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บรรณาธิการบอกกล่าว 
 ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่

ของไทย หวังว่าทุกท่านคงได้รับความสุขจากช่วงวันหยุดยาว
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 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.
จ้าลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรม
พิเศษ  เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci
-Camp รุ่นที่ 25 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งค่าย SCG Sci-Camp รุ่นที ่
25 ได้รับการสนบัสนุนจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล  โดยม ี อ.ดร.หะริน สัจเดย์ เป็น
ประธานค่ายฯ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 31 
มีนาคม 2557   เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 8 วัน
ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ   

 เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 รศ.ดร.กัมปนาท  
ภักดีกุล คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ “การพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย(Professional 
Routine to Research) โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความ
สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจ้านวนมาก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก
วิทยากร 2 ท่านคือ รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต  และ ผศ.ดร.
กุลณสรรค์  สายขุน มาเป็นผู้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย  ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.
พงศ์พิศน์  ปิยะพงศ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์ 
I get Focus จับตาเรื่องเด่น) 

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.
กิติกร  จามรดุสิต  รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย  สร้าง
เครือข่ายและธรรมาภิบาล เป็นประธานเปิดโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม  ซึง่โครงการได้รับการสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมี ดร.จุฬาภรณ์  ก้าเนิดเพชร เป็นหัวหน้าโครงการ 
หลักสูตรอบรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของ
โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย กิจกรรมจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557 รวม
ระยะเวลา  19 วัน    
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จบัตาเรือ่งเด่น 
การเปดิรบัสมคัรทนุโครงการวจิัยดา้นการคมนาคมขนสง่ระบบราง ประจ าปี 2557  

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 
ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
ประกอบด้วย ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคม
ขนส่งระบบราง ประจ้าปีงบประมาณ 2557 ขอบเขตการ
วิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ภายใต้กรอบการวิจัย 
ดังนี้ 
1. กฎระเบียบและกฎหมาย 
2. นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่ง
ระบบราง 
3. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอ้ือต่อระบบการขนส่ง
สาธารณะ (TOD) 
4. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิต
ชิ้นส่วนรถไฟ 
5. การพัฒนาระบบ 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
7. การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
9. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถในประเทศ 

 คุณสมบัติหัวหน้าโครงการวิจัย  ต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการด้าเนินงานวิจัยได้ส้าเร็จ  สามารถ
ควบคุมการวิจัยได้ตลอดการรับทุน   ผู้บังคับบัญชาสูงสุดให้
ความเห็นชอบและรับรอง  เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการวิจัย 

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย
ผ่านระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ได้ที่ http://
www.tnrr.in.th/project ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2557 และโปรดจัดส่งข้อเสนอการวิจัยตาม 
Template ที่ก้าหนดในระบบ Single window รวมทั้ง
ต้นฉบับที่มีการลงนามแล้วพร้อมส้าเนา  และแผ่นบันทึก
ข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ไปยังส้านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 
https://www.tnrr.in.th/project 
โทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445  
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
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จบัตาเรือ่งเด่น 
หอ้งปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์ คณะสิง่แวดลอ้มฯไดร้บัมาตรฐานอตุสาหกรรม ISO 17025-2005  

เรื่อง นางชุตินธร  มูลทองนอ้ย 

ใบรับรอง ISO 17025-2005  

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม
มาตรฐาน มอก.17025-2548  (ISO 17025:2005)  จาก
ส้านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(สมอ.)  ณ วันที่ 23  ธันวาคม 2556  

รายละเอียดการรับรอง ดังนี้  
สาขาการทดสอบ — สาขาสิ่งแวดล้อม (น้้าเสีย)   
รายการการทดสอบ  
- ของแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 100 mg/l ถึง  500 mg/l 
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 200 mg/l ถึง  5,000 
mg/l 
วิธีทดสอบ 
 Standard Methods for the Examination of 
Water  and Wastewater, APHA, AWWA ,WEF 22nd   

edition 2012 part 2540 D 

Standard Methods for the Examination of 
Water  and Wastewater, APHA, AWWA ,WEF 22nd   

edition 2012 part 2540 C dried at 180o C and 103-
105o C  
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จบัตาเรือ่งเด่น 

