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จุลสารงานวจิัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม—เมษายน 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 
นายยุทธพล  ผอ่งพลีศาล 
นางสาววิลินธร ชูโต 
นางสาววนิดา  แก้วชะอุ่ม 
ฝ่ายศิลป ์
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผา่นอินเตอรเ์นต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/

บรรณาธิการบอกกลาว 
จุลสารงานวิจัย Online ฉบับน้ี บอกได้เลยค่ะว่า

บุคลากรสายสนับสนุนห้ามพลาด งานวิจัยและบริการ
วิชาการ  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เปิดตัว
วารสารการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Journal of Pro-
fessional Routine to Research:JPR2R) พร้อมกับการ
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผู้
เข้าฟังเป็นจํานวนมากต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
สนใจนะคะ ติดตามได้ในคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัยและจับตา
เรื่องเด่น (I get focus) ค่ะ นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมดีๆ 
เกี่ยวกับการเขียนผลงาน R2R เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร 
JPR2R ติ ดต ามร ายละ เ อี ยด ได้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์  http://
www.en.mahidol.ac.th/jpr2r  ส่วนฉบับนี้มีเรื่องราวน่ารู้
ที่เป็นประโยชน์ให้ได้ติดตามกันเช่นเคย ผู้อ่านทุกท่าน คงจะ
ได้อ่านเล่นกันเพลิน ๆ ต้อนรับลมร้อนในเดือนหน้ากันนะคะ 
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วิจัย 

รอบรัว้งานวจิัย 
ผลงานที่นาสนใจของงานวจิัยและบรกิารวชิาการ 
เรือ่ง ศภุลกัษณ  วัฒนาเฉลมิยศ  
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 โครงการ “โคโดโมะแรมซาร์สําหรับการศกึษาเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน” (KODOMO Ramsar for ESD: In-
ternational Wetland Exchange in Bangkok, Thai-
land)  จัดกิจกรรมเมื่อวันที ่ 9-12 ม.ค. 2557 โดยมีพิธี
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยคุณเรอิโกะ 
นากามูระ เลขาธิการแรมซาร์เซ็นเตอร์ประเทศญี่ปุ่น 
(RCJ) ,รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี  พร้อมด้วย  
รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ณ หอ้งรองศาสตราจารย์พิเศษมนู 
ศรีขจร ช้ัน 2 อาคารส่ิงแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

 5 ธันวาคม 2557 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองคณบดีฝ่าย
บริหารการวิจัย สร้างเครือข่ายและธรรมมาภิบาล กลา่วเปิด
งานการบรรยาย เรื่อง“หลกัเกณฑ์ แนวทางและความรู้ที่
เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน” โดย 
ผอ.จริยา ปัญญา ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล จากน้ัน
บรรยาย เรือ่ง “การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน เพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ” โดย ดร.สถาพร สาธุการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และการเผยแพร่ผลงานใน
วารสารการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (JPR2R) โดย  
รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต (บรรณาธิการวารสาร) ณ อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  



จบัตาเรื่องเดน 
ทนุสงเสรมิโครงการวจิยัมุงเปาหมายของมหาวทิยาลยัมหิดล 
เพือ่รองรบักาวสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN  Economic Community—AEC) 
เรื่อง นายยุทธพล  ผองพลีศาล  

 
วารสารการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  

Journal of Professional routine to research (JPR2R) 

สอบถามรายละเอียด 
งานวิจัยและบริการวชิาการ คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  

อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73110 หรือ
อีเมล supalak.waa@mahidol.ac.th  

โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2114 
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จบัตาเรื่องเดน 
วารสารการพัฒนางานประจาํสูงานวจิยั Journal of professional routine to research (JPR2R) 
เรื่อง นางสาวศุภลักษณ  วัฒนาเฉลิมมยศ  

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

  วารสารการพฒันางานประจําสู่งานวิจัย (JPR2R)เป็นวารสารสําหรบัเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบคุคลท่ัวไป 
และบคุลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนการแนวปฏิบติัใหม่ๆ รวมทัง้
เป็นการสง่เสริมให้มีการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย และเปน็โอกาสให้บุคลากรสําหรับเผยแพรผ่ลงานวิชาการสู่สงัคม 

 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการท่ีเกิดจากการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยในแนวทางที่สรา้งสรรค์ 
และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ 
 3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการอันเปน็ประโยชน์ต่อสังคม 
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

