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Main core  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได้ 

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

       สวัสดี ท่านผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทุกท่าน 

เข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2559 แล้ว แต่ภารกิจด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการยังมีความเข้มข้น

อยู่เสมอ ทั้งการขอทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนต่าง ๆ ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเยาวชนในช่วง เดือนตุลาคม และการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน2559 นี้ ซึ่งเนื้อหาสาระท่ีส าคัญของเรื่องดังกล่าวและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ได้ถูกน ามาแบ่งปันผ่านคอลัมน์อันหลากกลายในจุลสารฉบับนี้แล้ว อาทิ ภาพบรรยากาศกิจกรรมบรรยาย

พิเศษเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จาก รอบรั้วงานวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 2561 จากทุนในประเทศ การเตรียมความพร้อมส าหรับน้อง ๆ เยาวชนในค่าย power green 

camp จาก จับตาเรื่องเด่น ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือรับฟังเสียงของลูกค้าสู่ 

การพัฒนาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อและทรัพยากรศาสตร์อย่างยั่งยืนจากเรี่องนี้ ต้องขยาย จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าเนื้อหาสาระดังกล่าวนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ท่านด้วยดี   

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

วันสิ่งแวดลอ้มโลก 

รอบรั้วงานวิจัย Research Newsletter 

6 มิถุนายน2559 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีกล่าวเปิด

กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.บุญจง 

บูรณวัฒนาโชค ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษา ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ 

ปิยะพงศ์ (4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล จากนั้นเป็นกิจกรรม

การปลูกต้นไม้รอบอาคาร และกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณคลอง

หน้าคณะกายภาพบ าบัด (ลานเป็ดขาว) ส าหรับกิจกรรมนี้มีน้องๆ 

นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา พร้อมคณะครู บุคลากรชาว

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม  
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ทุนในประเทศ 

Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  http://intranet.mahidol/op/orra/research_fund_GOVERN.html  

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561  

กองบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับแบบเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โดยก าหนดให้งานวิจัยที่เสนอควรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (อยู่ระหว่างจัดท าฉบับที่ ๑๒) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (อยู่ระหว่างจัดท าฉบับที่ ๙) และ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น รวมทั้งนโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์การขอทุนอุดหนุน
ดังกล่าวมายังคณะสิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อแจ้งคณาจารย์ที่สนใจให้จัดเตรียมเขียนแบบเสนอโครงการ  

 ในการนี้ หากคณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์เสนอทุนวิจัยดังกล่าว ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 

 กรณีเสนอเป็นโครงการเดี่ยว ให้เขียนแบบเสนอโครงการ  

 กรณีเสนอเป็นแผนงานวิจัย ให้เขียนแบบเสนอแผนงานวิจัย (โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยให้ใช้แบบเสนอ
โครงการแทรก)   (กรณีเสนอเป็นโครงการวิจัยใหม่ต่อเนื่อง ก าหนดให้ไม่เกิน ๓ ปี และไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าบริหารโครงการ และค่าสาธารณูปโภค)  

 กรณีเป็นโครงการเก่าต่อเนื่องปีที่ ๓ (ได้ทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นปีแรก) ต้องแนบรายงานความก้าวหน้าแบบ 
MU:02 กรณีเป็นโครงการเก่าต่อเนื่องปีที่ ๒ (คาดว่าจะได้ทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นปีแรก) ต้องแนบรายงาน
ความก้าวหน้าตามแบบ ต-1ช./ด. ด้วย  

 จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม ก.  

 กรอกรายละเอียดแบบมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบที่ ๑_ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพฯ และแบบที่ 
๒_ยื่นค าขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชฯ 

 กรณีเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน หรือ ในสัตว์ ต้องด าเนินการยื่นและแนบหลักฐานการขอใบรับรอง
จริยธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยด้วย  

(แบบเสนอแผนงาน/โครงการต้องมีลายเซ็นหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยครบถ้วน) 

 บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยที่เสนอเข้าในระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th)  

ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙  

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1484/.aspx#.VsLbdvmLSM8C:/Users/Administrator/Documents/Aiseesoft Studio
http://intranet.mahidol/op/orra/research_fund_GOVERN.html
http://
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Research Newsletter 

เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

ทุนวิจัยและบริการวิชาการ 

More detail : http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-

programmes/industry-academia-partnership-thailand 

ทุนต่างประเทศ 

Newton Fund ร่วมกบั Royal Academy of Engineering      

และ สกอ.  ประกาศรับสมัครทนุ ภายใต้โปรแกรม  

Newton Fund :  Industry-academia partnership - Thailand  

This call will offer support for travel, subsistence and salary costs related to collab-

orative activities among industry and academic partners in Thailand and the UK. 

Proposals must aim to further one or more of the IAPP's outcome areas: 

1. Strengthened collaboration in research and knowledge-sharing between the 

partner country university and industry institutions and with counterparts in/from 

the UK 

 

2. Enhanced industry input into engineering curricula and educational practice 

within partner country universities to improve uptake of practical engineering skills 

and enhance graduate employability 

 

3. Enhanced capacity of engineering educators within partner country universities 

to teach course content and use novel pedagogical methods to upskill graduates 

 

4. Building of working, mutually-beneficial models of cooperation between industry 

and academia for replication in partner countries and Improved capacity of partner 

country institutions to learn from their experiences in industry-academia linkages 

and to share lessons with others. 

Industry-academia partnership - Thailand 
 

http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand
http://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/international-research-and-collaborations/newton-fund-programmes/industry-academia-partnership-thailand
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Research Newsletter 
จับตาเรื่องเด่น 

เร่ือง วิลินธร  ชูโต 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมกันด าเนินการ

จัดโครงการค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp มาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นรุ่นที่ 

11 ได้เห็นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้ด าเนินการจัดค่ายผู้น าเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปีที่ 2 เนื่องจากได้เห็นพ้องต้องกันว่า ปัจจุบันโลกก าลังสูญเสียพืช และสัตว์ไปอย่างน้อย 

27,000 ชนิดต่อปี ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ ก าลังลดลง แม้ว่าการสูญพันธุ์เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ 

แต่การสูญพันธุ์ด้วยอัตราเร่งอย่างเป็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์นอกเหนือธรรมชาติ ซึ่งได้แสดงเห็นว่า โลกก าลัง

เผชิญหน้ากับความหายนะที่ก าลังคืบคลานสู่ทุกชีวิตบนพื้นพิภพนี้ ส าหรับมวลมนุษย์ชาติการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพมีความหมายมากกว่าการด ารงรักษาชนิดพันธุ์หนึ่งชนิดใดไว้  

 การฝึกปฏิบัติการได้คัดเลือกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมให้

สัตยาบันต่ออนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530 มีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานประสานงานระดับชาติของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คุ้มครองมรดกโลก โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลแหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ  
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Research Newsletter อาหารสมอง 
เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

National Research Management System (NRMS) 

เป็นโปรแกรม ประยุกต์ที่ใช้งานผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ท เพื่อการบริหารจดัการงบประมาณวิจัย และ งานวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครฐั นักวิจัย 

วช. และ ส านักงบประมาณ  โดยจะเช่ือมโยงกับ ระบบ TNRR single window ซื่งเป็นระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบท่ีเดียว  บริหารจัดการโดย

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (คอบช.)  ซึ่งประกอบด้วย สกว. สวทช. สวรส. สวทน. สกว. สกอ. และ วช. 

ขั้นตอนส าหรับนักวิจัย 
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เร่ือง สุรีกานต์  โตไทยะ 

อาหารสมอง 

การลงทะเบียนนักวิจัยใหม ่

1. กระทรวง เลือก “กระทรวงศึกษาธิการ” 

2. หน่วยงานนาสังกัดของกระทรวง เลือก “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(รัฐบาล)” 

3. หน่วงงานของผู้ใช้ เลือก “มหาวิทยาลัยมหิดล” 

4. คณะ/กอง/สถาบัน เลือก “ส่วนงานที่นักวิจัยสังกัด” 

5. ค าน าหน้าเลือก “นาย/นาง/นางสาว” 

