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เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

 สวัสดีผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ  จุลสารของเรา นอกจากมีเนื้อหาด้านงานวิจัยซ  ึ่งถือว่าเป็นเนื้อหา

หลักท่ีกองบรรณาธิการสรรหามาบอกกล่าวให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงการบริหารงานวิจัย

อย่างสม่่าเสมอแล้ว เนื้อหาอีกด้านท่ีมีความส่าคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือ การบริการวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นอีกภารกิจที่ส่งเสริม

เปูาหมายยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และฝึกอบรมขององค์กร จุลสารของเราฉบับนี้จึงมี

เนื้อหาเน้นการน่าเสนอกิจกรรมด้านบริการวิชาการท่ีเด่น ๆ   อาทิ การสัมมนาวิชาการการพัฒนาวารสารขึ้นสู่ฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติจากบรรณาธิการซึ่งเป็นบุคลากรของคณะ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ และโครงการฝึกอบรมนานาชาติด้านการจัดการภัยธรรมชาติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จากคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย ท่าความรู้จักคุณแม่ผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ่าปี 2561 จากคอลัมน์

คุยกับนักวิจัย และเรียนรู้วิธีการสืบค้นรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จากคอลัมน์จับตาเรื่องเด่น มาน่าเสนอแก่

ผู้อ่าน เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีมีความส่าคัญอีกด้านหนึ่งของทีมงานวารสาร และยินดีเปิดรับข้อเสนอแนะความ

คิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงจุลสารจากทุกช่องทาง 

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

การสัมมนา“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: 
the ‘How-to’ Seminar) 

รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี อาจารย์ประจ่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และบรรณาธิการวารสาร 
Environment and Natural Resources Journal เข้าร่วมการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อ “ท่าอย่างไรให้
วารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” ในการสัมมนาเรื่อง“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU 
Journals to International Databases – The How-To Seminar) โดยบรรยายร่วมกับหัวหน้าบรรณาธิการ
วารสารวิชาการท่ีเข้าสู่ Scopus – ฐานข้อมูลระดับ
สากล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะ
จิตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง 
คณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร
ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม 
ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ 
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและ
บรรยายพิเศษ เรื่อง  “Publications, Journals & 
University Ranking”  และ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง  “A Pilot Project on Quality Improve-
ment of Thai Journal Titles for Indexing in Scopus” ด้วย  
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย 

ประชุมและหารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 
น. ศ.ดร.พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองอธิการบดีฝุาย
วิจัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวปราณ
ปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อ่านวยการ ส่านักพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เข้าร่วมประชุมและ
หารือร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
และบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ระหว่าง ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดี
กุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, 
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝุายบริหาร
งานวิจัยฯ และนายธีรวุฒิ ชยิานนท์ หัวหน้างาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม OSM3 ชั้น 2 
ส่านักงานอธิการบดี 

โครงการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” พร้อมน่าผู้เข้าร่วมอบรม
ยืนสงบนิ่งเพ่ือเป็นการไว้อาลัยให้แก่เหยื่อผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยจากเหตุภูเขาไฟระเบิดในประเทศกัวเตมาลา ณ ห้อง
ประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรมจ่านวน 20 คน จาก 
20 ประเทศท่ัวโลก 
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย 

โครงการอบรมนานาชาติ Adapting to Climate Change: Facing the Consequence 

 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Cli-
mate Change: Facing the Consequence" ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล โดยการอบรมจะจัดขึ้นที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2561 โดย
มีผู้เข้าอบรมจ่านวน 18 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศกัมพูชา 
โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนย่า ลาว มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มอริเตเนีย โมร็อกโก เนปาล ไนจีเรีย ซูดาน ไทย 
ตูนิซีย อรุกวัย และเวียดนาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Co-
operation Development Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจ่านงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อ่านวยการฝึกอบรม 
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คุยกับนักวิจัย 
เรื่อง  นิรมล  มุ่นพลาย 

