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ข้อความและบทความในวารสารนี้
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยเฉพาะ
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหา
และข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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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 11 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2559) ฉบับนี
ได้ร วบรวมบทความวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จานวน 10 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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