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จุลสารงานวจิัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฏาคม—สิงหาคม 2557 
จัดทําโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรนิพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธกิาร 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววนิดา แก้วชะอุ่ม 
ฝ่ายศิลป ์
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผา่นอินเตอรเ์นต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/
newsletter.html  

บรรณาธิการบอกกลาว 
เสร็จส้ินไปแล้วกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ

การ  “การพัฒนางานประจํา สู่งานวิจัย  (Professional  
Routine to Research)” รุ่นที่ 1 โดยวารสารการพัฒนา
งานประจําสู่งานวิจัย (JPR2R ) มีบุคลากรสายสนับสนุนให้
ความสนใจเข้ารับการอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน และ
ได้รับผลการตอบรับที่ค่อนข้างดีมาก ด้วยเห็นว่าโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการน้ีมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีการถามไถ่
ถึงการจัดรุ่นต่อๆ ไป หากมีการจัดโครงการรุ่นที่ 2 เมื่อไหร่
จุลสารงานวิจัยฯ จะรีบมาประชาสัมพันธ์ในทราบต่อไปค่ะ 
สาระน่ารู้ เกี่ ยวกับการจัดของเ สียในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์เรื่องนี้ต้อง
ขยาย จับตาเรื่องเด่น (I get focus) ทุน Seed Grant รอบที่ 
2/2557 คอลัมน์อาหารสมอง การสืบค้นในฐานข้อมูล ISI-
WOS และ Scopus ตอนที่ 2 การสืบค้นผลงานและจํานวน
การอ้างอิงรายบุคคล และโอกาสสุดท้ายสําหรับผู้ที่สนใจจะ
ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
ENRIC 2014 โดยขอให้ Submit Abstract พร้อม Full  
Paper ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 57 ค่ะ 

   พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
               Sirinapat 

03 
การกําจัดของเสียใน 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

05 
สรุปผลกิจกรรมโครงการ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย 



           จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ     1  

 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรัว้งานวจิัย 
ผลงานที่นาสนใจของงานวจิัยและบรกิารวชิาการ 
เรือ่ง นางสาวศภุลกัษณ  วฒันาเฉลมิยศ  
 

 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัด
โครงการอบรมหลักสูตรสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) หลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากทัง้หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทํา Green 
Office  ในช่วงที่ผ่านมาจดัการอบรมไปแล้ว
จํานวน 2 รุ่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และ
วันที่ 28 มถิุนายน 2557 ซึ่งไดร้ับเกียรติจากทา่น
วิทยากรรองศาสตราจารย์สยาม อรณุศรีมรกต ณ 
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญ
เจริญ ชั้น 2 (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 เมื่อวันอังคารที ่ 10 มถิุนายน 2557 รศ.ดร.
กัมปนาท  ภักดีกุล คณบดีเปน็ประธานกล่าวปิดงานและ
มอบประกาศนยีบัตรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ 
“การพัฒนางานประจําสู่งานวจิัย(Professional Routine 
to Research) โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจ
เข้ารว่มการอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งได้รับ
เกียรติจากวิทยากร 2 ท่านคือ รศ.ดร.กิตกิร  จามรดุสิต  
และ ผศ.ดร.กลุณสรรค์  สายขุน มาเป็นผู้ให้ความรู้และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานประจําสู่งานวิจยั  ณ ห้อง
ประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พศิน์  ปิยะพงศ์ คณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวทิยาลัยมหิดล 
ศาลายา (ติดตามรายละเอียดผลสรุปโครงการได้ในเรื่องนี้
ต้องขยาย) 

ถ่ายภาพ : สมเจตน์  ปิ่นปลื้มจิต 
     หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

ถ่ายภาพ : สมเจตน์  ปิ่นปลื้มจิต 
     หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
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หัวข้องานวิจัย 
 เป็นงานวิจัยท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  และ ยุทธศาสตร์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

