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การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ  

เรื่อง 
“WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION (IV)”   

 
 

  สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลียซ่ึงก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 25 ปี   และได้

จัดสมัมนาทางวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้จัดสมัมนาเชิงปฏบัิติการเร่ือง “WRITING SCIENTIFIC 

ARTICLES FOR PUBLICATION” คร้ังแรกเม่ือวันที่ 11-12 ธนัวาคม 2549 โดยวิทยากรชาวออสเตรเลีย 

สาขาทางการแพทย์  พบว่ามีผู้ให้ความสนใจมากทั้งในการเข้าประชุม และเสนอให้จัดประชุมต่อเน่ืองเพ่ือ

การน าไปใช้จริง  สมาคมจึงได้ขยายผลโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏบัิติการ (Workshop) หลากหลายสาขาวิชา 

อกีจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัมนาเป็นจ านวนมาก  และจากการประเมินผลการสมัมนา 

ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าสมัมนาในระดับมาก 

สมาคมจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏบัิติการน้ีอีกเป็นคร้ังที่ 4  โดยจัดร่วมกบัสมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี  สมาคมวิทยาศาสตรฯ์   การสัมมนา
ปฏบัิติการคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย ์ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวสัดิวตัน ์นายกสมาคม

วิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยฯ  เป็นผู้น าการสัมมนาเชิงปฏบัิติการ ร่วมกบัผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาอีก

หลายทา่น หน่ึงในน้ันเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นล่าสุด  ศาสตราจารย ์ดร.ยงควิ์มล  เลณบุรี   การสัมมนาจะมี

ขึ้นในวนัเสาร-์อาทิตยที์่ 19-20 กรกฎาคม 2551 ที่โรงแรม Century Park  ช้ัน 3 ห้อง Grand Ball Room  

ถ. ราชปรารภ ประตูน า้-อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ โทร. 02 246 7800  (โปรดดูแผนที่ที่แนบ) 
 

หลกัการและเหตุผล 

การเขียนผลงานทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ 

นักวิชาการและนักวิจัย  ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ความรู้

และวิทยาการก้าวหน้าของศาสตร์ดังกล่าว  ต้องอาศัยความสามารถด้านการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธภิาพ การเขียนที่ดีน้ัน จ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้ในการเขียนที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเขียนเพ่ือตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่มี  peer review   การสัมมนาเชิงปฏบัิติการคร้ังน้ีมุ่งเน้นเน้ือหาการเขียนผลงานเพ่ือ

เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอในการประชุมวิชาการ  โดยจะมีเน้ือหาครอบคลุมประเดน็ส าคัญดังน้ี    

 โครงสรา้งและรายละเอียดของการน าเสนอเนื้ อหาการเขียน  เพือ่เผยแพร่ผลงานในวารสารทาง   

วิชาการ หรือในการประชุมวิชาการ  

 การสืบคน้ฐานขอ้มูลงานวิจัยทีเ่กีย่วขอ้งและท าบรรณานุกรมอตัโนมติัโดยใช ้Endnote 

 หลกัและการใชภ้าษาองักฤษทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการเขียนบทความวิจยัภาษาองักฤษ 

 การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ 

 ปฏิบติัการการเขียนบทความ แยกตามสาขาวิชาโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 
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สาขาผลงานทางวิชาการที่จะอบรม 

 
  สมาคมฯ จะจัดสมัมนาเชิงปฏบัิติการการเขียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ หรือเสนอในการประชุมวิชาการ เฉพาะสาขาต่อไปน้ีเทา่น้ัน  ดังน้ันผู้ที่จะเข้าสัมมนา

จะต้องระบุ “สาขา” ของตนลงในใบสมัครด้วย เพ่ือการแยกกลุ่มในภาคปฏบัิติ (Workshop) : ดังน้ี 

1. Math, IT, and Statistics  

2. Biological Science 

3. Chemistry  

4. Physics  

5. Material Science  

6. Nanotechnology   

7. Agricultural Science  

8. Food Science 

9. Biomedical Science 

10. Environment Science and Technology 

11. Engineering and Technology  

12. Science and Math Education  

13. Beauty and Sport Health Sciences 

14. Earth Science  

15. Medicine and Health Science 

หมายเหตุ สมาคมขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยสาขา workshop ตามความเหมาะสม หากสาขาใดมี

ผูส้มคัรไม่ถึง 5 คน  

  อนึง่ ผูที้จ่ะเขา้ร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบติัการตามสาขาทีก่ล่าวถึงขา้งตน้ ใหน้ าบทความ

ของตนเองทีก่ าลงัเขียนอยู่ หวัขอ้เรือ่งทีต่ัง้ใจจะเขียน และ/หรือ บทความในสาขาของตนเองพรอ้มชือ่

วารสารทางวชิาการทีต่ัง้ใจจะลงตีพิมพม์าดว้ย 1 บทความ  และผูที้มี่ notebook ขอใหน้ ามาดว้ยเพือ่ใชใ้น

