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คํานํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ มีเป)าหมายที่
จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให1เป2นไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพไปสู
มาตรฐานสากลโดยมีกระบวนการดําเนินงานที่เป2นมาตรฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได1จัดทําคูมือการวิจัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ$หนวยงานและเป2นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให1มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเน1นที่สอดคล1องกับมหาวิทยาลัย คือ
เป2นสถาบันที่เน1นการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม
คูมือการวิจัยเลมนี้ จะเป2นเครื่องมือในการทําความเข1าใจเกี่ยวกับความหมาย และเป2นแนวทางใน
การทํางานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป2นหนวยงานสําคัญในการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพและ
สร1างสรรค$ผลงานที่มีคุณประโยชน$ตอมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบตอไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$

คูมือการวิจัย -2-

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

สวนที่ 4

บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป2นมาโดยยอ
1.4 อัตลักษณ$และเอกลักษณ$
1.5 ปรัชญา วิสัยทัศน$ และพันธกิจ
1.6 วัตถุประสงค$
1.7 นโยบายคุณภาพ
1.8 โครงสร1างองค$กร
1.9 โครงสร1างการบริหาร
1.10 คณาจารย$และบุคลากร
กลยุทธ!และแผนปฏิบัติงาน
2.1 นโยบายและทิศทางการวิจัย
2.2 แผนที่ยุทธศาสตร$การวิจัยสูการปฏิบัติ
2.3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
การตีพิมพ!และเผยแพรวารสาร
3.1 ระเบียบการตีพิมพ$
3.2 ขั้นตอนการตีพิมพ$บทความวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$
ในพระบรมราชูปถัมภ$
3.3 รูปแบบบทความวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$
ในพระบรมราชูปถัมภ$
3.4 แบบนําสงบทความวิจัยลงตีพิมพ$เผยแพรวารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
การเผยแพรงานวิจัย วารสารวิจัย และพัฒนาวไลยอลงกรณ!
4.1 ขั้นตอนการเผยแพรงานวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$
4.2 ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด1านการวิจัย
4.3 ระบบสร1างขวัญและกําลังใจของนักวิจัย
4.4 ระบบสงเสริม ความรวมมือ ระหวางนักวิ จัยกั บองค$กรภายนอกและระบบ
สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองค$การภายนอกสถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใช1ประโยชน$
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สวนที่ 1
บทนํา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข2อมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
1.1 ชื่อหนวยงาน
ภาษาไทย : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาษาอังกฤษ : Research and Development Institute
1.2 ที่ตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตั้งอยูเลขที่ 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 ประวัติความเป8นมาโดยยอ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมวา "ศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2524
ตอมาในป] พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป2น "สํานักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป2นหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ และใน ป] พ.ศ.2542 ได1มีการปรับปรุงโครงสร1างการบริหารงาน จึงมีผลทําให1สํานักวิจัย
เปลี่ยนชื่อเป2น "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2542
ในสวนของมหาวิทยาลัยได1มีการแบงหนวยปฏิบัติงานเพิ่มในป] พ.ศ.2543 โดยตั้งสํานักฝeกอบรม
และบริการวิชาการ และศูนย$การพัฒนาการเสริมสร1างความเข1มแข็งของชุมชนท1องถิ่น แยกออกจากสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2543 แตในชวงป] พ.ศ.2546 คณะผู1บริหารชุดใหมได1รวมสํานัก
ฝeกอบรมและบริการวิชาการและศูนย$ศึกษาการพัฒนาเสริมสร1างความเข1มแข็งของชุมชนท1องถิ่น เข1าเป2นสวน
หนึ่งของงานบริการวิชาการของสํานักวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และได1เปลี่ยนชื่อ
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ เป2น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548
1.4 เอกลักษณ!และเอกลักษณ!
เอกลักษณ!
“วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อัตลักษณ!
“องค$ความรู1 สูการพัฒนา”
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1.5 ปรัชญา วิสัยทัศน! พันธกิจ
ปรัชญา (Philosophy)
"วิจัยสร1างปFญญา พัฒนาการศึกษาและท1องถิ่น"
วิสัยทัศน! (Vision)
“ผู1นําการวิจัย เพื่อพัฒนาท1องถิ่นสูอุษาคเนย$”
พันธกิจ (Mission)
1. พั ฒนาขี ดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย$ด1 านการวิ จัย ให1 สูงขึ้ น
สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเป2นรายบุคคล
สงเสริม สนับสนุนหรือดําเนินการฝeกอบรมและพัฒนาความรู1และทักษะที่เกี่ยวข1องกับการวิจัยให1แกคณาจารย$
สงเสริมให1มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถายทอดประสบการณ$แกนักวิจัยรุนใหม แตงตั้งคณะที่ปรึกษาในการทําวิจัย
ให1แกคณาจารย$และนักศึกษา
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย$ โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหลง
เงินทุนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด1วย
การกําหนดขอบขาย หัวข1อวิจัยที่สอดรับ กับความต1องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแตละด1าน โดย
จัดทําประกาศข1อกําหนดการ วิจัย (TOR) ให1แกคณาจารย$และนักศึกษา สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย โดย
การ จัดประกวดผลงานวิจัย จัดทําวารสารเผยแพรผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัย
3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให1มีสมรรถนะสูงขึ้น พร1อมที่จะเป2นศูนย$กลาง
ใน การอํานวยการและสนับสนุน การทําวิจัย ของอาจารย$ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไว1ให1 รวมทั้ง
ฐานข1อมูลผลงานวิจัยตางๆ และบุคลากรสงเสริมสนับสนุนด1านการวิจัย
4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด1านการวิจัย โดยการให1ความรู1และรวมกันทําวิจัย
1.6 วัตถุประสงค!
1. เพื่อทําหน1าที่ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ
2. เพือ่ สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัย
3. เพื่อทํา หน1าที่ วิจัยสถาบัน และนํ าผลการวิจั ยมาสนับสนุ นการวางแผนและบริห ารงาน
มหาวิทยาลัย
4. เพื่อสงเสริมให1ชุมชนมีความรู1เกี่ยวกับการทําวิจัยและสามารถนําไปประยุกต$ใช1ได1
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1.7 นโยบายคุณภาพ
1. สงเสริมและสนับสนุนให1บุคลากรของสถาบันสร1างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา
2. สร1างเครือขายความรวมมือในด1านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น จากบุคลากรและองค$กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. แสวงหาแหลงทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากหนวยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ เป2 น
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของบุคลากร
4. สงเสริมและสนับสนุนให1มีการนําผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพรในระดับประเทศ
และนานาชาติ
5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพด1านการวิจัยของบุคลากรให1สูงขึ้น
1.8 โครงสร2างองค!กร
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู1อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู1อํานวยการ

รองผู1อํานวยการ

รองผู1อํานวยการ

หัวหน1าสํานักงาน
ผู1อํานวยการสถาบัน
สํานักงาน
ผู1อํานวยการสถาบัน

งานบริหารงานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน

งานสงเสริมและเผยแพร
งานวิจัยและสิทธิบัตร
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1.9 โครงสร2างการบริหาร
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี
อาจารย$ ดร.สุพจน$ ทรายแก1ว
รองอธิการบดี
อาจารย$ ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต$
ผู1อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย$ ดร.รัตนา สีดี
รองผู1อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย$พรรณวิภา แพงศรี
รองผู1อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย$ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
รองผู1อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกรรณิกา สร1อยสําโรง
หัวหน1าสํานักงาน
ผู1อํานวยการสถาบัน
สํานักงานผู1อํานวยการสถาบัน

