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จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 2 ฉบับท่ี 6 เดอืนกันยายน—ตุลาคม 2557 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววนิดา แก้วชะอุ่ม 
นางสาววิลินธร ชูโต 
นายยุทธพล ผ่องพลีศาล 
ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/

บรรณาธิการบอกกล่าว 
 กลับเข้าสู่บรรยากาศการเปิดภาคเรียนของนิสิตและ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 กันแล้วนะคะตามการ
ปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนสิงหาคม 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
ส าหรับลูกๆ ทุกคนคงไม่ลืมที่จะน าดอกมะลิสีขาวสัญลักษณ์แห่ง
ความบริสุทธิ์ดุจหัวใจของแม่ไปกราบไหว้แสดงกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณของลูกๆ ทุกคน   แต่เราสามารถแสดงความรัก เคารพ
และระลึกถึงพระคุณแม่ได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะแต่วันแม่นะคะ เรื่อง
เด่นภายในจุลสารงานวิจัยฯ ฉบับนี้ คอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย 
สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
(MITI) น าทีมงานเข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อสื่อสาร
บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ รวมทั้งท าความเข้าใจถึงโอกาสและ
ข้อจ ากัดด้านงานวิจัย คอลัมน์จับตาเรื่องเด่น (I get focus) กอง
บริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 คอลัมน์เรื่องนี้ต้องขยาย 
วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal of Profes-
sional Routine to Research) ฉบั บปฐมฤกษ์  ( ฉบั บที่  1 
สิงหาคม 2557) ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านวารสารได้ที่  
http://ww.en.mahidol.ac.th/jpr2r/index.html   
       พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ                       
     Sirinapat  
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รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยั 

ผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง นางสาวศภุลักษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีเป็นประธานในการจัด
กิจกรรม Research Talk คร้ังที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ภายใต้หัวข้อHorizon 2020 Funding and Fellowship  
Opportunities Open to Mahidol Researchers ซึ่งได้รบั
เกียรติท่านวิทยากรจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Mr. Simon Grimley  และ  Ms. 
Wanichar Sukprasertchai  เมื่อวันอังคารที่ 5 สงิหาคม 2557 
เวลา 13.00—16.00 น. ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) 
อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

 สถาบนัวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
มหิดล (MITI) น าโดย ดร.พานชิ เหล่าศิริรัตน์ ผู้อ านวยการ
สถาบนัและทมีงานเข้าพบผู้บรหิาร คณาจารย์ นักวิจัยและ
เจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อสื่อสาร
บทบาทหนา้ที่ของสถาบันรวมทัง้ท าความเข้าใจถึงโอกาสและ
ข้อจ ากัดด้านงานวิจยัโดยมีรศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต (รองคณบดี
ฝ่ายบริหารการวิจยั สรา้งเครือข่ายและธรรมาภิบาล) ให้การ
ต้อนรับและร่วมพูดคุยเมื่อวันพธุที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 
13.30 –16.00 น. ณ ห้องประชุมนาทตณัฑวิรุฬห์ (1103) 
อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

ถ่ายภาพ : สมเจตน์  ปิ่นปลืม้จิต, หน่วยโสตทัศนูปกรณ ์

ถ่ายภาพ : สมเจตน์  ปิ่นปลืม้จิต, หน่วยโสตทัศนูปกรณ ์



จบัตาเรือ่งเด่น 
ทุนงบประมาณแผน่ดิน ปีงบประมาณ 2559 

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
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ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 

กองบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับแบบเสนอ
โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2559 โดยก าหนดให้งานวิจัยที่เสนอควรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)  

ทั้งนี้หากคณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์เสนอทุน
วิจัยดังกล่าว ในการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1. กรณีเสนอเป็นโครงการเดี่ยว ให้เขียนแบบเสนอ
โครงการ แบบ ว-1 ด. 

2. กรณีเสนอเป็นแผนงานวิจัย ให้เขียนแบบเสนอ
โครงการ แบบ ว -1 ช. (โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผน
งานวิจัยให้ใช้แบบ ว-1 ด. แทรก) 

( ก รณี เ สนอ เป็ น โ คร งการวิ จั ย ใหม่ ต่ อ เนื่ อ ง 
ก าหนดให้ไม่เกิน 3 ปี และไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์  ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าบริหารโครงการ และค่าสาธารณูปโภค) 

3. กรณีเป็นโครงการเก่าต่อเนื่องให้เขียนรายงาน
ความก้าวหน้าตามแบบ ต-1 ช. หรือ ต-1 ด. ด้วย 

4. จัดท ารายงานรายละเอียดโครงการวิจัย ตาม
แบบฟอร์ม ก. 

5. บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่เสนอเข้าในระบบ 
NRPM Online (http://nrpm.nrct.go.th) ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2557 (แบบเสนอโครงการต้องมีลายเซนต์หัวหน้า
โครงการและผู้ร่วมวิจัยให้ครบถ้วน) 

 ท่านสามารถดาวนโ์หลดเอกสารได้ที่ intranet 
กองบริหารงานวิจัย http://intranet.mahidol/op/
orra ที่เมนู โหลดใบสมคัรทนุ หรือติดต่อเจ้าหนา้ที่กอง
บริหารงานวิจัย  โทร. 0 2849 6156 - 8   

 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สามารถตดิตอ่ คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล  
โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2109 , 
E-mail : yutthapol.pon@mahidol.ac.th 

ด าเนินการส่งเอกสารภายใน  
วันที่ 8 กันยายน 2557 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
กรุณาติดต่อที่งานวิจัยและบริการวิชาการ  
คุณยุทธพล ผ่องพลีศาล  
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2109  หรอื  
E-mail : yutthapol.pon@mahidol.ac.th 

กองบริการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท ์0 2849 6456– 8 
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 วารสาร Environment and Natural Resources Journal    
ระบบ Reviewer Online แสดงผลสถานะการสง่บทความแบบออนไลน์ 

 วารสาร Environment and Natural Resources  
Journal ได้จัดท าระบบ  Reviewer Online  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้เขียนในการตรวจเช็คสถานะบทความอีกท้ังง่าย
ต่อการตรวจเช็คบทความของผู้อ่าน 
 ทั้งนี้รูปแบบเดิมของวารสารเมื่อผู้เขียนส่งบทความจะต้อง
รอ username และ password ในการเข้าไปตรวจสอบสถานะ
ของบทความจากผู้แลระบบ (admin) และการจะเข้าระบบได้นั้น
ต้องเข้าไปคลิกท่ีหมายเลขของบทความ และท าการ login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แต่ในรูปแบบใหม่นั้น เมื่อผู้เขียนท าการส่งบทความ   
ผู้เขียนสามารถตั้ง username และ password ของตนเองได้ 
และสามารถใช้งานได้ทันที โดยการ login ที่หน้าเว็บไซด์ ตาม 
username และ password ที่ได้ตั้งไว้ 

 เมื่อผู้เขียนท าการ login จะเห็นรายละเอียดบทความของ
ตนเองและ สถานะการส่งบทความ ดังภาพหน้าแสดงผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซึ่งนอกจากนี้ ยังอ านวยความสะดวกให้editor สามารถ
เข้าไปเช็คบทความได้ง่ายขึ้น โดยท าผ่านระบบ ไม่ต้องผ่านทาง 
email address  เมื่อ login เข้าระบบด้วย username และ 
password ของ editor จะแสดงรายชื่อบทความต่างๆ ดัง
ตัวอย่าง  และในอนาคตอันใกล้นี้วารสารจะมีการพัฒนาระบบ 
ให้มีการโต้ตอบระหว่าง author กับ reviewer ผ่านทางระบบ 
Reviewer Online ต่อไป 

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     3  



 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 การด าเนินกิจกรรมต่างๆของส านักงานภายใน
หน่วยงานรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงคณะสถาบัน 
วิทยาลัย และส านักงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ล้วนแต่เป็น
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการพัฒนาศักยภาพการ
ท างาน การสร้างประโยชนแ์ก่สังคม ซึ่งในการด าเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประกอบ
กับมีการปล่อยของเสียในปริมาณมาก ได้แก่ ขยะ มลพิษทาง
อากาศ มลพษิทางเสียง มลพิษทางน้ า เป็นต้น ท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม และท่ีส าคัญกิจกรรมดังกล่าวล้วนมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลัก
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลก
ร้อนท่ีเป็นวิกฤตการณ์   ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ ส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศและท่ัวโลก ด้วยเหตุนี้
ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับทางคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
ร่วมมือในการพฒันาเกณฑ์และแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์จากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001:2004 หลักการลดปริมาณของเสีย (Waste 
Minimization) และหลักการป้องกันมลพิษ (Pollution 
Prevention) ซึ่งมุ่งเน้นในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในส านักงาน รองรับการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานภาครัฐ (Green Procurement) การจัดการของ
เสียและมลพิษ เพื่อยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันจะท าให้เกิดลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

  —> วตัถปุระสงคก์ารอบรม 

 1. ส านักงานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
ตรงตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 2. บุคลากรทุกระดับในส านักงานมีจิตส านึกในการ
ลดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

