โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง
การเขียนบทความวิ ชาการ/วิ จยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หลักการและเหตุผล
การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจยั ในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทัง้ ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา และ
สังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นต่ อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 ซึง่ กาหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ท่ปี รึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อน ตลอดจนเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจยั ได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้ อยได้รบั การยอมรับให้ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่มี คี ุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลาดับ
นอกจากการจัดการประชุมวิชาการ ทัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ ต่อเนื่องมาตัง้ แต่ พ.ศ.2555 แล้ว สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะ
สมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยัง เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การเขียนบทความเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ นับตัง้ แต่ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นต้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจยั ในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ในระดับชาติ
อย่างไรก็ดี ในหลายโอกาส การตีพมิ พ์บทความวิชาการ/วิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็ นเงื่อนไขจาเป็ น
อาทิ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทีเ่ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
และการตีพมิ พ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตลอดจน การจัด พิม พ์วิท ยานิ พ นธ์รู ป แบบใหม่ ของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็ น ต้น สมาคมรัฐศาสตร์แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมี
ดาริจดั การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ผ่าน
มาแล้ว 5 ครัง้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขยายความร่วมมือกับ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และดาเนินการจัด การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความสาคัญ และกฎระเบียบของหน่ วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ที่
เกีย่ วข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์ ของนักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจยั ในวารสารระดับนานาชาติ
3) เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ
ของทัง้ เครือข่ายฯ, สถาบันฯ และสมาคมฯ แก่สาธารณะ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องในเรื่อง
ความสาคัญ และกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจยั
ในวารสารระดับนานาชาติ
2) นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สามารถนาบทความวิชาการ/วิจยั
ซึ่งเขียนขึ้นในการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี้ ไปลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ได้จริง
3) เครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่ างๆ ของทัง้ เครือข่ายฯ,
สถาบันฯ และสมาคมฯ เป็ นทีร่ บั รูข้ องสาธารณะในวงกว้างยิง่ ขึน้

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
ส่งเสริมการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 30 คน

วัน เวลา และสถานที่
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขัน้ ตอนการดาเนิ นโครงการ
ลาดับ วันที่
1
วันนี้ - 30
ก.ย.
2
1 ต.ค.

กิ จกรรม
หมายเหตุ
รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมการ - จากัดจานวน 30 คน โดยพิจารณาจากลาดับการชาระเงินค่าเข้า
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ร่วมโครงการ
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ - แจ้งผลให้ทราบทางอีเมลและเฟสบุ๊ค
เข้าร่วมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร

ลาดับ วันที่
3
2 ต.ค.
- 4 ต.ค.

4

10 ต.ค.

5

21 ต.ค.

6

29 - 30
ต.ค.

7

30 พ.ย.

กิ จกรรม
ผูส้ มัครส่งร่างแรกของ
บทความวิชาการ/วิจยั
ทีจ่ ะนามาใช้ในการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เข้ารับการพิจารณา
เบือ้ งต้นโดยกอง
บรรณาธิการของ
วารสาร
ประกาศผลการ
พิจารณาร่างแรกของ
บทความวิชาการ/วิจยั