เปิดรบับทความ มกราคม  ถึง เมษายน 2557 
เผยแพร่ สิงหาคม 2557 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม h p://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r  
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จบัตาเรื่องเดน 
การเปดรบัสมคัรทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 17 ประเภททนุพเิศษ  
เรื่อง นายยุทธพล  ผองพลีศาล 
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การเปดรับสมัครทุนโครงการ 
ปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  

รุนที่ 17  ประเภททุนพิเศษ  
 คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอก (คปก.) 
ได้อนุมัติให้ คปก. ประกาศให้ทุน คปก.รุ่นที่ 17 โดย
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมคัรรับทุนปกติน้ี 
คปก. ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาท่ียังไม่เคยได้รบัทนุ คปก. 
ปกติ  โดยผู้สมัครต้องย่ืนเอกสารต่อไปน้ีให้ คปก.ภายใน 
31 มีนาคม 2557  

 2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรกึษาที่เคยได้รบัทนุ คปก. 
ปกติแล้ว  และมีผลงานเปน็ที่ประจักษ์ในการให้
คําปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพใ์น
วารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง 
โดยเปิดรับ 2 รอบ ดังน้ี รอบแรก ตุลาคม -ธันวาคม 2557 
และรอบที ่ 2 กุมภาพันธ์—เมษายน 2557  โดยขอให้สง่
พร้อมกับข้อมูล 
 1. ผลงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้นหลงัจากที่สมคัรขอรับทุน 
คปก.ครั้งหลังสุด 
 2.นักศึกษาที่มคีุณสมบัติผ่านเกณฑ์ผู้ช่วยวิจัย คปก. 
และได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ช่วย
วิจัย   

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
1. คุณสมบัติทัว่ไปของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ขอรับทุน 

2. ผลงานวิจัยของผู้สมัคร 

3. คุณสมบัติเฉพาะตามที่ สกว. กําหนด 

4. เป็นผู้มีประวัติการรับทุนจาก สกว. ที่ดี 

5. การมีปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยให้ผลิตงานวิจัยระดับ
ปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสากล 

6. หลักเกณฑ์อ่ืนๆ เช่น การส่งรายงานความก้าวหน้าล่าช้า  
ฯลฯ เป็นต้น 

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj21_grantadv17.asp 

โทรศัพท์ 02-278-8247 E-mail : trfrgi@trf.or.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj21_grantadv17.asp
หรือ สอบถาม คุณยุทธพล  ผองพลีศาล โทร 2109 
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1. Sustainability Sciences and Technology 
 Environmental Sciences 
 Innovation and Technology for Sustainability 
 Environmental Education 
 Carbon Sequestration  
 Green Architecture  
 Industrial Ecology  
 Environmental Engineering and Modeling 
2. Natural resources management for  
Sustainability 
 Water, Soil, Forest, Fishery,Wildlife etc.  
 Biodiversity, Conservation Biology 
3. Environmental Policy/Strategies 
 Climate change adaptation and mitigation  
 Policy, design and practice of the social  and  
economics sustainability strategy 
 Environmental Economics/Accounting 
 Sustainability Urbanization 
 Local and Nation Sustainability Indicators 
4. Vulnerability and Changes 
 Live able City / Environmental Protection 
and Restoration   
 Environmental Changes from Palaeo  
Perspective(s) 
 Risk Management 
 Disaster recovery Management 
 Challenge for environmental toxicity 
 Humanity (mankind) and Community  
Resilience  
5. Other related topics  

I 

Get จบัตาเรื่องเดน 
Call for Paper:Global Climate Change and Sustainability Pathways 
เรื่อง นางสาววนิดา  แกวชะอุม 

Call for Papers 
Main Topic  : Global Climate Change and Sustainability Pathways  

    4      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

Environment and Natural Resources 
Journal  : Volume 12 June 2014  

Activities  Date 

Announcement  January 2014 
Deadline for full paper submission  30 March 2014 
Deadline for revised full paper  30 April 2014 
Publication  June 2014 

Submission: Online full paper  
Submission via www.ennrjournal.com   

or  ennrjournal@gmail.com  

The 1st Environment and Natural  
Resources International Conference  

(ENRIC 2014) 

Activities Date 

Call for abstracts opens January 15, 2014 
Submission deadline April 15 ,2014 
Notification of acceptance June 1 ,2014 
Submission of full paper July 15 ,2014 
Final acceptance September 30, 2014 
Conference Dates November 6-7 ,2014 

Website 
http://www.ennrjournal.com/ENRIC/ 



 

