(ร่าง) รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย
จัดโดย: ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)
หลักการและเหตุผล:
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ
เป็นดัชนีที่ ชี้วัดคุณ ภาพและผลสําเร็จของงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรีได้ให้ความสําคัญ และมี
นโยบายผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติในทุกรูปแบบ แต่จากข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการมาตรฐานระดับสากล ยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และน้อย
มากหากเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณวิจัย ซึ่งอาจารย์ นักวิจัย ได้รับงบอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ และ
งบอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ โดยข้อจํากัดหนึ่งของอาจารย์ นักวิจัย ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าวโดยเฉพาะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยเป็นครั้งแรก คือ การขาดประสบการณ์และทักษะที่ดีในการเขียนบทความ
วิจัย ซึ่งการได้รับการตอบรับเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น รูปแบบใน
การเขียน ความสมบูรณ์ของงานวิจัยในเชิงวิชาการ รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ ซึ่งหากได้รับการเตรียมความ
พร้อมที่ดีพอ ก็จะทําให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างความพร้อมให้กับ
นักวิจัยในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จึงเป็นเรื่องจําเป็นในการผลักดันให้ผลงานวิจัยของไทยได้เผยแพร่ไปยังสื่อ
ทางด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
วิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
เสนอตี พิ ม พ์ ในวารสารวิช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยผ่า นกระบวนการเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ ข องอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญและผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง
สถาบั นฯ หวังว่าโครงการนี้จะเป็ น อีกแนวทางหนึ่ งที่ ช่วยเพิ่ ม จํานวนผลงานการตี พิ ม พ์ บ ทความทางด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์:
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความวิจัย เพื่อเสนอตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย:
จํานวนนักวิจัย (อาจารย์) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนักวิจัยหน้าใหม่ มทร.ธัญบุรี จํานวน 60 คน
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แผนการดําเนินงาน:
กิจกรรมที่ 1: รับฟังการบรรยายและอภิปรายจากวิทยากร
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะ และเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

กิจกรรมที่ 1

นักวิจัยที่ได้รับจากโครงการ
นักวิจัยหน้าใหม่ จํานวน 60 คน

เปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2: การสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ในการส่งผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ
นักวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมและยื่นร่างบทความ
ต้นฉบับ (Menu script) ผ่านระบบ

ระหว่าง
กิจกรรมที่ 2

กลุ่มนักวิจัยเข้าสู่ระบบ Publication
Clinic จํานวน 30 คน
การตรวจทาน/แก้ไข ภาษาอังกฤษ
บทความต้นฉบับ (Menu script)
กิจกรรมที่ 2: การสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ร่วมกัน และแก้ไขบทความต้นฉบับ (Menu script) จนสมบูรณ์

กําหนดการ และสถานทีฝ่ ึกอบรม:
กิจกรรมที่
วันที่
1
2 เมษายน 2558
2

28-29 พฤษภาคม
2558

ลักษณะการอบรม:
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ
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เวลา
08.30 – 17.00 น.
08.30 – 17.00 น.

กิจกรรมที่ 2

สถานที่
ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โรงแรม แคนทารี โฮเทล อยุธยา (Kantary Hotel
Ayutthaya) จ.อยุธยา

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ:
1. นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัย ให้สามารถเขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2. นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเขียนบทความวิจัย สําหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ
3. บทความต้นฉบับ (Menu script) ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์

ผู้ประสานโครงการ: น.ส.พัชรินทร์ สว่างวัน
ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์: 02-549-4684, 4687 โทรสาร: 02-549-4680 มือถือ: 06-1768-8104
อีเมลล์: irds.rmutt@gmail.com
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กําหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (1) การเขียนบทความเพือ่ ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย: ภาคบรรยาย
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ห้องประชุมปทุมธัญญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
***********************************************************
เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
การอภิปราย เรื่อง เทคนิคและแนวทางสู่ความสําเร็จในการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล (ระดับชาติและนานาชาติ)
โดย 1) ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
2) ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการอภิปราย: เป็นการบรรยายเดี่ยวพร้อมตอบข้อซักถามท่านละ 60 นาที และ
เปิดประเด็นซักถามแบบรวม 30 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สําหรับ
นักวิจัยรุ่นใหม่
โดย รศ.ดร.วสกร บังลังก์โพธิ์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
โดย นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสนเทศ (ระดับเชียวชาญ)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีปิด

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.30 น.

16.30 – 16.40 น.

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่าง เช้าเวลา 10.25 – 10.30 น.
บ่ายเวลา 14.25 – 14.35 น.

***********************************************************
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จํานวน
(ชม.)
0.30
2.30

2.00

1.30