จํานวนทนุและจํานวนเงินสนบัสนุน  
 ภายใต้วงเงนิท้ังสิ้นไม่เกิน 200,000 
บาท  ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้ 
เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารเงิน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ 
แก่สังคมของคณะ  

คุณสมบตั ิ
 1. เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณที่เสนอขอ และหากเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทนุอ่ืนมาก่อนเลยภายในระยะเวลา
ย้อนหลัง 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับแรก 

 

เปิดรบัข้อเสนอโครงการ 
5 มิถนุายน - 15 กรกฏาคม 2557 

สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีงานวิจยัและบริการวิชาการ 
โทรศพัท ์2112, 2114  

Seed Grant 

กรอบระยะเวลาการดําเนินการ 
ประกาศรับสมัครรอบสอง 4 มิ.ย 57 

 เปิดรับข้อเสนอโครงการ  
     5 มิ.ย –15 ก.ค.57  
 ประกาศผล 15 ส.ค. 57 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ปี 

จบัตาเรื่องเดน 
ทนุสนบัสนนุโครงการวจิยัและบรกิารวชิาการ ครัง้ที ่2/2557  
เรื่อง นางสาวศุภลักษณ  วัฒนาเฉลิมยศ 

ทุนสนับสนุนโครงการ 
วิจัยและบริการวิชาการ  

คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ2557 

I 

Get 

Focus 
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เรือ่งนี้ตองขยาย 
การกาํจัดของเสยีในหองปฏบิตักิารวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 
เรือ่ง เจาหนาที่หนวยหองปฏิบตักิารวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

เรื่องนี ้
ต้อง 
ขยาย 
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การกําจัดของเสียใน 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น จั ด ก า ร ข อ ง เ สี ย ใ น
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดําเนินงานเพ่ือให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีขั้นตอนการจัดการที่
เหมาะสมกับการปฏิ บั ติงานของห้องปฏิ บั ติการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  การจัดการของเสียห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมน้ี ครอบคลุมถึงขั้นตอนการจัดแยกประเภท/
ชนิดของเสีย การจัดเก็บของเสีย การบําบัดของเสีย
เบ้ืองต้น และการจัดส่งของเสียไปกําจัด 

ของเสียจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หมายถึง  ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
การ เรี ยน  การสอน  การตรวจ วัดและ วิ เคราะ ห์
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  มีลักษณะของเสียทั้ง
ของแข็ง ของเหลว โดยสามารถแบ่งประเภทของเสีย
จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกเป็น                    
2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มของเสียอันตราย (Hazardous 
Waste) แ ล ะ ก ลุ่ ม ข อ ง เ สี ย ไ ม่ อั น ต ร า ย  ( Non -
Hazardous Waste)   

กลุ่มของเสียอันตราย (Hazardous Waste) 
หมายถึง ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ การเรียน การ
สอน  การตรวจ วัดและวิ เคราะห์พารามิ เตอ ร์ ด้ าน
สิ่งแวดล้อม ที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวัตถุอันตราย 
ชนิดต่างๆ เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดส์ และวัตถุเปอร์
ออกซิไดส์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ก่อให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน 
วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ของเสียชนิด
ของเหลว หรือของแข็งที่เกิดจากกระบวนการเรียนการ
สอน  การตรวจ วัดและวิ เคราะห์พารามิ เตอ ร์ ด้ าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปนเป้ือนสารเคมีอันตราย ภาชนะ
บรรจุสารเคมีอันตราย สารเคมีที่หมดอายุ เป็นต้น  

กลุ่มของเสียไม่อันตราย (Non - Hazardous 
Waste)  หมายถึงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ การ
เรียน การสอน การตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ไม่ปนเป้ือนสารอันตราย ได้แก่ กล่อง
กระดาษที่บรรจุวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและขวดสารเคมีที่
ไม่ปนเป้ือนสารเคมีอันตราย กระดาษที่ไม่ปนเป้ือนสารเคมี
อันตราย  ถุงมือใ ช้แล้ว  วัสดุในห้องปฏิบั ติการ  เ ช่น 
กระดาษกรอง หน้ากาก แผ่นอลูมิ เ นียมฟอยส์ ที่ ไม่
ปนเป้ือนสารเคมีอันตราย เป็นต้น 