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 2561 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คุณแม่น้อย สืบเมืองซ้าย  

(จังหวัดร้อยเอ็ด) 

     แม่น้อย ได้น่าแนวคิด ปรัชญาต่างๆ มาผสมผสานและ

ปรับใช้ให้เข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ จนเป็นที่รู้จัก

มักคุ้น และเป็นผู้น่าที่โดดเด่นในชุมชน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์

ตามวิถีชุมชน ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่จ่าเป็นต้องใช้

เทคโนโลยีแต่เป็นการอนุรักษ์ด้วยความคิด สติปัญญา และ

การลงมือท่า  

   แม่น้อยผู้น่าในการแก้ปัญหาดินเค็ม แก้ปัญหาขยะในชุมชม มีบทบาทส่าคัญในการรักษาปุาชุมชนดอนปูุตา และส่งเสริมให้

คนในชุมชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว จนทุกวันนี้ ทั้งลูกและคนในชุมชนท่าการเกษตรโดยไม่พ่ึงพาสารเคมี ตามแนวทางของแม่  

แม่สอนลูกเสมอว่า อย่าละทิ้งผืนดินเกิด ให้รักษามรดก คือ นา  ดูแลพระแม่ธรณีและผืนปุา  

เมื่อปุาและน้่าอุดมสมบูรณ์ ก็จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราทุกคนได้นานแสนนาน แม่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน และ

ชาวบ้านในชุมชน  เป็นที่ยอมรับ ยกย่องจากคนในชุมชนว่า “แม่พระผู้ใจบุญ เกื้อกูลธรรมชาติ” 

       จากการที่คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ่าปี 2561 ได้ลงพ้ืนที่ภูมิภาค

ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเฟูนหาและสัมภาษณ์คุณแม่ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ลูกและคนในชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งแด

ล้อมท่ีดี  ซึ่งในปีนี้ มีผู้เสนอชื่อ 26 ท่าน และผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจ่านวน 4 ท่าน คอลัมน์คุยกับนักวิจัยฉบับนี้ จึง

ชวนผู้อ่านมาท่าความรู้จัก ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว จาก 4 จังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 2 ภูมิภาคของประเทศ

ไทย ได้แก่   
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คุณแม่กัญญา อ่อนศรี  (จังหวัดสุรินทร์๗ 
แม่สอนลูกให้เรียนรู้จากการ “ดูที่แม่ท่า จ่าที่แม่สอน และลงมือท่าจริง” เพ่ือให้ลูกได้เผชิญประสบการณ์ด้วยตนเอง 
แม่ปลูกฝังลูกตั้งแต่เด็ก ให้มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผืนดิน ดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูกผัก สร้างความมั่นทางอาหาร 

ประหยัด เห็นคุณค่าของเงิน มีภาวะผู้น่า เสียสละ ท่างานเพ่ือส่วนรวม และท่างานร่วมกับชุมชนได้ 

ภาคใต—้คุณแม่ชิดสุภางค์ ช านาญ  (จังหวัดชุมพร) 

      ภารกิจส่าคัญที่คุณแม่และสมาคมเพ่ือนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรท่า คือ ฟ้ืนฟูผืนปุา

สาธารณะที่ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมโทรม และร่วมกันทวงคืนผืนปุาสาธารณะจากการถูกบุกรุก

ของนายทุนและชาวบ้านที่เข้าไปยึดครองพ้ืนที่เป็นของตัวเอง  

 แม่เป็นแกนน่าร่วมฟ้ืนฟูผืนปุา สาธารณะที่ถูกปล่อยทิ้งให้

เสื่อมโทรมร่วมทวงคืนผืนปุาสาธารณะ จากการถูกบุกรุกของ

นายทุน และชาวบ้าน ที่เข้าไปยืดครองพ้ืนที่เป็นของตัวเอง 

แม่ยังเป็นผู้น่าการอนุรักษ์ปุาชายเลน ร่วมกับชุมชนท่าฝายหินก่อ ที่ต่าบลสะพลี  อีกท้ังประสานให้กลุ่มเครือข่ายรณรงค์

