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 สวัสดี ท่านผูติ้ดตามจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ และขอถือโอกาสอันดีน้ี สวัสดีปีใหม่ 

พ.ศ. 2561 กับผู้อ่านทุกท่านด้วย จุลสารฉบับแรกของปีใหม่ มาพร้อมกับสาระและภาพกิจกรรมเด่น ๆ 

อาทิ ประสบการณ์การเตรียมผลงานสําหรับสายสนับสนุน เพ่ือขอรับการแต่งต้ังในระดับที่สูงขึ้นจาก

คอลัมน์คุยกับนักวิจัย สาระสําคัญจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ

คอลัมน์นักวิจยัควรรู้ ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติด้านการจัดการของเสีย การศึกษาดูงาน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จากคอลัมน์กิจกรรมเด่น แถมท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ การจัด

ประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีน้ี ท้ายน้ี ขอบอกว่าเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิจัยและบริการวิชาการยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะสรรหา

มาแบ่งปันกับท่านผู้อ่านเช่นเคยครับ   
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

รอบร้ัวงานวิจัย 
ฝึกอบรมนานาชาติ Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา 
อัศวรุจิกุลชัย ผู้อํานวยการฝึกอบรมให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management 
and Wastewater Treatment for Sustainability”  
 
ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ช้ัน 2 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งจัดขึ้นทีค่ณะสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-28 
พฤศจิกายน 2560  
โดยมีผู้เข้าอบรมจํานวน 17 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก 

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Bangkok: Greenhouse 
Gases Emission Assessment from the 
Change of Land Use” 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจํานงค์ ประธาน
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ (หลกัสูตร
นานาชาติ) มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr. Ghaffar 
Ali PhD Visiting Professor จาก Institute of 
Urban Environment, Chinese Academy 
of Sciences: CAS ประเทศจีน ในโอกาส
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Bangkok: Green-
house Gases Emission Assessment from 
the Change of Land Use” ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประสบการณ์การเตรียมการทําผลงาน เพื่อขอรับการแต่งตั้งให้มีความก้าวหน้าในระดบัสูงขึ้น 

เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

นางสาวนภารัตน์   ขนันทัย  

นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพและประเมินความเสี่ยง 

 ความก้าวหน้าทางสายงาน ที่ทุกคนสามารถทําได้ทางหน่ึง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วิธีการคือ

การเตรียมผลงานเพ่ือขอตําแหน่งผู้ชํานาญการพิเศษ ซึ่งการขอตําแหน่งน้ันมีการเตรียมผลงานที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ทุก

คนต้องมีเช่นเดียวกันคือความต้ังใจ  

 วันน้ีเรามาคุยกับ คุณนภารัตน์   ขนันทัย (พ่ีน้อยเล็ก)  นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาศักยภาพและประเมิน
ความเสี่ยง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ใช้เวลาอยู่หลายปี เพ่ือรวบรวมผลงาน มทีั้งทอ้ ทั้งทิ้ง จนกลับมาทําได้
สําเร็จอีกคร้ัง  เส้นทางความสําเร็จคืออะไร เราไปฟังกันค่ะ  

 อยากให้เล่าถึงตอนเร่ิมทําผลงานช้ินแรก 

การเริ่มทําผลงานช้ินแรกเป็นอะไรที่ยากมาก เพราะเริ่ม
จากสิ่งที่ไม่ถนัดเลย แต่เป็นช้ินงานที่ประโยชน์ในการ
ทํางาน จึงนับว่าเป็นความยากต้ังแต่เริ่มหาข้อมูล ว่า
จะต้องเร่ิมต้นจากอะไร ต้องวางแผนเพ่ือหาผู้ร่วมงาน  
มาช่วยเหลือในด้านที่เราทําไม่ได้ เพ่ือจะทําได้ง่ายขึ้น เรา
ต้องเขียนมาก่อนว่า เราจะทําแค่ไหน กรอบอยู่ตรงไหน 
พอเป็นงานที่เราไม่ถนัด ต้องขอความช่วยเหลือจากคน
อ่ืน ทําให้ต้องใช้เวลาอยู่นานทีเดียว เพราะมีช่วงที่ทําแล้ว 
ไม่ต่อเน่ือง เรียกได้ว่าทิ้งไปเลย เป็นปีๆ กว่าจะได้กลับมา
ฮึดสู้ทําใหม่ ทาํจนสําเร็จ 

