
   
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 

การเขียนบทความวิชาการ/วิจยัเพ่ือตีพิมพ ์
ในวารสารระดบัชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2566 

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา และผา่นระบบ Zoom Online Meeting 
 
หลกัการและเหตผุล 
 การเผยแพร่บทความวชิาการและวจิัยในลกัษณะต่างๆ อาท ิการประชุมวชิาการและวารสารวชิาการ ทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ินอกจากจะเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั ระหว่างนกัวชิาการ นกัวจิยั นกัศกึษา และ
สงัคมแล้ว ก็ยิ่งทวคีวามส าคญัมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ภายหลงัการประกาศใช้
กฎระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสตูร อาจารย์ทีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการค้นควา้อสิระ อาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ ์และอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจนเกณฑ์การส าเรจ็การศกึษา 
ว่าจะต้องมผีลงานวชิาการ/วจิยัได้รบัการตีพิมพ์หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอื
นานาชาติที่มคีุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามล าดบั 

อย่างไรกด็ ีในหลายโอกาส การตพีมิพบ์ทความวชิาการ/วจิยัในวารสารระดบัชาต ิโดยเฉพาะระดบันานาชาต ิ
ถอืเป็นเงื่อนไขจ าเป็น อาท ิอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม และอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ทีเ่ป็น
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก และการตพีมิพผ์ลงานจากวทิยานิพนธเ์พื่อขอส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก พ.ศ.2557 ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ตลอดจน การจดัพมิพ์วทิยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นต้น  สมาคม
รฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา โดย หลกัสูตร
บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ และบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ภายใตก้ารสนับสนุนจากสมาคมเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทาง
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จงึมดี ารจิดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การเขยีนบทความวชิาการ/วจิยัเพื่อตพีมิพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ผ่านมาแล้วหลายครัง้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ ด าเนินการจดั การ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรื่อง การเขยีนบทความวชิาการ/วจิยัเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิประจ าปี 
2566 จ านวน 3 ครัง้ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และผ่านระบบ Zoom Online Meeting 
 
วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความส าคญั และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่บทความวชิาการ/วจิยัในวารสารระดบันานาชาต ิ  



 2) เพื่อพฒันาศกัยภาพและสรา้งประสบการณ์ ของนักวชิาการ นักวจิยั และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ใน
การเผยแพร่บทความวชิาการ/วจิยัในวารสารระดบันานาชาต ิ
 3) เพื่อประชาสมัพนัธส์มาคมเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา และสมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และกจิกรรมทางวชิาการ/วชิาชพีต่างๆ ของทัง้ 2 
สมาคมฯ และมหาวทิยาลยั แก่สาธารณะ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1) นักวชิาการ นักวจิยั และนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ เกดิความเขา้ใจที่ถูกต้องในเรื่อง
ความส าคญั และกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่บทความวชิาการ/วจิยั
ในวารสารระดบันานาชาต ิ
 2) นกัวชิาการ นกัวจิยั และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ สามารถน าบทความวชิาการ/วจิยั
ซึ่งเขยีนขึน้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการครัง้นี้ ไปลงตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2562 ไดจ้รงิ 
 3) สมาคมเครอืขา่ยสง่เสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และ
สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และกจิกรรมทางวชิาการ/วชิาชีพต่างๆ ของทัง้ 2 สมาคมฯ และ
มหาวทิยาลยั เป็นทีร่บัรูข้องสาธารณะในวงกวา้งยิง่ขึน้ 
 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา และสมาคมเครอืข่าย
สง่เสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 นกัวชิาการ นกัวจิยั และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา จ านวน 40 คน 
 
วนั เวลา และสถานท่ี 
 ครัง้ที ่16 ระหว่างวนัที ่10-11 เมษายน พ.ศ.2566 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

ครัง้ที ่17 ระหว่างวนัที ่14-15 สงิหาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
ครัง้ที ่18 ระหว่างวนัที ่11-12 ธนัวาคม พ.ศ.2566 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 
ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 
ล าดบั วนัท่ี กิจกรรม หมายเหต ุ
1 วนัน้ี - 21 

วนัก่อน
การ
อบรม 

รบัสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

- จ ากดัจ านวน 40 คน โดยพจิารณาจากล าดบัการช าระเงนิค่าเขา้
ร่วมโครงการ  

2 14 วนั
ก่อนการ
อบรม 

ผูส้มคัรสง่ร่างแรกของ
บทความวชิาการ/วจิยั
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการ

- จดัสง่บทความทางอเีมลในรปูของไฟลไ์มโครซอฟตเ์วริด์ โดย
จดัรปูแบบตามทีค่ณะกรรมการก าหนดใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้นี้ สามารถ
เขยีนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด ้



