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 สวัสดี ท่านผู้ติดตามจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ เริ่มต้นเดือนที่ 3 ของปี กับเนื้อหา     
จุลสารซึ่งสรรหาเรื่องราว และ กิจกรรมใหม่ อันเกิดขึ้นภายใต้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยมหิดลของเรา ทั้งการสัมภาษณ์นักวิจัยผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก กับคอลัมน์คุยกับ
นักวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเด่นประจ าฉบับ สาระควรรู้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารเงินอุดหนนุการวจิัย พ.ศ. 2560 กับคอลัมน์นักวิจัยควรรู ้และภาพบรรยากาศงานประชุมวชิาการ
ระดับชาติ การรับรางวัลระดบัชาติ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมเชิงสังคมตา่งๆ ของคณะ กับคอลัมน์
เบาๆ อย่างรอบรั้วงานวิจัย และกิจกรรมเด่น แถมท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งจะจัดขึ้น ภายในเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน    
ที่จะถึงนี้ รับรองว่าจุลสารของเราจะเป็นสื่อกลางสรรหาเรื่องราวดี ๆ และ มีประโยชน์ มาบอกกล่าว   
แก่ผู้ติดตามทุกท่านเช่นเคยครับ      

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
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ผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae    " โครงการ 100 วัน  100 ต้น  100 องค์กร " 
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Research Newsletter 

 วันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ได้มีการจดัประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ “การประชุมเครือขา่ย

วิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) ครั้งท่ี 6” ใน

หัวข้อ เรือ่ง "การบริการของระบบนิเวศป่าไม้ : บทบาทและความส าคัญเพื่อโลกอนาคต " (Forest Ecosystem 

Services: Importance and Role for Future Earth)  โดยความร่วมมือระหว่าง ศนูย์ประสานงานเครือข่าย

วิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ศูนยว์ิทยาการขัน้สูงด้านทรัพยากรธรรมชาตเิขตรอ้น ศนูย์ความเปน็เลิศทาง

วิชาการดา้นไผ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล จัดการประชุมและน าเสนอผลงาน 

ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพฒันดล  คณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ทั้งนี้ได้รบัเกียรติจาก ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ ์ ทีป่รึกษา

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง 

“มุมมองของภาคเอกชนต่อการบริการเชิงนิเวศ”  

และมีผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการ 111 คน จาก 20 หน่วยงาน 

เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

รอบรั้วงานวิจัย 
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Research Newsletter รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ , นางสาวณัฎฐวี ตาสกลุ และ นายพีระวิทย์ สิงห์โต ได้รบั
รางวัลนักคิดสิง่ประดิษฐ์รุน่ใหม่ ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ดังนี้  

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ ์       

ด้านเกษตรอาหาร และอตุสาหกรรมการเกษตร จาก

ผลงาน พัดลมระบายความรอ้นชนดิมอเตอร์ต่อตรง

แบบผนัแปรส าหรบัภาคการเกษตร                    

โดย ดร.นรนิทร ์บุญตานนท ์และ น.ส. ณัฎฐวี ตาสกุล  

 

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ ์        

ด้านเกษตรอาหาร และอตุสาหกรรมการเกษตร จาก

ผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกดิประโยชน์ : ระบบแก๊สซิ

ไฟเออร์ขนาดเล็ก  เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชวีมวล

ส าหรบั พ้ืนทีข่าดแคลนไฟฟ้า                           

โดย ดร.นรนิทร ์บุญตานนท ์และ นายพีระวิทย์ สิงห์โต 
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Research Newsletter รอบรั้วงานวิจัย 

 Research talk ครั้งที ่4/2560 (7 กุมภาพันธ ์2560) 
"เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial 
Vehicle:UAV) และการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยดา้น
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"โดยได้รบัเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห ์(1103)        คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

 Research talk ครั้งที ่5/2560  (27 กุมภาพันธ ์2560) 

"Environment, resources and sustainable 

development of Iceland" 

โดย Prof. Dr.Karl Benediktsson  

Professor of Geography,     

Faculty of Life and            

Environmental Sciences,   

University of Iceland 

เรื่อง ศิรินพัชร   จามรดุสิต 

 Research talk ครั้งที ่3/60  (3 กุมภาพันธ ์2560)         
หัวข้อ "Reconstructing past climate change 

using speleothems from SE Asia" 
โดย Dr. Kathleen Johnson (Associate Professor, 

Earth System Science, School of Physical       
Sciences, University of California)   

