


โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง 

“จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสูวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพ 2553” 
(From Graduate Research to Thesis and Publication 2010) 

…………………………………………….. 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสูวิทยานิพนธ 
และผลงานตีพิมพ 2553” 
(From Graduate Research to Thesis and Publication 2010) 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง 
รวมกับสถานสงเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีนโยบายสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษาใหมีการพัฒนาคุณภาพสูระดับ

สากล จึงใหทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนักศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาทํางานวิจัย
และผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถตีพิมพไดในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงนอกจากจะเปนผลงานของ
นักศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาแลว ยังเปนผลงานของหลักสูตรและภาควิชา และเปนการชวยเพิ่มผลงานตีพิมพ
ของคณะฯ เพื่อใหเปนไปตามดัชนีช้ีวัดและเกณฑการประเมินดานผลงานวิจัย ของหนวยงานดานการประเมินจาก
ภายนอก และสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีตองจะเปนมหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับ
หนึ่งในรอยของโลก 

ในการทํางานวิจัยและวิทยานิพนธใหมีคุณภาพ สามารถตีพิมพผลงานไดในวารสารระดับนานาชาตินั้น 
ผูวิจัย (นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา) จะตองมีการวางแผนและดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยอยาง
ครบถวนสมบูรณ ถูกตองและมีคุณภาพ  กระบวนการดังกลาวนี้ ประกอบดวย (1) การวางแผนการวิจัยและทบทวน
วรรณกรรม (2) การตั้งโจทย/คําถามวิจัยและสมมุติฐาน (3) การออกแบบการศึกษาทดลอง (4) การดําเนินการ
ทดลองเพื่อเก็บขอมูล (5) การวิเคราะหขอมูล (6) การแปลผล (7) การสรุปผล (8) การเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพ (9) 
การสงตนฉบับไปตีพิมพในวารสาร และ (10) การส่ือสารและโตตอบกับบรรณาธิการและผูอานพิจารณาตนฉบับ  
แตเนื่องจากกระบวนการเหลานี้ มิไดมีการเรียนการสอนโดยตรงในหลักสูตรตางๆ ผูวิจัยจึงอาจจะมิไดดําเนินการ
ตามกระบวนการดังกลาว อยางครบถวนสมบูรณหรือมีคุณภาพดีพอ ทําใหผลงานวิจัยไมสามารถตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติได 

เพื่อชวยสงเสริมและยกระดับงานบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาสามารถ
จะทํางานวิจัยตามกระบวนการอยางครบถวนสมบูรณ และนําผลงานวิจัยมาเขียนเพื่อตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติได คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง รวมกับสถานสงเสริมการ
วิจัย จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสูวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพ 2553” 
(From Graduate Research to Thesis and Publication 2010) ข้ึน 
 



4. วัตถุประสงค 
1. เพื่อชวยสงเสริมและยกระดบังานวิจยับัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 
2. เพื่อถายทอดความรูและประสบการณ การทํางานและการตีพิมพผลงานวิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. เพื่อกระตุนใหมีการตีพิมพผลงานวิจยับัณฑิตศึกษา ในวารสารระดับนานาชาติ เพิ่มข้ึน 

5. วัน เวลา และสถานท่ี 
วันศุกรท่ี 7 ตุลาคม 2553  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมศิษยเกาแพทยศิริราชฯ ช้ัน 2 ตึกสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราชฯ โรงพยาบาลศิริราช 

6. ผูเขารวมสัมมนา 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา นักวจิัย และผูสนใจ จํานวนประมาณ 200 คน 

7. รูปแบบการสัมมนา 
1. การบรรยายโดยอาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
2. การอภิปราย การซักถามและตอบคําถาม 
3. เอกสาร Power Point Handout 

8. งบประมาณ  จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
9.  วิทยากร 

อาจารยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการทํางานวจิัยและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล 

10. การประเมินผล 
 จากแบบประเมินใหผูเขารวมการสัมมนาตอบ เม่ือเสร็จการสัมมนา 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา มีความรูและความเขาใจในการดําเนินการวิจยัตามกระบวนการอยาง
ครบถวนสมบูรณ ถูกตองและมีคุณภาพ 

2. นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา มีความรูและความเขาใจในกระบวนการเขียนและเตรียมตนฉบับเพือ่
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

3. นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา สามารถจะนําผลงานวิจยัมาเขียนเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ไดเพิ่มข้ึน 

 
12. ผูประสานงาน 1. ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส 

หนวยอณูชีววทิยาการแพทย สถานสงเสริมการวิจยั 
ตึกอดุลเดชวิกรมช้ัน 12 โทร 02-4184793 ภายในโทร 6666-70 
อีเมล: grpye@mahidol.ac.th, ptyech@gmail.com  

2. นางสาวปยพร  สุทธิทรัพย 
งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง 
ตึกอดุลเดชวิกรมช้ัน 6 โทร 02-4196433 
อีเมล: sipiyaphon@mahidol.ac.th



 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง 

“จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสูวิทยานิพนธและผลงานตพีิมพ 2553” 
(From Graduate Research to Thesis and Publication 2010) 

ณ หองประชมุศิษยเกาแพทยศิริราชฯ ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราชฯ 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพฤหัสบดท่ีี 7 ตุลาคม 2553 
.............................................................. 