ส่งเสริมประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับต้นๆ ของอ่าเภอประทิว แม่พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูก

ปุาชายเลน ลูกทุกคนจึงรักและหวงแหนปุา เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ที่จะก่อเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
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คุณแม่เบญจวรรณ  เพ็งหนู (จังหวัดพัทลุง) 
“ทะเลสาบสมบูรณ์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นแนวคิดของแม่

เบญจวรรณ ในการท่างานมามากกว่า 20 ปี  ในการให้ชุมชนร่วมมือดูแล

กันเองตามวิถีชาวบ้าน แม่ได้ริเริ่มและเสริมสร้างการรวมกลุ่มของชุมชน

ชาวประมง บ้านช่องฟืน ต่าบลเกาะหมาย จังหวัดพัทลุง โดยร่วมกัน

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้ชาวประมงได้ออมเงิน  น่าดอกผลจากการ

ออม มาซื้อพันธุ์ปลา 

ร่วมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล สร้าง

ความรู้สึก เป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลให้

ชาวประมงกลับมาท่างานในพ้ืนที่ มีการร่วมกัน

ก่าหนดธรรมนูญชุมชน เพ่ือใช้ปฏิบัติร่วมกัน มี

แพปลาชุมชน มีระบบการแปรรูปทรัพยากร

ทางทะเล แม่ยังได้ขยายแนวคิดและวิธีการ

ด่าเนินงานสู่ชุมชนใกล้เคียง อีกด้วย 
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เรื่อง สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

จับตาเรื่องเด่น 

 
วิธีการสืบค้นรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus  

สามารถสืบค้นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ Scopus  
ลิ้งค์ https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sourceinfo 
-> เมนู Source -> Browse sources -> เลือก Subject area ที่ต้องการ โดยจะแสดงชื่อวารสาร ค่า CiteScore, SJR, 
SNIP, Type และสามารถให้เรียงค่าสูงที่สุดไปจนถึงต่่าที่สุดได้ เมื่อเลือกกดที่ชื่อวารสาร จะเปิดหน้าแสดงข้อมูลของวารสาร 
และบางวารสารอาจมีลิ้งค์ไปที่หน้าเว็บไซต์ของวารสารให้ด้วย (Journal Homepage)   
หมายเหตุ ไม่แสดงค่า Quartile ของวารสาร หากต้องการทราบต้องไปสืบค้นที่เว็บไซต์ Scimago 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sourceinfo
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2. เว็บไซต์ Scimago เป็นบริษัทท่ีจัดท่าค่า Quartile ให้กับ Scopus  
ลิ้งค์ http://www.scimagojr.com/journalrank.php 
สามารถเลือก Subject area, Subject category, Country, Type, SJR Year โดยจะแสดงค่า Quartile ของวารสารด้วย 
และเม่ือเลือกกดที่ชื่อวารสาร จะเปิดหน้าแสดงข้อมูลของวารสาร แต่ไม่มีลิ้งค์หน้าเว็บไซต์วารสารให้  

เมื่อเลือกวารสารที่สนใจแล้ว หากไม่พบลิ้งค์เว็บไซต์วารสาร สามารถใช้ Google ช่วยในการสืบค้นต่อไป 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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นักวิจัยควรรู้ 
เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561  

ในการขอทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากมีทุนที่นักวิจัยคุ้นเคยและขอรับการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งเหมาะส่าหรับนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่พ่ึงส่าเร็จ
การศึกษาและเริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือ ทุนต่อยอดงานวิจัยเพ่ือร่วมกับภาคเอกชน พ.ศ. 2561 ( PRE-SEED 
FUND) ที่เหมาะส่าหรับนักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้ว ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ 
มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้อีกหนึ่งประเภทที่มีความน่าสนใจ และตอบสนองวิสัยทัศน์สู่การ
เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศระดับโลก นั่นคือ “ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2561” 
คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอแนะน่าความหมายของกลุ่มวิจัย และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ที่ประกาศในรายละเอียดทุน
ดังกล่าวพอสังเขป ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักวิจัยรับทราบ เพ่ือพิจารณารวมกลุ่มนักวิจัยและสมัครรับทุนในอนาคตอันใกล้นี้  

