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คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวจิัยและบริการวชิาการ 

คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เลง็เห็นความส าคญัของการจดัท าโครงการวจิยั และการบริการวชิาการตอ่

สงัคม โดยงานวิจยัและบริการวิชาการ เป็นหนว่ยงานหลกัที่ดแูลสนบัสนนุการวิจยัและบริการวิชาการของคณะสิง่แวดล้อมฯ 

ทางหนว่ยงานจงึได้จดัพฒันาการจดัเก็บข้อมลูวจิยัตา่งๆร่วมกบังานสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิตลั โดยได้จดัท าฐานข้อมลูงานวิจยั

และบริการวชิาการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์ นกัวิจยั และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการหาข้อมลูเก่ียวกบั

งานวจิยัและบริการวชิาการตา่งๆได้สะดวกและรวดเร็วขึน้  โดยท าการรวบรวมข้อมลูงานวจิยัและบริการวิชาการของอาจารย์

และเจ้าหน้าที่ในคณะ ดงันี ้ 

ฐานข้อมูลงานวจัิยและบริการวิชาการประกอบด้วย  

1. ข้อมลูนกัวิจยั 

2. ข้อมลูงานวิจยั 

3. ข้อมลูผลงานตีพิมพ์ 

4. ข้อมลูการน าเสนอผลงาน 

5. ข้อมลูการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

6. ข้อมลูการจดทะเบยีนทรัพย์สนิทางปัญญา 

7. โครงการฝึกอบรม 

8. บทความในวารสารสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ENNRJ) 

9. บทความในวารสารการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั (JPR2R ) 

 

วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวจัิยและบริการวิชาการ ส าหรับบุคคลทั่วไป 

1. เข้าเว็บไซต์คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  https://en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/ 

2. กดที่แถบข้อเมนเูลอืก งานวิจยั  แล้วเลอืก Research Database  ดงัรูป 

 

https://en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/
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3. เมื่อคลกิที่ เมน ูResearch Database  แล้ว เว็บไซต์จะเปิดหน้าแสดงผลฐานข้อมลูขึน้เป็นหน้าตา่งใหม ่ดงัภาพ    

 

4. ทา่นสามารถเลอืกดขู้อมลูตา่งๆได้ โดยเลอืกจากแถบด้านบน หรือเลอืกค้นหา ตามรูปแบบของระบบที่ก าหนด โดยแต่

ละสว่น มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

4.1 ข้อมูลนกัวิจัย ประกอบด้วย ประวัติทั่วไปของนกัวิจัย  ผลงานวิจัย   ผลงานตีพิมพ์  การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ   ผลงานทรัพย์สนิทางปัญญา  การค้นหาข้อมลูของนกัวิจยัแต่ละท่าน  สามารถท าได้โดยการพิมพ์ช่ือนกัวิจยัที่

ช่องค้นหาด้วยภาษาไทย   จะมีข้อมลูตา่งๆของนกัวิจยัปรากฎขึน้ 
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4.2 ข้อมลูงานวิจยั ประกอบด้วย ปีงบประมาณ ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ หวัหน้าโครงการ ประเภททนุ แหลง่ทนุ

ระยะเวลาเร่ิมต้น ระยะเวลาสิน้สดุ 

 
 

การค้นหาสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แบบ 1 ตวัเลือก และ 2 ตวัเลือก  โดยแบบ 2 ตวัเลือกมีข้อจ ากัดการ

เลือก ตามข้อมูลที่ระบุในหน้าเว็บเพจ เช่น  ผู้ ค้นต้องการค้นหาปีงบประมาณและช่ือโครงการ  มีตัวเลือกคือ 

“ปีงบประมาณ  + ช่ือโครงการ” วิธีการค้นหา โดยตัวเลือกที่ 1 เลือก “ปีงบประมาณ” และตวัเลือกที่ 2 เลือก “ช่ือ

โครงการ” ตามที่ก าหนดไว้  
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4.3 ข้อมลูผลงานตีพิมพ์  ประกอบด้วย ระดบัของข้อมูลงานตีพิมพ์(ชาติ/นานาชาติ)  ปีที่เผยแพร่  ผู้แต่งทัง้หมด       