เรือ่งนี้ตองขยาย 
โคโดโมแรมซาร สาํหรับการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
เรือ่ง นางสาววลินิธร  ชโูต 

 

เรื่องนี ้
ต้อง 
ขยาย 

 

โคโดโมะแรมซาร สําหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

KODOMO Ramsar for Education  
for Sustainable Development  

 องค์กรหลักผู้จดักิจกรรม : แรมซาร์เซ็นเตอร์ประ
เทศญี่ปุ่น (RCJ) และคณะกรรมการจัดกิจกรรมโคโดโมะ
แรมซาร์สําหรบัการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   วันที ่ 9 
– 13 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม   
นอกจากนี้ยังมีองค์กรพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรม ดังน้ี 
องค์กรพันธมิตรผู้ร่วมจัดกิจกรรม : องค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
โปรแกรมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สํานักงานระดับ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (UNEP/ROAP)   สํานักงาน
เลขาธิการอนุสัญญาแรมซาร ์ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP/MONRE) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมด้าน
การจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (WMRTC) คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค ์ (NSRU) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ONEP/MONRE) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(CMU) ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า 
(WMRTC)  

คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
(MU) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (NSRU) สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง ประเทศไทย (BCST) องคก์ร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) Meeting of 
Japanese Municipalities Involved with Wetlands 
Designated under the Ramsar Convention; Field 
Assistant Network (FAN)  

 ซึ่งกิจกรรมในคร้ังน้ีมีกิจกรรมการศึกษาจากสถานที่
จริง  ทัศนศึกษาภาคสนามทีศู่นย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาชัย
ฝั่งตะวันออก (ชุมชนโคกคาม)  จังหวัดสมทุรสาคร  ชมนา
เกลือตามเส้นทางสมุครสาคร — สมุทรสงคราม ศึกษาวิถี
ธรรมชาติดอนหอยหลอด  วิถีชุมชนประมง  ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรในป่าชายเลน   
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนําเสนองาน
กลุ่ม   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กนักเรียนและครู
ประมาณ 100 คน จากโรงเรียนมัธยมต้น (อายุ 10 – 15 ปี)   
ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  
รวมท้ังคุณคร ู
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ประมวลภาพกิจกรรม โคโดโมะแรมซาร  

พธิเีปิด และ 

การบรรยายพเิศษ 

การแสดงของเยาวชน

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

ทศันศกึษาภาคสนาม 

จงัหวดัสมทุรสาคร และ
สมทุรสงคราม 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 
กลยุทธการเลือกวาสารนานาชาตเิพื่อลงตีพมิพผลงานวชิาการ 
ขอมูลจาก แผนกสนับสนุนทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา  บรษิทั บุค โปรโมช่ัน แอนด เซอรวิส 

กลยุทธการเลือกวารสารนานาชาติ 
เพ่ือการตีพิมพผลงานวิชาการ  

 กลยุทธ์การเลอืกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ   พิจารณา  5 ปัจจัย  ดังน้ี 

 
 

 1. พิจารณากลุม่ผู้อ่านเป้าหมายที่จะเข้าถึงผลงานของ
คุณคือใคร  ซึ่งอาจแบ่งวารสารได้ 2 รูปแบบ คือ  
1.1 วารสารทีมุ่่งเน้นเน้ือหาในวงกว้าง  
มีแนวโน้มจะเข้าถึงง่าย   ใช้คําศัพท์เฉพาะสาขาไม่มาก  
เข้าใจง่าย  ผู้อ่านที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจะเข้าใช้
มาก  
1.2 วารสารเฉพาะสาขา  
ผู้อ่านพิจารณาในรายละเอียด  ใช้ศัพท์เฉพาะสาขามาก  
ผู้อ่านเป็นกลุ่มเฉพาะ  
 2. วารสารใดทีต่รงกับผลงานของคุณมากที่สุด  ให้
พิจารณาขอบเขตของเน้ือหาท่ีวารสารน้ันกําหนด(Aims and 
Scopes)   สอบถามผู้มีประสบการณ์ที่เคยสง่ผลงานตีพิมพ์  
 3. ความจําเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์   พิจารณาจาก
ความรวดเร็วในการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆของวารสาร
เช่น Peer Review , Issue/Year  การตอบรับการตีพิมพ์ 
(Acceptance)  และการตีพิมพ์  
 4. วารสารน้ันมี Index อยู่ทีไ่หนบ้าง เช่น Medline, 
Web of Science, Scopus, Proquest เป็นต้น  
 5. ประเมินช่วงอายุเฉลี่ย และความถ่ีในการใช้วารสาร
น้ันในทางวิชาการ (Cited Half life /Impact Factor)  
 6. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพ่ิม
สําหรับรูปภาพ กราฟ ตารางที่เป็นภาพสี, ค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์แบบ Open Access, ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน (Plagiarism) , ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ภาษาอังกฤษ  