Research talk  Research talk  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จดัให้มีการพดูคุยและเปลี่ยนเรียนรู้ในการท าวิจัย ภายใต้กิจกรรม          

Research talk  ซึ่งในรอบที่ผ่านมา มีกิจกรรม Research talk ดังนี ้



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 7 

 

เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

คุยกับนักวิจัย Research Newsletter 

 สวัสดีค่ะทุกท่าน คอลัมน์คุยกับนักวิจัยฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  ผู้ค้นพบพืชชนิดใหม่
ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหนิปนู ในประเทศไทย 
ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี การค้นพบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ไปคุยกับอาจารย์
กันค่ะ  

จุดเริ่มต้นของการศึกษาในการศึกษาครั้ง 

 การศึกษา วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae เป็นการต่อยอดจากงานวิจัย

ที่ผมเคยท าไว้ ซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่องกันมา โดยเริ่มจากการศึกษาพันธุ์ไม้

รักษาสภาพ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆทั่วโลก  ทั้งเอกสารหนังสือ ต ารา 

และข้อมูลทางดิจิตอล รวมทั้งวารสารต่างประเทศ ที่เป็นเรื่องการศึกษา

ระดับชีวโมเลกุลน ามาประกอบกัน และออกไปส ารวจยังพ้ืนที่ต่างๆ ใน

ประเทศไทย ที่คาดว่าจะมีพืชชนิดนี้อยู่ 

ประโยชน์ของพืชชนิดนี้ 

 ในขณะนี้ ยังไม่ได้มีการศึกษา

เพ่ิมเติม เรื่องประโยชน์ของพืชชนิดนี้ แต่

มองในแง่ของการอนุรักษ์ เนื่องจากเป็น

พืชหายาก หรือ เป็นพืชถิ่นเดียว (ในโลก

พบเพียงในประเทศไทยเท่านั้น)  เบื้องต้น

ผมมองว่า   วงศ์ส้มกุ้ง เหมาะแก่การเป็น 

ไม้ประดับ ไม้ดอก ไม้ใบ   ที่สวยงาม  ซึ่ง

ในต่างประเทศ พืชประดับหลายสายพันธุ์ 

ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ และขายกันอย่าง

แพร่หลาย 

ท าไมอาจารย์จึงสนใจพืชกลุ่มนี้  

ในประเทศไทย ยังไม่มีคนศึกษาพืชในวงศ์นี้  เท่าท่ีผมได้ค้นหาข้อมูล ในประเทศไทยมีการศึกษา เมื่อปี 1932 เพียง

ครั้งเดียว แต่ข้อมูลแตกต่างกันมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าผมเริ่มศึกษาจากศูนย์  
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แหล่งที่ค้นพบ 

 การส ารวจ ผมท าการส ารวจไปเรื่อยๆ ในพ้ืนที่ ที่คิดว่ามีสภาพที่เหมาะสมในการพบส้มกุ้ง  ปัญหาการเข้าพ้ืนที่ บางจุด 

ต้องเดินเท้า ต้องมีความระมัดระวังสภาพพ้ืนที่ซึ่งอันตราย และสัตว์มีพิษ บางพ้ืนที่ต้องมีคนน าทาง จุดที่ค้นพบพืชชนิดใหม่  ใน

วงศ์ส้มกุ้งชนิดนี้ คือ ภูเขาหินปูน ที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย-พม่า อ.สังขละบุรี เป็นพ้ืนที่ ที่ไม่เหมือนที่อ่ืน    เป็นลักษณะเปิดโล่ง 

ทั้งท่ีส้มกุ้ง ชอบที่แสงน้อยความชื้นสูง แต่ที่พบในพ้ืนที่เปิดโล่งความชื้นน้อย แต่พืชยังอยู่ได้ รวมแล้วใช้เวลาส ารวจกว่า 1 ปี 

Research Newsletter 

ฝากถึงนักวิจัยท่านอ่ืน 

 การเริ่มต้นท าวิจัย ต้องเริ่มจากความทุ่มเท และมีความอยากเรียนรู้กับเข้าใจในธรรมชาติวิทยา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ  

