
                                  

 

 

 

สรุปโครงการสัมมนาวิชาการ  

เรื่อง  “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  
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วันพุธที่  16 มีนาคม 2559 

ณ หองประชุม 1504  ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1)    

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

        จัดโดย   สํานักวิจัย 
 

 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

คํานํา 

 การเขียนบทความวิชาการ ถือเปนหนาที่ สําคัญประการหน่ึงสําหรับนักวิชาการ/คณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษา การแสวงหาความรูและหลักการใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชในการเขียนบทความวิชาการไมวาจะ
เปนวิธีการ/ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการที่ถูกตอง รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรในวารสาร จําเปนตองเปนตอง
เปนแหลงตีพิมพที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งในการเขียนบทความวิชาการน้ัน ตองคํานึงถึงคาปจจัยผลกระทบ (Impact 
factor) ใหอยูในระดับที่ไดรับการยอมรับอีกดวย ดั้งนั้นนักวิชาการ/คณาจารย จึงตองมีการพัฒนาตอยอดองค
ความรูอยางตอเนื่องและรวดเร็วใหทันตามการเปล่ียนแปลงของสังคม การเขียนบทความวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับในการตีพิมพลงวารสารที่นาเช่ือถือนั้น สงผลตอการพัฒนาในสาขาวิชาชีพ ประโยชนตอผูเขียนบทความ
และสถาบันที่สังกัด กลาวคือ ไดพัฒนาในสาขาวิชาใหมีความกาวหนาทันสมัย และไดความรูพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของผูเขียนใหไดรับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น สามารถตอยอดผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ อีกทั้งสถาบันที่สังกัดจะไดประโยชนในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย ทั้งนี้ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูเขียนบทความจะตองมีจรรยาบรรณในการเขียนบทความน้ันๆ เพื่อความถูกตอง และ
สรางคุณคาใหกับการเขียนบทความตอไป 

 ดังนั้น สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงจัดใหมีการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารและตระหนักถึงความสําคัญในความกาวหนาดานวิชาชีพ 
รวมทั้งเปนการเสริมสรางความสามารถของนักวิชาการ/คณาจารยในดานการเขียนบทความวิจัย อันนําไปสูการ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และการขอตําแหนงวิชาการของคณาจารยตอไป 

 

                                                                                                         คณะทํางาน 
สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 โครงการสัมมนาวิชาการ  
เรื่อง  “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

*********** 
หลักการและเหตุผล 

ภาระหนาที่หลักของอาจารยในมหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอน ยังประกอบดวย ดานการวิจัย 
บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การวิจัยนั้นเปนการศึกษา คนควา วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ 
ทําใหเกิดองคความรูใหมๆ  ซึ่งองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยนั้นสามารถนําไปสูการพัฒนาในดานตางๆ เชน การ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การพัฒนาในเชิงพาณิชย  นอกจากน้ี ผูวิจัยควรจัดทําบทความวิจัยเพื่อเปนการ
เผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัย ซึ่งอาจนําเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ในปจจุบันศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดทําการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล 
TCI  ซึ่งศูนย TCI ไดแบงกลุมวารสารในฐานขอมูลออกเปน 3 กลุม ไดแก วารสารกลุมที่ 1 : วารสารที่ผานการรับรอง
คุณภาพของ TCI อยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 
วารสารกลุมที่ 2 : วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI และอยูในฐานขอมูล TCI และวารสารกลุมที่ 3 : วารสาร
ที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต  ดังน้ันถาบทความวิจัยที่นักวิจัยจัดทํา
ไดรับการตีพิมพในวารสารกลุมที่ 1 ก็จะทําใหบทความวิจัยน้ันมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น  
 ดวยเหตุนี้ สํานักวิจัยเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาวจึงจัด สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” เพื่อใหนักวิจัยรับทราบเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย 
เพื่อจะไดรับการตีพิมพในวารสารกลุมที่ 1 ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนแกทั้งนักวิจัย ในการขอตําแหนงวิชาการ และ
รองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับสาขาและคณะวิชาและมหาวิทยาลัยตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดทราบขั้นตอนในการเตรียมบทความวิจัย เพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการกลุมที่ 1 

2. เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดทราบเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการกลุมที่ 1 

3. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทําบทความวิจัยระหวางวิทยากร คณาจารยและ
นักศึกษา 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักวิจัย   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 คณาจารย เจาหนาที่   และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประมาณ  40  คน 
 
สถานที่จัดโครงการ  

ณ หองประชุม  1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
วทิยาเขตพัฒนาการ 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 วันพุธที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2559  เวลา  8.45 น. – 12.00 น. 
 
รูปแบบการดําเนินการ 
 สัมมนาวิชาการ ใหความรู ความเขาใจ และอภิปราย เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพในวารสารกลุมที่ 1  รวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณระหวางผูเขารวมสัมมนา เพื่อแนวทางในการ
จัดทําบทความวิจัย  
 
วิทยากร  

รองศาสตราจารย ดร.ณัฐพล ขันธไชย  
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต  
และผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เปนการเสริมสรางความรู เกี่ยวขั้นตอนในการเตรียมบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการกลุม

ที่ 1 แกคณาจารยและนักศึกษา  
2. เปนเสริมสรางความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการกลุมที่ 1  
3. ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดทําบทความวิจัยระหวางวิทยากร คณาจารย เจาหนาที่ และ

นักศึกษา 
4. เปนสรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการดําเนินงานวิจัย/จัดทําบทความวิจัยแกคณาจารย เจาหนาที่

และนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 
 

กําหนดการ 
โครงการสัมมนาวิชาการ  

เรื่อง  “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  

ณ หองประชุม  1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 
_______________________________________________________________ 

08.45-09.15 น.  ลงทะเบียน  
09.15-09.30 น.  พิธีเปด และการแจงวัตถุประสงคของโครงการฯ 
    โดย ผูอํานวยการสํานักวิจัย 
09.30-10.30 น.  การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  

เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1”  
    โดย รองศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  ขันธไชย 
     บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
     และผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     

10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง 
10.45–11.30 น.  การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  

เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” (ตอ) 
11.30–12.00 น.  อภิปราย สรุป และตอบขอซักถาม 
 
 
 
 
หมายเหต ุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการโครงการสัมมนาวิชาการ 
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 

 
 

 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

 
 
 
 
 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 

 
 
 

 



โครงการสัมมนาวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 

 
 

 
ประวัติและผลงานวิทยากร 

 
ชื่อ  นาย  ณัฐพล   ขันธไชย 
ที่อยู          121/5 หมูบานเอกบุรี  ถนนรามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว   

กทม. 10230 
โทรศัพท      บาน 02-540-5183  มือถือ  088-241-4188 
 
การศึกษา - Ph. D. (Economics),University of Reading, England (1978-83) 
  - Diploma (Economics), University of East Anglia, England (1977-78) 
  - ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1966-69) 

- การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร) (1962-66) 
 
ทุนการศึกษาและเกียรตินิยม 
            - Colombo Plan/British Council Scholarship เพื่อการศึกษาวิชา 
                เศรษฐศาสตร  ณ  ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาโทและเอก(1977-1983) 

- ทุนการศึกษาสมทบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อการวิจัย 
สําหรับวิทยานิพนธปริญญาเอก(1983) 
- มูลนิธิ Fulbright  ในฐานะ  Senior Fulbright Scholar – In – Residence  
เพื่อสอนวิชาเศรษฐศาสตรที่ Wisconsin ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ( ค.ศ. 2001 – 2002)  
- รายงานการวิจัยดีเดน (The book is a gem) โดย  Journal of Contemporary Asia  
Vol. 20  No. 3, 1990. จากรายงานการวิจัยเรื่อง  Technology and Skills in Thailand , 
ตีพิมพโดย Institute of Southeast Asian Studies, ประเทศ Singapore 

 
การทํางานปจจุบัน                 

ผูอํานวยการ โครงการดุษฎีบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการ)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 