ผู้แตง่ในคณะ  ช่ือเร่ืองตีพิมพ์  ช่ือวารสาร  ปีทีต่ีพิมพ์  ฉบบัท่ี  หน้าของบทความในวารสาร  ที่อยู่บนเว็บไซต์ของวารสาร  

ฐานข้อมลูของวารสารที่ตีพิมพ์   การค้นหาข้อมลู มีแบบ 1 ตวัเลือก และ 2 ตวัเลือก  โดยเลือกตวัเลือกการค้นหาตามที่

ก าหนดไว้ ข้อมลูจะแสดงที่หน้าเว็บเพจตามการเลอืก  

 
 

 

4.4 ข้อมูลการน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย  ข้อมูลปีงบประมาณที่น าเสนอผลงาน  ช่ือผู้น าเสนอ  รูปแบบการ

น าเสนอผลงาน  ระดบัของการน าเสนอ  ประเทศที่ไปน าเสนอ  เร่ืองที่น าเสนอ  วนัท่ีน าเสนอ และช่ือการประชมุ 
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4.5 ข้อมูลการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ปีงบประมาณที่น าไปใช้  ช่ือหวัหน้าโครงการ  ประเภทของ

ผลงาน  ปีงบประมาณของโครงการ  ช่ือโครงการ  แหลง่ทนุของโครงการ  ด้านที่น าไปใช้ประโยชน์  หน่วยงานที่น าไปใช้  

รายละเอียดของผลงาน  

หมายเหตุ ข้อมูลในส่วนนีจ้ะมีเฉพาะผลงานทีผู่วิ้จยัใหข้้อมูลและมีหลกัฐานการน าไปใชป้ระโยชน์  เจ้าหนา้ทีจ่ะรวบรวม

และลงข้อมูลปีละ 1 ครัง้ 

 

 

4.6 ข้อมลูการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา ประกอบด้วย ประเภทของการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา  เร่ือง

ที่ขอจดทะเบียน  เลขที่ค าขอ  วนัท่ียื่นจดเลขที่จดทะเบียน  วนัท่ีออกให้  วนัท่ีหมดอาย ุ สถานภาพ และเจ้าของผลงาน 
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4.7 โครงการฝึกอบรม ประกอบด้วยปีงบประมาณของโครงการ  ประเภทของโครงการ  ระดบัของโครงการ  ช่ือโครงการ

อบรม  หวัหน้าโครงการ  ระยะเวลาเร่ิมต้น  ระยะเวลาสิน้สดุ  สถานท่ีจดั  แหลง่ทนุ  จ านวนผู้ เข้าอบรม 

 

 

4.8 บทความในวารสารสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ENNRJ) ประกอบด้วย หมายเลขบทความ  ช่ือเร่ือง  ช่ือ

ผู้ เขียน (ภายใน)  ช่ือผู้ เขียน (ภายนอก)  หนว่ยงานของผู้ เขียน  ผู้ เขียนร่วม  ปีทีข่องวารสาร  ฉบบัท่ีของวารสาร 
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4.9 บทความในวารสารการพฒันางานประจ าสูง่านวิจยั (JPR2R )  ประกอบด้วย หมายเลขอ้างอิงบทความ  ช่ือเร่ือง

 ผู้ เขียน (ภายใน)  ผู้ เขียน (ภายนอก)  หนว่ยงานของผู้ เขียน  ผู้ เขียนร่วม  ปีทีข่องวารสาร  ฉบบัท่ีของวารสาร 

 
 

วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวจัิยและบริการวิชาการ โดยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

บคุลากรคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ค้นหาจากภายในคณะ สามารถสบืค้นข้อมลูเพิ่มเติมในแตล่ะสว่น

เพิ่มมากขึน้ เช่น จ านวนเงินงบประมาณโครงการวิจยั รายช่ือโครงการรออนมุตัิ ข้อมลูทตุิยภมูิ รายช่ือผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  

รายช่ือประสานงานโครงการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

 

 