The 1st  Environment and Natural Resources  

International Conference 
เรื่อง นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนางานประจ าสู่งานวจัิย 

(Professional Routine to Research) 
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จบัตาเรือ่งเด่น 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิการ “การพฒันางานประจ าสู่งานวจิัย Professional Routine to Research”  

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน(8เม.ย 57, 
6 พ.ค. 57 และ 10 มิ.ย57) การอบรมจะเน้นให้ผู้อบรมสามารถ
เขียนบทความได้จริง  โดยมีวิทยากรเสนอแนะแนวทางการเขียน 
และแนวทางการดา้เนินงานพัฒนางานประจา้สู่งานวิจยั   
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทีส่ามารถร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร
จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรม และบทความทีผ่่าน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการและมีคุณภาพจะได้รับพิจารณา
การเผยแพร่ในวารสารการพฒันางานประจา้สู่งานวิจยั Journal 
of Professional Routine to Research (JPR2R)  ทั้งนี้
จะต้องผ่านกระบวนการ peer review ตามที่วารสารก้าหนด   
 นับได้ว่าโครงการฝึกอบรมการพฒันางานประจา้สูง่าน 
วิจัยเป็นโครงการทีผู่้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ที่สามารถ
น้าไปใชป้ระโยชนไ์ด้จริง  และได้รับการสนบัสนุนอย่างเต็มที่จาก
วิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถในการวิจัย  ซึ่งการตอบรบั
ของผู้อบรมในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมานั้นรู้สกึ
ประทับใจทีโ่ครงการสนับสนุนบคุลากรอย่างจริงจัง ทา้ให้ผู้
อบรมมองเห็นความส้าเร็จ  และอยากให้มีการจัดโครงการเช่นนี้
ต่อไป  เมื่อกระแสตอบรับดีอยา่งนี้แล้วผู้จัดโครงการคงไมป่ล่อย
ให้ผู้อบรมผิดหวัง   เตรียมจัดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนางาน
ประจ้าสู่งานวิจัย รุน่ที่ 2” ผู้ทีส่นใจคงต้องเตรียมตัว และเขียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Concept paper) ไว้ให้พร้อม เพราะ
โครงการดีๆคงจะมีเร็วๆนี้ หากมีการจัดโครงการรุ่นที่2เมื่อไหร่
จุลสารงานวิจัยฯจะรบีมาประชาสัมพนัธ์ในทราบแนน่อนค่ะ 

การพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัยเป็นการใช้งานวิจัยเป็น
เคร่ืองมือสร้างความรู้เพื่อน้ามาพัฒนางานประจ้า ในขณะเดียวกัน
ก็ท้าให้คนท้างานประจ้า  มีโอกาสคิด ทดลอง ตั้งโจทย์ให้มีความ
ชัดเจนขึ้น  แล้วท้าการเก็บข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
นอกจากนี้งานวิจัยยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนท้างานในการผลิตผลงานเชิงวิจัยออกมาแล้วน้าไปพัฒนา
งานประจ้าให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหลายคนอาจมองว่าการพัฒนา
งานประจ้าสู่งานวิจัยเป็นภาระมากกว่าเป็นโอกาสของการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นการตัดทอนการพัฒนาตนเองที่จะสามารถเติบโตให้เต็ม
ศักยภาพ อีกทั้งยังพบปัญหาบุคลากรขาดความรู้  และผู้สนับสนุน
ทางวิชาการ วารสารการพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย (JPR2R) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลมี
เป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการที่เกิด
จากการพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย และส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
วิชาการอันเป็นประโยชนต์่อสังคม ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการ
สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากร จึงจัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติ การการพัฒนางานประจ้ าสู่ ง านวิจั ย 
(Professional Routine to Research) ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนโดยการปฎิบัตินี้เป็นกระบวนการ
แสวงหาและพัฒนาความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้งานประจ้าเป็น
พื้นฐาน ซึ่งผลลัพธ์คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถ
คิดและท้าวิจัย สร้างความรู้จากข้อมูลการปฏิบัติงานและปัญหาที่
เกิดขึ้นตามสถานการณ์จริง เกิดเป็นกระบวนการจัดการความรู้ 
ทั้งความรู้ภายในและความรู้ภายนอก ให้เชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีให้
ส้าเร็จได้ด้วยวิธีการวิจัย  
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เรือ่งนีต้้องขยาย 