 1. กรอบแนวคิดในการเลือกวารสาร 
 1. ศึกษาขอบเขตสาขาที่วารสารน้ันกําหนด  
 2. ขนาดความยาวของบทความ   
 3. โครงสร้างของบทความ เช่น บทคัดย่อยาวก่ีคํา,  
คีย์เวิร์ดอย่างน้อยก่ีคํา, วัตถุประสงค์, เน้ือหา   
บทวิเคราะห์, รูปแบบบรรณานุกรมและการอ้างอิงที่วารสาร
กาหนด (References and Citation) ,ตัวอย่างรูปแบบ
บรรณานุกรมเช่นAPA/MLA/Vancouver หรือตามรูปแบบ
ของวารสารน้ัน  
 4. ประเภทไฟล์ต้นฉบับที่ส่งที่วารสารน้ันกําหนด เช่น 
PDF, Word  เป็นต้น  
 5. รูปแบบตัวอักษรที่วารสารน้ันกําหนด  
 6. รูปภาพประกอบ(ถ้ามี) มขีอ้กําหนดอย่างไร  
 7. พิสูจน์อักษร (Proof Reading)  
 8. ตรวจทานคาํผิด  
 9. แนะนําให้เพ่ือนหรืออาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาอ่าน
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของงานที่นําเสนอ  
 10. ตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย (The final Check)  
 11. การอ้างอิง (Citation)   ควรตรวจสอบ ดังน้ี 
   • ข้อความหรอืแนวคิดอ้างอิงครบถ้วนหรือไม่  
   • ตรวจการคดัลอกวรรณกรรม (Plagiarism)  
   • ใช้โปรแกรมตรวจ Turnitin, iThenticate  
   • ลิขสิทธ์ิ  
   • รูปภาพ,กราฟ,ตารางที่ใช้ประกอบ มีการขออนุญาต 
และมีจดหมายอนุญาตจากเจ้าของแล้วหรือยัง  

 • ส่งทางออนไลน์  
 • ลงทะเบียน  
 • Upload ไฟล์  
 • ติดตามผล (Track your manuscript)  

   2. การเตรียมต้นฉบบั 

   3. การส่งต้นฉบบั  (Manuscript Submission)  
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 4. การเตรียมแผนสาํรองเม่ือได้รบัการปฏิเสธ 

 1. ค้นหาวารสารสํารอง   โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการ
คัดเลือกวารสาร  เช่น  
   • Journal Citation Reports  
   • Impact Factor  
   • Immediacy Index  
   • Cited Half Life  
   • Web of Science  
   • การค้นหาวารสารด้วยคีย์เวิร์ด (Keywords)  
   • Impact Factor  
 2. เรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดจากเหตุผลในการปฏิเสธของ
วารสารนํามาปรับปรุงแก้ไขและยื่นส่งกับวารสารอ่ืนๆ 
 

 
 

 1. ต้องไม่ลอกเลียนวรรณกรรมของผู้อ่ืนและแอบอ้าง
เป็นของตนเอง (Plagiarism)  โดยแบ่งออกเป็น  
   • Duplicate publication  

 5. จริยธรรมทางการวิจยั 

 • ต้นฉบับที่ส่งอยู่ในบทความต้นฉบับที่ส่ง มเีน้ือหา
ทั้งหมดหรือบางส่วนไดรับการตีพิมพ์ไปแล้วหรืออยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาเพ่ือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน 
   • Self plagiarism / Part of the introduc-
tion ,methods ,discussion section  
   • การนําผลงานของตนเองท้ังหมด หรือบางส่วน หรือ
ของตนเองกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งโอยไม่มีการอ้างอิงผลงานเดิม  
   • Direct copying methods section with new 
data inserted คัดลอกค่าตัวเลข  
   • Methods in testing new materials and  
discussing new results  
   • ใหใ้ช้ภาษาของตัวเองในการอธิบายและสรุป วิธีการ
และแนวคิดของเรา  
   • ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา หรือ ยกข้อความมาใช้เกิน
สมควร (Uncited OR excessive extracts)  
 2. การเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลที่เป็นเท็จ (Fabrication)  
   • ป้ันตัวเลขของการทดลองเพ่ือให้ดูว่าการทดลอง
ประสบผลสําเร็จ  
   • การทําแล็บแห้ง (dry labbing)  
 

