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 สวัสดผีู้อ่านจลุสารงานวิจัยและบรกิารวิชาการ จลุสารฉบับปัจจุบันนี ้ก็มาถึงกลางปี 2561  ซี่งถือว่าเป็นการปิดท้ายภารกจิงาน

เก่าที่เริ่มมาตั้งแตต่้น และมาส าเร็จเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี และเปน็การเริม่ต้นภารกิจงานต่อเนื่อง จากกลางปีด้วยเปาูหมายที่จะท าให้

เกิดผลส าเร็จในช่วงปลายปีพอด ี เนื้อหาสาระจุลสารของเราฉบบันี้จึงเน้นที่การบอกกล่าวเรื่องราว หรือ กิจกรรมที่มีความคาบเกี่ยว

ต่อเนื่องระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาทิ วิธีการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รบัเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงในระบบ 

NRMS จากคอลัมน์นักวิจยัควรรู ้ สนทนากับผู้อ านวยการศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คนใหม่ จากคอลัมน์คยุกับ

นักวิจัย สาระดีจากกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับวิกฤตทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภยัคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ จากคอลัมน์จับตาเรื่องเด่น ปิดท้ายด้วยข่าวประชาสมัพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาตดิ้านสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 3 หรือ ENRIC 2018 ซึ่งจะจัดขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน นี้ แน่นอนว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่ใช่ลักษณะสถิตย์ แตจ่ะเปลี่ยนแปลงไปตามพลวตัรปัจจยัต่าง ๆ อยูเ่สมอ เช่นเดี่ยวกับท่ีกองบรรณาธิการจะ

พยายามปรบัปรุงเนื้อหาสาระภายในให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวนั่นเอง  

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

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561  คณะนักเรียน จากสถาบันกวดวิชา โรงเรียนบ้านครูมด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์  
เป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

โรงเรียนบ้านครูมด เยีย่มชม เรียนรู้ และ เสรมิสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอน
เวนชั่น ฮอลล์ C-D ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 
11 กรุงเทพฯ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-
Journal Citation Index Centre, ศูนย์  TCI) ร่ วมกั บ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะพลังงาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติเรื่อง การประชุม
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 
12 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 650 ท่าน ในการ
จัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพของวารสารไทย 

ในโอกาสนี้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แข้า
ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ฯ  แ ล ะ มอ บปร ะก า ศ นี ยบั ต ร ใ ห้ กั บ
บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจ าปี 2561 ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษแล้ว ภายใต้
โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมผลผลิต/การอ้างอิง
ของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล 
จ านวนทั้งสิ้น 10 วารสาร เป็น สาขาสิ่งแวดล้อม จ านวน 
3 วารสาร คือ 

1. Tropical Natural History ของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2 .  Environment and Natural Resources 
Journal ของ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. GMSARN International Journal ของ Asian 
Institute of Technology (AIT) 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี และ
ทีมงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal ที่ได้รับรางวัลบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจ าปี 
2561 (2018 Editor’s Certificates) ด้วยค่ะ 

บรรณาธิการวารสาร Environment and Natural Resources รับรางวัล บรรณาธิการวารสารดีเด่น   
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เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
รอบรั้วงานวิจัย 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561   
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  
รองคณบดีฝุายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ
สารสนเทศ  
 
ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิด โครงการอบรม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศข้ันพื้นฐานเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 
 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 17 ท่าน  
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง  
กรมพัฒนาที่ดิน  กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น 

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร รุ่นที่ 11   

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด าเนิน
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจ าปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ตั้งแตวั่นที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
สมุทรสาครในปัจจุบัน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม  

โครงการอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
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คุยกับนักวิจัย 
เรื่อง  สุรีกานต์   โตไทยะ 

อยากทราบความรู้สึกของอาจารย์ ในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการ

พื้นที่ชุ่มน้ า 

มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่นี้ครับ เพราะ

พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นพ้ืนที่ที่หนึ่ง ที่เป็นพ้ืนที่ท างานวิจัย มา

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนที่ส าคัญ ไม่ว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าจะตั้งอยู่ในภาคไหนของ

ประเทศไทย แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ชุ่มน้ าเหล่านี้ลดจ านวนลง

อย่างต่อเนื่อง และเกิดปัญหาทรัพยากรเสื่อมลงทุกวัน 

การที่จะอนุรักษ์พ้ืนที่ส าคัญเหล่านี้ เอาไว้เป็นแรงจูงใจที่

ส าคัญในการท างาน เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้

คงอยู่กับชุมชน และ เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืน

ให้กับสังคมมนุษย์ต่อไป 

คุยกับ ผอ.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมดา้นการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรตัน์ พุทธไทย 
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อาจารย์มองว่าปัจจุบัน การบริหารจัดการศูนย์วิจัยฯ ในภาพรวมของคณะเป็นอย่างไรคะ 

การบริหารจัดการศูนย์ในภาพรวมของคณะเน้นความคล่องตัว และอิสระในการท างาน ช่วยให้ประสิทธิภาพในการ