คา่ยเยาวชน SCG Sci-camp 

เรือ่ง นางสาววลิินธร  ชโูต 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 SCG ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
เยาวชน SCG Sci-Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพ่ือปลูกฝัง
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนให้เกิดความสนใจ  
และรักการเรียนรู้  เปิดรับสิ่งใหม่ๆควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล   ทั้งยังสามารถต่อยอดความรู้  
หยิบยกสิ่งรอบตัวมาพัฒนากระบวนการคิด  ได้ด้าเนินการ
ทดลองจริง  ประยุกต์ใช้และน้าไปพัฒนาประเทศ 

 ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp  จัด
กิจกรรมในวันที่ 24-31 มีนาคม 2557  เปิดรับนักเรียนที่
จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และก้าลังเลื่อน
ชั้นขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2557 จากโรงเรียนทั่วประเทศท้ังในภาครัฐและเอกชน 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2 ภาคเรียน) 
ไม่ต่้ากว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่้ากว่า 3.00   โดยผูส้มัครต้องเขียน
เรียงความภาษาไทยด้วยลายมือของผู้สมัครความยาวไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 
1 นาที  ในหัวข้อ "พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แนวคิดปรัชญาพอเพียง เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม
คาร์บอนต่้า"   ทั้งนี้คณะอนุกรรมการตรวจเรียงความและ
คลิปวิดีโอ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่
ก้าหนด โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายฯ จาก
ทั่วประเทศ จ้านวนทั้งสิ้น 100 คน 

 

SCG ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ 
นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว 
ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิล้าเนาของ
นักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในราคาประหยัดและจ่าย
จริง โดยให้นักเรียนจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าไปก่อน 
และน้าหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน 
2. การประกันอุบัติเหตุจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออก
เดินทางจากท่ีพัก และเวลาการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่  
24 - 31 มีนาคม 2557 
3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมค่ายฯ จะใช้หอพักนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. อาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือตลอดเวลาเข้าค่าย โดยเริ่ม
ตั้งแต่ม้ือเช้าของวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 จนถึงมื้อ
กลางวันของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 
5. เอกสารประกอบการศึกษาของโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 25 
6. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
7. รางวัลพิเศษในการจัดกิจกรรมโครงการฯ  
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ภาพบรรยากาศ
กิจกรรม SCG Sci-camp 
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เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร 

เรือ่ง นางสาววลิินธร  ชโูต 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

โครงการ “โรงเรียนสิง่แวดลอ้ม 
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวัดสมุทรสาคร” 