 ช่วยแนะนําการเลือกทําผลงาน ช้ินต่อๆมาหน่อยค่ะ เลือกจากอะไร  

จากที่มีประสบการณ์จากการทําผลงานช้ินแรกไปแล้ว ทําให้เรารู้ว่า เราควรเลือกทําจากงานที่เราทําอยู่แล้ว และที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้  เช่น นักศึกษา หรือคนท่ีจะมาทํางานต่อจากเรา สามารถนํางานช้ินน้ันมาใช้ต่อ จึงเลือกทําเรื่องเก่ียวกับ
การวิเคราะห์เก่ียวกับเคร่ืองมือที่มีอยู่ เมื่อทําผลงานออกมาเสร็จแล้ว จะสามารถนํามาใช้งานได้จริง  



จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ | 6 

 

Research Newsletter คุยกับนักวิจัย 

 แหล่งทุนสนับสนุน 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ที่ทางคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดให้มีทุนสนับสนุนงานวิจัยสําหรับบุคคลากรใน
คณะ ซึ่งเรียกว่า ทุน R2R  จึงได้ขอทุนน้ี โดยในการเขียนขอทุนสามารถเขียนขอได้ไม่ยากจนเกินไป  ทุนที่ได้ นํามาใช้เป็น
งบประมาณในการจัดเก็บและทดสอบตัวอย่าง เมื่อได้งบมาแล้วก็เริ่มในการจัดทํางานวิจัยได้  ข้อจํากัดของการขอทุนคือ 
ต้องมีการนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์  แต่ถือว่าเป็นข้อดีเพราะการได้ตีพิมพ์น้ัน เป็นการเผยแพร่ผลงาน ทําใหม้ีผู้อ่ืนสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่สูญเปล่า นอกจากน้ียังนํามานับในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย 

 อยากให้ ให้กําลังใจท่านอ่ืนๆ ที่กําลังจะทํา หรือกําลังทําผลงานทางวิชาการอยู่ค่ะ 

หากเราสนใจด้านไหน การทําในสิ่งที่เราสนใจน้ันจะสําเรจ็ได้ง่ายกว่า เช่นการเลือกจากงานที่ทําประจํา ทําใหส้ามารถ
นํามาใช้งานได้ด้วย มีประโยชน์กับตัวเราและคนที่จะมาทํางานต่อจากเรา  นอกจากน้ี ควรเลือกงานที่ไม่ทับซ้อนกับคนอ่ืน 
จะทําให้งานของเรามีคุณค่ามากย่ิงขึ้นค่ะ  

 ท่านผู้อ่านได้ทราบอย่างน้ีแล้ว ก็หวังว่าจะมีกําลังใจในการทําผลงานทางวิชาการของตนเองต่อไปนะคะ  

 ความยากของการวิจัย 

ความยากคือ การเอาพารามิเตอร์ ต่างๆมาวัด  ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเคมี การนําไปประเมิน โดยเทียบกับค่ามาตรฐาน 

นอกจากน้ีความยากคือการทําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการนํามาวิเคราะห์ บางครั้งไม่สามารถทําได้ เน่ือง 

จากมีงานประจําที่ต้องทําค่อนข้างมาก ทําให้มีบางช่วงที่ทิ้งงานวิจัยไป ทําให้ต้องใช้เวลานาน ต้องใช้ความต้ังใจอย่างมากที่

จะทํางานวิจัยต่อให้แล้วเสร็จ 
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เรื่อง วิลนิธร  ชูโต 

กิจกรรมเด่น 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ  

หลักสูตร “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ 
หลักสูตร “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” โดยความรับผิดชอบของ
ประธานหลักสูตรอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ซึ่งได้จัดโครงการฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 28 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) ช้ัน 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําแนวคิดและหลักการความรู้ในการ
จัดการขยะและเทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมได้
ต่อไป ทั้งน้ี มีผู้เข้าอบรมจากประเทศอาร์เจนตินา บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา คุกไอส์แลนด์ โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย เคนย่า คอ
ซอวอ มาเลเซีย เม็กซิโก เมียนมาร์ ปากีสถาน เซเชลส์ และเวียดนาม จํานวน 17 คน จาก 15 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ 
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กิจกรรมเด่น 

 สําหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงงานกําจัดนํ้าเสีย 
การจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย และการกําจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ โรงควบคุมคุณภาพนํ้า
ดินแดง สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม โรงกําจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมหนองแขม กรุงเทพฯ รวมทั้งโครงการ
จัดการมูลฝอยอินทรีย์อย่างย่ังยืนของจังหวัดนนทบุรี และพ้ืนที่ฝั่งกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตลอดจน
การศึกษาดูงานการจัดการกากของเสียในประเทศไทย การเก็บขน การขนส่ง การบําบัด การรีไซเคิลและการกําจัดกากของ
เสีย ณ Bangpoo Environmental Complex นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ และThe Eastern Seaboard En-
vironmental Complex นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี  และการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของเสียเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าขยะ RDF จ.สมุทรปราการ  
 นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการนําผู้เข้าอบรมเข้าเย่ียมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ และวังช้าง
อยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและช้อปป้ิง ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร มาบุญครอง เดอะ
แพลทินัมแฟช่ันมอลล์ พันธ์ุทิพย์พลาซ่า ตลาดนํ้า    อโยธยา เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เซ็นทรัลเวิลด์ และพัทยา   

 การจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น กิจกรรมทางวิชาการ โดยการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้

ในห้องอบรม ตัวอย่างเช่น หัวข้อการจัดการของเสีย การจัดการของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม การบําบัดนํ้าเสีย

ด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางสําหรับเขตเมือง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทาง

ภูมิสารสนเทศในการดําเนินการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการของเสียและนํ้าเสียในประเทศต่างๆ  
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โครงการ Study Visit and On-site Training on “Mud Crab Raising”  

 
 สําหรับกิจกรรมโครงการเป็นการศึกษาดูงานภาคสนาม โดยผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการการ
ดําเนินงานของธนาคารปู จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์เรียนรู้บ้านปลาธนาคารปู จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้ประมงพ้ืนบ้านและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของชุมชน 2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดําเนินโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรใน
เขตพ้ืนที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี และ 3) สมาคมประมงสุนทรภู่ จังหวัดระยอง เป็นสมาคมที่ดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
ชาวประมงพ้ืนบ้านให้มีความอยู่ดีกินดี และการอนุรักษ์ รวมทั้งปกป้องทรัพยากรสัตว์นํ้าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการนําผู้เข้าอบรมเข้าเย่ียมชมสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง และสถานที่ท่องเท่ียว ได้แก่      
หาดแหลมแม่พิมพ์ หาดทรายแก้ว และตลาดบ้านเพ จังหวัดระยอง   

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ Ramsar Center Japan (RCJ) ประเทศญี่ปุ่น ได้ดําเนินการจัดโครงการ Study Visit and On-site Training on 
“Mud Crab Raising” โดยความรับผิดชอบของประธานคณะทํางาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ซึ่งได้จัดโครงการ
ดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2560  ณ จังหวัดจันทบุรี และระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้นําชุมชนชาว
พม่าได้เข้าศึกษาดูงาน และร่วมฝึกอบรมการเล้ียงปู รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่าย
ร่วมกันต่อไป ทั้งน้ี     มีผู้นําชุมชนชาวพม่า จํานวน 4 คน  ผู้ประสานงานจาก   Ramsar Center Japan (RCJ) ประเทศ
ญี่ปุ่น จํานวน 2 คน ผู้ประสานงานจาก NGO of Odisha State ประเทศอินเดีย จํานวน 1 คน และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จํานวน 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 คน เข้าศึกษาดูงานดังกล่าว 
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วิธีการซ้ือหรือจ้างสําหรับการดําเนินโครงการวิจัยและบริการวชิาการ ตาม
พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ในการดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ พบว่าหลายโครงการนักวิจัยมีความจําเป็นต้องสั่งซื้อ จ้าง 
ทําวัสดุ สิ่งของ ครุภัณฑ์ คู่มือ เพ่ือเป็นผลผลิตจากการดําเนินโครงการ และโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ จึงต้องจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับน้ีจึงขอสรุปสาระสําคัญของวิธีการซ้ือหรือจ้าง
สําหรับการดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 พอสังเขป เพ่ือให้นักวิจัยของคณะมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องกันนะครับ 

 

วิธีการซื้อหรือจ้าง มี 3 วิธี ได้แก่  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแต่ละวิธีมีคํานิยาม และ
แนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังน้ี  

