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 สวัสดีผู้อ่าน จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ช่วงเวลานี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเก่า และเริ่มต้น

ปีงบประมาณใหม่  จุลสารของเราฉบับนี้จึงมีเนื้อหาที่ผสมผสานกัน ของกิจกรรมด้านการวิจัย บริการวิชการ และ

ฝึกอบรม ซึ่งคาบเกี่ยวในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณ อาทิ การปิดท้ายงานวิจัยการปลูกพืชดาดฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงานจากคอลัมน์คุยกับนักวิจัย โครงการฝึกอบรมยุวชนสื่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

มา จากคอลัมน์กิจกรรมเด่น กิจกรรมประกวด UAV STRAT UP 2018 และ กิจกรรม EN RESEARCH EXPO 2018 จาก

คอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย เสริมด้วยสาระส าคัญ นโยบายหรือข้อปฏิบัติใหม่ ๆ จากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้

ตัวอย่างชีวภาพ และ เทคนิคการค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Scopus จากคอลัมน์

นักวิจัยควรรู้และจับตาเรื่องเด่น สุดท้ายนี้ขอบอกว่าข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาสาระ ในการวิจัยและบริการวิชาการมี

มากมากท่ีต้องติดตามความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งกองบรรณาธิการจะขอเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งของ

คณะและมหาวิทยาลัย ในการเลือกสรร เรียบเรียงข้อมูล ข่าวสาร ที่น่ารู้เหล่านั้นมาบอกเล่าแก่ท่านผู้อ่านต่อไป     

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter


จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 3 

 

ContContenentsts  
 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ปีที่ 6 ฉบับที่  6  Sep-Oct 2018 

 รอบรั้วงานวิจัย              page 4 
Enovation Village 
UAV Start Up 2018 
EN Research Expo 2018 

 
 คุยกับนักวิจัย          page 6 

วัสดุพืชพรรณส าหรับสวนดาดฟ้าบ ารุงรักษาต่ า เพื่อการอนุรักษ์พลงังานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 

 นักวิจัยควรรู้                 page 9 
การใช้ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย (Material Transfer Agreement: MTA)  

 

 กิจกรรมเด่น                 page 11 
โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นท่ี 2 หลักสูตร “ ผู้น าทางสิ่งแวดล้อม” 

 

 จับตาเรื่องเด่น         page 13 
การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมลูนานาชาติ 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ ์               page 17 
The Environment and Natural Resources Journal  



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 4 

 

รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์และ ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์ ร่วมหารือกับทีมงาน Start-

Up ของคณะ เกี่ยวกับแนวทางการขยายผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องงอก

กาบา และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ณ ห้อง Enovation Village อาคาร

สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.รัตนะ บุลประเสรฐิ พร้อม
ทีมนักศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน
นวัตกรรมอากาศยานไรันักบิน ส าหรับการพ่นสาร
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพ่ือการส่งออก และ
ผลงานอากาศยานไร้นักบินส าหรับผลิตกุ้งในระบบปิด 
โดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ ในการแข่งขันประกวด
ธุรกิจนวัตกรรม UAV Start Up 2018 จัดขึ้นโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ GISTDA และส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เมื่อวันศุกร์ที่ 14 
กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ     
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

Enovation Village 

UAV Start Up 2018 
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย 

EN Research Expo 2018 

 งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับงานบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “EN RESEARCH EXPO 2018” แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาตรี เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักบรรยากาศ ความหลากหลาย และความน่าสนใจของงานวิจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ของคณะ รวมทั้งเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจน
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดริเริ่มการท าวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ การสร้าง
ประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) 
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คุยกับนักวิจัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

วัสดุพืชพรรณส าหรับสวนดาดฟ้าบ ารุงรักษาต่ า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

 คุยกับ ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ  เก่ียวกับงานวิจัย 

วัสดุพืชพรรณส าหรับสวนดาดฟา้บ ารงุรักษาต่ า เพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์  

อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้น แนวคิด การท า

ศึกษาโครงการวิจัยนี้  

 แนวคิดมาจากการจัดสภาพแวดล้อม สภาวะความน่า

สบาย  เพื่อให้เมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงกับการบูรณาการองค์รวม ซึ่ง

อยากจะจัดการสภาพแวดล้อมของอาคาร ผู้ประกอบการ หรือ 

เจ้าของกิจการ ที่ต้องการปรับการใช้ทรัพยากรในอาคาร การใช้

ไฟฟ้าในอาคาร นอกจากนี้สบืเนื่องมาจากกฎหมายการใช้พลังงาน 

และการอนุรักษ์พลังงานท าให้อาคารเก่าจึงต้องมีการปรบัปรุง ให้

ค่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดคาร์บอนฟุตปริน้ท์ ไม่เกิน

ตามที่กฎหมายก าหนดและยังมปีระโยชน ์ ในการลดความร้อนเข้า

สู่อาคาร ลดภาระของเคร่ืองท าความเย็นอีกด้วย เป็นการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้สวนดาดฟ้าและเปน็ทางเลือก   

การเลือกพืชพรรณ 

การวิจัยนี้ท าเพื่อหาพืชที่เหมาะสม เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดย

ปลูกพืช เทียบกับการลดการใช้พลังงานไฟฟา้ และลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งการท าสวนดาดฟ้าจะมี 2 แบบ คือ 

    1. Intensive Roof Garden คือ การปลูกพืชบนหลงัคาที่เรา

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นได้ เช่น ใช้เป็นพืน้ที่

นั่งเล่นพักผ่อน เปน็สวนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และน้ าหนักมาก 

การดูแลสูง  

    2. Extensive Roof Garden คือ หลังคาเขียวแบบไม่ใชส้อย  

หมายถึงการปลูกพชืคลุมบนหลงัคา โดยเน้นการปลูกพื้นที่มีความ

ทนทาน  เปน็สวนน้ าหนักเบา การดูแลไม่มาก  

 ทั้งนี้ได้เลือกการท าสวนดาดฟ้าแบบ Extensive 

Roof  Garden  โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรม การวิจัย

ต่างๆทีผ่่านมา เพื่อหาพชืที่เหมาะสม โดยมีการเลือกพืชมา

จ านวน 30 ชนิด ที่มีศักยภาพ โดยดูจากพนัธุกรรมพืช เลือก

พืช ที่มีถิน่อาศัยบนเขาหินปนู ซึ่งมสีภาพคลา้ยคอนกรีต   

และเลือกพืชที่ใชน้้ าน้อย การเติบโตช้า ไม่ทิง้ใบ  ไม่ต้องดูแล

มาก เป็นพืชขนาดเล็ก ท าให้สวนมีน้ าหนักเบา   
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คุยกับนักวิจัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

วัสดุพืชพรรณส าหรับสวนดาดฟ้าบ ารุงรักษาต่ า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

การศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  เริ่มจากพืชการค้า (พชืที่หาซื้อไดท้ั่วไป) 

และพืชจากธรรมชาติ (น ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เอง) 

โดยจัดท าสวนบนดาดฟา้ ตามระบบมาตรฐานการท าสวน มีแผ่น

ระบายน้ า และแผ่นกนัซึมในการปลูก เพื่อไม่ให้ดินไหลออกจาก

แปลงทีป่ลูก  

การทดสอบ ทดสอบโดยการวัดการรับความร้อน และคา่การ

ถ่ายเทความร้อน เพื่อดูว่าพชืชนิดไหนดทีี่สุด ทดสอบโดยวัดความ

ร้อนที่พื้นเปลือย พื้นวสัดุปลูก และ เรือนยอด เป็นการทดสอบ

แบบ Long term โดยวัดทั้ง 3 ฤดู (ฤดูร้อน, ฤดูฝน, ฤดูหนาว) 
 

ผลที่ได้ พบว่า คา่ความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดาดฟา้ที่ปลกู