ระหว่างวันท่ี 21 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2557 
จากการจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 – 2556 ที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6) 
จนถึงปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ งโครงการที่ เล็งเห็น
ความส้าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพและศักยภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 
โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์
หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสมุทรสาครได้ในเบื้องต้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ 
มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้้า และการ
จัดการป่าชายเลน โดยการด้าเนินงานโครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 7
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้งสายวิทย์และสาย
ศิลป์  จ้านวน 80 คน   จัดระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 9 
พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 19 วัน  เป็นหลักสูตร
อบรมระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน การฝึกทักษะจากการ
ทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  และการท้าโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่างๆ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา
ร่วมกันก้าหนดเนื้อหาทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียน
การสอนกับเยาวชนให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด เพ่ือเตรียม
เยาวชนให้สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และน้าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน สื่อสารไปสู่
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการน้า
ประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดสมุทรสาครได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจ 
ตลอดจนตระหนักถึงความส้าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส้านึกในการร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้ต่อไป 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

การสืบคน้ในฐานขอ้มลู ISI-WOS และ Scopus  

ตอนที ่1 วิธกีารคน้หารายชือ่วารสารทัง้หมดในฐานขอ้มลูISI-WOS และ Scopus  

เรื่อง  นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
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 ปัญหาสา้คัญที่นักวิจัยหลายคนมักพบหลังการท้าวจิัยเสร็จสิ้น
คือ ไม่รู้ว่าจะนา้ผลงานวิจัยไปตพีิมพ์ในวารสารใดที่จะมัน่ใจได้วา่มี
ความนา่เชื่อถือ หรือไม่รู้ว่ามีแหล่งที่รวบรวมรายชื่อวารสารพร้อมทั้ง
รายละเอียดส้าคัญอยู่ที่ใดบ้าง อาหารสมองฉบับนี้เรามีค้าตอบ
เก่ียวกับการค้นหารายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล ISI-WOS 
(Thomson Reuters-Web of Science) และ Scopus  

1. ฐานข้อมูล ISI-WOS   

 1.1 (http://apps.webofknowledge.com) คลิกที่  
Journal Citation Reports (JCR) 

1.2 ในช่องด้านซ้าย Select a JCR edition and year 
ให้ เลือก JCR Science Edition หรือ JCR Social Sciences 
Edition และช่องด้านขวา Select an option สามารถเลือกตาม
กลุ่ม category หรือค้นหาวารสารที่จ้าเพาะ หรือดูรายชื่อ
วารสารทั้งหมด  ในที่นี้จะเลือกดูรายชื่อวารสารทั้งหมด (View 
all journals) จากนั้นคลิก Submit 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 จะแสดงรายชื่อวารสารเรียงตามตัวอักษร หาก
ต้องการให้เรียงตามค่าอ่ืนๆ เช่น Impact factor ให้คลิกที่ Sort-
ed by: เลือก Impact factor  

 
 

1.4 เมื่อคลิกที่ชื่อวารสารที่สนใจ จะแสดงข้อมูลโดย
ละเอียดของวารสารนั้นๆ เช่น Total cites, Impact factor, 5-
year Impact factor, Publisher, Subject categories แ ล ะ
ที่มาของการค้านวณค่าตัวเลขต่างๆ   

Impact factor หมายถึง จ้านวนคร้ังโดยเฉลี่ย ที่
บทความของวารสารได้รบัการอ้างอิงในแต่ละปี เชน่ ค่า Impact 
factor ของปี 2012 คิดจากจ้านวนคร้ังทีบ่ทความของวารสารซึ่ง
ตีพิมพ์ในระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง (ปี 2010+2011) ได้รับการ
อ้างอิงในปีปัจจุบนั (ปี 2012) 
   Total cites หมายถึง จ้านวนครั้งที่วารสารนั้นถูก
อ้างอิงภายในปปีัจจบุันโดยวารสารทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 

Immediacy index หมายถึง จา้นวนคร้ังโดยเฉลี่ย
ที่บทความซึง่ตีพิมพ์ลงในวารสารนั้น ได้รบัการอ้างอิงระหว่างปทีี่
ได้รับการตีพิมพ์ (เป็นดชันีเปรียบเทียบความเร็วของการถูก
อ้างอิง) 