ของเสียที่สามารถกําจัดเองได้ หมายถึง ของเสีย
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ การเรียนการสอน การตรวจวัด
และวิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดให้อยู่
ในกลุ่มของเสียไม่อันตราย (Non - Hazardous Waste) 
หรือของเสียที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือของเสีย
ที่ผ่านการบําบัดเบ้ืองต้นทําให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ห้องปฏิบัติการจึงทิ้งลงสู่ท่อระบายนํ้าเพ่ือเข้าสู่ระบบบําบัด
ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือถังขยะทั่วไปได้ 

ของเสียที่ ไม่สามารถรวมกับของเ สีย อ่ืนๆ 
หมายถึง ของเสียกลุ่มพิเศษที่ไม่สามารถนํารวมกับของเสีย
ประเภทอ่ืนๆ ได้ และต้องมีรายละเอียดระบุชัดเจน เช่น 
ของเสียที่ ไม่ทราบชนิด สารติดเช้ือ สารที่มี อันตราย
ร้ายแรง ( ยาฆ่าแมลง,  PCBs และสารกลุ่ม dioxin) สารที่
สามารถระเบิดเองได้ (ออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์ , เปอร์
คลอเรต , เอไซด์) สารที่ไวต่ออากาศหรือนํ้า 

การส่งของเสียกําจัด การส่งของเสียอันตรายท่ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่สามารถกําจัด
เองได้ โดยห้องปฏิบัติการจะส่งไปกําจัดยังหน่วยงานหรือ
บริษัทเอกชนที่มีความเช่ียวชาญและรับกําจัดของเสีย
อันตรายและสารเคมีอันตราย ซึ่งหน่วยงานหรือบริษัท
ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้กําจัดกากของเสีย
อันตรายจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพิจารณาข้อมูลของเสีย
ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แล้วทํา
การจัดแยกประเภทของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการกําจัด
ของเสียแต่ละประเภท 
            2. พนักงานประจําห้องทดลองนําถังขยะที่ติด
ป้ายของเสียไม่อันตรายไปวางประจําที่ข้างประตูของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งของเสียไม่อันตรายสามารถท้ิงลงในถัง
ขยะนี้และส่งกําจัดเป็นขยะชุมชน 
            3. นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเมื่อมีงานของคลินิก
สิ่งแวดล้อมหรืองานการเรียนการสอนที่มีของเสียที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน เป็นของเสียอันตรายชนิดของเหลว ให้
เบิกภาชนะพร้อมสต๊ิกเกอร์ ที่พนักงานประจําห้องทดลอง 
แล้วบรรจุของเสียที่เกิดขึ้นลงในภาชนะที่เบิกมาและบันทึก
ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นลงในสต๊ิกเกอร์แล้วติดที่ภาชนะให้
ชัดเจน  

 4 .  นักศึกษา ท่ีทํ า วิทยานิพนธ์  หรือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เป็น
ของเสียอันตรายชนิดของเหลว ให้เบิกภาชนะพร้อม
สต๊ิกเกอร์ ที่พนักงานประจําห้องทดลอง แล้วบรรจุของเสีย
ที่เกิดขึ้นลงในภาชนะที่เบิกมาและบันทึกข้อมูลของเสียที่
เกิดขึ้นลงในสต๊ิกเกอร์แล้วติดที่ภาชนะให้ชัดเจน และเมื่อ
เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 
หรือภาชนะที่บรรจุของเสียเต็มแล้วให้นําภาชนะที่บรรจุ
ของเสียดังกล่าวมาส่งที่พนักงานประจําห้องทดลอง เพ่ือ
จัดเก็บในห้องเก็บของเสีย 
    5. สําหรับของเสียอันตรายชนิดของแข็ง เครื่อง
แก้ว/ขวดสารเคมีที่ แตก  ให้ทิ้ งลงในภาชนะที่ทาง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดเตรียมไว้ในแต่ละจุดของ
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งภาชนะน้ันจะมีสต๊ิกเกอร์หรือป้ายเขียน
ไว้ชัดเจนว่า เครื่องแก้ว/ขวดสารเคมีที่แตก S03 

6. นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ หรือโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เป็น
ของเสียอันตรายชนิดของเสียติดเช้ือจุลินทรีย์ ทั้งของแข็ง
และของเหลวให้นักศึกษาทําการฆ่าเช้ือด้วย Autoclave ที่
อุณหภูมิ 121oC ความดัน 15 psi เป็นเวลา 30 นาที 
หลังจากน้ันของเหลวให้ทิ้งลงท่อระบายนํ้า ส่วนของแข็งให้
ทิ้งลงในถุงพลาสติกแล้วมัดปากให้เรียบร้อยและทิ้งเป็น
ขยะชุมชน 

7. ของเสียอันตรายที่ถูกจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของ
เสีย ให้นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ เป็นผู้ดูแล และให้มี
การจัดส่งของเสียที่เก็บไว้ไปกําจัด ปีละ 1 ครั้ง (ยกเว้น
หากมีของเสียอันตรายในปริมาณน้อยให้กําจัด 2 ปีครั้ง) 
ยังหน่วยงานหรือบริษัทที่มีความเช่ียวชาญและรับกําจัด
ของเสียอันตรายและสารเคมีอันตราย ซึ่งจะต้องได้รับการ
อนุญาตเป็นผู้กําจัดกากของเสียอันตรายจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  
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เรือ่งนี้ตองขยาย 
สรปุผลกจิกรรมโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การพัฒนางานประจําสูงานวจิัย” 
เรือ่ง นางสาวศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ 

 

เรื่องนี ้
ต้อง 
ขยาย 

สรุปผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(Professional Routine to Research) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ง านประ จํ า สู่ ง า น วิ จั ย  Professional Routine to  
Research” มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้อย่างเป็น
ระบบโดยใช้งานประจําเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งผลลัพธ์คือการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถคิดและทําวิจัย 
สร้างความรู้จากข้อมูลการปฏิบัติงานและปัญหาท่ี
เกิดขึ้นตามสถานการณ์จริง เกิดเป็นกระบวนการจัดการ
ความรู้ ทั้ งความรู้ภายในและความรู้ภายนอก ให้
เช่ือมโยงไปสู่ทฤษฎีให้สําเร็จได้ด้วยวิธีการวิจัย  

การจัดอบรมท้ัง 3 ครั้งในระยะเวลากว่า 3 
เดือนมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การเขียนงานวิจัย  โดยมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษา
อย่างใกล้ชิด  จากการอบรมในรุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่พบปัญหาในเร่ือง ระยะเวลาในการดําเนินการ
เขียนบทความ  การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  ไม่มี
ผู้ เ ช่ียวชาญในการตรวจทานงานวิจัยที่ ดําเนินการ 
นอกจากน้ียังมีปัญหาในเร่ืองของการเขียน  ซึ่งผู้วิจัย
ส่วนใหญ่เขียนในลักษณะของรายงานสรุปผล  แต่ในการ
เขียนบทความวิชาการ หรือ บทความวิชาการน้ันต้องมี 