พืชกับไมป่ลูกพชืมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าในพิสัย 2.76 ºC – 12.23 ºC 

ซึ่งมีประสทิธิภาพลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคารร้อยละ 20.98 

ถึง 83.73 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการลดภาระของ

เครื่องปรับอากาศ 0.1997 kW h/m2/8hr และให้ผลตอบแทน

การประหยัดไฟฟา้คิดเป็นเงนิ 0.69 บาท/m2/8hr  ส าหรับการ

ดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนดาดฟ้า มีค่าระหวา่ง 0.04-

3.01 kg CO2/m2 เมื่อรวมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อมจากการลดการใชไ้ฟฟา้ สวนดาดฟ้าแบบบ ารุงรักษาต่ า

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมต่ าสุด 5.1856 kg 

CO2eq/m2/year และมากที่สดุ 28.4639 kg CO2eq/m2/year 

ปัญหาและอุปสรรค 

พบปัญหาในการเพาะเลี้ยงต้นไม้จากธรรมชาติ ใช้เวลานานใน

การเพาะเลี้ยง เพื่อให้ได้ปริมาณมากเพียงพอต่อการทดสอบ 

เพราะพืชเจริญเติบโตช้า กวา่ที่คิดไว้ ท าให้โครงการมีความ

ล่าชา้กว่าแผนที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังขาดเครื่องมือการวัดค่า

การถ่ายเทความร้อน ซึ่งจะวัดได้แม่นย ากว่า แต่เนื่องจากมี

ราคาสูง จึงไม่ไดน้ ามาใช้ในการทดสอบ  ทดสอบโดยการวัด

ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแทน 

แหล่งทุน 

ได้รับทนุอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี

งบประมาณ 2559-2560 โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนนุการ

วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล 

คุยกับ ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ   
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คุยกับนักวิจัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

วัสดุพืชพรรณส าหรับสวนดาดฟ้าบ ารุงรักษาต่ า เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

การน าไปใชป้ระโยชน ์

 เมื่อพิจารณาตามความสามารถในการลดความร้อนที่ถา่ยเทเข้าสู่อาคารจากดาดฟ้า อัตราการรอดชีวิตหรือการเจริญเติบโต

ภายใต้สภาวะการบ ารุงรักษาต่ า และอัตราการดูดกลบัและลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก พบว่า วัสดุพชืพรรณที่เหมาะสมส าหรับ

การจัดสวนดาดฟา้แบบบ ารุงรักษาต่ า มากที่สุด 5 ชนิดแรก ได้แก่ จันทร์แดง (Dracaena cochinchinensis) แคสันติสุข 

(Santisukia kerrii) จันทร์หนู (Dracaera Kawcesakii) โกสน (Codiaeum variegatum (L.)) และ ฟ้าประดษิฐ์ (Convolvulus 

mauritianus Boiss) ซึ่งพชืพรรณสามชนิดแรกมีถิ่นก าหนดจากแหล่งธรรมชาติภูเขาหินปนู  

 ซึ่งจากผลการทดสอบนี้  สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการเลือกพชืปลูกสวนดาดฟ้า ซึ่งนอกจากจะลดความร้อน แล้วยังช่วยใน

การประหยัดพลังงาน (ค่าไฟฟ้า)  ปลูกพชืด้วยต้นทุนต่ า ลดคารบ์อนฟุตปริน้ท์ขององค์กร อีกด้วย    

  

คุยกับ ดร. บุญลือ คะเชนทร์ชาติ   

 จากการได้พูดคุยกับอาจารย์ ดร. บุญลือ ในวนันี ้ หวังว่าท่านผู้อ่าน จะได้แนวคิดการเลือกพืช เพื่อท าสวนดาดฟ้า ซึ่งมี

ความทนทาน การดูแลต่ า สามารถน าไปใช้ในหน่วยงาน หรือบ้านใครมีดาดฟ้า อยากลดความร้อน ก็สามารถน าไปลองปลูกกันได้

