก่ียวกับงานวิจัย และข1อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ต�อไป 

4.6.8 กิตติกรรมประกาศ (ถ1ามี)  ข1อความแสดงความขอบคุณผู1มีส�วนสนับสนุน ช�วยเหลือ และให1ความ
ร�วมมือในการทํางานวิจัย รวมถึงแหล�งทุนสนับสนุนต�างๆ 

4.6.9 เอกสารอ2างอิง การเขียนเอกสารอ1างอิงและการอ1างอิง ใช1ระบบ APA (American 
Psychological Association) เท�านั้น ให1เรียงลําดับชื่อผู1แต�งหรือผู1รายงานตามลําดับอักษรเริ่ม
ด1วยเอกสารภาษาไทยก�อน แล1วต�อด1วยเอกสารภาษาต�างประเทศ 

 4.7  การเขียนเอกสารอ2างอิงและการอ2างในระบบ APA (American Psychological Association) 
4.7.1 ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และป]ท่ี (Volume) ไม�ใช1ชื่อย�อ 
4.7.2 ชื่อภาษาอังกฤษ เขียนชื่อผู1แต�งโดยข้ึนต1นด1วย Last name ตามด1วยจุลภาค (,) และชื่อย�อตาม

ด1วยมหัพภาค (.) 
4.7.3 ชื่อไทย เขียนชื่อผู1แต�งโดยข้ึนต1นด1วยชื่อตัว ตามด1วยนามสกุล 
4.7.4 กรณีผู1แต�งมากกว�าหนึ่งคน ให1เขียนชื่อผู1แต�งท้ังหมดทุกคน ค่ันระหว�างชื่อด1วยจุลภาค (,) และมี

คําว�า “and”  ในกรณีชื่อภาษาอังกฤษ หรือ “และ” ในกรณีชื่อภาษาไทยก�อนชื่อสุดท1าย 
4.7.5 ถ1าไม�มีชื่อผู1แต�ง ให1ข้ึนต1นด1วยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามด1วยป]ท่ีพิมพ$ 
4.7.6 ถ1าผู1แต�งเป2นหน�วยงาน หรือองค$กร ให1ใช1ชื่อหน�วยงานหรือองค$กรแทนชื่อผู1แต�ง 
4.7.7 เรียงลําดับรายการตามตัวอักษรชื่อผู1แต�ง รายการท่ีมีท้ังเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ ให1นํา

ข1อมูลภาษาไทยข้ึนก�อนตามด1วยข1อมูลภาษาอังกฤษ พิมพ$โดยใช1ระยะห�างระหว�างบรรทัด อย�าง
น1อย (At least) 12 Point 

4.7.8 บรรทัดท่ีสองและบรรทัดต�อ  ๆไปของแต�ละรายการให1ย�อหน1าเข1ามา 7 ตัวอักษร หรือ 1.25 เซนติเมตร 
4.7.9  การอ1าง – อ1างโดย(ชื่อผู1แต�ง, ป]ท่ีพิมพ$) 
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4.7.10 ไม�อ1างโดยใช1คําว�า “และคณะ” หรือ “และคนอ่ืนๆ” หรือ et al. ยกเว1นกรณีอ1างในเนื้อเรื่องท่ีมีผู1
แต�งต้ังแต�สามคนข้ึนไปและหลังจากได1มีการอ1างครั้งแรกไว1ก�อนหน1านั้นแล1ว หรือการอ1างท่ีมีผู1
แต�งต้ังแต�หกคนข้ึนไป 

4.7.11 การอ1างจากวารสารและนิตยสารให1ระบุหน1าแรกถึงหน1าสุดท1าย โดยไม�ใช1คําย�อ “p.” หรือ 
“pp.” นอกจากหนังสือ 

4.7.12 การติดต�อส�วนตัวโดยสื่อใดๆ ก็ตาม สามารถอ1างอิงได1ในเนื้อเรื่อง แต�ต1องไม�มีการระบุไว1ใน
รายการเอกสารอ1างอิง เพราะผู1อ่ืนไม�สามารถติดตามข1อมูลเหล�านี้ได1 