ซึ่งอาจจะใช้เวลาตลอดชีวิต เพื่อเข้าใจธรรมชาติของพืชหรือสัตว์แต่ละกลุ่ม 

“เราต้องรู้จริงในศาสตร์ที่เราศึกษา เข้าใจถึงแก่นของวิชาการศาสตร์นั้นๆอย่างแท้จริง”  
การเริ่มต้นนั้นยาก ศาสตร์การวิจัยด้านพันธุ์พืชมีมานาน  การจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพืชชนิดใหม่ ต้องศึกษากลุ่มชนิดนั้นอย่าง

จริงจัง แม้กระทั้งพืชในวงศ์ส้มกุ้งเอง ก็ยังศึกษาไม่หมด ยังมีอีกหลายชนิดที่ยังค้นหาไม่พบ สามารถหาต่อไปได้เรื่อยๆครับ  

การต่อยอดการค้นคว้าวิจัย 

 สิ่งที่ผมจะท าต่อไปคือ ท าหนังสือ คู่มือเผยแพร่ ให้กับบุคคลทั่วไป 

ได้เข้าใจถึงพันธุ์พืชในกลุ่มนี้ แม้ส้มกุ้งยังไม่สามารถน ามาปลูกเองได้ ซึ่ง

อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเพ่ิมเติม กับ นักวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นนัก

ปรับปรุงพันธุ์ ให้ส้มกุ้งมีความทนทานสภาพอากาศ ดอกใหญ่ ใบสวย  ซึ่งเป็น

การต่อยอดต่อไป  ซึ่งผมมองว่าการอนุรักษ์ในถิ่นก าเนิดส าคัญท่ีสุด  

คุยกับนักวิจัย 
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เรื่อง สุรีกานต ์ โตไทยะ  

กิจกรรมเด่น 
โครงการ 100 วัน 100 ต้น 100 องค์กร 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล      

สมตมวาร 100 วัน  ในชื่อ " โครงการ 100 วัน  100 ต้น  100 องค์กร "   

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น าทีมผู้บริหาร 

ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ

โดยรอบ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล   

นอกจากนี้ ยังมีอีกกว่า 100 องค์กรท่ัวประเทศ   ท่ีร่วม

กิจกรรมในโครงการนี้ โดยเป็นการร่วมปลูกต้นไม้         

สืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ ในโอกาสครบ 100 วัน 

ท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จสวรรคต เพ่ือเป็นสัญญาว่าจะ "ปกป่า ป้องน้ า ตาม

รอยพ่อ" ตลอดไป  



จุลสารงานวิจัยและบรกิารวชิาการ | 10 

 

Research Newsletter นักวิจัยควรรู้ 
เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

“สาระควรรู้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560”  

 สืบเนื่องจากการที่มหาวทิยาลัยมหดิล มีนโยบายให้การบริหารเงินอุดหนนุการวจิัยทั้งระดับนักวจิัยและส่วนงาน 
เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถก ากับ ควบคุม เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ 
2560  
 คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้ จึงขอบอกกล่าวสาระส าคัญในภาพรวมของข้อบังคับฉบับใหม่ อาทิ หน่วยบริหาร
งานวิจัย ประเภทของเงินอุดหนุนการวิจัย วิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ตลอดจนวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่
นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับอนุมัติเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้  

หน่วยงานบริหารงานวิจัย : ข้อบังคับระบุให้ส่วนงานมหีน่วยงานบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรือจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน โดยอาจเป็นหน่วยงานเดียวหรือหลาย
หน่วยงานร่วมกันท างานก็ได้โดยหน้าที่ส าคัญในข้อบังคับฉบับนี้ ได้แก่ การรับและจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ควบคุม
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จัดท าบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย และด าเนินการด้านภาษีต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน รวมทั้งจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 10 ปี  

หน่วยการเงิน: ข้อบังคับก าหนดให้ส่วนงานมีหน่วยการเงินเพื่อดูแลเรื่องการเงินและการบัญชีโครงการวิจัย  

เงินอุดหนุนการวิจัย:มี 4 ประเภท ได้แก่ (1) เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (2) เงินรายได้มหาวิทยลัย 
(3) เงินรายได้ส่วนงาน และ (4) เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ แหล่งทุนภายในประเทศ 
ต่างประเทศ และเงินบริจาคจากมลูนิธหิรอืสมาคมที่ไม่แสวงก าไร ทั้งนี้ไม่รวมแหล่งเงินภายนอกที่ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัย
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยท าการวิจัย 