เลยค่ะ  ปลูกงา่ยๆไมต่้องดูแลมาก ช่วยลดความร้อนแถมยังชว่ยลดค่าไฟได้อีกด้วย  
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นักวิจัยควรรู้ 

“สาระส าคัญการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววตัถุเพือ่การวจัิย (Material Transfer Agreement: MTA)”  

 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้
นักวิจัยรักษาสิทธิในตัวอย่างชีวภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่า
เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการเจรจาตกลงในกรณีที่การใช้
ตัวอย่างชีวภาพก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ คอลัมน์
นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับตัวอย่างชีว
วัตถุเพื่อการวิจัย  
ขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ และเอกสาร
ที่ต้องใช้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิจัยทุกท่านจะได้
ด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 
ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย : ได้แก่  
ตัวอย่างชีวภาพ ชีววัตถุ Specimen  สารเคมีสังเคราะห์ สกัด 
ห รื อ วั ต ถุ อ่ื น ๆ  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดท าข้อตกลง
การใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ วันที่ 
30 มิ.ย 2551)  
  
ขั้นตอนการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ  
กล่าวคือ ในกรณีที่การรับและจัดส่งตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการ
วิ จั ยตามประกาศข้ า งต้ น  ระหว่ า งหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันเอง หรือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานภายนอก แบ่งเป็น 2 กรณี 
ได้แก่  
 1. แบบฟอร์มและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้นักวิจัย/หน่วยงานเจ้าของตัวอย่างชีววัตถุ  ส่ง
ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย แก่กองบริหาร
งานวิจัยตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลง หลังจากนั้นจะเป็นการลง
นามโดยรองอธิการบดีฝ่ ายวิจัย  หรือมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ หัวหน้าส่วนงาน
มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีว
วัตถุเพื่อการวิจัย 

2 )  แบบฟอร์ ม และ เ งื่ อ น ไข ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต ามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ให้นักวิจัย/หน่วยงานเจ้าของตัวอย่างชีว
วัตถุ ส่งข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัยแก่กอง
บริหารงานวิจัยในเบื้องต้น  โดยกองบริหารงานวิจัยจะส่งต่อ
ใ ห้สถาบั นบริ หา รจั ดกา ร เทค โน โลยี แ ละนวั ตกรรม 

(INNOTECH) หรือกองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามหรือมอบ
อ านาจจากมหาวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้า
ส่วนงานมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามข้อตกลงการใช้
ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย 

 
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วยเอกสารดังนี ้
 

  1: ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย 
(Material Transfer Agreement ; MTA (ฉ บั บ
ภาษาไทย) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้รับชีววัตถุ และผู้จัดหาชีว
วัตถุ มีรายละเอียดส าคัญเก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในตัวอย่างชีวภาพ 
การใช้ตัวอย่างชีวภาพเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัยตามที่
ระบุในข้อตกลง การรักษาความลับของตัวอย่างชีวภาพ การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เกิดจากการใช้ตัวย่างชีวภาพ สิทธิ์และ
ข้อยกเว้นการไม่ร่วมรับผิดของผู้จัดหาชีววัตถุ ระยะเวลาที่
ข้อตกลงสิ้นสุด และลงนามร่วมระหว่างผู้จัดท าข้อตกลง (ภาพ
ที่ 1)    
 

ภาพที่1: ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

นักวิจัยควรรู้ 

“สาระส าคัญการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววตัถุเพือ่การวจัิย (Material Transfer Agreement: MTA)”  

ภาพที่2: ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหดิล 

...ข้อมูลเพิ่มเติม…นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติการจัดท าข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวตัถุเพื่อการวิจัยได้ที่  

จริยธรรมการวิจัยทางชีวนิรภัย https://op.mahidol.ac.th/ra/research_ethics_BIOSAFETY/ 

2 : ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (Internal Material Transfer 
Agreement (ปรับปรุงจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล) เป็นข้อตกลงระหว่างผู้รับชีววัตถุ และผู้จัดหาชีว
วัตถุ  ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มี
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและจ านวนตัวอย่างชีววัตถุ 