การอภิปรายผล  วิเคราะห์ผล เช่ือมโยงผลการวิจัยกับ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น   
 จากการสอบถามผู้ เข้าอบรม  โดยใช้แบบ
ประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น
เก่ียวกับกิจกรรม  ดังน้ี  ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉล่ีย 4.62)  ซึ่งพิจารณาใน
รายละเอียด  พบว่า ประเด็นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด   นอกจากน้ีในส่วนข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ผู้เข้าอบรมขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมที่ทําให้เกิด
แรงผลักดันในการสร้างผลงานวิชาการ  รวมท้ังการ
อบรมทําให้ทราบทิศทางในการดําเนินงานเหมือนการ
มีพ่ีเลี้ยงคอยให้คําแนะนํา  ทําให้มองเห็นหนทางแห่ง
ความสําเร็จ   และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้บริหารที่ให้
ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง    เห็นว่า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีประโยชน์อย่างย่ิง  
สนับสนุนให้มีการจัดโครงการดังกล่าวต่อไป  ทั้งน้ีหาก
มีการจัดโครงการรุ่นที่ 2 เมื่อไหร่จุลสารงานวิจัยฯจะ
รีบมาประชาสัมพันธ์ในทราบต่อไปค่ะ 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 
การสบืคนในฐานขอมูล ISI-Web of Science และ Scopus  
ตอนที ่2 การสบืคนผลงานและจาํนวนการอางอิงรายบุคคล  
เรื่อง  นางสวัสดิรักษ  ใสงาม 

การสบืคนในฐานขอมูล ISI-Web of Science และ Scopus 
ตอนที ่2 การสบืคนผลงานและจาํนวนการอางองิรายบคุคล 

 สวัสดีค่ะ ฉบับที่แล้วเราไดท้ราบวธิีการค้นหารายช่ือ
วารสารทั้งหมดในฐานขอ้มูล  ISI-Web of Science และ 
Scopus สําหรับเลือกหาวารสารที่เหมาะสมในการตีพิมพก์นั
แล้ว  ฉบับน้ีเราจะมาแนะนําวิธีการสืบค้นจากช่ือนักวิจัยใน
ฐานข้อมูล  ISI-Web of Science หรือ Scopus กันบ้าง 
สามารถค้นหาขอ้มูลได้ 3 เรื่อง คือ 1) ข้อมูลบทความที่ตพีิมพ์  
2) จํานวนการถกูอ้างองิรวมถงึบทความใดที่มาอ้างอิง  3) การ
วิเคราะห์ด้านตา่งๆ ของบทความทั้งหมดที่นักวิจยัท่านนัน้
ตีพิมพ์ เช่น Subject areas, สัดส่วนผู้รว่มวิจัย, สัดส่วน
สถาบันที่รว่มวจิัย ฯลฯ  มีวิธกีารง่ายๆ ดังนี ้
1. ฐานขอ้มูล  ISI-Web of Science (http://
apps.webofknowledge.com) 
 1) คลิกเลือก Author และกรอกนามสกุลและตัวอักษร
แรกของช่ือ คลิก Search   

 2) จะแสดงรายช่ือบทความ และจํานวนการอ้างอิง 
สามารถคลิกทีต่วัเลขจํานวนการอ้างอิงเพื่อดูว่าบทความใด
ที่มาอ้างองิผลงานน้ันๆ   หากต้องการดูจํานวนการอ้างองิใน
ภาพรวมของบทความทั้งหมด กด ที่หน้าชือ่บทความหรือ 
Select page แล้วคลิก Create citation report 