งานทั่วไป

งานวิจัยสถาบัน

งานสงเสริม เผยแพรงานวิจัย
และสิทธิบัตร

นางณัฐิภัทร$ ทองใส
เจ1าหน1าที่บริหารงาน

นางราตรี มีสมบัติ
นักวิจัย

นางสาวนุชจรี กลิ่นขจร
นักวิชาการศึกษา

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ1าหน1าที่วิจัย

คูมือการวิจัย -7-

1.10 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. อาจารย$ ดร.น้ําฝน
2. อาจารย$ ดร.รัตนา
3. อาจารย$ ดร.ชุมพล
4. อาจารย$พรรณวิภา
5. นางสาวกรรณิกา
6. นางณัฐิภัทร$
7. นางราตรี
8. นายชูศักดิ์
9. นางสาวนุชจรี

ศีตะจิตต$
สีดี
ปทุมมาเกษร
แพงศรี
สร1อยสําโรง
ทองใส
มีสมบัติ
ขันธชาติ
กลิ่นขจร
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ผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
หัวหน1าสํานักงานผู1อํานวยการ
เจ1าหน1าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ1าหน1าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา

สวนที่ 2
กลยุทธ!และแผนปฏิบตั ิงาน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 นโยบายและทิศทางการวิจัย
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ$สถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ระหวาง
วันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร$ท แอนด$ สปา จํากัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู1บริหาร
ผู1ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของสถาบั นวิ จัยและพั ฒนา รวมทั้งภาคีทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยมีความเห็ น
รวมกันวาทิศทางการพัฒนางานวิจัยในระยะเวลา 5 ป]ข1างหน1า รวมกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย ดังนี้
2.1.1 สงเสริมให1บุคลากรในมหาวิทยาลัยได1ทําวิจัยในศาสตร$สาขาตาง ๆทุกด1านที่มีผลกระทบตอ
การพัฒนาท1องถิ่น โดยเน1นการวิจัยตามยุทธศาสตร$การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร$
การวิจัยของภาคกลาง (พ.ศ. 2555-2559) และกลุมเรื่องที่ควรมุงเน1น 13 เรื่อง ตามยุทธศาสตร$การวิจัย ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร!การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร!ที่ 1
การสร1 า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางสังคม
ยุทธศาสตร!ที่ 2
การสร1 า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร!ที่ 3
ก า ร อ นุ รั ก ษ$ เ ส ริ ม ส ร1 า ง แ ล ะ พั ฒ น า ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม
ยุทธศาสตร!ที่ 4
การสร1 า งศั กยภาพและความสามารถ เพื่ อการ
พัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย
ยุทธศาสตร!ที่ 5
การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหาร
จั ดการความรู1 ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ$
ทรัพยากร

ยุทธศาสตร!การวิจัย ของภาคกลาง
(พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร!การวิจัยที่ 1
การสร1 า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร!การวิจัยที่ 2
การสร1 า งศั ก ยภาพและความสามารถเพื่ อ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร!การวิจัยที่ 3
การเสริมสร1างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อม
ยุทธศาสตร!การวิจัยที่ 4
การสร1างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนา
ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร!การวิจัยที่ 5
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู1 ผ ล ง า น วิ จั ย
นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ$ ทรั พยากรและภู มิปF ญ ญา
ของประเทศ สู การใช1 ป ระโยชน$ เ ชิ ง พาณิ ช ย$ แ ละ
สาธารณะด1วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

คูมือการวิจัย -9-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุมเรื่องที่ควรมุงเน2น 13 เรื่อง ตามยุทธศาสตร!การวิจัย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
การประยุกต$ใช1เศรษฐกิจพอเพียง
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล1อมและการพัฒนา
ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร1างธรรมาภิบาล
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
การปฏิรูปการศึกษาและการสร1างสรรค$การเรียนรู1 9. เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับ
การจัดการทรัพยากรน้ํา
อุตสาหกรรม
ภาวะโลกร1อนและพลังงานทางเลือก
10. การบริหารจัดการทองเที่ยว
เกษตรเพื่อความยั่งยืน
11. สังคมผู1สูงอายุ
การสงเสริมสุขภาพ การป)องกันโรค การรักษา
12. ระบบโลจิสติกส$
และฟqrนฟูสุขภาพ
13. การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ

2.1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท1องถิ่น และแสวงหาความรู1ใหมให1เป2นที่
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให1มีการบูรณาการศาสตร$ตางๆ แบบสหสาขา สร1างเครือขาย และ
แสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร1างผลงานการวิจัยและ การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 การใช1ประโยชน$จากผลงานวิจัย
การให1 บริการวิชาการกับ สังคม ชุมชนในท1 องถิ่ น และเชิ งพาณิช ย$ โดยในปO พ.ศ. 2556-2560 เน2น พื้น ที่
จังหวัดปทุมธานี และชุมชนฐานความรวมมือที่มีอยูเดิมในจังหวัดตางๆ เพื่อความยั่งยืน
2.1.3 นําประเด็นยุทธศาสตร$ตามแผนวิจัยฉบับที่ 8 นําลงสูหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
2.1.4 พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย$ แ ละนั ก วิ จั ย ให1 มี ส มรรถนะด1 า นการวิ จั ย และงานสร1 า งสรรค$
สูระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเป2นสวนรวมในกระบวนการ
กลยุทธ!และมาตรการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร!ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ!
• พัฒนาศักยภาพอาจารย$และนักวิจัยให1
มี ส มรรถนะด1 า นการวิ จั ย และงาน
สร1 า งสรรค$ โดยมี นั ก ศึ ก ษาเป2 น สวน
รวมในกระบวนการ
• สร1 า งเครื อขายความรวมมื อด1 า นการ
วิ จั ย ระดั บ หนวยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก

มาตรการ/โครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนให1นักศึกษามีสวนรวมในการทํางานวิจัย
2. มีการสร1างเครือขายการวิจัยแบบสหสาขาเพื่อพัฒนาท1องถิ่น
และมีการบูรณาการการวิจัยรวมกันชุมชนและท1องถิ่น

1. สร1างเครือขายความรวมมือด1านการทําวิจัยและการผลิตงาน
สร1างสรรค$
2. มีการหารายได1จากแหลงทุนภายนอกโดยแสวงหาความรวมมือ
ด1านทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร1างสรรค$จากหนวยงานตางๆ
ภายนอกสถาบัน
• สงเสริมการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน 1. จัดทําฐานข1อมูลจังหวัดปทุมธานีและประเด็นปFญหาและความ
ร ว ม ใ น ร ะ ดั บ ชุ ม ช น เ พื่ อ พั ฒ น า ต1องการของชุมชนท1องถิ่น
งานวิ จั ย ที่ มุ งแก1 ปF ญ หาให1 กั บ ชุ ม ชน 2. พั ฒ นางานวิ จั ย ที่ มุ งแก1 ปF ญ หาให1 กั บ ชุ ม ชนท1 อ งถิ่ น โดยมี
นักศึกษาเป2นสวนรวมในการวิจัย
ท1องถิ่น
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กลยุทธ!
• สงเสริมรายวิชาที่มีการบูรณาการการ
ทําวิจัยรวมกับการเรียนการสอนและ/
หรือการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
• มีกลไกการสนับสนุนให1กําลังใจนักวิจัย
ในรูปแบบที่หลากหลาย

