
จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ |   

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

ISSN 2286-9794 

Hot Issue :  Hot Issue :    
 คุยกับนักวิจัย  การท าวิจัยจากงานประจ า 
 นักวิจัยควรรู้ สรุปหลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  
 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ  
 

  Volume 5  Number 5 
กรกฎาคม—สิงหาคม 2560 จุลสารจุลสาร  

งานวิจัยและบริการวิชาการงานวิจัยและบริการวิชาการ  



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 2 

 

บรรณาธิการบอกกล่าว 

Yutthapol. 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรต ิ
 
บรรณาธิการ  
นายยุทธพล    ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 

ดร.ชิษณุพงศ์    ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 

 

ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 
 
 
 

Main core  

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 
กรกฎาคม—สิงหาคม 2560 
 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

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

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

 สวัสดีผู้อา่นจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ก่อนเข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2560 กับการเริ่มต้นตามนโยบาย

พัฒนางานวิจัยและบริการวชิาการที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จลุสารของเราฉบับนี้จึงขอน าเสนอผลงานเด่นช่วงครึ่งปีแรก

ที่ผ่านมา เปิดประเด็นด้วยเนื้อหากิจกรรมระดมความคิดเห็นการจัดท าแผนแม่บทงานวิจัย พ.ศ. 2561-2565 เพื่อ

ก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยขององค์กรในคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย ตามดว้ยหัวข้อเบา ๆ อย่างแนวคิดนา่รู้

เก่ียวกับการพัฒนางานประจ าสูง่านวิจยัจากนักวิจยัสายสนบัสนนุวิชาการในคอลัมน์คุยกับนักวจิัย และยินดตี้อนรับ

การกลับมาของ โครงการฝึกอบรมนานาชาติ ด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกภูมิภาคของโลกในคอลัมน์กิจกรรมเด่น แถมท้ายด้วยข่าวความส าเร็จในการ

ยกระดับวารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเข้าสูฐ่านข้อมูล TCI และการประชาสัมพนัธ์โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี ้

ถึงแม้ว่าภาระหนา้ที่งานประจ าจะหนักหนาสาหัสเพียงใด พวกเรากองบรรณาธิการยังคงใส่ใจสรรหาข่าวสารความ

เคลื่อนไหวต่างๆ อย่างต่อเนื่องแน่นอน อย่าลืมติดตามกนันะครับ    

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

รอบรั้วงานวิจัย 

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 -

15.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นแผนแม่บทงานวิจัยและ

บริการวิชาการ พ.ศ.2561-2565 ณ ห้องประชุม 

นาทตัณฑวิรุฬห์ โดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้เกียรติมาเป็น

ประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและ

สารสนเทศ  กล่าวถึงความส าคัญของการด าเนินการ

จัดท าของแผนแม่บท  ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าวจัด

ขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากร เพื่อน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนา

แผนแม่บทงานวิจัยและบริการวิชาการให้ครอบคลุม 

เหมาะสมกับบริบทของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยา

ศาสตร์   

โดยงานวิจัยและบริการวิชาการจะด าเนินการรวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับแล้วน าไปปรับปรุงแผนแม่บทเพ่ือให้ได้แผนแม่บท

งานวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ.2561-2565  ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

คุยกับนักวิจัย Research Newsletter 

ฉบับนี้ เรามาพูดคุยกับสายสนับสนุน เกี่ยวกับการท าผลงาน R2R  ดูกันว่าแต่ละท่าน มีแนวคิดในการท าผลงานทาง

วิชาการจากงานประจ าอย่างไรกันบ้าง  ไปอ่านกันเลยค่ะ  

คุณวรงค์  บุญเชิดชู   (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

การเลือกหัวข้อในการท าผลงาน R2R   

ผมเลือกเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนเยอะๆ และเปน็ประโยชน์ต่อคณะฯ  ผลกระทบ

ที่ว่า คือ เช่นผมท างานอยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์  มองเก่ียวกับการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ของบุคคลากรในคณะซึ่งการใช้งานเปน็  1 คน ตอ่ 1 เครื่อง 

โดยผมน ามาเขียนโครงการ ปรบัการใช้งานคอมพิวเตอร์
เป็น 3 คนต่อ 1 เครื่อง  ท าให้คณะฯ ไดป้ระโยชน์มากข้ึน   

คุณศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ  (เจ้าหน้าที่วิจัยและบริการวิชาการ)  