การอบรมภาคปฏิบติั โดยใหร้ะบุในใบสมคัรดว้ย 

 
วิทยากรและบทคดัย่อ 

  โปรดดูบทคดัย่อการบรรยายเชิงปฏิบติัของวิทยากรโดยสงัเขปตามเอกสารแนบท้าย 

และดูประวติัวิทยากรได้ที่เวบ็ไซต์สมาคมฯ www.tatsc.or.th 

 
จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา  : 100 คน 
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วิธีการสมัมนา 

  เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  มีการตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้เข้าร่วม

สมัมนาและท า  Workshop  พร้อมทั้งตัวอย่างเป็นแนวทาง 

การสมัมนาจะบรรยายเป็นภาษาไทย และการเขียนผลงานทางวิชาการจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา 
  ค่าลงทะเบียน เอกสารพร้อมกระเป๋าเอกสาร และรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-

บ่าย ทุกวันอบรม (19-20 กรกฎาคม 2551)  : 3,500.- บาท ต่อคน* 
 
*ส่วนลดพเิศษ: ผู้ที่สมคัรและช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่  27 มถุินายน  2551   

 จะได้ส่วนลด พิเศษ 300 บาท เหลอื 3,200.- บาท ต่อคน  และถา้ 

ผูส้มคัรทีม่าจากหน่วยงานเดียวกันจ านวน 5 คน ข้ึนไป จะไดร้บัส่วนลดพเิศษเพิม่อีก 

200.- บาทต่อคน 
หมายเหตุ สมาชิกของสมาคมศูนยว์ชิาการไทย-ออสเตรเลียและสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตร์

 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภมัภ ์  จะไดส่้วนลดเพ่ิมอีกคนละ  200 บาท 

 จากราคาขา้งตน้ 
 

การตอบรบัเขา้ร่วมการสมัมนา 
  โปรดกรอกรายละเอยีดของผู้เข้าสมัมนา    และช าระค่าสมัครตามรายละเอียดใน  

“ใบสมคัร” ที่แนบ   
 
  อนึง่ ส าหรบัผูเ้ขา้สมัมนาทีต่อ้งการจองหอ้งพกัที ่ โรงแรม Ibis สมาคมฯ ไดข้อส ารอง

หอ้งพกัไวจ้ านวน 10 หอ้งจนถึงวันที ่ 4 กรกฎาคม  2551  ในอัตราค่าหอ้งลดราคาพิเศษ (รวมอาหาร

เชา้) รายละเอียดดงัน้ี :- 

 

  กรุณาจองโดยตรงที่คุณเกื้ อกูล  จันทรไ์พโรจน ์ 

  โทร. 086 318 7519  หรือ  02 308 7888  ต่อ  7111 

 หอ้งเดีย่ว / คู่  @ 1,200 บาท / คืน 
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PROGRAMME 

WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION (IV) 
Saturday - Sunday   19 – 20  July  2008 
…………..……………………..…………. 

Sat. 19 July  2008 
08:00  –  08:45   Registration 
08:45  –   09:00    Opening Speeches 
09:00  –  10:00   Thoughts on research and publications: overview of scientific 

articles and their structures 
   โดย ศ.ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวสัดิวตัน์ 
10:00  –  10:20   Tea/coffee break 
10:20   –  11:20    Method for Online Database and Journal Search: knowing  
   up-to-date status of a research topic, obtaining full-paper  
   journals online, and citing while writing using EndNote 
   โดย รศ. ดร. ธนิต  ผิวน่ิม 
11:20   –  12:20 Workshop : Introduction (Research Questions/Objective/Purpose) 
12:20 – 13:20   Lunch break 
13:20   –  14:00    Method for Online Database and Journal Search (Continue) 
   โดย รศ. ดร. ธนิต  ผิวน่ิม 
14:00  – 15:00   Workshop: Literature Review and Methodology 
15:00  – 15:20   Tea/coffee break 
15:20  – 16:45   Overview of Statistical Data Analysis (for quantitative research ) 
   โดย ผศ. ดร. สณีุ  รกัษาเกียรติศกัดิ ์
 
Sun. 20 July 2008 
09:00  –  10:00   English for Writing Scientific Articles 
   โดย รศ. ดร. ทรงศรี สรณสถาพร 
10:00   –  10:40    Writing Scientific Articles for Publication: Experience of 2007 

Thailand Outstanding Scientist : ศ. ดร. ยงควิ์มล  เลณบรีุ 
10:40  –  11:00   Tea/coffee break 
11:00   –  12:00    Workshop: Results, Discussion and Conclusion 
12:00 – 13:00   Lunch break 
13:00  – 14:00 Reporting  Statistical Data Analysis Results 
   โดย ผศ. ดร. สณีุ  รกัษาเกียรติศกัดิ ์
14:00   –  14:40    Workshop: Abstract and Final Wrap Up 
14:40   –  15.00  Tea/coffee break  
15:00 – 16:00 Template for writing research article or research report:  

using paragraph heading styles to generate table of contents automatically 
   โดย ผศ. ดร. สณีุ  รกัษาเกียรติศกัดิ ์
16:00 –16:30      Presentation of Certificate 

 