 3. ลดภาระของสิ่งแวดล้อมในการรองรับมลพิษทุก
ประเภทท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานภายในส านักงาน 

 การอบรมหลักสูตร 1 วันผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร   การวางแผนเพื่อ
จัดการสิ่งแวดล้อม   การด าเนินงาน Green Office ในด้าน
ต่างๆ เช่น การสื่อสาร, การประชุมและนิทรรศการ, ความ
สะอาด, การจัดการก๊าซเรือนกระจก, การขนส่งและการ
เดินทาง   นอกจากนี้ผู้บรรยายยังให้ความรู้เรื่องการจัดการ
ของเสีย  การจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ส านักงาน  อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งวิทยากรท่ีมาบรรยายให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญ รอง
ศาสตราจารย์สยาม  อรุณศรีมรกต  ท้ังนี้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรมในแต่
ละรุ่นของหลักสูตร    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ท่ีคุณวิลินธร  ชูโต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 

โครงการอบรม Green Office 

 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการอบรมหลกัสตูรส านกังานสเีขยีว Green Office (หลกัสตูร 1 วนั) 

เรือ่ง นางสาววลิินธร  ชโูต 
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เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการฝกึอบรมหลกัสตูร ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

เรือ่ง นางสาววลิินธร  ชโูต 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หน่วยงาน องค์กรต่างๆให้ความส าคัญกับเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ISO 14001:2004 เป็น
มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ ใช้ ในการควบคุมและลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพ่ือให้องค์กรมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ และการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การน าระบบการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001:2004 มาใช้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบ าบัด
มลพิษ 

ดังนั้นคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีแนวคิดที่จะยกระดับ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการ
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ISO 14001:2004 ใ ห้ แ ก่
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพ่ือท าให้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี  และพนักงานมีความรู้ความตระหนัก
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม ทางคณะฯ จึงจัดให้มีการ
ฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001:2004 ขึ้น 

 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557  
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557 

  

ก าหนดการอบรม 
ด าเนินการจัดอบรม รุ่นละ 5 วัน โดยแต่ละรุ่น

มีรายละเอียดการอบรม ดังนี้ 
วันที่  1 อบรม หัวข้อ ความตระหนักด้าน

สิ่ ง แวดล้ อม  และข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 
14001 :2004   

วันที่ 2 อบรม หัวข้อ การระบุและประเมิน
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  

วันที่ 3 อบรม หัวข้อ กฎหมายและข้อก าหนด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
โครงการสิ่งแวดล้อม  

วันที่ 4 อบรม หัวข้อ การจัดท าเอกสารและ
การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

วันที่ 5 อบรม หัวข้อ การตรวจประเมินระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร 
 

ค่าลงทะเบียน  
ท่านละ  15,000  บ า ท /  รุ่ น  ( ร ว ม

เอกสารอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด
หลักสูตร) 
 ท้ังนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีผ่านการอบรมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการ
อบรมในแต่ละรุ่นของหลักสูตร   ผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีคุณวิลินธร  ชูโต  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  โทรศพัท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 

 
  

โครงการฝกึอบรม ระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอ้ม  
ISO 14001:2004  

(แบบหลกัสูตร 5 วนั) 



 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

วารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยัJournal of Professional Routine to Research) 

เรือ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดสุติ  

      จากบทบรรณาธกิารของวารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวจิัย ปีที ่1 ฉบบัที ่1 สงิหาคม 2557 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวจัิย 
Journal of Professional Routine to Research 

ในยุคสมัยของไอที ดิจิตอล ออนไลน์ รูปแบบการ
สื่อสารมิได้ถูกจ ากัดเพียงแค่การถ่ายทอดความคิดลงบน
กระดาษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วของสังคมยุค
ออน ไ ลน์  ก า ร ถ่ า ยท อด อง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
กระบวนการวิจัยก็เช่นเดียวกันที่มิได้ถูกจ ากัดขอบเขตแค่
เ พี ย ง การตี พิ ม พ์บทความ ในลั กษณะของก าร รวม
แผ่นกระดาษเป็นรูปเล่ม ส่งต่อกระจายผ่านองค์ความรู้
เหมือนเช่นในยุคอดีต ฉันท์ใดการสร้างองค์ความรู้ในยุค
ปัจจุบันคงมิได้จ ากัดเพียงแค่กลุ่มอาชีพ อาจารย์ นักวิชาการ 
หรือนักวิจัยเพียงเท่านั้น บุคคลในสายอาชีพอ่ืนๆที่สามารถ
สร้างองค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยจึงสามารถที่จะสร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
ตนได้เช่นกัน  