แรกเริ่มในการเลือกหัวข้อในการท าผลงาน R2R   

1. เลือกหัวข้อปัญหาการวิจัยจากความสนใจของตนเอง ไม่ว่าหัวข้อที่จะท าการวิจัยมี

ความส าคัญมากน้อยเพียงใด เพราะงานวิจัยจ านวนมากไม่สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วย

เหตุผลเดียวคือ ผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง  

2.  เรื่องท่ีจะวิจัยมีความส าคัญด้านการเพ่ิมความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่/หรือ เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา  อีกท้ังเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติงานต่อไป 

3.  เรื่องท่ีเลือกต้องเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เช่น วัสดุอปกรณ์ ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน งบประมาณ  

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

งานที่ผมเลือกมาท าเป็นการสานต่อจาก PA  ความยากคือ การน าเสนอว่าผู้บริหารต้องการแบบไหน 
เช่น ต้องการ ซื้อเครื่องใหม่  อัพเกรดเครื่องเก่า  หรือใช้เครื่องร่วมกัน  เมื่อได้ข้อที่ต้องการ จึงน ามา
ท าผลงานต่อ เพ่ือจะสามารถน าไปใช้ได้จริง  

แนะน าท่านที่สนใจจะท าผลงานทางวิชาการ 

เริ่มต้นจากสิ่งที่มีในมือ ว่าตอนนี้เราท าอะไรได้มากท่ีสุด  เช่นผมเลือกมาจากการท า PA เพราะในการสรุปงานส่ง PA ผมได้
สรุปโครงการที่ท า วัตถุประสงค์  ขอบเขต วิธีการทดลอง ค าแนะน า  ท าให้น ามาปรับและท าต่อได้ง่าย 
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แนะน าท่านที่สนใจจะท าผลงานทางวิชาการ 

การท าผลงานวิชาการเพ่ือก้าวหน้าในการวิชาชีพนั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน

แล้ว ต้องมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อจาการด าเนินงาน เพราะการท างานวิจัยนั้นกว่าจะส าเร็จลู่ล่วงได้ต้องผ่าน

การวิจารณ์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาหลายครั้ง ผู้วิจัยต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าชิ้นงานนั้นให้ส าเร็จ  ทั้งนี้ให้หา

แรงบันดาลใจให้ตนเองเพ่ือสร้างความมุ่งมั่นให้ตนเอง เป็นก าลังใจให้สู้ๆคะ 

คุณอุทุมพร  ไวฉลาด  (นักวิชาการศึกษา) 
 

หลักการเลือกเรื่องเพื่อน ามาท าเป็นผลงาน R2R 

เลือกจากงานประจ าที่ตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดว่า 

ปัญหาของงานอยู่ตรงไหน อยากพัฒนาอะไร อยากหาค าตอบอะไร 

แนะน าท่านที่สนใจจะท าผลงานทางวิชาการ 

ท าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

เกิดจาก ความรู้ด้านสถิติในการวิจัย และความสามารถในการวิจัย ด้วยงานวิจัยเป็น

งานวิชาการ ต้องการความน่าเชื่อถือ การเก็บช้อมูลและวิธีการวิจัยต้องอาศัยหลักการ 

และวิธีการที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ผู้วิจัยยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยมากนัก ท าให้

ต้องศึกษาหาข้อมูล  สอบถามจากผู้มีความรู้/ประสบการณ์   และหาที่ปรึกษาในการ

ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

หวังว่าท่านที่ก าลังเตรียมท าผลงานอยู่ อ่านแล้ว จะมีก าลังใจในการท าผลงานมากขึ้นนะคะ  
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เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

กิจกรรมเด่น 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management” 

 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management” ในระหว่างวันที่ 
8 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์    ปิยะพงศ์ (4228) ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ และเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจากประเทศ
บาห์เรน บราซิล กัมพูชา ชิลี โดมินิกัน อินโดนีเซีย จอร์แดน คีร์กีซสถาน ศรีลังกา มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ มองโกเลีย โมร็อกโก 
ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย จอร์เจีย เคนย่า และไทย จ านวน 18 คน จาก 18 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ 

 ส าหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและตรวจวัด
แผ่นดินไหว รวมทั้งการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา และการศึกษาดูงานการเตือนภัยพิบัติทางทะเลของ
ชุมชน ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ และหอเตือนภัยพิบัติของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี 
 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการน าผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร 
มาบุญครอง เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตลาดน้ าดอนหวาย ตลาดน้ าคลองลัดมะยม และพัทยา   
 
 กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เหล่านี้ ล้วนเพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันในระดับนานาชาติ 

การจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่ง
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น กิจกรรมทาง
วิ ช าการ  โ ดยการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในห้องอบรม อัน
ได้แก่ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สภ า พภู มิ อ า ก าศ  ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรณีวิทยา  และภัย พิบัติ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้นทั้ งในระดับชุมชน 
ระดับสังคม ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ  
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กิจกรรมเด่น 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ  

หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Conse-
quence” ในระหว่างวันที่ 5 - 23 มิถุนายน 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมได้ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจากประเทศชาด เอกวาดอร์ อียิปต์ 
เอธิโอเปีย ลาว มาดากัสการ์ โมร็อกโก ซามัว เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน เวียดนาม บังกลาเทศ แกมเบีย ติมอร์ -เลสเต 
โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และไทย จ านวน 19 คน จาก 18 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ 

 การจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น กิจกรรมทางวิชาการ โดยการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในห้องอบรม อันได้แก่  หัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นทั้ งภาคสังคม ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว รวมทั้ งภาค
เศรษฐกิจ  กลยุทธ์ ในการพัฒนาประเทศจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวางแผนในอนาคต 

 ส าหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่การท า
การเกษตรของชุมชน ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแก้ไขปัญหา ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก จังหวัดพิจิตร และเข้าศึกษาดูงานสถานการณ์ปัจจุบันของการท าการเกษตร การด าเนินการ
เรื่องวิสาหกิจชุมชน ความส าเร็จ และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการพังทลายของ
ชายหาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปรับตัวและการแก้ไขป้ญหา กรณีศึกษาหาดแสงจันทร์ และ
หาดสุชาดา จังหวัดระยอง ณ เทศบาลต าบลเนินพระ จังหวัดระยอง 
 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการ
น าผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง 
วัดโพธิ์ รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ  
 กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เหล่านี้ ล้วนเพ่ือ
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ทางด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันใน
ระดับนานาชาติ 
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

“สรุปหลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560”  

 จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับก่อนหน้า ที่ได้บอกกล่าวสาระส าคัญ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2560  กันไปแล้ว  จุลสารฉบับนี้จึงขอ

บอกกล่าวสาระส าคัญต่อเนื่องที่พลาดไม่ได้ และเป็นรายละเอียดที่นักวิจัยหลายท่านต้อง รู้จัก จดจ าและท าความเข้าใจ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินทุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ นั่นก็คือ อัตราเงินเดือนลูกจ้าง

โครงการในงบบุคลากร รวมทั้งความหมายและลักษณะรายจ่ายของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ในงบด าเนินการ

นั่นเอง รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้  

รายการ ความหมาย/ลักษณะรายจา่ย อัตราที่ก าหนด อัตราที่ควบคุม 
1. งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง

ชั่วคราว ค่าจ้างลูกจ้าง โดยต้องมี
สัญญาจ้ า ง เป็ น ราย เดื อนและ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา รวมทั้งต้องมี
ค าสั่งจ้างจากหัวหน้าส่วนงาน และ
ใ ห้ ส่ ว น ง า น เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ น ก า ร
เกี่ ยวข้องกับประกันสั งคมของ
ลูกจ้างโครงการทั้งหมด 

วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 
27,300-31,620 บาท 
วุฒิป ริญญาโท  อัตรา เดื อนละ 
22,750-26,350 บาท 
วุฒิปริญญาตรี  อัตรา เดื อนละ 
19,500-22,580 บาท 
วุฒิ ปวส. (วิชาชีพชั้นสูง) อัตรา
เดือนละ 14,950 บาท 
วุฒิ  ปวช .  ( วิ ชาชีพชั้ นต้ นหรื อ
เทียบเท่า)  อัตราเดือนละ 12,220 
บาท 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้า
โครงการ 
  

- 

2. งบด าเนินงาน 
  2.1 ค่าตอบแทน 
  
  

  
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการและคณะผู้
ร่วมวิจัย รวมท้ังที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
  
  
  
  
  

