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โครงการอบรม 
เร่ือง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” 

 
1.  ช่ือโครงการ     “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” 
2.  หลักการและเหตุผล 

งานวิจัยด้านการศึกษา และสังคมศาสตร์ เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และน าไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานส่วนต่าง ๆ จากเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ได้ระบุตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดด้านการวิจัย คือ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันคณาจารย์ได้
ด าเนินการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เพ่ือเป็นแนวทางการเขียน
บทความวิจัยในการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ให้กับคณาจารย์  
บุคลากร  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และเทคนิค การน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย  ให้สามารถเขียนอย่างถูกขั้นตอน และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับการยอมรับให้น าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ในระดับชาติ  ซึ่งการอบรม
ครั้งนี้ยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ท าให้เกิดการผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ และสร้างความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตาม
ตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง 
และเทคนิค การเขียนบทความวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

2.  เพ่ือให้คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน 
และภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สามารถเขียนบทความวิจัย ส าหรับลงตีพิมพ์
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับได้อย่างถูกต้อง  
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3.  เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สู่สังคมมากข้ึน 
4.  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
4. โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ ข้อใด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคณะวิชาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้น าในการค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้น า  ผู้ผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคณะวิชาให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5.   เป้าหมาย  จ านวน 200 คน 
 5.1  คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน  ....30...... คน 
 5.2  คณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน......50....คน 

5.3  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน  ระดับ...ปริญญาโท – เอก......   จ านวน.......120....คน 

6.  วิธีด าเนินการ/แผนการด าเนินงาน/วิธีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระบุ
กิจกรรม/งาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์) 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เม.ย. พ.ค. 
1. เขียนโครงการ   
2. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ   
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
4. ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการด้าน
ต่างๆ 

  

5. ติดต่อวิทยากร   
6. ด าเนินโครงการ   
7. ประเมินผลการจัดโครงการ   

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 1 วัน วันเสาร์ที่  20   พฤษภาคม   2560   เวลา 9.00 - 12.00 น. 
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8. สถานที่ด าเนินงาน  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง ชั้น 5 อาคารศึกษา 3   คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และ
เทคนิค การน าเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และการเขียนบทความวิจัย    
ให้สามารถเขียนอย่างถูกขั้นตอน และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

2.  คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สามารถเขียนบทความวิจัย ส าหรับลงตีพิมพ์ใน
วารสาร และเตรียมความพร้อมน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในระดับชาติ 

 3.  เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สู่สังคมมากข้ึน 
4.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการและผลงานวิจัย 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการอบรม เรื่อง  

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
วันเสาร์ที่  20  พฤษภาคม  2560   เวลา 9.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

เวลา 8.30 - 8.45 น.    ลงทะเบียน 
เวลา 8.45 - 9.00 น.    พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  อุ่นอารมย์เลิศ 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
เวลา 9.00 - 12.00 น.  การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
    เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ์ 
หมายเหตุ   เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 