ท างานเป็นไปได้อย่างดี  

 

เมื่ออาจารย์ด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนย์  อาจารย์มีแนวทางการบริหารศูนย์วิจัยโดยเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะ 

แนวทางการบริหารศูนย์วิจัยต่อไปในอนาคต คงเน้นเรื่องการวิจัย บริการวิชาการและฝึกอบรม 

ในปีนี้ อาจารย์คาดว่าจะมีแผนงาน/กิจกรรมอะไรเด่น ๆ ของศูนย์ฯ ในเรื่องใดบ้างคะ 

กิจกรรมเด่นหรือแผนงานคงเป็นผลงานตีพิมพ์พืชรายงานใหม่ของประเทศไทย ในวารสารนานาชาติ ที่พบในพ้ืนที่ปุา

ริมน้ า (riparian forest) ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย โดยศึกษาวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝุายวิจัยฯ  

  

การที่จะอนุรักษ์พ้ืนที่ เป็นเปูาหมายส าคัญในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า ให้คงอยู่กับชุมชน และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้กับสังคมมนุษย์ต่อไป 
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

จับตาเรื่องเด่น 

สาระดีๆ จากกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธ ีดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์”  
และเนื่องในโอกาสวันน้ าโลกประจ าปี 2561  

“วิกฤตทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาและ
วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับภูมิภาค ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในสถานการณ์ต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
เพ่ือเป็นการร าลึกถึง “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์     
ปิยะพงศ์” ปูชนียบุคคลผู้ล่วงลับของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่มีส่วนส าคัญ
ในการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากสถาบันแห่งนี้ให้ออกไปท างานรับใช้สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์-ภูมิศาสตร์ อันโดดเด่นในระดับ
นานาชาติ จนได้รับพระราชทานรางวัลศาสตร
เมธี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2546 สาขาเทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2550  

ประกอบกับเนื่องในโอกาส “วันน้ าโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 
มีนาคม ของทุกปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จึงเห็น
ความส าคัญของโอกาสนี้ ในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการปาฐกฐาพิเศษ 
ครั้งที่ 5 เพ่ือแสดงความร าลึกถึงคุณูปการและพระคุณของศาสตรเมธี 
ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่
สั งคม ซึ่ งกระผมได้มี โอกาสเข้าร่ วมเป็นกรรมการจัดงานและ
สังเกตการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
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 ปาฐกถาพิเศษในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิกฤต
ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ” โดย
เป็นการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพได้แก่ พืช สัตว์ปุา ระบบนิเวศ 
รวมถึงมนุษย์ที่ต้องอาศัยน้ าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต  

เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ สถานการณ์ ด้ านสั ตว์ ปุ า  ที่ ร อ ง
ศาสตราจารย์ ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยาและที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ปุาในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่าง 
ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้ง
คนและสัตว์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่
เราต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้และสร้างความตระหนัก
เรื่องการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ให้สัมผัสธรรมชาติ และ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งระดับผู้ศึกษา ผู้รักษากฏหมาย และ
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่       

ต่อกันที่สถานการณ์ด้านพืชพรรณธรรมชาติ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย ที่กล่าวถึง
สภาวะการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและ
นิเวศวิทยาที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ภัยคุกคามที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ ซึ่งหาก
ความหลากหลายทางชีวภาพได้หมดไป ฐานทรัพยากรบน
โลกใบนี้ใบจะสูญสิ้นตาม  

จึงต้องให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ตั้งแต่ระดับนโยบาย ท้องถิ่น จนถึง
ระดับปัจเจกบุคคล  

 
โดยทุกทรัพยากรล้วนแล้วมีความสัมพันธ์กับ

ทรัพยากรน้ า ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลจันทร์ สิงห์
คราญ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทรัพยากรน้ าในประเทศ
ก าลังพัฒนา ซึ่งก าลังเผชิญปัญหาการเข้าถึงน้ าสะอาด 
การสุ ขาภิบาล  และ เครื่ องมือด้ านสุ ขาภิบาลที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หรือคุณภาพ
น้ าล้วนมาจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอันมี
สาเหตุมาจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการ
กระท าของมนุษย์เป็นหลัก จึงต้องแก้ไขกันที่การปลูกฝัง
คุณธรรมและมโนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
เร่งด่วน  

ปิดท้ายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  ปิยะ
กาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ ผู้ด าเนินรายการที่ได้ เชื่อมโยง
สาระส าคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่าน
ถ่ายทอดสู่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่า ความส าคัญ ตลอดจนภัยคุกคามซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรเหล่านั้น เพ่ือร่วมเสนอแนวทางพัฒนาอย่าง
เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืนต่อไป    
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นักวิจัยควรรู้ 
เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

วิธีการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่                

ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินลงในระบบ NRMS  

 จากการที่นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย นอกจากนักวิจัยต้องจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือนหลังจากท่ีได้รับทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องท าการบันทึกรายงานความก้าวหน้า ลงใน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หริอ NRMS (National Research Management System) ซึ่งเป็นเงื่อนไขทีร่ะบุ
ชัดเจนในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่หัวหน้าโครงการลงนามเป็นผู้รับทุนกับมหาวิทยาลัย ตามข้อ 11 คอลัมน์นักวิจัยควร
รู้ฉบับนี้ จึงขอน าเสนอวิธีการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินลงในระบบ NRMS 
เพ่ือที่นักวิจัยจะได้รับการประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อันจะส่งผลดีต่อ
การประเมินภาพรวมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในการได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากรัฐบาลต่อไป  

การเข้าสู่ระบบ 
1. นักวิจัยเข้าไปที่ www.nrms.go.th เลือกเมนู “นักวิจัยเข้าสู่ระบบ” (ภาพที่ 1) พิมพ์ USERNAME และ PASS-

WORD (ภาพที่ 2)   

ภาพที่ 1: การเข้าระบบ NRMS 

ขอขอบคุณตัวอย่างภาพประกอบจากกองบริหารงานวิจยั และผู้ประสานงานโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ า
และยั่งยืน 
ผู้รับทุนมีหน้าที่ส่งรายงานการวิจยั รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดโครงการ พร้อมแนบไฟล์รายงานที่เกีย่วขอ้งได้แก่ ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานตัวชีว้ัด และข้อมูลอื่น ๆ ลงในระบบบริหารจัดการงานวจิัยแห่งชาติ (NRMS) ภายใน 15 วัน หลังส้ินสุดไตรมาสทุกไตรมาส (ไตรมาสที่ 1: 31 ธันวาคม; ไตรมาส

ที่ 2 : 31 มีนาคม; ไตรมาสที่ 3: 30 มิถนุายน; ไตรมาสที่ 4: 30 กันยายน)     
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ภาพที่ 2: นักวิจัยพิมพ์เลขบัตรประจ าตัวประชาชนลงในบัญชีผู้ใช้ และพิมพ์รหัสผ่าน 
      หมายเหตุ: กรณีที่ลมืรหสัผ่าน โปรดเลือก ลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรับรหัสผ่านทาง e-mail ท่ีท่านได้เคยสมัครบัญชีไว้ 

2. การรายงานความก้าวหน้า 
    นักวิจัยไปท่ีเมนู Ongoing Monitoring เลือก “รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี” (ภาพท่ี 3) และเลือก 
“ด าเนินการ” ตรงกับชื่อโครงการวิจัยที่จะบันทึกความก้าวหน้า (ภาพท่ี 4)  

ภาพที่ 3:  การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
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3. เมนูที่ต้องบันทึกความก้าวหน้า   
    ได้แก่ เมนูผลการด าเนินงาน และ เมนูรายงานตัวชี้วัด โดยนักวิจัยต้องรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยในเมนู
ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้   
 
    3.1 ผลการด าเนินงาน ให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ แผน-ผลการด าเนินงาน  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งรายงาน (แนบไฟล์รายงานความก้าวหน้า) หรือ เอกสารแนบ (ถ้ามี) โดยคลิกท่ีรูปดินสอ 

(ภาพท่ี 5)       

ภาพที่ 5: การบันทึกเมนูผลการด าเนินงาน (คลิกท่ีรูปดินสอ) 

ภาพที่ 4: ด าเนินการโครงการที่จะบันทึกความก้าวหน้า 
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    3.2 รายงานตัวชี้วัด ให้นักวิจัยรายงานตัวชี้วัด ได้แก่ รายงานตัวชี้วัดรายไตรมาส การน าไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานร่วม
ด าเนินการและบริหารจัดการ ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้าน
วิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วมโครงการ (ถ้ามี) หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลส าเร็จที่ได้จากการวิจัย (ผลผลิต ผลลัพท์ 
และ ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ) (ภาพท่ี 6)  

ภาพที่ 6:  การบันทึกเมนูรายงานตัวชี้วัด (คลิกท่ีรูปดินสอ) 

 ในการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าโครงการวิจัยเข้าในระบบ NRMS ของนักวิจัยตามสัญญานี้ นักวิจัย
ต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อการขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จนกว่าจะได้
มีการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
The 3

rd
 Environment and Natural Resources International Conference 

(ENRIC 2018):  

Global Development with Environmental Sustainability 

22 - 23 November, 2018, Chonburi, Thailand  

49th
 Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and  

130
th
 Anniversary Celebration of Mahidol University 

ENRIC 2018 invites paper on  the following themes:  

1. Sustainability Sciences and Technology 
2. Natural Resources and Environmental Management 
3. Environmental /Policy/Strategies 
4. Vulnerability and Changes 
5. Environmental Pollution Control and Management 
6. Environmental Monitoring and Surveillance 
7. Climate change and Global Warming 
8. Low Carbon Society 
9. Water, Energy and Food Security Nexus 
10. Public Participation in Sustainable Environments 

 

Conference dates 

22 - 23 November 2018 

Special event: Loi Krathong Festival 



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 ต่อ 2115  หรือ sureekarn.tot@mahidol.ac.th 

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

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