หมายเหตุ
- จัดส่งบทความทางอีเมลในรูปของไฟล์ไมโครซอฟต์เวิรด์ โดย
จัดรูปแบบตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดให้เรียบร้อย ทัง้ นี้ สามารถ
เขียนเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
- สาหรับบทความทีไ่ ม่สามารถส่งเข้ามารับการพิจารณาในรอบแรก
นี้ได้ทนั ยังคงสามารถนาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารได้
ตามปกติ แต่จะไม่ได้รบั การประเมินคุณภาพเบือ้ งต้นจากกอง
บรรณาธิการ และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินคุณภาพ
บทความในขัน้ ตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
- แจ้งผลให้ทราบทางอีเมลและเฟสบุ๊ค โดยทีผ่ เู้ ขียนจะได้รบั
คาแนะนาจากกองบรรณาธิการ เพื่อแก้ไขเนื้อหาเบือ้ งต้น ก่อน
ส่งกลับเข้ามาอีกครัง้ เพื่อส่งต่อให้คณะวิทยากรจัดเตรียมสาหรับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต่อไป
ผูส้ มัครส่งร่างบทความ - ร่างบทความวิชาการ/วิจยั ฉบับนี้จะถูกส่งให้คณะวิทยากรนาไปจัด
วิชาการ/วิจยั ทีจ่ ะ
เตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต่อไป
นามาใช้ในการ
- สาหรับผูส้ มัครทีย่ งั ไม่สามารถส่งบทความเข้ามาได้ทนั ยังคงมี
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
สิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร แต่จะยังไม่ได้รบั
จดหมายตอบรับการตีพมิ พ์บทความในวันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การฝึกอบรมเชิง
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต้องเตรียมคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั กิ าร เรื่อง การ
โน็ตบุ๊ค และแฟลชไดรฟ์ มาด้วยตนเอง
เขียนบทความ
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีม่ รี ะยะเวลาในการเข้ารับการ
วิชาการ/วิจยั เพื่อ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับ
ประกาศนียบัตร ว่าผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้
นานาชาติ ครัง้ ที่ 6
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทุกคนจะได้รบั ผลการประเมิน
ประจาปี 2562
คุณภาพบทความจากกองบรรณาธิการ วิทยากร และผูท้ รงคุณวุฒิ
สาหรับปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อจัดทาบทความฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีผ่ ่านการนาเสนอบทความ
และได้รบั การประเมินคุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ “ดี” และ
“ดีมาก” เท่านัน้ ทีจ่ ะถูกส่งไปยังวารสารระดับนานาชาติทใ่ี ห้การ
สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ต่อไป
- ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการนาเสนอ
บทความ และ/หรือได้รบั การประเมินคุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” จะได้รบั จดหมายตอบรับเมื่อบทความได้รบั
การปรับปรุงคุณภาพให้อยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” หรือ “ดีมาก” แล้วเท่านัน้
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม - บทความฉบับสมบูรณ์จะต้องเขียนเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยที่
เชิงปฏิบตั กิ ารส่ง
ผูเ้ ขียนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
บทความฉบับสมบูรณ์
โดยเคร่งครัด

ลาดับ วันที่

กิ จกรรม

หมายเหตุ
- บทความฉบับสมบูรณ์ทไ่ี ม่ผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อย จะ
ถูกส่งกลับไปให้ผเู้ ขียนดาเนินการแก้ไขอีกครัง้ จนกว่าจะพร้อม
สาหรับการตีพมิ พ์ต่อไป
- บทความฉบับสมบูรณ์ของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ที่
ไม่ได้เข้าร่วมการนาเสนอบทความ และ/หรือเคยได้รบั การประเมิน
คุณภาพ ว่ามีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” หากได้รบั การ
ตรวจสอบความเรียบร้อย และประเมินคุณภาพว่าอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี”
หรือ “ดีมาก” แล้ว จะถูกส่งไปยังบรรณาธิการของวารสารทีไ่ ด้แจ้ง
ความจานงค์ไว้

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ และอื่นๆ
รายการ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร

ราคา
5,000
บาท
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ค่าธรรมเนียมการ
ตีพมิ พ์บทความใน
วารสารของสมาคมฯ

ฟรี

3

บทความทีต่ อ้ งการลง
ตีพมิ พ์ในวารสารซึง่
ดัชนีใน Scopus และ/
หรือ ISI

ขึน้ อยู่กบั
แต่ละ
วารสาร

1

หมายเหตุ
- ต้องชาระพร้อมกับการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้
ลาดับการชาระเงินจะใช้เป็ นเงื่อนไขในการจัดลาดับผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้วย
- ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ประกาศนียบัตร (กรณีทม่ี รี ะยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) อาหารกลางวัน 2 มือ้ และอาหาร
ว่าง 4 มือ้
- ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ซึง่ ผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
- เนื่องจากประกาศวารสารของสมาคมฯ ดัชนีในฐานข้อมูลซึง่ ประกาศ
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ.2562 ไม่รบั รองให้เป็ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และ
สมาคมฯ อยู่ระหว่างการสมัครเข้ารับการดัชนีในฐานข้อมูลตาม
ประกาศดังกล่าว จึงยกเว้นค่าตีพมิ พ์ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมการอบรมทุกคน
- สอบถามรายละเอียดโดยตรงจากวิทยากรในวันฝึกอบรม เนื่องจากแต่
ละวารสารมีอตั ราไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั อัตราทีส่ านักพิมพ์เรียกเก็บ โดย
พิจารณาจากชื่อเสียง และระดับของวารสาร เริม่ ต้นที่ 850$

หมายเหตุ: 1) บุคลากรของสถาบันเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันทีม่ คี วาม
ร่วมมืออย่างเป็ นทางการ (MoU และอื่นๆ) ได้รบั ส่วนลด 10%
2) ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสามารถขอรับใบสาคัญรับเงินได้ในวันที่ 29 ต.ค. ทีโ่ ต๊ะลงทะเบียน
การชาระเงิ น
ชาระผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 069-2-27246-1

โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง
การเขียนบทความวิ ชาการ/วิ จยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562
09.00 - 09.30 น.
พิธเี ปิ ดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
กล่าวเปิ ดโดย นายพุทธิสตั ย์ นามเดช
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30 - 10.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “ข้อควรรูเ้ กีย่ วกับการตีพมิ พ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมบทความเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ภาคปฏิบตั ิ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจยั เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
09.00 - 12.00 น.
การนาเสนอบทความวิชาการ/วิจยั และการประเมินคุณภาพ
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวฒ
ั น์ ภักดีอกั ษร
คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
09.00 - 12.00 น.
การนาเสนอบทความวิชาการ/วิจยั และการประเมินคุณภาพ (ต่อ)
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวฒ
ั น์ ภักดีอกั ษร
คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
16.00 - 16.30 น.
พิธมี อบประกาศนียบัตร จดมายตอบรับ และปิ ดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดย
ดร.กิตติศกั ดิ ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวปิ ดโดย
นายพุทธิสตั ย์ นามเดช
นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบสมัคร โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เรื่อง
การเขียนบทความวิ ชาการ/วิ จยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................
อายุ...............................................................ปี
ตาแหน่ง..........................................................
อีเมล................................................................
เฟสบุ๊ค.............................................................

นามสกุล...............................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................
สังกัด....................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที.่ .................................................................
ไลน์ไอดี................................................................................

มีความประสงค์ท่จี ะสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมเชิง ปฏิบตั ิการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจยั เพื่อตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ” ครัง้ ที่ 6 ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังมีความประสงค์ทจ่ี ะตีพมิ พ์บทความของข้าพเจ้าลงใน
 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research*, ** (ISSN 2286-959x)
Editor: Sukanya Buranadechachai [Burapha University, Thailand]
 International Journal of Crime, Law and Social Issues*, ** (ISSN 2351-0854)
Editor: Nathan Moran & Attapol Kuanliang [Midwestern State University, USA.]
 Asian Political Science Review*, ** (ISSN 2351-0862)
Editor: Muhlis Madani [Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia]
 Asian Administration and Management Review* (ISSN 2539-6331)
Editor: Paitoon Chetthamrongchai [Kasetsart University, Thailand]
 วารสารระดับนานาชาติซง่ึ ดัชนีใน Scopus และ/หรือ ISI
 วารสารระดับนานาชาติฉบับอื่นๆ ภายหลังจากนี้ดว้ ยตนเอง
ข้าพเจ้าได้ชาระเงิน ทัง้ สิน้ จานวน .......................... บาท เพื่อเป็ นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
จานวน .......................... บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บญ
ั ชี 069-2-27246-1 แล้วเมื่อวันที่
.......................... เวลา .......................... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ (สลิป ATM / ใบ Pay-in / ไอ, เอ็ม
แบงก์กง้ิ )
ลงนาม ..............................................................................
(
)
วันที.่ .....................เดือน....................พ.ศ...............
* ดัชนีใน Social Science Research Network

** ดัชนีใน Ingenta Connect