Cited half-life หมายถึง จ้านวนปีทีน่ับถอยหลังลง
ไปจากปีปัจจบุัน ที่มีจ้านวนการอ้างอิงคิดเป็น 50% ของจ้านวน
การอ้างอิงทั้งหมดที่วารสารนัน้ได้รับภายในปีปัจจบุัน   หาก
ต้องการทราบค่า Quartile in category ให้คลิกที่ Journal 
Rank in Categories ตามภาพ 

1.5 จะแสดงค่า JCR quartile Q1-Q4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

การสบืค้นในฐานข้อมูล ISI-WOS และ Scopus  
ตอนที ่1 วธิกีารค้นหารายชือ่วารสารทัง้หมดในฐานขอ้มูลISI-WOS และ Scopus  

http://apps.webofknowledge.com
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2. ฐานข้อมูล Scopus  (http://www.scopus.com) 
2.1  คลิกที่ Browse Sources 

2.2 รายชื่ อวารสารจะเรียงตามล้ าดับตั ว อักษรหลั ก  
(A, B, C,…) และตัวอักษรย่อย (Aa, Ab,…)  

           2.2.1 เมื่อคลิก All จะแสดงวารสารทั้งหมดของตัว
อักษรหลักนั้นๆ เช่น วารสารที่ขึ้นต้นด้วย A ทั้งหมดมี 3,752 
วารสาร                                               
           2.2.2 สามารถเลือก Subject areas และ Sources 
(Trade publications, Journals, Conference proceedings, 
Book series) แต่ทั้งนี้จะแสดงข้อมูลของตัวอักษรหลักแต่ละตัว
เท่านั้น 
           2.2.3 สามารถสืบค้นวารสารโดยใส่ชื่อลงไปในช่อง 
Search ได้ 
           2.2.4 Scopus ไม่มีค่า Impact factor เหมือนใน ISI-
WOS แต่จะแสดงค่า SJR (SCImago Journal Rank) และ SNIP 
(Source Normalized Impact per Paper) 
           SJR  เป็นตัวชี้วัดค่าของวารสารที่พัฒนาขึ้นจากการ
ค้านวณค่าน้้าหนักการอ้างอิงในปีนั้นๆโดยใช้ข้อมูลเอกสารที่
ตีพิมพ์ในช่วงสามปีย้อนหลัง ข้อมูลเพิ่มเติม  
http://www.scimagojr.com/  และ  
http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf 
           SNIP  เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย CWTS Journal Indica-
tors โดยวัดค่าเฉลี่ยการอ้างอิงของวารสารซึ่งแตกต่างจากค่า Im-
pact factor ที่รู้จักกันดี โดย SNIP จะแก้ไขเรื่องความแตกต่าง
ของการอ้างอิงระหว่างสาขาทางวิทยาศาสตร์ จึงท้าให้การ
เปรียบเทียบระหว่างสาขามีความถูกต้องมากขึ้น ข้อมูล
เพ่ิมเติม http://www.journalindicators.com/ 
 
อ้างอิงจาก : 1. ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน). (2554). บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/
International Journals). [ออนไลน์]. http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

        2 . 3  สื บ ค้ น ค่ า  SJR quartile ไ ด้ จ า ก  http://
www.scimagojr.com/journalsearch.php  โดยใส่ชื่อเต็มของ
วารสารหรือ ISSN (หากพิมพ์ชื่อเต็มไม่ถูกต้องอาจท้าให้หาไม่พบ 
แนะน้าให้ใส่เลข ISSN จะสืบค้นง่ายขึ้น)  ทั้งนี้ค่า SJR quartile 
ของ Scopus เมื่อเทียบกับค่า JCR quartile ของ ISI-WOS อาจ
เท่ากันหรือแตกต่างกันก็ได้ 