ขอขอบคณุขอ้มูลจาก : จิรวัฒน์ พรหมพร. กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพผ์ลงานวิชาการ. เอกสาร
เผยแพร่ออนไลน์แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 
[สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 URL: http://www.library.kku.ac.th/bookpro/update.pdf] 

 “เรียนรูจากขอผิดพลาด
จากเหตุผลในการปฏิเสธของ
วารสาร  แลวนํามาปรับปรุง
แกไขบทความของตนเอง  

กอนย่ืนเสนอ 
ใหกับวารสารอ่ืนๆ” 
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เกร็ด 

ความรู ้
คอลมัน์พเิศษ 

 การจะสร้างผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ถึงแม้จะ
พบปัญหา  และ  อุปสรรคอ ยู่ บ้าง   แต่ ก็มี เคล็ดลับ
ความสําเร็จ (Key success factors) ที่สําคัญที่นักวิจัย
รุ่ น ใหม่สามารถนําไปประยุกต์ ใ ช้ ไ ด้   ซึ่ งการส ร้าง
ผลงานวิจัยควรเริ่มต้นจาก 

ปัจจัยที่ 1  ทุนวิจัย หรือ ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่
ดี  เพราะข้อเสนอโครงการที่ดีจะช่วยให้ได้รับทุนสนับสนุน  
หลักสําคัญคือ ข้อเสนอโครงการน้ันไม่ควรยาวเกินไป  
เพราะ Reviewer น้ันต้องการอ่านเพียงสาระสําคัญของ
โครงการเท่าน้ัน    

ปัจจัยที่ 2 มีความสําคัญไม่แพ้กัน คือ ความพร้อมของ
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์   

ปัจจัยที่ 3 คือ บรรยากาศที่ดีในการทํางาน   

ปัจจัยที่ 4 การวางแผน & การจัดการท่ีดีต้องมีการแบ่ง
เวลาในการทํางาน  จัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสม  

  

เกรด็ความรู 
ขอคิดจากการบรรยาย การสรางผลงานวจิัยดานสิ่งแวดลอมในเสนทางของนักวจิยัรุนใหม 
โดย รศ.ดร.เบญจภรณ  ประภักด ีเมือ่วนัที่ 12 ธันวาคม 2556 
เรยีบเรยีงโดย  นางสาวศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ 

ขอคดิจากการบรรยาย   
การสรางผลงานวิจยัดานส่ิงแวดลอม 

ในเสนทางของนักวิจัยรุนใหม   
 ปัจจัยสุดท้าย คือ การมีทีมวิจัยที่มุ่งมั่นในการ
ทํางาน    ทั้ ง น้ี นัก วิจัยรุ่ น ใหม่ ต้องไ ม่ ย่อท้อ   หาก
โครงการวิจัยน้ันไม่ได้รับทุนสนับสนุน   นักวิจัยควรนํา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ  Reviewer  มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

 นักวิจัยควรจะมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) ที่ดีที่ ช่วยให้
คําปรึกษา  คําแนะนํา ซึ่งพ่ีเลี้ยงควรเป็นคนไทยมีผลงาน
ตีพิมพ์ที่เป็นที่รู้จัก  อยู่ในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน   มี
ประสบการณ์วิจัย  พ่ี เลี้ ยงจะมีบทบาทในการเป็น
กัลยาณมิตรคอยกระตุ้น  ให้คําปรึกษา  ข้อแนะนํา  
ความช่วยเหลือ  ให้กําลังใจ  สนับสนุน  และให้ความ
อนุเคราะห์ในด้านต่างๆ  รวมท้ังเป็นแบบอย่างให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่    ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย  คือ การ
ตี พิมพ์   การตี พิมพ์ควร ตี พิมพ์ ในวารสารที่ อ ยู่ ใน
ฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ  ควรเริ่มต้นจากการตั้งช่ือเรื่องที่ดี  
ครอบคลุม   ทั้งน้ีในทุกกระบวนการวิจัยต้องมีแนวคิด 
และ ทัศนคติที่ดีในการทํางานวิจัย คือ มีความต้ังใจ  
จริงใจ  สนุกกับการทํางาน  ทํางานวิจัยแบบเกาะติด
ต่อเน่ือง  และที่สําคัญคือ ไม่หยุดน่ิงที่จะเรียนรู้และ
พัฒนางานตนเองอยู่เสมอ 
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จัดทําโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
นางสาววนิดา  แก้วชะอุ่ม 
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