มาตรการ/โครงการ
1. สงเสริมโครงการการทําวิจัยรวมกับการเรียนการสอนและ/หรือ
การเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการสร1างนักวิจัยรุนใหม
2. จั ด สรรเงิ น ทุ น วิ จั ย จากภายในและภายนอกให1 กับ คณะและ
จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานของคณะ/หนวยงาน
3. สนั บ สนุ น ให1 ที ก ารจดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธ$ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร และ
สิทธิบัตรผลงานวิจัย
4. สงเสริ ม พั ฒ นาตอยอดงานวิ จั ย เชิ ง พาณิ ช ย$ แ ละ/หรื อ ใช1
ประโยชน$ตอท1องถิ่น
5. พั ฒ นาระบบงานของหนวยบมเพาะธุ ร กิ จ โดยมี ก ารพั ฒ นา
งานวิจัยให1ตอยอดในเชิงพานิชย$ได1
1. สงเสริมการจัดงานประชุมวิชาการและจัดรางวัลแสดงผลงานที่
• การจัด/สงเสริม การนําเสนอ
ได1รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัยและการประกวด
2. สนับสนุนให1อาจารย$นําเสนอผลงานวิจัย งานสร1างสรรค$และ
ผลงานวิจัย และงานสร1างสรรค$
ประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
• การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และการ 1. มี การพัฒ นาระบบ VRU e-research โดยมีการพัฒ นา
โปรแกรมและระบบฐานข1อมูล VRU e-research
บริการด1วยระบบสารสนเทศ
2. จัดตั้งคลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตวิจัย
3. พั ฒ นาระบบการให1 คํ า ปรึ ก ษาจากพี่ เ ลี้ ย งนั ก วิ จั ย และ
ผู1ทรงคุณวุฒิตรวจผลงาน
4. พั ฒนาระบบงานตรวจสอบผลงาน ตรวจรู ปแบบการพิสู จ น$
อักษร
5. จัดทําคูมือปฏิบัติงานสงเสริมการสร1างผลงานวิจัย
1. จัดทําวารสารวิจัยในระบบออนไลน$
• การเผยแพรวารสารระบบ
อิเล็กทรอนิกส$
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2.2 แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสูการปฏิบัติ
แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร!
มิติประสิทธิผล

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรค!เป8นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่ที่ตีพิมพ!เผยแพรตามเกณฑ! (สมศ.5)

ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่นําไปใช2ประโยชน!ตามเกณฑ! (สมศ.6)

มิติคุณภาพ

นักศึกษา อาจารย$ นักวิจัย
มีสมรรถนะที่พอเพียง รวมผลิตผล
งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อแก1ไขปFญหา
ท1องถิ่น

ชุมชน สถานประกอบการ
แหลงทุน
บอกความต1องการ รวมมือ สนับสนุน ให1การสนับสนุนงบประมาณอยาง
เข1ารวมกิจกรรม
พอเพียง

มหาวิทยาลัย
สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนสงเสริมการ
วิจัยที่ดี

มิติประสิทธิภาพ

-พัฒนาศักยภาพอาจารย$และนักวิจัย
ให1มีสมรรถนะด1านการวิจยั และงาน
สร1างสรรค$ โดยมีนักศึกษาเป2นสวน
รวมในกระบวนการ
-สงเสริมรายวิชาที่มีการบูรณาการการ
ทําวิจัยรวมกับการเรียนการสอนและ/
หรือการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
-นักศึกษามีสวนรวมใน
กระบวนการวิจยั เพื่อแก1ไขปFญหา
ชุมชน ท1องถิ่น

- พัฒนางานวิจัยที่มุงแก1ปFญหาให1กับ
ชุมชนท1องถิ่น
- สงเสริมให1ชุมชนมีความรูเ1 กี่ยวกับ
การทําวิจัยและสามารถนําไป
ประยุกต$ใช1ได1
- สงเสริมการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในระดับชุมชน

- การจัด/สงเสริม การนําเสนอผลงานวิจัยและ
การประกวดผลงานวิจัย และงานสร1างสรรค$
- การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการด1วย
ระบบสารสนเทศ
- การเผยแพรวารสารระบบอิเล็กทรอนิกส$

- สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยของ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
- มีกลไกการสนับสนุนให1กําลังใจนักวิจัย
ในรูปแบบ รางวัล
- สร1างเครือขายความรวมมือด1านการ
วิจัยระดับหนวยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก
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แผนที่ยุทธศาสตร!การวิจัยสูการปฏิบัติ (ตอ)
ยุทธศาสตร!
มิติประสิทธิผล
มิติการพัฒนา
องค!การ

ผลิตผลงานวิจัยและงานสร2างสรรค!เป8นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่ที่ตีพิมพ!เผยแพรตามเกณฑ! (สมศ.5)
- เพิ่มแรงจูงใจในการทําวิจัย
- สร1างระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย อบรม
และจัดพีเ่ ลี้ยงให1กับนักวิจัยรุนใหมใน
การทําวิจัย
-มุงพัฒนานักวิจัยให1มีศักยภาพในการ
ทําวิจัยเชิงพื้นที่
- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบที่
เกี่ยวข1องกับการวิจัย
- สร1างระบบทะเบียนนักวิจัยจําแนก
กลุม
- สงเสริมสนับสนุนให1มีการนําเสนอ
ผลงานวิจัย และการประกวด
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

- จัดทําฐานข1อมูลจังหวัดปทุมธานี
และประเด็นปFญหาและความต1องการ
ของชุมชนท1องถิ่น
- สงเสริม สนับสนุนศึกษาวิจัย
แบบสหสาขาวิชา ให1อาจารย$ นักวิจัย
และนักศึกษามีโอกาสและสามารถ
ทํางานวิจัยรวมกับชุมชนและสังคม
เพื่อแก1ปFญหาท1องถิ่น

ผลงานวิจัยหรืองานสร2างสรรค!ที่นําไปใช2ประโยชน!ตามเกณฑ! (สมศ.6)
- สนับสนุนทุนวิจยั และงบประมาณและ - กฏ ระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรและ/
ทรัพยากรที่เกี่ยวข1องกับการวิจัย เชน หรือนักศึกษาในการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมใน
เงินทุน เครื่องมือวิจัย เวลาการทําวิจัย ระดับชุมชน
ผู1ชวยวิจัย
- จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
- แสวงหารายได1จากงานวิจัยภายนอก งานวิจัยและการให1บริการ
- จัดทําคูมือการวิจัยและคูมือทุนอุดหนุน - สร1างเครือขายการจัดทําวารสาร
การวิจัย
- มีระบบกลไกในการสงเสริมพัฒนาตอยอด
งานวิจัยเชิงพาณิชย$
- สร1างแรงจูงใจให1กับนักวิจัยที่นาํ ผลงานไป
เผยแพรและ/หรือ การนําใช1ประโยชน$
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมพัฒนาตอยอด
งานวิจัยเชิงพาณิชย$และ/หรือ การใช1ประโยชน$
ตอท1องถิ่น

คูมือการวิจัย -13-

2.3 ปฏิทินการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปOงบประมาณ 2557