เงื่อนไขการรับและส่งตัวอย่างชีววัตถุ การใช้ประโยชน์เพ่ือ
การเรียนการสอน การวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ความ
เป็นเจ้าของตัวอย่างชีววัตถุ การขอค ายินยอมการต่อยอด
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ระหว่างผู้จัดหาชีววัตถุ  และผู้รับ
ชีววัตถุ และการลงนามร่วมระหว่างผู้จัดท าข้อตกลง (ภาพ
ที่ 2)    

https://op.mahidol.ac.th/ra/research_ethics_BIOSAFETY/
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง ณัฐญาภรณ์ ศรีบญุปวน  

โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 หลักสูตร “ ผู้น าทางสิง่แวดล้อม” 

 ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ 
จังหวัดล าปาง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เล็งเห็นความส าคัญของการปลูกฝังให้เยาวชนภาคเหนือตอนบนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม โดยใฃ้หัวข้อ หลักสูตร ผู้น า
ทางสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี
ภาวะผู้น าที่จะออกไปช่วยให้สังคมทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
และยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ 
จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561 และมีเยาวชนจาก
โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 51 คน  
 โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรก
ทักษะทางวิชาการ การประเมินตนเอง การท างานร่วมกันเป็นทีมและ
การลงพ้ืนที่ภาคสนามจริง เ พ่ือให้ เยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้
สถานการณ์จริงตลอดจนกิจกรรมสันทนาการเพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ภายในค่าย ยกตัวอย่างเช่น 
 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ฉัน เธอ เรา โดยให้แต่ละคนเขียน Face-

book แนะน าตัวเองและบันทึกความคาดหวังของการมาเข้าค่าย
ลงในกระดาษรูปและน าเสนอให้เพื่อนๆในกลุ่ม  

 กิจกรรมรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ผ่านโจทย์ค าถาม อาทิเช่น สิ่งที่
ตนเองถนัดและเก่ง สิ่งที่ตนเองไม่ถนัด มุมมองของผู้ อ่ืนที่มอง
ตนเอง เป้าหมายหรือสิ่งที่ใฝ่ฝัน เป็นต้น    

 กิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุผลและเรียนรู้การ
แบ่งปัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นในทางท่ีถูกต้อง  
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กิจกรรมเด่น 
โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 หลักสูตร “ ผู้น าทางสิง่แวดล้อม” 

เรื่อง ณัฐญาภรณ์ ศรีบญุปวน  

 กิจกรรมทัศนศึกษาค้นหาความรู้ ในหัวข้อ นิเวศป่า ณ 

อุทยานแห่งชาติดอยจง ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ 

จังหวัดล าปาง 

   กิจกรรมโครงงานเมือง 3 มิติ โดยให้แต่ละกลุ่มออกแบบ

และจัดท าผังเมืองจ าลองภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด โดย

น้องๆแต่ละกลุ่มร่วมลงมือออกแบบพร้อมน าเสนอเพื่อจัด

ประกวด 

สุดท้ายนี้ การจัดโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม 

ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งน้อง ๆ ยุวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการน าความรู้

ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือผู้อื่นที่

เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่จดุเร่ิมต้นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเชิงพืน้ที่อย่างยั่งยืนต่อไป  
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เรื่อง สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

จับตาเรื่องเด่น 

การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูลนานาชาติ 

การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานขอ้มูล Web of Science 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Web of Science  (http://apps.webofknowledge.com)  คลิกที่ Journal Citation Reports (JCR) คลิก 

Browse by Journal 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. คลิกที่ Select Categories 

แล้วเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ 

ตัวอย่างเช่น Environmental 

Sciences คลิก Submit จะแสดง

รายชื่อวารสารในสาขานัน้ คลกิดู

รายละเอียดแต่ละวารสาร  

คลิกเพื่อให้เรียงตามค่า 
Journal Impact Factor ได้ 

คลิกเพื่อเลือกเมนูท่ีต้องการ
ให้แสดงได้ 

เมนูอ่ืนๆ เลือกได้ เช่น เลือกประเทศ  เลือก
ฐาน Social Sciences Citation Index 
(SSCI) หรือ Science Citation Index (SCI) 
Expanded หรือเลือก Quartile ที่ต้องการ
ให้แสดงได้ (JIF Quartile) เป็นตน้ 

http://apps.webofknowledge.com
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เรื่อง สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

