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[ชื่อเรื่องบทความวิจัยภาษาไทย (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวหนา, จัดกึ่งกลาง)]
[ชื่อผู้นิพนธ์บทความวิจัย]1* [ชื่อผู้นิพนธ์บทความวิจัย]2 [ชื่อผู้นิพนธ์บทความวิจัย]3
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ควรจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดของบทความวิจัย โดยใช้สานวนให้กระชับ ชัดเจนที่สุด มีความยาว
ไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 350 คา รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 point จัดกระจายแบบ
ไทย “ชื่อเรื่อง” มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินภาษาละ 2 บรรทัด และให้อธิบายสาระสาคัญ
ของเรื่องได้ดี รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 point จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ “ชื่อผู้นิพนธ์
บทความวิจัย” มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อเต็มไม่ต้องระบุคานาหน้าชื่อ ใส่เครื่องหมายเชิงอรรถเป็น
ตัวเลขยกไว้ท้ายนามสกุลพร้อมใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงความสาคัญชองการเป็นผู้นิพนธ์หลัก หากมีผู้
นิพนธ์บทความมากกว่าหนึ่งท่านให้ใส่เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นตัวเลขยกไว้ท้ายนามสกุลเรียงลาดับตามจานวนผู้
นิพนธ์พร้อมใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) แสดงถึงความสาคัญชองการเป็นผู้นิพนธ์หลัก รูปแบบตัวอักษร TH
SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 Point จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ และใส่รายละเอียดที่อยู่ผู้นิพนธ์บทความไว้ใน
เชิงอรรถส่วนล่างของกระดาษ โดยระบุตาแหน่งทางวิชาการหรือตาแหน่งทางบริหาร(ถ้ามี) สถานที่ทางาน
หน่วยงานหรือสถาบัน และอีเมลแอดเดรส (E-mail Address) ของผู้นิพนธ์บทความทุกคน เช่น 1 นักศึกษาระดับ
... สาขา... คณะ... มหาวิทยาลัย... อีเมล: .... หรือ อาจารย์... สาขา... คณะ... มหาวิทยาลัย... อีเมล: ........
หรือ ตาแหน่ง... บริษัท... ที่อยู่.... อีเมล: ... * ผู้นิพนธ์หลัก อีเมล: ........รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK ตัวเอียง ขนาด 12 Point จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ…………………………………………………...............
คาสาคัญ : คาสาคัญ คาสาคัญ คาสาคัญ

1

นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อีเมล : ………………………………………..
2 อาจารย์ประจาหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อีมล : ………………………………………..
3 เจ้าหน้าทีก
่ ารเงิน บริษัท ธุรกิจการพิมพ์ จากัด จังหวัดนนทบุรี อีเมล : …………………………………………..
* ผู้นิพนธ์หลัก อีเมล : …………………………………
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[RESEARCH TITLE (TH SARABUNPSK, 14 POINT, BOLD, CENTER)]
[First A. Author1]1* [Second B. Author2]2 [Third C. Author3]3
Abstract
Abstract must be written in Thai and English, within a maximum of 350 words for each
language. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
Keywords: Keyword, Keyword, Keyword

1

Doctor of Education Program in Educational Admimistration, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under
The Royal Patronage, e-mail : ………………………………….
2 Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat
University Under The Royal Patronage, e-mail : ……………………………………………
3 Finance Officer, Business Printing Company Limited, Nonthaburi, e-mail: kr_printting@hotmail.com
* Corresponding author, e-mail : …………………………………………………..
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บทนา
[บทนา เป็นส่วนของความสาคัญและมูลเหตุที่นาไปสู่การวิจัย].................................................................
............................................................................... (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
[วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เป็ น ส่ ว นของเนื้ อ หาที่ บ อกความเป็ น มา และเหตุ ผ ลน าไปสู่ ก าร
ศึกษาวิจัย]…………………………….............................. (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
วิธีดาเนินการวิจัย
[วิธีดาเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล].................................................................... (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
[ผลการวิจัยและอภิปรายผล ควรเสนอผลที่ชัดเจน ตรงประเด็น เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็น
ลาดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย] ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มี
เส้นขอบตารางด้ านซ้ายและด้านขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็นไม่ควรเกิน 5
ตาราง และมีคาอธิบายตาราง เช่น
ตารางที่ 1 รูปแบบ ขนาดและลักษณะของตัวอักษร
ส่วนประกอบ
ชื่อบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สถานที่ติดต่อ(ระบุในเชิงอรรธ)
บทคัดย่อ / Abstract
คาสาคัญ / Keywords
หัวข้อหลัก
หัวข้อรอง
เนื้อความทั่วไป

