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จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการฉบับนี้มีเนื้อหา
สาระที่น่าสนใจให้ติดตามอ่านกันเช่นเคยค่ะ จับตาเรื่องเด่น 
(I get focus) การบันทึกแบบเสนอโครงการลงระบบ 
NRMS  โครงการ Editorial Office ตรวจภาษาบทความ
วิจัย   สรุปข้อมูลทุนวิจัยต่างประเทศเดือน กันยายน 2015 
ในคอลัมน์ IFO New เรื่องนี้ต้องขยายกับโครงการค่าย
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp 
รุ่นที่ 10 คอลัมน์อาหารสมอง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ DOI Thai-
land ตอนที่ 2 การขอรับบริการรหัส DOI และคอลัมน์
พิเศษวารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Journal of 
Professional Routine to Research) เล่มนี้ปีที่ 2 แล้วค่ะ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

03 
โครงการ Editorial Office 

ตรวจภาษาบทความวิจัย 
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รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยัผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง นางสาวศภุลักษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     1 

 เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่ 6 สงิหาคม 2558 เวลา 10.00-
11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท ภักดกีุล  ให้
เกียรตเิป็นประธานเปดิการบรรยายเรื่อง “การเสนอขอ
ทุนงบวิจัยประมาณแผน่ดนิประจ าปีงบประมาณ 2560” 
โดย นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล (เจ้าหน้าทีว่ิจัย) อีกทัง้รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนวฒัน์ ไชยรตัน์ (รองคณบดีฝาุย
ระดมทุนวิจัยและบริการวิชาการ) ไดร้่วมกล่าวแนะน าการ
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอตัง้งบประมาณการวิจัย  ณ ห้อง
ประชมุเทพพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่20 สงิหาคม 2558 เวลา 13.00-
15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวฒัน ์ ไชยรตัน ์ 
(รองคณบดีฝาุยระดมทนุวิจยัและบริการวิชาการ) และ
คณาจารยน์ักวิจัยของคณะฯ รว่มพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
เกี่ยวกบัการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง สารเคม ีสารพิษหรือ
สารตกค้างในพืช ผัก ผลไม้ร่วมกับ ศ.ดร.สมพนธ์ วรรณ
วิมลรกัษ์ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหดิล)  
ณ ห้องประชุมเทพพนมเมอืงแมน คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 เมื่อวนัพฤหัสบดีที ่27 สงิหาคม 2558 เวลา 13.30-
15.30 น. รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต (รอง
คณบดีฝาุยวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล) ให้
เกียรตเิป็นประธานเปดิการบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบ
คุณภาพวารสาร กบั ข้อควรพิจารณาการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access” โดย  
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้ชว่ยคณบดีฝุายสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ณ หอ้งประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห ์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จงัหวัดนครปฐม 

 เมื่อวนัศุกร์ที่ 21 สงิหาคม 2558 เวลา 13.00-
15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวฒัน ์ ไชยรตัน ์ 
(รองคณบดีฝาุยระดมทนุวิจยัและบริการวิชาการ) และ
คณาจารยน์ักวิจัยของคณะฯ รว่มพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
เกี่ยวกบัการจดัการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบั
สิ่งแวดล้อม สขุภาพท้ังคนและสตัว ์ การแบ่งเขตชมุชน 
หรือการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสขุภาพ
ร่วมกับ ผศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา (คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล) ณ ห้องประชุมเทพ
พนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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เรือ่ง การบนัทกึแบบเสนอโครงการลงระบบ NRMS  
เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

การบันทึกแบบเสนอ
โครงการลงระบบ NRMS  

 (National Research Management System) งบปกติ 
บันทึกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2558  ดังนี้ 

1.เข้าไปที่ www.nrms.go.th (เปิดผ่าน Google chrome) 
2.นักวิจัยที่เคยลงทะเบียนในระบบแล้ว ให้คลิกเมนู “นักวิจัยเข้าสู่
ระบบ” 
3.นักวิจัยที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้คลิกเมนู “ลงทะเบียน
นักวิจัย”  
หมายเหตุ: นักวิจัยที่เคยลงทะเบียนในระบบ NRPM เดิมสามารถ
ใช้งานได้ทนัที   

        1. ดาวน์โหลด Template กรอกข้อมูลใน Template ให้ครบถ้วน 
แล้ว   Scan เป็น PDF file  
 2. ให้ Upload file template ลงไปในระบบ 

