
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” 

1. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จของนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติ  
สามารถด าเนินการผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง เช่น การน าเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและ
ผลส าเร็จของงานวิจัยที่ส าคัญส าหรับนักวิจัยไทย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการศึกษา  

การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น 
รูปแบบในการเขียน ความสมบูรณ์ของงานวิจัย รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ ซึ่งหากได้รับการ
เตรียมความพร้อมที่ดีพอ ก็จะท าให้เพ่ิมโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การ
สร้างความพร้อมในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับนักวิจัยไทย 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพ ให้นักวิจัยไทยได้มีทักษะ เทคนิค
การเขียนผลงานวิจัย และเพ่ิมโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของ
นักวิจัยให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนานักวิจัยไทยให้มีทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติมากขึ้น 

2. เพ่ือให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

3. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของหลักสูตร และ/หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเขียนตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 40%  

ของผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบสอบถาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 30 คน ได้แก่ 

1. นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      2. นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

5. ระยะเวลา:       2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 

6. สถานที่อบรม:   โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 

7. รูปแบบการฝึกอบรม 

1. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 
2. การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์  

 



 

 

8. เนื้อหาของหลักสูตร 

1. ความส าคัญและการเตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
2. เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และกรณีศึกษา  
3. การเขียนผลงานวิจัยจากมุมมองบรรณาธิการและการตอบกลับผู้ประเมิน  
4. การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะผลงานวิจัยของผู้เข้าอบรม                 

9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการฝึกอบรม 

เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” 

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 
08.15 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  กล่าวเปิด  

โดย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ความส าคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเตรียมข้อมูล 

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร” 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ” และกรณีศึกษา 
              โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  
                                         โดย ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร 
     บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ของผู้เข้า

อบรม 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 



 

 

ใบสมัคร 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3” 
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
********************************************************************************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ให้ครบถ้วน 

 ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
ชื่อ................................................................................นามสกุล………………………………………………….. 
สถานที่ท างานปัจจุบัน..................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
ตั้งอยูเ่ลขที่.................หมู่ที่................ถนน...................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................................................... 
โทรศัพท์................................โทรสาร...........................โทรศัพท์มือถือ…………………………………………. 
E-mail address……………………………………………….....Line ID: ……………………………........................ 

 ผลงานวิจัยท่ีจะตีพิมพ์เรื่อง…………………………………………………………………………………………………….. 
 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 3,500 บาท โดยการโอนช าระผ่าน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

สาขาพหลโยธิน 39 ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039 -0-04909-3 ชื่อบัญชี “ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)”  
***ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แล้วค่อยโอนเงิน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560*** 

 ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ  ตามใบสมัคร   
     ที่อยู่อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ) ............................................................................................. 

 อาหารที่ต้องการ      ปกติ    อิสลาม   มังสวิรัติ 

 สิ่งที่แนบมาด้วย   ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ใช้ตีพิมพ์ (ต้องแนบมาด้วย) 
 เอกสารยืนยันการช าระค่าธรรมเนียม (ต้องแนบมาด้วย) 
 อ่ืน .ๆ............................................................................................. 

“รับจ านวนจ ากัด 30 คนเท่านั้น” 
***ส านักงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น*** 

กรุณาส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้ที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.arda.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ ส านักพัฒนาบุคลากรวจิยั 
โทร 0 2579 7435 ต่อ 3614 ,3616 (เกษรา,คุณากร,อนงค์) โทรศัพท์มือถือ 083 095 4904 โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 E-mail : 
training.arda@gmail.com 
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