ล าดบั วนัท่ี กิจกรรม หมายเหต ุ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เขา้รบัการพจิารณา
เบือ้งตน้โดยกอง
บรรณาธกิารของ
วารสาร 

- ส าหรบับทความทีไ่ม่สามารถสง่เขา้มารบัการพจิารณาในรอบแรก
นี้ไดท้นั ยงัคงสามารถน าเขา้รว่มการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารได้
ตามปกต ิแต่จะไม่ไดร้บัการประเมนิคุณภาพเบือ้งตน้จากกอง
บรรณาธกิาร และอาจสง่ผลกระทบต่อการประเมนิคุณภาพ
บทความในขัน้ตอนสดุทา้ยของการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

3 7 วนั
ก่อนการ
อบรม 

ประกาศผลการ
พจิารณาร่างแรกของ
บทความวชิาการ/วจิยั 

- แจง้ผลใหท้ราบทางอเีมล โดยทีผู่เ้ขยีนจะไดร้บัค าแนะน าจากกอง
บรรณาธกิาร เพื่อแกไ้ขเน้ือหาเบือ้งตน้ ก่อนสง่กลบัเขา้มาอกีครัง้ 
เพื่อสง่ต่อใหค้ณะวทิยากรจดัเตรยีมส าหรบัการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารต่อไป 

4 3 วนั
ก่อนการ
อบรม 

ผูส้มคัรสง่ร่างบทความ
วชิาการ/วจิยัทีจ่ะ
น ามาใชใ้นการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

- ร่างบทความวชิาการ/วจิยัฉบบันี้จะถูกสง่ใหค้ณะวทิยากรน าไปจดั
เตรยีมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารต่อไป  

 

5  การฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื่อง การ
เขยีนบทความ
วชิาการ/วจิยัเพื่อ
ตพีมิพใ์นวารสารระดบั
นานาชาต ิประจ าปี 
2566 

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารตอ้งเตรยีมคอมพวิเตอร์
โน็ตบุ๊ค และแฟลชไดรฟ์ มาดว้ยตนเอง 

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทีม่รีะยะเวลาในการเขา้รบัการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 เท่านัน้ ทีจ่ะไดร้บั
ประกาศนียบตัร ว่าผ่านการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทุกคนจะไดร้บัผลการประเมนิ
คุณภาพบทความจากกองบรรณาธกิาร วทิยากร และผูท้รงคุณวฒุ ิ
ส าหรบัปรบัปรุงคุณภาพบทความ เพื่อจดัท าบทความฉบบั
สมบรูณ์ต่อไป 

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทีผ่่านการน าเสนอบทความ 
และไดร้บัการประเมนิคุณภาพ ว่ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์“ด”ี และ 
“ดมีาก” เท่านัน้ ทีจ่ะถูกสง่ไปยงัวารสารระดบันานาชาตทิีใ่หก้าร
สนบัสนุนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ต่อไป 

- ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารทีไ่ม่ไดเ้ขา้รว่มการน าเสนอ
บทความ และ/หรอืไดร้บัการประเมนิคุณภาพ ว่ามคีุณภาพอยู่ใน
เกณฑ ์“ตอ้งปรบัปรุง” จะไดร้บัจดหมายตอบรบัเมื่อบทความไดร้บั
การปรบัปรุงคุณภาพใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์“ด”ี หรอื “ดมีาก” แลว้เท่านัน้ 

6 7 วนัหลงั
การ
อบรม 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารสง่
บทความฉบบัสมบรูณ์ 

- บทความฉบบัสมบรูณ์จะตอ้งเขยีนเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยที่
ผูเ้ขยีนเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบการใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง
โดยเคร่งครดั 

- บทความฉบบัสมบรูณ์ทีไ่ม่ผ่านการตรวจสอบความเรยีบรอ้ย จะ
ถูกสง่กลบัไปใหผู้เ้ขยีนด าเนินการแกไ้ขอกีครัง้ จนกว่าจะพรอ้ม
ส าหรบัการตพีมิพต่์อไป 

- บทความฉบบัสมบรูณ์ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ที่
ไม่ไดเ้ขา้รว่มการน าเสนอบทความ และ/หรอืเคยไดร้บัการประเมนิ



ล าดบั วนัท่ี กิจกรรม หมายเหต ุ
คุณภาพ ว่ามคีุณภาพอยูใ่นเกณฑ ์“ตอ้งปรบัปรงุ” หากไดร้บัการ
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย และประเมนิคุณภาพว่าอยูใ่นเกณฑ ์“ด”ี 
หรอื “ดมีาก” แลว้ จะถูกสง่ไปยงับรรณาธกิารของวารสารทีไ่ดแ้จง้
ความจ านงไว ้ 

