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เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยเฉพาะ
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหา
และข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทาขึน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัย
และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างสถาบัน ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากศูนย์อ้างอิง
ดัชนีวารสารไทย (TCI) โดยถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกาหนดออกเผยแพร่
ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน) ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม) ฉบับที่ 3
(เดื อ นกั น ยายน – เดื อ นธั น วาคม) ส าหรั บ นั ก วิ จั ย ที่ มีค วามประสงค์ จ ะส่ งต้น ฉบั บเพื่ อ ลงตี พิ มพ์ ใ นวารสารวิจัย
และพัฒนาฯ สามารถส่งบทความวิจัยดังกล่าวมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทังนีบทความวิจัยที่เสนอขอตีพิมพ์
จะต้องไม่เคยหรือได้อยู่ในระหว่างขอเสนอลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ซึ่งบทความวิจัยดังกล่าวจะต้องได้รับ
การอ่า นและประเมิน คุณ ภาพพร้อ มได้รับ ความเห็น ชอบให้ตีพิม พ์เ ผยแพร่จ ากผู้ท รงคุณ วุฒิ ( Peer Review)
ในสาขาวิชานัน ๆ ของวารสารวิจัย และพัฒ นาฯ อย่า งน้อ ย 2 ท่า นก่อ นลงตีพิม พ์ บทความวิจัย ที่ไ ด้รับ การ
พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ห้ามนาข้อความทังหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องชัดเจน โดยเนือหาต้นฉบับที่ปรากฏใน
วารสารวิจัยและพัฒนาฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความวิจัยเอง ทังนีไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจาก
เทคนิคการพิมพ์
ปัจจุบันวารสารวิจัยและพัฒนาฯ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558) ฉบับนี
ได้ร วบรวมบทความวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จานวน 12 เรื่อ ง เผยแพร่ผ่า น 3 ช่อ งทางได้แก่
การจัด พิม พ์เ ป็น รูป เล่ม วารสาร การเผยแพร่อ อนไลน์ผ ่า นทางเว็บ ไซต์ http://rd.vru.ac.th และเว็บ ไซต์
http://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/archive
สุดท้ายนี ทางกองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนั บสนุนและส่งผลงานบทความวิจัย
เข้าร่วมลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนาฯ อย่างดีตลอดมา
บรรณาธิการ
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DEFATTED COPRA MEAL HYDROLYSATE AS A NOVEL CANDIDATE FOR
PREBIOTIC
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Suttipun Keawsompong
การวัดปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในน้า โดยการดูดกลืนแสงยูวี
แสวง เกิดประทุม, บุญชู ลีลาขจรจิต, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทรงเกียรติ รอดแดง,
สายชล เสถียรดี, บุญเตือน มงคลแถลง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, ศรีวิชัย สูส่ ุข
และ นรา สุประพัฒน์โภคา
การอนุรักษ์และพัฒนาวัสดุทนไฟสาหรับสร้างเตาเครื่องปั้นดินเผามอญ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กฤตยชญ์ คามิ่ง และ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดการศู น ย์ ป ฏิ บั ติธ รรมวั ดพยายั ง
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ และ ประภากรณ์ คัดทจันทร์
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้า
อมีนา ฉายสุวรรณ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ามันของเกษตรกร อาเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
นพพร ชุบทอง, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ และ รุจีพชั ร บุญจริง
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม
ชุมพล จันทร์ฉลอง
การพัฒนาส่วนผสมของธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูป
นักรบ เจริญสุข, ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล
และ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
ทนารัช จิตชาญวิชัย
การพัฒนาการผลิตขนมตาลโดยกล้าเชื้อที่แยกได้จากเนื้อตาลสุก
ปาลิดา ตังอนุรตั น์, ปริญญา ฝาระมี, ชลดา รุ่งเรือง, ธัญญารัตน์ ปัญญายิ่ง
และ เจริญ เจริญชัย
กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก
ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พรชัย ปานทุ่ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
ดาวรถา วีระพันธ์ และ สุภาพรรณ วรศักดิ์
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