
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2” 

1. หลักการและเหตุผล 

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

การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น 
รูปแบบในการเขียน ความสมบูรณ์ของงานวิจัย รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ ซึ่งหากได้รับการเตรียม
ความพร้อมที่ดีพอ ก็จะท าให้เพิ่มโอกาสในการได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารได้มากย่ิงขึ้น ดังน้ัน การสร้างความ
พร้อมในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับนักวิจัยไทย ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยการเกษตร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ รุ่นที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ ให้นักวิจัยไทยได้มีทักษะ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัย และ
เพิ่มโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักวิจัยไทยให้มีทักษะ และเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
มากขึ้น 

2. เพื่อให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นการยกระดับ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยมากย่ิงขึ้น 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักวิจัยไทยมีความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ทักษะ และเทคนิคการเขียนผลงานวิจัย ซึ่ง
สามารถน าไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. จ านวนผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมีมากขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 30 คน ได้แก่ 

1. นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
      2. นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา 

5. ระยะเวลา:       2 วัน ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 

6. สถานที่อบรม:   โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  

7. รูปแบบการฝึกอบรม 

1. การบรรยายโดยผู้เช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษา 
2. ฝึกปฏิบัติการร่างผลงานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 

 



8. เนื้อหาของหลักสูตร 

1. ความส าคัญและการเตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร (1.5 ชม.) 
2. เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและกรณีศึกษา (4.5 ชม.)  
3. การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ จากมุมมองของบรรณาธิการ (3 ชม.) 
4. การติดต่อกับบรรณาธิการของวารสารและการตอบกลับผู้ประเมิน (manuscript reviewers)    
   (3 ชม.) 
               

9. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ก าหนดการฝึกอบรม 
เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2” 

วันที่ 7-8 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 
08.15 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  กล่าวเปิด  

โดย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “ความส าคัญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการเตรียมข้อมูล

เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สายชล เกตุษา 

           นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
10.30 – 12.00 น. บรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ” และกรณีศึกษา 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สายชล เกตุษา 

     นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
12.00 – 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยาย และฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติ” และกรณีศึกษา (ต่อ) 
โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. สายชล เกตุษา 

  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์ 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อ “การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์จากมุมมอง

ของบรรณาธิการ” และกรณีศึกษา 
                                         โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา 
  อดีตบรรณาธิการวารสาร Asian Pacific Journal of Allergy  
                                                  and Immunology 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “การติดต่อกับบรรณาธิการของวารสารและการตอบกลับผู้ 

ประเมิน” และกรณีศึกษา 
                                         โดย ศ.นสพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช   
                                          นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
     
หมายเหตุ 10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
 
 



 

ใบสมัคร 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2” 

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560   
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

***************** 
โปรดกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     

 สถานที่ท างานปัจจุบัน    ต าแหน่ง      

     ผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ เรื่อง          

 ต้ังอยู่เลขที่  หมู่ที่  ถนน   ต าบล/แขวง    

 อ าเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 โทรศัพท์    โทรสาร   โทรศัพท์มือถือ     

 E-mail address:            
        

   สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม     

   ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ 
 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโดย โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 039-0-04909-3 วันที่        จ านวนเงิน    บาท  

**ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครมาก่อนได้ แล้วค่อยโอนเงิน ภายในวันที่ 24 ภุมภาพันธ์ 2560** 

 ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ          

 อาหารที่ต้องการ   ปกติ   อิสลาม   มังสวิรัติ 

             

สมัครหรือส ารองที่นั่งได้ที่ นางสาวอนงค์ จันด า  
โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3614 โทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610  

และ E-mail : training.arda@gmail.com  
 “รับจ านวนจ ากัด 30 คน เท่าน้ัน” 

** ส านักงานขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ** 
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