ต.ค.
56

พ.ย.
56

แผนงาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร2างองค!ความรู2
โครงการ/กิจกรรมที่อยูภายใต2งบประมาณอุดหนุนกองทุนวิจัย
งาน บริหารจัดการสํานักงาน
โครงการ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการสถาบัน
กิจกรรม 1 พัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข1อมูล VRU e-research
กิจกรรม 2 พัฒนาระบบงานตรวจสอบผลงาน ตรวจรูปแบบ การพิสจู น$อักษร
กิจกรรม 3 จัดทําคูมือปฏิบัติงานสงเสริมการสร1างผลงานวิจัย
กิจกรรม 4 พัฒนาระบบการสํารวจออนไลน$
กิจกรรม 5 จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัตริ าชการวิจยั
งาน วิจัย องค!ความรู2ทางการวิจัย และนวัตกรรม
โครงการ 2 สนับสนุนทุนวิจัยและสร2างเครือขายความรวมมือด2านวิจัย
กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายในให1กับคณะ
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กิจกรรม 2 จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานของคณะ/หนวยงาน
กิจกรรม 3 จดทะเบียนลิขสิทธ$ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบตั รผลงานวิจัย
กิจกรรม 4 จัดตั้งคลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
กิจกรรม 5 อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมและเชิดชูเกียรติ
กิจกรรม 6 พัฒนาระบบการให1คําปรึกษาจากพี่เลีย้ งนักวิจัยและผู1ทรงคุณวุฒิตรวจ
ผลงาน
กิจกรรม 7 สร1างเครือขายความรวมมือด1านการทําวิจัยและการผลิตงานสร1างสรรค$
กิจกรรม 8 บูรณาการการวิจัยแบบสหสาขาเพื่อพัฒนาท1องถิ่นและสงเสริมหลักสูตรให1
วิจัยรวมกับชุมชนและ ท1องถิ่นโดยมีนักศึกษารวมทํางานวิจัย (ทุน วจ.เพื่อพัฒนาสังคม)
โครงการ 3 สงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ)
กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายนอก (สกอ)ให1กับคณะ
โครงการ 4 สงเสริมการวิจัยในหนวยงานของรัฐ (วช)
กิจกรรม 1 จัดสรรเงินทุนวิจัยจากภายนอก (วช) ให1กับคณะ
งาน สงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม
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งาน สงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ 5 โครงการสงเสริมการจัดงานประชุมวิชาการและการเผยแพรระดับชาติและ
นานาชาติ
กิจกรรม 1 นําเสนอผลงานวิจัยรวมกับเครือขายองค$กรบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(คอบช)
กิจกรรม 2 จัดประชุมสัมมนานําเสนอผลงานวิจยั กลุมศรีอยุธยา
กิจกรรม 3 จัดทําวารสารวิจัย 3 ฉบับ
กิจกรรม 4 การนําผลงานไปนําเสนอตางประเทศและในประเทศ
โครงการ 6 โครงการพัฒนาระบบงานของหนวยบมเพาะธุรกิจและสงเสริมพัฒนาตอ
ยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย$

งาน จัดหารายได2จากการวิจัย
โครงการ 7 โครงการความรวมมือด2านทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร2างสรรค!จาก
หนวยงานภายนอกสถาบัน
กิจกรรม 1 แสวงหาความรวมมือด1านทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร1างสรรค$

โครงการที่ 7 เป2นโครงการจัดหารายได1จากการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยตั้งเป)าไว1 15,000,000 บาท
คูมือการวิจัย -16-
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สวนที่ 3
การตีพิมพ!และเผยแพรวารสารวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 ระเบียบการตีพิมพ!บทความวิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!
ในการสงรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยลงตีพิมพ$ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ เพื่อให1การตีพิมพ$รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยเป2นไปโดยเรียบร1อยได1มาตรฐาน TCI และเป2นประโยชน$
ทั้งผู1สงรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย ผู1ใช1ประโยชน$จากรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย รวมทั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ในการจัดทําวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ$ ในพระบรมราชู ปถัมภ$ จึ งได1 กําหนดหลั กเกณฑ$ ตลอดจนคํ าแนะนําในการเขี ยนและสงรายงานวิ จัยหรื อ
บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ$ในวารสารดังนี้
หลักเกณฑ!ในการพิจารณารายงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ!ในวารสาร
1. เป2นรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$ หรือสาขาวิทยาศาสตร$และ
เทคโนโลยี ตามรูปแบบของต1นฉบับในข1อกําหนดของคําแนะนําการเขียนและสงต1นฉบับวารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
2. เป2นรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ไมเคยตีพิมพ$เผยแพรที่ใดมากอน
3. รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่สงมาพิจารณาต1องไมอยูระหวางเสนอขอตีพิมพ$ในวารสารอื่น
4. เนื้อหาในต1นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห$ความคิดขึ้นโดยผู1เขียนเอง ไมได1ลอกเลียนหรือตัดทอน
มาจากผลงานวิจัยของผู1อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไมได1รับอนุญาต หรือปราศจากการอ1างอิงที่
เหมาะสม
5. ผู1สงรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องชําระคาธรรมเนียมวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ใน
พระบรมราชูปถัมภ$ เป2นจํานวนเงิน 500 บาท โดยสามารถโอนเงินผานบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขายอยนวนคร ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ เลขที่ 258-1-84630-3 หรือไปรษณีย$ธนาณัติระบุชื่อผู1รับเงิน บรรณาธิการ วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ เพื่อรับเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย$ ปณจ.ประตูน้ํา
พระอินทร$ 13180 พร1อมสงสําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมฯ ได1 3 ชองทาง ดังนี้
5.1 ทางไปรษณี ย$ สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$ เลขที่ 1 หมูที่ 20 กม.48 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180โดยวงเล็ บมุมซองวา (ชํ าระคาธรรมเนียมวารสารวิจั ยและพั ฒนา
วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$)
5.2 ทางโทรสาร 0 2909 3036
5.3 ทาง E-mail address: vrurdijournal@hotmail.com
6. ผู1สงรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องดําเนินการปรับแก1ไขบทความตามผลการอานประเมินของกอง
บรรณาธิ การและผู1 ทรงคุณวุ ฒิของวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
อยางตอเนื่องตลอดการตีพิมพ$ หากผู1สงรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาผู1นิพนธ$
บทความไมปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบการตี พิมพ$ บทความวิ จั ย วารสารวิ จั ยและพั ฒนา วไลยอลงกรณ$
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ในพระบรมราชู ปถั มภ$ กองบรรณาธิ การมี สิ ทธิ์ แจ1 งยกเลิ กการพิ จารณาตี พิ มพ$ รายงานวิ จั ยหรื อ
บทความวิจัย โดยไมคืนเงินคาธรรมเนียมบํารุงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรม
ราชูปถัมภ$
7. รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่สงมาจะได1รับการตีพิมพ$เผยแพรในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ$ในพระบรมราชูปถัมภ$ ตอเมื่อได1ผานกระบวนการประเมินเห็นสมควรให1 ตีพิมพ$เผยแพรโดย
ผู1ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$แตงตั้งขึ้น
1.
2.
3.
4.