 
โอกาสในการตีพิมพ ์
 วารสารระดบัชาติ 
  PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (TCI 2) 
   [https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PSAKUIJIR] 
  International Journal of Crime, Law and Social Issues (TCI 1) 
   [https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI] 
  Asian Political Science Review (TCI 1) 
   [https://so01.tci-thaijo.org/index.php] 
  Asian Administration and Management Review (TCI 1) 

[https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AAMR] 
  วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา (TCI 1) 
   [https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS] 
 วารสารระดบันานาชาติ 

Sustainability (ISSN: 2071-1050); Energies (ISSN: 1996-1073); Resources (ISSN:  
2079-9276); Smart Cities (ISSN: 2624-6511); Social Sciences (ISSN: 2076-0760) 
- Topic: Energy Management and Sustainable Development from Economic, Social and 

Environmental Aspects 
- Website: https://www.mdpi.com/topics/energy_aspects 
- Indexing: Scopus & WoS / Q1 - IF 3.889 (Sustainability) IF 3.252 (Energies) 
Sustainability (ISSN: 2071-1050); Tropical Medicine and Infectious Disease  
(ISSN: 2414-6366); Life (ISSN: 2075-1729); Epidemiologia (ISSN: 2673-3986);  
COVID (ISSN: 2673-8112) 
- Topic: Impact of COVID-19 Global Crisis on the Sustainable Development Goals 
- Website: https://www.mdpi.com/topics/COVID_sus 
- Indexing: Scopus & WoS / Q1 - IF 3.889 (Sustainability) IF 3.711 (Tropical Medicine 

and Infectious Disease) IF 3.251 (Life) 
Sustainability (ISSN: 2071-1050) 
- Special Issue 1: Sustainable Business Competitive Advantage and Business 

Performance 
• Website: www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/business_advantage 

- Special Issue 2: Mental Health of People during COVID-19 and Beyond: The Situation, 
Adaptation, and Sustainability 



• Website: www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/2PW0R88TED 
- Special Issue 3: Sustainable Perspectives: Renewable Energy Policy and Economic 

Development 
• Website: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/H0Z322FZ34 

- Indexing: Scopus & WoS / Q1 - IF 3.889 
Energies (ISSN: 1996-1073) 
- Special Issue: Behavioral Models for Energy with Applications II 
- Website: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/behavioral_models_II 
- Indexing: Scopus & WoS / Q1 - IF 3.252 
Journal of Risk and Financial Management (ISSN: 1911-8074) 

- Special Issue: Accounting, International Finance, and Economic Development with 
Applications 

- Website: https://www.mdpi.com/journal/jrfm/special_issues/accounting_Finance 
- Indexing: Scopus & WoS 
WSEAS Transactions on Environment and Development (ISSN: 1790-5079) 
- Special Issue: Business, competitiveness, and sustainability: Lessons from countries during 

and after COVID-19 
- Website: wseas.com/journals/Special-Issue.php?id=22 
- Indexing: Scopus Q3 

  ทัง้นี้ รายชื่อแหล่งตพีมิพ์เหล่านี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามโอกาส ผูเ้ขยีนสามารถติดต่อสอบถามไดจ้าก
เจา้หน้าที ่
 

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และอ่ืนๆ 
 
 รายการ ราคา หมายเหต ุ
1 ค่าลงทะเบยีนเขา้รว่ม

การฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร1 

5,000 
บาท 

- ตอ้งช าระพรอ้มกบัการสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ทัง้นี้ 
ล าดบัการช าระเงนิจะใชเ้ป็นเงื่อนไขในการจดัล าดบัผูม้สีทิธเิขา้รบัการ
ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารดว้ย 

- ประกอบดว้ย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ประกาศนียบตัร (กรณีทีม่รีะยะเวลาในการเขา้รบัการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80) อาหารกลางวนั 1 มือ้ (กรณีเขา้
ร่วมการอบรมดว้ยตนเอง) 

- ทัง้นี้ ไม่รวมค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั และค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ซึง่ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง 