4.7.13 การอ1างอิงจาก Website ให1ระบุวัน เดือน ป]ท่ีพิมพ$ ถ1าไม�ปรากฏให1อ1างวันท่ีทําการสืบค1น และ
ระบุ URL ให1ชัดเจน ถูกต1อง เม่ือจบ URL address ห1ามใส�จุด (.) ข1างท1าย 

4.7.14 Website ไม�บอกวันท่ี ให1ระบุ n.d. 
4.7.15 หลัง มหัพภาค “.” (period) เว1น   2  วรรค 
4.7.16 หลัง จุลภาค “,” (comma) เว1น   1 วรรค 
4.7.17 หลัง อัฒภาค “;” (semicolon) เว1น   1  วรรค 
4.7.18 หลัง ทวิภาค “:”  (colons) เว1น  1  วรรค 
4.7.19 รูปแบบและตัวอย�างการอ1างอิงจากสิ่งพิมพ$ต�าง ๆ 
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   4.  รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ  
รูปแบบ:   ช่ือผู1แต�ง. ป]ท่ีพิมพ$. ช่ือเรื่อง. ช่ือเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ป] สถานท่ีจัด. 
     เมืองท่ีพิมพ$: สานักพิมพ$.  
ตัวอย�างเช�น  กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงค$เพ่ือส�งเสรมินิสัยรกัการอ�าน, 
    25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.   
   กรุงเทพฯ: ศูนย$พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  
   Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:  
    Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on  
   Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln:    
    University of Nebraska Press. Motivation: Vol. 38. Perspectives on   
    Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 
 

   5.  พจนานุกรม  
ตัวอย�างเช�น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพๆ: นานมีบุ�คพับลิ เคชัน.  
   Shorter Oxford English dictionary (5 th ed.). (2002). New York: Oxford   
   University Press.  
 

   6. วารสาร/นิตยสาร 
รูปแบบ:   ช่ือผู1แต�ง. (ป]ท่ีพิมพ$). ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร/นิตยสาร, ป]ท่ี (ฉบับท่ี), หน1าแรก–หน1าสุดท1าย. 
ตัวอย�างเช�น ชํานิ  ก่ิงแก1ว และอุษา  คะเณ. (2551). การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการลด 
    ความสญูเปล�าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล$, วารสารเทคโนโลยภีาคใต1, 1 (2),  
    27-35. 
   Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in    
    organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,  
    45 (2), 10-36.  
 

   7.  บทความจากหนังสือพิมพ!  
รูปแบบ:   ช่ือผู1แต�ง. (ป]ท่ีพิมพ$, เดือน, วันท่ี). ช่ือเรื่อง. ช่ือหนังสือพิมพ$, หน1าท่ีนามาอ1าง.  
ตัวอย�างเช�น  สายใจ ดวงมาล.ี (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใต1ตอนบน สธ.เร�งคุมเข1มกันเช้ือแพร�หนัก.  
    คม-ชัด-ลึก, 25.  
   Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore  
    modern society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.  
 

   8.  สื่ออิเล็กทรอนิกส!  
รูปแบบ:   ช่ือผู1แต�ง. (ป]ท่ีพิมพ$). ช่ือเรื่อง, วันท่ีทําการสืบค1น. ช่ือฐานข1อมูล. URL  
   Author(s). ( date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of  
    Database or Internet address of the specific document. Specify URL  
    exactly.  
ตัวอย�างเช�น  สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณีใส�  
    กระจาดชาวไทยพวนสอนให1รู1จักแบ�งปFน มีน1าใจ, 7 มิถุนายน 2548.    
    http://www.m-culture.go.th/culture01/highlight/highlightdetail.    
   php?highlight_id=114&lang=th 
   Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October   
    8,1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Website:   
    http://www.bradley.edu/psiphi/ DS9/ep/503r.html 
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5. การส�งต2นฉบับ ผู1นิพนธ$บทความต1องส�งต1นฉบับท่ีพิมพ$ตามรูปแบบของต1นฉบับในข1อกําหนดของคําแนะนําการเขียนและการ
ส�งต1นฉบับวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ในรูปแบบ Word Document (.docx) และ PDF 
File (.pdf) พร1อมแบบนําส�งบทความวิจัยลงตีพิมพ$เผยแพร�วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$และ
สําเนาหลักฐานการชําระเงินค�าธรรมเนียมบํารุงวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$  มาท่ี E-mail 
address: vrurdijournal@hotmail.com รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีปฏิบัติตามคําแนะนําจะได1รับพิจารณาดําเนินการโดยทันที 
 

6. การประเมินรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย และลิขสิทธ!ในการตีพิมพ!เผยแพร�  
 6.1  การอ�านประเมินต2นฉบับ  รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1นฉบับท่ีส�งเข1ามาเพ่ือลงตีพิมพ$เผยแพร�ในวารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จะได1รับการอ�านประเมินโดยผู1ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาน้ัน ๆ 
อย�างน1อยจํานวน 2 ท�านต�อเรื่องและส�งผลการอ�านประเมินคืนผู1นิพนธ$บทความให1เพ่ิมเติม แก1ไข แล1วแต�กรณี โดยบทความท่ี
ผ�านการประเมินได1รับการตีพิมพ$ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ผู1นิพนธ$บทความจะได1รับ
หนังสือแจ1งพิจารณาการตีพิมพ$ พร1อมวารสารฉบับท่ีบทความวิจัยน้ันลงตีพิมพ$ จํานวน 1 ฉบับ 
 6.2 ลิขสิทธิ์บทความวิจัยท่ีได2รับการตีพิมพ!เผยแพร�ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!  
ถือเป2นกรรมสิทธ์ิของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ห1ามนําข1อความ
ท้ังหมดหรือบางส�วนไปพิมพ$ซ้ํา เว1นแต�จะได1รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป2นลายลักษณ$อักษร 
 6.3 ความรับผิดชอบ  เน้ือหาต1นฉบับท่ีปรากฎในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
เป2นความรับผิดชอบของผู1นิพนธ$บทความหรือผู1เขียน ท้ังน้ีไม�รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ$ 
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ข้ันตอนการตีพิมพ!บทความวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู1นิพนธ$บทความส�งต1นฉบับ, แบบนําส�งบทความวิจัย
ลงตีพิมพ$เผยแพร�, พร1อมชําระค�าธรรมเนียมฯ และ
สําเนาหลักฐานการชําระค�าธรรมเนียม มายังกอง
บรรณาธิการ 

รับ 

ส�งคืนผู1นิพนธ$
บทความแก1ไข 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต1องของ
ต1นฉบับและเอสารประกอบ 

รับ / แก1ไข 

ผู1ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
อ�านประเมิน 

  แจ1งผู1นิพนธ$บทความ 
Reject 

แจ1งผู1นิพนธ$บทความ
แก1ไขต1นฉบับ 

กองบรรณาธิการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ$
เผยแพร�บทความวิจัยและจัดพิมพ$ต1นฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดส�งต1นฉบับให1โรงพิมพ$
ดําเนินการจัดพิมพ$รูปเล�ม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร�วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบ 
ความถูกต1อง 

แก1ไข 

ผ�านแบบมีเง่ือนไขให1ปรับแก1 ไม�ผ�าน 

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ข้ันตอนท่ี 2 
(1 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 3 
(14 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 1 
(1 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 4 
(3 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 5 
(7 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 6 
(14 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 1 
(1 วัน) 
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รูปแบบบทความวิจัย 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.54 ซม. 

2 ซม. 2 ซม. 