        3. สั่งปรินท์เอกสารข้อเสนอการวิจัย และให้น าเอกสารที่สัง่ปรนิท์
ไปให้ผู้อ านวยการ/หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามด้วย (เมื่อลงนามแล้ว ให้
ท าต้นฉบับ 1 ชดุ ล าเนา 6 ชดุ ส่งที่งานวิจัยด้วย) 

   4. Upload เอกสารข้อเสนอการวิจัยลงระบบอีกคร้ัง 

        5. เพิ่มไฟล์แบบเสนอทุนวิจัย (PDF/Word) ใบรับรองจริยธรรม
การวิจัยในคน สัตว์ทดลอง หรือพืชพรรณ ตามข้อก าหนดของหน่วยงาน 
(ถ้ามี) 

** ต้องบนัทึกข้อมูลจนขึ้นสีเขียวทุกข้อแล้วจึงยืนยันการส่ง 
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จบัตาเรือ่งเด่น 

เรือ่ง โครงการ Editorial Office บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลยัมหดิล 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/editorial-office.php 

 

โครงการ Editorial Office 
ตรวจภาษาบทความวจิยั 

 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการฉบับนี้ขอประชาสัมพนัธ์
โครงการ Editorial Office ซึ่งเป็นโครงการในการช่วยตรวจภาษา 
ให้ค าแนะน าและ ตรวจแก้ไขบทความวิจัยโดยโครงการดังกลา่วอยู่
ภายใต้ความรับผดิชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่ให้การสนับสนุน และชว่ยเหลือให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
สามารถจัดท าบทความวิจัยที่มคีุณภาพด้วยการเรียนเชิญผู้ทรง 
คุณวุฒิจากสาขาวชิาตา่งๆมากกว่า69ท่านที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านวชิาการและดา้นภาษามาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและตรวจ
แก้ไขบทความวิจัยของอาจารยแ์ละนักศึกษาทีต่้องการน าไปตพีิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ นอกจากนี้บณัฑิต
วิทยาลัยยังเป็นฝุายรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพื่อเป็นคา่ตอบแทนให้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  โดยบทความวิจัยที่จะรับตรวจแก้ไขต้องเปน็  

 1.บทความวิจัยจากวิทยานิพนธข์องนักศึกษาระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผา่นการตรวจ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมาแล้วโดยให้นักศึกษา 
เป็นผู้เสนอขอรับบริการตรวจ แก้ไขโดยตรง 

 2.บทความวิจัยของอาจารย์ระดบับัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้อาจารย์เป็นผู้เสนอขอรับบริการตรวจ
แก้ไขโดยตรง 

 3.บทความวิจัยที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษ 

 4.หากผลงานวิจัยมีชาวตา่งประเทศ เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
หรือเป็นผู้วิจัยร่วม และปรากฏนามในบทความวิจัยจะต้องผา่น 
การตรวจแก้ไข จากชาวต่างประเทศผู้นั้นมาก่อน 

 วารสารที่จะส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ต้องเป็นวารสาร 
วิชาการระดบันานาชาติที่มผีู้ประเมิน คือ เป็นวารสารทีป่รากฏชื่อ
ในฐานข้อมูลสากล หรอืเป็นวารสารวชิาการกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ที่ได้รับทนุสนับสนนุตามเกณฑข์อง
ส านักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเป็น
วารสารวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์
คุณภาพของ สกว. หรือเป็นวารสารที่ได้รบัการอ้างอิงอย่าง
สม่ าเสมอในฐานข้อมูลนานาชาติ 

 การส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับบริการตรวจแก้ไข 

 1.ให้ส่งบทความวิจัยพร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ในแบบฟอร์ม GR.45 Editorial Office เพื่อยื่นขอรับบริการ 
ตรวจแก้ไขบทความวิจัย ได้ที่ (1) งานวิจัยและบริการวิชาการ 
อาคารบัณฑิตวทิยาลัย ศาลายา หรือ (2) ส านักงานบัณฑติ
วิทยาลัย สาขา ทุกแห่ง 