คําแนะนําการเขียนและสงต2นฉบับ
การเตรียมต2นฉบับ ต1นฉบับรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1องจัดทําสําหรับกระดาษขนาด B5(JIS) (18.2
ซม. X 25.7 ซม.) ความยาวไมเกิน 10 หน1ากระดาษ ตามรูปแบบวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ใน
พระบรมราชูปถัมภ$ พิมพ$โดยใช1โปรแกรม Microsoft Word เวอร$ชัน 2007 ขึ้นไป
การตั้งคาหน2ากระดาษ ระยะขอบกระดาษด1านบน (Top Margin) 2.54 เซนติเมตร ด1านซ1าย (Left Margin)
ด1านขวา (Right Margin) และด1านลาง (Bottom Margin) 2 เซนติเมตร
รูปแบบตัวอักษร ใช1 TH SarabunPSK เทานั้น ชื่อหัวข1อพิมพ$เป2นตัวหน1า ขนาด 14 Point จัดชิดซ1าย
หน1ากระดาษ และเนื้อหาพิมพ$เป2นตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจายหน1ากระดาษ
องค!ประกอบรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยประกอบด2วย
4.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเกินภาษาละ 2 บรรทัด และให1อธิบายสาระของ
เรื่องได1ดีรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 Point จัดกึ่งกลางหน1ากระดาษ
4.2 ชื่อผู2นิพนธ!บทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช1ชื่อเต็มไมต1องระบุคํานําหน1าชื่อ หากมีผู1นิพนธ$
บทความมากกวาหนึ่งทานให1ใสเครื่องหมายเชิงอรรถเป2นตัวเลขไว1ท1ายนามสกุลเรียงลําดับตามจํานวนผู1
นิพนธ$ รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 12 Point จัดกึ่งกลางหน1ากระดาษ และใส
รายละเอียดในเชิงอรรถ
4.3 ที่อยูผู2นิพนธ!บทความ ใสรายละเอียดในเชิงอรรถไว1ที่สวนลางและให1แยกจากบทคัดยอ(Abstract) โดย
ขีดเส1นคั่นขวางจากขอบซ1ายของกระดาษยาวประมาณ 20 ตัวพิมพ$ หรือยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ให1
ระบุตํ าแหนงทางวิชาการ(ถ1ามี ) สถานที่ทํางาน หนวยงานหรื อสถาบัน และอีเมล$แอดเดรส (E-mail
Address) ของผู1นิพนธ$บทความทุกคน เชน นักศึกษาระดับ.... สาขา.... คณะ ..... มหาวิทยาลัย.... อีเมล$....
หรือ อาจารย$.... สาขา..... คณะ.....มหาวิทยาลัย....อีเมล$.... หรือ ผู1จัดการฝ…ายบุคคล บริษัท...... ที่อยู......
อีเมล$ .... รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12 Point จัดชิดซ1ายหน1ากระดาษ
4.4 บทคัดยอ(Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรยาวไมเกิน 15 บรรทัด หรือ 350 คํา โดยใช1
สํานวนให1กระชับ ชัดเจนที่สุด รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจาย
หน1ากระดาษ
4.5 คําสําคัญ(Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูใต1บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
จํานวน 3 – 5 คําเรียงตามลําดับอักษร Keyword หรือคําสําคัญภาษาอังกฤษคั่นระหวางคําด1วยจุลภาค (,)
4.6 เนื้อหาของรายงานวิจัยหรือบทความวิจัยประกอบด1วยหัวข1อตอไปนี้
4.6.1 บทนํา เป2นสวนของเนื้อหาที่บอกความเป2นมา และเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย
4.6.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย ให1ชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการวิจัย
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4.6.3 แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง กลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่มี
ผู1ทํามาแล1วและมีความสําคัญตองานวิจัยนี้ เพื่อเป2นแนวทางเข1าสูกระบวนการวิจัย โดยเรียบเรียง
เป2นภาษาให1สละสลวยอานได1ใจความถูกต1องตรงตามความหมายจากเอกสารต1นฉบับ
4.6.4 วิธีดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของ
กลุมตัวอยาง แหลงที่มาของข1อมูล การเก็บและรวบรวมข1อมูล การใช1เครื่องมือ สถิติที่ใช1ในการ
วิจัยและการวิเคราะห$ข1อมูล
4.6.5 ผลการวิ จัย เป2 นการเสนอสิ่งที่ ได1จากการวิจัยเป2นลําดับอาจแสดงด1วยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ1าแสดงด1วยตาราง ควรเป2นตารางแบบไมมีเส1นขอบตารางด1านซ1าย
และขวา หัวตารางแบบธรรมดาไมมีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จําเป2นไมควรเกิน 5 ตาราง สําหรับรูป
ภาพประกอบควรเป2 นรู ปภาพขาว-ดํ า ที่ ชั ดเจนและมี คํ าบรรยายใต1 รู ป กรณี ที่จํ าเป2 นอาจใช1
ภาพสีได1
4.6.6 สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จัย
เป2นการสรุ ปผลที่ได1จากการวิ จัยและควรมีการอภิปราย
ผลการวิจัยวาเป2นไปตามวัตถุประสงค$ที่ตั้งไว1หรือไมเพียงใด และควรอ1างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบ
การทดลองของผู1อื่นที่เกี่ยวข1องประกอบเพื่อให1ผู1อานเห็นด1วยตามหลักการหรือคัดค1านทฤษฎีที่มี
อยูเดิม รวมทั้งแสดงให1เห็นถึงการนําผลไปใช1ประโยชน$ และการให1ข1อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ในอนาคต
4.6.7 ข2อเสนอแนะ ควรมี 2 สวน คือ ข1อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย และข1อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป
4.6.8 กิตติกรรมประกาศ (ถ1ามี) ข1อความแสดงความขอบคุณผู1มีสวนสนับสนุน ชวยเหลือ และให1ความ
รวมมือในการทํางานวิจัย รวมถึงแหลงทุนสนับสนุนตางๆ
4.6.9 เอกสารอ2 า งอิ ง การเขี ย นเอกสารอ1 า งอิ ง และการอ1 า งอิ ง ใช1 ร ะบบ APA
(American
Psychological Association) เทานั้น ให1เรียงลําดับชื่อผู1แตงหรือผู1รายงานตามลําดับอักษรเริ่ม
ด1วยเอกสารภาษาไทยกอน แล1วตอด1วยเอกสารภาษาตางประเทศ
4.7 การเขียนเอกสารอ2างอิงและการอ2างในระบบ APA (American Psychological Association)
4.7.1 ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และป]ที่ (Volume) ไมใช1ชื่อยอ
4.7.2 ชื่อภาษาอังกฤษ เขียนชื่อผู1แตงโดยขึ้นต1นด1วย Last name ตามด1วยจุลภาค (,) และชื่อยอตาม
ด1วยมหัพภาค (.)
4.7.3 ชื่อไทย เขียนชื่อผู1แตงโดยขึ้นต1นด1วยชื่อตัว ตามด1วยนามสกุล
4.7.4 กรณีผู1แตงมากกวาหนึ่งคน ให1เขียนชื่อผู1แตงทั้งหมดทุกคน คั่นระหวางชื่อด1วยจุลภาค (,) และมี
คําวา “and” ในกรณีชื่อภาษาอังกฤษ หรือ “และ” ในกรณีชื่อภาษาไทยกอนชื่อสุดท1าย
4.7.5 ถ1าไมมีชื่อผู1แตง ให1ขึ้นต1นด1วยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามด1วยป]ที่พิมพ$
4.7.6 ถ1าผู1แตงเป2นหนวยงาน หรือองค$กร ให1ใช1ชื่อหนวยงานหรือองค$กรแทนชื่อผู1แตง
4.7.7 เรี ยงลําดับรายการตามตัวอั กษรชื่ อผู1 แตง รายการที่ มีทั้งเอกสารภาษาไทยและอังกฤษ ให1 นํ า
ข1อมูลภาษาไทยขึ้นกอนตามด1วยข1อมูลภาษาอังกฤษ พิมพ$โดยใช1ระยะหางระหวางบรรทัด อยาง
น1อย (At least) 12 Point
4.7.8 บรรทัดที่สองและบรรทัดตอๆ ไปของแตละรายการให1ยอหน1าเข1ามา 7 ตัวอักษร หรือ 1.25 เซนติเมตร
4.7.9 การอ1าง – อ1างโดย(ชื่อผู1แตง, ป]ที่พิมพ$)
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4.7.10 ไมอ1างโดยใช1คําวา “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” หรือ et al. ยกเว1นกรณีอ1างในเนื้อเรื่องที่มีผู1
แตงตั้งแตสามคนขึ้นไปและหลังจากได1มีการอ1างครั้งแรกไว1กอนหน1านั้นแล1ว หรือการอ1างที่มีผู1
แตงตั้งแตหกคนขึ้นไป
4.7.11 การอ1 างจากวารสารและนิ ตยสารให1 ระบุ หน1 าแรกถึ งหน1 าสุ ดท1 าย โดยไมใช1 คํายอ “p.” หรื อ
“pp.” นอกจากหนังสือ
4.7.12 การติ ดตอสวนตั วโดยสื่ อใดๆ ก็ ตาม สามารถอ1 างอิ งได1 ในเนื้ อเรื่ อง แตต1 องไมมี การระบุ ไว1 ใน
รายการเอกสารอ1างอิง เพราะผู1อื่นไมสามารถติดตามข1อมูลเหลานี้ได1
4.7.13 การอ1างอิงจาก Website ให1ระบุวัน เดือน ป]ที่พิมพ$ ถ1าไมปรากฏให1อ1างวันที่ทําการสืบค1น และ
ระบุ URL ให1ชัดเจน ถูกต1อง เมื่อจบ URL address ห1ามใสจุด (.) ข1างท1าย
4.7.14 Website ไมบอกวันที่ 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 รูปแบบและตัวอยางการอ1างอิงจากสิ่งพิมพ$ตาง ๆ
รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