2 ซม. 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดก่ึงกลาง) 
(เว1น 14 point) 

         ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาไทย1*//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาไทย2//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาไทย3// (ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง) 

(เว1น 14 point) 
(เว1น 14 point) 

บทคัดย�อ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ1าย)     
           บทคัดย�อควรจะสรุปเน้ือหาท้ังหมดของบทความวิจัย โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงความสําคัญของปFญหา 
วัตถุประสงค$ ผลวิจัยและสรุปผลของการวิจัย กําหนดให1มีความยาวไม�เกิน 300 คํา เพ่ือให1บทความของท�าน
ได1รับการจัดพิมพ$อย�างถูกต1อง ครบถ1วน ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
คําสําคัญ: ……… ……… ……… ……… ………                                   (ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ1าย) 

(เว1น 14 point) 
------------------------------------ 
*ผู2ติดต�อหลัก Email address: XXX (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย) 
1ตําแหน�ง  สถานท่ีทํางานหรือหน�วยงาน  และ Email address ของผู1เขียนท่ี 1 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย) 
2ตําแหน�ง  สถานท่ีทํางานหรือหน�วยงาน  และ Email address ของผู1เขียนท่ี 2 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย) 
3ตําแหน�ง  สถานท่ีทํางานหรือหน�วยงาน  และ Email address ของผู1เขียนท่ี 3 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย) 

ย�อหน1า 1.25 ซม. หรือประมาณ 7 ตัวอกัษร 

เส1นค่ันยาว 5 ซม. หรือประมาณ 20 ตัวอักษร 
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2.54 ซม. 

2 ซม. 2 ซม. 

2 ซม. 

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดก่ึงกลาง) 
(เว1น 14 point) 

            ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ1*//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ2//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ3// (ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึง่กลาง) 
(เว1น 14 point) 
(เว1น 14 point) 

ABSTACT (ตัวหนาขนาด 14 pt ชิดซ1าย)     
            Abstract must be written in Thai and English, within a maximum of 350 words for  
each language 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 pt) 
Keyword: ………, ………, ………, ………, ………                              (ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ1าย) 

(เว1น 14 pt) 
------------------------------------ 
*Corresponding authors Email address: XXX (ตัวปกติขนาด 12 pt ชิดซ1าย) 
1Position, Office address, Email address author 1 
2Position, Office address, Email address author 2 
3Position, Office address, Email address author 3 
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2.54 ซม. 

2 ซม. 2 ซม. 

2 ซม. 

บทนํา  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 เป2นส�วนของเน้ือหาท่ีบอกความเป2นมา และเหตุผลนําไปสู�การศึกษาวิจัย ..…….…………………………… 
………..………………………………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
วัตถุประสงค!  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 ให1ช้ีแจงถึงจุดมุ�งหมายของการวิจัย……………………………………………………...…….…………………………… 
………..………………………………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข2อง  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 กล�าวถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยท่ีมีผู1ทํามาแล1วและมีความสําคัญต�องานวิจัยน้ี เพ่ือเป2น
แนวทางเข1าสู�กระบวนการวิจัย โดยเรียบเรียงเป2นภาษาให1สละสลวยอ�านได1ใจความถูกต1องตรงตามความหมาย
จากเอกสารต1นฉบับ…………………………….………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
วิธีดําเนินการวิจัย  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกล�าวถึงวิธีการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง ท่ีมาของกลุ�มตัวอย�าง แหล�งท่ีมา
ของข1อมูล การเก็บและรวบรวมข1อมูล การใช1เครื่องมือ สถิติท่ีใช1ในการวิจัยและการวิเคราะห$ข1อมูล ……………….. 
………..………………………………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
ผลการวิจัย  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 เป2นการเสนอสิ่งท่ีได1จากการวิจัยเป2นลําดับอาจแสดงด1วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย 
ท้ังน้ีถ1าแสดงด1วยตาราง ควรเป2นตารางแบบไม�มีเส1นขอบตารางด1านซ1ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม�มีสี 
ตารางควรมีเฉพาะท่ีจําเป2นไม�ควรเกิน 5 ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเป2นรูปภาพขาว-ดํา ท่ีชัดเจนและมี
คําบรรยายใต1รูป กรณีท่ีจําเป2นอาจใช1ภาพสีได1………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 เป2นการสรุปผลท่ีได1จากการวิจัยและควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว�าเป2นไปตามวัตถุประสงค$ท่ีตั้งไว1
หรือไม�เพียงใด และควรอ1างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู1อ่ืนท่ีเก่ียวข1องประกอบเพ่ือให1ผู1อ�านเห็น
ด1วยตามหลักการหรือคัดค1านทฤษฎีท่ีมีอยู�เดิม รวมท้ังแสดงให1เห็นถึงการนําผลไปใช1ประโยชน$.............................. 
………..………………………………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
ข2อเสนอแนะ  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 ควรมี  2 ส�วน คือ ข1อเสนอเก่ียวกับงานวิจัย และข1อเสนอแนะในการทําวิ จัยครั้ งต�อไป
.................................……………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
กิตติกรรมประกาศ(ถ2าม)ี  (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)     
 ข1อความแสดงความขอบคุณผู1มีส�วนสนับสนุน ช�วยเหลือ และให1ความร�วมมือในการทํางานวิจัย 
รวมถึงแหล�งทุนสนับสนุนต�างๆ ……………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 

