
 

 

 
 
 
๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุม

วิชาการนานาชาติ (Academic Writing for  Publication in The International Journal and 
Conference )  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒. หลักการและเหตุผล 
      การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมสำหรับนักวิจัยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝน ดังนั้นนักวิจัยที่จะเริ่มต้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองตามงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ วารสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็วารสารในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีหลักการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับรูปแบบของวารสาร ดังนั้นการวางแผนในการเขียนบทความวิจัยจำเป็นต้องมีข้ันตอนการ
กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนในการเขียน จัดเตรียมรูปแบบของบทความ (Manuscript) และข้ันตอน
การตรวจสอบก่อนและหลังส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์วิจัยให้ได้มาตรฐาน  

๓. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ  
๒. สามารถนำเทคนิคเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมวิชาการนานาชาติ ไป

ใช้พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 
๔. สถานที่อบรม 

   ห้อง RMCS ๓๐๒ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
๕. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
๖. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
๗. กำหนดการอบรม  ๒ วัน  คือ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. ค่าลงทะเบียน 

ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
(รวมวัสดุ ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ และอาหารว่าง ๓ มื้อ) 
มีส่วนลด ๑๐ % สำหรับ ผู้สมัครที่เปน็บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา   

๙. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.สิริกรานต์  จันทเปรมจิตต์  

๑๐. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๑๑. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 



 

 

๒ 

๑. หลักการ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนในการเขียน 
๒. การจัดเตรียมรูปแบบของบทความ ตามมาตรฐานงานประชุมและวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
๓. การฝึกปฏิบัติการเขียนการจัดเตรียมรูปแบบของบทความ 
๔. การใช้เครื่องมือจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 

๑๒. คณะวิทยากร 
๑. ดร.พีร วงศ์อุปราช    วิทยากร  
๒. ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์   วิทยากร 

 
๑๓. งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 
และงานประชุมวิชาการนานาชาติ” แต่ละรุ่น มีดังนี ้ 
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๑๕,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๑,๖๑๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๓,๓๙๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  

(ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๒ คน) 
๗,๒๐๐.-  บาท 

 ๒. ค่าอาหารกลางวัน  
(มื้อละ ๑๕๐ บาท x จำนวน ๒ มื้อ x จำนวน ๗ คน) 

๒,๑๐๐.-  บาท 

 ๓. ค่าอาหารว่าง 
(มื้อละ ๕๐ บาท x จำนวน ๓ มื้อ x จำนวน ๗ คน) 

๑,๐๕๐.-  บาท 

 ๔. ค่าวุฒิบัตร (๕๐ บาท x ๕ คน) ๒๕๐.-  บาท 
 ๕. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ๒,๗๙๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่งเป็นเงิน

รายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยา 
การปัญญา 

 

 
 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

และงานประชุมวิชาการนานาชาติ 



 

 

๓ 

๒. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุม
วิชาการนานาชาติไปใช้พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

 
๑๕. การประเมินผล 

คณะวิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมแล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
 

๑๖. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

     ........................................................... 
                   (ดร.สิริกรานต์ จนัทเปรมจิตต์) 

                                                                           หัวหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 
ในวารสารและงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
วันที ่๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หลักการ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนในการเขียน 
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การจัดเตรียมรูปแบบของบทความ 
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การตั้งชื่อบทความ 
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  



 

 

๕ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. การเขียนบทคัดย่อ 
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
 
วันที ่๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การเขียนบทนำทีเ่ป็นมาตรฐานนานาชาติ  
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การเขียนวิธีการวิจัยให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐาน  
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การเขียนผลการวิจัย  การอภิปรายและสรุปผล  
 วิทยากร ดร.พีร วงศ์อุปราช และ ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๑๕ น. การฝึกปฏิบัติการเขียน และฝึกการใช้เครื่องมือจัดการการอ้างอิงและ

บรรณานุกรม  
๑๖.๑๕ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีปิด 
หมายเหตุ 

๑. วันที่ ๒ ของการอบรมไม่มีพักเบรคบ่าย 
๒. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ห้อง RMCS ๑๐๐ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 