เลือกระบชุ่วงเวลาได้ 

พบ 15 บทความในฐาน 

จํานวนการถกูอ้างอิง 
คลิกดรูายละเอียดได้ 

            3) จะแสดงรายละเอียดการถกูอ้างอิงแยกเป็นป ี มีข้อ  
มูลรายละเอียดและคํานวณค่า h-index ให้ด้วย 
Sum of the times cited = จํานวนครั้งที่ถกูอ้างอิงผลงาน 
Sum of times cited without self-citations = จํานวนครั้งที่
ถูกอ้างอิงผลงานโดยไม่รวมการอ้างอิงบทความตนเอง 
Average citations per item  = ค่าเฉล่ียจํานวนครั้งที่ถกูอ้างอิง
ต่อจํานวนผลงานทั้งหมด 
h-index = ตวัเลขที่แสดงจํานวนผลงานวิจัย (ของผู้วิจัยหรือกลุ่ม
วิจัย) ที่มีจํานวนครั้งของการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่า จาํนวน
ผลงานวิจัยนั้นๆ เช่น นกัวิจัย A มีค่า h-index = 15 หมายความ
ว่านักวิจัย A มีผลงานวิจัยจํานวน 15 บทความ (จากจํานวน
ทั้งหมด) ที่ได้รบัการอ้างอิง 15 ครั้งหรือมากกว่า1

 

 4) นอกจากนีใ้นหน้ารายช่ือบทความ เมื่อกด  ที่หน้าชื่อ
บทความทั้งหมด หรือ Select page  แล้วคลิก Analyse results 
จะแสดงข้อมูลวเิคราะห์ด้านต่างๆของบทความของนักวิจัยท่าน
นั้น เช่น Author, Organizations, Research areas, Source 
titles, ฯลฯ จากภาพตัวอย่างดา้นล่างเป็นการจําแนก Research 
areas ของบทความทั้งหมดของนักวิจัยที่เราสืบค้น 
 
1รุจเรขา อัศวิษณุ.  (2551).  การประเมินคณภาพงานวิจัยด้วยวิธี
การศึกษา Bibliometrics (Impact Factor, h index) [ออนไลน์]. 
เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557. จาก http://
library.christian.ac.th/journal/file/5_14.pdf 

จาํนวนบทความทีถู่ก
อา้งองิในแต่ละปี 
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2. ฐานขอ้มูล Scopus (http://www.scopus.com)  
1) คลิกที่ Author search ใ ส่นามสกุลเต็ม และ

ตัวอักษรแรกของช่ือ กด search 

2) จะแสดงรายช่ือบทความ และจํานวนการอ้างอิง 
สามารถคลิกที่ตัวเลขจํานวนการอ้างอิงเพื่อดูว่าบทความใดท่ีมา
อ้างอิงผลงานนั้นๆ  

 

3) เมือ่กด  ที่หน้าบทความทั้งหมดหรอื Select all  
แล้วคลิก View citation overview จะแสดงจํานวนการ
อ้างอิงของแต่ละบทความตามปีที่ถูกอ้างองิ และแสดงค่า  
h-index ของนักวจิัยดว้ย 

 

 

พบ 17 บทความในฐาน 

 4) นอกจากนีใ้นหน้ารายช่ือบทความ เมื่อกด  ที่หน้า
ชื่อบทความทัง้หมด หรือ Select all  แล้วคลิก Analysis  
results จะแสดงข้อมูลวิเคราะห์ด้านต่างๆของบทความของ
นักวิจัยท่านนั้น เช่น Year, Source title, Author, Affilia-
tion, Subject area ฯลฯ จากภาพตัวอย่างด้านล่างเป็นการ
จําแนก Subject areas ของบทความทั้งหมดของนักวิจยัที่เรา
สืบค้นโดย Scopus แสดงเป็นกราฟวงกลมทําใหดู้ได้ง่ายขึ้น
ด้วย 

 ฉบับหน้าพบกับตอนที่ 3 การสืบค้นผลงานและจํานวน
การอ้างอิงแบบรวมทัง้ส่วนงาน สําหรับผู้ที่ตอ้งการเปรียบเทียบ
ผลงานตีพิมพ์ในภาพรวมกว้างๆ กับหน่วยงานอื่นกันนะคะ  

พบกับใหม่ฉบับหน้านะคะ  ขอ้มูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการสบืค้นผลงานและจํานวนการอา้งองิ

แบบรวมทั้งส่วนงาน  รอท่านผู้อ่านอยู่คะ 
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จํานวนการถูกอ้างอิง 
คลิกดูรายละเอียดได้ 

1 
2 
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