(เว1น 14 point) 
เอกสารอ2างอิง  (ตัวหนาขนาด 14 point ชิดซ2าย)     
 การเขียนเอกสารอ1างอิงและการอ1างอิง ใช1ระบบ APA (American Psychological Association) 
เท�าน้ัน ให1เรียงลําดับช่ือผู1แต�งหรือผู1รายงานตามลําดับอักษรเริ่มด1วยเอกสารภาษาไทยก�อน แล1วต�อด1วยเอกสาร
ภาษาต�างประเทศ………………..………………………………..……………………….  (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย) 
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คณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณากลั่นกรองบทความงานวิจัย 

ผู2ขอรับทุนหรือผู2ขอเผยแพร�งานวิจัย 
จัดทําบทความวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รวบรวมและดําเนินการ  ตรวจสอบความถูกต1อง 

ของรูปแบบและส�งกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิอ�านประเมินบทความ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
แจ1งผลการพิจารณาผู1ขอเผยแพร�งานวิจัย 

แจ1งผลการพิจารณา 
ปรับปรุง/แก1ไข 
ภายใน 60 วัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ 

ในพระบรมราชูปถัมภ$ ราย 4 เดือน 
เผยแพร�สู�สถาบันอุดมศึกษาและผู1สนใจ 

 

ส�วนที่  4 
การเผยแพร�งานวิจัย วารสารวิจัย และพัฒนาวไลยอลงกรณ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 4.1 ข้ันตอนการเผยแพร�งานวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ! มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* หมายเหตุ 
 วารสารวไลยอลงกรณ$ สายวิทยาศาสตร$ เผยแพร� 3 ฉบับต�อป] 
 วารสารวไลยอลงกรณ$ สายสังคมศาสตร$ เผยแพร� 3 ฉบับต�อป] 
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อาจารย!ประจําและนักวิจัย 
จัดทําบันทึกข1อความและเอกสารท่ีเก่ียวข1อง 

ขอเข1านําเสนอผลงานวิจัย ท้ังในและต�างประเทศ 
โดยผ�านการกลั่นกรองระดับคณะ 

 

สถาบันวิจัย 
พิจารณาและดําเนินการรวบรวมเพ่ือนําเสนอกองทุนวิจัย 

กองทุนวิจัย 
พิจารณาและดําเนินการอนุมัติ 

สถาบันวิจัย 
ดําเนินการแจ1งผลกลับไปยังอาจารย$และนักวิจัย 

 

 4.2 ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด2านการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** หมายเหตุ 
 การเบิกค�าใช1จ�ายต1องเบิกตามความเป2นจริงและต1องเป2นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
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อาจารย!และนักวิจัย 

ดําเนินงานวิจัยและเผยแพร�ผลงานวิจัย 

คณะ/ศูนย!  