ขนาดอักษร
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 12
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14

ลักษณะอักษร
หนา
หนา
เอียง, ปกติ
ปกติ
ปกติ
หนา
ปกติ
ปกติ
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ตารางที่ 1 รูปแบบ ขนาดและลักษณะของตัวอักษร (ต่อ)
ส่วนประกอบ
ตารางและภาพ
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

ขนาดอักษร
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14
TH SarabunPSK, 14

ลักษณะอักษร
ปกติ
ปกติ
ปกติ

สาหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจน มีขนาดของรูปภาพที่เหมาะสมและมีคา
บรรยายใต้รูปภาพ

รูปภาพ
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดรูปภาพ (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
สรุป
เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎี
หรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็น…….............................................................................................................................
................................................................................(TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
ข้อเสนอแนะ
[เนื้อหาข้อเสนอแนะ ควรมี 2 ส่วน คือ ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ง
ต่อไป] ................................................................... (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
กิตติกรรมประกาศ
[กิตติกรรมประกาศ ให้เขียนถึงข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความ
ร่วมมือในการทางานวิจัย รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ] .....................................................................................
.................................................................................(TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
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เอกสารอ้างอิง
[การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง ให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)
เท่านั้น ให้เรียงลาดับชื่อผู้แต่งหรือผู้รายงานตามลาดับอักษรเริ่มด้วยเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วต่อด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ]................................................. (TH SarabunPSK, 14 point, ตัวปกติ, จัดกระจายแบบไทย)
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ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การตีพิมพ์
บทความวิจัยเป็นไปโดยเรียบร้อยได้มาตรฐาน TCI และเป็นประโยชน์ทั้งผู้ส่งบทความวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์จากบทความวิจัย
รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดทาวารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ตลอดจน
คาแนะนาการเขียนและส่งต้นฉบับ ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
1.
2.
3.
4.

5.

6.