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal 
of Professional Routine to Research) เป็นวารสารที่
พยายามคิดนอกกรอบภายใต้แนวความคิดที่เชื่อที่ว่าบุคคล
ในทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่อาจารย์ นักวิชาการ หรือ
นักวิจัย ก็สามารถสื่อสารผลงานการตีพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากการ
สร้างองค์ความรู้เฉพาะทางภายใต้บริบทการท างานในสาย
อาชีพของตนเองผ่านกระบวนวิจัยที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี 
ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพเดียวกัน   

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal 
of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการ
ควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทาง
วิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal 
Quality Evaluation)  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review-
er) เป็นผู้ พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสิน
บทความก่อนรับรองให้เผยแพร่  โดยเผยแพร่ทางระบบ
ออนไลน์ (e-Journal)  ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์  (ฉบับที่ 
1 สิงหาคม 2557) ประกอบด้วยบทความวิจัยในสาขา
วิชาชีพต่างๆจ านวน 8 เรื่อง  กองบรรณาธิการขอขอบคุณ
ผู้เขียนบทความทุกท่านที่เผยแพร่บทความในวารสารฉบับนี้  
และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสูงที่เสียสละเวลาอันมีค่า
ในการกลั่นกรอง  พิจารณาแก้ไขบทความ   ส าหรับผู้สนใจ
ที่จะเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัยสามารถส่งผลงานได้ผ่านกองบรรณาธิการ  
วารสารยินดีเผยแพร่ผลงานของท่านเมื่อผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ   วารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ เ พ่ือการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
 ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านวารสารได้ท่ี  
http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/index.html  และ
สอบถามข้อมูลในการเผยแพร่บทความผ่านวารสาร  
รวมทั้งสั่งซื้อวารสาร ได้ที่ คุณศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ  
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-441500 ต่อ 
2114 , E-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th 

 

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R)  

ผู้สนใจสามารถอ่านวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 สงิหาคม 2557 

ในรูปแบบ e-journal หรือสนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์   

รายละเอียด http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r 

โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2114 E-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

การสืบคน้ในฐานขอ้มลู ISI-Web of Science และ Scopus  

ตอนที ่3 การสบืคน้ผลงานและจ านวนการอา้งองิแบบรวมทั้งสว่นงาน 

เรื่อง  นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
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การสบืคน้ในฐานขอ้มลู ISI-Web of Science และ Scopus  

ตอนที ่3 การสบืคน้ผลงานและจ านวนการอา้งอิงแบบรวมทัง้สว่นงาน 
 การสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์แบบรวมทั้งส่วนงานนี้ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เปรียบเทียบศักยภาพของบุคลากรทั้ง
ส่วนงานในการผลิตผลงาน โดยอาจน ามาใช้ประกอบการ
เทียบเคียงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของส่วนงานของตนเองได้  
 

1. ฐานข้อมูล ISI-Web of Science (http://
apps.webofknowledge.com)  

1) การสืบค้นด้วยชื่อส่วนงานจะใช้ระบบชื่อย่อ
เท่านั้น วิธีการตามภาพประกอบ  

ตัวอย่างเช่น สืบค้น Faculty = Fac,  Environ-
mental = Environm, University =Univ ใช้ Fac Envi-
ronm & Resource Studies SAME Mahidol Univ  
ใช้ SAME เพ่ือจ ากัดให้ค้นหาค าท้ังหมดอยู่ในที่อยู่เดียวกัน 
แต่หากใช้ AND จะท าให้ได้ผลลัพธ์อ่ืนๆ ที่เป็นที่อยู่แยกกัน
ด้วย ผลลัพธ์ดังภาพตัวอย่าง 

2) ผลลัพธ์พบ 72 บทความ กด Select Page 
เพ่ือเลือกบทความทั้งหมด แล้วคลิก Create Citation Re-
port เพ่ือแสดงข้อมูลการถูกอ้างอิง  

1.1 เลอืก Address 

1.2 ดูการใช้ค าย่อช่ือส่วนงาน 1.3 ดูข้อแนะน าการสืบค้นเพิ่มเติม 

แสดงข้อมูลการถูกอ้างอิงแต่ละปี 
 นอกจากนี้ยังแสดงค่า 
ที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น Citing  
articles,Average citations  
per item และ h-index เป็นต้น 
 3) จากข้อ 2 หากคลิกเลือก Analyze results 
จะแสดงข้อมูลภาพรวมของผลงานทั้งส่วนงาน เช่น 
Authors-รายชื่อผู้เขียนบทความโดยเรียงจากมากไป
น้อย, Country-ประเทศผู้เขียน, Document type-
ประเภทผลงาน, Funding agencies-รายชื่อผู้ให้ทุน
วิจัย, Organizations-หน่วยงานของผู้เขียน, Publica-
tion years-จ านวนผลงานในแต่ละปี, Research are-
as และอ่ืนๆอีก ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง 

http://apps.webofknowledge.com
http://apps.webofknowledge.com
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2. ฐานข้อมูล Scopus  
(http://www.scopus.com)  
  1) การสืบค้นในฐานนี้จะใช้ชื่อส่วนงานแบบ
เต็ม วิธีการตามภาพประกอบ   