 
ประวัติการทํางาน           

- อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย (สาขา เศรษฐศาสตร)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(1970-1990) 

                - รองผูอํานวยการสํานักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (1987-1989) 
                   - Expert, United Nations Industrial Development   

Organization (UNIDO)(1985-1987) 
                  - Consultant, The Centre of Integrated Rural Development for  
                 Asia and the Pacific, (CIRDAP), Dakha, Banghadesh (1990) 
                 - Steering Committee, the ASEAN Secretariate, Jakarta, Indonesia (1984-1989) 
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- ที่ปรึกษา สํานักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด(มหาชน)     
(1990-1991) 
 
- ผูจัดการทั่วไป  สํานักงานพัฒนาบุคลากร  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด   
(มหาชน) (1991-1992) 
- ผูจัดการทั่วไป  สํานักงานลงทุนสัมพันธ  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด   
(มหาชน) (1993-1994) 
- ผูบริหาร  สํานักงานบุคลากร  บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด   
(มหาชน) (1994-1995) 
- ผูบริหาร   สํานักงานกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจการคาตางประเทศ   
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด  (มหาชน)(1996-2000) 

                 - Senior Fulbright Scholar – In – Residence, Northcentral  
Technical College , Wisconsin, U.S.A.(2001-2002) 
- ผูอํานวยการโครงการพัฒนาผูประกอบการ  มหาวิทยาลัยรังสิต(2002-2004) 
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยรังสิต(2002-6) 

                 - รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ทําเนียบรัฐบาล (2006-08 ) 
 

ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ (ภาษาอังกฤษ) 
            - Technology and Skills in Thailand, The ASEAN Economic  
              Unit, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1987 
            - “ In  Search of New Directions in the Field of Industry” in   

ASEAN Economic Cooperation: A New Perspective, Hendra    
Esmara (Editor), 1988 
- “Enhancing Technology and Skills in Thai Industries for a  
Sustainable Economic Recovery and Successful Business.”  
A proceeding at the Association for Business Education  
Conference, Chiangrai Province, Thailand, 2000 
- “Trade and Investment Relationship between Thailand and  
Chaina.” A proceeding at the Chaina- Thailand Association  
Annaul Conference, Beijing, People’s Republic of Chaina, 1995. 
- “Bridging Thai Industries to the World through Technology.” 
A proceeding at the North American Small Business and  
International Trade Educators (NASBITE) Annual    
Conferrence, Sanfrancisco, California, USA, 2002. 
- A Change in Technology and Skills in Thai Industries: A Case  
Study of the Electronic and Machinery Industries.  
A research report submitted to the Rangsit University Research Fund, 1999 
(memiograph) 
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- ASEAN – Japan Industrial Cooperation: A Thailand Country Paper,  
The ASEAN Secretariate and Japan Institute of International Affairs  
incollaboration with ASEAN Economic Research Unit,  
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1983 (mimeograph) 
- Effective Mechanisms for the Enhancement of Technology  
and Skills in Thailand. The ASEAN Secretariate and Japan  
Institute of International Affairs incollaboration with ASEAN  
Economic Research Unit, Institute of Southeast Asian Studies,  
Singapore, 1984 (mimeograph) 
- ASEAN – Japan Industrial Restructuring for Trade and  
Investment Expansion. The ASEAN Secretariate and Japan Institute of 
International Affairs incollaboration with ASEAN Economic Research Unit, Institute 
of Southeast Asian Studies, Singapore, 1985 (mimeograph). 
- The Value of Children. Hawaii: The East-West Centre  
Population Institute, 1976 
- Small and Medium Scale Industries in the Thai Economy.  
Institute of Strategic and International Studies (ISIS), Kuala  
Lumpur, Malaysia, 1988 (mimeograph). 
- A Market Study for ASEAN Industrial Joint-Ventures. United  
Nations Industrial Development Organization   (UNIDO),1987(mimeograph). 
- Information Exchange System for Technology Transfer in  
ASEAN Countries: Thailand Country Paper. United  
Nations Industrial Development Organization   (UNIDO), RP/  
RAS/85/024,1985(mimeograph). 
- “Efficiency Change in Thai Industries during 1984-2000.” A  
proceeding at the Association of Private Higher Education  
Institutions of Thailand Annual Conference, November, 2002,  
Bangkok, Thailand 
- “ The Roles of Fulbright Foundation in Promoting Cooperation and 
Collaboration in the Field of Education between Higher Education 
Institutions in the United States and Thailand.” A proceeding at the 
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Education (ASAIHE), July 28, 
2002 
- “Quick Response System for Thai Industries: A Case Study  
of Thai Garment Industry.” A proceeding at the Rangsit University Annual 
Conference, 2000 
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- “Enhancing Thai Manufactured Exports through Technology” 
วารสารเศรษฐกิจและธุรกิจปริทัศน รังสิต  ปที่ ๑  ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๗ 
- “Delivery Aspect of Poverty Reduction Policy in Thailand: A Case Study of 
the Housing Project for the Poor.” A proceeding at the Second National 
Conference of Economists, October 27, 2006. 
- “Enhancing Technological Capabilities for Happiness:  
Lessons from Thailand” A Paper presented at the International Conference on 
Happiness and Public Policy at the UNESCAP Conference Centre,Bangkok, 
Thailand organised by Public Policy Development Office (PPDO), the United 
Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific(UNESCAP) and 
the Asian Institute of Technology (AIT) on 18-19 July,2007 
 