เป็นบทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรูปแบบของต้นฉบับในข้อกาหนดของคาแนะนาการ
เขียนและส่งต้นฉบับวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทความวิจัยที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารต้องเป็นบทความวิจัยที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและ
ไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้ นโดยผู้เขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจาก
ผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
ผู้ส่งบทความวิจัยต้องชาระค่าธรรมเนียมบารุงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็ น จ านวนเงิ น 2,500 บาท โดยสามารถโอนเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สาขาย่ อ ยนวนคร
ชื่ อ บั ญ ชี สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เลขที่ 258-1-84630-3 พร้อมส่งสาเนาหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมบารุงวารสารฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
4.1 ไปรษณี ย์ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กม.48 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โดยวงเล็ บ มุ ม ซองว่ า (ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม บ ารุ ง วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์)
4.2 โทรสาร 0 2909 3036
4.3 E-mail address: rdi_journalsci@vru.ac.th
หรือเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index
ผู้เขียนบทความวิจัยต้องดาเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการอ่านประเมินของกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างต่อเนื่องตลอดการตีพิมพ์
หากผู้เขียนบทความวิจัยซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้นิพนธ์บทความไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกการพิจารณา
ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย โดยไม่ คื น เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มบ ารุ ง วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทความวิ จั ย ที่ ส่ ง มาจะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเมื่อได้ผ่านกระบวนการประเมิน เห็นสมควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งตั้งขึ้น อย่างน้อย 2 ท่าน
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คาแนะนาการเขียนและส่งต้นฉบับ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. การเตรี ย มต้ น ฉบั บ ต้ น ฉบั บ บทความวิ จั ย ต้ อ งจั ด ท าส าหรั บ กระดาษขนาด B5(JIS) (18.2 ซม. X 25.7 ซม.)
ความยาว 15 หน้ า กระดาษ ตามรู ป แบบวารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
พิมพ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน 2007 ขึ้นไป
2. การตั้ ง ค่ า หน้ า กระดาษ ระยะขอบกระดาษด้ า นบน (Top Margin) 2.54 เซนติ เ มตร ด้ า นซ้ า ย (Left Margin)
ด้านขวา (Right Margin) และด้านล่าง (Bottom Margin) 2 เซนติเมตร
3. รูปแบบตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK เท่านั้น ชื่อหัวข้อพิมพ์เป็นตัวหน้า ขนาด 14 Point จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ
และเนื้อหาพิมพ์เป็นตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจายหน้ากระดาษ
4. องค์ประกอบบทความวิจัยประกอบด้วย
4.1 ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกินภาษาละ 2 บรรทัด สามารถอธิบายสาระของเรื่องได้ดี
รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 Point จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
4.2 ชื่อผู้นิพนธ์บทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อเต็มไม่ต้องระบุคานาหน้าชื่อ ใส่เครื่องหมายเชิงอรรถ
เป็นตัวเลขยกไว้ท้ายนามสกุลเรียงลาดับตามจานวนผู้นิพนธ์บทความและใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ไว้บนเลขยก
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้นิพนธ์หลัก รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 14 Point จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
โดยใส่รายละเอียดที่อยู่ผู้นิพนธ์บทความและอีเมลผู้นิพนธ์หลักในเชิงอรรถ
4.3 ที่อยู่ผู้นิพนธ์บทความ ใส่รายละเอียดในเชิงอรรถข้อความที่เขียนไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษและมีเส้นคั่นระหว่าง
เชิงอรรถกับตัวบทคัดย่อ (Abstract) อย่างชัดเจน โดยขีดเส้นคั่นจากริมกระดาษด้านซ้าย ไปทางด้านขวาประมาณ
1 นิ้ว หรือ 7 ตัวอักษร ใส่ตัวเลขกากับไว้เหนือตัวอักษรตัวแรกเล็กน้อย ตัวเลขต้องตรงกับตัวเลขที่กากับไว้กับชื่อผู้
นิพนธ์บทความ ให้ระบุตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) สถานที่ทางาน หน่วยงานหรือสถาบัน และอีเมล์แอดเดรส (Email Address) ของผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน เช่น นักศึกษาระดับ.... สาขา.... คณะ ..... มหาวิทยาลัย.... อีเมล์....
หรือ อาจารย์.... สาขา..... คณะ..... มหาวิทยาลัย.... อีเมล.... หรือ ตาแหน่ง... บริษัท... ที่อยู่... อีเมล์... รูปแบบ
ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12 Point จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ
4.4 บทคัดย่อ(Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 350 คา โดยใช้สานวนให้
กระชับ ชัดเจนที่สุด รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 Point จัดกระจายหน้ากระดาษ
4.5 คาสาคัญ(Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ใต้บทคัดย่อ(Abstract) คาสาคัญภาษาไทย จานวน 3 –
5 คาเรียงตามลาดับอักษรระหว่างคาวรรค 2 วรรค ส่วน Keyword หรือคาสาคัญภาษาอังกฤษให้เรียงตามคา
สาคัญภาษาไทยคั่นระหว่างคาด้วยจุลภาค (,)
4.6 เนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
4.6.1 บทนา เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจัย
4.6.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย
4.6.3 วิธีดาเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง
แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล
4.6.4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ แผนภาพ
ประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัว
ตารางแบบธรรมดาไม่มีสี ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็นไม่ควรเกิน 5 ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควรเป็น
รูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมีคาบรรยายใต้รูป จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้
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4.6.5 สรุป เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัยและควรมีการอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็น
ด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนาผลไปใช้ประโยชน์ และการให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
4.6.6 ข้อเสนอแนะ ควรมี 2 ส่วน คือ ข้อเสนอในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
4.6.7 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือใน
การทางานวิจัย รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ
4.6.8 เอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง ใช้ระบบ APA (American
Psychological Association) ให้ เ รี ย งล าดั บ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง หรื อ ผู้ ร ายงานตามล าดั บ อั ก ษรเริ่ ม ด้ ว ยเอกสาร
ภาษาไทยก่อน แล้วต่อด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ
4.7 การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างในระบบ APA (American Psychological Association)
4.7.1 ชื่อวารสาร ชื่อหนังสือ และปีที่ (Volume) ไม่ใช้ชื่อย่อ
4.7.2 ชื่อ ภาษาอั งกฤษ เขีย นชื่ อผู้ แ ต่ งโดยขึ้ นต้ น ด้ วย Last name ตามด้ ว ยจุล ภาค (,) และชื่อ ย่ อ ตามด้ ว ย
มหัพภาค (.)
4.7.3 ชื่อไทย เขียนชื่อผู้แต่งโดยขึ้นต้นด้วยชื่อตัว ตามด้วยนามสกุล
4.7.4 กรณีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทั้งหมดทุกคน คั่นระหว่างชื่ อด้วยจุลภาค (,) และมีคาว่า
“and” หรือ “&” ในกรณีชื่อภาษาอังกฤษ หรือ “และ” ในกรณีชื่อภาษาไทยก่อนชื่อสุดท้าย
4.7.5 ถ้าไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อเรื่อง หรือชื่อวารสาร หรือชื่อหนังสือ ตามด้วยปีที่พิมพ์
4.7.6 ถ้าผู้แต่งเป็นหน่วยงาน หรือองค์กร ให้ใช้ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรแทนชื่อผู้แต่ง
4.7.7 เรี ย งล าดั บ รายการตามตัว อั ก ษรชื่อ ผู้ แ ต่ ง รายการที่ มี ทั้ งเอกสารภาษาไทยและอั งกฤษ ให้น าข้ อ มู ล
ภาษาไทยขึ้นก่อน
ตามด้วยข้อมูลภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด อย่างน้อย (At least) 12 Point
4.7.8 บรรทัดที่สองและบรรทัดต่อๆ ไปของแต่ละรายการให้ย่อหน้าเข้ามา 7 ตัวอักษร หรือ 1.25 เซ็นติเมตร
4.7.9 การอ้าง – อ้างโดย(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)
4.7.10 ไม่อ้างโดยใช้คาว่า “และคณะ” หรือ “และคนอื่นๆ” หรือ et al. ยกเว้นกรณีอ้างในเนื้อเรื่องที่มีผู้แต่ง
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปและหลังจากได้มีการอ้างครั้งแรกไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว หรือการอ้างที่มีผู้แต่งตั้งแต่หกคน
ขึ้นไป
4.7.11 การอ้ า งจากวารสารและนิ ต ยสารให้ ร ะบุ ห น้ า แรกถึ งหน้ า สุ ดท้ า ย โดยไม่ ใ ช้ ค าย่ อ “p.” หรื อ “pp.”
นอกจากหนังสือ
4.7.12 การติดต่ อส่ วนตั วโดยสื่ อใดๆ ก็ตาม สามารถอ้า งอิ งได้ ในเนื้อ เรื่อ ง แต่ต้ องไม่มี การระบุไว้ ในรายการ
เอกสารอ้างอิง เพราะผู้อื่นไม่สามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้
4.7.13 การอ้างอิงจาก Website ให้ระบุวัน เดือน ปีที่พิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏให้อ้างวันที่ทาการสืบค้น และระบุ URL
ให้ชัดเจน ถูกต้อง เมื่อจบ URL address ห้ามใส่จุด (.) ข้างท้าย
4.7.14 Website ไม่บอกวันที่ ให้ระบุ n.d.
4.7.15 หลัง มหัพภาค “.” (period) เว้น 2 วรรค
4.7.16 หลัง จุลภาค “,” (comma) เว้น 1 วรรค
4.7.17 หลัง อัฒภาค “;” (semicolon) เว้น 1 วรรค
4.7.18 หลัง ทวิภาค “:” (colons) เว้น 1 วรรค
4.7.19 รูปแบบและตัวอย่างการอ้างอิงจากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
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รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างเช่น

