
 
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ  

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพือ่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5” 

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th  
1. หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จของนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติ  
สามารถดําเนินการผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้หลายช่องทาง เช่น การนําเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นดัชนีที่ช้ีวัดคุณภาพและ
ผลสําเร็จของงานวิจัยที่สําคัญสําหรับนักวิจัยไทย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการศึกษา  

การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายประการ เช่น 
รูปแบบในการเขียน ความสมบูรณ์ของงานวิจัย รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ ซึ่งหากได้รับการ
เตรียมความพร้อมที่ดีพอ ก็จะทําให้เพ่ิมโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารได้มากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การ
สร้างความพร้อมในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับนักวิจัยไทย 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพ ให้นักวิจัยไทยได้มีทักษะ เทคนิค
การเขียนผลงานวิจัย และเพ่ิมโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของ
นักวิจัยให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนานักวิจัยไทยให้มีทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติมากขึ้น 

2. เพ่ือให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติมากย่ิงขึ้น 

3. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของหลักสูตร และ/หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเขียนตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 40%  
ของผู้เข้าอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 50 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 4 จํานวน 25 คน และรุ่นที่ 5 จํานวน 25 คน ได้แก่ 

1. นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา  
      2. นักเรียนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนจาก สวก. 

5. ระยะเวลา: - รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 
  - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 

6. สถานที่อบรม   โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 

 



 
 

7. รูปแบบการฝึกอบรม 

1. การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษา 
2. การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์  

8. เนื้อหาของหลักสูตร 

1. ความสําคัญและการเตรียมข้อมูลเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 
2. เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 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 

 

 

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบ http://pdms.arda.or.th  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กําหนดการฝกึอบรม 
เรื่อง “เทคนคิการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4” 

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปารค์ ถนนรัชดาภิเษก 

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

08.15 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  กล่าวเปิด  

โดย ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  

โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  

โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment 

12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ” และกรณีศึกษา 
              โดย ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   
                                          นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ” และกรณีศึกษา (ต่อ) 
              โดย ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   
                                          นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “ความสําคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเตรียม

ข้อมูล เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ความสําคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเตรียมข้อมูล 

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร” (ต่อ) 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร ์
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การฝึกปฏิบัติและใหข้้อเสนอแนะ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ของผู้เข้า

อบรม 
โดย 1. ศ.เกียรติคณุ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตรดี์เด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร ์
2. ศ.ดร.อุทัยรตัน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment  
3. ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. การฝกึปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ สําหรบัผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ของผูเ้ข้า

อบรม (ต่อ) 
โดย 1. ศ.เกียรติคณุ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร ์
2. ศ.ดร.อุทัยรตัน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment 
3. ศ.นสพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา 
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 



 
 
 

กําหนดการฝกึอบรม 
เรื่อง “เทคนคิการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 5” 

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561  
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปารค์ ถนนรัชดาภิเษก 

 
วันที่ 20 ธนัวาคม 2561 

08.15 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  กล่าวเปิด  

โดย ผู้อํานวยการสาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  

โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย”  

โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of 
Fisheries and Environment 

12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ” และกรณีศึกษา 
              โดย ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

ผู้อํานวยการ Center of Excellence in Electromagnetic 
Energy Utilization in Engineering (CEEE)           

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ” และกรณีศึกษา (ต่อ) 
              โดย ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช 

ผู้อํานวยการ Center of Excellence in Electromagnetic 
Energy Utilization in Engineering (CEEE) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
วันที่ 21 ธนัวาคม 2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “ความสําคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเตรียม

ข้อมูล เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “ความสําคญัในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเตรียมข้อมูล 

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร” (ต่อ) 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร ์
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การฝึกปฏิบัติและใหข้้อเสนอแนะ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ของผู้เข้า

อบรม 
โดย 1. ศ.เกียรติคณุ ดร.สายชล เกตุษา 

           นกัวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร ์
2. ศ.ดร.ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช 
ผู้อํานวยการ Center of Excellence in Electromagnetic 
Energy Utilization in Engineering (CEEE) 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
14.45 – 16.00 น. การฝกึปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ สําหรบัผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ของผูเ้ข้า

อบรม (ต่อ) 
โดย 1. ศ.เกียรติคณุ ดร.สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร ์
2. ศ.ดร.ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช 
ผู้อํานวยการ Center of Excellence in Electromagnetic 
Energy Utilization in Engineering (CEEE) 
 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 