 2.บทความวิจัยทีส่่งมายังบัณฑติวิทยาลยัต้องอยู่ในรูป 
แบบที่พร้อมจะสง่ตีพิมพ์ มีรปูภาพ และ/หรือ ตารางที่เปน็
ข้อมูล ที่ถูกต้องและชัดเจน โดยให้ส่งมาในรูปแบบ ที่เปน็ file 
ข้อมูล และ print-out จ านวน 1 ชุด โดยสามารถเลอืก 
ผู้ทรงคุณวุฒิทีป่ระสงค์ จะให้ตรวจแก้ไข บทความวิจัยจาก
รายนาม ผู้ทรงคุณวฒุิ ตามเอกสารแนบทา้ย ประกาศบณัฑติ
วิทยาลัย เร่ือง โครงการ Editorial Office ทั้งนี ้ต้องผ่านความ
เห็นชอบ จากบัณฑิตวิทยาลัยดว้ย 

 3.ผู้ทรงคุณวุฒิที่บณัฑิตวิทยาลยั ส่งบทความวจิัย ไปให้
ตรวจและ แนะน าแก้ไขมีสิทธิ ์ ที่จะปฏิเสธการตรวจ แนะน า
แก้ไขบทความวิจัยได ้

 4.บทความวิจัยทีไ่ด้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสาร 
วิชาการระดบันานาชาติ ที่มีผูป้ระเมินและได้รับแจ้งจากวารสาร
ให้แก้ไข ปรับปรุงในบางประเด็น หลังจากทีไ่ด้แก้ไขตาม 
ค าแนะน าแลว้สามารถส่งกลบัมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไข
เพิ่มเติมได้อีกคร้ัง โดยระบุหัวข้อ Revised paper ที่แบบฟอร์ม 
GR.45 Editorial Office และขอให้แนบหลักฐาน การตอบรบั
การตีพิมพ์และค าแนะน าให้แก้ไขจากวารสารฯ มาพร้อมกันด้วย 

 ทั้งนี้ผู้ขอรับบริการตรวจแก้ไขบทความวิจัย ต้องรายงาน
ผลการพิจารณาจากวารสารฯทีส่่งไปตีพิมพ์ และต้องส าเนาผล
การพิจารณา ให้บัณฑิตวิทยาลยัทราบในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป ี
หลังจากที่ได้แกไ้ขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเสร็จ  

 สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-
students/editorial-office.php 
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สรปุข้อมลูทนุวจิยัตา่งประเทศ เดอืน กนัยายน 2015 

เรื่อง ดร.สุกัญญา  เสรีนนท์ชยั 

International Funding 
 Opportunity News (IFO News) 

 IFO News ฉบับนี้เน้นข้อมูลทุน Newton Fund ซึ่งมีหลายประเภททุนให้เลือกสมัคร   สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
สุกัญญา (ตุ้ม) E-mail: sukanya.ser@mahidol.ac.th, ssereenonchai@gmail.com  โทรภายใน 2132 

Newton Fund Project (British Council collaborates with the Thailand Research Fund: TRF) 

Program Details Eligibility Application 
Due 

Travel Grant for PhD Supervisors 
The grant will fund a short visit by PhD super-
visors and up to 3 PhD students to visit part-
ner UK universities to discuss on PhD students 
mobility under the TRF scholarship schemes, 
and establish a new research link or signifi-
cantly develop an existing link with the poten-
tial for longer term sustainability.  
  
PhD Placement for Scholars 
The program is to facilitate the capacity-
building of individuals, and the creation of 
sustainable, long-lasting links between the UK 
and overseas institutions, through PhD schol-
arships, placements and partnerships. 

PhD supervisors and scholars under the follow-
ing programs are eligible to apply: 
Royal Golden Jubilee PhD Program (RGJ) 
Researchers and Research Funds for Industries 

(RRi) 
International Research Network (IRN) 
  
More details: 
http://www.britishcouncil.or.th/en/programs/
education/our-work-support-higher-education-
and-research-sector/NewtonFund/phd-
placement-supervisors 

 http://www.britishcouncil.or.th/en/programs/
education/our-work-support-higher-education-
and-research-sector/NewtonFund/phd-
placement-scholars  

12 September 2015 
at 17.00 hrs. 
Thailand time 
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Program Details Eligibility Application 
Due 

Newton Advanced Fellowship 
Newton Advanced Fellowships provide early 
to mid-career international researchers who 
already have a track record with an opportuni-
ty to develop their research strengths and 
capabilities, and those of their group or net-
work, through training, collaboration and visits 
with a partner in the UK. 

Have a PhD or equivalent research experience 
Hold a permanent or fixed-term contract in an 
eligible university or research institute in a part-
ner country, which must span the duration of 
the project. 
  