1. หนังสือหรือตารา
ชื่อผู้แต่ง. //(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). //เมืองที่พิมพ์: /สานักพิมพ์.
ไพรัช ธัชยพงษ์, และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ
เพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา.
Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to
organizational behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
2. หนังสือหรือตาราที่มีบรรณาธิการ
ชื่อบรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//(ปีทพี่ ิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
อดุลย์ วิริยเวชกุล, (บก.). (2541). คู่มือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. นครปฐม:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological
interventions with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass.
3. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์,/มหาวิทยาลัย.
พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติพรรมการแสวงหาข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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.
4. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม,/วัน เดือน ปี สถานที่จัด.
เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
กรมวิชาการ. 2538. การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน. การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ 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). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิ เคชัน.
Shorter Oxford English dictionary (5 th ed.). (2002). New York: Oxford
University Press.
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รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

รูปแบบ:
ตัวอย่างเช่น

6. วารสาร/นิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/หน้าแรก–หน้าสุดท้าย.
ชานิ กิ่งแก้ว, และอุษา คะเณ. (2551). การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 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. บทความจากหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์, เดือน, วันที่).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/หน้าที่นามาอ้าง.
สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใต้ตอนบน สธ.เร่งคุมเข้มกันเชื้อแพร่หนัก.
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. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//สืบค้นจาก//URL
Author, A. A. (Year). Title of post. Retrieved from URL
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณีใส่
กระจาดชาวไทยพวนสอนให้รู้จักแบ่งปัน มีน้าใจ. สืบค้นจาก
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 from
http://www.bradley.edu/psiphi/ DS9/ep/503r.html

5. การส่งต้นฉบับ ผู้นิพนธ์บทความต้องส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามรูปแบบของต้นฉบับในข้อกาหนดของคาแนะนาการเขียนและ
ส่งต้นฉบับวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบ Word Document (.docx) และ
PDF File (.pdf) พร้ อ มแบบน าส่ ง บทความวิ จั ย ลงตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ว ารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์และสาเนาหลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมบารุงวารสารวิจัย และพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทีเ่ ว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index บทความวิจัยที่ปฏิบัติ
ตามคาแนะนาจะได้รับพิจารณาดาเนินการโดยทันที
6. การประเมินบทความวิจัย และลิขสิทธิ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่
6.1 การอ่านประเมินต้นฉบับ บทความวิจัยต้นฉบับ ที่ส่งเข้ามาเพื่อลงตีพิม พ์เผยแพร่ใ นวารสารวิ จัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย
จานวน 2 ท่านต่อเรื่องและส่งผลการอ่านประเมินคืนผู้นิพนธ์ บทความให้เพิ่มเติม แก้ไข แล้วแต่กรณี โดยบทความที่ผ่านการ
ประเมินได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้นิพนธ์บทความจะได้รับหนังสือแจ้ง
พิจารณาการตีพิมพ์ พร้อมวารสารฉบับที่บทความวิจัยนั้นลงตีพิมพ์ จานวน 1 ฉบับ
6.2 ลิ ข สิ ท ธิ์ บ ทความวิจั ย ที่ ได้ รับ การตี พิม พ์ เผยแพร่ ในวารสารวิจั ย และพั ฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้ามนา
ข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 ความรับผิ ดชอบ เนื้อหาต้ นฉบับที่ป รากฏในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือผู้เขียนเอง ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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รูปแบบบทความวิจัย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.54 ซม.

ย่อหน้า 1.25 ซม. หรือประมาณ 7 ตัวอักษร

ชื่อเรื่องภาษาไทย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)

ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย1*//ชื่อผูน้ ิพนธ์ภาษาไทย2//ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย3// (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)

(เว้น 14 point)
บทคัดย่อ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
บทคัดย่อควรจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดของบทความวิจัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ ผลวิจัยและสรุปผลของการวิจัย กาหนดให้มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด หรือ 350 คา เพื่อให้
บทความของท่ านได้ รั บ การจั ดพิ ม พ์ อย่ า งถู ก ต้ อง ครบถ้ ว น ในวารสารวิ จั ยและพั ฒ นา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง การเว้นวรรค 1 วรรค
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
2 ซม. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
2 ซม.
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
เชิงอรรถ สาหรับระบุสถานะและที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ
………………………………………………………………………………………………….… (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
คาสาคัญ:
……… ……… ……… ……… ……… (3 -5 คา)
(ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
(เว้น 14 point)
-----------------------------------1(ระบุสถานะและทีอ
่ ยู่สาหรับติดต่อของผู้นิพนธ์บทความที่

1 ตัวเอียง ขนาด 12 point จัดชิดซ้าย) ตัวอย่างเช่น
นักศึกษาหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีเมล: rdi_journalsci@vru.ac.th
2(ระบุสถานะและทีอ
่ ยู่สาหรับติดต่อของผู้นิพนธ์บทความที่ 2 ตัวเอียง ขนาด 12 point จัดชิดซ้าย)
3(ระบุสถานะและที่อยู่สาหรับติดต่อของผู้นิพนธ์บทความที่ 3 ตัวเอียง ขนาด 12 point จัดชิดซ้าย)
*ผู้นิพนธ์หลัก อีเมล:
2 ซม.
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2.54 ซม.

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)
ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ1*//ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ2//ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ3// (ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึง่ กลาง)

(เว้น 14 point)
Abstact (ตัวหนาขนาด 14 point ชิดซ้าย)
Abstract must be written in Thai and English, within a maximum of 350 words for
each language
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ย่อหน้า………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
1.25 ซม. หรือประมาณ 7 ตัวอักษร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
2 ซม. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
2 ซม.
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
เชิงอรรถ สาหรับระบุสถานะและที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ
(เว้น 14 point)
Keyword:
………, ………, ………, ………, ………
(ตัวปกติขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
(เว้น 14 point)
-----------------------------------1Position,

Office address, Email address: author 1
Office address, Email address: author 2
3Position, Office address, Email address: author 3
*Corresponding author, e-mail:
2Position,

2 ซม.