 1,2  มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างจัดท าประกาศท่ีเกี่ยวข้องขึ้นมารองรับกรณีดังกล่าว  
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วิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย: ตามข้อ (1) – (3) ข้างต้น ให้หัวหน้าโครงการวิจัยอาจยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในการวิจัย
และน าเงินที่ได้รับเปิดบัญชีในนาม “โครงการวิจัย........ปี พ.ศ.....” โดยก าหนดผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 คน ในกรณีมีค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคลากรและลูกจ้างโครงการวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะโอน
งบประมาณส่วนนี้ผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัย (Pay roll)  ในกรณีค่าตอบแทนบุคคลภายนอกจะจ่าย
ผ่านระบบการเงินหรือเงินยืมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน (AP) ในขณะที่การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ (4) 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ตกลงกันไว้ระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน  

การจ้างลูกจ้างโครงการวิจัย: ข้อบังคับก าหนดให้ส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยต้องออกค าสั่งจ้างโดย
ระบุระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ และเงินเดือนที่ได้รับ โดยอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่า
ใช้สอยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

การขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้เงินที่ได้รับความเห็นชอบจากแหล่ง
ทุน: ข้อบังคับระบุให้นักวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายจ่าย
โครงการวิจัยได้โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยลดลงใน
สาระส าคัญ โดยข้อบังคับฉบับใหม่จะก าหนดวงเงินที่นักวิจัยสามารถขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายทั้งในกรณีขอเปลี่ยนแปลงภายใต้
งบเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลงข้ามงบ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงต่อหัวหน้าส่วนงานหรืออธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี 

กรณีนักวิจัยขออนุมัติเป็นผู้บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเอง : ข้อบังคับก าหนดให้โครงการวิจัยต้องจัดหา    นักบัญชี
เป็นผู้ควบคุมบัญชีโครงการ และต้องจัดส่งหลักฐานการรับจ่ายเงิน รายงานการเงินและบัญชีพร้อมรับรองความถูกต้อง
มาที่หน่วยการเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หรือตามที่ส่วนงานก าหนด   
 
 สุดท้ายนี้ อยากบอกว่าการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับดังกล่าว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่มี
ความส าคัญ ทั้งในส่วนที่นักวิจัยเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบหลัก (อาทิ การเบิกจ่ายค่าใช้สอย การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย) และในส่วนที่ส่วนงานเป็นผู้ก ากับและติดตาม (อาทิ การ
ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงนิ การหักภาษีรายได้จากการวจิัย การอ านวยความสะดวกเรื่องการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
เกินวงเงินที่มหาวิทยาลัยก าหนด) งานวิจัยและบริการวิชาการจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือมาบอกกล่าว
กับนักวิจัยทุกท่านในโอกาสต่อไป    

หมายเหตุ: ในกรณีเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือ หัวหน้าโครงการวิจัยได้รับก่อน
หน้าที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ อาจขอปฏิบัติตามข้อบังคับที่บังคับใช้อยู่เดิมตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือ
จนกว่าสิ้นสุดโครงการวิจัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี หลังจากที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 
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เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนี้ 
มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการพ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ ระบบดาวเทียมน าร่อง การรับรู้
จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล โดยเน้นการสาธิตกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ซึ่งท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หรือ
สามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพ้ืนฐาน 

จ านวนผู้อบรมที่รับได้สูงสุด 20 คน 

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 จ านวน 3 วัน  

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

2. เข้าใจความสัมพันธ์และแนวคิดเชิงบูรณาการของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3. เข้าใจกระบวนการด าเนินงานและเครื่องมือในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

4. ทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

5. สามารถน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับ
งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรหรือ
สามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

6. มีความรู้พ้ืนฐานที่สามารถใช้ส าหรับศึกษาและท าความ
เข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับสูงต่อไป 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
รูปแบบในการเรียนรู้  (Problem–based Learning: PBL) และ ในการฝึกปฏิบัติจริงด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Learning by doing)    

ซึ่งท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หรือสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
เข้าใจแนวคิดและกระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

สามารถใช้งานเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สามารถน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

มีเครือข่ายความร่วมมือในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

จ านวนผู้อบรมที่รับได้สูงสุด 20 คน 

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 3 วัน  

รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบยีน ได้ที่ >> http://giren.weebly.com/index.html 
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