6. ชื่อภาษาไทย—นามสกุลภาษาไทย 

7. ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ  

8. Email   

9. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

10. สาขาที่เชี่ยวชาญ 

11. ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 

12. สถาบันการศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษา) 

13. ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 

14. จังหวัด 

15. อ าเภอ/เขต 

16. หมายเลขโทรศัพท์ 

17. เลือกไฟล์ เพ่ือท าการแนบบไฟล์บัตรประชาชน 

18.  ยอมรับเงื่อนไข 

19. ป้อนอัขระ 

20. ส่งค าขอ 

http://www.nrms.go.th/ 

http://www.nrms.go.th/
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เรื่อง  ปิยธิดา เทพวงค์  
เรื่องนีต้้องขยาย 

เสียงของผู้ใช้บริการสู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ยั่งยืน 

บุคลากร ของห้องสมุดคณะฯ ได้เข้าร่วมอบรม
การศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้วย Focus Group  โดยผศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานห้องสมุดได้ทราบว่า 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการเชิญกลุ่มบุคคลที่มี
ความรอบรู้ในเรื่องที่จะศึกษาเป็นอย่างดีและผ่านการ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประชากรศึกษากลุ่มละ 10-12 คน 
โดยการจัดให้มีการประชุมร่วมกัน ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น อีกนัยยะหนึ่งเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก
กลุ่มสนทนาซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับการคัดเลือกมาเพ่ือการสนทนา หรือประชุมอภิปราย
กันอย่างมีจุดมุ่งหมาย หรือในอีกความหมายหนึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพแบบเจาะกลุ่มกับกลุ่มคนจ านวนน้อยที่
ถูกเลือกมารวมกันและถกปัญหาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่ง
กิจกรรมนี้ควรน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดท าเพ่ือส ารวจ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 กิจกรรม Focus group ส ารวจความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ห้องสมุดคณะฯ เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความ

พึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดในเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการทุกประเภทอย่างใกล้ชิด 

เป็นการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีการช่วยกันระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดในแง่มุม ต่างๆที่หลากหลายได้อย่างอิสระ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่มีการบันทึกเสียงผู้สนทนา 

ไม่มีการระบุรายชื่อของผู้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆ แต่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนในการแสดงความเห็น

ได้อย่างเต็มที่ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ านวน 4 ครั้ง  
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 จากการจัดท าการสนทนากลุ่มได้พบว่ามีประเด็นส าคัญๆ ที่ผู้ใช้ต้องการให้พัฒนา คือ เรื่องของสถานที่ การจัดชั้น
หนังสือให้ สามาถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
จัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับใช้เสียงและส าหรับส่วนห้ามส่งเสียงดัง เพ่ิมพ้ืนที่นั่งอ่านหนังสือ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด  พร้อมทั้งมี
การอบรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดรวมกับการปฐมนิเทศนักศึกษา  

ห้องสมุดคณะฯ ได้ร่วมกันพิจารณาว่า จะ
เริ่มด าเนินการจัดเรียง ปรับปรุงชั้น ขยายชั้น
หนังสือภายในห้องสมุดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมไปถึงจัดภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด
คณะป็นอันดับแรก เพราะเป็นงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
สามารถด าเนินงานได้ทันที และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ท าให้ประหยัดเวลาในการ
ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ 
นอกจากนี้ได้จัดท าพ้ืนที่ส าหรับนักวิจัยและผู้สนใจ 
โดยจัดมุมผลงานวิชาการท่ีประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ วิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รายภาคสนามของนักศึกษา บทความของนักศึกษาปีสุดท้าย (Senior Project)  
มุมงานวิจัยของบุคลากรคณะฯ มุมส าหรับศึกษาเดี่ยวและเพ่ิมจุดสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในบริเวณห้องอ่านหนังสือ ในการ
นี้ห้องสมุดคณะฯ คาดหวังว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของของการพัฒนาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ยั่งยืน 

เรื่อง  ปิยธิดา เทพวงค์  
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 

บรรณาธิการ —- นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 
ดร.ชิษณุพงศ์  ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2115  หรอื sureekarn.tot@mahidol.ac.th 
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