โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ รุนที่ 6”
1. หลักการและเหตุผล
การเผยแพรความรู ผลงานวิจัยที่ประสบความสําเร็จของนักวิจัยไทยในเวทีระดับนานาชาติ
สามารถดําเนินการผานวิธีการตาง ๆ ไดหลายชองทาง เชน การนําเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ การ
เผยแพรผลงานวิจัยโดยตีพิมพในวารสารนานาชาติ ซึ่งการเผยแพรผลงานดังกลาวเปนดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและ
ผลสําเร็จของงานวิจัยที่สําคัญสําหรับนักวิจัยไทย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันการศึกษา
การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ เชน
รูปแบบในการเขียน ความสมบูรณของงานวิจัย รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ ซึ่งหากไดรับการ
เตรียมความพรอมที่ดีพอ ก็จะทําใหเพิ่มโอกาสในการไดรับการตีพิมพลงในวารสารไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การ
สรางความพรอมในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ จึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับนักวิจัยไทย
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงาน สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย การเกษตร จึ ง ได จั ด โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร เทคนิ ค การเขี ย น
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ รุนที่ 6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ ใหนักวิจัยไทยไดมี
ทักษะ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย และเพิ่มโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ ซึ่งจะชวยยกระดับ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยใหสูงขึ้น อันจะเปนประโยชนตอประเทศตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ จั ย ไทยให มี ทั ก ษะและเทคนิ ค การเขี ย นผลงานเพื่ อ ตี พิ ม พ ใ นวารสาร
นานาชาติมากขึ้น
2. เพื่อใหนักวิจัยไทยไดมีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสูระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
3. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของหลักสูตร และ/หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปเขียนตีพิมพในวารสารนานาชาติ ไมนอยกวา 40%
ของผูเขาอบรมที่ตอบแบบสอบถาม
4. กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน ไดแก
1. นักวิ จั ย ในสั งกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา หรือ
2. นักเรียนทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่ไดรับทุนจาก สวก.
5. ระยะเวลา: 2 วัน ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
6. สถานที่อบรม โรงแรมเจาพระยา ปารค ถนนรัชดาภิเษก
7. รูปแบบการฝกอบรม
1. การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
2. การฝกปฏิบัติและใหขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ

8. เนื้อหาของหลักสูตร
1. ความสําคัญในการตีพิมพผลงานวิจัยและการเตรียมขอมูล เพื่อตีพิมพในวารสาร
2. เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ และกรณีศึกษา
3. การเขียนผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพผลงานวิจัย
4. การฝกปฏิบัติและใหขอเสนอแนะ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพของผูเขาอบรม
9. คาธรรมเนียมในการลงทะเบียน
ค า ธรรมเนี ย มในการลงทะเบีย น ทานละ 4,800 บาท โดยผูที่ส นใจสามารถเขารว มการ
ฝกอบรม ไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิเบิกคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกคาลงทะเบียน

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ รุนที่ 6”
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมเจาพระยา ปารค ถนนรัชดาภิเษก
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
08.15 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารนานาชาติ รุนที่ 6”
โดย ดร.สุวิทย ชัยเกียรติยศ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
บรรยาย หัวขอ “ความสําคัญในการตีพิมพผลงานวิจัยและการเตรียมขอมูล
เพื่อตีพิมพในวารสาร”
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา
นักวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติสาขาเกษตรศาสตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย หัวขอ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ” และกรณีศึกษา
โดย ศ.น.สพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ:

ลงทะเบียน
บรรยาย หัวขอ “การเขียนผลงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพผลงานวิจัย”
โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of
Fisheries and Environment
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การฝกปฏิบัติและใหขอเสนอแนะ สําหรับผลงานวิจัยที่จะตีพิมพของผูเขา
อบรม
โดย 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา
นักวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตร
2. ศ.นสพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
3. ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร บรรณาธิการวารสาร Journal of
Fisheries and Environment

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

