
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม 
การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 

An Intensive Workshop in Writing Scientific Papers for International Journals 

หลักการและเหตุผล 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพและ

ความสําเร็จของการวิจัย รวมถึงเป็นการช้ีวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯที่สําคัญอีกด้วย ที่ผ่านมาสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. ได้มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง  

อย่างไรก็ตาม การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยน้ันเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการ
ฝึกฝน อาจารย์ นักวิจัยที่มีศักยภาพในการทํางานวิจัย แต่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์น้ัน อาจเน่ืองมาจากความไม่
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และต้องการความรู้ความชํานาญในการเขียนเพื่อให้สามารถส่ือสาร
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องน้ี จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ปรับแก้ภาษาให้มีความถูกต้องเพ่ือเสนอเป็นบทความตีพิมพ์ไปยังวารสารวิชาการใน
ฐานข้อมูลนานาชาติได้อย่างมั่นใจ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ อาจารย์ นักวิจัย มีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระยะเวลาการอบรม  

Session I: Start-Up Level ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558  
Session II: Professional Level ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559  
Session III: Individual Follow-Up and Editing ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 

สถานทีจั่ดอบรม 
 ณ ห้องประชุมไพลิน ช้ัน 3  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 
คุณสมบัติของผู้เขา้รบัการอบรม และการสมัคร 

1. อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )ข้าราชการ/พนักงาน (ที่มีความต้ังใจและแผนจะ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2. เสนอช่ือจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชา/สาขาวิชา/สถาบัน/สํานัก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่
หาก อาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับการตอบรับและยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้ว ไม่ได้เข้าร่วม หรือ
เข้าฝึกอบรมไม่เต็มเวลา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายของการอบรม  

3. เลือกเข้ารับการอบรมตามแต่ละ Session ทีต้่องการ 
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม 

โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยากร 
ลักษณะการอบรม 

บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และให้คาํปรึกษาเฉพาะบุคคล โดยจัดแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 
Session I:  Start-Up Level สําหรับ อาจารย์ นักวิจัย ที่มีรายงานผลการวิจัย/รายงานกรณีศึกษา 

(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีแผนจะนําไปตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ มีความรู้ ความเข้าใจ



สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษได้ในเบื้องต้น แต่ยังขาดประสบการณ์และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารงานวิจัย และต้องการปรับพ้ืนฐานการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่
จําเป็นต่อการเขียนเป็นบทความงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (รับจํานวน 25 คน) 

Session II:  Professional Level  สําหรับผู้ที่มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับที่
พอเข้าใจได้ โดยมีร่างบทความเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และต้องการปรับการเขียนให้สื่อสาร
งานวิจัยในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รับจํานวน 15 คน) 

Session III: Individual Follow-Up and Editing สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมช่วงที่ 2 หรือผู้ที่มี Manuscript 
เตรียมเสนอตีพิมพ์ เพ่ือเข้าปรึกษาปรับแก้ไขภาษากับวิทยากรเป็นรายบุคคล (รับจํานวน 15 คน) 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลเชิงคุณภาพจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นรายบุคคล  
2. ประเมินผลโครงการจากผู้เข้ารับการอบรมโดยแบบสอบถาม 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยงบประมาณโครงการติดตามประเมินผลและ
ขยายผลโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายละเอียดดังน้ี 
ค่าใช้จ่าย Session I: Start-Up Level (17-18 ธันวาคม 2558) 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 7,200 บาท 
2)  13,200 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 30 คนๆ ละ 220 บาท/วัน X 2 วัน บาท 
3) ค่าธรรมเนียมและอุปกรณ์หอ้งอบรม 12,000 บาท 
4) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 2,500 บาท 
5) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,100 บาท 

 มหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน (สา 36,000 บาท 
ค sion I: Professional Level (11-15 มกราคม 2559) ่าใช้จ่าย Ses

 18,000 บาท 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 24 ช่ัวโมงๆ ละ 800 บาท 

ค่าธรรมเนียมและอุปกรณ์หอ้งอบรม 20,000 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 30 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
2) 19,200 บาท 
3) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 20 คนๆ ละ 220 บาท/วัน X 5 วัน 22,000 บาท 
4) บาท 
5) ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,500 บาท 
6) 1,300 บาท 

รวมเป็นเงิน (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 82,000 บาท  
ค sion III: Individual Follow-up and Editing (1-5 กุมภาพันธ์ 2559) 

อบการอบรม 1,500 
4) 

่าใช้จ่าย Ses
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จํานวน 30 ช่ัวโมงๆ ละ 800 บาท 24,000 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5 คนๆ ละ 220 บาท/วัน X 5 วัน 5,500 บาท 
3) ค่าเอกสารประก บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 32,000 บาท 
รวมเป็นเงินตลอดโครงการทั้งสิ้น (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถว้น) 150,000 บาท 
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มายเหตุ ขอถัวจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ 
ีค่าดวา่จะได้รับ 

ารย์ นักวิจัย ที่เข้ารับการอบรม มีความสามารถเขียนบทความวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ในวารสอาจ าร
ับนานาช ิ เป็นการเพ่ิมปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สูงข้ึน าต

      