 ตัวอย่างเช่น สืบค้น "Faculty of Environ-
ment and Resource Studies, Mahidol Universi-
ty" ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่เพ่ือจ ากัดให้ค้นหาค า
ทั้งหมดอยู่ในที่อยู่เดียวกัน 
 2) ผลลัพธ์พบ 90 บทความ กด  Select all เพ่ือ
เลือกบทความทั้งหมด แล้วคลิก View citation overview 
เพ่ือแสดงข้อมูลการถูกอ้างอิงและค่า h-index  

1.1 เลือก Document search 

1.2 เลือก Affiliation name 

1.3 ดูข้อแนะน าการสืบค้นเพิม่เตมิ 

แสดงข้อมูลการถูกอ้างอิงแต่ละป ี

 วิธีการสืบค้นโดยใช้ชื่อส่วนงานแบบเต็มนี้ อาจพบ
ปัญหาจากผู้วิจัยบางคนใส่ที่อยู่สังกัดผิดไปจากคนส่วนใหญ่ 
เช่น "Faculty of Environmental and Resource Stud-
ies" หรือ "Faculty of Environment and Resources 
Studies" ท าให้จ านวนผลงานที่ใช้การสืบค้นเพีบงแบบเดียว
อาจได้ข้อมูลที่ขาดหายไปบางส่วน จึงควรตรวจสอบข้อมูลที่
อยู่ของนักวิจัยจากฐานข้อมูลด้วย 
  3) จากข้อ 2 หากคลิกเลือก Analyze results 
จะแสดงข้อมูลภาพรวมของผลงานทั้งส่วนงาน เช่น Year-
จ านวนผลงานในแต่ละปี, Source title-รายชื่อวารสารที่มี
การตีพิมพ์, Author name-รายชื่อผู้เขียนบทความโดย
แสดงกราฟ 10 อันดับแรกจากมากที่สุด, Affiliation name
-หน่วยงานของผู้เขียนหลักและผู้ร่วม, Country-ประเทศ
ผู้เขียน, Document type-ประเภทผลงาน และ subject 
area เป็นต้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูล 
ISI-Web of Science และ Scopus ทั้ง 3 ตอน จะมี
ประโยชน์กับผู้อ่านพอสมควร ทั้งนี้ฐานข้อมูลทั้งสองก็มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เรื่อยๆ การฝึกฝนและเรียนรู้การใช้
งานอย่างต่อเนื่องจะท าให้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

          

“ผูอ้า่นลองปฏบิตัติามขัน้ตอน พรอ้มทัง้
ฝกึฝน เรยีนรู ้พัฒนา จะไดร้บัประโยชน์

สงูสดุจากการใชง้านฐานขอ้มลู” 



เกรด็ความรู ้

International Conference (ENRIC 2014) 

เรือ่ง นางสาววนดิา  แกว้ชะอุม่ 

The 1st Environment and Natural Resources International Conference  

(ENRIC 2014): Global Climate Change and Sustainability Pathways  

6 – 7 November, 2014 

Bangkok, Thailand  

 Important Dates 

 

เกร็ด 

ความรู้ 

 Activities Date 

  Submission of abstracts & full paper   September 30, 2014   

  Final acceptance  October 15, 2014 

  Early bird registration  Today – October 15, 2014 

  Conference Dates  November 6-7 ,2014 

 Special Event Loi Krathong festival 

  Special Event : Loi Krathong festival is a Thai tradition which has been conducted for a long time ago. Loi  
 Krathong has been held since the middle of the eleventh to the middle of the twelfth lunar month, which is a 
 great flood  season- especially on the full moon night of the twelfth lunar month. When the moon shines  
 at night, it makes rivers clear. It is very beautiful scenery which is suitable for floating krathong. 

 COORDINATOR   Research and Academic Services Section 
    Tel: 0 2441 5000 Ext. 2112 and 2108 
    Email : EnnrJournal@gmail.com 
    http://www.ennrjournal.com  
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววนิดา  แก้วชะอุ่ม 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดอืนกันยายน - ตุลาคม 2557 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2114  หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 