ก ลุ่ ม
วิจัย (Research Cluster) หมายความว่า กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมกันท่าวิจัยไม่
น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป เพ่ือตอบโจทย์วิจัยเดียวกัน มีความมุ่งมั่นในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายวิจัยให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล  

นักวิจัยหลายรุ่น (Multi-generation researchers) หมายความว่า กลุ่มอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่
ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัยที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) และอาจารย์ นักวิจัย รุ่นใหม่ และนักวิจัยหลังปริญญาเอกและ
นักศึกษาปริญญาเอก 

ศูนย์ วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Multidisciplinary Research Center) 
หมายความว่าศูนย์วิจัยเฉพาะ มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ที่สามารถสร้างผลผลิตงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ งานวิจัยประยุกต์ และการสร้างนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ เอกชน 
อุตสาหกรรม และชุมชน  

โดยการให้ทุนดังกล่าว แบ่งเป็น 4 ประเภท มีวัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้รับทุน และการจัดสรรเงินทุน ดังนี้  
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ประเภทท่ี 1: ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ
และสหสาขา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลุ่มวิจัยแบบสห
สาขาที่สามารถบูรณาการกับเครือข่ายภยนอก
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยสห
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล  

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน: เป็นบุคลากรที่มีต่าแหน่ง
อาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย มีจ่านวน
อย่างน้อย 3 คน จากสหสาขา (ไม่น้อยกว่า 3 ส่วนงาน) 
โดยหัวหน้ากลุ่มวิจัยเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด หรือมี
ผลงานวิชาการอ่ืน ๆที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ชุมชน 
หรือสังคมระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน 
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 ปี มีโครงการวิจัยที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีโครงร่างแผนงานที่
สามารถพัฒนาตามเปูาประสงค์การให้ทุนชัดเจน มี

เครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ แผนงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และส่วนงานให้การรับรองและสนับสนุนการด่าเนินงานตามความเหมาะสม  

เกณฑ์การจัดสรรทุน: มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน กลุ่มละไม่เกิน 3,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้ขยาย
เป็นศูนย์วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัย และให้ทุนสมทบร้อยละ 10 ของทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท/ปี และให้ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขอรับทุน ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน     

ก าหนดระยะเวลารับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 

ประเภทท่ี 2: ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบนักวิจัยหลายรุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลุ่มวิจัยทีมีนักวิจัยหลายรุ่น โดยมี
หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้น่าเชิงวิจัยวิชาการท่ีมีประสบการณ์สูง เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้าของชาติและ
นานาชาติ สามารถน่าทีมวิจัยและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ กับเพ่ือธ่ารงรักษาสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย ที่
เป็นผู้น่าเชิงวิชาการและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ท่าให้การวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน: เป็นบุคลากรที่มีต่าแหน่งอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย มีจ่านวนอย่างน้อย 3 คน โดย
หัวหน้ากลุ่มวิจัยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต่าแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า มีผลงานวิชาการระดับแนวหน้าทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด หรือมีผลงานวิชาการ
อ่ืน ๆที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ชุมชน หรือสังคมระดับชาติขึ้นไป มีประสบการณ์ดูและนักศึกษาปริญญาเอกที่จบ
การศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 10 คน มีโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีโครงร่างแผนงานที่สามารถ
พัฒนาตามเปูาประสงค์การให้ทุนชัดเจนและมีอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกลุ่ม 2 คนขึ้นไป มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และแผนงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เกณฑ์การจัดสรรทุน: มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน กลุ่มละไม่เกิน 3,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้ขยาย
เป็นศูนย์วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัย และให้ทุนสมทบร้อยละ 10 ของทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท/ปี และให้ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขอรับทุน ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน     