ผลงานทางวิชาการและการวิจัย (ภาษาไทย)                       
- “พฤติกรรมทางเศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวกับศาสนาของชาวบานบางชัน อําเภอมีนบุรี   

                   กรุงเทพมหานคร” วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ฉบับที่ ๒   พ.ศ. ๒๕๑๓  
- การบริหารงานในโครงการผลิตขาวในประเทศไทย   กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (โครงการสงเสริมการวิจัย)  ๒๕๑๕ 
- เทคนิคการประมวลผลในการวิจัย กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (โครงการสงเสริมการวิจัย)  ๒๕๑๖ 
- “การสรางมาตรวัดกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน”วารสารพัฒนบริหารศาสตร,  
ฉบับที่ ๒   พ.ศ. ๒๕๑๖ 

              - “อุดมการณประชาธิปไตยของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”วารสารพัฒนบริหารศาสตร 
                   ฉบับที่ ๔   พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- คุณคาของเด็กในสังคมไทย    กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
(โครงการสงเสริมการวิจัย)  ๒๕๑๘ 
- การประเมินผลโครงการปฏิรูปที่ดินในภาคเหนือของประเทศไทย   
โครงการฝกอบรมนักวิจัยรุนที่๑๒  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   ๒๕๒๕ 
- “การจัดทํา  การประเมิน และ การปฏิบัติตามโครงการ” วารสารบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ฉบับที่ ๒  ๒๕๒๖ 
- “ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศและชนบท” เอกสารการฝกอบรมการ
บริหารงานพัฒนาชนบท จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ (บรรณาธิกรณ). กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร      ๒๕๒๖ 
- เศรษฐศาสตรการเมืองของภาวการณถือครองที่ดินกับแบบแผนการผลิต 
และการกระจายรายได  กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
(โครงการสงเสริมการวิจัยสมบูรณแบบ)  ๒๕๒๗ 
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- ประสิทธิผลของการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
๒๕๒๗ 
 
- ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน     
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ๒๕๒๗ 
- บทบาทของสถาบันสงฆในการพัฒนาชนบท  กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ๒๕๒๗ 
- การประยุกตการบริหารงานแนวทันสมัยของผูประกอบการอุตสาหกรรมในทองถิ่น  
กาญจนา ธรรมาวาท (ผูวิจัยรวม) สํานักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๒๗ 
- ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมตอการเคลื่อนยายแรงงาน    
สํานักวิจัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๒๗ 
- “การกระจายรายได  และความยากจนในประเทศไทย”  โครงการเอกสารตําราสาขา
เศรษฐศาสตรการเมือง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ๒๕๒๗ 
- ทฤษฎีการพัฒนาและดอยพัฒนา  กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(โครงการสงเสริมการวิจัย)  ๒๕๒๘  
- การกระจายเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมในครัวเรือน: ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่องตี 
เยื่อกระดาษสาและเคร่ืองจักตอกไมไผ  วิทย สัตยรักวิทย (ผูวิจัยรวม) กรุงเทพมหานคร:  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (โครงการวิจัยสมบูรณแบบ)  ๒๕๓๐ 
- “วัฒนธรรมองคกร  สําหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน ” วารสารธุรกิจปริทัศนรังสิต   
ปที่ ๒  ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๔๒ 

                 - เอกสารการสอนวิชาเศรษฐศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ ๑-๓  
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต   ธันวาคม ๒๕๔๗ 
- ปฏิบัติการวิชาเศรษฐศาสตรสําหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
โครงการฝกอบรมครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตรระดับมัธยมศึกษา   
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมษายน  ๒๕๔๗ 
- การวิเคราะหขอสอบวิชา Eco101 เศรษฐศาสตรทั่วไป   
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมษายน  ๒๕๔๘ 
- ลักษณะการนําสงบริการในนโยบายลดความยากจนในประเทศไทย:  
กรณีศึกษาโครงการบานเพื่อคนยากจน  ศูนยศึกษาความยากจน   
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๔๙ 
- เศรษฐศาสตรประยุกตสําหรับผูบริหาร.  กรุงเทพมหานคร:  
บริษัทเอ็น แอนด บี บิซิเนสเนทเวอรค จํากัด  ๒๕๕๐ 
- การพัฒนาทางเลือกนโยบายสาธารณะโดยประชาชนมีสวนรวมอยางครบวงจร 
สํานักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ทําเนียบรัฐบาล ๒๕๕๐ 

                  - การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของรัฐบาล   
สํานักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ ทําเนียบรัฐบาล ๒๕๕๐ 
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การสอน (ภาษาอังกฤษ) 

- Eco 6510 Economics 
Northcentral Technical College, Wausau, Wisconsin, USA, 2001-2002 
- Eco 211 Priciples of Microeconomics 
International College, Rangsit University, 1998-2003 

                - Eco 311 Intermediate Microeconomics 
International College, Rangsit University, 1998-2003 
- Eco 472  Industrial Economics 
International College, Rangsit University, 1998-2003 
- Eco 352  Environmental Economics 
International College, Rangsit University, 1998-2003 
- Eco 361  Economics of Human Resources 
International College, Rangsit University, 1998-2003 
- Eco  341  International Trade Theory and Policy 
International College, Rangsit University, 1998-2003 
- Eco 423  Managerial Economics 
International College, Rangsit University, 1998-2003 

 
การสอน(ภาษาไทย) 

- PA904 การบริหารการพัฒนา (Development Administration)  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- MPA 704 ระเบียบวิธีวิจัยทางสงัคมศาสตรและทางการบริหารช้ันสูง 1  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย 
(Advanced Social and Management Research 1) 
- Eco 604  เศรษฐศาสตรการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต , 1998-2005 

                  - Eco 632  เศรษฐศาสตรปญหาสังคม   
คณะพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร      1983-5 
- SBP601 การวิจัยทางสังคมศาสตร  หลักสูตรมหาบัณฑิต ผูนําทางสังคม  
ธุรกิจและ การเมือง คณะนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต    ๒๕๔๘ 
- SBP621 การพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย หลักสูตรมหาบัณฑิต ผูนําทางสังคม  
ธุรกิจและการเมือง คณะนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต   ๒๕๔๘  
- SBP641 ปญหาสังคม ธุรกิจและการเมืองไทยและนานาชาต ิ หลักสูตรมหาบัณฑิต  
ผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมืองคณะนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต  ๒๕๔๘-๙ 