รวบรวมพิจารณา  คัดเลือก อาจารย$ 

พร1อมผลงานวิจัยและงานสร1างสรรค$เพื่อ
พิจารณาผลงานตามเกณฑ$การพิจารณา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประชาสัมพนัธ$คัดเลือกนักวิจัยและงานสร1างสรรค$
ดีเด�น ประจาํป] 

ส�งบทความวิจัยที่ได2ตีพิมพ!เผยแพร�ลงใน
วารสารภายนอกมหาวิทยาลัย 

เข1าสู�กลไกการสนับสนุนการเผยแพร�ในรูปของ 

• ค�าตอบแทนการพิมพ$เผยแพร� 
• ค�าใช1จ�ายในการพิมพ$บทความ 

สถาบันวิจัย 

พิจารณาและดําเนนิการรวบรวมเพื่อนําเสนอกองทุนวิจัย 

กองทุนวิจัย 

พิจารณาและดําเนนิการอนุมัต ิ

สถาบันวิจัย 

ดําเนินการแจ1งผลกลบัไปยังอาจารย$และนักวิจยัเพื่อ
รับรางวัลหรือการสนบัสนนุตามเกณฑ$ 

 4.3 ระบบสร1างขวัญและกําลังใจของนักวิจัย 
 

ระบบสร1างขวัญและกําลังใจของนักวิจัย 
2  ช�องทาง 

 

 
 
 

สถาบันวิจัยพิจารณาผลงานวิจัยและการตีพิมพ$ผลงานวิจัยของอาจารย$ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด�นเป2นท่ีประจักษ$ต�อ
สาธารณชน ในแต�ละป] และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในวันเจ1าฟ)าวิชาการของทุกป] 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทําความร�วมมือกับองค$กรภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร�วมกับ คณะ 
ทําวิจัย/งานสร1างสรรค$ร�วมกับองค$กร

ภายนอก 

อาจารย! / นักวิจัย 
ทําวิจัย/งานสร1างสรรค$ร�วมกับองค$กรภายนอก 

โดยการใช1ทรัพยากรร�วมกัน 

อาจารย! / นักวิจัย  / สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นําผลงานวิจัย/งานสร1างสรรค$เผยแพร�ระดับชาติและ
นําไปใช1ประโยชน$ 

 4.4 ระบบส�งเสริมความร�วมมือระหว�างนักวิจัยกับองค$กรภายนอกและระบบสนับสนุนความร�วมมือ
ระหว�างนักวิจัยกับองค$การภายนอกสถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใช1ประโยชน$ 

 

 
สถาบันวิจัยมีนโยบายส�งเสริมความร�วมมือระหว�างอาจารย$/นักวิจัย กับองค$กรภายนอก โดยติดต�อ 

ประสานงานร�วมกับคณะ ประชุมกับองค$กรภายนอกมหาวิทยาลัย เช�น สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ
เก่ียวกับการทํางานวิจัยร�วมกัน แล1วดําเนินการทําความร�วมมือกับองค$กรภายนอก เรื่องการทํางานวิจัยหรือ
งานสร1างสรรค$ร�วมกันและสนับสนุนให1นักวิจัยนําผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค$ไปใช1ประโยชน$โดยเผยแพร�
ผลงานในรูปแบบต�างๆ เช�น จัดให1มีการแสดงผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค$   
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คณะ 

รวบรวมคําขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ย่ืนคําจดทะเบียนต�อศูนย$บริการทรัพย$สินทางปFญญา 

อาจารย! / นักวิจัย 

แจ1งความประสงค$ขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา ผ�านทางคณะ 

ศูนย!บริการทรัพย!สินทางปmญญา             

 พิจารณาการย่ืนคําขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา 

 4.5 กลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร  ทรัพย!สินทางปmญญา ตลอดจนการคุ2มครองสิทธิให2แก�นักวิจัย
เจ2าของผลงาน 

 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให1อาจารย$ทํางานวิจัย/งานสร1างสรรค$ เ พ่ือนําผลงานวิจัย  
สิ่งประดิษฐ$  นวัตกรรม  ไปใช1จดสิทธิบัตร ลิขสิทธ$  และทรัพย$สินทางปFญญา ตลอดจนการคุ1มครองสิทธิให1แก�
นักวิจัยเจ1าของผลงาน ดังนี้ 