More details: 
Sciences and Technology fields: https://
royalsociety.org/grants/schemes/newton-
advanced-fellowships/ 

Humanities and Social Sciences fields: http://
www.britac.ac.uk/funding/guide/

16 September 2015 
  

Researcher Links: Travel Grant  
The grant gives early career researchers from 
the UK and Thailand the opportunity to form 
international connections through fully fund-
ed workshops and travel grants with the dura-
tion of visit from 1-6 months depending on 
the country. 

The program is open for various academic areas 
that are central to Thailand’s economic and 
social developments, ranging from humanities, 
social studies to science and technology. 
  
More details: 
http://www.britishcouncil.or.th/en/programs/
education/our-work-support-higher-education-
and-research-sector/NewtonFund/researcher-
links-travel-grant 

28 September 2015 
at 16.00 hrs. 
UK time 

Institutional Links 
Newton Institutional Links provides grants for 
the development of research and innovation 
collaborations between the UK and Thailand. 

Proposals must fulfill the following criteria in 
order to be eligible for funding: 
Each proposal must have one Principal Appli-

cant from the UK and one Principal Applicant 
from the partner country. 

Both Principal Applicants must be Leading  
Researchers or Established Researchers. 

Both of the Principal Applicants’ institutions 
must have the capacity to administer the 
grant. 

  
More details: 
http://www.britishcouncil.or.th/en/programs/
education/our-work-support-higher-education-
and-research-sector/NewtonFund/institutional-

28 September 2015 
at 16.00 hrs. 
UK time 
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เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการคา่ยเยาวชนวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม Power Green Camp รุน่ที่ 10  

เรือ่ง นางสาววลิินธร ชโูต 

 

 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 โครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power 
Green Camp รุ่นที่ 10)  จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 12 - 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ภายใต้หัวข้อ“ความหลากหลายทางชีวภาพกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยนื” ด้วยประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 ประเทศท่ีมีทรัพยากร
ชีวภาพหลากหลายมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หรือ 
ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) เป็นฐานส าคัญของ
การเกษตร ยารักษาโรค และต่อเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจุดแข็งของ
ประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทุนที่มีชีวิต เกี่ยว
โยงอยู่ในทรัพยากรทุกอย่าง บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ และ
เป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของระบบนิเวศ นอกจากนี้องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี 
เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

โครงการค่ายเยาวชน 

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รุน่ที ่10

(The Power Green Camp 2015) 

ภายใตห้วัขอ้ “ความหลากหลายทางชวีภาพกบั

การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตทีย่ั่งยนื”  
องค์การสหประชาชาติ ก าหนดให้เป็นวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาคมโลกเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายชีวภาพที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) จึงได้ด าเนินการจัดโครงการค่าย
ผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green 
Leader Camp รุ่นที่ 10 ขึ้นเพื่อเพื่อให้เยาวชนไทยได้มโีอกาส
เรียนรู้ถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชวีภาพ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติ ที่สามารถช่วยยกระดับการสรา้งคุณค่า และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว เพื่อให้เกิดการกระจาย
อ านาจและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดบัชาติ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสูค่น
ส่วนใหญ่ของประเทศ น าไปสู่ความพอเพียง พึ่งตนเองไดแ้ละ
สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
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 โครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power 
Green Camp) รุ่นที ่ 10 คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
จ านวน 70 คน  โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี ้

 1.เป็นนักเรียนสายวทิยาศาสตรท์ี่ก าลังศึกษาชั้นมธัยม 
ศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาล
และเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัง้ 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 2.75 หรือ
 2.เป็นนักเรียนสายวทิยาศาสตรท์ี่ก าลังศึกษาชั้นมธัยม 
ศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2558 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาล
และเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัง้ 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 2.75 

 3.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ 

 ระยะเวลาและสถานที่จดัโครงการ 8 วัน ตั้งแต่วันจนัทร์
ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจนัทร์ที่ 19 ตลุาคม 2558 
สถานที่จดัโครงการคือ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการศึกษานอกสถานที่ ณ 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 กิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการประกอบไปด้วย
การบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้  และความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อต่างๆ เช่น ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
กับสังคมไทย, วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ, 2 
การส ารวจ การค้นพบและการตั้งชื่อสิ่งมชีีวิตใหม่ของโลก, การ
คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ, คุณค่าและการใช้
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชวีภาพต่อกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์  รวมทั้งเวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ นักวิจัยไทยกบัการ
ค้นพบสิง่มีชีวิตชนดิใหม่ของโลก  