                  - Eco 212  เศรษฐศาสตรมหภาค คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต   2002-2003 
                   - Eco 312 เศรษฐศาสตรมหภาคขั้นกลาง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  2002-2003 
                  - Eco 235  เศรษฐศาสตรการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   1984 
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- โครงการฝกอบรมวิชาเศรษฐศาสตรสําหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมษายน  ๒๕๔๗ 
- โครงการฝกอบรมวิชาเศรษฐศาสตรสําหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
สํานักงานการศึกษาเขตจังหวัดสระบุรี ศูนยโรงเรียนมวกเหล็ก โดย คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยรังสิต  เมษายน  ๒๕๔๗ 
 

ประธานกรรมการวิทยานิพนธ  
- ขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจประกันวินาศภัย :กรณีศึกษาบริษัทไทย 
 บริษัทรวมทุน และบริษัทตางชาต ินายประธาน วิสุทธิโชติกร  วิทยานิพนธศิลปะ    
ศาสตรมหาบัณฑิต(ผูนําทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๙ 
- การบริหารการตลาดและการขายของสินทรัพยรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย : 
กรณีศึกษาการขายสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย  
นายดิเรก กองพฤกษชาติ วิทยานิพนธศิลปะ ศาสตรมหาบัณฑิต (ผูนําทางสังคม เศรษฐกิจ  
และหน่ึง) มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๙ 
- วิสัยทัศนการพัฒนาระบบขนสงทางบก : กรณีศึกษาการสรางเสนทางเมืองเป  
ประเทศพมา – บานพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทย พ.อ. สุรินทร จันทรเพียร 
วิทยานิพนธศิลปะ ศาสตรมหาบัณฑิต(ผูนําทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ๒๕๔๙ 

                            
การเปนสมาชิกสมาคมและองคกร 

- สมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย (ตลอดชีพ) 
                    - สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ตลอดชีพ) 
                    - สมาคมรัฐธรรมนูญแหงประเทศไทย (ตลอดชีพ) 
                   - New Zealand-Thailand Business Council – Member of the  
                  Executive Board 1996-7 
                 - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา  สภาผูแทนราษฎร  ๒๕๔๒-๕ 
              - คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๕-๕๐ 
              - คณะกรรมการมาตรฐานตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๕-๕๐ 
                 - คณะกรรมการมาตรฐานตําแหนงวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๒๕๓๙- ปจจุบัน 
                  - สมาคมขาราชการบํานาญ ๒๕๕๐ –ปจจุบัน 
              - อนุกรรมการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในราชการ   

(ป.ป.ช.) ๒๕๕๐ – ปจจุบัน 
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ผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการ 

“เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพในวารสาร Tier 1” 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559  

ณ หองประชุม 1504 ชั้น 5 อาคารเกษมพัฒน (อาคาร 1)  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

------------------------------------- 
 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูเขารวมสัมมนา จําแนกตามขอมูลทั่วไป จํานวน 54 คน 
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง  

 
26 
28 

 
48.1 
51.9 

หนวยงาน 
 คณะบริหารธรุกิจ 
 คณะนิเทศศาสตร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร 
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 คณะจิตวิทยา 
 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
 International Program 
 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
 คณะพยาบาลศาสตร 
 หนวยงานสนับสนุน 
 นักศึกษา 

 
2 
8 
1 
8 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
3 
7 

 
4.3 
17.4 
2.2 
17.4 
2.2 
2.2 
2.2 
15.2 
2.2 
2.2 
10.9 
6.5 
15.2 

ตําแหนงงานปจจุบัน 
 ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ 
 หัวหนาสาขาวชิา 
 อาจารยประจํา 
 เจาหนาที ่
 นักศึกษา 