1. ให1ความรู1เก่ียวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร1างสรรค$ และทรัพย$สินทาง
ปFญญาทุกประเภท 

2. อํานวยความสะดวกกับนักวิจัยเจ1าของผลงานนําผลงานวิจัย/สร1างสรรค$ สิ่งประดิษฐ$ หรือ
นวัตกรรมในการจดสิทธิบัตร และทรัพย$สินทางปFญญาทุกประเภท  
 

ข้ันตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร  
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ย่ืนคําขอ 

ตรวจสอบเบ้ืองต1น 

ถูกต1อง ไมถู่กต1อง 

ผู1แก1ไขให1ถูกต1องภายใน 90 วัน 

รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา 

ข้ันตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย!สินทางปmญญา 
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ยื่นคําขอ 

ตรวจสอบเบ้ืองต1น 

ตรวจสอบความใหม� 
การประดิษฐ$/การออกแบบผลิตภณัฑ$ 

คัดค1าน/โต1แย1ง 

ประกาศโฆษณา (90 วัน) 

สั่งยกคําขอ 

อุทธรณ$คณะกรรมการ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

นําคดีสู�ศาล 

ยกคําขอ 

คําวินิจฉัยของอธิบดี 

อุทธรณ$คณะกรรมการ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

นําคดีสู�ศาล 

ยกคําขอ ผู1ขอมีสิทธิ 

รับจดทะเบียนออกสิทธิบัตร 

ข้ันตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย$สินทางปFญญา 
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 4.6 เว็บไซต!สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนามีอีกหนึ่งช�องทางในการติดต�อ ประชาสัมพันธ$ข�าวสาร ผ�านทางหน1า
เว็บไซต$ http://rd.vru.ac.th  
    

 

 โดยข1อมูลภายในเว็บไซต$ประกอบด1วย เมนูข�าวประชาสัมพันธ$  งานวิจัย/ทุนวิจัย  อบรม/
สัมมนา/กิจกรรม  ประกันคุณภาพ  การจัดการความรู1  ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง  ภาพกิจกรรม เรียงจากซ1าย
ไปขวาตามลําดับ และเพ่ิมเติมด1วยเมนู ปฏิทินสถาบันวิจัยและพัฒนา  VRU e-Research  VRU e-Journal
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  และแบบสอบถามความพึงพอในเว็บไซต$
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
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 เมนูงานวิจัยและทุนวิจัย เป2นส�วนของเมนูท่ีใช1ในการประชาสัมพันธ$ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยท้ัง
ทุนภายในและภายนอก รวมท้ังข�าวสารกิจกรรม เก่ียวกับงานวิจัยและทุนวิจัยต�าง ๆ 
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 เมนูลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เป2นส�วนของเมนูท่ีใช1ในการประชาสัมพันธ$ความรู1เก่ียวกับทรัพย$สินทาง
ปFญญา รวมท้ังข�าวสารกิจกรรมเก่ียวกับทรัพย$สินทางปFญญา 

 

 

 

 

 



 

 

    คู�มือการวิจัย -38- 
 

คณะผู1จัดทํา 
 

1.   อาจารย$ ดร.น้ําฝน   ศีตะจิตต$    ผู1อํานวยการ 
2.   อาจารย$ ดร.รัตนา          สีดี  รองผู1อํานวยการ 
3.   อาจารย$ ดร.ชุมพล        ปทุมมาเกษร  รองผู1อํานวยการ 
4.   อาจารย$พรรณวิภา         แพงศรี  รองผู1อํานวยการ 
5.   นางสาวกรรณิกา     สร1อยสําโรง  หัวหน1าสํานักงานผู1อํานวยการ 
6.   นางณัฐิภัทร$   ทองใส  เจ1าหน1าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7.   นางราตรี   มีสมบัติ  นักวิจัย 
8.   นายชูศักด์ิ    ขันธชาติ  เจ1าหน1าท่ีวิจัย 
9.  นางสาวนุชจรี        กลิ่นขจร  นักวิชาการศึกษา 

 