  
อัตราเดือนละ ให้คิดจากฐานเงินเดือน
ปกติคูณเปอร์เซ็นของเวลาท่ีนักวิจัยแต่
ละคนท างานในโครงการ 
กรณีทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่หัวหน้าโครงการเดือนละ 
7,000 บาท 

  
ต้องไม่เกิน 20% 
ของงบประมาณ
โครงการวิจัยท่ี
ได้รับอนุมัติ 
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รายการ ความหมาย/ลักษณะรายจ่าย อัตราท่ีก าหนด อัตราท่ีควบคุม 
2.2 ค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ 

ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าซ่อมบ ารุ งครุภัณฑ์
ราชการ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ชั่ ว ค ร า ว  ค่ า ท่ี พั ก  ค่ า
ยานพาหนะ ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่าจ้าง
วิ เ คร าะห์ ข้ อมู ล  ค่ า เ จ าะ เลื อด  ค่ า
ประกันสังคมส่วนนายจ้าง ฯลฯ 

เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไ ป ร า ช ก า ร แ ล ะ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง 
  
กรณี ทุนงบประมาณแผ่นดิน     ไม่
สนับสนุนให้นักวิจัยใช้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยเดินทางไปต่างประเทศ 

ค่าต่ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศให้

ไม่เกินชั้น
ประหยัด  ค่าท่ี
พักจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 1,500 

บาท/วัน/คน  
โดยค่าใช้สอย

ท้ังหมดต้องไม่เกิน 
15 % ของ
งบประมาณ

โครงการวิจัยท่ี
ได้รับอนุมัติ 

  2.3 ค่าวัสด ุ
  
  
  
 

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุ
ไฟฟ้า วัสดุการเกษตร วัสุดคอมพิวเตอร์  
ส านักงาน และวัสดุอื่น ๆ 

ให้จ่ายตามความเป็นจริง  โดยหัวหน้า
โครงการมีอ านาจจัดหาวัสดุในวงเงินไม่
เกิน 100,000 บาท* และให้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับม.มหิดล ว่าด้วยการพัสดุ 

- 

3. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ด้านวิจัย (ถ้ามี)   ไม่เกิน 20 % ของ
งบประมาณ
โครงการวิจัยท่ี
ได้รับอนุมัติ 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยลดลงในสาระส าคัญ โดยการขอเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในงบ
รายจ่ายเดียวกันหรือต่างงบรายจ่าย (ถัวเฉลี่ยระหว่าง ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย) วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้หัวหน้าโครงการวิจัยขอ
อนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงาน ในกรณีการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายเดียวกันหรือต่างงบรายจ่ายวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท ให้เสนอ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การก าหนดวงเงินเพื่อบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560)   

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เม่ือนักวิจัยทุกท่านได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ เรียบเรียงและสรุปเป็นหมวดหมู่ให้สั้น กระชับ 
และเข้าใจง่ายแล้ว จะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ซึ่งจะได้สรรหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับเงินทุนวิจัยต่าง ๆ มาแบ่งปัน และถ่ายทอดกันเช่นนี้
เป็นประจ า แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

* กรณี การจัดหาวัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้าโครงการด าเนินการจัดหาผ่านฝ่ายพัสดุของส่วนงาน  

ข้อควรรู้ กรณีนักวิจัยมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
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วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R)  
วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวารสาร
ส าหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนการแนวปฏิบัติ
ใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย อีกท้ังวารสารมีการควบคุมคุณภาพของบทความ 
(Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และ
ตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal)    

เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

ทั้งนี้วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานิวิจัย(JPR2R) ได้ผ่านการประเมินจาก TCI จัดอยู่ในกลุ่มท่ี 2  จากผลการพิจารณา
คุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 (31 พฤษภาคม  2560)  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อ
เผยแพร่ โดยเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และเผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ ทุกเดือนสิงหาคม   ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและดาวน์
โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r   

http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r
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สนใจสมัครฝึกอบรม ติดต่อ คุณวิลินธร : โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 / E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th  

เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

โครงการฝึกอบรม หลักสตูร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001   

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office และ ISO 14001  

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม— 1 สิงหาคม 2560  

ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 การตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ส าหรับ การท าให้บรรลุ

ตามความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร และการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม green office และ ISO 14001 นั้น องค์กรจ าเป็นต้อง

สร้างความเข้าใจในข้อก าหนดและจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดและการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
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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 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

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

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