 
10 
3 
26 
2 
8 

 
20.4 
6.1 
53.1 
4.1 
16.3 

ประสบการณในการทําวิจัย 
 ไมเคยทํางานวิจัย 
 เคยทํางานวิจัยมาแลว 

 
15 
34 

 
30.6 
69.4 

จํานวนผลงานวิจัย 
 1 เรื่อง 
 2 เรื่อง 
 3 เรื่องขึ้นไป 

 
13 
7 
12 

 
40.6 
21.9 
37.5 
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ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 28 คน รอยละ 51.9 และเพศชาย จํานวน 26 คน รอยละ 
48.1 สวนใหญสังกัดคณะนิเทศศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 คน รอยละ 17.4 เทากัน 
รองลงมา บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา จํานวน 7 คน รอยละ 15.2 และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 5 คน รอย
ละ 10.9 ตามลําดับ สวนใหญมีตําแหนงงานปจจุบัน เปนอาจารยประจํา จํานวน 26 คน รอยละ 53.1 รองลงมา 
ผูชวยคณบดี/ผูชวยผูอํานวยการ จํานวน 10 คน รอยละ 20.4 และนักศึกษา จํานวน 8 คน รอยละ 16.3 
ตามลําดับ สวนใหญเคยทํางานวิจัยมาแลว จํานวน 34 คน รอยละ 69.4 และไมเคยทํางานวิจัย จํานวน 15 คน 
รอยละ 30.6 สําหรับผูเคยทํางานวิจัยมาแลว สวนใหญทํางานวิจัย 1 เรื่อง จํานวน 13 คน รอยละ 40.6 รองลงมา 
เคยทํางานวิจัย 3 เรื่องขึ้นไป จํานวน 12 คน รอยละ 37.5 และเคยทํางานวิจัย 2 เรื่อง จํานวน 7 คน รอยละ 21.9 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอการ

สัมมนา  
ความคิดเห็นตอการสัมมนา 

 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ดานความรู 3.82 0.649 มาก 

2. ดานเนื้อหาในการบรรยาย 4.11 0.557 มาก 

3. ดานวิทยากร 4.44 0.594 มาก 

4. ดานเวลา/สถานที่/อาหารวางและเครื่องดื่ม 4.11 0.677 มาก 

โดยรวม 4.14 0.427 มาก 

  

ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นตอการสัมมนาโดยรวม คาเฉลี่ย 4.14 มีความคิดเห็นระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็นตอการสัมมนาดานวิทยากร คาเฉลี่ย 4.44 มี
ความคิดเห็นระดับมาก รองลงมา ดานเน้ือหาในการบรรยาย และดานเวลา/สถานที่/อาหารวางและเครื่องด่ืม 
คาเฉลี่ย 4.11 มีความคิดเห็นระดับมาก เทากัน และดานความรู คาเฉลี่ย 3.82 มีความคิดเห็นระดับมาก 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอการสัมมนา 
ดานความรู 

ความคิดเห็นตอการสัมมนา 

ดานความรู 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ทานทราบขั้นตอนในการเตรียมบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพใน
วารสารวิชาการกลุมที่ 1 

4.00 0.801 มาก 

2. ทานทราบเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการกลุมที่ 1 

3.69 0.853 มาก 

3. ทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดทําบทความวิจัย
ระหวางผูเขารวมประชุมและวิทยากร 

3.59 0.983 มาก 

4. ทานสามารถนําความรูทีไ่ดรับไปเขียนบทความวิจัยของตนได 4.11 0.604 มาก 

5. ทานเกิดแรงจูงใจในการเขียนบทความวิจัย 4.11 0.610 มาก 

โดยรวม 3.82 0.649 มาก 

 
ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นตอการสัมมนาดานความรูโดยรวม คาเฉล่ีย 3.82 มีความคิดเห็นระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็นวา “สามารถนําความรูที่ไดรับไปเขียน
บทความวิจัยของตนได” และ”เกิดแรงจูงใจในการเขียนบทความวิจัย” คาเฉล่ีย 4.11 มีความคิดเห็นระดับมาก 
เทากัน รองลงมา มีความคิดเห็นวา “ทราบขั้นตอนในการเตรียมบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการกลุมที่ 
1” คาเฉลี่ย 4.00 มีความคิดเห็นระดับมาก และมีความคิดเห็นวา “ทราบเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย เพื่อให
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการกลุมที่ 1” คาเฉลี่ย 3.69 มีความคิดเห็นระดับมาก ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอการสัมมนา 