 นอกจากนี้กิจกรรมในปีนี้ยังมีความพิเศษมากกว่าทุกปทีี่
ผ่านมา  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไดไ้ปทัศนศึกษานอกสถานที ่
2 วัน 1 คืน ณ  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุร ี 
เพื่อศึกษาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปุาดบิแล้ง  ปุาดิบชื้น  
ปุาเบญจพรรณ  และปุาเต็งรัง   อีกทั้งมีกิจกรรมแคมป์ไฟ ดู
ดาว และศึกษาชีวิตแมลงกลางคืน ศึกษาความหลากหลายของ
นก  กิจกรรมการดูผีเสื้อ  และศึกษาความหลากหลายของปาุ
ชายเลน การใช้ประโยชน์ชายหาด และ การใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายของพชื หลงัจากนัน้เยาวชนจะได้ร่วมกันท า
กิจกรรมประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ช่วยมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิต
สาธารณะ คิดเป็น ท าเปน็ มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์   ปลูกฝังเยาวชนให้
เห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รบัการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม   

 

      https://www.facebook.com/
 powergreencamp 

 

http://www.en.mahidol.ac.th/
POWERGREENCAMP/ 

 

งานวิจยัและบริการวิชาการ 
คณะสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
โทรศัพท์ 02-441500 ต่อ 2110 

 

           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     7  



 

อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

ดีโอไอ-ไทยแลนด ์DOI Thailand 

ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

  

ดีโอไอ-ไทยแลนด์  
DOI Thailand 

ตอนที่ 2 การขอรับบริการรหัส DOI  

การขอรับบริการผ่านระบบ DRIC 

ในตอนที่ 2 การขอรับบริการ DOI นี้
จะกล่าวถึง การขอรับบริการรหัส DOI 
จาก วช. ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ 3 
วิธี ดังนี้ การขอรับบริการผา่นระบบ 
DRIC การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์
โดยใช้ตาราง Excel File และการ
ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช ้ Web 
Form 

 

 

 

 ผู้ขอรับบริการจัดส่งเอกสารดิจทิัล ได้แก่ รายงาน
การวิจัยและวิทยานพินธ์ให้ศูนยข์้อมูลการวิจัยดิจิทัล 
(Digital Research Information Center : DRIC) ซึง่
เอกสารที่จัดส่งจะถูกน าไปตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ
ระบบ DRIC ตามหน้าจอหลักเว็บไซต์ http://
www.dric.nrct.go.th  เมื่อตรวจสอบแล้วเอกสารไม่
ซ้ าซ้อน  จะท าการบนัทึกรายการเมทาดาทาทีส่ าคัญที่ต้อง
ใช้ในการออกรหัส DOI ได้แก่  1. ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
(Creator) 2.ชื่อเร่ือง (Title)  3. ค าส าคัญ (Keywords) 
4. ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน (Contributor) 5. สถานที่
พิมพ์ (Publisher) 6. ส านักพิมพ์ (Publisher) 7.ประเภท
ทรัพยากร (Type)  8. ปีที่พิมพ์ (Year) 9.ที่อยู่ของไฟล์/
เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) 

เมื่อบันทึกรายการเมทาดาทาแล้ว จึงด าเนินการแนบ
เอกสาร Full text Abstract ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับระบบ
การออกรหัส DOI ในหน้าหลักของระบบ NRCT’s Local 
Handle System ไปที่เมนจูัดการข้อมูลภายใน ไปที ่
น าเข้าข้อมูลจาก DRIC จะแสดงรายการข้อมูลเมทาดาทา 
ซึ่งสามารถน ามาออกรหัส DOI ได ้

 

 

 การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ Excel File 
เหมาะส าหรับการขอรับรหัส DOI คราวละหลายรายการ 
โดยผู้ขอรับบริการต้องสมัครสมาชิกผา่นทางเว็บไซต์ 
http://doi.nrct.go.th/doidc จะปรากฏหนา้จอ เข้าสู่
ระบบการใชง้าน DOI DATA IMPORT  

 การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์

โดยใช้ Excel File 
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การขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ โดย

ใช้ Web Form 

คลิกที่เมนู สมัครใช้บริการ จะปรากฏหน้าจอ ลงทะเบียน 
ดังภาพ 

- เลือกลงทะเบียนตามประเภทเอกสาร (งานวิจัย/
วิทยานพินธ/์วารสาร) ที่ต้องการขอรับรหัส DOI กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน 