1. หนังสือหรือตํารา
ชื่อผู1แตง. (ป]ที่พิมพ$). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ$: สํานักพิมพ$.
ไพรัช ธัชยพงษ$ และกฤษณะ ชางกลอม. (2541). งานพัฒนาโครงสร1างพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติเพื่อ
การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา.
Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to
organizational behavior (3rd ed.). New York:
McGraw-Hill.
2. หนังสือหรือตําราที่มีบรรณาธิการ
ชื่อบรรณาธิการ (ผู1รวบรวม). (ป]ที่พิมพ$). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ$: สํานักพิมพ$.
อดุลย$ วิริยเวชกุล, (บก.). (2541). คูมือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological
interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.
3. วิทยานิพนธ!
ชื่อผู1แตง. (ป]ที่พิมพ$). ชื่อวิทยานิพนธ$. ระดับวิทยานิพนธ$, มหาวิทยาลัย.
พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติพรรมการแสวงหาขาวสารและการใช1เทคโนโลยีการ
สื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มยี อดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ$
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร$และสื่อสารมวลชน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$.
Almeida, D.M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for
fathers’ stress and father-child relations. Unpublished master’s thesis,
University of Victoria, Victoria British Columbia, Canada.
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รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

ตัวอยางเชน

รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

รูปแบบ:
ตัวอยางเชน

รูปแบบ:

ตัวอยางเชน

4. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผู1แตง. ป]ที่พิมพ$. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ป] สถานที่จัด.
เมืองที่พิมพ$: สานักพิมพ$.
กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงค$เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน,
25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.
กรุงเทพฯ: ศูนย$พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:
Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln:
University of Nebraska Press. Motivation: Vol. 38. Perspectives on
Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.
5. พจนานุกรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพๆ: นานมีบุ“คพับลิ เคชัน.
Shorter Oxford English dictionary (5 th ed.). (2002). New York: Oxford
University Press.
6. วารสาร/นิตยสาร
ชื่อผู1แตง. (ป]ที่พิมพ$). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร/นิตยสาร, ป]ที่ (ฉบับที่), หน1าแรก–หน1าสุดท1าย.
ชํานิ กิ่งแก1ว และอุษา คะเณ. (2551). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลด
ความสูญเปลาในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล$, วารสารเทคโนโลยีภาคใต1, 1 (2),
27-35.
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in
organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,
45 (2), 10-36.
7. บทความจากหนังสือพิมพ!
ชื่อผู1แตง. (ป]ที่พิมพ$, เดือน, วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ$, หน1าที่นามาอ1าง.
สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใต1ตอนบน สธ.เรงคุมเข1มกันเชื้อแพรหนัก.
คม-ชัด-ลึก, 25.
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore
modern society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส!
ชื่อผู1แตง. (ป]ที่พิมพ$). ชื่อเรื่อง, วันที่ทําการสืบค1น. ชื่อฐานข1อมูล. 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.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณีใส
กระจาดชาวไทยพวนสอนให1รู1จักแบงปFน 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

คูมือการวิจัย -21-

5.

การสงต2นฉบับ ผู1นิพนธ$บทความต1องสงต1นฉบับที่พิมพ$ตามรูปแบบของต1นฉบับในข1อกําหนดของคําแนะนําการเขียนและการ
สงต1นฉบับวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ในรูปแบบ Word Document (.docx) และ PDF
File (.pdf) พร1อมแบบนําสงบทความวิจัยลงตีพิมพ$เผยแพรวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$และ
สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาธรรมเนียมบํารุงวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ มาที่ E-mail
address: vrurdijournal@hotmail.com รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยที่ปฏิบัติตามคําแนะนําจะได1รับพิจารณาดําเนินการโดยทันที

การประเมินรายงานวิจัยหรือบทความวิจัย และลิขสิทธ!ในการตีพิมพ!เผยแพร
6.1 การอานประเมินต2นฉบับ รายงานวิจัยหรือบทความวิจัยต1นฉบับที่สงเข1ามาเพื่อลงตีพิมพ$เผยแพรในวารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ จะได1รับการอานประเมินโดยผู1ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้น ๆ
อยางน1อยจํานวน 2 ทานตอเรื่องและสงผลการอานประเมินคืนผู1นิพนธ$บทความให1เพิ่มเติม แก1ไข แล1วแตกรณี โดยบทความที่
ผานการประเมินได1รับการตีพิมพ$ในวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ผู1นิพนธ$บทความจะได1รับ
หนังสือแจ1งพิจารณาการตีพิมพ$ พร1อมวารสารฉบับที่บทความวิจัยนั้นลงตีพิมพ$ จํานวน 1 ฉบับ
6.2 ลิขสิทธิ์บทความวิจัยที่ได2รับการตีพิมพ!เผยแพรในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!
ถือเป2นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$ ห1ามนําข1อความ
ทั้งหมดหรือบางสวนไปพิมพ$ซ้ํา เว1นแตจะได1รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป2นลายลักษณ$อักษร
6.3 ความรับผิ ดชอบ เนื้อหาต1 นฉบับที่ป รากฎในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัม ภ$
เป2นความรับผิดชอบของผู1นิพนธ$บทความหรือผู1เขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ$
6.
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ขั้นตอนการตีพิมพ!บทความวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!
ผู1นิพนธ$บทความสงต1นฉบับ, แบบนําสงบทความวิจัย
ลงตีพิมพ$เผยแพร, พร1อมชําระคาธรรมเนียมฯ และ
สํ าเนาหลั กฐานการชํ าระคาธรรมเนี ยม มายั งกอง
บรรณาธิการ

ขั้นตอนที่ 1
(1 วัน)

กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต1องของ
ต1นฉบับและเอสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 2
(1 วัน)
แก1ไข

รับ / แก1ไข

แจ1งผู1นิพนธ$บทความ
แก1ไขต1นฉบับ

รับ
แจ1งผู1นิพนธ$บทความ ไมผาน
Reject

ผู1ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
อานประเมิน

ผานแบบมีเงื่อนไขให1ปรับแก1

ขั้นตอนที่ 3
(14 วัน)

สงคืนผู1นิพนธ$
บทความแก1ไข
กองบรรณาธิการตรวจสอบ
ความถูกต1อง

ไมผาน

ขั้นตอนที่ 4
(3 วัน)

ผาน
กองบรรณาธิการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ$
เผยแพรบทความวิจัยและจัดพิมพ$ต1นฉบับ

กองบรรณาธิการจัดสงต1นฉบับให1โรงพิมพ$
ดําเนินการจัดพิมพ$รูปเลม

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพรวารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
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ขั้นตอนที่ 5
(7 วัน)

ขั้นตอนที่ 6
(14 วัน)
ขั้นตอนที่ 1
(1 วัน)

รูปแบบบทความวิจัย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!
2.54 ซม.