ดานเนื้อหาในการบรรยาย 
ความคิดเห็นตอการสัมมนา 

ดานเนื้อหาในการบรรยาย 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีเนื้อหาครบถวน ชัดเจน ตรงตามเอกสาร 3.98 0.714 มาก 

2. เนื้อหาในเอกสารสอดคลองกับเรื่องที่บรรยาย 4.15 0.684 มาก 

3. เนื้อหาที่ใชบรรยายเปนประโยชนตอการเขียนบทความและ
ทํางานวิจัย 

4.19 0.646 มาก 

4. เกิดการบรรยากาศและแรงจูงใจในการดําเนินงานวิจัย/จัดทํา
บทความวิจัย  

4.13 0.702 มาก 

โดยรวม 4.11 0.557 มาก 

 
ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นตอการสัมมนาดานเนื้อหาในการบรรยายโดยรวม คาเฉลี่ย 4.11 มีความ

คิดเห็นระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็นวา “เน้ือหาที่ใชบรรยายเปน
ประโยชนตอการเขียนบทความและทํางานวิจัย” คาเฉล่ีย 4.19 มีความคิดเห็นระดับมาก  รองลงมา มีความ
คิดเห็นวา “เนื้อหาในเอกสารสอดคลองกับเรื่องที่บรรยาย” คาเฉลี่ย 4.15 มีความคิดเห็นระดับมาก และมีความ
คิดเห็นวา “เกิดการบรรยากาศและแรงจูงใจในการดําเนินงานวิจัย/จัดทําบทความวิจัย” คาเฉลี่ย 4.13 มีความ
คิดเห็นระดับมาก ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็ของผูเขารวมสัมมนาตอการสัมมนา           

ดานวิทยากร 
ความคิดเห็นตอการสัมมนา 

ดานวิทยากร 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. วิทยากรมีความรูความสามารถ 4.64 0.522 มากที่สุด 

2. วิทยากรบรรยายเนื้อหาไดชัดเจน นาสนใจ 4.39 0.712 มาก 

3. วทิยากรมีความพรอมในการบรรยาย 4.39 0.656 มาก 

โดยรวม 4.44 0.594 มาก 
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ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นตอการสัมมนาดานวิทยากรโดยรวม คาเฉลี่ย 4.44 มีความคิดเห็นระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็นวา “วิทยากรมีความรูความสามารถ” 
คาเฉล่ีย 4.64 มีความคิดเห็นระดับมาก  รองลงมา มีความคิดเห็นวา “วิทยากรบรรยายเนื้อหาไดชัดเจน นาสนใจ” 
และ “วิทยากรมีความพรอมในการบรรยาย” คาเฉลี่ย 4.39  มีความคิดเห็นระดับมาก เทากัน  
 

ตารางที่ 6 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนาตอการสัมมนา 
ดานเวลา/สถานที่/อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ความคิดเห็นตอการสัมมนา 

ดานเวลา/สถานที่/อาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 4.26 0.655 มาก 

2. สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม 4.29 0.637 มาก 

3. เอกสารท่ีใชในการประชุมเหมาะสม 4.06 0.787 มาก 

4. อาหารวางและเครื่องดื่มมีรสชาติดี และมีปริมาณทีเ่พียงพอ 4.21 0.637 มาก 

โดยรวม 4.11 0.677 มาก 

 
ผูเขารวมสัมมนามีความคิดเห็นตอการสัมมนาดานเวลา/สถานท่ี/อาหารวางและเครื่องดื่มโดยรวม 

คาเฉลี่ย 4.11 มีความคิดเห็นระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
“สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม” คาเฉลี่ย 4.29 มีความคิดเห็นระดับมาก รองลงมา มีความคิดเห็นวา 
“ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม” คาเฉล่ีย 4.26 มีความคิดเห็นระดับมาก และ มีความคิดเห็นวา 
“อาหารวางและเครื่องดื่มมีรสชาติดี และมีปริมาณที่เพียงพอ” คาเฉลี่ย 4.21 มีความคิดเห็นระดับมาก ตามลําดับ  
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