 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 
 

8.30 – 9.00 น. พิธีเปด โดย ศ. คลินิก นพ.ธีรวัฒน กุลทนนัทน  คณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 กลาวรายงาน โดย ศ. นพ.ชัยรัตน ฉายากุล  รองคณบดีฝายบัณฑติศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง 
 คณบดีใหโอวาทและขอคิดในเร่ืองการทําวิจัยบัณฑิตศึกษาและการตีพมิพผลงานวิจัย 
9.00 – 9.45 น. การบรรยายเร่ือง “Graduate Research: ทํางานวิจัยบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ” 

ศ. ดร.โกวิท พฒันาปญญาสัตย  หัวหนาสถานสงเสริมการวิจัย 
9.45 – 10.00 น. พักดื่มน้ําชา – กาแฟ 
10.00 – 11.00 น. การบรรยายเร่ือง “From Idea to Proposal and Research Work: จากความคิดสูโครงการและ

งานวิจัย” 
ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.00 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง “Graduate Research and Thesis Writing: งานวิจัยบัณฑิตศึกษาและการ
เขียนวิทยานพินธ” 
ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส  หัวหนาหนวยอณูชีววิทยาการแพทย รองหวัหนาสถานสงเสริม
การวิจยั 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การบรรยายเร่ือง “Writing Academic Article: เขียนอยางไร ใหไดรับการตีพิมพ” 
 ศ. เกียรติคุณ ดร.ประพนธ วิไลรัตน  อดีตหัวหนาภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
14.00 – 14.45 น. การบรรยายเร่ือง “Avoiding Plagiarism: เขียนอยางไร โดยไมลอก” 
 ศ. นพ.สัญญา สุขพณิชนันท  บรรณาธิการสารศิริราช หัวหนาภาคพยาธิวิทยา 
14.45 – 15.00 น. พักดื่มน้ําชา – กาแฟ 
15.00 – 16.00 น. การบรรยายเร่ือง “Managing Manuscript: เทคนิค-ขั้นตอนการเตรียมและสงตนฉบบัเพื่อตีพิมพ” 

ศ. เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา  อาจารยประจําภาควิชาปรสิตวิทยา บรรณาธิการวารสาร 
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 

 

16.00 – 16.30 น. การอภิปราย การซักถามและตอบคําถาม 



 
 

หัวขอยอยในการบรรยายสําหรับวิทยากร 
 

1. “Graduate Research: ทํางานวิจัยบัณฑิตศึกษาอยางมีคณุภาพ”  (ศ. ดร.โกวิท พัฒนาปญญาสัตย) 
- ภาพรวมและแนวทางการทํางานวิจยัอยางมีคุณภาพ ประสบความสําเร็จ และมีผลงานตีพิมพ 
- องคประกอบและปจจยัเกื้อหนุนในการทํางานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 

- คุณสมบัติของผูวิจัย (นักศึกษาและ
อาจารยท่ีปรึกษา) 

- สถานท่ี เคร่ืองมืออุปกรณและอุปกรณ 
- บรรยากาศและส่ิงแวดลอม 
- โครงการวิจัย 

- ทุนวิจยั 
- การบริหารจัดการงานวจิัย/กลุมวิจัย 
- เครือขายวิจยั 
- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

2. “From Idea to Proposal and Research Work: จากความคิดสูโครงการและงานวิจัย” (ศ. ดร. นพ. ประเสริฐ 
เอ้ือวรากุล) 

- การทบทวนวรรณกรรม 
- การตั้งโจทย/คําถามวิจัย 
- การเขียนโครงการวิจยั 

- การปฏิบัติงานวิจัยอยางมีคุณภาพ 
- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

3. “Graduate Research and Thesis Writing: งานวิจัยบัณฑิตศึกษากับการเขียนวิทยานิพนธ”  (ศ. ดร.เพทาย 
เย็นจติโสมนัส) 

- งานวิจยับัณฑติศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- การเตรียมโครงรางวิทยานพินธ 
- การนําเสนอผลงานวิจยั 

- การเขียนวิทยานิพนธ 
- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

4. “Writing Academic Article: การเขียนบทความทางวิชาการ”  (ศ. เกยีรติคุณ ดร. ประพนธ วไิลรัตน) 
- ลักษณะของบทความทางวิชาการท่ีด ี
- การวางเคาโครงเพื่อเขียนบทความ 
- เทคนิคและกลยุทธในการเขียนบทความ

ทางวิชาการเพือ่ใหไดรับการตีพิมพ 

- การใชภาษาอังกฤษในการเขียนบทความทาง
วิชาการท่ีด ี

- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

5. “Avoiding Plagiarism : เขียนอยางไร โดยไมลอก”  (ศ.นพ. สัญญา สุขพณิชนันท) 
- จริยธรรมในการทําวิจัย และการตีพิมพ

ผลงานวิจัย 
- ลักษณะการกระทําผิดในการวิจัย และ

การตีพิมพผลงานวิจยั 

- ความผิดและความเสียหายจากการลอกผลงาน
ทางวิชาการ 

- เขียนอยางไร โดยไมลอก 
- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 

6. “Managing Manuscript : เทคนิค - ขั้นตอนของการสงตนฉบับ” (ศ. เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคําภา) 
- ข้ันตอนการเตรียมตนฉบับท่ีดี 
- ข้ันตอนการสงตนฉบับไปตีพิมพ 

- การโตตอบกบับรรณาธิการวารสารนานาชาติ 
- ประเด็นอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร 
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