จับตาเรื่องเด่น 
การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูลนานาชาติ 

การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Scopus 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Scopus  (http://www.scopus.com)  คลิกที่เมนู Sources แล้วเลือก Subject area ตัวอย่างเช่น 
General Energy จากนั้นคลิก Apply 

3. ต้องการค้นหาเว็บไซต์วารสาร สืบค้นโดยใช้ Google   
หมายเหตุ ควรตรวจสอบเลข ISSN วารสารจากฐานข้อมูล Web of Science กับเว็บไซต์วารสาร ให้ตรงกัน เพราะ

มีบางวารสารชื่อคล้ายกัน (เช่น มี s ต่อท้ายกับไม่มี s) แต่อยู่ต่างส านักพิมพ์ อาจท าให้เข้าใจผิดและตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มี
คุณภาพได้ 
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เรื่อง สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

จับตาเรื่องเด่น 
การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Scopus 

2. จะแสดงรายชื่อวารสารในสาขานั้น คลิกดูรายละเอียดแต่ละวารสาร  
คลิกเพื่อให้เรยีงตามค่ามากไปน้อย / 

น้อยไปมาก ได ้

3. บางวารสารจะมลีิ้งค์ไปที่หนา้เว็บไซต์วารสารได้ (Journal Homepage)  แต่บางวารสารไม่มีลิ้งค์ให้  สามารถสบืค้น
โดยใช้ Google   

หมายเหตุ  ควรตรวจสอบเลข ISSN วารสารจากฐานข้อมูล Scopus กับเว็บไซต์วารสาร ให้ตรงกัน เพราะมีบางวารสาร
ชื่อคล้ายกัน (เช่น มี s ต่อท้ายกับไม่มี s) แต่อยู่ต่างส านักพิมพ์ อาจท าให้เข้าใจผิดและตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่มีคุณภาพได้ 
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เรื่อง สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

จับตาเรื่องเด่น 
การค้นหารายช่ือวารสารที่อยู่ในหมวดสาขาเดียวกันในฐานข้อมูล Scopus 

4. เนื่องจากการสืบค้นจากเว็บไซต์ Scopus จะไม่แสดงค่า Quartile ของวารสาร หากต้องการเลือกเฉพาะกลุ่ม 
Quartile ที่ต้องการ ให้สืบค้นที่เว็บไซต์ Scimago ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดท าค่า Quartile ให้กับ Scopus  ลิ้งค์ http://
www.scimagojr.com/journalrank.php  
สามารถเลือก Subject area, Subject category, Country, Type, SJR Year โดยจะแสดงค่า Quartile ของวารสารด้วย 
และเม่ือเลือกกดท่ีชื่อวารสาร จะเปิดหน้าแสดงข้อมูลของวารสาร แต่ไม่มีลิ้งค์หน้าเว็บไซต์วารสารให้  

เมื่อเลือกวารสารที่สนใจแล้ว หากไม่พบลิ้งค์เว็บไซต์วารสาร สามารถใช้ Google ช่วยในการสืบค้นต่อไป 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

EnNRJ is now indexed in international databases as follows :  

"Scopus [CiteScore=0.23 [September 2018]]",  

"Clarivate Analytics [BIOSIS Preview, Biological Abstracts, Zoological records]",  

"EBSCOhost", "Directory of Open Access Journals [DOAJ]" "ASEAN Citation Index [ACI]" 

Vol 17 No 1 (2019): Online Article-In-Press  

>> https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/issue/view/11579 

The Environment and Natural Resources Journal  

เรื่อง อิสรีย์ อภญิญา 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/ennrj/issue/view/11579
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