- เครื่องหมาย * แสดงว่าต้องระบุข้อมูล 

- คลิก ลงทะเบียน 

- เจ้าหน้าที่เข้ามาอนุมัติการเปน็สมาชิกในระบบ หลงัจาก
การอนุมัติแล้วผู้ใชส้ามารถ Login เข้าสู่การใช้งานหลักได้
ดังภาพ 

- คลิกที่เมนู น าเข้าข้อมูล  

- ผู้รับบริการ download ไฟลต์้นแบบ CSV  

- กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ไฟล์ตน้แบบ CSV ของ
เอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จะมีรายละเอียดต่างจาก
ไฟล์ตน้แบบ CSV ของวารสาร 

-เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้Upload ไฟล์ข้อมูล 
CSV เข้าระบบ โดยระบบจะด าเนินการตามขั้นตอน เร่ิม
ตั้งแต่ Upload ไฟล์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันข้อมูล 
จนกระทั่งระบบรายงานว่า ส าเร็จ  

- ข้อมูลจะถูกส่งมาในระบบ NRCT’ Local Handle Sys-
tem เพื่อรอการออกรหัส DOI โดยเจ้าหนา้ที่ ตามล าดบั 

 

 

 

 

  

 การขอรับบริการโดยวิธีนี้ ผูข้อรับบริการจะต้อง
กรอกข้อมูลผ่าน Web Form เพื่อขอรับรหัส DOI ทีละ
รายการ โดยต้องสมัครสมาชิกผ่านทางเวบ็ไซต์ http://
doi.nrct.go.th  ดังภาพ ซึง่ขั้นตอนประกอบด้วย การ
สมัครสมาชิก การกรอกรายการเมทาดาทา การน าเข้า
ข้อมูล และ Upload ไฟล์ข้อมูลระบบเชน่เดียวกับการ
ขอรับบริการผ่านเว็บไซต์โดยใช ้Excle File 

 ติดตามข้อมูลดีโอไอ-ไทยแลนด์ ตอนที่ 3 การ 
Resolve DOI หรือการสืบค้นรหัส DOI ที่ออกส าเร็จ
แล้ว ได้ในจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ฉบับ
หน้า (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558)  

เอกสารอ้างอิง : ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.ดีโอไอ-ไทยแลนด์.พิมพ์
ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
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เกรด็ความรู ้

วารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั  
(Journal of Professional Routine to Research) 

เรือ่ง บทบรรณาธกิาร วารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั 

 

เกร็ด 

ความรู้ คอลมัน์พเิศษ 

 วารสารการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั (Journal of 
Professional Routine to Research)  ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเปน็ผลงานตีพิมพ์ที่เกิดขึ้นจากการ
สร้างองค์ความรู้เฉพาะทางภายใต้การท างานในสายอาชีพของ
ตนเองผ่านกระบวนวิจัย วารสารจึงตระหนักถึงการควบคมุ 
และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวชิาการ  อีก
ทั้งมีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพของวารสารไทยจึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ 
(Journal Quality Evaluation) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
คัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูลและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารของศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal 
Citation Index Centre – TCI)  โดยบทความทุกบทความ
ต้องมีการควบคุมคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
ที่มีความเชี่ยวชาญ  ช านาญงานในสาขาต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
บทความ จ านวน 2 ทา่น นอกจากนี้วารสารยังด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการให้เป็นผู้ทรงคุณวฒุิจากหลาก 
หลายหน่วยงาน และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาประจ าวารสาร 

 วารสารฉบบันี้เปน็ฉบบั 2 เดือนสิงหาคม 2558 
ประกอบด้วยบทความวิจัยในสาขาวิชาชีพตา่งๆ  จ านวน 10 
เร่ือง  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่
เผยแพร่บทความในวารสารฉบบันี้  และขอขอบคณุ
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสูงที่เสียสละเวลาอันมีคา่ในการกลั่นกรอง  
พิจารณาแก้ไขบทความ   ส าหรับผู้สนใจที่จะเผยแพร่ผลงาน
วิชาการผ่านวารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยสามารถ
ส่งผลงานไดผ้่านกองบรรณาธิการ  โดยสามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r   

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบบันีจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวชิาการอันเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป 

 

วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
(Journal of Professional Routine to Research) 

ปทีี่ 2 สงิหาคม 2558 
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