2 
 

ค่าธรรมเนียมการ
ตพีมิพบ์ทความใน
วารสารระดบัชาต1ิ 

ขึน้อยู่กบั
แต่ละ
วารสาร 

- TCI กลุ่มที ่1 ราคา 10,000 บาท 
- TCI กลุ่มที ่2 ราคา 8,000 บาท 



 รายการ ราคา หมายเหต ุ
3 บทความทีต่อ้งการลง

ตพีมิพใ์นวารสารซึง่
ดชันีใน Scopus และ/
หรอื ISI 

ขึน้อยู่กบั
แต่ละ
วารสาร 

- สอบถามรายละเอยีดโดยตรงจากวทิยากรในวนัฝึกอบรม เน่ืองจากแต่
ละวารสารมอีตัราไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัอตัราทีส่ านกัพมิพเ์รยีกเกบ็ โดย
พจิารณาจากชื่อเสยีง และอนัดบัของวารสาร เริม่ตน้ที ่800$ 

หมายเหตุ: 1) บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา สมาคมเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์และสถาบนัทีม่คีวามร่วมมอือย่างเป็นทางการ (MoU และอื่นๆ) ไดร้บัสว่นลด 10% 
2) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสามารถขอรบัใบส าคญัรบัเงนิไดใ้นวนัอบรมทีโ่ต๊ะลงทะเบยีนและทางไปรษณีย ์
 
การช าระเงิน 
 ช่ือบญัชี สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 
ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 

คณุสทัศน์ แจโ้พธิ ์
โทรศพัท/์ไลน์ 080-597-2894 
เวบ็ไซต ์https://www.workshop-psaku.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 
การเขียนบทความวิชาการ/วิจยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติและนานาชาติ  

ประจ าปี 2566 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา และผา่นระบบ Zoom Online Meeting 

 
วนัท่ี 1 
08.50 - 09.00 น.  พธิเีปิดการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

กล่าวเปิดโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สดุาวรรณ สมใจ 
     บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัการตพีมิพบ์ทความในวารสารระดบัชาตแิละ 

นานาชาต”ิ     
โดย  ศาสตราจารย ์ดร.กติตสิกัดิ ์เจมิสทิธปิระเสรฐิ 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัซติีไ้อสแ์ลนด ์ 
สาธารณรฐัตุรกแีห่งไซปรสัเหนือ 

12.00 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง 
13.00 - 16.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การเตรยีมบทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

ระดบัชาตแิละนานาชาต”ิ 
   โดย  วทิยากรรบัเชญิ 
 
วนัท่ี 2 
09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การเตรยีมบทความเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร 

ระดบัชาตแิละนานาชาต”ิ 
โดย  อาจารย ์ดร.ปรญิญา สริอิตัตะกลุ  

วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล  
12.00 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง 
13.00 - 16.00 น.  การฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง (การแกไ้ขปรบัปรุงคุณภาพบทความตามขอ้เสนอแนะของ 

กองบรรณาธกิารและผูท้รงคุณวุฒ)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง 

การเขียนบทความวิชาการ/วิจยัเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ประจ าปี 2566 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา และผา่นระบบ Zoom Online Meeting 
 
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
ขา้พเจา้ ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ...............................................................ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุ............................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... สงักดั.................................................................................... 
อเีมล................................................................ โทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................. 
เฟสบุ๊ค............................................................. ไลน์ไอด.ี............................................................................... 
 
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขยีนบทความวิชาการ/วิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาต”ิ ครัง้ที ่................................... ประจ าปี 2566 ระหว่างวนัที ่................................... พ.ศ.2566 
ณ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  หรอื  ผ่านระบบ Zoom Online Meeting 
ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัมคีวามประสงคท์ีจ่ะตพีมิพบ์ทความของขา้พเจา้ลงใน 

 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (e-ISSN: 2730-3632) 
 International Journal of Crime, Law and Social Issues (e-ISSN: 2730-3691) 
 Asian Political Science Review (e-ISSN: 2730-3624) 
 Asian Administration and Management Review (e-ISSN: 2730-3683) 
 วารสารสหวทิยาการวจิยั: ฉบบับณัฑติศกึษา (e-ISSN: 2730-3616) 

  วารสารระดบันานาชาตซิึง่ดชันีใน Scopus และ/หรอื ISI 
  วารสารระดบันานาชาตฉิบบัอื่นๆ ภายหลงัจากน้ีดว้ยตนเอง 
 
 
                        * หรอืสามารถกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ผา่น QR Code 
 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิ เพื่อเป็นค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร จ านวน ........................................ บาท  
ผ่ านบัญ ชีธนาคาร  สมาคมรัฐศาสตร์แห่ งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ธนาคารไทยพาณิ ชย์  สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขท่ีบัญชี  235-2-81317-7 แล้วเมื่อวันที่  .......................................
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ (สลปิ ATM / ใบ Pay-in / ไอ, เอม็แบงกก์ิง้) 
 
      ลงนาม .............................................................................. 
       (      ) 
          วนัที.่.....................เดอืน....................พ.ศ............... 