VRURDI-JO-01 | 8
2.54 ซม.

2 ซม.

บทนา (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลนาไปสู่การศึกษาวิจัย ..…….……………………………
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย……………………………………………………...…….……………………………
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
วิธีดาเนินการวิจัย (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
ควรอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มา
ของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ………………..
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัยเป็นลาดับอาจแสดงด้วยตารางกราฟ แผนภาพประกอบการอธิบาย
ทั้งนี้ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางแบบธรรมดาไม่มีสี
ตารางควรมีเฉพาะที่จาเป็นไม่ควรเกิน 5 ตาราง สาหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ดา ที่ชัดเจนและมี
คาบรรยายใต้รูป กรณีที่จาเป็นอาจใช้ภาพสีได้………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
สรุป (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
เป็นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และควรอ้าง
ทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้าน
ทฤษฎี ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม รวมทั้ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ งการน าผลไปใช้ ป ระโยชน์ . .............................................
………..………………………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
ข้อเสนอแนะ (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
ควรมี 2 ส่ ว น คื อ ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และข้ อ เสนอแนะในการท าวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป
.................................……………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) (ตัวหนาขนาด 14 point จัดชิดซ้าย)
ข้อความแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการทางานวิจัย
รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ ……………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)
(เว้น 14 point)
เอกสารอ้างอิง (ตัวหนาขนาด 14 point ชิดซ้าย)
การเขียนเอกสารอ้างอิงและการอ้างอิง ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)
เท่านั้น ให้เรียงลาดับชื่อผู้แต่งหรือผู้รายงานตามลาดับอักษรเริ่มด้วยเอกสารภาษาไทยก่อน แล้วต่อด้วยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ………………..………………………………..………………………. (ตัวปกติขนาด 14 point จัดกระจาย)

2 ซม.

2 ซม.

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ .....................................
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ทะเบียนเลขที่ ..............................................

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180
โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสำร 0 2909 3036 E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th Website http://rd.vru.ac.th

แบบนาส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ข้ำพเจ้ำชื่อ (นำย, นำง, น.ส., ยศ)
นำมสกุล
2. วุฒกิ ำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก
คุณวุฒิ
สำขำ
สถำบัน
 สำเร็จกำรศึกษำ  กำลังศึกษำ ปีที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ วันที่
3. สถำนะภำพของผู้นิพนธ์บทควำมวิจัย  อำจำรย์  นักศึกษำปริญญำเอก  นักศึกษำปริญญำโท  บุคคลทั่วไป
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตำแหน่งทำงบริหำร
4. ชื่อหน่วยงำน/สถำนที่ทำงำน
เลขที่
ถนน
ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
5. ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสำร
เลขที่
ถนน
ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสำร
มือถือ
E-mail
6. มีควำมประสงค์ขอส่งบทควำมเรื่อง
ชื่อบทควำม(ภำษำไทย)
ชื่อบทควำม(ภำษำอังกฤษ)
เพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำร วิจัยและพัฒนำวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำบทควำมนี้ยังไม่เคยนำลงตีพิมพ์ในวำรสำรฉบับใดๆ มำก่อน ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำกฎเกณฑ์และ
คำแนะนำในกำรส่งบทควำมวิจัยเพื่อนำลงตีพิมพ์ในวำรสำรวิจัยและพัฒนำวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์แล้ว และยินดี
ปฎิ บั ติ ต ำมเงื่ อ นไขทุ ก ประกำร พร้ อ มนี้ ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ ช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มบ ำรุ ง วำรสำรวิ จั ย และพั ฒ นำวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 2,500 บำทเรียบร้อยแล้ว
โดยชำระเป็น  โอนเงิ น ผ่ ำนทำงธนำคำรกรุ งศรีอ ยุ ธยำ สำขำย่ อยนวนคร ชื่อ บั ญ ชี สถำบั น วิ จัย และพั ฒ นำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เลขที่ 258-1-84630-3
ลงชื่อ..................................................................ผู้นำส่งบทควำมวิจัย
(.................................................................)
วันที่ .........../............................/........................