ก าหนดระยะเวลารับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 
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ประเภทท่ี 3: ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคกลาง และกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (กาญจนบุรี 
นครสวรรค์ หรือ อ านาจเจริญ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลุ่มวิจัยแบบบูรณาการ มีการวิจัยตรงกับความต้องการเชิงพ้ืนที่ ใช้
ทรัพยากรและเพ่ิมศักยภาพการวิจัยของวิทยาเขต เพ่ือสามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัยมหิดล  

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน: เป็นบุคลากรที่มีต่าแหน่งอาจารย์/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย มีจ่านวนอย่างน้อย 3 คน 
จากสหสาขา (หลายส่วนงาน) โดยต้องมีผู้วิจัยจากวิทยาเขตอย่างน้อย 1 คน มี โดยหัวหน้ากลุ่มวิจัยเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิงตามเกณฑ์ที่ก่าหนด หรือมีผลงานวิชาการอ่ืน ๆที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ชุมชน หรือ
สังคมระดับชาติขึ้นไป อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 ปี มีโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง มีโครงร่างแผนงานที่ใช้ทรัพยากรเชิงพ้ืนที่วิทยาเขต และสามารถพัฒนาตามเปูาประสงค์การให้ทุนชัดเจน มี
เครือข่ายความร่วมมือเชิงพ้ืนที่วิทยาเขต แผนงานวิจัยมีความเชื่อมโยงกับการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และส่วนงาน
ให้การรับรองและสนับสนุนการด่าเนินงานตามความจ่าเป็นและเหมาะสม 

เกณฑ์การจัดสรรทุน: มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน กลุ่มละไม่เกิน 3,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้ขยาย
เป็นศูนย์วิจัยสหสาขามหาวิทยาลัย และให้ทุนสมทบร้อยละ 10 ของทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แต่ไม่เกิน 1,000,000
บาท/ปี และให้ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขอรับทุน ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน  

ก าหนดระยะเวลารับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 

ประเภทท่ี 4: ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัยที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มี
โอกาสท่าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เต็มเวลา สามารถพัฒนาศักยภาพการวิจัยได้จากกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่จะเป็นก่าลังส่าคัญในการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา: เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยแบบบูรณาการประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่ 3 หรือเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัยต่าแหน่งอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญที่ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ท่าวิจัยมากกว่า 10 
ปี หลังได้รับปริญญาบัตร มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่อเนื่องย้อนหลัง 5 ปี หรือมีผลงานวิจัยได้รับจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกซึ่งมีระยะวลาไม่ต่่ากว่า  2 ปี และสามารถรองรับการวิจัย
ของนักวิจัยหลังปริญญาเอกได้ 

เกณฑ์การจัดสรรทุน: ค่าตอบแทนรายเดือนแก่นักวิจัยหลังปริญญาเอก เดือนละ 40,000 บาท หากมีประสบการณ์ท่าวิจัย
หรือมีผลงานวิจัยกีเยี่ยม อาจพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนรายเดือนเป็นกรณีพิเศษ ค่าเดินทางไปและกลับ ค่าที่พักรายเดือน 
และค่าประกันสุขภาพ ส่าหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีภูมิล่าเนาในประเทศไทย  และสนับสนุนงบประมาณแก่สถานที่
ปฏิบัติการที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกเพ่ือใช้พัฒนาสิ่งเอ้ืออ่านวยกาวิจัย โครงการละ 300,000 บาท 

ก าหนดระยะเวลารับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด่าเนินการจัดท่าวารสารการพัฒนางานประจ่าสู่งานวิจัย                        
Journal of Professional Routine to Research (JPR2R) เผยแพร่ออนไลน์ปีละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ วารสารฉบับสิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ท่านสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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