ชื่อเรื่องภาษาไทย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
(เว1น 14 point)

ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาไทย1*//ชื่อผูน2 ิพนธ!ภาษาไทย2//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาไทย3// (ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
ยอหน1า 1.25 ซม. หรือประมาณ 7 ตัวอักษร

(เว1น 14 point)
(เว1น 14 point)

บทคัดยอ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ1าย)
บทคัดยอควรจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดของบทความวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความสําคัญของปFญหา
วัตถุประสงค$ ผลวิจัยและสรุปผลของการวิจัย กําหนดให1มีความยาวไมเกิน 300 คํา เพื่อให1บทความของทาน
ได1รับการจัดพิมพ$อยางถูกต1อง ครบถ1วน ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ$ ในพระบรมราชูปถัมภ$
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
2 ซม.
2 ซม.
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
เส1นคั่นยาว 5 ซม. หรือประมาณ 20 ตัวอักษร
(เว1น 14 point)
คําสําคัญ: ……… ……… ……… ……… ………
(ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ1าย)
(เว1น 14 point)
-----------------------------------*ผู2ติดตอหลัก Email address: XXX (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย)
1
ตําแหนง สถานที่ทํางานหรือหนวยงาน และ Email address ของผู1เขียนที่ 1 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย)
2
ตําแหนง สถานที่ทํางานหรือหนวยงาน และ Email address ของผู1เขียนที่ 2 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย)
3
ตําแหนง สถานที่ทํางานหรือหนวยงาน และ Email address ของผู1เขียนที่ 3 (ตัวปกติขนาด 12 point จัดชิดซ1าย)
2 ซม.
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2.54 ซม.

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
(เว1น 14 point)

ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ1*//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ2//ชื่อผู2นิพนธ!ภาษาอังกฤษ3// (ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึง่ กลาง)

(เว1น 14 point)
(เว1น 14 point)

2 ซม.

ABSTACT (ตัวหนาขนาด 14 pt ชิดซ1าย)
Abstract must be written in Thai and English, within a maximum of 350 words for
each language
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
2 ซม.
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 pt)
Keyword: ………, ………, ………, ………, ………
(ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ1าย)
(เว1น 14 pt)
-----------------------------------*Corresponding authors Email address: XXX (ตัวปกติขนาด 12 pt ชิดซ1าย)
1
Position, Office address, Email address author 1
2
Position, Office address, Email address author 2
3
Position, Office address, Email address author 3
2 ซม.
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2.54 ซม.

2 ซม.

บทนํา (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
เป2นสวนของเนื้อหาที่บอกความเป2นมา และเหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย ..…….……………………………
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
วัตถุประสงค! (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
ให1ชี้แจงถึงจุดมุงหมายของการวิจัย……………………………………………………...…….……………………………
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
กลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่มีผู1ทํามาแล1วและมีความสําคัญตองานวิจัยนี้ เพื่อเป2น
แนวทางเข1าสูกระบวนการวิจัย โดยเรียบเรียงเป2นภาษาให1สละสลวยอานได1ใจความถูกต1องตรงตามความหมาย
จากเอกสารต1นฉบับ…………………………….………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
วิธีดําเนินการวิจัย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
ควรอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงวิธีการสุมกลุมตัวอยาง ที่มาของกลุมตัวอยาง แหลงที่มา
ของข1อมูล การเก็บและรวบรวมข1อมูล การใช1เครื่องมือ สถิติที่ใช1ในการวิจัยและการวิเคราะห$ข1อมูล ………………..
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
ผลการวิจัย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
เป2นการเสนอสิ่งที่ได1จากการวิจัยเป2นลําดับอาจแสดงด1วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย
ทั้งนี้ถ1าแสดงด1วยตาราง ควรเป2นตารางแบบไมมีเส1นขอบตารางด1านซ1ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไมมีสี
ตารางควรมีเฉพาะที่จําเป2นไมควรเกิน 5 ตาราง สําหรับรูปภาพประกอบควรเป2นรูปภาพขาว-ดํา ที่ชัดเจนและมี
คําบรรยายใต1รูป กรณีที่จําเป2นอาจใช1ภาพสีได1………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
เป2นการสรุปผลที่ได1จากการวิจัยและควรมีการอภิปรายผลการวิจัยวาเป2นไปตามวัตถุประสงค$ที่ตั้งไว1
หรือไมเพียงใด และควรอ1างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู1อื่นที่เกี่ยวข1องประกอบเพื่อให1ผู1อานเห็น
ด1วยตามหลักการหรือคัดค1านทฤษฎีที่มีอยูเดิม รวมทั้งแสดงให1เห็นถึงการนําผลไปใช1ประโยชน$..............................
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
ข2อเสนอแนะ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
ควรมี 2 สวน คื อ ข1 อ เสนอเกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และข1 อ เสนอแนะในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง ตอไป
.................................……………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
กิตติกรรมประกาศ(ถ2ามี) (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ2าย)
ข1อความแสดงความขอบคุณผู1มีสวนสนับสนุน ชวยเหลือ และให1ความรวมมือในการทํางานวิจัย
รวมถึงแหลงทุนสนับสนุนตางๆ ……………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว1น 14 point)
เอกสารอ2างอิง (ตัวหนาขนาด 14 point ชิดซ2าย)
การเขียนเอกสารอ1างอิงและการอ1างอิง ใช1ระบบ APA (American Psychological Association)
เทานั้น ให1เรียงลําดับชื่อผู1แตงหรือผู1รายงานตามลําดับอักษรเริ่มด1วยเอกสารภาษาไทยกอน แล1วตอด1วยเอกสาร
ภาษาตางประเทศ………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
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2 ซม.
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สวนที่ 4
การเผยแพรงานวิจัย วารสารวิจัย และพัฒนาวไลยอลงกรณ!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 ขั้นตอนการเผยแพรงานวิจัยวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ! มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ! ในพระบรมราชูปถัมภ!
ผู2ขอรับทุนหรือผู2ขอเผยแพรงานวิจัย
จัดทําบทความวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมและดําเนินการ ตรวจสอบความถูกต1อง
ของรูปแบบและสงกรรมการผู1ทรงคุณวุฒิอานประเมินบทความ

คณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิ
พิจารณากลั่นกรองบทความงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
แจ1งผลการพิจารณาผู1ขอเผยแพรงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดทําวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ$
ในพระบรมราชูปถัมภ$ ราย 4 เดือน
เผยแพรสูสถาบันอุดมศึกษาและผู1สนใจ

* หมายเหตุ
วารสารวไลยอลงกรณ$ สายวิทยาศาสตร$ เผยแพร 3 ฉบับตอป]
วารสารวไลยอลงกรณ$ สายสังคมศาสตร$ เผยแพร 3 ฉบับตอป]
คูมือการวิจัย -28-

แจ1งผลการพิจารณา
ปรับปรุง/แก1ไข
ภายใน 60 วัน

4.2 ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด2านการวิจัย
อาจารย!ประจําและนักวิจัย
จัดทําบันทึกข1อความและเอกสารที่เกี่ยวข1อง
ขอเข1านําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและตางประเทศ
โดยผานการกลั่นกรองระดับคณะ

สถาบันวิจัย
พิจารณาและดําเนินการรวบรวมเพื่อนําเสนอกองทุนวิจัย

กองทุนวิจัย
พิจารณาและดําเนินการอนุมัติ

สถาบันวิจัย
ดําเนินการแจ1งผลกลับไปยังอาจารย$และนักวิจัย
** หมายเหตุ
การเบิกคาใช1จายต1องเบิกตามความเป2นจริงและต1องเป2นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