    ฐานข้อมูลที่ส้าคัญทั้งสองฐานนี้เป็นฐานข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด หากนักวิจัยเลือกตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน
ดังกล่าว จะมั่นใจได้ว่าผลงานจะเป็นที่ยอมรับและสามารถสืบค้น
และได้รับการอ้างอิงได้ง่าย  แต่หากมีวารสารอ่ืนที่สนใจลงตีพิมพ์
ผลงาน แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งสอง ก็ยังมีฐานข้อมูลอ่ืนที่ได้รับ
การยอมรับตามประกาศของ สกอ. และ สกว. ได้แก่   

SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheet/
html/bl0034.html 

MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
BIOSIS = http://www.biosis.org 
CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheeys/

html/bl0399.html 
EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/

compendex.html 
INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec 
Social SciSearch = http://library.dialog.com/

bluesheets/html/bl0007.html 
ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
PsycINFO = http://www.apa.org.psycinfo/ 
Sociological Abstract = http://csa.com/factsheets/

socioabs-set-c.php 
Arts & Humanities Search = http://

library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
Linguistics and Language Behavior Abstracts = 

http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com 
Agicola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
Biosis = http://www.biosis.org/ 
Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
Infotrive = http://www.infotrieve.com 
Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/

wilsonweb/ 
นอกจากนี้ยั งมี เรื่องความน่าเชื่อถือของวารสารระดับ

นานาชาติ โดยมีรายชื่อที่เรียกว่า “Beall’s List” ซึ่งแสดงรายชื่อ
ของ Predatory Open-Access Publishers ที่ไม่น่าเชี่อถือซึ่งไม่
ควรน้าผลงานไปตีพิมพ์กับวารสารดังกล่าว รายละเอียดตามลิ้งค์ 
http://scholarlyoa.com/publishers/   

ฉบับหน้าพบกับตอนที่ 2 วิธีการสืบค้นผลงานและจ านวน
การอ้างอิงเฉพาะบุคคลและแบบรวมทั้งคณะ               

     
2. รุจเรขา อัศวิษณุ. (2548). “ค่า Impact Factor – ความส้าคัญที่มีต่อบทความวิจัย
ระดับนานาชาติ ”. ใน ยอดหทัย เทพธรานนท์  และประมวล ตั้ งบริ บูรณ์รัตน์ . 
(บรรณาธิการ). การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. ปทุมธานี : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.  

http://www.scimagojr.com/%20และ
http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf
http://www.journalindicators.com/
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php%20โดย
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php%20โดย
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เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

สวสัดปีใีหมไ่ทย  สขุสนัตว์นัสงกรานต์ 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์วฒันาเฉลิมยศ 

คอลมัน์พเิศษ 

 สวัสดี ปีใหมไ่ทย เวียนบรรจบ 

วาระครบ รอบปี ศรีสมัย 
ขออ านาจ คุณพระ รัตนตรัย 

อ านวยชัย ให้พร ท่านรุ่งเรือง 
มั่งมมีาก สมบัติ พัสถาน 

กอปการงาน รุ่งโรจน์ ประภัสสร 

เพ่ิมพูนทรัพย์ ศฤงคาร ฐานันดร 
เกียรติก้อง ไพบูลย์ ทัว่ทวี 

ทั้งโรคภัย ปัดสิ้น ไร้โรคา 

สุขหรรษา ประสบโชค มั่งมีศรี 
มีคนรัก คนชอบ เปรมปรีดิ์ 

บันดาลมี ความสุข นิจนิรันดร์ 
น้ าเย็นหอม รดน้ า ด้วยรอยยิ้ม 

ประพรมพริ้ม เย็นฉ่ า สุขหรรษา 

แสนสนุก สุขส าราญ ชื่นอุรา 
สุขใจพา ช่ืนฉ่ า วันสงกรานต์ 

สวัสดีปีใหมไ่ทย และ 

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2557 
 

เกบ็ตกภาพบรรยากาศ สนุกๆของ 
งานวนัสงกรานต ์คณะสิง่แวดลอ้มและ 

ทรพัยากรศาสตรม์าฝากคะ่ 



จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางชุตินธร  มูลทองน้อย 
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