1.  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปซึ่งมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่
กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา 

 1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่
ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ซึ่งให้ดําเนินการใน
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

  1 . 2  วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหน่ึงซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน) โดยเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ี
ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) และ
ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ร ะ บ บป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

      1.3 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือ
จ้างคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้า
แสนบาทถ้วน)  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้า
ล้านบาทถ้วน) ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐน้ันต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจํากัดในการใช้
สัญญาณ Internet 
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2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ัน มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีกําหนดน้อยกว่า 3 ราย (ไม่จํากัดวงเงิน) โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีการคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปน้ี  

 

1) ประกาศเชิญชวนแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอหรือไม่ได้รับการคัดเลือก  
2) เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิตก่อสร้างหรือที่มีฝีมอืโดยเฉพาะหรอืมคีวามชํานาญ

พิเศษหรอืมทีกัษะสงูและผูป้ระกอบการมจีํานวนจํากัด   
3) จําเป็นเร่งด่วนหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนแล้วไม่ได้ผล  
4) มีข้อจํากัดที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ  
5) จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ  
6) พัสดุที่ต้องปกปิดหรือใช้ในราชการลับ  
7) งานซ่อมที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  
8) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

นักวิจัยควรรู้ 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดรายใด
รายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ใน
วงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 
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 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกล่าวว่านอกจากการดําเนินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการที่นักวิจัยต้องปฏิบัติ
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้องแล้ว  พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการซื้อหรือจ้างสินค้าหรือบริการสําหรับโครงการพิเศษเฉพาะกิจ โครงการจัดประชุม 
อบรม และสัมมนา ภายใต้การดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความสําคัญของความพยายามในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการที่เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกระดับต้องปรับตัว เรียนรู้ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อ
รองรับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และในโอกาสต่อไปจะได้สรรหาสาระสําคัญอันเป็นสิ่งที่นักวิจัยควรรู้
สําหรับการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนามาเล่าสู่กันฟังต่อไปครับ   

นักวิจัยควรรู้ 

ขอขอบคุณ คุณลําไพ โพธิ์เข็ม หน่วยพัสดุ ที่ใหค้วามอนุเคราะห์และสรุปแหล่งข้อมูลสําคัญตา่ง ๆ สําหรับการเขยีนคอลัมน์ฉบับนี้  

ข้อควรรู้ : การดําเนินการซื้อหรือจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดให้ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกรณีการซื้อหรือจ้าง

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย

กําหนด โดยให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้อนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง (หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517/ ว. 5763 ลงวันที่ 

24 สิงหาคม 2560 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ Research Newsletter 
เรื่อง สุรีกานต์   โตไทยะ 

The 3rd Environment and Natural Resources International Conference 

(ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability 

22 – 23 November, 2018, Chonburi, Thailand 

Submitted conference papers will be reviewed by the technical committee of the 

Conference. Moreover, the selected papers from ENRIC 2018 will be   published in 

the Environment and Natural Resource Journal (ENNRJ)   after the peer review 

process. ENNRJ is a journal published by the Faculty of Environment and Resource 

Studies, Mahidol University, Thailand (Available at: https://www.tci-thaijo.org/

index.php/ennrj/index). The ISBN is 1686-5456. Environment and Natural Resource 

Journal is certified by Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre in group 1 of science 

and technology.     Thai-Impact Factor 2016 = 0.567 Environment and Natural Re-

sources Journal is now  indexed in the Asian Citation Index (ACI), the Directory of Open Access Journals (DOAJ), 

the EBSCOhost, the Clarivate Analytics and the world's largest abstract and citation database of peer-reviewed 

research literature; SCOPUS.  

Activities Dates 

Call for abstracts opens 1 January – 31 May 2018 

Submission deadline 31 May 2018 

Notification of acceptance 30 June 2018 

Submission of full paper 31 August 2018 

Final acceptance 30 September 2018 

Early bird registration 1 June – 31 August 2018 

Regular bird registration 1 September – 15 October 2018 

Conference dates 22 - 23 November  2018 
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จัดทําโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พฒันเกียรต ิ

บรรณาธิการ —- นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 

ดร.ชิษณุพงศ์  ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสวัสดริักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ต่อ 2115  หรือ sureekarn.tot@mahidol.ac.th 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html 