คูมือการวิจัย -29-

4.3 ระบบสร1างขวัญและกําลังใจของนักวิจัย
ระบบสร1างขวัญและกําลังใจของนักวิจัย
2 ชองทาง
อาจารย!และนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดําเนินงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย

ประชาสัมพันธ$คัดเลือกนักวิจัยและงานสร1างสรรค$
ดีเดน ประจําป]

สงบทความวิจัยที่ได2ตีพิมพ!เผยแพรลงใน
วารสารภายนอกมหาวิทยาลัย

คณะ/ศูนย!
รวบรวมพิจารณา คัดเลือก อาจารย$

เข1าสูกลไกการสนับสนุนการเผยแพรในรูปของ

พร1อมผลงานวิจัยและงานสร1างสรรค$เพื่อ
พิจารณาผลงานตามเกณฑ$การพิจารณา

• คาตอบแทนการพิมพ$เผยแพร
• คาใช1จายในการพิมพ$บทความ

สถาบันวิจัย
พิจารณาและดําเนินการรวบรวมเพื่อนําเสนอกองทุนวิจัย

กองทุนวิจัย
พิจารณาและดําเนินการอนุมัติ

สถาบันวิจัย
ดําเนินการแจ1งผลกลับไปยังอาจารย$และนักวิจยั เพื่อ
รับรางวัลหรือการสนับสนุนตามเกณฑ$

สถาบันวิจัยพิจารณาผลงานวิจัยและการตีพิมพ$ผลงานวิจัยของอาจารย$ที่มีผลงานวิจัยดีเดนเป2นที่ประจักษ$ตอ
สาธารณชน ในแตละป] และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในวันเจ1าฟ)าวิชาการของทุกป]
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4.4 ระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองค$กรภายนอกและระบบสนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองค$การภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช1ประโยชน$

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับ คณะ
ทําวิจัย/งานสร1างสรรค$รวมกับองค$กร
ภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทําความรวมมือกับองค$กรภายนอก

อาจารย! / นักวิจัย
ทําวิจัย/งานสร1างสรรค$รวมกับองค$กรภายนอก
โดยการใช1ทรัพยากรรวมกัน

อาจารย! / นักวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา
นําผลงานวิจัย/งานสร1างสรรค$เผยแพรระดับชาติและ
นําไปใช1ประโยชน$
สถาบันวิจัยมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางอาจารย$/นักวิจัย กับองค$กรภายนอก โดยติดตอ
ประสานงานรวมกับคณะ ประชุมกับองค$กรภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ
เกี่ยวกับการทํางานวิจัยรวมกัน แล1วดําเนินการทําความรวมมือกับองค$กรภายนอก เรื่องการทํางานวิจัยหรือ
งานสร1างสรรค$รวมกันและสนับสนุนให1นักวิจัยนําผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค$ไปใช1ประโยชน$โดยเผยแพร
ผลงานในรูปแบบตางๆ เชน จัดให1มีการแสดงผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรค$

คูมือการวิจัย -31-

4.5 กลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร ทรัพย!สินทางปmญญา ตลอดจนการคุ2มครองสิทธิให2แกนักวิจัย
เจ2าของผลงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายสนั บ สนุ น ให1 อ าจารย$ ทํ า งานวิ จั ย /งานสร1 า งสรรค$ เพื่ อ นํ า ผลงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ$ นวัตกรรม ไปใช1จดสิทธิบัตร ลิขสิทธ$ และทรัพย$สินทางปFญญา ตลอดจนการคุ1มครองสิทธิให1แก
นักวิจัยเจ1าของผลงาน ดังนี้
1. ให1ความรู1เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัย/งานสร1างสรรค$ และทรัพย$สินทาง
ปFญญาทุกประเภท
2. อํ า นวยความสะดวกกั บ นั ก วิ จั ย เจ1 า ของผลงานนํ า ผลงานวิ จั ย /สร1 า งสรรค$ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ$ หรื อ
นวัตกรรมในการจดสิทธิบัตร และทรัพย$สินทางปFญญาทุกประเภท
ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร
อาจารย! / นักวิจัย
แจ1งความประสงค$ขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา ผานทางคณะ

คณะ
รวบรวมคําขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ยื่นคําจดทะเบียนตอศูนย$บริการทรัพย$สินทางปFญญา

ศูนย!บริการทรัพย!สินทางปmญญา
พิจารณาการยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย$สินทางปFญญา
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ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย!สินทางปmญญา
ยื่นคําขอ

ตรวจสอบเบื้องต1น

ถูกต1อง

ไม่ถูกต1อง

ผู1แก1ไขให1ถูกต1องภายใน 90 วัน

รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา
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ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรของกรมทรัพย$สินทางปFญญา
ยื่นคําขอ

ตรวจสอบเบื้องต1น

ประกาศโฆษณา (90 วัน)

คัดค1าน/โต1แย1ง

ตรวจสอบความใหม
การประดิษฐ$/การออกแบบผลิตภัณฑ$

คําวินิจฉัยของอธิบดี
สั่งยกคําขอ
อุทธรณ$คณะกรรมการ
อุทธรณ$คณะกรรมการ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
นําคดีสูศาล
นําคดีสูศาล

ยกคําขอ

ผู1ขอมีสิทธิ

รับจดทะเบียนออกสิทธิบัตร
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ยกคําขอ

4.6 เว็บไซต!สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนามีอีกหนึ่งชองทางในการติดตอ ประชาสัมพันธ$ขาวสาร ผานทางหน1า
เว็บไซต$ http://rd.vru.ac.th

โดยข1 อมู ล ภายในเว็ บไซต$ ป ระกอบด1 ว ย เมนู ข าวประชาสั มพั น ธ$ งานวิ จั ย /ทุ น วิ จั ย อบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ประกันคุณภาพ การจัดการความรู1 ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง ภาพกิจกรรม เรียงจากซ1าย
ไปขวาตามลําดับ และเพิ่มเติมด1วยเมนู ปฏิทินสถาบันวิจัยและพัฒนา VRU e-Research VRU e-Journal
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอในเว็บไซต$
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คูมือการวิจัย -35-

เมนูงานวิจัยและทุนวิจัย เป2นสวนของเมนูที่ใช1ในการประชาสัมพันธ$ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทั้ง
ทุนภายในและภายนอก รวมทั้งขาวสารกิจกรรม เกี่ยวกับงานวิจัยและทุนวิจัยตาง ๆ

คูมือการวิจัย -36-

เมนูลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เป2นสวนของเมนูที่ใช1ในการประชาสัมพันธ$ความรู1เกี่ยวกับทรัพย$สินทาง
ปFญญา รวมทั้งขาวสารกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพย$สินทางปFญญา

คูมือการวิจัย -37-

คณะผู1จัดทํา
1. อาจารย$ ดร.น้ําฝน
2. อาจารย$ ดร.รัตนา
3. อาจารย$ ดร.ชุมพล
4. อาจารย$พรรณวิภา
5. นางสาวกรรณิกา
6. นางณัฐิภัทร$
7. นางราตรี
8. นายชูศักดิ์
9. นางสาวนุชจรี

ศีตะจิตต$
สีดี
ปทุมมาเกษร
แพงศรี
สร1อยสําโรง
ทองใส
มีสมบัติ
ขันธชาติ
กลิ่นขจร
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ผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
รองผู1อํานวยการ
หัวหน1าสํานักงานผู1อํานวยการ
เจ1าหน1าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิจัย
เจ1าหน1าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา

